
अताराांकित प्रश्नोत्तराांची १८५ वी यादी 
 

महाराष्ट्र ववधानसभा 
  

दसुरे अधधवेशन, २०१६ 
___________ 

  

अताराांकित प्रश्नोत्तराांची यादी 
  

प्रश्नाांची एिूण सांख्या - ५० 
___________ 

  
 

राज् यातीआ िवदवासी शातेत कशिणा-या िवदवासी मुआीांना सुववधा  
तसेच सुरक्षा व् यव्  ा रुरववण् याबाबत 

 
  

(१)  ६०३९ (०९-०४-२०१५).   श्री.राहुआ जगतार (श्रीगोंदा), श्री.जजतेंद्र िव् हाड ( (मुांरा ा ितवा), 
श्री.वदआीर वतस-ेराटीआ (िांबेगाव), श्री.हनुमांत ड (ोतस (मातकशरस), श्री.अवधूत तटिरे 
(श्रीवधधन), श्री.भा्िर जाधव (गुहागर), श्री.सुरेश आाड ( (िजधत), श्री.मिरांद जाधव-राटीआ (वाई), 
श्री.रमेश िदम (मोहोत), श्री.हसन मुश्रीफ (िागआ), श्री.राणाजगजीतकसांह राटीआ (उ्मानाबाद), 
श्री.किसन ि ोरे (मुरबाड (), श्री.राांडु (रांग बरोरा (शहारूर) :   सन्माननीय िवदवासी वविास मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) राज् यातील ि  वासी शाळेत शशकणा-या ि  वासी मलुीींना अन् न, वस्त र, पुस्त तके, वैद्यकीय 
सुववधा तसेच सुरक्षा व् यवस्त  ा पुरवव याच े ि ेश माच् च न् यायालयान े शासनास मा े 
जानेवारी, २०१५ मध् ये   ले ि ेत,  े खरे ि े काय, 
(२) असल् यास, ि  वासी मुलीींना सुववधा पुरववयाची कारणे काय ि ेत, 
(३) असल्यास, तयाींना सुववधा पुरववयात िल्या ि ेत काय व केव् ापासून, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय ि ेत ? 
 
श्री. ववष्ट् णु सवरा (०८-०७-२०१६) :(१)  े खरे ना ीच 
     त ावप, जन  त याचचका ८/२०१३ सीं र्ाात माच ्च न्यायालय मुींबई याींनी         
  च १८/१२/२०१४ या ि ेशान्वये ि  वासी शासकीय वसतीग ृातील मुलामुलीींना ननवाा  
र्तता व इतर सोयी सुववधा  ेयाचे ि ेश   ले ि ेतच 
(२) प्रश्न ्द्् ावत ना ीच 
(३) ि  वासी ववकास ववर्ागाींतगात कायारत वसतीग ृातील ववद्या ी/ववद्या ीनीींना ि  वासी 
ववकास ववर्ाग, शासन ननणाय   च ११ नोव् ेंबर, २०११, शासन शधु् ीपरक   च १०च४च२०१३ व 
  च २९.६.२०१३ नुसार  ोन वळेच ेपो्र्र जेवण, सकाळी नाश्ता तसेच व या,पुस्ततके, शैक्षणणक 
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सा  तय, गणवेश, क्रिडा सा  तय,ननवास व्यवस्त ा इच सुववधा मोफत पुरववल्या जात ि ेतच 
याव्यनतररक्त क्रकरकोळ गरजा र्ागववयासा म माशसक  रान े ननवाा र्तता ववद्यार्थयााना अ ा 
केला जातोच शासन ननणायाींप्रमाणे सवा मुलर्तू सोयी सुववधा पुरववयाची कायावा ी प्रकल्प 
स्ततरावर केली जातेच तयाकरीता िवश्यक ननधी वेळोवेळी ्पलब्ध करुन  ेयात येतोच 
  िश्रमशाळेतील मलुा-मुलीींना ि  वासी ववकास ववर्ाग, शासन ननणाय   च २१ डडसेंबर, 
२००९ नुसार ि ार  ेयात येतोच तसेच िश्रमशाळा सीं  तेनुसार सोयी सुववधा ी ्पलब्ध 
करुन  ेयात येतातच ि  वासी ्पयोजना के्षरातील िश्रमशाळाींमधील ववद्यार्थयाांया िरोग्य 
तपासणीसा म ३७ वैद्यकीय प काींची स्त ापना केलेली ि ेच 
(४) प्रश्न ्द्् ावत ना ीच 

___________ 
 

सामाजजि न् याय ववभागा या ववववध योजनाांचा आाभ ताआुिा व  
ग्राम ्तरारयतं रोचववण्याबाबत 

 

(२)  १००६१ (१०-०४-२०१५).   श्री.योगेश सागर (चारिोर) :   सन्माननीय सामाजजि न् याय 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
 (१) सामाजजक न् याय ववर्ागा या वतीन ेराज्यातील ्पेषितक्षत क्काींचा तसेच मागास प्रवगाातील 
व् यक् तीींचा सामाजजक व िच ाक स्त तर ी्ंचव यासा म ववववध योजना राबववल् या जात ि े,  े 
खरे ि े काय, 

(२) असल् यास, सामाजजक न् याय ववर्ागा या ववववध योजनाींची मा  ती व लार्  ा तालकुास्त तर 
व ग्रामीण र्ागातील व् यक् तीपयांत पो ोचत ना ी, तसेच अनके तालुक् यात समाजकल् याण 
अचधकारी ना ी व कमाचा-याींची कमतरता असल्याची बाब   नाींक २१ जानेवारी, २०१५ रोजी 
नन शानास िली ि े,  े  ी खरे ि े काय, 
(३) असल् यास, स र ववर्ागा या योजनेचा लार् खाल या स्त तरातील व् यक् तीपयांत 
पो ोचवव यासा म शासनान ेकोणती कायावा ी केली वा कर यात येत ि े, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय ि ेत ? 
 
श्री. राजिुमार बड (ोआे (११-०७-२०१६) :(१)  ोयच 
(२)  े खरे ना ी, सामाजजक न्याय ववर्ागाया ववववध योजनाींची जजल् ास्ततरीय कायाालयाकडून 
अींमलबजावणी केली जातेच तालकुा स्ततरावर सामाजजक न्याय ववर्ागाची कायाालये अजस्तततवात 
ना ीतच 
(३) व (४) प्रश्नच ्द्् ावत ना ीच 

___________ 
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धुते व ततोदा ये ीआ िवदवासी वविास प्रिल्र व रांचायत सकमती या प्रमखु िायाधआयासह 
ववववध शासिीय िायाधआयाांतीआ रदे ररक्त असल्याबाबत 

  

(३)  १६४८१ (०६-०८-२०१५).   श्री.िुणाआ राटीआ (धतेु ग्रामीण), श्री.ड (ी.एस.अवहरे (साक्री), 
श्रीमती ननमधआा गाववत (इगतरूरी), श्री.अ्आम शेख (माआाड ( रजश्चम), अॅड (.िे.सी.राड (वी 
(अक्िआिुवा) :   सन्माननीय िवदवासी वविास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील    
काय :- 

(१) धुळे व तळो ा ये ील ि  वासी ववकास प्रकल्प व पींचायत सशमती या प्रमखु 
कायाालयास  ववववध शासकीय कायाालयाींतील सुमारे १४७ प े ररक्त असल्याने ि  वासी 
ववकास योजनाींची काम े ोत नसल्याचे मा े मे, २०१५ मध्ये वा तया रयायान नन शानास िले, 
 े खरे ि े काय, 
(२) असल्यास, या बाबत शासनाने कोणती कायावा ी केली वा करयात येत ि े, 
(३)  नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय ि ेत ? 
  
