
अताराांकित प्रश्नोत्तराांची १३० वी यादी 
 

महाराष्ट्र ववधानसभा 
  

दसुरे अधधवेशन, २०१६ 
___________ 

  

अताराांकित प्रश्नोत्तराांची यादी 
  

प्रश्नाांची एिूण सांख्या - ५० 
___________ 

  
 

चाळीसगाव (जि.िळगाव) येथील शासिीय ननवासी शाळेच्या स्थलाांतरणासांदभाात 
  
 

(१)  १९६७ (२२-१२-२०१४).   श्री.उन्मशे पाटील (चाळीसगाव) :   सन्माननीय सामाजिि 
न् याय मांरी पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) समाजकल् याण व भागागाींतग त ुनुसितचत जाती ा नाध्   मुलाींची ाासकयय िनाासी ााा ा 
चाा ीसगाींा येथे सुरु आहे काय, 
(२) ुसल् यास, स र ााा ा स् थलातींरीत करण् याचा रस्स् ताा भाचरानीन आहे काय, 
(३) ुसल् यास, समाजकल् याण व ापायु त ननािाक) याींचा स र ााा ा स् थलातींरीत करणे व 
आाश्यक नसल् याचा ुहााल आहे काय, 
(४) ुसल्यास, ााा ा स् थलाींतरीत होण्यासाठी काय ापाययोजना ा काय ााही केली आहे ? 
  
श्री. राििुमार बडोले (२३-०९-२०१५) :न१) होय. 
(२) नाही. 
(३) ा न४) ुनुसितचत जाती ा नाध्  मुलाींची ाासकयय ााा ा चाा ीसगाींा येथ ेसुरु आहे. 
ाासकयय जमीन ापलब्न न झाल्यामुाे  स र िनाासी ााा ा गाड्याच्या इमारतीत सुरु 
करण्यात आलेली आहे. सद्य:स्स्थतीत चाा ीसगाींा ाहरात स र िनाासी ाााे च्या इमारत 
धाींनकामासाठी ाासकयय जमीन स्जल्हातनकारी, जा गाींा याींच्याकडिन ापलब्न करुन 
घेण्याधाधतची काय ााही सुरु आहे. 
  
 

___________ 
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राज्यातील ववववध जिल्ह्यातील मागासवगीय वसनतगहृाांची दरुावस्था झाल्हयाबाबत 
  

(२)  २९३० (२२-१२-२०१४).   श्री.शशशिाांत शशांदे (िोरेगाव), श्री.जितेंद्र आव् हाड (मुांरा 
िळवा) :   सन्माननीय सामाजिि न् याय मांरी पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) राज् यातील भाभान १८ स्जल् ्यातील मागासागसय ासितगचहाींची  रुाास् था झाल् याच े माहे 
जिन, २०१४ च् या ितस-या आठाड्यात िन ा नास  आले, हे खरे आहे काय, 
(२) ुसल् यास, ा त रस्करण वी ाासनाने कोण वती काय ााही केली ाा करण् यात येत आहे  , 
(३)  नसल् यास, भालींधाची कारणे व काय आहेत ? 
  
श्री. राििुमार बडोले (२३-०९-२०१५) :न१) नाही. 
(२) ा न३) रस्श्न ाद्भात नाही. 
  

___________ 
  

परभणी जिल्ह ्यातील गांगाशेड शहरािवळील रेल्ह वे उड्डाणपुलाच्या बाांधिामाबाबत 
  

(३)  २९६५ (२३-१२-२०१४).   श्री.मधसुूदन िें दे्र (गांगाशेड) :   सन्माननीय सावािननि 
बाांधिाम (सावािननि उपक्रम वगळून) मांरी पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) परगण वी स्जल् ्यातील परगण वी, गींगाखेड, पालम रस् ् याार मकमी ४६१/२०० म ये गींगाखेड 
ाहराजाा  रेल् ाे ाड्डाण वपुल धाींनण् याचे काम नीयाया गतीने सुरु आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) ुसल् यास, याधाधत ाासनान ेच्काी केली आहे काय, च्काीत काय आढा िन आले ा 
त नुसार  स र ाड्डाण व पुलाच ेकाम तातडीन ेकरणे वधाधत ाासनान ेकोण वती काय ााही केली ाा 
करण् यात येत आहे, 
(३) नसल् यास, भालींधाची कारणे व काय आहेत ? 
  
श्री. चांद्रिाांत पाटील (२५-०१-२०१६) :न१) हे ुींात: खरे आहे. 
(२) रेल्ाे खा्याकडिन रेल्ाे टॅ्रकारील पुलाचे काम पिण व  करण्यात आले आहे. पोचमागा च्या 
कामासाठी ाासनाकडिन सुनारीत रस्ाासकयय मान्यता रस् ान करण्यात आली ुसिन ्यानुसार 
कामाची िनभा ा रस्मिया पार पाडिन कीं त्रा् ारास ुनामत रकम गरण्याधाधत सितचत करण्यात 
आले आहे. लाकरच काम सुरु करण्यात येईल. 
(३) रस्श्न ाद्भात नाही. 
  

___________ 
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परभणी, औरांगाबाद व लातुर येथील िातपडताळणी िायाालयात रािपुत भामटाच्या  
िातीचे ववद्याथी व शासिीय अधधिारी/िमाचारी याांच े 

प्रिरणे प्रलांबबत ठेवण्याबाबत 
  

(४)  ३८४० (२२-१२-२०१४).   श्री.मोहन फड (पाथरी) :   सन्माननीय सामाजिि न् याय मांरी 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) परगण वी, औरींगाधा  ा लातुर येथील जातपडताा ण वी काया लयात राजपुत गाम्ाच्या 
जातीच ेभाद्याथस ा ाासकयय ुतनकारी/कम चारी याींची सुमारे ५० हजार रस्करणे व भाना िनण व य 
रस्लींबधत ठेाण्यात आली ुसल्याचे द नाींके २० ऑ्ोधर, २०१४ रोजी ाा ्यासुमारास 
िन ा नास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) ुसल्यास, ात काया लयामये सींधींतनत जातपडताा ण वी ुतनकारी ा  लाल याींच े
सींगनमत ुसल्यामाेु  रस्करण व िनकाली काढण्यासाठी पैश्याची मागण वी केली जात,े आतथ क 
व्याहार न केल्यास सन १९६१ च्या महसिली पुराव्याची मागण वी केली जात,े हे ही खरे आहे 
काय, 
(३) ुसल्यास, सन १९६१ च ेमहसुली पुराा े ेता न आल्यामुाे  भाद्यार्थयाांना िाषयाच् ती तसेच 
ुतनकारी/कम चारी याींना सोईसुभाना िमा ण्यापासिन ाींतचत रहााे लागते हे ही खरे आहे काय, 
(४) ुसल्यास, ात रस्करण वी ाासनाने च्काी केली आहे काय, 
(५) ुसल्यास, च्काी ुींती सन १९६१ च्या महसलुी पुराव्याची ु् रद्द करुन ्याऐाजी 
ााा ा सोडल्याचा  ाखला न्ी.सी.) ा रस्ाेा िनग म ातारा ग्रा्य नरण्याधाधत ्याचरस्माण वे 
सींधींतनत ुतनकारी ा  लाल याींचे भारु  कोण वती कारााई करुन रस्लींबधत रस्करणे व ्ारीत 
िनकाली काढण्याधाधत ाासनाने कोण वती काय ााही केली ाा करण्यात येत आहे, 
(६) नसल्यास, भालींधाची कारणे व काय आहेत ? 
  
श्री. राििुमार बडोले (०७-०७-२०१५) : न१), (२) ा न३) हे खरे नाही. 
(४) कें द्र ाासनाच्या िन ेाानुसार या भागागाच्या द .६/२/२०१० च्या ाासन िनण व यान्ाये 
भामुत जाती ग्या जमाती या रस्ागा तील व्यतीींना ुथाा ्याींच्या कु्ुींबधयाींना 
द .२१/११/१९६१ रोजी ाा त्पिास ्याींचा राज्यातील सा सानारण व रदहाास ुसण्याची ु् भादहत 
करण्यात आली आहे. 
(५) ा न६) रस्श्न ाद्भात नाही. 
  
 

___________ 
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हहांगोली शहरातून बसस् थानि ते शासिीय ववश्रामगहृापयतं  
८ िोटी ननधीतनू शसमेंट रस् ता तयार िरण्याबाबत 

  
 

(५)  ५६१६ (१०-०४-२०१५).   डॉ.सांतोष टारफे (िळमनुरी), श्रीमती ननमाला गाववत (इगतपूरी), 
श्री.अब् दलु सत्तार (शसल्हलोड), श्री.अशमन पटेल (मुांबादेवी), श्री.वविय वडटे्टीवार (रम्हपूरी) :   
सन्माननीय सावािननि बाांधिाम (सावािननि उपक्रम वगळून) मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
  

(१) दहींगोली ाहरातिन धसस् थानक ते ाासकयय भारामामगचहापयांत ८ को्ी िननीतिन िसमें् रस् ता 
तयार केला जात आहे, या रस् ् याचे काम नागकरकाींच् या ुनेक आीं ोलनानींतर सुरु करण् यात 
आले ुसिन हा रस् ता आता पिण व  होण् याच े काम १५ ते २० ् के िाल् लक ुसताींना या 
रस् ् याार जागोजागी गेगा पडल् या ुसल् याचे माहे जानेाारी, २०१५ मये ाा ् यासुमारास 
िन ा नास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) ुसल् यास, जागोजागी स रहि रस् ् याला गेगा पडल् या ुसिन हा रस् ता पिण व  होताींना दहींगोली 
येथील साा जिनक धाींनकाम भागागाधरोधरच ाकरष ठ पाता ीारील ुिगयीं् याकडिन पाहण वी 
ुहााल द ला जात ुसताींनाही ुाा गेगाींकड े सींधींतनत ुिगयीं्याच े लक्ष जात नसल्यान े
नागकरकाींमये सींभ्रम िनमा ण व झाला आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) ुसल्यास, स र रस्करण वी ाासनान ेच्काी करुन कोण वती काय ााही करण्यात येत आहे ाा 
करीत आहे, 
(४) नसल् यास, भालींधाची कारणे व काय आहेत ? 
  
श्री. चांद्रिाांत पाटील (२५-०१-२०१६) : न१) होय. 
     या रस््याार Hair Cracks  द सिन येतात. 
(२), (३) ा न४) या रस्करण वी  क्षता  ा गुण व िनयींत्रण व भागागाकडिन च्काी करण्यात येत 
ुसिन ुहााल रस्ाप्त झाल्याार योग्य ती काय ााही करण्यात येईल. 
  
 

___________ 
  

मुांबई-गोवा महामागाावर गनतरोधि पूवासूचनेच ेफलिाांचा अभाव असल्हयाबाबत 
  

(६)  ८१३० (१०-०४-२०१५).   श्री.समीर िुणावार (हहांगणघाट), श्री.नरहरी झझरवाळ (हदांडोरी), 
श्री.अशमत ववलासराव देशमशु (लातूर शहर) :   सन्माननीय सावािननि बाांधिाम (सावािननि 
उपक्रम वगळून) मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील मुींधई-गोाा तसेच भाभान महामागा ार गितरोनक फलकाींचा ुगाा ुसल्यान े
ुनेक छोट्या-मोठ्या ुपघातात ााढ झाल्याचे  तसेच ३३ पैकय ४ दठकाण वीच पिा सिचनचे ेफलक 
लााण्याच ेआल्याच ेमाहे जानेाारी, २०१५ मये ाा ्या  रयायान िन ा नास आले, हे खरे आहे 
काय, 
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(२) ुसल्यास, स र सिचना फलकाुगााी ुपघाताींचे रस्माण व ााढत ुसल्याच े हाया े सुरक्षा 
पोलीस  लाने मान्य केले ुसिन महामागा ार गितरोनक तचन्हाींच ेपिा सिचना फलकाींचा ुगाा 
ुसल्याची तिार साा जिनक धाींनकाम भागाग तसेच महाराषट्र राज्य रस्त े भाकास 
महामींडा ाकड ेकरुनही ुद्यापही कोण व्याही रस्कारची काय ााही करण्यात आली नाही, हेही खरे 
आहे काय, 
(३) ुसल् यास, याधाधत ाासनान ेच्काी केली आहे काय, च्काीत काय आढा िन आले ा 
त नुसार राज्य महामागा ार तातडीन े गितरोनक तचन्हाींच े पिा सिचना फलक तातडीन े
लााण्याधाधत ा स र मो्ार ााहन िनयमाींत स्पीडब्रकेरच्या स्ातींत्र तचन्हाची तरति  
करण्याधाधत ाासनान ेकोण वती काय ााही केली ाा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, भालींधाची कारणे व काय आहेत ? 
  
श्री. चांद्रिाांत पाटील (२३-०७-२०१५) : न१) नाही. 
       रस्कल् प सींचालक, गारतीय राष ट्रीय राजमाग  रस्ातनकरण व, पनाेल याींच े ुहाालानुसार 
पनाेल ते इीं ापिर मक.मी. ००/०० ते मक.मी. ८४/०० या गागाच्या च्प रीकरण वाच े काम हे 
खाजगीकरण वाींतग त म.ेसुभरस्म पनाेल इीं ापिर ्ोलाेज रस्ा.िल. या सालत ारामाफ त द नाींक 
१९.१२.२०११ पासिन रस्गतीपथाार आहे. रस््याारील सुरक्षक्षततेच्यादृष्ीने रस््येक पया यी 
ाा ण वाार मादहतीफलक, सुचनाफलक, द ाा ा क फलक, ाेग िनयींत्रक फलक ा आाश्यक ्या 
दठकाण वी स्ब्लींकर ा इतर रस्ते सुरक्षा ापाययोजना करण्याच े िन ेा सालत ारास ाेा ोाेा ी 
 ेण्यात आलेले आहेत. 
     ुतनक्षक ुिगयींता, राषट्रीय महामाग  मींडा , मुींधई याींचे ुहाालानुसार राषट्रीय महामाग  
ि.६६ मुींधई-गोाा महामागा च्या मक.मी.८४/०० त े १६१/०० या लाींधीमये ३७ दठकाण वी रयाधलर 
लााण्यात आले आहे. तसेच मक.मी. १६१/०० ते ४७५/२१० या लाींधीमये २१ दठकाण वी रयाधिलींग 
स्ट्रीप्स आहेत ा ्यादठकाण वी सिचना फलक लााण्यात आलेले आहेत. 
(२) रस्श्न ाद्भात नाही. 
(३) रस्श्न ाद्भात नाही. 
(४) रस्श्न ाद्भात नाही. 
  

___________ 
  

अिोला शहरात डॉ.बाबासाहेब आांबडेिर सामाजिि न् याय ववभागासाठ   
िागा आरक्षित िरण् यात आल्हयाबाबत 

  

(७)  ८१८७ (०९-०४-२०१५).   श्री.गोवधान शमाा (अिोला पजश्चम), श्री.बाबुराव पाचणे 
(शशरुर) :   सन्माननीय सामाजिि न् याय मांरी पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) ुकोला ाहरात डॉ.धाधासाहेध आींधेडकर सामास्जक न् याय भागागासाठी ८ हजार ९३८ च्रस 
मी्र जागा आरक्षक्षत करण् यात आलेली आहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) ुसल् यास, ती जागा गचह भागागान े स्जल् हा रस्ाासनाच् या सामास्जक न् याय भागागाला 
हस् ताींतरीत करण् यासाठी स्ज.प. स स् याींनी स्जल् हातनकारी काया लयासमोर जानेाारी, २०१५ च् या 
ितस-या आठाड्यात आीं ोलन केल् याचे िन ा नास आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) ुसल् यास, स रहि जागेचा रस्स् ताा गचह भागागाकडिन स्जल् हा रस्ाासनाच् या सामास्जक न् याय 
भागागाला हस् ताींतरीत करण् याकरीता कोण वती काय ााही केली ाा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल् यास, भालींधाची कारणे व काय आहेत ? 
  
श्री. राििुमार बडोले (२३-०९-२०१५) :न१) होय. 
(२) होय. 
(३) सहायक सींचालक, नगर रचना ुकोला याींनी ाासन ुतनसिचना द .२५/१०/२०१० नुसार 
डॉ.धाधासाहेध आींधेडकर सामास्जक न्याय गानासाठी ८,९३८ च्.मी. जागा  ेण वेधाधत 
स्जल्हातनकारी, ुकोला याींना िाफारस केली आहे. ्याुनुषींगाने स र जागेचा आगाऊ ताधा 
 ेण्याधाधत स्जल्हातनकारी, ुकोला याींना भानींती करण्यात आली आहे. 
(४) रस्श्न ाद्भात नाही. 
  

___________ 
  

ववदभाात टेक् सटाईल पािा  उभारण् याबाबत 
  

(८)  ८४९३ (१०-०४-२०१५).   श्री.आिाश फुां डिर (शामगाांव), श्री.िुणाल पाटील (धुळे ग्रामीण), 
श्री.अशमत झनि (ररसोड), प्रा.ववरेंद्र िगताप (धामणगाव रेल्हवे) :   सन्माननीय वस् रोद्योग 
मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज् यात १५ ्े स्ाईल पाक  ागारण् यास कें द्र ाासनान े मींजुरी द ली ुसिन भा गा तिन 
ुमराातीला  ्े स्ाईल पाक  मींजुर झाले आहे, हे खरे आहे काय , 
(२) तसचे कें द्र ाासन आणण व राज्य ाासनान े ाेतकऱयाींच्या दहतासाठी ्ेस्ाईल 
ुसोिसएानच्या मायमातिन भा गा त ास्त्रोद्योगाला चालना  ेण्याची घोषण वा मा. कें द्रीय मींत्री 
याींनी माहे जानेाारी, २०१५ मये ाा ्या  रयायान िन ा नास आले, हे खरे आहे काय, 
(३) ुसल् यास, भा गा तील ाेतक-याींच् या आ् मह् या थाींधभाण् याकरीता तसेच ाेतकऱ याींना 
रोजगार ा कापसाला योग्य मोध ला  ेण् याच् या दृष ्ीने खामगाींा नस्ज.धुलढाण वा) या साा त 
जास् त कापिसाची खरे ी भािय करण वा-या ाहरात ्े स्ाईल पाक  ागारणे व गरजेच ेआहे, हेही 
खरे आहे काय, 
(४) ुसल् यास, स्स्कम फॉर इींद्गे्र्ेड ्े स्ाईल पाक  या कें द्र ाासनाच् या योजनेमनिन 
खामगाा नस्ज.धुलढाण वा) येथ े ्े स्ाईल पाक  ागारण् याधाधत राज्य ाासन कें द्र ाासनाकड े
मागण वी करण वार आहे काय, 
(५) ुसल्यास, याधाधत ाासनान ेच्काी केली आहे काय, च्काीत काय आढा िन आले ा 
त नुसार ाासनाने कोण वती काय ााही केली ाा करण्यात येत आहे, नसल्यास, भालींधाची कारणे व 
काय आहेत ? 
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श्री. चांद्रिाांत पाटील (१८-०५-२०१५) : न१) हे खरे आहे. 
     एकास््मक ास्त्रोद्योग सींकुल ागारण वी योजनेंतग त कें द्र ाासनाकडिन राज्यात एकि ण व १५ 
्ेस्ाईल पाक  मींजिर करण्यात आले होते. परींतु कें द्र ाासनान े्यापैकय फत १२ ्ेस्ाईल 
पाक  ला मान्यता द ली ुसिन ३ ्ेस्ाईल पाक  रद्द करण्यात आलेले आहे.रद्द झालेल्या 
्ेस्ाईल पाक  मये ुमराातीच्या ्ेस्ाईल पाक चा समााेा आहे. 
(२) याधाधत कें द्र ाासनाकडिन कोण वतेही सीं ग  ाासनास रस्ाप्त नाही. 
(३) ्ेस्ाईल पाक  ागारण्याची योजना कें द्र ाासनाची ुसल्याने ्याकरीता इच्छुकाींची 
एस.पी.व्ही.द्ाारे ्ेस्ाईल पाक  ागारण वीचा रस्स्ताा तयार करुन स रचा रस्स्ताा कें द्र 
ाासनाकडिन मींजिर करुन घेणे व आाश्यक आहे. 
(४) खामगाींा येथील इच्छकाींनी एस.पी.व्ही.द्ाारे ्ेस्ाईल पाक  ागारण वीचा रस्स्ताा तयार 
करुन स रचा रस्स्ताा कें द्र ाासनाकडिन मींजिर करुन घेणे व आाश्यक आहे. राज्य ाासनाकडिन 
रस्कल्प मकीं मतीच्या ९ ्के रकम मकीं ाा रु. ९.०० को्ी जी कमी ुसेल ती ुनु ान याहण विन 
ापलब्न करुन  ेता येईल. 
(५) रस्श्न ाद्् ाात नाही. 

___________ 
  

गेवराई तालुक् यातील (जि.बीड) रस् त् याची झालेली दरुावस्था 
  

(९)  ८५१५ (२८-०४-२०१५).   श्री.लक्ष्मण पवार (गेवराई) :   सन्माननीय सावािननि बाांधिाम 
(सावािननि उपक्रम वगळून) मांरी पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) धीड स्जल् ्यातील गेाराई मत ारसींघातिन  ोन राष ट्रीय महामाग  जात ुसिन स र महामाग  
सोडता गेाराई तालु यातील रस् ् याची पकरस् थीती फारच बधक् झाल् याचे जानेाारी, २०१५ च् या 
 सु-या आठाड्यात िन ा नास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) ुसल् यास, मागच् या पींचााभष कला गेाराई मत ार सींघाला साा जिनक धाींनकाम भागाग, 
स्जल् हा पकरष , रोजगार हमी योजना ा इतर ाेगाेगळ्या योजनाींकडिन गरघोस िननी 
रस् ् यासाठी आला ुसतानाही काही काम ेकाग ोपत्री  ाखािन ुपहार करण् यात आला आहे, हे 
खरे आहे काय, 
(३) ुसल् यास, धहुताींा गाााींना जाण् यासाठी रस् ताच ुस्स्त् ाात नसल् यामाेु  तसेच रस् ् याच् या 
मा यमातिन फार मोठ्या रस्माण वाार भ्रष ्ाचार झालेला आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) ुसल् यास, स र भ्रष ्ाचाराची ाच् चस् तरीय सिमती माफ त च्काी करुन ुहााल सा र 
करुन  ोषीींार कठोर कारााई करण् यात आली आहे काय, 
(५) ुद्यापपयांत कारााई केली नसल् यास, होण वा-या द रींगाईची कारण वे काय ? 
  
श्री. चांद्रिाांत पाटील (१६-०७-२०१५) :न१) ुींात: खरे आहे. 
     गेाराई तालुयातील रस्ते गो ाकाठच्या काा या मातीच्या गागातिन जात ुसल्यामाेु  ा 
मया  ेपेक्षा ुाजड ााहनाींची ााहतुक होत ुसल्यामुाे  गेाराई तालुयातील रस्त े खराध 
होतात. 



भा.स. १३० न8) 

(२) ा न३) हे खरे नाही. 
     गेाराई तालुयात मागील ५ ाषा त भाभान योजनतेिन रस्ते सुनारण्यासाठी एकि ण व 
रु.३७०९.५९ लाख िननी रस्ाप्त होऊन ११५ मक.मी. लाींधीच्या रस््याची सुनारण वा करण्यात आली. 
तसेच,  ेखगाल  रुुस्तीसाठी एकि ण व रु. १७६४.६८ लाख िननी रस्ाप्त होऊन रस््याची  रुुस्ती 
करुन रस्ते ााहतुकयस सुस्स्थतीत ठेाण्यात आले आहेत. 
(४) स र कामाची ााे ोााे ी  क्षता ा गुण विनयींत्रण व मींडा ाकडिन पाहण वी करण्यात आली ुसिन 
सादह्याचे चाचण वी ुहााल मानकारस्माणे व आढा िन आलेले आहेत. 
(५) रस्श्न ाद्भात नाही. 
  
 

___________ 
  

पूवा ववदभाातील सांरा ननयाात व सुववधा िें द्रािायााजन्वत िरण्याबाबत  
  

(१०)  ८६०४ (०७-०४-२०१५).   श्री.सांिय साविारे (भसुावळ) :   सन्माननीय पणन मांरी 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१)  पिा  भा गा तील सींत्रा ा्पा काींना सींत्रा भािय, कुलीींग, गे्रडीींग ा स््ोुकरींगची ापलब्नता 
याहण विन कारींजात सींत्रा िनया त ा सुभाना कें द्राची िनिम ती द नाींक २३ डडसेंधर, २००७ रोजी ाा 
्या रयायान ाद्घा्न करुन करण्यात आली हे खरे आहे काय, 
(२) ुसल्यास, ात सींत्रा िनया त कें द्र सया ाापराभाना पडिन आहे हे खरे आहे काय, 
(३) ुसल्यास, ात धाध १ ा २ नुसार च्काी करण्यात आली आहे काय 
(४) ुसल्यास, च्काीच्या ुनुषींगाने ात धीं  िनया त कें द्र पुन्हा सुरु करण्याधाधत ाासनान े
कोण वती काय ााही केली आहे ाा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, भालींधाची  कारणे व काय आहेत ? 
  
श्री. चांद्रिाांत पाटील (०२-०७-२०१५) :न१) नाही. स र सुभाना कें द्राचे गििमपिजन द . २३.१२.२००७ 
रोजी झाले ुसिन स र सुभाना कें द्र व् याासाियक दृष ्ीने ाापरण् यास रस्् यक्षात सुरुाात      
द . २२.३.२०१० पासिन झाली आहे. 
(२) नाही. स र िनया त सुभाना कें द्र सुरु ुसिन सन २०१० म ये कारींजा घाडगे येथील ाेतकरी 
रामी.सोमराज तलेखड े याींना सुभाना कें द्र मकलो धेिससरस्माणे व ाापराायास द ले होते. 
आजतागायत ् याींनी स र सुभाना कें द्राार ७५६० मकलो इत या सींर्यायाार रस्मिया केलेली आहे. 
(३), (४) ा न५) रस्श् न ाद्भात नाही. 
  
 

___________ 
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मौि ेवानघवरे, ता.धचपळून, रत् नाधगरी येथील एिा मांडळान ेडोंबबवली येथील  
अांतरिातीय वववाह िरणा-या दाांपत् याला दांड ठोठावला असल्ह याबाबत 

  

(११)  ९२४४ (०९-०४-२०१५).   श्री.लक्ष्मण िगताप (धचांचवड) :   सन्माननीय सामाजिि 
न् याय मांरी पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) मुींधई ाहरातील डोंबधाली येथील ुींतरजातीय भाााह करण वा-या  ाींप् याला म्जे ाािघारे, 
ता.तचपा िन, र् नातगरी येथील व् याघे्रेशश् ार सेाा गण वेा मींडा  या समाज मींडा ान े एक लाख 
रुपयाींचा  ींड ठोठााला ुसल् याच ेमाहे जानेाारी, २०१४ म ये िन ा नास आले, हे खरे आहे 
काय, 
(२) ुसल् यास, ा त रस्करण वी ाासनाने कोण वती काय ााही केली ाा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल् यास, भालींधाची कारणे व काय आहेत ? 
  
श्री. राििुमार बडोले (२३-०९-२०१५) :न१) हे खरे नाही. 
(२) रस्श्न ाद्भात नाही. 
(३) रस्श्न ाद्भात नाही. 
  

___________ 
  

मोताळा (जि.बुलढाणा) येथील शरेदी - ववक्री सांस् थेचा शललाव रद क िरणेबाबत 
  

(१२)  ९४२६ (०९-०४-२०१५).   श्री.हषावधान सपिाळ (बलुढाणा) :   सन्माननीय पणन मांरी 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
 (१) मोताा ा नस्ज.धुलढाण वा) येथील खरे ी - भािय सींस् थेचा िललाा रद्द करणे वधाधत स् थािनक 
लोकरस्ितिननीींनी द नाींक ७ जानेाारी, २०१५ रोजी ाा ् या सुमारास स्जल् हा ापिनधींनक धुलढाण वा 
याींना िनाे नाव् ारे मागण वी केली आहे, हे खरे आहे काय, 

(२) ुसल् यास, स र िनाे नाच् या ुनुषींगाने ाासनान ेच्काी केली आहे काय, च्काीत काय 
आढा िन आले ा त नसुार खरे ी-भािय सींस् थचेा िललाा रद्द करणे वधाधत ाासनाने काय 
काय ााही केली ाा करण् यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, भालींधाची कारणे व काय आहेत ? 
  
श्री. चांद्रिाांत पाटील (०२-०७-२०१५) :न१) होय. 
(२) मोताा ा नस्ज.धुलढाण वा) येथील खरे ी-भािय सींस् थेचा िललाा रद्द करणे वधाधतचे िनाे न 
स्जल् हा ापिनधींनक, सहकारी सींस् था, धुलढाण वा याींचेकड े रस्ाप् त झालेले आहे. यारस्करण वी 
िललाााची रस्मिया पुण व  झालेली आहे. तथाभप, रस्ाप् त झालेल् या िनाे नाच् या ुनुषींगान े स र 
रस्करण वी भाचारभािनमय सुरु आहे. 
(३) रस्श् न ाद्भात नाही. 
  

___________ 
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भटक् या व ववमुक् त समािाच् या मलुा मलुीांना स् पधाा पररिेच् या पुवा तयारीसाठ  

 शासिीय िोधचांग क् लास स् थापन िरण् याबाबत 
  

(१३)  ९७८४ (०९-०४-२०१५).   श्री.सांिय पोतनीस (िशलना) :   सन्माननीय सामाजिि न् याय 
मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील ग् या ा भामु त समाजाच् या मलुा मुलीींना राज् यस् तरीय ा कें द्रस् तरीय स् पना  
पकरके्षच् या पुा  तयारीसाठी महाराष ट्रातील सींपिण व  महानगरात ाासकयय कोतचींग  लास स् थापन 
करण् याधाधतचा रस्स् ताा ाासनाच् या भाचारानीन आहे, हे ख्ररे आहे काय, 
(२) ुसल् यास, ा त भाचारानीन रस्स् ताााार ाासन स् तराार केव् हापय त ुींमलधजााण वी होण वे 
ुपेक्षक्षत आहे, 
(३) नसल् यास, भालींधाची कारणे व काय आहेत ? 
  
श्री. राििुमार बडोले (२१-०९-२०१५) :न१) ुसा कोण वताही रस्स्ताा ाासनाच्या भाचारानीन नाही. 
(२) रस्श्न ाद्भात नाही. 
(३) रस्श्न ाद्भात नाही. 
  

___________ 
  

सोलापूर जिल्ह्यातील िुडुावाडी - बाशी रोडवरील ररधोरे-पापनसला िोडणा-या  
सीना नदीवरील नवीन पलुाच ेिाम बांद असल्हयाबाबत 

  

(१४)  १०३२९ (१०-०४-२०१५).   श्री.बबनराव शशांदे (माढा), श्री.जितेंद्र आव् हाड (मुांरा िळवा), 
श्री.रमेश िदम (मोहोळ) :   सन्माननीय सावािननि बाांधिाम (सावािननि उपक्रम वगळून) 
मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) सोलापिर स्जल् ्यातील कुडु ााडी - धाास रोडारील करनोरे - पापनसला जोडण वा-या सीना 
न ीारील नाीन पुलाचे काम माहे ऑगस् ्, २०१४ पासिन धीं  आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) ुसल् यास, स र काम धीं  ठेाण् याची कारणे व काय आहेत, 
(३) तसेच स रचे पुलाचे काम तातडीने व् हाा े या हण विन ाासनाने कोण वती काय ााही केली ाा 
करण् यात येत आहे, 
(४) ुद्याप कोण वतीच काय ााही केली नसल् यास, भालींधाची कारणे व काय आहेत ? 
  
श्री. चांद्रिाांत पाटील (३०-०७-२०१५) :न१) हे खरे आहे. 
(२) ा न३) रस्श् नानीन पुल हा सीना न ीार ुसिन कुड ााडी-धाास रस् ता रा.मा.ि.७७ ार मक.मी. 
१०७/६०० मये करनोरे गाााजाा  आहे. स रील पुलाच ेकाम गड र नlaunching) करतेाेा ी न ी 
पात्रात पाण वी ुसलयामाेु  गड र नlaunching) ाेा त करता येत नसल् यामाेु  तसचे कुडु ााडी 
धाजुच ेाेल फााीं डाेनच ेकाम कुडुींााडी-धाास रस् ् यालगत काळ्या मातीतील गराााच ेुसल् यामुाे  
ते मजुराींकडिन करााे लागल् यान ेुधॅ्में् फााीं डाेनसाठी भालींध झाला आहे. 
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     स र पुलाच् या धाींनकामाच् या सहा गाळ्याींपकैय  ोन गाळ्याींपैकय  ोन गाळ्याींचे नslab) 
काम पिण व  झाले ुसिन चार गाळ्याींचे काम िाल् लक आहे. ्यापैकय एका गाळ्याच ेकाम रस्गती 
पथाार आहे. द .३१.१२.२०१५ पयांत सा  गाळ्याींच ेकाम पुण व  होईल. 
(४) रस्श् न ाद्भात नाही. 
  