श्री. ववष्ट् णु सवरा (०८-०७-२०१६) :(१) अींशत: खरे ि ेच 
धुळे व तळो ा प्रकल्प कायाालयाया कायाके्षरातील शासकीय कायाालयातील मींजुर १९९४ 
प ाींपैकी १२१५ प े ररक्त ि ेतच 
(२) ि  वासी ववकास  ववर्ागाया अचधनस्तत ररक्त प े नामनन ेशनाने व प ोन्नतीन े
र्रयाची कायावा ी सुरु ि ेच 
(३) प्रश्न ्द्् ावत ना ीच 

___________ 
  

राज्यात िवदवासी वविास ववभागाची वसनतगहेृ भाड्याया इमारतीत असल् याबाबत 
  

(४)  १६८४६ (३१-०७-२०१५).   अॅड (.यशोमती ठािूर (नतवसा), श्री.अकमन रटेआ (मुांबादेवी), 
श्री.अ्आम शखे (माआाड ( रजश्चम), प्रा.ववरेंद्र जगतार (धामणगाव रेल्वे) :   सन्माननीय 
िवदवासी वविास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 

(१) राज्यात ि  वासी ववकास ववर्ागाची १०४ पैकी ८९ वसनतग ेृ अद्याप र्ाड्याया 
इमारतीत असून या र्ाड्यापो्ी शासनाच े वर्ााला सात को्ी रुपये खचा कराव े लागत 
असल्याच ेमा े म,े २०१५ मध्ये वा तया रयायान नन शानास िले,  े खरे ि े काय, 
(२) असल्यास, मागासवगीय प्रवगाातील ववद्यार्थयाांसा म समाजकल्याण ववर्ागान े श र व 
तालुका स्ततरावर मुलामुलीींच े अनेक वसनतग ेृ शासकीय इमारतीत असल्यान े ि  वासी 
ववर्ागाने ि  वासी वसनतग ेृ शासकीय इमारतीत का ्र्ारयात िली ना ी यामागील 
कारणे काय ि ेत, 
(३) असल्यास, ्क्त बाबतीत शासनाने कोणती कायावा ी केली वा करयात येत ि े, 
असल्यास, चाल ु िच ाक वर्ाात ि  वासी वसनतग ृ बाींधयाबाबत ननधीची तरतू  करयात 
िली ि े काय, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय ि ेत ? 
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श्री. ववष्ट् णु सवरा (०८-०७-२०१६) :(१) राज्यातील एकूण ४९१ कायारत शासकीय वसतीग ृाींपकैी 
३५७ वसनतग ेृ र्ाडयाया इमारतीत कायारत ि ेतच स र वसतीग ृाींया इमारतीया 
र्ाडयापो्ी शासनाचा वर्ााला अीं ाजे रुच २९च०० को्ी इतका खचा  ोतोच 
(२) व (३) एकूण मींजूर ४९१ वसतीग ृाींपैकी ३६३ वसतीग ृाींकररता जशमनी प्राप्त असून 
१४२   काणी शासकीय इमारतीत वसतीग ृ सुरु असून ५४   कणी बाींधकामे सुरु ि ेत 
्वाररत   काणी वसतीग ृ बाींधकाम े जशमनी ्पलब्धतेनुसार मींजूर करयात येत ि ेत 
प्रनतवर्ी ्प्प्या्प्यान ेइमारत बाींधकाम करयात येतचे 
       सन २०१५-१६ या वर्ाात ि  वासी मलुा मुलीींया वसतीग ृ बाींधकामाकररता 
राज्यस्ततर व जजल् ास्ततर या योजनेंतगात एकूण १४७९४.२४ लक्ष ननधी ववतरीत करयात 
िलेला ि े 
(४) प्रश्न ्द्् ावत ना ीच 

___________ 
  

मागासवगीय गहृननमाधण योजनेंतगधत ननधीअभावी घरे अरूणध अव् ेत असल्याबाबत 
  

(५)  १७३८७ (११-०८-२०१५).   श्री.अकमन रटेआ (मुांबादेवी), श्री.अ्आम शेख (माआाड ( रजश्चम), 
ड (ॉ.सांतोष टारफे (ितमनुरी), श्री.सांग्राम  ोरटे (भोर) :   सन्माननीय सामाजजि न् याय मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 

(१) मागासवगीय ग ृननमााण योजनेंतगात ननधीअर्ावी राज्यातील ६७६ ग ृननमााण सींस्त ाींना 
फ्का बसला असनू सुमारे १६  जार ३२७ लार्ार्थयाांची करे अपूणा अवस्त ते ि ेत तर १६५१ 
कराींचे बाींधकाम अद्याप सुरुच झालेले नसल्यामुळे १७  जार ९७८ लार्ा ी अजून प्रनतके्षतच 
असल्याच े  नाींक ३ एवप्रल, २०१५ रोजी वा तया समुारास नन शानास िले,  े खरे ि े काय, 
(२) असल्यास, शासनान े ्परोक्त योजनेला गती  ेयासा म कोणती कायावा ी केली वा 
करयात येत ि े, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय ि ेत ? 
  
श्री. राजिुमार बड (ोआे (२४-०६-२०१६) :(१)  ोय,  े अींशत: खरे ि ेच 
(२) व (३) श री र्ागातील १३,१६४/- अपूणा करे ि ेत व तयासा म (रुच९२,१४,८०,०००/- 
ब्यान्नव को्ी, चौ ा लाख, एैंशी  जार फक्त) ची िवश्यकता ि े, तसेच ग्रामीण र्ागातील 
४८१४ अपूणे करे ि ेतच ती पुणा करयासा म १६४,३५,८०,०००/ (अक्षरी रुच एकशे चौसष् को्ी 
पस्ततीस लाख ऐींशी  जार फक्त) एवढया रक्कमचेी िवश्यकता ि ेच 
तसेच ववततीय सींस्त ाींकडून अपुणा करे पूणा करयासा म कजा ्पलब्ध  ोत नसल्याने कराींच े
बाींधकाम अपूणा ि ेच 

___________ 
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अमरावती जजल््यातीआ मेतघाट िवदवासी वविास ननधीचा जजल्हा रररषद  
बाांधिामामध्ये झाआेआा दरुुरयोग 

  

(६)  २७०८२ (१७-०८-२०१५).   श्री.प्रभुदास कभआावेिर (मेतघाट) :   सन्माननीय िवदवासी 
वविास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 

(१) अमरावती जजल््यातील मेळका् ि  वासी ववकास ननधीचा जजल् ा पररर्  बाींधकामामध्ये 
मोठ्या प्रमाणात  रुुपयोग करीत ि े,  े खरे ि े काय, 
(२) असल्यास, जजल् ा पररर्  बाींधकाम, सावाजननक बाींधकाम, कृर्ी ववर्ाग याींयाकडून 
ि  वासी ववर्ागाया ववकास करयासा म ननधी ्पलब्ध झाला ि े,  े  ी खरे ि े काय, 
(३) असल्यास, ननधी ्पलब्ध असताना ी ि  वासी र्ागातील कोणतीच ववकास काम े  ोत 
ना ीत,  े  ी खरे ि े काय, 
(४) असल्यास, स र ्पलब्ध ननधीचा वापर करणार ि े काय ? 
  
श्री. ववष्ट् णु सवरा (०८-०७-२०१६) :(१)  े खरे ना ीच 
(२) अमरावती जजल् यातील मळेका् ि  वासी के्षराया ववकासासा म ि  वासी ्पयोजना 
(३०५४०४०७) या लेखाशशर्ाा अींतगात मागील तीन वर्ाात ननधी प्राप्त झाला ि ेच स र 
योजनेतींगात सन २०१२-१३ मध्ये ६ कामे  ाती केयात िली असनू सवा कामे पूणा करयात 
िली ि े, सन २०१३-१४ मध्ये ३२ काम े ाती केयात िली असून तयापकैी २६ काम ेपुणा 
करयात िली ि े, तसेच सन २०१४-२०१५ मध्ये २९ काम े  ाती केयात िली असून 
तयापैकी ७ काम ेपूणा करयात िली ि ेत व १७ कामे प्रगतीप ावर ि ेच 
     तसेच जजल् ा पररर्  कृर्ी ववर्ागास मागील तीन वर्ाात रुच २५०च०० लक्ष, रुच २७५च०० 
लक्ष रुच ३००च०० लक्ष ननधी प्राप्त झालेला असून तयान्वये अनुिमे ८८३,७३३ व ७६३ 
लार्ार्थयााना बैलगाडी, बैलजोडी, वीजपींप, वव ीरी इतया ीींचा लार्  ेयात िला ि ेच 
     जजल् ा अचधक्षक कृर्ी अचधकारी, अमरावती याींना पाणलो्ातील म ृ व जलसींधारणाया 
्पचाराकरीता सन २०१४-१५ व २०१५-१६ मध्ये अनुिम े रुच १५०च०० लक्ष रुच १६५च०० लक्ष 
ननधी  ेयात िला ि ेच व तयान्वये अनुिमे अमरवती जजल् यात ७ व १० गाव े्पचारीत 
करयात िले ि ेच 
(३)  े खरे ना ीच 
(४) प्रश्न ्द्् ावत ना ीच 

___________ 
  

औरांगाबाद जजल्हा रररषदेया समाजिल्याण ववभागािड ( ेदकआत व्ती वविास  
योजनेचा ननधी अखधचधत असल्याबाबत 

  

(७)  २८९५६ (११-०६-२०१६).   श्री.अतआु साव े (औरांगाबाद रूवध) :   सन्माननीय सामाजजि 
न् याय मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
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 (१) औरींगाबा  जजचपचया समाजकल्याण ववर्ागाया वतीन ेग्रामीण र्ागातील  शलत वस्ततयाींचा 
ववकास करयासा म क्रकती बोरवेल पाणीपुरव ा योजना या वर्ाात केयात िल्या ि ेत व 
प्रतयक्ष क्रकती कायााजन्वत ि ेत, 

(२) असल्यास, बोरवेल पाणीपुरव ा योजनेसा म या वर्ी शासनाकडून २० को्ी रुपयाींचा ननधी 
प्राप्त ि े तसेच मागील वर्ाातील या योजनेवर ७ को्ी रुपये अखचचात शशल्लक ि े,  े  ी 
खरे ि े काय, 
(३) असल्यास, तयाची कारणे व सद्यजस्त ती काय ि ेत, 
(४) असल्यास, या वर्ाात क्रकती बोरवेल योजना राबववयाचा िराखडा जजल् ा पररर् ेने तयार 
केला ि े व तयास शासनाची मींजुरी केयासा म कोणती कायावा ी केली वा करयात येत 
ि े, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय ि ेत ? 
 
श्री. राजिुमार बड (ोआे (११-०७-२०१६) :(१) औरींगाबा  जजल् ा पररर् ेया समाज कल्याण 
ववर्ागाया वतीन े ग्रामीण र्ागातील  शलत वस्ततयाींचा ववकास करयासा म बोअरवेल 
पाणीपुरव ा योजना मींजूर करयात िलेली ना ीच 
(२), (३), (४) व (५) प्रश्न ्द्् ावत ना ीच 

___________ 
  

उ्मानाबाद जजल्हा मध्यवती सहिारी बँिेची  िबािी कमतणेबाबत 
  

(८)  २९२०४ (२२-१२-२०१५).   श्री.राणाजगजीतकसांह राटीआ (उ्मानाबाद) :   सन्माननीय 
सहिार मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :-  

(१) ्स्तमानाबा  जजल् ा मध्यवती स कारी बकेँची िच ाक परीजस्त ती अतयींत बबक् असून त ेे 
 ैनीं  न व्यव ार करणे क मण  ोत ि े,  े खरे ि े काय, 
(२) असल्यास, बँकेची पररजस्त ती सुधारावी व बँकेत िच ाक व्यव ार सुरळीत चालावे या णून 
बँकेचे सवाात मो े  कबाकी ार असलेल्या तेरणा शेतकरी स कारी साखर कारखाना, 
तेरणानगर, ढोकी ताच जजच ्स्तमानाबा  व श्रीच तळुजा र्वानी शेतकरी स कारी साखर 
कारखाना, नळ गुा, जजच ्स्तमानाबा  या  ोन कारखान्याकडील वसुली  ोणेबाबत शासनानाकड े
वारींवार ववनींती केली ि े,  े    खरे ि े काय 
(३) असल्यास, ्क्त मागणीया अनुर्ींगान े शासनाची र्ूशमका काय असेल व यावर काय 
कायावा ी करयात िली ि े 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय ि ेत ? 
  
श्री. चांद्रिाांत राटीआ (०७-०७-२०१६) :(१)  ोय,  े खरे  ि ेच 
(२)  े खरे ना ीच 
स र साखर कारखान्यातील वसलुीया अनुर्ींगान ेमाच डीचिरचएच्ी   ल्ली याींया न्यायालयात 
प्रकरण चाल ूि ेच 
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(३) प्रश्न ्द्् ावत ना ीच 
(४) प्रश्न ्द्् ावत ना ीच 

___________ 
  

सांत रोवहदास चमोद्योग वविास महामांड (ताया वहांगोआी ये ीआ कआड (िॉम मधीआ  
िमधचाऱयाांना िाम उरआ ध होत नसल्याबाबत 

  

(९)  ३३०९७ (२३-१२-२०१५).   श्री.तानाजी मुटिुआे (वहांगोआी) :   सन्माननीय सामाजजि 
न् याय मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 

(१) सींत रो   ास चमोद्योग ववकास म ामींडळाया   ींगोली (जजच  ींगोली) ये ील शलडकॉम 
युनी् मधील कामगार पीसवका  बेसीसवर काम करीत असून तयाींना वर्ार्र पुरेल इतके काम 
म ामींडळाकडून ्पलब्ध करून   ले जात ना ी,  े खरे ि े काय, 
(२) असल्यास, म ामींडळास शमळालेल्या शासकीय व ननम शासकीय ऑडार स र कामगाराींकडून 
पूणा करून न केता खाजगी कारखान ाराींकडून पूणा केल्या जातात,  े  ी खरे ि े काय, 
(३) असल्यास, शासकीय व ननमशासकीय सींस्त ाींकडून कामे शमळवनू ी वपसवका  बेसीसवर काम 
करणाऱ्या कामगाराींना काम े न  ेता म ामींडळाबा ेरील खाजगी कारखान ाराकडून काम े पूणा 
करून केयाची कारणे काय ि ेत, 
(४) असल्यास, स र ू कामगाराींना ने मीकररता काम ्पलब्ध करून  ेयाबाबत क्रकीं वा तयाींना 
म ामींडळाया िस्त ापनेवर रोजीं ारीवर केयाबाबत शासनाकडून काय कायावा ी करयात 
िली वा येत ि े 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय ि ेत ? 
  