 

___________ 
  

रमाई आवास योिनेंतगात वाढीव ननधी घरिुल लाभाथांना शमळत नसल्हयाबाबत 
  

(१५)  १०४२१ (१०-०४-२०१५).   श्री.राहुल बोंदे्र (धचशली), श्री.अशमत झनि (ररसोड) :   
सन्माननीय सामाजिि न् याय मांरी पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) रमाई आाास योजनेंतग त ग्रामीण व के्षत्रातील घरकुलाींसाठी ाासनाने १ एभरस्ल, २०१३ पासिन 
ुनु ानाची रकम ७० हजार ारुन १ लाख रुपये ुसा िननी जादहर केला ुसल्याचे माहे 
जानेाारी, २०१५ मये ाा ्यासमुारास िन ा नास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) ुसल्यास, ात िननी जादहर केला ुसताींना सु ा ााढीा ुनु ानाचा लाग धुलढाण वा 
स्जल््यातील लागार्थयाांना होत नसल्याचे िनाे न स्जल्हा कॉगे्रस झोपडपट्टी भागाग याींनी मुख्य 
काय कारी ुतनकारी, धुलढाण वा याींच्याकड ेद नाींक २३ जानेाारी, २०१५ रोजी द ले आहे, हे  खरे 
आहे काय, 
(३) ुसल्यास, ााढीा ुनु ान लाग घरकुल लागाथाांना रस््यक्षात िमा त नसल्यामुाे  
ाासनाकडिन काय काय ााही करण्यात आली आहे ाा येत आहे, 
(४) नसल्यास भालींधाची कारणे व काय आहेत ? 
  
श्री. राििुमार बडोले (२३-०९-२०१५) :न१) ुींात: खरे आहे. 
(२) होय. 
(३) ात ाासन िनण व यानुसार रमाई घरकुल योजन े ुींतग त ग्रािमण व गागातील ााढीा 
ुनु ानाचा लाग हा सन २०१३-१४ या आतथ क ाषा तील ाद्दीषठाींसाठी लागि ुसिन, धुलढाण वा 
स्जल््यातील सींधींनीत लागाथस हे सन २०१२-२०१३ या आतथ क ाषा तील ुसल्याने ्याींना 
ुनु ानाचा लाग  ेण्यात आलेला नाही. 
(४) रस्श्न ाद्भात नाही. 
  
 

___________ 
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राज्यातील धनगर समािाचा अनसुूधचत िमाती प्रवगाात  
समावेश िरून आरिण देण्याबाबत 

  
 

(१६)  ११०५९ (१०-०४-२०१५).   श्री.राणािगिीतशसांह पाटील (उस्मानाबाद), श्री.रमशे िदम 
(मोहोळ), श्री.राहुल मोटे (पराांडा), श्री.जितेंद्र आव् हाड (मुांरा िळवा), श्री.सुरेश धानोरिर (वरोरा), 
श्री.सुरेश हाळवणिर (इचलिरांिी), श्री.सदा सरवणिर (माहहम), श्री.राहुल िगताप (श्रीगोंदा), 
श्री.हसन मुश्रीफ (िागल), श्री.अबू आिमी (मानशूदा शशवािीनगर), िुमारी प्रझणती शशांदे 
(सोलापूर शहर मध्य), श्री.भास्िर िाधव (गुहागर) :   सन्माननीय आहदवासी वविास मांरी 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील ननगर समाजाचा ुनुसितचत जमाती रस्ागा त समााेा करुन आरक्षण व 
 ेण्याधाधत तसचे ्याींना िाक्षण व ा नोकऱयाींमये आरक्षण व  ेण् याधाधत तसेच ् याींना िाक्षण व ा 
नोक-याींम ये आरक्षण व िमा ाा ेयासाठी सिमती गठीत करण् याचे आश् ाासन मा.मुख् यमींत्री याींनी 
द नाींक ४ जानेाारी, २०१५ रोजी ाा ् यासुमारास ननगर समाजाच् या मेा ाव् यात द ले होत,े हे 
खरे आहे काय, 
(२) तसेच ा त धाधतीत आयु त, आद ाासी सींाोनन ा रस्िाक्षण व सींस् था, पुणे व याींचेकडील 
ुहााल रस्ाप् त झालेला आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) ुसल् यास, ुनुसितचत जाती ा ुनसुितचत जमाती आ ेा नसुनारण वा) काय ा १९७६ न१९७६ 
चा १०७ ाा ) तसेच ुनुसितचत जाती ा ुनुसितचत जमाती आ ेा नसुनारण वा) काय ा २००२ 
न२००३ चा काय ा ि.१०) म ये नमि  केल् यारस्माण व े महाराष ट्र राज् यासाठी रस्िस   केलेल् या 
ुनुसितचत जमातीच् या या ीत ुनुिमाींक ३६ ार ओरॉन ननगड या जमातीींचा समााेा करणे व 
तसेच ओरॉन ा ननगड या हण वजचे ननगर ुाी िाफारस बधहार, ओकरसा ा झारखींड या 
राज् यानी कें द्र ाासनास केल् यामुाे  कें द्रानी ती मान् य केल् यानुसार महाराष ट्र राज् यातील ननगर 
समाजातची ुााच रस्कारची िाफारस कें द्र ाासनाला करणे व सीं गा त ाासनाने कोण वती काय ााही 
केली आहे काय, 
(४) ुसल् यास, ा त धाधतीतच् या ुनुषींगान े राज् यातील ननगर समाजाच् या ुनुसितचत 
जमातीत समाााे करणे वधाधत न् यायरस्भाष ् धाध खेरीज करुन राज् य ाासनाच् या ातीने कें द्र 
ाासनाला कराायाच् या िाफाराी सीं गा तील रस्स् ताााची सद्यःस्स्थती काय आहे, 
(५) ुसल् यास, आद ाासी समाजाच् या भादहत आरक्षण वाला धाना न पोहचता स र आरक्षण व 
 ेण् याधाधत ाासनान ेकोण वती काय ााही केली ाा करण् यात येत आहे, 
(६) नसल् यास, भालींधाची कारणे व काय आहेत ? 
 
श्री. ववष्ट् णु सवरा (११-०९-२०१५) :न१) होय. 
(२) नाही. 
(३), (४), (५) ा न६) ननगर जातीचा म,े १९९० पिास इतर मागासागसयाींच् या या ीत समाााे 
होता. म,े १९९० पासिन ग् या जमाती ‘’क’’ म ये ननगर जातीचा ितच् या ाप/त् सम 
जातीसह समााेा करुन ३.५% इतके आरक्षण वाचा लाग ाासकयय नोकरी, ाैक्षणण वक सींस् थेमनील 
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रस्ाेा यासाठी ुनुजे्ञय करण् यात आला आहे. तसचे या जातीच् या भाद्यार्थ याांना िाष याच्  ती, 
आराममााा ा, ास तीगचहाच् या सालती इ. लाग ुनुजे्ञय करण् यात आलेले आहेत. 
     ननगर समाजाला ुनसुितचत जमातीत समााेा करण् याधाधतची धाध आयु त, आद ाासी 
सींाोनन ा रस्िाक्षण व सींस् था, पुणे व याींचेकडिन तपासण् यात येत आहे. 
  

___________ 
  

रामटेि (जि.नागपूर) आहदवासी भागातील ग्रामस् थाांच् या ववववध समस् या सोडववण् याबाबत 
  

(१७)  ११११२ (१०-०४-२०१५).   श्री.डड मल्हलीिािूान रेड्डी (रामटेि) :   सन्माननीय 
आहदवासी वविास मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राम्ेक नस्ज.नागपिर) आद ाासी गागातील ग्रामस् थाींच् या भाभान समस् या सोडभाण् यासाठी 
माहे डडसेंधर, २०१४ च् या सुमारास गोंडााना गण वतींत्र पक्षातफे  ेालापर येथे रस् ता रोको 
आीं ोलन केले, हे खरे आहे काय, 
(२) ुसल् यास, या ग्रामस् थाींच् या समस् या सोडभाण् याकरीता ाासनाने कोण वती काय ााही केली ाा 
करण् यात येत आहे, 
(३) नसल् यास, भालींधाची कारणे व काय आहेत ? 
  
श्री. ववष्ट् णु सवरा (१४-०९-२०१५) :न१) होय. 
(२) स र ग्रामस् थाींच् या मागण् या हया भाभान ाासकयय भागागाींाी सींधींतनत ुसल् याने रस्कल् प 
ुतनकारी, नागपिर याींनी स र ग्रामस् थाींच े िनाे न द नाींक २२.५.२०१५ रोजीच् या पत्रान् ाये १) 
काय कारी ुिगयींता, गारतीय राष ट्रीय राजमाग  रस्ातनकरण व २) काय कारी ुिगयींता, लघुिसींचन 
नस्जल् हा पकरष ), नागपिर ३) मुख् य ानसींरक्षक ा के्षत्रसींचालक पेंच व् याघ्रेश रस्कल् प, नागपिर ४) 
ापभागागीय ुतनकारी नमहसिल) नागपिर ५) ापस्जल् हातनकारी नL.A.O.), नागपिर याींना 
काय ााहीसाठी पाठभालेले आहे. 
(३) रस्श् न ाद्भात नाही. 
  

___________ 
  

िोल्ह हाटी (भातू) या भटक् या िातीचे (एनटी-बी) ववद्याथी िात पडताळणी  
प्रमाणपराअभावी शशिणापासून वांधचत राहहल्हयाबाबत 

  

(१८)  १२११५ (१०-०४-२०१५).   श्री.धनिांय (सुधीर) गाडगीळ (साांगली) :   सन्माननीय 
सामाजिि न् याय मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) कोल् हा्ी नगाति) या ग् या जातीची नएन्ी-धी) ुनेक भाद्याथस जात पडताा ण वी 
रस्माण वपत्राुगााी िाक्षण वापासिन ाींतचत रादहल् याचे माहे जानेाारी, २०१५ च् या सुरुाातीस 
िन ा नास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) ुसल् यास, ् याची सद्यस्स्थती काय आहे, 
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(३) ुसल् यास, याधाधत ाासनान ेकोण वती काय ााही केली ाा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल् यास, भालींधाची कारणे व काय आहेत ? 

श्री. राििुमार बडोले (२३-०९-२०१५) :न१) ा न२) हे खरे नाही. 
     रस्ाप्त झालेल्या ुजाांपकैय धहुताींा ुज  ाराींना जाताैनता रस्माण वपत्र िनग िमत करण्यात 
आले ुसिन केाा  त्रु्ीपित तेुगााी काही रस्करणे व रस्लींबधत आहेत. 
(३) ा न४) रस्श्न ाद्भात नाही. 
  

___________ 
  
राज्यातील सहिार ववभागाने तोटयात असलेल्हया पतसांस्थेसाठ  आझण त्याांनी हदलेल्हया ििााची 

वसूली सुरळीत व्हावी यासाठ  एि रिमी सामोपचार परतफेड योिना बांद िेल्हयाबाबत 
  

(१९)  १२२८६ (१८-०४-२०१५).   श्री.प्रिाश आबबटिर (राधानगरी) :   सन्माननीय सहिार 
मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्य सरकारच्या सहकार भागागान ेआठ ाषाांपिास नागरी सहकारी पतसींस्थासाठी तो्यात 
ुसलेल्या पतसींस्था ऊस्ज ताास्थते याव्यात आणण व ्याींनी द लेल्या कजा ची ासिली सुरा ीत 
व्हााी यासाठी लागि केलेली एक रकमी सामोपचार परतफेड योजना यााषस धीं  करण्यात आली, 
हे खरे आहे काय, 
(२) ुसल्यास, स रची योजना धीं  करण्याची कारणे व काय आहेत, 
(३) ुसल्यास, ही योजना पुन्हा सुरू करण्यासीं गा त ाासनान े कोण वती काय ााही केली ाा 
करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, भालींधाची कारणे व काय आहेत ?  
  
श्री. चांद्रिाांत पाटील (०१-०७-२०१५) :न१), (२) ा न३) राज्यातील नागरी सहकारी पतसींस्थाींसाठी 
राधभाण्यात आलेल्या “सामोपचार परतफेड योजनेस” द .२३ माच , २०१५ रोजीच्या ाासन 
िनण व यान्ाये द .३१ माच , २०१७ पयांत मु तााढ  ेण्यात आली आहे. 
(४) रस्श्न ाद्भात नाही. 
  

___________ 
  

भोई समािास अनुसूधचत िमातीांच्या सवलती शमळण्याबाबत 
  

(२०)  १२७६६ (१०-०४-२०१५).   श्री.समीर िुणावार (हहांगणघाट) :   सन्माननीय सामाजिि 
न् याय मांरी पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) गोई समाजास सन १९५० पासिन िमा त ुसलेल् या ुनुसितचत जमातीींच् या सालती पुन् हा 
िमा ाव् या या हण विन सामास्जक सींघ्ना गेल् या ुनेक ाषा पासिन राज् य ाासनाकड े पाठपुरााा 
करीत ुसल् याच,े डडसेंधर, २०१४  रया यान िन ा नास आले, हे खरे आहे काय, 
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(२) ुसल् यास, याधाधत दहींगण वघा् येथील लोकरस्ितिननीींनी ाासनाकड े रस्स् ताा सा र केला 
आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) ुसल्यास, सामास्जक सींघ्नेच् या स रहि मागण वीनसुार ाासनाने कोण वता िनण व य घेतला 
आहे ा ्याची ुींमलधजााण वी केली आहे काय , 
(४) नसल् यास, भालींधाची कारणे व काय आहेत ? 
  
श्री. राििुमार बडोले (१४-०९-२०१५) : न१) हे खरे आहे. 
(२) ा न३) स रचे िनाे न काया सनातील ुिगलेखात आढा िन आले नाही. तथाभप, राज्यातील 
मिा  १४ भामुत जाती ा २८ मिा  ग्या जमातीींचा ुनुसितचत जाती/ुनुसितचत जमातीमये 
समााेा करण्यात यााा याककरता कें द्राासनास िाफारस करण्यासाठी याधाधतचा ु्यासपिण व  
ुहााल सा र करण्याककरता न्या.ुग्रााल याींच्या ुयक्षतेखाली आयोगाची स्थापना करण्यात 
आली होती. स र आयोगाची म ुत द .३१/८/२०१२ रोजी सींपुष्ात आल्यानींतर या आयोगास 
मु तााढ नाकारण्यात आली आहे. स र आयोगान े ुद्यापपयांत केलेले सा  कामकाज ा 
 स्ताऐाज ाासनान ेताब्यात घेतले ुसिन या आयोगाार नाीन ुयक्षाींची िनयुती करण्याची 
काय ााही चालि आहे. 
(४) रस्श्न ाद्भात नाही. 
  

___________ 
  

िन्यादान योिनेत आधीच वववाहहत असलेल्हयाांची नावे टािून समाििल्ह याण ववभागान े
लाशो रुपयाांच् या ननधीचा अपहार िेल्हयाबाबत 

  

(२१)  १२८९० (१०-०४-२०१५).   श्री.योगेश (बापू) घोलप (देवळाली) :   सन्माननीय सामाजिि 
न् याय मांरी पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) सन २०१२-१३ ा २०१३-१४ या भा् तीय ाषा त सामास्जक न् याय भागागाच् या कन् या ान 
योजनेुींतग त ाेकडो जोडप् याींना ते आनीच भााादहत ुसताींना ् याींची नााे कन् या ान योजना 
लागाथस या ीत ्ाकि न समाजकल् याण व भागागाने ाासनाच् या लाखो रुपयाींच् या िननीचा ुपहार 
केल् याच ेमाहे जानेाारी, २०१५ रोजी ाा ् यासुमारास ुपहार केला, हे खरे आहे काय, 
(२) ुसल् यास, कन् या ान योजनचेे आहरण व ा सींभातरण व ुतनकारी या हण विन सहायक आयु त, 
समाजकल् याण व, नािाक याींच् याकड ेआहे, हे खरे आहे काय, 
(३) ुसल् यास, ुाारस्कारे िनयमधा्य प  तीन े ुनु ान मींजिर करुन ाासनाचे को्यानी 
रुपयाींचे नकुसान करण वा-या सींधींतनत सहायक आयु त, समाजकल् याण व, नािाक याींचेभारु   
काय कारााई केली ाा करण् यात येत आहे, 
(४)  नसल् यास, भालींधाची कारणे व काय आहेत ? 
 
श्री. राििुमार बडोले (२३-०९-२०१५) :न१) हे खरे नाही. 
(२) होय. 
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(३) रस्श्न ाद्भात नाही. 
(४) रस्श्न ाद्भात नाही. 
  

___________ 
  

शशरोली त ेसाांगली चौपदरीिरणात फेरसव् हे िरुन सहापट  
नुिसान भरपाई देण्याच्या मागणीबाबत 

  

(२२)  १२९०४ (१५-०५-२०१५).   श्री.उल्हहास पाटील (शशरोळ) :   सन्माननीय सावािननि 
बाांधिाम (सावािननि उपक्रम वगळून) मांरी पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) िारोली त ेसाींगली च्प रीकरण वात हेरले नस्ज.कोल् हापिर) येथील ५० हिन ुतनक कु्ुींधाींना 
नुकसान गरपाई कमी िमा ाली ुसल् यान ेयासीं गा त फेरसव् हे करुन सहाप् नकुसान गरपाई 
द्यााी ुाी मागण वी गाजपा हेरले ााखेच् याातीने मा.साा जिनक धाींनकाम तथा पालकमींत्री 
याींचेकड े द नाींक २१ जानेाारी, २०१५ रोजी ाा ् या सुमारास एका िनाे नाद्ाारे केली आहे 
तसेच हेरले येथील  िलत समाजाने  ेखील स्जल् हातनकारी कोल् हापिर याींच् याकड ेकेली आहे, हे 
ही खरे आहे काय, 
(२) ुसल् यास, या रस्करण वी फेरसव् हे करुन नकुसानगरपाई  ेण् यात आली आहे काय ा मकती 
नुकसान गरपाई  ेण् यात आली आहे, 
(३) ुद्यापही नुकसान गरपाई द ली नसल् यास, भालींधाची कारणे व काय आहेत ा याधाधतची 
सद्यःस्स्थती काय आहे ? 
  