श्री. राजिुमार बड (ोआे (११-०७-२०१६) : (१) अींशत: खरे  ि ेच 
(२) अींशत: खरे ि ेच 
 (३) सींत रो   ास चमोद्योग व चमाकार ववकास म ामींडळाकड े स र शजुचे सोलबाबतची 
मशीन असल्यामळेु शुजच ेअप्पर तयार केल्यानींतर म ामींडळाने सोशलींगचे काम जॉब वका द्वारे 
करुन केतले ि ेच तसेच एअर इींडडया याींयाकडून लेडडज  ॅंड बॅग २५०० नग पुरव ा ि ेश 
म ामींडळास प्राप्त झाला  ोताच म ामींडळाया   ींगोली कें द्रातील कामगार, स र लेडडज  ँड बॅग 
तयार करयाइतपत कुशल नसल्याने स रचे काम म ामींडळाकडील नों णीकृत सींस्त ेमाफा त 
करुन केयात िले ि ेच 
(४) म ामींडळातील कामगाराींना ने मीकरीता काम ्पलब्ध करुन  ेयासा म म ामींडळाने 
नुकतेच मोल्ड तयार करुन केतले ि ेतच तयानसुार िधुननक बाजारात चालणाऱ्या शुज व 
चप्पलचे ्तपा न करयाबाबत म ामींडळान ेकायािम  ाती केतला ि ेच 
       सन २००४-०५ या वर्ाामध्ये ्तपा न कें द्रातील कामगाराींना पुरेस े काम ्पलब्ध 
नसल्यान े ि वडी रुच ४०० इतकी ्चल या णून  ेयात येत  ोतीच पुढे कामगाराींचे नाींव े
ॲडव् ान्समध्ये वाढ  ोत गेलीच म ामींडळाया िस्त ापनेवर कायमस्तवरुपी सामावून केयाबाबत 
कामगाराींनी मागणी केली  ोतीच याबाबत शासनस्ततरावर बै का केऊन स र कामगाराींया नाव े
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असलेला सींपूणा ॲडव् ान्स  माफ करुन रुपये एक लाख इतका मोब ला  ेऊन कामावरुन 
कायमस्तवरुपी मुक्त करयात िले  ोतेच तयामुळे तयाींना म ामींडळाया िस्त ापनेवर सामावून 
केणे शक्य ना ीच सध्या ्याच कामगाराींना पुन् ा ्तपा न कें द्रात काम ्पलब्ध झाल्यामुळे 
काम  ेयात येते ि ेच तसचे िता तयाींना काम नसेल तर क्रकमान वेतन कायद्यानुसार 
क्रकमान वेतन  ेयात येतचे 
(५) प्रश्न ्द्् ावत ना ीच 

___________ 
  

 
सहिार ववभागाने सहिार िायद्यातीआ तरतुदीप्रमाणे सहिारी सां् ाांिडू (न १५ वषाधसाठी 

वदआेल्या मुदत िृषी िजाधया मुद्दआ रिमेरेक्षा जा्त  
व्याज वसआू न िरण्याचे िदेश वदल्याबाबत 

 
  

(१०)  ३३८९४ (२२-१२-२०१५).   श्री.बाबुराव राचणे (कशरुर) :   सन्माननीय सहिार मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 

(१) राज्याया स कार ववर्ागान ेस कार कायद्यातील तरतु ीप्रमाणे स कारी सींस्त ाींकडून १५ 
वर्ाासा म   लेल्या मु त कृर्ी कजााया मुद्दल रकमेपेक्षा जास्तत व्याज वसूल करु नये अस े
ि ेश शासनाने   नाींक १४ ऑक््ोबर, २०१५ रोजी   ले,  े खरे ि े काय, 
(२) असल्यास, राज्यातील बकँाींकडून मध्यम मु त व  ीका मु त कृर्ी कजाासा म िकारयात 
येणारा व्याज  र  ा १० ते १२ ्क्के  रयायान ि े,  े खरे ि े काय, 
(३) असल्यास, एवढ्या मोठ्या व्याज रामळेु शतेकरी कजा परतफेड करणे अशक्य  ात ि े, 
 े खरे ि े काय, 
(४) असल्यास, राज्यातील शेतकऱ्याींना कमी व्याज रान ेमध्यम व  ीका मु त कजा ्पलब्ध 
 ोयाबाबत शासनाने केलेली कायावा ी व शासनाची प्रनतक्रिया 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय ि ेत ? 
 
श्री. चांद्रिाांत राटीआ (०७-०७-२०१६) :(१)  े अींशत: खरे ि ेच 
      असे पररपरक स कार ियुक्त व ननबींधक, स कारी सींस्त ा म ाराषर राज्य, पुणे याींनी 
  नाींक ०९/१०/२०१५ रोजी ननगाशमत केलेले ि ेच 
(२)  ोय 
(३) ना ीच 
(४) राज्यातील शेतकऱ्याींना जजल् ा मध्यवती स कारी बँक तसेच व्यापारी बँकामाफा त मध्यम 
व   का मु तीचे कजा ्पलब्ध करुन  ेयात येत असून या कजाासा म व्याज सवलत त ा 
व्याज परतावा शासनाकडून  ेयात येत ना ीच 
(५) प्रश्न ्द्् ावत ना ीच 

___________ 
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श्री. गणेश ववववध िायधिारी सेवा सहिारी सां् ा मयाध. आोणार, (ता.आोणार जज.बुआढाणा) या 
सां् ेया अनननयमत िारभाराची चौिशी िरण्याचेबाबत 

  

(११)  ३६२४६ (२२-१२-२०१५).   ड (ॉ.सांजय रायमुआिर (मेहिर) :   सन्माननीय सहिार मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) श्रीच गणेश ववववध कायाकारी सेवा स कारी सींस्त ा मयााच लोणार, (ताचलोणार जजचबुलढाणा) 
या सींस्त ेया अनननयमत कारर्ाराबाबत तातडीने चौकशी करयाचे ि ेश ववर्ागीय 
स ननबींधक स कारी सींस्त ा, अमरावती याींना माच स कार राज्यमींराींनी  ेऊन ी तयाींनी स्तवतः 
चौकशी न करता िपली जबाब ारी  सु-याींवर ्ाकून चौकशी अ वाल   ल्यान े या प्रकरणी 
माच स कारी राज्यमींरी याींया समक्ष चौकशी करयासीं र्ाात स्त ाननक लोकप्रनतननधीींनी   
  नाींक ३ नोव् ेंबर, २०१५ रोजीया सुमारास त याींना लेखी ननवे न   ले,  े खरे ि े काय, 
(२) असल्यास, या ननवे नानसुार या प्रकरणाची समक्ष चौकशी करयात िली ि े काय, 
(३) अद्याप या सीं र्ाात समक्ष चौकशी करयात िली नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय 
ि ेत ? 
 
श्री. चांद्रिाांत राटीआ (०७-०७-२०१६) :(१)  े अींशत: खरे ि े 
(२) श्रीच गणेश ववववध कायाकारी सेवा स कारी सींस्त ा मयााच लोणार (ताच लोणार, जजच 
बुलढाणा) या सींस्त ेया अननयशमत कारर्ाराबाबत म ाराषर स कारी सींस्त ा अचधननयम १९६० 
या तरतु ीनसुार सखोल वैधाननक चौकशी  ोयास्ततव सींस्त चेे ननबींधक या नातयाने स ाय्यक 
ननबींधक स कारी सींस्त ा शसीं खडे राजा,  जजच बुलढाणा याींना म ाराषर स कारी सींस्त ा 
अचधननयम १९६० या तरतु ीनुसार कायावा ी करयासींबींधी   नाींक ०९.०३.२०१६ रोजी 
ि ेशीत करयात िलेले ि ेच 
(३) प्रश्न ्द्् ावत ना ीच 

___________ 
  

अण् णाभास साठे महामांड (ताचे तत् िाकआन अध् यक्षाांनी िो्यावधी रुरयाांचा घोटाता  
िेल् यानांतर ती सांरत् ती शासनािड ( ेजमा िरणेबाबत 

 
  

(१२)  ३७९६१ (२३-१२-२०१५).   श्री.प्रशाांत बांब (गांगारूर) :   सन्माननीय सामाजजि न् याय 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
 (१) ि णार्ाऊ सा े म ामींडळचे तत काशलन अध् यक्ष याींनी को्यावधी रुपयाींचा गैरव् यव ार 
केल् यानींतर स्त वत:च ेनाींव ेव इतर नातेवाईकाींच ेनाव ेसींपत ती खरे ी केली असल् याची बाब ्कड 
झाली व त याींचे ववरु रा राज् य गुन्  े अन् वेर्ण ववर्ागाने    सर पोलीस  ा यात गुन्  े  ाखल 
केले ि ेत,  े खरे ि े काय, 