श्री. चांद्रिाांत पाटील (०५-१०-२०१५) :न१) ुाा रस्कारच ेिनाे न ाासन स्तराार रस्ाप्त झाल्याच े
द सिन येत नाही. 
(२) ा न३) हेरले गाााच ेगसुींपा न ुााड  द नाींक १०.१०.२०१४ रोजी जादहर झाले ुसिन स र 
च्प रीकरण वाचे कामात हेरले गााातील १३४ ग् धातनत आहेत. गसुींपा नासाठी मींजिर झालेल्या 
ुींितम िनााड्यामये एकि ण व १३४ ग्ाींची एकि ण व रकम रु.४,८५,५०,०५७/- गिसींपा न ुतनकारी 
याींचेकड ेजमा केली आहे. एकि ण व ६४ नारकाींना आजिमतीस एकि ण व रु.३,११,७६,३४२/- नुकसान 
गरपाई ाा्प करण्यात आली आहे. ाा करत खाते ाराींच े मोध ला  ेण्याची काय ााही 
ापभागागीय ुतनकारी तथा गिसींपा न ुतनकारी, इचलकरींजी याींचेमाफ त महसुल ा ान 
भागागाच्या गिसींपा न कायद्याच्या ुनीन राहिन रस्गती पथाार आहे. गुसींपा न िनााडा घोभषत 
केल्यामुाे  पुन्हा फेरसव्हे करण्याची आाश्यकता नाही. 
  

___________ 
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मौि ेधचशलठाणा (ता.लातूर) येथ ेरस्ता मिबुतीिरण  
व शडीिरणाचे िाम िरण्याबाबत 

  

(२३)  १३२६३ (१०-०४-२०१५).   श्री.त्र्यांबिराव शभस े (लातूर ग्रामीण) :   सन्माननीय 
सावािननि बाांधिाम (सावािननि उपक्रम वगळून) मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील    
काय :- 
  

(१) म्ज े तचखलठाण वा नता.लातिर) येथ े स्ज.प. रस्ाथिमक ाााे स जाणे वसाठी भा यार्थयाांना रस्ता 
नसल्याने गैरसोयीच े होत ुसल्याकारण वाने स र ाााे स जाण्यासाठी रस्ता मजधुतीकरण व ा 
खडीकरण वाच ेकाम करण्याधाधत स्थािनक लोकरस्ितिननीींनी द नाींक ७ जानेाारी २०१५ रोजी ाा 
्यासुमारास मा.स्जल्हातनकारी, लातिर याींचेकड े िनाे नाव् ारे मागण वी केली आहे, हे खरे आहे 
काय, 
(२) ुसल्यास, स र रस््याचे काम करण्याधाधत कोण वती काय ााही करण्यात आली आहे ाा 
येत आहे, स र रस््याच ेकाम करण्याधाधत ाासनास मकती कालाानी लागेल, 
(३) ुद्याप, कोण वतीच काय ााही करण्यात आली नसल्यास भालींधाची कारणे व काय आहेत, 
  
श्री. चांद्रिाांत पाटील (०२-०७-२०१५) :न१) हे खरे आहे. 
(२) ा न३) रस्श् नानीन रस् ता ग्रामपींचायत हद्दीतील ुागसकच त रस् ता ुसिन २५०.०० मी. लाींधीचा 
आहे. ् यापकैय ६८.०० मी. लाींधीतील सी.सी. रस् ् याच ेकाम पुण व  करण् यात आले आहे. ाा करत 
लाींधीतील काम े रस् ता ागसकच त झाल् यानींतर ाासनाच् या भाभान योजनाींमनिन िननीच् या 
ापलब् नतेनुसार रस्ानान् यिमानुसार हाती घेण् याचे िनयोजन आहे. 
  

___________ 
  

लातूर अांबािोगाई रस् त् यावरील माांिरा नदीवरील नववन पूलाच े
डाांबरीिरणाच ेिाम अपूणा असल्हयाबाबत 

  
 

(२४)  १३२८९ (१०-०४-२०१५).   श्री.त्र्यांबिराव शभस े (लातूर ग्रामीण) :   सन्माननीय 
सावािननि बाांधिाम (सावािननि उपक्रम वगळून) मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील    
काय :- 
 (१) लातिर ुींधाजोगाई रस् ् याारील माींजरा न ीारील नभान पिलाच े डाींधरीकरण वाच े काम 
करण् यात आले नसल् यामुाे  स र पुलाारुन सद्यःस्स्थतीत ााहतिक धीं  ुसल् याचे माहे 
फेधुाारी, २०१५ मये ाा ्या  रयायान िन ा नास आले, हे खरे आहे काय, 

(२) ुसल् यास, स र काम ुपिण व  ुसण्याची कारणे व काय आहेत ा स रील कामाची िनभा ाची 
मु त सींपिनही स र काम ुपिण व  ुसल् यारस्करण वी सींधींतनत एजन् सीार ाासनान ेकोण वती कारााई 
करण् यात आली आहे ाा येत आहे, 
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(३) ुसल्यास, याधाधत ाासनान ेच्काी केली आहे काय, च्काीत काय आढा िन आले ा 
त नुसार ा त काम ् ारीत पिण व  करण् याधाधत ाासनान ेकोण वती काय ााही केली ाा करण् यात 
येत आहे, 
(४) ुद्याप, कोण वतीच काय ााही करण् यात आली नसल् यास भालींधाची कारणे व काय आहेत ? 

श्री. चांद्रिाांत पाटील (२४-०७-२०१५) :न१) होय, हे खरे आहे. 
(२) ा न३) स रील पुलाच् या जोडरस् ् याचे मातीकाम ा खडीकरण व पुण व  ुसिन डाींधरीकरण वाचे 
काम डडसेंधर २०१५ ुखेर पुण व  करण् याचे िनयोजन आहे. 
(४) रस्श् न ाद्भात नाही. 

___________ 
 

चांदपूर-दाताळा, एमआयडीसी प्रजिमा-३९ मध् ये इरई नदीवर  
उां च पुलाचे बाांधिाम िरण्याबाबत 

 

(२५)  १३४९७ (०९-०४-२०१५).   श्री.नानािी शामिुळे (चांद्रपूर) :   सन्माननीय सावािननि 
बाांधिाम (सावािननि उपक्रम वगळून) मांरी पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) चीं पिर- ाताा ा, एमआयडीसी रस्स्जमा-३९ (रस् ता मि.मी ०/८००) म ये इरई न ीार मोठया 
ाींच पुलाच ेधाींनकाम करण् याकरीता रु.२४.५० को्ी िननी तरति  सन २०१५-१६ च् या धजे् म ये 
करण् याधाधतच े िनाे न स् थािनक लोकभरस् ितननी याींनी मा.भा् त ा िनयोजन, ाने मींत्री तथा 
पालकमींत्री चींद्रपिर स्जल् हा याींना द नाींक २८ जानेाारी, २०१५ ला सा र केले आहे, हे खरे आहे 
काय, 
(२) ुसल् यास, ुतनक्षक ुिगयींता साा जिनक ुिगयींता धाींनकाम मींडा  चींद्रपिर याींनी    
द नाींक २५ सप् ्ेंधर, २०१३ ला जा.ि.५९८०/का२(३) २०१३ ुन् ाये स र पुलाचे धाींनकाम  
करण् याींस गा त ुीं ाजपत्र ा रस्स् ताा मा.स्जल् हातनकारी चीं पिर याींना सा र केले आहे, हे ही खरे 
आहे काय, 
(३) ुसल् यास, याधाधत ाासनान ेच्काी केली आहे काय, च्काीत काय आढा िन आले आहे 
ा ् यानुषींगाने ा त पुलाच े धाींनकाम करण् यासाठी िननी ापलब् न करण्याधाधत कोण वती 
काय ााही करण्यात आली ाा येत आहे, 
(४) नसल् यास, भालींधाची कारणे व काय आहेत ? 
 

श्री. चांद्रिाांत पाटील (०२-०७-२०१५) :न१) ुाा स् ारुपाचे िनाे न रस्ाप् त झाल् याच ेआढा त नाही. 
(२) होय. 
(३) ा न४) ुतनक्षक ुिगयींता, साा जिनक धाींनकाम मींडा , चींद्रपिर याींनी द नाींक २५.९.२०१३ 
च् या पत्रान् ाये रस्श् नानीन पलुाच् या धाींनकामाच ेरस्ाथिमक स् ारुपाच ेरुपये २४५०.०० लक्ष मकीं मतीच े
ुीं ाजपत्रक, स्जल् हातनकारी, चींद्रपिर याींना रस्ाासकयय मान् यतेसाठी सा र केले आहे. तथाभप 
् यास ुद्याप मींजिरी ुरस्ाप् त आहे. रस्श् नानीन पुलाच े काम िनकष, मींजुरी ा िननी 
ापलब् नतेच् या ुनीन राहिन हाती घेण् याचा रस्य् न राहील. 
 

___________ 
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    महाराष्ट्र राज्यातील ववभागीय िाती प्रमाणपर सशमत्या अधान्यानयि असल्हयाबाबत 
  

(२६)  १३६४७ (१०-०४-२०१५).   डॉ.राहूल आहेर (चाांदवड) :   सन्माननीय सामाजिि न् याय 
मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) महाराषट्र राज्यातील भागागीय जाती रस्माण वपत्र सिम्या या ुन न्याियक किमट्या आहेत, 
हे खरे आहे काय, 
(२) तसेच रस््येक सिमतीचे कामकाज हे ुन न्याियक स्ारुपातील आहे ुसे द सिन येत नाही, 
कारण व महाराषट्रातील सिम्या या न्याय ानाच े काम करत ुसताींना एखाद्या भािाष् 
जातीधाधत ाेगाेगाे  िनण व य  ेतात, हे खरे आहे काय, 
(३) ुसल्यास, सन २००६ ते २०११ या कालाानीत नािाक सिमतीने राजपित गाम्ा, पर ेाी 
गाम्ा, ाास्ल्मकय, मालजींगम, धेडाजींगम ही जातीच े ाैनता रस्माण वपत्र द लेत तद्नींतर २०११ 
पासिन आजपाातेो स र जातीच ेरस्माण वपत्र द ले नाही, हे खरे आहे काय, 
(४) तसेच नुाे  सिमतीन े २००८ त े डडसेंधर, २०१२ पयांत राजपित गाम्ा, पर ेाी गाम्ा, 
ाास्ल्मकय, मालाजींगम, धेडाजींगम ही जातीच े ाैनता रस्माण वपत्र द लेत तद्नींतर १ जानेाारी, 
२०१३ पासिन आजपााेतो स र जातीचे रस्माण वपत्र द ले नाही, हे खरे आहे काय, 
(५) तसेच औरींगाधा  सिमतीने २००७ ते डडसेंधर, २०१४ पयांत राजपित गाम्ा, पर ेाी गाम्ा, 
ाास्ल्मकय, मालाजींगम, धेडाजींगम ही जातीचे ाैनता रस्माण वपत्र द लेत, तद्नींतर १ जानेाारी, 
२०१५ पासिन आजपााेतो स र जातीचे रस्माण वपत्र द ले नाही, हे खरे आहे काय, 
(६) ुसल्यास, सा  सिम्या या एकाच न्यायाने चालतात, तर ुस े ाेगाेगळ्या स्ारुपाच े
न्याय का द ले जातात, तसेच ुतनकाऱयाींच्या मजसरस्माण वे सिमतीचे कामकाज चालते, हे खरे 
आहे काय, 
(७) ुसल्यास, ात रस्करण वी ाासनाने काय काय ााही केली ाा करण्यात येत आहे 
(८) नसल्यास, भालींधाची कारणे व काय आहेत ? 
  
श्री. राििुमार बडोले (२३-०९-२०१५) : न१) हे खरे आहे. 
(२) हे खरे नाही. 
     जात पडताा ण वी िनयम २०१२ नसुार भागागीय जाती रस्माण वपत्र पडताा ण वी 
सिम्याींमाफ त ुनसुितचत जाती, भामुत जाती, ग्या जमाती, इतर मागासाग  ा भााेष 
मागासरस्ागा मनील ामे ााराींच े ाैक्षणण वक, सेाा भाषयक ा िनाडण विक याधाधीींककरता 
जातपडताा ण वीच ेकामकाज चालत.े 
(३), (४) ा न५) हे खरे नाही. 
     रस्ाप्त झालेल्या ुजाांपैकय धहुताींा ुज  ाराींना जाताैनता रस्माण वपत्र िनग िमत करण्यात 
आले ुसिन केाा  त्रु्ीपित तेुगााीची काही रस्करणे व रस्लींबधत आहेत. 
(६) हे खरे नाही. 
     जातपडताा ण वी िनयम २०१२ नुसार जातपडताा ण वी रस्माण वपत्र िमा ण्याककरता आाश्यक 
ते जातीच ेपुराा,े काग पत्र े ेण्यात आल्यास, स र रस्माण वपत्र रस्ाप्त होण्यास कोण वतीही ुडचण व 
ाद्भात नाही. परींत,ु जाती  ाव्याींच्या काही रस्स्ताााींमये काग पत्राींची कमतरता, ुपुरे पुराा े
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यामुाे  सींधींनीत व्यतीकडिन पत्रव्याहार करुन आाश्यक त ेपुराा ेमागााा ेलागतात. ाींकास्प  
रस्करण वामये पोलीस  क्षता पथकाकडिन च्काी केली जात.े ्यामुाे  रस्करणे व िनकाली 
काढण्यास ााीर होतो. 
(७) ा न८) रस्श्न ाद्भात नाही. 
  

___________ 
  

िोल्हहापूर ववभागीय िात पडताळणी सशमतीच्या िायाालयात  
िायाित्यांनी िेलेले आांदोलन 

  

(२७)  १३८३९ (०९-०४-२०१५).   डॉ.सुजित शमणचेिर (हातिणांगले), श्री.रािेश िीरसागर 
(िोल्हहापूर उत्तर) :   सन्माननीय सामाजिि न् याय मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील 
काय :- 
 (१) कोल् हापिर भागागीय जात पडताा ण वी सिमतीच् या सतचा याींच् या ्ेधलाार द नाींक १६ 
जानेाारी, २०१५ रोजी ाा ् यासमुारास  िलत महासींघाच् या काय क् याांनी ाेण व फेको आीं ोलन 
केले, हे खरे आहे काय, 

(२) तसेच आठाड्यागरात सा  रस्लींबधत रस्करणे व िनकाली न काढण् यास द नाींक २६ जानेाारी, 
२०१५ रोजी ुन नग् न ुास् थेत काया लयासमोर आीं ोलन करण् याचा इााराही द ला, हे खरे आहे 
काय,  
(३) ुसल् यास, या सीं गा त ाासनान े च्काी केली आहे काय, ा ् यानुसार पुढे कोण वती 
काय ााही केली ाा करण् यात येत आहे ? 
(४) नसल्यास, भालींधाची कारणे व काय आहेत ? 
  
श्री. राििुमार बडोले (२३-०९-२०१५) :न१) हे खरे आहे. 
(२) हे खरे नाही. 
(३) सींधींतनत काया लयासमोर तीव्र आीं ोलन करण् यात येईल ुस ेिनाे न िमा ाले होत.े 
     सद्यःस्स्थतीम ये राज् यात १५ भागागीय जाती रस्माण वपत्र पडताा ण वी सिम् या काय रत 
आहेत. या जात रस्माण वपत्र पडताा ण वी सिम् याींचा कामाचा व् याप भाचारात घेऊन सिम् याींच े
कामकाज रस्गााीपण व े व् हाा,े याककरता द .२/३/२०१५ च् या ाासन िनण व यान् ाये रस्् येक 
स्जल् ्यासाठी स् ातींत्र सिमती काया स्न्ात करण् याचा िनण व य घेण् यात आलेला आहे. 
     रस्लींबधत रस्करण वाींची सींख् या ा ुपुरा कम चारी ाग  याींचा समन् ाय सानिन तसेच 
ुितकर त काय गार  ेऊन ा ााे ोाेा ी भााेष मोदहमा आयोस्जत करुन रस्लींबधत रस्करण वाींचा 
िनप्ारा करण् याची काय ााही यु  पाता ीार करण् यात येत आहे. 
(४) रस्श् न ाद्् ाात नाही. 
  

___________ 
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नागरी सहिारी बँिाांतील अनुत्पादि ििे (एनपीए) वसूल िरण्यासाठ   
राज्याच्या सहिार शात्याने एिरिमी िि ेपरतफेड योिना 

  

(२८)  १३८६७ (१०-०४-२०१५).   िुमारी प्रझणती शशांदे (सोलापूर शहर मध्य) :   सन्माननीय 
सहिार मांरी पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) नागरी सहकारी धकँाींतील ुनु् पा क कजे नएनपीए) ासिल करण्यासाठी राज्याच्या सहकार 
खा्याने एकरकमी कजे परतफेड योजना नओ्ीएस ान्ाईम से्लमें्) द ली आहे ा ासिल 
रकमेसाठी कमीत कमी १० ्के व्याज आकारण्याची सिचना माहे जानेाारी, २०१५ मये ाा 
्या रयायान केली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) ुसल्यास, स र योजना धकँाींनाही लागि करण्यासीं गा त ाासनाने काय काय ााही केली आहे 
ाा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, भालींधाची कारणे व काय आहेत ? 
  
श्री. चांद्रिाांत पाटील (०४-०७-२०१५) :न१) ा न२) नागरी सहकारी धॅंकाना एकरकमी कजे परतफेड 
योजना सन २०१४-१५ लागि करण् याचा ाासन िनण व य द . २१.१.२०१५ रोजी िनग िमत केला 
ुसिन, धॅंकेने मकमान १० ् के  राने व् याज आकारण वी करण् याच् या सुचना  ेण् यात आल् या 
आहेत. 
(३) रस्श् न ाद्भात नाही. 
  

___________ 
  

पळसन (ता.सुरगाणा,जि.नाशशि) येथील शासिीय आश्रमशाळेत  
शास नळ पाणी पुरवठा योिना िायााजन्वत िरण्याबाबत 

  

(२९)  १४०३१ (०७-०४-२०१५).   श्री.िीवा गाववत (िळवण) :   सन्माननीय सावािननि 
बाांधिाम (सावािननि उपक्रम वगळून) मांरी पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१)  पा सन नता.सुरगाण वा, स्ज.नािाक) या ाासकयय आराममाााे तील भपण् याच् या पाण् याची 
समस् या  िर करण् यासाठी सन २०१३-२०१४ म ये ाा ् या सुमारास खास ना  पाण वी पुराठा 
योजना मींजिर करुन ती ् याच आतथ क ाषा त पिण व  करुन ती काया स्न्ात केली, हे खरे आहे 
काय, 
(२) ुसल् यास, या योजनचेी ुीं ाजपत्रकयय र कम मकती होती ा या योजनेला ुनुिम ेताींबत्रक 
आणण व रस्ाासकयय मींजिरी कोण वी ा केव् हा द ली, 
(३) ुसल् यास, स र योजनेचे काम केव् हा पिण व  करुन ती योजना आराममाााे कड े हस् ताींतरीत 
करण् यात आली, 
(४) ुसल् यास, स र योजनेच े ठेके ार कोण व होते ा ाेा्च े  ेयक  ेण् यापिास ाप ुिगयींता, 
सा.धाीं. ाप-भागाग सुरगाण वा ि.२ ा काय कारी ुिगयींता सा.धाीं. भागाग ना् तर) नािाक याींनी 
पहाण वी केली होती हे खरे आहे काय, 
(५) नसल्यास, भालींधाची कारणे व काय आहेत ? 
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श्री. चांद्रिाांत पाटील (१७-०७-२०१५) :न१) हे खरे आहे. 
(२) स र योजनेला काय कारी ुिगयींता, सा.धाीं. भागाग ना्तर) नािाक याींचे जा.ि.       
रस्ाा-२/१४२६/२०१४ द . १३/२/२०१४ ुन्ाये रु. ४,९०,४५०/- नसें्ेज चाजेससहीत) ची ताींबत्रक 
मान्यता रस् ान करण्यात आली ुसिन, आयुत, आद ाासी भाकास महाराषट्र राज्य, नािाक 
याींचे पत्र ि. ााआधा-२०११/रस्.ि.१९/का-८न२) द .९/४/२०१३ ुन्ाये रु. ४,९०,४५०/- इतकय 
रस्ाासकयय मान्यता रस् ान करण्यात आली आहे. 
(३) स र योजना पिण व  करुन द .३१ माच , २०१५ रोजी हस्ताींतरीत करण्यात आली आहे. 
(४) स र काम हे चेुरमन, राममसाफल्य मजिर धाींनकाम सहकारी सींस्था, डोल्हारे ता.सुरगाण वा 
या सींस्थेस  ेण्यात आलेले होत ेा रस्थम  ेयक  ेण्यापिास ापुिगयींता, सा.धाीं. ापभागाग ि.२ 
सुरगाण वा ा काय कारी ुिगयींता, सा.धाीं. भागाग ना्तर), नािाक याींनी पाहण वी केलेली आहे. 
स र योजनेचे ुींितम  ेयक ु ा करण्यात आलेले नाही. 
(५) रस्श्न ाद्भात नाही. 
  

___________ 
  

वसई तालुक्यातील ववरार येथील एल.सी. ४१ उड्डाणपूलास तातडीन े 
मान्यता व आवश्यि आधथाि ननधी मांिूर िरणेबाबत 

  

(३०)  १४४२१ (०७-०४-२०१५).   श्री.हहतेंद्र ठािूर (वसई), श्री.ववलास तरे (बोईसर) :   
सन्माननीय सावािननि बाांधिाम (सावािननि उपक्रम वगळून) मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
  

(१) ासई तालुयातील भारार येथील एल.सी. ४१ ाड्डाण वपिलास तातडीने मान्यता ा आाश्यक 
तो आतथ क िननी मींजिर करण्यासींधींतनतच्या मागण वीचे िनाे न स्थािनक लोकरस्ितिननीींनी 
द नाींक २४ डडसेंधर, २०१४ रोजी ाासनाकड ेद ले आहे,हे खरे आहे काय, 
(२) ुसल्यास, स र मागण वीच्या पुत तेसाठी ाासन कोण वत ेरस्य्न करीत आहे, 
(३) स रहि रेल्ाे ाड्डाण वपलुाच्या धाींनकामासाठी लागण वारा आाश्यक तो आतथ क िननी ापलब्न 
करुन  ेण्यासींधींनी ाासन स्तराारुन कोण वती कारााई केली जात आहे ा करण्यात येत आहे ? 
  
श्री. चांद्रिाांत पाटील (२२-०७-२०१५) :न१) होय. 
(२) ा न३) रस्श् नामकीं त ाड्डाण वपलुाची रु. २४६४ येाढ्या र कमचेी धाध २०१५-१६ च् या ुथ  
सींकल् पात समाभाष ् ुसिन सन २०१५-१६ आतथ क ाषा ककरता रु. १४६.६१ लक्ष येाढी तरति  
करण् यात आलेली आहे. 
  

___________ 
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मळगाांव त ेउां बरदे (ता.नाांदगाांव, जि. नाशशि) या रस् त् याच ेबाांधिाम िरण्याबाबत 
  

(३१)  १४४८१ (१०-०४-२०१५).   श्री.पांिि भुिबळ (नाांदगाव), श्री.रमेश िदम (मोहोळ), 
श्री.जितेंद्र आव् हाड (मुांरा िळवा) :   सन्माननीय सावािननि बाांधिाम (सावािननि उपक्रम 
वगळून) मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१)  नाीं गाींा तालु यातील नस्ज.नािाक) मा गाींा ते ाीं धर े या रस् ् याच े धाींनकाम झालेले 
नसल् यामाेु  ा तगरण वा रस्कल् पाारुन ुसलेला रस् ता सुरक्षक्षततेच् या कारण वाारुन धीं  करण् यात 
आलेला ुसल् यामुाे  मा गाींा, ाेहेा गाींा, का म री, तगरण वा डॅम, पा ााी, साारगाींा, मींगा ण वे 
आ ी गाााींना मालेगाींा तालु यात जाण वे येण् यासाठी चाा ीसगाींा तालु यातील भपलखोड येथिन 
सुमारे ४० मक.मी. लाींधीचा फेरा मारुन जाा ेलागते ् यामाेु  जनतलेा ुनेक ुडचण वीींना सामोरे 
जााे लागते आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) ुसल् यास, याधाधत ाासनान ेच्काी केलेली आहे काय, च्काीत काय आढा िन आले ा 
त नुसार मा गाींा त ेाीं धर े रस् ् याच ेधाींनकाम करण् याधाधत ाासनाने कोण वती काय ााही केली 
ाा करण्यात येत आहे, 
(३) ुद्याप काय ााही केली नसल् यास, भालींधाची कारणे व काय आहेत ? 
  
श्री. चांद्रिाांत पाटील (१६-०७-२०१५) :न१) होय, हे खरे आहे. 
(२) ा न३) होय, मा गाींा ते ाीं धर े हा रस्ता ुागसकच त आहे. िनकषानुसार स र रस्ता ागसकच त 
करुन गुसींपा न ा िननी ापलब्नतेनुसार काय ााही करण्यात येईल. 
  

___________ 
  

रुपी सहिारी बँिेच् या १५ वषााच् या िारभारातील गांभीर रुटी आझण  
अननयशमतता-गैरव् यवहाराांच् या प्रिरणाबाबत 

  

(३२)  १४५४४ (१०-०४-२०१५).   श्रीमती माधुरी शमसाळ (पवाती), श्री.िगदीश मळुीि (वडगाव 
शेरी), श्री.योगेश हटळेिर (हडपसर), श्री.शभमराव तापिीर (शडिवासला) :   सन्माननीय 
सहिार मांरी पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
 (१) रुपी सहकारी धँकेच् या १५ ाषा च् या कारगारातील गींगीर त्रु्ी आणण व ुनियिमतता-
गैरव् याहाराींच् या रस्करण वी फ्ज ारी कारााई करण् याची िाफारस करण् यात आली ुसिन, 
यासीं गा त सहकार आयु त आणण व स्जल् हा सरकारी ामकलाींकड ेपराानगी मागण् यात आल् याची 
धाध माहे फेब्रुाारी मदहन् याींच् या  सु-या आठाडयात िन ा नास आली, हे खरे आहे काय,  

(२) रुपी धँकेची  ेण वी ा मालम् ता घेण् यासाठी कॉपेरेान  धँकेने तया ी  ा भाली ुसिन ् याची 
पिा तयारी या हण विन रुपीच् या आतथ क स्स्थतीचे लेखापरीक्षण व करण् यात येत आहे, हे खरे आहे 
काय, 
(३) ुसल् यास, याधाधत ाासनान ेकोण वती काय ााही केली ाा करण् यात येत आहे, 
(४) ुद्याप कोण वतीही काय ााही केली नसल् यास ् याची कारणे व काय आहेत ? 
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श्री. चांद्रिाांत पाटील (०५-१०-२०१५) :न१) रुपी सहकारी धकँ िल., पुणे व या धँकेच्या सन १९९७ ते 
२०१३ या कालाानीतील कज  रस्करण वाची छाननी सहकारी काय ा कलम ८१ न३) नध) ुन्ाये 
भााेष लेखा परीक्षक, ाग -१ नमफरते पथक) सहकारी सींस्था, पुणे व याींनी केली ुसिन छाननी 
ुहाालाार स्जल्हा सरकारी ाकयल याींच ेुिगरस्ाय रस्ाप्त झालेले आहेत. 
(२) करझव्ह  धँकेच्या पराानगीनुसार कॉपेरेान धँकेन े रुपी धँकेच्या आतथ क स्स्थतीच े
लेखापरीक्षण व नDue Deligence)  केल्यानींतर द नाींक १८.४.२०१५ च्या पत्रान्ाये रुपी धँकेच े
म्ता ा  ािय््ा घेण्यास नकार का भाला आहे. 
(३) ा न४) रस्श्न ाद्भात नाही. 
  

___________ 
  

पजश्चम ववदभाातील जिल्ह ्याांमध् ये उद्योगाांना चालना देण् यासाठ  उपाययोिना िरण् याबाबत 
  

(३३)  १६८४५ (३१-०७-२०१५).   अॅड.यशोमती ठािूर (नतवसा), श्री.अशमन पटेल (मुांबादेवी), 
श्री.अस्लम शशे (मालाड पजश्चम), प्रा.ववरेंद्र िगताप (धामणगाव रेल्हवे), श्री.मधुिरराव चव्हाण 
(तुळिापूर) :   सन्माननीय उद्योग मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) पस्श्चम भा गा तील ुमरााती, ुकोला, धुलढाण वा, यातमाा  ा ाााीम स्जल् ्याम ये 
एमआयडीसीद्ाारे तथा एमपीसीधी एमएसइरडीसीएलद्ाारे ाद्योजकाींना ाद्योग भाकास कामात 
ुडचण वी येत ुसिन तसचे ाद्योग ागारण् यास आाश् यक ्या सोयी सुभाना ापलब् न हातेत 
नसल् यान े या स्जल् ्याींम ये  ाद्योगाींची सींथ गतीन ेाा्चाल सुरु ुसिन काही ाद्योग इतर 
राज् यात पलयान करीत ुसल् याचे माहे म,े २०१५ मये ाा ्या रयायान िन ा नास आले, हे 
खरे आहे काय, 
(२) ुसल् यास, ात रस्करण वी ाासनान े कोण वती काय ााही केली ाा करण् यात येत आहे, 
(३) नसल् यास भालींधाची कारणे व काय आहेत ? 
  
श्री. सुभाष देसाई (०३-०९-२०१५) :न१) हे खरे नाही. 
     ुमरााती भागागातील स्जल् हािनहाय सुष् म, लघु ा म यम ापिम आणण व मोठे ापिम 
याींचा तपाील खालीलरस्माण वे :- 
सुष् म, लघ ु
ा म यम 
ापिम 
 

   मोठे ापिम   

स्जल् हा 
 

सींख् या 
 

गुींताण विक 
 

रोजगार 
 

सींख् या 
 

गुींताण विक 
लाखात 
 
 

रोजगार 
 

ुकोला  २२५४ २११६०.८२ १३७४६ १७ 
 
 

१९४१ १५७०८ 
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ुमरााती 
 

 ३७२४ 
 

२८४२५.३२ 
 

२२८१५ 
 

१० 
 

२७२१२ 
 

२८३० 
 

धुलढाण वा 
 

 १४८६ 
 

२०७७१.५९ 
 

१३१५९ 
 

० 
 

० 
 

० 
 

ाािाम 
 

११०७४ 
 

 ४७३३.९५ 
 

५६८७ 
 

३ 
 

९४०० 
 

४५३ 
 

यातमाा  
 

 ३७२१ 
 

२०३४१.६० 
 

२०२२७ 
 

१२ 
 

५५८६९ 
 

४२७९ 
 

एिूण 
 

१२२८९ 
 

९५४३३.२८ 
 

७५६३४ 
 

४२ 
 

९४४२२ 
 

२३२७० 
 

     तसेच ुमरााती स्जल् ्याम ये नाीं गाापेठ येथे ्े स्ाईल पाक ची ागारण वी करण् यात 
आली ुसिन ् याम ये सद्यःस्स्थतीत ८ घ्काींनी गुींताण विकयकरीता पााले ाचललेली आहेत. 
् यातील एका घ्काचे ा् पा नही सुरु झालेले आहे. ८ घ्काींम ये २२६० को्ी रु. ची 
गुींताण विक ा ४७७२ एाढ्या लोकाींना रोजगार ुपेक्षक्षत आहे. तसचे ुमरााती        
भागागाम ये ८ भाााल रस्कल् प रस्स् ताभात आहेत. ् यात १०६६.२५ को्ी रु. ची रस्स् ताभात 
गुींताण विक ा ४७४२ लोकाींना रस्स् ताभात रोजगार ुपेक्षक्षत आहे. 
     एमआयडीसी, एमपीसीधी ा एमएसईडीसीएल द्ाारे ाद्योजकाींना िनयिमत सेाा  ेण् यात 
येत ुसिन ् याींच् यामाेु  भाकास कामात ुडचण वी येत ुसल् याचे िन ा नास आलेले नाही. 
     ुमरााती भागागाकडिन एकही ाद्योग इतर राज् यात पलायन करीत ुसल् याच े
िन ा नास आलेले नाही. 
(२) ा न३) लागि नाही. 