(२) असल् यास, या प्रकरणी सत यता पडताळणीनींतर राज् य गुन्  े अन् वेर्णने गुन्  े  ाखल 
केलेल् या प्रकरणाींत ्कड झालेली अवैध सींपत ती शासनाने शासनाकड ेजमा केली ि े काय व 
कें व्  ा करणार ि े वा कसे, 
(३) नसल् यास, ववलींबाची कारणे काय ि ेत ? 
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श्री. राजिुमार बड (ोआे (११-०७-२०१६) : (१)  ोयच 
(२) व (३) श्रीच रमेश क म, ततकालीन अध्यक्ष, सा  तयरतन लोकशा ीर अणार्ाऊ सा े 
िच ाक ववकास म ामींडळ याींयाववरुध्  न्यायालयात  ोर्ारोपपर  ाखल करयासा म 
सीचिरचपीचसीच कलम १९७ व भ्रष्ाचार प्रनतबींधक काय ा सन १९८८ चे कलम १९ अन्वये 
मींजूरी  ेयात  िली असून प्रकरण न्यायप्रववष  ि ेच 

___________ 
 

बुआठाणा ते मयांदा (ता.िष्ट्टी, जज.बीड () या राज्य मागाधची दरुु्ती िरण्याबाबत 
  

(१३)  ३८९११ (१३-०१-२०१६).   अॅड (.भीमराव धोंड ( े (िष्ट्टी) :   सन्माननीय सावधजननि 
बाांधिाम (सावधजननि उरक्रम वगतून) मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 

(१) बुल ाणा त ेमयीं ा (ताचिष्ी, जजचबीड) या राज्य मागााची अतयींत  यनीय अवस्त ा झाली 
असल्यान े सद्य:जस्त तीत स्त ाननक ग्रामस्त ाींची मो या प्रमाणावर गैरसोय  ोत ि े,  े खरे 
ि े काय, 
(२) असल्यास, स र ू राज्यमागााया  रुुस्ततीसा म ननधी ्पलब्ध करुन  ेयाबाबत शासनान े
कोणती कायावा ी केली वा करयात येत ि े, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय ि ेत ? 
 
श्री. चांद्रिाांत राटीआ (१८-०२-२०१६) :(१) बलु ाणा त े मयीं ा नावाचा राज्यमागा िष्ी 
तालुक्यात अजस्तततवात ना ीच 
(२) व (३) प्रश्न ्द्् ावत ना ीच 

___________ 
  

मराठवाड (यातीआ शेतिऱयाांना नॉन बँिीांग फायनान्सिडू (न  
देण्यात येणाऱया िजध रुरवठ्याबाबत 

 
  

(१४)  ३८९५९ (२०-०१-२०१६).   श्री.सुभाष उफध  रांडड (तशेठ राटीआ (अकआबाग), श्री.धैयधशीआ 
राटीआ (रेण), श्री.जीवा गाववत (ितवण) :   सन्माननीय सहिार मांत्री पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 

(१) मरा वाडयातील शेतकऱ्याींना नॉन बॅकीक फायनान्सकडून ज्या ा  राने कजा पुरव ा केला 
जातो,  े खरे ि े काय, 
(२)  कबाक ार शतेकऱ्याींकडून पेनल््ीया नावाखाली मो या प्रमाणावर रक्कम वसूल 
करयासा म  बाव ्ाकल्यामुळे शेतकऱ्याींया ितम तयेत मो या प्रमाणावर वाढ झाली ि े, 
 े खरे ि े काय, 
(३) असल्यास, फायनान्स कीं पन्याींवर िींध्रप्र ेश, कनाा्क व तामीळनाडू या राज्य सरकारने 
बीं ी िणली ि े अशी बीं ी म ाराषर राज्य शासनाकडून िणली जाणार ि े काय ? 
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श्री. चांद्रिाांत राटीआ (०७-०७-२०१६) :(१) नॉन बँकीग फायनान्स कीं पन्याींकडून शतेकऱ्याींना कजा 
पुरव ा जा ा  राने केला जातो क्रकीं वा कसे याबाबत या कीं पन्या या ववर्ागाया अखतयाररत 
येत नसल्यान ेतसचे या नॉन बकँीींग फायनान्स कीं पन्याींची कोणती ी मा  ती नसल्यान ेकजा 
पुरव ा जा ा  राने केलेबाबत साींगता येत ना ीच 
(२) शेतकऱ्याींना पेनल््ीया नावाखाली मो या प्रमाणावर रकमा वसुल करयासा म  बाव 
्ाकल्यान ेशेतकऱ्याींया ितम तयेत वाढ झाली असल्याबाबत साींगता येत ना ीच 
(३) नॉन बँकीग फायनास कीं पन्याींची नों णी ररझव् ा बँक ऑफ इींडडयाकड े ोत असल्यान ेअशा 
कीं पन्याींवर बीं ी िणयाबाबत ननणाय केता येणार ना ीच 

___________ 
 

शासिीय योजनाांया अांमआबजावणीसाठी तहसीआ राततीवर 
 सकमत्या अ्तीत्वात नसल्याबाबत 

  

(१५)  ३९६८१ (२८-०४-२०१६).   श्री.बतीराम कसरसिर (बातारूर) :   सन्माननीय ववशेष 
सहाय्य मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 

(१) सींजय गाींधी ननराधार व श्रावणबाळ सारख्या म तवाकाींक्षी योजनाींया यशस्तवी का्ेकोर 
अींमलबजावणीसा म राज्यर्रातील सवा त सील ार पातळीवर सशमतयाींया नेमणूका करुन या 
सशमतयाींवर स स्तयाींची ननवड करयाची मागणी एका राजकीय पक्षाया प ाचधकाऱ्याींन े  
  नाींक ८ माचा, २०१५ रोजी वा तयासुमारास एका सववस्ततर ननवे नाद्वारे राज्याच े
माचमुख्यमींरी याींयाकड ेकेली,  े खरे ि े काय, 
(२) असल्यास, योजनाींया अींमलबजावणीसा म त सील ार पातळीवर सशमतयाींया नमेणूका 
शासनाने कोणती कायावा ी केली वा करयात येत ि े, 
(३) अद्याप यासीं र्ाात कोणती ी कायावा ी केली नसल्यास  ोणाऱ्या ववलींबाची कारणे काय 
ि ेत ? 
  
श्री. राजिुमार बड (ोआे (११-०७-२०१६) :(१)  ोय, 
(२) सींजय गाींधी ननराधार अनु ान योजना सशमतीवरील अशासकीय अध्यक्ष/स स्तयाींया नावाींची 
शशफारस जजल् ाचधींकाऱ्याींकड े करयाचे अचधकार सींबींधीत जजल््याचे माच पालकमींरी म ो य 
याींना ि ेतच तयाप्रमाण े जजल् ाचधकाऱ्याींकड े अशासकीय स स्तयाींची नाव े कळवावीत अस े सवा 
माच पालकमींरी म ो य याींना ववनींती करयात िलेली ि ेच 
(३) प्रश्न ्द्् ावत ना ीच 

___________ 
  

रोहा (जज. रायगड () ताआुक्यात सामाजजि न्याय ववभागाया ववववध  
योजनाचा अरात्र आाभा ींना आाभ वदल्याबाबत 

(१६)  ३९७६१ (२८-०४-२०१६).   श्री.धैयधशीआ राटीआ (रेण), श्री.सुभाष उफध  रांडड (तशेठ राटीआ 
(अकआबाग) :   सन्माननीय ववशेष सहाय्य मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
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(१) रो ा (जजच रायगड) तालुक्यात सामाजजक न्याय  ववर्ागाया  ववववध योजना  माफा त 
सुमारे ४२०० लार्ा ी अनके वर्ाापासून लार् केत ि ेत,  े खरे ि े काय, 
(२) असल्यास सींजय गाींधी ननराधार योजना श्रावणबाळ व ृराापकाळ योजना ि ी योजनाींचा 
लार् केणाऱ्या सुमारे  १६०० लार्ा ी  अपार असल्याच ेिढळून िले,  े खरे ि े काय, 
(३)असल्यास, याबाबत सवेक्षण करून शासनान ेचौकशी केली ि े काय, 
(४) असल्यास, चौकशीत काय िढळून िले, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय ? 
 