___________ 
 

राज्यातील ऊस उत् पादि शेति-याांना एफआरपी प्रमाण ेबबले देण् याबाबत 
  

(३४)  १९६७४ (२३-०९-२०१५).   श्री.उल्हहास पाटील (शशरोळ), श्री.डी.पी.सावांत (नाांदेड उत्तर), 
श्री.अशमन पटेल (मुांबादेवी), श्री.वसांतराव चव्हाण (नायगाांव), श्री.अजित पवार (बारामती), 
श्री.राहुल िगताप (श्रीगोंदा), श्री.जितेंद्र आव् हाड (मुांरा िळवा), श्री.अवधूत तटिरे (श्रीवधान), 
श्री.सत्यिीत पाटील-सरुडिर (शाहूवाडी), श्री.वभैव वपचड (अिोले), श्री.रमेश िदम (मोहोळ), 
श्री.भास्िर िाधव (गुहागर), श्री.राणािगिीतशसांह पाटील (उस्मानाबाद), श्री.पाांडुरांग बरोरा 
(शहापूर), श्री.शशशिाांत शशांदे (िोरेगाव), श्री.राहुल मोटे (पराांडा), श्री.मिरांद िाधव-पाटील (वाई), 
श्री.सुरेश लाड (ििात), श्री.हसन मुश्रीफ (िागल), श्री.गुलाबराव पाटील (िळगाव ग्रामीण), 
श्री.लक्ष्मण िगताप (धचांचवड), श्री.योगेश हटळेिर (हडपसर), श्री.िुणाल पाटील (धळेु ग्रामीण), 
श्री.हदपि चव्हाण (फलटण) :   सन्माननीय सहिार मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील 
काय :- 
  

(१) राज् यातील ऊस ा् पा काींना रास् त ा मकफायताीर मकीं मतीनुसार नएफआरपी) िमा णे व 
ुपेक्षक्षत ुसलेल् या १७ हजार को्ी रुपयाींपकैय सुमारे ४ हजार को्ी रुपये ुद्यापही िमा ाले 
नसल् याने साखर कारखाने ुडचण वीत आल् याने ुथ सहाय य करण् याधाधत साखर कारखान ारानी 
कें   ा राज् य सरकारकड ेमागण वी केली आहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) तसेच कोल् हापिर स्जल् ्यातील ऊस ा् पा क ाेतक-याींना एफआरपी रस्माण वे बधले िमा ााीत 
या मागण वीसाठी माहे डडसेंधर, २०१४ म ये स्जल् हयातील एका राजकयय पक्षाच्या 
लोकरस्ितिननीींसह स्जल् ्यातील काय क्याांनी साखर सहसींचालक काया लयात तीव्र स् ारुपाच े
आीं ोलन केले ् याााे ी रस्ा ेिाक साखर सहसींचालकाींनी याींस गा त आश् ाासन द ल् याने आीं ोलन 
मागे घेण् यात आले, हे खरे आहे काय, 
(३) ुसल् यास, मागण् याधाधत कोण वतीच कारााई न झाल् यान े स र राजकयय पक्षाच्या 
काय क्याांनी  द नाींक २९ जानेाारी, २०१५ रोजी ुतािमण व गििमका घेत एफआरपी रस्माणे व 
बधले न  ेण्याऱया साखर कारखान्याार तातडीन े कारााई करण्यासाठी साखर सहसींचालक 
रामी.ााय.धी.सुाे याींना ्याींच्या  ालनात घेराा घातला, यााेा ी एफआरपी रस्माण वे ाेतकऱयाींना 
बधले  ेण्यासीं गा त घोषण वाधाजी करण्यात येऊन साखर हींगाम िनयामा सींपत आला तरीही 
ाेतकऱयाींना एफआरपी रस्माण व े बधले का  ेण्यात येत नाही याची भाचारण व आीं ोलकाींनी केली 
ुसता ्याार सहसींचालक याींनी साखर आयुतलयाींकडिन एफआरपी ुहााल मागातो ुसे 
आश्ाासन द ले होत ेहे ही खरे आहे काय 
(४) ुसल्यास यारस्करण वी ाासनाने तातडीने िनण व य घेऊन राज् यातील ाेतकऱयाींना एफआरपी 
रस्माण वे पैसे न द ल्यास ्याींनी आीं ोलन ुतनक तीव्र करण्याचा पभात्रा घेतला आहे, हे ही खरे 
आहे, 
(५) ुसल्यास याधाधत  ाासनान े कोण वती काय ााही केली आहे ाा करण्यात येत आहे 
(६) नसल्यास भालींधाची कारणे व काय आहेत ? 
  
श्री. चांद्रिाांत पाटील (२३-११-२०१५) :न१) हींगाम २०१४-१५ मये द .३०.९.२०१५ ुखेर िनव्ाा  
एफआरपी नुसार रु.१९११७.२० को्ी  ेयके ुसिन ्यापैकय रु.१३४२.३८ को्ी थकयत आहेत. 
(२) होय. 
(३) होय. 
(४) होय. 
(५) राज्यातील ऊस ा्पा क ातेकऱयाींच्या समस्या सोडभाण्यासाठी कें द्र ा राज्य ाासनान े
खालीलरस्माण व ेम त केली / करण्यात येत आहे. 

१. राज्य ाासनाने सन २०१३-१४ ा २०१४-१५ या हींगामाचा ऊस खरे ी कर माफ 
केलेला आहे. 
२. कें द्र ाासनाने द .२७.२.२०१५ च्या ुतनसचुनेनुसार १४ लाख मे.्न कच्च्या 
साखरेच्या िनया तीसाठी रस्ित मे.्न रु.४०००/- रस्माणे व ुनु ानाचा िनण व य घेतला आहे. 
३. राज्य ाासनान े द .२३.६.२०१५ च े ाासन िनण व यानसुार राज्यातील साखर 
कारखान्याींनी हींगाम सन २०१४-१५ मये ा्पाद त केलेल्या कच्च्या साखरेच्या 
िनया तीस रु.१०००/- रस्.मे.्न रस्माणे व िनया त ुनु ान  ेण्याचा िनण व य घेतला आहे. 
४. कें द्र ाासनान े सन २०१४-१५ च े हींगामातील FRP ु ा करण वेसाठी रु.६०००/- 
को्ीच े पॅकेज जाहीर केलेले ुसिन द .२३.६.२०१५ चे ुतनसुचनेनसुार सॉफ्् लोन 
योजना लागि केली आहे. द .२३/६/२०१५ चे ुतनसिचनेतील ु्ी ातसनसुार पात्र 
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कारखान्याींना मींजिर होण वाऱया कज  रकमेार १०% रस्माण व ेहोण वाऱया पदहल्या ाषा च्या 
व्याजाचा गार कें द्र ाासन ाचलण वार आहे.  ्यापुढील ४ ाषा साठी व्याज ुनु ान 
राज्य ाासनान े ेण्याचा िनण व य घेतला आहे. तसचे कें द्र ाासनाच्या स र सॉफ््लोन 
योजनेच्या िनकषात न धसण वाऱया फत सन २०१४-१५ चा गाा प हींगाम घेतलेल्या 
२२ साखर कारखान्याींसाठी सॉफ््लोन योजनेुींतग त ५ ाषा चे ुनु ान  ेण्याचाही 
िनण व य राज्य ाासनाने घेतला आहे. 

(६) रस्श्न ाद्भात नाही. 
  

___________ 
  

चाांदरू बािार येथील समाििल्ह याण योिनेच् या घरिुल ननधी उपलब् धतेबाबत 
  

(३५)  २०४२५ (३०-०७-२०१५).   श्री.ओमप्रिाश ऊफा  बच्चू िडू (अचलपूर), श्री.गणपत 
गायिवाड (िल्हयाण पूवा) :   सन्माननीय सामाजिि न् याय मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
 (१) चाीं िर धाजार येथील समाजकल् याण व योजनेच् या घरकुल िननी ापलब् नतेधाधत 
लोकरस्ितिननी, ुचलपुर याींनी ाासनाकड े जानेाारी ते एभरस्ल, २०१५ या  रया यान केलेल् या 
मागण वीधाधत कक्ष ुतनकारी, सामास्जक न् याय याींनी द नाींक २४ एभरस्ल, २०१५ रोजी ुहााल 
मागभाला होता हे खरे आहे काय, 

(२) ुसल् यास, याधाधत ाासनान े कोण वती काय ााही केली ाा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल् यास, भालींधाची कारणे व काय आहेत ? 

श्री. राििुमार बडोले (२९-०१-२०१६) :न१) होय, हे खरे आहे. 
(२) रमाई आाास योजनेुींतग त यातमाा  स्जल््याींकड े िाल्लक ुसलेला िननी, ुमरााती 
स्जल््याकड े ्याींच्याकडील िाल्लक ादद्दष्पितसककरता ाग  केला ुसिन, ्यापैकय रु. २१०.०४ 
लक्ष इतका िननी चाीं िर धाजार नगरपकरष , स्ज.ुमरााती याींना ापलब्न करुन  ेण्यात आला 
आहे. 
(३) रस्श्न ाद्भात नाही. 
  

___________ 
  

शामगाांव (जि.बुलढाणा) येथील प्रशासिीय इमारतीचे िाम प्रलांबबत असल्ह याबाबत 
  

(३६)  २१६४३ (०३-०८-२०१५).   श्री.आिाश फुां डिर (शामगाांव) :   सन्माननीय सावािननि 
बाांधिाम (सावािननि उपक्रम वगळून) मांरी पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) खामगाींा नस्ज.धुलढाण वा) येथील रस्ाासकयय इमारतीचे काम स या ुपिण व  ुास् थेत आहे, हे 
खरे आहे काय, 
(२) ुसल् यास, स र इमारत धाींनकामाला भातरीत केलेल् या िननीतिन मकती काम पुण व  झाले 
आहे, 
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(३) ुसल् यास, स र इमारतीच ेकाम पिण व  करणे वसाठी लागण वारा िननी ता् काा  ापलब् न करुन 
 ेण्याधाधत ाासनान ेकोण वती काय ााही केली ाा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल् यास, भालींधाची कारणे व काय आहेत ? 
 

श्री. चांद्रिाांत पाटील (१४-१२-२०१५) :न१) होय. 
     सद्य:स्स्थतीत इमारतीच ेकाम पिण व ् ााच्या स्तराार आहे. 
(२) स र इमारतीसाठी सन २०१२-१३ ते २०१५-१६ या चार ाषा त रकम रु. ३९८.२८ लक्ष 
िननी रस्ाप्त झाला. या िननीमये मुख्य इमारतीचे धाींनकाम जाा पास पिण व ् ााच्या स्तराार 
आहे. 
(३) स र इमारतीसाठी सन २०१५-१६ या आतथ क ाषा त रकम रु. ७०.०० लक्ष तरति  मींजिर 
करण्यात आली आहे. 
(४) रस्श्न ाद्् ाात नाही. 

___________ 
 

नागपूर जिल्ह ्यातील शहर-ग्रामीण भागातील अनेि रस् त् याांची झालेली दरुवस्था 
 

(३७)  २२०७९ (०३-०८-२०१५).   श्री.सुधािर देशमुश (नागपूर पजश्चम), श्री.िृष्ट्णा शोपड े
(नागपूर पूवा), श्री.वविास िुां भारे (नागपूर मध्य), डॉ.आशशष देशमुश (िाटोल), श्री.सधुािर 
िोहळे (नागपूर दक्षिण), श्री.सशमर मेघे (हहांगणा) :   सन्माननीय सावािननि बाांधिाम 
(सावािननि उपक्रम वगळून) मांरी पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
 (१) नागपिर स्जल् ्यातील ाहर-ग्रामीण व गागातील ुनेक रस् ् याींची ु् यींत  यनीय ुास् था 
झाली आहे, हे खरे आहे काय, 

(२) ुसल् यास, ुनेक रस् ् याींच् या  रुुस् तीचा रस्स् ताा तयार ुसुन ् या रस् ् याच् या डाींधरीकरण वाच े
काम ुद्यापपयांत सुरु करण् यात आले नाही, हे खरे आहे काय, 
(३) ुसल् यास, स र रस्स् ताााच् या िनभा ा काढण् यात आल् या परींतु रस्् यक्षात मात्र  रुुस् तीच े
काम ुद्यापपयांत सुरु करण् यात आले नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(४) ुसल् यास, रस् ् याींच् या  रुुस् तीच् या िनभा ा काढुन सु  ा ् ारीत काम न करण वा-या कीं त्रा् 
कीं पन् याार ाासनाने कोण वती काय ााही केली ाा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल् यास, भालींधाची कारणे व काय आहेत ? 

श्री. चांद्रिाांत पाटील (२२-१२-२०१५) : न१) ुींात: खरे आहे. 
(२) सन २०१४-१५ मये योजने्तर काय िमाींतग त मींजिर लाींधीतील काम ेपिण व  करण्यात आली 
आहेत. ाा करत काम ेमींजिरी, िननी ा िनकष ा रस्ाथयायान ेहाती घेण्याचे िनयोजन आहे. 
(३) नाही. 
     ज्या कामाच्या िनभा ा िनस्श्चत झालेल्या आहेत ती डाींधरीकरण वाची काम ेडडसेंधर, २०१५ 
ुखेर पिण व  करण्यात येतील. 
(४) ा न५) रस्श्न ाद्भात नाही. 

___________ 
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अपांग योिनेअांतगात रबाळे/महापे (जि.ठाणे) येथे अपांगाांना भशुांडाच ेवाटप िरण्याबाबत 
 

(३८)  २२३३८ (३१-०७-२०१५).   श्रीमती मांदा म्हार े (बेलापूर) :   सन्माननीय उद्योग मांरी 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) ुपींग योजनेुींतग त रधााे /महापे नस्ज.ठाण वे) येथील ्ी.्ी.सी. एम.आय.डी.सी. ुींतग त १०० 
च्.मी.चा गुखींड ुपींगाींना भातरीत करण्यात यााा याहण विन ुपींगाींनी आणण व लोकरस्ितिननीींनी सन 
२००९ पासिन आजपयांत तसेच द नाींक २२ ऑगस््, २०१४ आणण व ११ फेब्रुाारी, २०१५ रोजी 
व्यास्थापकयय सींचालक एमआयडीसी आणण व ाद्योग मींत्री याींचकेडे ुज , िनाे ने  ेऊनही 
ुद्याप ुपींगाना गिखींडाच ेाा्प केले नाही हे खरे आहे काय, 
(२) ुसल्यास, ुद्याप गुखींडाचे ाा्प न करण्याची कारणे व काय आहेत, 
(३) ुसल्यास, ात रस्करण वी  ाासनाने कोण वती काय ााही केली ाा करण्यात येत आहे ? 
(४) नसल्यास, भालींधाची कारणे व काय आहेत 
 
श्री. सुभाष देसाई (११-०२-२०१६) :न१), (२) ा (३) महामींडा ाच े एकि ण व पीएपी गुखींडाच्या 
ाा्पापैकय, ३% गिखींड ुपींग व्यतीींना ाा्प करण्याचे नोरण व ुहे. ्यानुसार एकि ण व १५१ 
ुपींगानी महामींडा ाकड े ुज  सा र केले ुसिन ्याींची एकबत्रत या ी तयार करण्यात आली 
आहे. ्यापकैय, ३६ ुपींगाना गिखींडाचे ाा्प करण्यात आले आहे ा  ाा करत गिखींड जेषठता 
या ीनुसार ा महामींडा ाच्या नोरण वानुसार ाा्प करण्यात येण वार आहेत. 
(४) रस्श्न ाद्भात नाही. 
  

___________ 
 

१२ बलुतेदाराांच्या वविासासाठ  स्वतांत्र्य आधथाि वविास महामांडळ स्थापन िरण्याची मागणी 
 

(३९)  २२८०० (०५-०९-२०१५).   श्री.ियिुमार रावल (शशांदशेडा) :   सन्माननीय सामाजिि 
न् याय मांरी पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील १२ धलुते ार समाज आपला पारींपाकरक व्यासाय करून आपला ा रिनाा ह 
गागभातात पींरत ु ्याींना ्याींच्या पारींपाकरक व्यासायासाठी कोण वतीही धँक ुथाा सींस्था 
ुथ सहाय य करीत नाहीत, हे खरे आहे काय, 
(२) ुसल्यास, १२ धलुते ाराींच्या भाकासासाठी स्ातींत्र आतथ क भाकास महामींडा  स्थापन 
करण्याची सात्यान ेमागण वी होत आहे, हे खरे आहे काय, 
(३) ुसल्यास,पारींपाकरक व्यासायाची ााढ करण्यासाठी धँक ुथाा एखाद्या सींस्थेतिन 
ुथ सहाय य िमा ाा ेयासाठी ाासनाने कोण वती ापाययोजना केली ाा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, भालींधाची कारणे व काय आहेत ? 
 
श्री. राििुमार बडोले (१६-०२-२०१६) :न१) सामास्जक न्याय ा भााेष सहाय य भागागाींतग त 
ुनुसितचत जातीसाठी महा्मा फुले मागासाग  भाकास महामींडा , ुनुसितचत जातीतील    
मातींग ा त्सम १२ पो्जातीींसाठी सादह्यर्न लोकााहीर ुण्ण वागाऊ साठे भाकास महामींडा , 
ा चम कार समाजासाठी सींत रोही ास चमेद्योग ा चम कार भाकास महामींडा , इतर 
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मागासागा साठी महाराषट्र राज्य इतर मागासाग  भा्त आणण व भाकास महामींडा , भामुत जाती 
ा ग्या जमाती, भााेष गागास रस्ागा साठी ासींतराा नाईक भामुत जाती ा ग्या 
जमाती भाकास महामींडा  आणण व राज्यातील ुपींग व्यतीसाींठी महाराषट्र राज्य ुपींग भा्त ा 
भाकास महामींडा  स्थापन करण्यात आले आहे. स र महामींडा ामाफ त कें द्र ा राज्य 
ाासनाच्या भाभान योजनाींतग त ुथ सहाय य पुरभाण्यात येते. 
(२) होय. 
(३) सामास्जक न्याय ा भााेष सहाय य भागागाींतग तच्या सहा महामींडा ामाफ त घ्काींना भाभान 
योजनाींतग त ुथ सहाय य पुरभाण्यात येते. 
(४) रस्श्न ाद्भात नाही. 