श्री. राजिुमार बड (ोआे (११-०७-२०१६) :(१) रो ा तालुक्यामध्ये ववववध ववशेर् स ाय्य 
योजनाअींतगात ४३२४ एवढे  लार्ा ी लार् केत ि ेतच 
(२)  ोय, त शसल कायाालय रो ा याींनी केलेल्या सामाजजक अींकेक्षणाअींतगात १६८८ लार्ा ी 
अपार असल्याचे िढळून िले ि ेतच 
(३)  ोयच 
(४) सामाजजक अींकेक्षणाअींतगात लार्ा ी मयत/स्त लाींतररत/्तपन्न मयाा ा ि ी कारणामुळे 
अपार िढळून िलेल्या १६८८ लार्ार्थयाांना तयाच े या णणे माींडयाची वाजवी सींधी  ेऊन 
सुनावणीअींती या लार्ार्थयाांना अपार  रववयात िलेले ि ेच 
(५) प्रश्न ्द्् ावत ना ीच 

___________ 
  

 

साांगआी-िोल्हारूर महामागध दरुदरीिरणाया िामात मुरमाऐवजी  
मातीचा वारर िेआा जात असआेबाबत 

 
  

(१७)  ३९९४१ (२९-०४-२०१६).   श्री.सत्यजीत राटीआ-सरुड (िर (शाहूवाड (ी) :   सन्माननीय 
सावधजननि बाांधिाम (सावधजननि उरक्रम वगतून) मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील    
काय :- 
(१) साींगली-कोल् ापूर म ामागा  पु रीकरणाया कामात मुरमाऐवजी मातीचा वापर केला जात 
ि े,  े खरे ि े काय, 
(२) रुीं  ीकरणाया कामामळेु रारीया वेळी साईडपट्टीवर काढयात िलेल्या खड्ड्यामळेु 
अपकात  ोत ि ेत,  े खरे ि े काय, 
(३) असल्यास, सींबींचधत  ेके ार व अचधकारी याींयावर शासनाने कोणती कारवाई केली वा 
करयात येत ि े, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची करणे काय ि ेत ? 
 
श्री. चांद्रिाांत राटीआ (१०-०६-२०१६) :(१) व (२) ना ीच 
(३) व (४) प्रश्न ्द्् ावत ना ीच 

___________ 
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ठाणे जजल्हयात राबववण्यात येणाऱया ववववध योजनाांिरीता नागरीिाांनी िेआेल्या अजाधबाबत 
  

(१८)  ३९९४६ (२८-०४-२०१६).   ड (ॉ.बाआाजी किणीिर (अांबरना ), श्री.वभैव नाईि (िुड (ात), 
श्री.सभुाष भोईर (िल्याण ग्रामीण), श्री.गणरत गायिवाड ( (िल्याण रूवध) :   सन्माननीय 
ववशेष सहाय्य मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१)  ाण े जजल््यात राबववयात येणाऱ्या सींजय गाींधी ननराधार योजना तसेच श्रावणबाळ, 
इीं  रा गाींधी ववधवा ननवतृती वेतन अश्या इतर योजन ेकरीता  ाणे जजल््यातील नागरीकाींनी 
केलेले ३९३ अजा जानेवारी, २०१६ अखेर पयांत त सील कायाालयात धुळ खात पडून ि ेत,  े 
खरे ि े काय, 

(२) असल्यास,  ाणे जजल््यात सींजय गाींधी ननराधार योजनेंतगात वावर्ाक २१  जार रुपये 
क्रकीं वा तयापेक्षा कमी ्तपन्न असलेल्या गरजू म  लाींना  र म  न्याला ६०० रुपयाींचे अनु ान 
शमळावे यासा म गेल्या वर्ाात ११८० म  लाींनी शासनाकड ेअजा केले  ोते,  े खरे ि े काय, 
(३) असल्यास, तयापैकी क्रकती अजा मींजूर करयात िले ि ेत, तसेच अजा मींजूर करयात 
िलेल्या लार्ा ींना सींजय गाींधी ननराधार योजनेमधून अनु ान शमळालेले ना ी,  े खरे ि े 
काय, 
(४) असल्यास, नागरीकाींना स र ू योजनाींचा लार् शमळणेबाबत कोणतीच कायावा ी न 
 ोयाची कारणे काय, 
(५) असल्यास,  ाणे जजल््यातील लार्ा ींना तातकाळ अनु ान अ ा करयाबाबत शासनान े
काय ्पाययोजना केली ि े, 
(६) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय ि ेत ? 
 
श्री. राजिुमार बड (ोआे (११-०७-२०१६) :(१) ना ीच 
(२), (३), (४) व (५)  ाणे जजल््यात मा े जानेवारी, २०१५ ते डडसेंबर, २०१५ या कालावधीत 
सींजय गाींधी ननराधार अनु ान योजनेअींतगात एकूण २७५३ म  ला लार्ार्थयाांचे अजा प्राप्त झाले 
 ोते, तयापैकी ननकर्ात बसणारे १७८१ अजा मींजूर करयात िले ि ेत स र मींजूर/पार 
लार्ार्थयाांना  रम ा अनु ान ववतरीत करयात येत असनू, पार लार्ार्थयाांपैकी एक ी लार्ा ी 
अनु ानापासून वींचचत ना ीच 
(६) प्रश्न ्द्् ावत ना ीच 

___________ 
  

कशरोत व हातिणांगआे (जज.िोल्हारूर) ताआुक्यातीआ र्त्याांवर सुरु असआेल्या अवजड ( 
वाहतुिीमतेु र्त्याांची दरुाव् ा झाल्याबाबत 

  

(१९)  ४००५७ (२९-०४-२०१६).   श्री.सुरेश हातवणिर (इचआिरांजी) :   सन्माननीय 
सावधजननि बाांधिाम (सावधजननि उरक्रम वगतून) मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील    
काय :- 
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(१) शशरोळ व  ातकणींगले (जजचकोल् ापूर) तालुक्यातील रस्ततयाींवर सुरु असलेल्या अवजड 
वा तुकीमळेु रस्ततयाींची  रुावस्त ा झाल्याची बाब मा े जानेवारी २०१६ मध्ये नन शानास िली 
ि े,  े खरे ि े काय, 
(२) असल्यास, स रील तालकेु कनाा्क शसमेलगत असनू बॉक्साई्, वाळू, कोळसा, लाकूड या 
सारखी ओवरलोड वा तूक सुरू ि े,  े  ी खरे ि े काय, 
(३) असल्यास, स र ननयमबा्य अवजड वा तूक रोख यासा म शासनाने कोणती कायावा ी 
अ वा ्पाययोजना केलेली ि े, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय ि ेत ? 
 