___________ 
 

िारि देहूरस् ता बा्यवळण मागााच् या सहापदरीिरणाबाबत 
  

(४०)  २३६८७ (३१-०७-२०१५).   श्री.शभमराव तापिीर (शडिवासला) :   सन्माननीय 
सावािननि बाांधिाम (सावािननि उपक्रम वगळून) मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील    
काय :- 
(१) राष ट्रीय महामाग  रस्ातनकरण वाींतग त नएनएचए) केल् या जाण वा-या कात्रज  ेहिरस् ता धा्याा ण व 
मागा च् या सहाप रीकरण वाच ेकाम रोजीं ारी आणण व काही सादह् याच ेगाा ााढल् याच ेकारण व  ेता 
चार ठेके ाराींनी नसध कॉन् टॅ्र ्र) मुख् य ठेके ाराींकड ेजास् त पैााची मागण वी केली आहे, हे खरे 
आहे काय, 
(२) ुसल् यास, यामुाे  या रस् ् याींचे काम रखडले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) ुसल् यास, याधाधत ाासनान ेकोण वती काय ााही केली ाा करण् यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, भालींधाची कारणे व काय आहेत ? 

श्री. चांद्रिाांत पाटील (१८-१२-२०१५) :न१) कात्रज  ेहुरस्ता धाहयाा ण व मागा च ेसहाप रीकरण व हे 
पुणे व-सातारा राषट्रीय महामाग  ि. ४ चा गाग ुसिन स र रस््याचे काम हे गारतीय राषट्रीय 
राजमाग   रस्ातनकरण व याींचे ुख्यारीत येत.े स र मागा चे काम हे सालतकरारनायायानुसार 
करण्यात येत ुसिन सींकल्पतचत्र, धाींना, िननी, ाापरा ा हस्ताींतर करा नDBFOT) या त्ााार 
सुरु आहे. 
     सध कॉन्टॅ्र्र याींनी मुख्य ठेके ाराींकड ेकेलेली सुनारीत  राींची मागण वी ही सालतकाराची 
ुींतग त धाध ुसल्याचे रस्कल्प सींचालक, गारतीय राषट्रीय राजमाग  रस्ातनकरण व, पुणे व याींनी 
का भाले आहे. 
(२) स र कामास जागा ताब्यात िमा ण्यास झालेला ािार, पया ारण व मींजुरी िमा ण्यास 
झालेला भालींध सालतकाराकडिन होण वारी कामाची सींथरस्गती इ्या ी कारण वाींमाेु  भालींध झाला 
ुसल्याच ेरस्कल्प सींचालक, गारतीय राषट्रीय राजमाग  रस्ातनकरण व, पुणे व याींनी का भाले आहे. 
(३) ा न४) रस्श्न ाद्भात नाही. 
 

___________ 
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सातगाांव डोंगरी (ता.पाचोरा) येथील ननवासी आश्रमशाळेत स्थाननि  
ववद्यार्थयांना शाळेत प्रवशे देण् यात आल्हयाबाबत 

  

(४१)  २४३८४ (०६-०८-२०१५).   श्री.किशोर पाटील (पाचोरा) :   सन्माननीय आहदवासी 
वविास मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) स्थािनक भाद्यार्थयाांना स्थािनक आराममाााे त रस्ाेा  ेत नाही ुसा ाासनाचा िनयम आहे 
हे खरे आहे काय, 
(२) ुसल्यास, पाचोरा तालकुा िाक्षण व सींस्थेने नस्ज.जा गाींा) चालभालेल्या सातगाींा डोंगरी 
नता.पाचोरा) येथील िनाासी आराममाााे त स्थािनक भाद्यार्थयाांना ाााे त रस्ाेा  ेऊन ाासनाच्या 
ुनु ानाची सन २००५ पासिन सन २०१५ पयांत लि् करीत ुसल्याचे माहे म,े २०१५ मये ाा 
्या रयायान िन ा नास आले, हे खरे आहे काय, 
(३) ुसल्यास, या आराममाााे ची प्पडताा ण वी ा भाद्यार्थयाांची तपासण वी केली आहे, हे ही खरे 
आहे काय, 
(४) ुसल्यास, याधाधत ाासनाने च्काी केली आहे काय, ्यात काय आढा िन आले ा 
च्काीनुसार पुढे कोण वती काय ााही केली ाा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, भालींधाची कारणे व काय आहेत ? 
  
श्री. ववष्ट् णु सवरा (११-०२-२०१६) : न१) हे खरे नाही. 
(२) हे खरे नाही. 
     स रची ााा ा १९७२ पासिन सुरु ुसिन स र ाााे त आद ाासी िनाासी भाद्यार्थयाांसोधत 
गााातील स्थािनक भाद्यार्थयाांना रस्ाेा द लेला आहे. परींति स्थािनक भाद्यार्थयाांना फत 
ाैक्षणण वक सालत द ली जात होती. ाासन िनण व य द . ५ जानेाारी, २०१५ मनील पकरच्छे  ि. 
६ नुसार आराममाााे च्या गााात   सुरी कुठलीही ााा ा सुरु नसेल तर गााातील सा  
भाद्यार्थयाांना रस्ााे  ेणे वधाधत िन ेा आहेत. गााात  सुरी ााा ा नसल्यान े स र ाासन 
िनण व यानुसार गााातील स्थािनक भाद्यार्थयाांच ेाेक्षणण वक नुकसान होऊ नये याहण विन ्याींना रस्ाेा 
द लेला आहे. तसचे गााातील स्थािनक भाद्यार्थयाांार कोण वतेही ाासकयय ुनु ान सींस्थेन े
घेतलेले नाही. 
(३) ा न४) होय, 
     ाालेय िाक्षण व भागागामाफ त द . ०३.१०.२०११ रोजी सींपिण व  महाराषट्रात एकाचााे ी सा  
ााा ाींची प्पडताा ण वी करण्यात आलेली आहे. तसेच आद ाासी भाकास भागागामाफ त 
ुनु ािनत आराममााा ाींची ुचानक तपासण वी करण्यात येऊन ााा ाींचे प् ा भाद्याथस 
ापस्स्थतीधाधतीतही मादहती घेतली जाते. 
(५) रस्श्न ाद्भात नाही. 
  

___________ 
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मौि ेआधचणे (ता.वैभववाडी) गावातील िडूवाडी पापडी  
पुलाची व रस् त् याांची झालेली दरुवस् था 

 

(४२)  २४५३५ (३१-०७-२०१५).   श्री.ननतेश राणे (िणिवली) :   सन्माननीय ग्रामवविास मांरी 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) फोंडाघा्, ाैगाााडी या राज् यमागा ला जोडण वा-या म्जे आतचणे व नता.ाैगाााडी) गााातील 
कडिााडी येथील ााहा ाार २५ ाषा पिास धाींनलेल् या पापडी पुलाचे धाींनकाम ु् यींत जीण व , 
नोका ायक ा कालधा्य झाल् याने तसेच स रहि रस् ् याींची  रुाास् था झाल् याने त् कालीन 
खास ार डॉ.िनलेा राणे व याींनी मखु् य ुिगयींता, पींतरस्नान सडक योजना, मुींधई ३२ याींचकेड े
कडिााडी ा् कष  मींडा  नआतचणे व) च े सभास् तर िनाे न द .२२ फेब्रुाारी २०१२ रोजी पाठािन 
स रहि ाहाा ाारील पुल ा आतचणे व गााातील कडिााडी कड ेजाण वा-या सुमारे २ मक.मी ुींतराच् या 
रस् ् याचे मजधितीकरण व, खडीकरण व ा डाींधरीकरण व करण् यास मींजिरी  ेािन स रहि काम पींतरस्नान 
सडक योजनेतिन लाकरात लाकर हाती घेण् याची मागण वी केलेली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) ुसल् यास, स रहि मागण वीधाधत ाासनान ेकोण वता िनण व य घेतला आहे, 
(३) ुद्यापी िनण व य घेतला नसल् यास ् याची सा सानारण व कारणे व काय आहेत, 
(४) आतचणे व गााातील कडिााडीकड े जाण वा-या समुारे २ मकमी ुींतराच् या रस् ् याच े भानाभालींध 
मजधितीकरण व, खडीकरण व ाा डाींधरीकरण व तसचे या रस् ् याारील ाहाा ाार नाीन पिल 
ागारण् याच् या दृष ्ीन ेाासनान ेकोण वती काय ााही केली आहे ाा करण् यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, भालींधाची कारणे व काय आहेत ? 
 
 

श्रीमती पांििा मुांड े(०२-११-२०१५) :न१) होय, हे खरे आहे. 
(२), (३), (४) ा न५) रस्नानमींत्री ग्राम सडक योजना ही कें द्र परुस्कच त योजना ुसिन, या 
योजनेच े िनकष ा माग  रामक सिचना कें द्र ाासनान े भाहीत केलेल्या आहेत. कें द्र ाासनान े
भादहत केलेल्या माग  ा क सचुनाींनुसार या योजनेसाठी रस््याींची रस्ानान्यिम या ी ठरभाण्यात 
आलेली ुसिन, ्या रस्ानान्यिमास ुनुसरुन रस््याींची िनाड करण्यात आलेली आहे. कें द्र 
ाासनाच्या माग  ा क सिचनाींनसुार तयार करण्यात आलेल्या रस्ानान्यिम या ीत रस्श्नात 
ाल्लेणखलेल्या िनाे नातील रस््याच्या कामाचा समााेा झाला नसल्याने, या रस््याच ेकाम 
रस्नानमींत्री ग्राम सडक योजनेंतग त हाती घेता आलेले नाही. 
     तथाभप, सन २०१४-२०१५ या आतथ क ाषा मये ०/०० ते ०/६५० या लाींधीच ेकाम पिण व  
करण्यात आले आहे. 

___________ 
 

शेड (जि.रत्नाधगरी) तालुक् यात बाांबूच् या वाढलेल्ह या दराांमुळे  
बुरुड व् यवसायाला उतरती िळा लागल्हयाबाबत 

(४३)  २९२५१ (२२-१२-२०१५).   श्री.ननतेश राणे (िणिवली), श्री.नसीम शान (चाांहदवली), 
श्री.अब् दलु सत्तार (शसल्हलोड), श्री.अशमन पटेल (मुांबादेवी) :   सन्माननीय उद्योग मांरी पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) खेड नस्ज.र्नातगरी) तालु यात धाींधिच् या ााढलेल् या  राींमिाे  तेथील धुरुड व् यासायाला 
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ातरती का ा लागल्याने या व् यासाियकाींार ापासमारीची ााे  आली ुसल् याच ेमाहे ऑगस् ्, 
२०१५ मये ाा ्या रया यान िन ा नास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) ुसल् यास, ाासनाच् या खा ी ग्रामोद्योगान ेया व् यासायाला सींरक्षण व  ेण् याधाधत  कोण वती 
काय ााही केली ाा करण् यात येत आहे, 
(३) नसल् यास, भालींधाची कारणे व काय आहेत ? 

श्री. सुभाष देसाई (३०-०१-२०१६) :न१) हे ुींात: खरे आहे. 
धाींधुची लागाड कमी रस्माण वात होत ुसल्याने ा धाींधुच्या ााढलेल्या  राींमुाे  कारागीराींना 
धाींधुच्या ास्त ुतयार करण्यासाठी कच्चा माल ापलब्न होण्यास ुडचण वी येत आहेत. 
(२) महाराषट्र राज्य खा ीा ग्रामोद्योग मींडा ामाफ त धुरुड व्यासायासाठी जास्तीत जास्त 
लागार्थया ना मींजिर कजा च्या ५०% रस्माणे व ुनु ान  ेण्याचा रस्य्न करण्यात येत आहे. 
(३) रस्श्न ाद्भात नाही. 

___________ 
 

नागपूर जिल्हहा ग्रामीणमध्ये असणाऱ्या िन्हान येथील स्नेहल मुलीच्या  
वसतीगहृाच्या ननयमबाहृय िारभाराबाबत 

(४४)  २९५१६ (२३-१२-२०१५).   श्री.गोपालदास अग्रवाल (गोंहदया), श्री.अस्लम शशे (मालाड 
पजश्चम), श्री.अशमन पटेल (मुांबादेवी), श्री.नसीम शान (चाांहदवली), अॅड.यशोमती ठािूर 
(नतवसा) :   सन्माननीय सामाजिि न् याय मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) नागपिर स्जल्हा ग्रामीण वमये ुसण वाऱया कन्हान येथील स्नहेल मुलीच्या ासतीगचहाचा 
िनयमधाहृय कारगार स्ज.प.समाजकल्याण व सगापती याींनी माहे ऑगस््, २०१५ रोजी ाा 
्यासुमारास ाघडकयस आण वला, हे खरे आहे काय, 
(२) ुसल्यास, ापरोत रस्करण वाची ाासनान े च्काी केली आहे काय, 
(३) ुसल्यास, च्काीुींती िनयमधाहृय कारगार करण वाऱया सींधींतनत ुतनकारी/कम चारी याींचेार 
काय काय ााही करण्यात आली आहे ाा येत आहे, 
(४)  नसल्यास, ्याची  कारणे व काय आहेत? 
 

श्री. राििुमार बडोले (१६-०२-२०१६) :न१) ुींात: खरे आहे, 
न२) ा न३) स र ासितगचहास सगापती, समाजकल्याण व सिमती, स्ज.प. नागपिर याींनी द नाींक 
२१ ऑगस््, २०१५ रोजी गे् द ली ुसता ासितगचहात ुद्यापयांत रस्ाेा पिण व  न करणे व आणण व 
सोयी सुभानाींधाधत काय ााही न करणे व यासीं गा त द नाींक २८ ऑगस््, २०१५ रोजी सुनााण वी 
आयोस्जत केली होती. स र सुनााण वीुन्ाये भाद्यार्थयाांचे ाकै्षणण वक नुकसान होऊ नये, 
याककरता ासितगचह चालभाण्यास एक सींनी रस् ान केली आहे. 
     ्यानुसार, ासितगचहाच्या सींचालक मींडा ान ेासितगचहात आढा लेल्या त्रु्ीींची पित ता केली 
ुसिन सया कोण व्याही तिारी नाहीत. तसचे स र ासितगचहात आतथ क व्याहरात कोण वताही 
गैरकारगार झालेला नसिन सया ते िनयिमतपणे व सुरु आहे. 
(४) रस्श्न ाद्भात नाही. 

___________ 
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राज्यातील व्यापार उद्योगास प्रोत्साहन देण्याबाबत 

 

(४५)  २९६२७ (२२-१२-२०१५).   श्री.अशमत ववलासराव देशमुश (लातूर शहर), अॅड.वारीस 
पठाण (भायशळा), श्री.राधािृष्ट् ण ववश-ेपाटील (शशडी) :   सन्माननीय उद्योग मांरी पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१)  ेाातील ाद्योगस्नेही राज्याींची िमाारी कें द्र ाासनाने नडडपा  ्में् ऑफ इींडस्ट्रीयल 
पॉिलसी ुँड रस्मोान्स डीआयपीपी) जागितक धँकेच्या स्योगान ेसा र केली ुसिन यामये 
गुजरात राज्य पदहल्या िमाींकाार तर महाराषट्र आठव्या िमाींकाार ुसल्याचे माहे ऑ्ोधर, 
२०१५ मये  ाा ्या सुमारास िन ा नास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) ुसल्यास, राज्याच्या तुलनते छो्ी ुसलेली ा नव्यान ेिनमा ण व होऊनही ती महाराषट्रापेक्षा 
ुव्ाल स्थानाार आहेत तसेच पर ेाी ा इतर गुींताण विक करण्याधाधत आाश्यक काय ााही 
करण्यात येत ुसल्याने या ाद्योगाींमुाे  नव्याने िनमा ण व होण वाऱया रोजगाराची सींनीही 
धेरोजगाराींना रस्ाप्त होत नाही तसचे राज्याची आतथ क तु्ही गरुन िनघण्यास म त होत नाही 
हे लक्षात घेता ाासन आाश्यक काय ााही करण वार ाा करीत आहे काय, 
(३)ुसल्यास, राज्यातील लालफयतााहीचा ुडथा ा  रु करुन सुलग व्यापारास तसेच व्यापार 
ाद्योगास रस्ो्साहन  ेण्यासाठी ाासनामाफ त आजतागायत कोण वता नोरण वा्मक िनण व य 
घेण्यात आला ाा रस्स्ताभात आहे, 
(४) ुसल्यास, राज्याची व्यापार, ाद्योगात पत सुनारण्याच्या ादे्दााने ाासनामाफ त कोण वती 
ठोस ापाययोजना करण्यात आली, 
(५) नसल्यास, भालींधाची कारणे व काय आहेत? 