श्री. चांद्रिाांत राटीआ (१०-०६-२०१६) :(१) ना ीच 
(२), (३) व (४) प्रश्न ्द्् ावत ना ीच 

___________ 
  

सफाई िामगाराांची भरती िरण्यासाठी िाढण्यात िआेल्या शासन  
ननणधयामध्ये िरण्यात िआेआा जातीचा उल्आेख 

  

(२०)  ४०४०१ (२८-०४-२०१६).   श्री.राधािृष्ट् ण ववख-ेराटीआ (कशड (ी) :   सन्माननीय सामाजजि 
न् याय मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 

(१) लाड-पागे सशमतीन े सफाई कामगाराींया ननयुक्तया वारसा क्कान े करयाची केलेली 
शशफारस राज्य मींरीमींडळान ेस्तवीकारुन तयानुर्ींगाने   नाींक १० नोव् ेंबर, २०१५ रोजी  वा तया 
सुमारास काढलेल्या शासन ननणायामध्ये मे तर, वाजल्मकी, र्ींगी या जातीचा  े् ्ल्लेख 
करयात िला ि े,  े खरे ि े काय, 
(२) असल्यास, शासन ननणायामध्ये करयात िलेला जातीचा ्ल्लेख  ा क्नाबा्य िणण 
ववशशष् जातीचा अपमान करणारा असल्याने सींबींचधताींवर कारवाई करयाची मागणी 
मागासवगीय समाजाने केली असून, तयाींयावर अनुसूचचत जाती जमाती प्रनतबींधक 
कायद्यान्वये गुन् े  ाखल करयाची मागणी लोकप्रनतननधीींनी केली ि े,  े खरे ि े काय, 
(३) असल्यास, या प्रकरणी शासनान ेचौकशी केली ि े काय, 
(४) असल्यास, चौकशीत काय िढळून िले व तयानुसार पुढे कोणती कायावा ी केली ि े वा 
करयात येत ि े, नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय ि ेत ? 
 
श्री. राजिुमार बड (ोआे (११-०७-२०१६) :(१)  ोयच 
(२) व (३) अशा स्तवरुपाची मागणी प्राप्त झालेली ना ी त ावप, याप्रकरणी या माच मखु्यमींरी 
म ो याींनी   लेल्या नन ेशानसुार या प्रकरणाची चौकशी करयात िली ि ेच 
(४) स र चौकशीमध्ये सींबींचधत अचधकारी याींचेकडून अनावधानान े चूक झाल्याचे नन शानास 
िल्यान े तयाींना र्ववषयात अशा प्रकारची चूक  ोणार ना ी, याची  क्षता केयाबाबत    
  नाींक २६.०५.२०१६ या शासन ज्ञापनान्वये सक्त ताकी   ेयात िली ि ेच 

___________ 
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सोआारूर जजल््यातीआ ताआुिा्तरावर सांजय गाांधी  
ननराधार योजना बरखा्त िेल्याबाबत 

  

(२१)  ४०९१८ (२८-०४-२०१६).   श्री.हनुमांत ड (ोतस (मातकशरस), श्री.जजतेंद्र िव् हाड ( (मुांरा ा 
ितवा), श्री.सुरेश आाड ( (िजधत) :   सन्माननीय ववशेष सहाय्य मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
(१) सोलापूर जजल््यातील तालकुास्ततरावर सींजय गाींधी ननराधार योजना गेल्या  ीड वर्ाापासून 
बरखास्तत केल्यामुळे समाजसेवक व का ी कमाचाऱ्याींया सींगनमतामुळे तालुक्यातील सींजय 
गाींधी ननराधार योजनेत अपार लार्ार्थयाांचा र्रणा  ोत असल्याया तिारी लोकप्रनतननधी, 
सामाजजक कायाकते तसेच जनतनेे जजल् ाचधकारी, सोलापूर याींयाकड े मा े डडसेंबर, २०१५ 
मध्ये वा तया रयायान करयात िल्या ि ेत,  े खरे ि े काय, 
(२) असल्यास, याप्रकरणी शासनाने चौकशी केली ि े काय, 
(३) असल्यास, चौकशीत काय िढळून िले व तयानसुार शासनाने सींबींचधताींवर कोणती 
कारवाई केली वा करयात येत ि े, 
(४) असल्यास, सींजय गाींधी ननराधार योजना सशमती स्त ापन करयाबाबत कोणती  कायावा ी 
करयात येत ि े, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय ि ेत ? 
  
श्री. राजिुमार बड (ोआे (११-०७-२०१६) :(१) ना ीच 
(२) प्रश्न ्द्् ावत ना ीच 
(३) प्रश्न ्द्् ावत ना ीच 
(४) व (५) सोलापूर जजल््यातील सोलापूर श र ्ततर सा म सींजय गाींधी योजना सशमती 
ग मत केली असून ्वारीत तालकु्यामध्ये स र सशमती ग मत करयानुर्ींगाने स स्तयाया 
नावाींची शशफारस करयाकररता माच पालकमींरी म ो याींना कळववयात िले ि ेच 

___________ 
  

ततेगाव-चािण र्त्यावरीआ (जज.रुणे) सुधा नदीवरीआ नव्यान े 
बाांधआेआा रूआ धोिादायि बनल्याबाबत 

  

(२२)  ४१६५२ (०२-०५-२०१६).   श्री.सांजय (बाता) भेगड ( े(मावत) :   सन्माननीय सावधजननि 
बाांधिाम (सावधजननि उरक्रम वगतून) मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१)  तळेगाव-चाकण रस्ततयावरील (जजचपुणे) समुारे १०० वर्ाांपूवी इींग्रजाींनी बाींधलेला व सुधा 
न ीवर नव्यान ेबाींधलेला पूल अनतशय धोका ायक बनत ि े,  े खरे ि े काय, 
(२) असल्यास, तळेगाव व चाकणकड े येणारी वा ने अतयींत वेगाने येतात, पुलाया  ोन् ी 
बाजूला तीव्र ्तराबरोबर एक म वळण घ्याव ेलागत ेतयामुळे  े् न ीया पारात ३० त े४० 
फु् खोल कोसळतात,  े  ी खरे ि े काय, 
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(३) असल्यास, या र्ागात कोणता ी गनतरोधक ना ी, पुलाया का ी अींतरावर सूचनाफलक 
लावलेले ि ेत ते अग ी पुलाजवळ ि े,  े  ी खरे ि े काय, 
(४) असल्यास, या र्ागात मोठ्या प्रमाणात औद्योगीकरण झाले असून या रस्ततयावर 
वा तुकीचा ताण ी खूप ि े, सबब या रस्ततयाच े रुीं  ीकरण तातडीने  ोणे िवश्यक ि े 
तयाचप्रमाणे या पुलाची  रुुस्तती करून क्रकीं वा नव्यान े ्र्ारणी करयाबाबत शासन स्ततरावर 
ननणाय झाला ि े काय, नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय ि ेत ? 
  
श्री. चांद्रिाांत राटीआ (१०-०६-२०१६) :(१)  ोयच 
(२)  ोयच 
(३) वळणावर सींरक्षक क ड े (Crash barriers) लावयात िलेले ि ेतच तसेच तळेगाव 
बाजूला अपकातप्रवण के्षराची मा  ती  शाववणारा फलक पुलाया अशलकड े ९० मीच अींतरावर 
बसववलेला ि ेच चाकणया बाजलूा बसववलेला अपकातप्रवण के्षर  शाववणारा फलक  ा १५५ 
मीच अींतरावर ि ेच तळेगावया बाजूला अरुीं   पुल व धोका ायक वळणारी सुचना  ेणारे फलक 
बसववयात येत ि ेतच अपकातप्रवण के्षर  शाववणारा एक सुचना शाक नववन फलक 
चाकणया बाजुला ी बसववयात येत ि ेच व योग्य तया अींतरावर गनतरोधक ी बसववयात 
येत ि ेतच 
(४) स र   काणी धोका ायक वळण काढयासा म अजस्तततवातील पुलाया शेजारी नवीन पुल 
बाींधणे िवश्यक ि ेच स र कामासा म  रुच ३५.०० को्ी इतका खचा अपेषितक्षत ि ेच या 
कामाचा अ ासींकल्पामध्ये समाववष् झाल्यास स रचे काम  ाती केता येईलच 

___________ 
  

रुणे जजल््यातीआ जजेूरी ये ीआ राआखी महामागाधया रुां दीिरणाबाबत 
  

(२३)  ४२०३९ (२९-०४-२०१६).   श्री.अ्आम शेख (माआाड ( रजश्चम), श्री.अकमन रटेआ 
(मुांबादेवी) :   सन्माननीय सावधजननि बाांधिाम (सावधजननि उरक्रम वगतून) मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 

(१) पुणे जजल््यातील जजेूरी ये ील पालखी म ामागााया रुीं  ीकरणासा म ये ील बाींधकाम 
पाडयाया कारवाईला ्च न्यायालयाने अींतररम स्त चगती   ली असल्याच े मा े जानेवारी, 
२०१६ मध्ये वा तया  रयायान नन शानास िले,  े खरे ि े काय, 
(२) असल्यास, न्यायालयाया या ननणायानुसार शासनान ेकोणती कायावा ी केली वा करयात 
येत ि े, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय ि ेत ? 
  