श्री. सुभाष देसाई (०४-०२-२०१६) : (१) औद्योतगक िनती ा रस्चार भागाग याींचेकडिन कें द्रीय 
ााणण वज्य ा ाद्योग मींत्रालयाच्या सन २०१५-१६ या ाषस  ेााींतग त सा  राजयाींमये ाद्योग 
स्थापनेसाठी आाश्यक भाभान २८८ मुींद्याच्या रस्श्नाालीारुन राज्याींच े मुल्याींकन करुन 
िमाारी  ेण्यात आली ्यामये गारताचा िमाींक ८ ाा आहे. 
(२), (३) ा न४) मा.मुख्यमींत्री याींनी राज्याींत  “मेक इन महाराषट्र” ही सींकल्पा राधभाण्यायसाठी 
पुढाकार जादहर केला आहे. “मेक इन महाराषट्र” ापिमाींतग त राज्यात ाद्योग ागारण वीस 
पोषक ााताारण व िनमा ण व करण्यात येत आहे.”मेक इन महाराषट्र” तसेच Ease of Doing 
Business या ापिमाद्ाारे राज्य ाासनान ेखालील ाल्लेखनीय रस्गती केली आहे. 
१) राज्यात ाद्योग स्थापन करण्याच्या रस्मियेमये घ्ाकची गुींताण विक, ा्पा न रस्मिया, 
ाद्योगाच े दठकाण व इ्या ीच्या आनारे ढोधा मानान े६४ त े६६ परााने लागत ुसत, आता 
सुलगीकरण वाींतग त ्याींची सींख्या ही ४८ ते ४६ इतकय करण्यात आली आहे. ऑ्ो ाद्योगाींना 
एमआयडीसी के्षत्रात ३७ ा एमआयडीसी के्षत्राधाहेरील जागेार ४२ परााने लागत आहेत. तसेच 
स््ील ाद्योगाींनाही ुनुिम े४१ ा ४६ पराान ेलागत आहेत. 
२) ाजा  भागागाकडिन  ेण्यात येण वारी भाद्युत जोडण वी परााना  ेण्यासाठी लागण वाऱया 
मींजुऱयाींची सींख्या ७  ारुन ३ इतकय कमी केली ुसिन स रची पराानगी  ेण्यासाठीचा 
कालाानी ६७ द ासाींारुन  १५ इतका कमी केला आहे ा रस्ता न ओलाींडता द्याायाच्या 
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भाद्युत जोडण वी पराान्याचा कालाानी ७ द ास इतका कमी केला आहे. 
३) महाराषट्र औद्योतगक भाकास महामींडा ाने ्याींच्या  पराानग्याींची सींख्या १४ ारुन ५ 
इतकय कमी केली आहे. 
४) २० हजार च्.मी पेक्षा जास्त धाींनकाम ुसण वाऱया औद्योतगक धाींनकामासाठी पया ारण व 
भागागाच्या ना-हरकतीची आाश्यकता ुसण वार नाही. 
५) न ी िनयमन नोरण व फेब्रुाारी, २०१५ पासिन रद्द करण्यात आले आहे. 
६) ाद्योगाींना मुींधई रस्ातनकरण व भागागामये स्थान िनश्चयन नोरण वाुींतग त लागण वारे “ना 
हरकत रस्माण वपत्र” रस्ाप् त करण्याची रस्ियया ाासनान ेसींपुष्ात आण वली आहे. 

राज्याच्या नाीन औद्योतगक नोरण वाींतग त राज्य ाासनाने महाराषट्र ाद्योग, व्यापार आणण व 
गुींताण विक सुभाना कें द्र नमैत्री) सुरु केले आहे. 
     “मैत्री” व्यासपीठ सया ाद्योगाींककरता मादहती/सुभाना कें द्र ा गाऱहाण वे िनाारण व करण वारी 
यींत्रण वा याहण विन काम करीत आहे. जागितक धँकेच्या “Ease of doing business” ाग ाारीत 
गारताचा िमाींक ाींचााण्यासाठी आणण व “मेक इन महाराषट्र” घोषण वा यास्ाी व्हााी याहण विन 
एकाच दठकाण वी सा  मींजिऱया  ेण वारे एक णखडकय व्यासपीठ याहण विन “मैत्री” ची व्याप्ती 
ााढभाण्यात येत आहे. 
     “MAITRI” माफ त गुींताण विक ाराींच्या रस्स्ताभात रस्कल्पाींना सहाय य करण्यात येत ुसिन 
हा कक्ष गुींताण विक ाराींना सा  मींजुऱया रस्ाप्त करुन घेण्यात म त करुन गुींताण विक ाराींना 
राज्यातील गुींताण विक रस्मियेत आाश्यक तेथ ेमाग  ा नही करीत आहे. 
     राज्यात औद्योतगक गुींताण विक ाराींना राज्यातील गुींताण विक रस्मियेत आाश्यक तेथे 
माग  ा नही करीत आहे. 
     राज्यात औद्यातगक गुींताण विक  ााढीसाठी पोषक पोषक ााताारण व िनमा ण व होत ुसिन 
एक चाींगला सीं ेा गुींताण विक ाराींमये गेला आहे. ्यामाेु  मोठ्या रस्माण वात राज्यात औद्योतगक 
गुींताण विक होत आहे. मेक इन महाराषट्र ुींतग त गुींताण विक ाराींसाठी No more red tape but 
red carpet ही सींकल्पना राधभाण्यात येत आहे. महाराषट्र राज्य हे औद्योतगक 
गुींताण विक ारासाठी रस्ाथयायाचे दठकाण व याहण विन कायम आहे. 
     “मेक इन महाराषट्र” ापिमाींतग त राज्यात ाद्योग ागारण वीत पोषक ााताारण व िनमा ण व 
करण्यात येत आहे. राज्य ाासनाच्या ापरोत रस्य्नामाेु  राज्याासनाच ेमे. जनरल मो्स  
याींच्यासमाेत रु.६४०० को्ी ााहन ाद्योगात गुींताणु वकय ककरता तर जगातील साा त मोठी 
इलेट्रािन स ापकरणे व धनभाण वारी ा मादहती तींत्रज्ञान के्षत्रातील ुग्रगण्य कीं पनी म.े फॉसकॉन 
िल. या कीं पनीसमाेत ये्या १० ाषा त रु ३५,०००/- को्ी गुींताण विक करुन ५०,००० रोजगाराच्या 
सींनी  ेण्याधाधत समींजस्य करार केला आहे. 
     राज्याासनाच े “मेक इन महाराषट्र” च्या ुींमलधजााण वीसाठी घेतलेल्या िनण व यामाेु  
राज्यात औद्योतगक गुींताण विकााढीसाठी पुरक ा पोषक ााताारण व िनिम ती होत ुसिन 
पकरण वामी राज्यात औद्योतगक गुींताण विकयचा ओघ ााढिन नभान ाद्योग स्थापन होत आहेत. 
(५) रस्श्न ाद्भात नाही. 

___________ 
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िोल्हहापूर ववभागातील सहिार शात्यातील अधधिारी आझण िमाचाऱ्याांवरील 
दाशल तक्रारीची चौिशी योग्यररत् या झाली नसल्हयाबाबत 

 

(४६)  ३४१८१ (२२-१२-२०१५).   डॉ.सुजित शमणचेिर (हातिणांगले) :   सन्माननीय सहिार 
मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) कोल्हापिर भागागातील सहकार खा्यातील ुतनकारी आणण व कम चाऱयाींारील  ाखल 
तिारीची च्काी योग्यकर् या झाली नसल्याने सहकार आयुत चींद्रकाींत  ा ाी याींनी 
राज्यातील सा  तिारीींची फेरसनुााण वी घेण्याच े आ ेा भागागीय सहिनधींनकाींना द  १८ 
ऑ्ोधर, २०१५ रोजीच्या सुमारास द ले हे खरे आहे काय, 
(२) ुसल्यास,या रस्करण वी फेरच्काी पिण व  झाली आहे काय,्यात काय आढा िन आले,तसेच 
फेरच्काीनुसार  ोषीींार कोण वती काराााई केली ाा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, भालींधाची कारणे व काय आहेत? 
 

श्री. चांद्रिाांत पाटील (१७-०२-२०१६) :न१) होय. 
(२) तिार ाराच ेयाहण वणे व ऐकि ण व घेािन रस्करण विनहाय फेर ुहााल सहकार आयुतालयास सा र 
करण्याची काय ााही भागागीय सहिनधींनक, सहकारी सींस्था याींच्या स्तराार सुरु आहे. 
(३) रस्श्न ाद्भात नाही. 

___________ 
 

शलांगायत समािात शलांगायत अशी नोंद िरणाऱ्याांना आरिण नािारण्यात येत असल्हयाबाबत 
 

(४७)  ३४८४९ (२३-१२-२०१५).   श्री.ववनायिराव िाधव-पाटील (अहमदपूर) :   सन्माननीय 
सामाजिि न् याय मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्य ाासनान ेिलींगायत समाजाला ओधीसी आरक्षण व लागि केले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) ुसल्यास, िलींगायत ााण वी ुथाा ााण वी ुाी नों  ुसण वाऱयाींना आरक्षण व  ेण्यात येत 
ुसिन िलींगायत ुाी नों  करण वाऱयाींना आरक्षण व नाकारण्यात येत आहे, हे खरे आहे काय, 
(३) ुसल्यास, िलींगायत समाजात िलींगायत ुाीच नों  करण्याची प त ुसल्याने ९८ ्के 
िलींगायत समाजाला आरक्षण व नाकारण्यात येत आहे, हे खरे आहे काय, 
(४) ुसल्यास, िलींगायत ुाी नों  ुसण वाऱयाींनाही आरक्षण वाचा लाग िमा ााा यासाठी ाासन 
कोण वती काय ााही केली ाा करण्यात येत आहे 
(५) नसल्यास, भालींधाची कारणे व काय आहेत 
 

श्री. राििुमार बडोले (२९-०१-२०१६) :न१) होय, हे खरे आहे. 
(२) ा न३) हे खरे नाही. 
महाराषट्र राज्याच्या मागासागसयाींच्या या ीमये ज्या जातीींचा समााेा आहे, केाा  ्याच 
जाती समाजाच्या लोकाींना मागासागसयाींचे जात रस्माण वपत्र  ेण्यात येते. 
(४) या भागागाच्या द नाींक ४ सप् े्ंधर, २०१४ च्या ाासन िनण व यान्ाये िलींगायत समाजातील 
काही जातीींचा भााेष मागासागसय ा इतर मागास ागा त समााेा करण्यात आलेला आहे. 
(५) रस्श्न ाद्भात नाही. 

___________ 
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पालघर जिल्ह्यातील ववक्रमगड येथील ततुी लागवड व रेशीम िोष  
उत्पादन प्रिल्हपाच ेिायाालय बांद असल्हयाबाबत 

(४८)  ३५५०८ (२२-१२-२०१५).   श्री.ववलास तरे (बोईसर) :   सन्माननीय वस् रोद्योग मांरी 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्य ाासनान ेतुती लागाड ा रेाीम कोष ा्पा न रस्कल्प ाेतीला जोडनीं ा याहण विन हा 
रस्कल्प मोखाडा ा भािमगड येथे राधभाण्यात येत ुसल्याच े तसेच या रस्कल्पाच े स्जल्हा 
काया लय जव्हार येथ ेठेाल्यामाेु  स रहि काया लय नेहमी धीं  ुसते ा ्यादठकाण वी ुतनकारी 
ाग  ापस्स्थत रहात नाही ही धाध िन ा नास आली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) ुतनकारी ाग  काया लयात ापस्स्थत नसल्यामाेु  य रस्कल्पाुींतग त काम करण वाऱया 
ाेतकऱयाींना ठाण व ेयेथील ुतनकाऱयाींच्या िनाासस्थानी जाऊन काम ेकरुन घ्यााी लागतात हे ही 
खरे आहे काय, 
(३) जव्हार, मोखाडा, भािमगड, ााडा इ. तालुयातील सुमारे ३० ाेतकरी सद्या रेाीम कोष 
ा तुती लागाड  करतात परींत ु ्याींना या रस्कल्पाच्या ाद्योगाधाधत आाश्यक माग  ा न 
ुथाा मादहती ुतनकाऱयाकडिन ा काया लयाकडिन ापलब्न होत नाही, हे खरे आहे काय, 
(४) ुसल्यास, या रस्करण वाची सखोल च्काी ाासन करण वार आहे काय, 
(५) नसल्यास, भालींधाची कारणे व काय आहेत ? 
 

श्री. चांद्रिाांत पाटील (१२-०२-२०१६) :न१) नाही. 
(२) नाही. 
(३) नाही. ठाणे व ा पालघर स्जल््यात एकि ण व ४१ ाेतकरी रेाीम तुती लागाड करीत आहेत. 
्याींना आाश्यक ते ताींबत्रक माग  ा न/मादहती कम चाऱयाींकडिन  ेण्यात येते. 
(४) रस्श्न ाद्भात नाही. 
(५) रस्श्न ाद्भात नाही. 

___________ 
नागपूर शहरातील हातमागा उद्योगाची झालेली दरूावस्था 

(४९)  ३६२०३ (२२-१२-२०१५).   डॉ.शमशलांद मान े(नागपूर उत्तर) :   सन्माननीय वस् रोद्योग 
मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) नागपिर ाहरातील हातमागाार भाण वना-या साड्या, कालीन, चा री, रस्िस  ुसताना 
ाासनाच्या ा ािसन नोरण वामाेु  धीं  होण्याच्या मागा ार आहेत, हे खरे आहे काय, 
(२) ुसल्यास, हातमाग भाण वकराींना सरकारी योजनेचा लाग  िमा त नसल्यामुाे  हा ाद्योग 
नष् होण्याच्या मागा ार ुसिन  भाण वकराींची स्स्थती ु्यींत  यनीय आहे, हे खरे आहे काय, 
(३) ुसल्यास, कें द्र सरकारने  ोन ाेा ा कज माफय द लेली आहे. परींतु ते कालीन भाण वकराींना 
 ेण्यात आलेली नाही, हे खरे आहे काय, 
(४) ुसल्यास, भाण वकर समाज आरोग्य भामा ा इतर योजनाींपासिन ाींतचत आहे, हे खरे आहे 
काय, 
(५) ुसल्यास, भाण वकर ाद्योग पुना सनाची योजना आखली आहे काय ,नसल्यास, भालींधाची 
कारणे व काय आहेत ? 
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श्री. चांद्रिाांत पाटील (१२-०२-२०१६) :न१) ते न४) हे खरे नाही. 
     ाासनान ेनागपिर ाहरातील ३२२ हातमाग भाण वकर सहकारी सींस्थाींना मागील ५ ाषा त 
रु.२२६१.७४ लाखाचे ुनु ान द ले आहे. ाासनान ेकें द्र ाासनाच्या ु्ी ा ातसनुसार सा  पात्र 
भाण वकराींना हातमाग पॅकेजची रकम द ली आहे. तसचे कें द्र पुरस्कच त महा्मा गाींनी भाण वकर 
भामा योजना राज्यात राधभाण्यात येत ुसिन सन २०१४-१५ मये कें द्र ाासनान े ३६७ 
भाण वकराींसाठी १.०७ लक्ष ुनु ान द ले आहे. 
(५) रस्श्न ाद्भात नाही. 

___________ 
सहाय्यि ननबांधि सहिारी सांस्था (ता.घाटांिी जि.यवतमाळ) याांचेवर  

िायदेशीर िायावाही िरणेबाबत 
(५०)  ३७०६२ (२२-१२-२०१५).   श्री.रािु तोडसाम (अणी) :   सन्माननीय सहिार मांरी पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) द नाींक १३ सप् े्ंधर, २०१५ रोजी स्थानीक लोकरस्ितिननी ुण वस याींनी ्याााे चे सहाय यक 
िनधींनक सहकारी सींस्था नता.घा ी्ंजी स्ज.यातमाा ) याींचेार काय ेाीर काय ााही होण व े धाधत 
िनाे न मा.मींत्री सहकार ा पण वन याींचेकड े सा र केल् याने मा.मींत्री सहकार ा पण वन याींनी 
मा.रस्नान सतचा नसहकार) याींना  ्ारीत तपासिन सा र करणे व धाधत िन ेिा त केले होत,े हे 
खरे आहे काय, 
(२) ुसल्यास, मा.रस्नान सतचा नसहकार) याींनी स र धाधतीत काय ााहीच ेआ ेा द ले आहेत, 
हे खरे आहे काय, 
(३) ुसल्यास, स र ुहााल मा. सहकार मींत्री याींचेकड ेसा र करण्यात आला आहे काय, 
(४) नसल्यास, भालींधाची कारणे व काय आहेत ? 
 

श्री. चांद्रिाांत पाटील (२१-०१-२०१६) :न१) होय. 
(२) होय. 
(३) त्कालीन सहाय यक िनधींनक, सहकारी सींस्था, ता. घा ी्ंजी, स्ज. यातमाा  
याींच्याभारु च्या रस्ाासकयय काय ााहीचा रस्स्ताा भागागीय सहिनधींनक, सहकारी सींस्था, 
ुमरााती याींच्याकडिन रस्ाप्त झाला ुसिन ्या रस्स्ताााची छाननी सहकार आयुतालयाकडिन 
करण्यात येत आहे. 
(४) रस्श्न ाद्भात नाही. 

___________ 

 
ववधान भवन :   डॉ. अनांत िळसे 
मुांबई.   प्रधान सधचव 

महाराष्ट्र ववधानसभा. 
 

_________________________ 
ाासकयय मयातस मुद्रण वालय, मुींधई. 