श्री. चांद्रिाांत राटीआ (१०-०६-२०१६) : (१)  े खरे ना ीच 
      माच ्च न्यायालयान े अनतिमण पाडयाया बाबतीतील जींजूरी ये ील का ी 
नागररकाींनी  ाखल केलेला  ावा फे्ाळला असून, जजल् ाचधकारी, पुणे याींनी ननणाय घ्यावा अस े
ि ेश   ले ि ेतच 
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(२) न्यायालयाया ननणायानसुार जजल् ाचधकारी, पुणे याींनी तीन म  न्याया ित अजा ाराचा 
 ावा ननकाली काढयात यावा असे ि ेश   ले ि ेतच स रील अनतिमणाबाबत न्यायोचचत 
ि ेश जजल् ाचधकारी, पुणे याींया कडून प्राप्त  ोताच ्चचत कायावा ी करयात येईलच 
(३) प्रश्न ्द्् ावत ना ीच 

___________ 
  

राज्यात महाराष्ट्र राज्य राष्ट्रीय साखर िामगार फेड (रेशनयावतीने 
 िामगाराांच ेवेतन व प्रआांबबत मागण्याबत 

  

(२४)  ४३४५५ (२७-०४-२०१६).   श्री.हसन मुश्रीफ (िागआ), श्री.जजतेंद्र िव् हाड ( (मुांरा ा ितवा), 
श्रीमती सांध् यादेवी देसाई-िुरेिर (चांदगड (), श्री.शामराव सफध  बातासाहेब राटीआ (िराड ( 
उत्तर) :   सन्माननीय सहिार मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) म ाराषर राज्य राषरीय साखर कामगार फेडरेशन, म ाराषर राज्य साखर कामगार सींक 
कोपरगाव, तालुका साखर कामगार कृनत सशमती याींयावतीन े वेतन वाढ िणण प्रलींबबत 
मागयाबाबत पुयातील साखर सींकुलावर मोचााच ेियोजन मा े डडसेंबर, २०१५ या शेव्या 
सप्ता ात काढयात िले ि े,  े खरे ि े काय, 
(२) असल्यास, ्क्त प्रकरणी शासनामाफा त चौकशी केली ि े काय, 
(३) असल्यास, चौकशीत काय िढळून िले व शासनान ेकोणती कायावा ी केली वा करयात 
येत ि े, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय ि ेत ? 
 
श्री. चांद्रिाांत राटीआ (०४-०७-२०१६) :(१)  ोयच 
म ाराषर राज्य राषरीय साखर कामगार फेडरेशन अ म नगर म ाराषर राज्य साखर कामगार 
म ासींक अ म नगर व कोपरींगाव तालुका साखर कामगार सर्ा, चाींग ेवनगर ताच रा ाता जजच 
अ म नगर याींया सींयुक्त कृती सशमतीया वतीन े   नाींक २८/१२/२०१५ रोजीच े मोचााच े
ननवे न साखर ियुक्तालयास प्राप्त झालेले ि ेच 
(२) व (३) कामगार ववर्ागाया शासन ननणाय   नाींक ८ जुल,ै २०१५ अन्वये राज्यातील साखर 
कारखाना कामगाराींया मागयाींवर ववचार करयासा म बरपक्षीय सशमती नव्यान े ग मत 
करयात िली ि ेच स र सशमती समोर कामगाराींचे वेतन व प्रलींबबत मागयाींबाबत प्राप्त 
झालेली सवा ननवे न े ेवयात िलेली ि ेतच  स र सशमतीया ितापयांत ९ बै का झाल्या 
असून सशमतीचे कामकाज अींनतम ्प्प्यात ि ेच 
     राज्यातील सवा स कारी साखर कारखान्याींना ्द्योग, ्जाा व कामगार ववर्ागाया   च 
१.७.२०११ या शासन ननणायानसुार १८ ्क्के वेतनवाढीची तींतोतींत अींमलबजावणी करणे, 
रर्ेन्शन अला्न्स वळेचेवेळी  अ ा करणे, कामगाराींचे वेतन पतसींस्त ेमाफा त न  ेता 
बँकेमाफा त खातयावर  रम ा जमा करणे, कारखाना र्ाड े ततवावर  ेताना क्रकीं वा वविी 
करयापूवी ्द्योग, ्जाा व कामगार ववर्ागाया   च १२.१.२००९ या शासन ननणायानुसार 
कामगाराींची सींपूणा काय ेशीर  ेणी अ ा करणे  व कामगार ियकु्ताींच ेना  रकत प्रमाणपर 
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केणे बींधनकारक करणे, कामगाराींया वेतनातनू कपात केलेली रक्कम सींबींचधत प्राचधकरणाकड े
तातडीन े जमा करणे सेवाननवतृत कामगाराींच े  कीत वेतन, र्ववषय ननवाा  ननधीची रक्कम, 
इतर काय ेशीर  ेणी तातकाळ अ ा करणे व कामगार कायद्याची का्ेकोरणे अींमलबजावणी 
करणेबाबत सचूना साखर ियुक्त, पुणे याींनी   च १३.६.२०१६ या परान्वये   ल्या ि ेतच 
(४) प्रश्न ्द्् ावत ना ीच 

___________ 
  

िागआ ताआुक्यातीआ सांजय गाांधी ननराधार योजनेया आाभार्थयांची चुिीया  
रध्दतीने चौिशी िरुन आाभार्थयानंा अरात्र ठरववण्यात िआेबाबत 

  

(२५)  ४३५६० (२८-०४-२०१६).   श्री.हसन मुश्रीफ (िागआ), श्री.जजतेंद्र िव् हाड ( (मुांरा ा ितवा) :   
सन्माननीय ववशेष सहाय्य मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) कागल तालुक्यातील सींजय गाींधी ननराधार योजनेया लार्ार्थयाांची चुकीया पध् तीने 
चौकशी करुन  ोन  जार पाचश ेलार्ार्थयाांना अपार  रववयात िले ि े,  े खरे ि े काय, 
(२) असल्यास, या ववरोधात राजक्रकय पक्षान े त शसल ार कागल याींया कायाालयासमोर     
  नाींक ११ जानेवारी, २०१६ रोजी वा तया समुारास धरणे िीं ोलन केले,  े खरे ि े काय, 
(३) असल्यास, याबाबत शासनान ेकोणती कायावा ी केली ि े, 
(४) नसल्यास, तयाची कारणे काय ि ेत ? 
  
श्री. राजिुमार बड (ोआे (१६-०७-२०१६) :(१) ना ीच 
(२)  ोय,   च१२.०१.२०१६ रोजी त शसल ार कागल याीं या कायाालयासमोर राजकीय पक्षाने 
धरणे िीं ोलन केले  ोतेच 
(३) ववशेर् स ाय्य कायािमाअींतगात असलेल् या योजनामध् ये अपार  रलेल् या लार्ार्थ याां या करी 
जाऊन व तपासणी फॉमावर लार्ार्थ याांची व पींचाची स्त वाक्षरी के यात िली ि ेच तसेच 
  च०१.०८.२०१५ रोजीया शासन ननणायाप्रमाण ेस र लार्ार्थ याांची सनुावणी केऊन, लार्ार्थ याां या 
पार/अपारतेबाबतचा अींनतम ननणाय सींजय गाींधी योजना सशमतीने केतला ि ेच 
(४) प्रश् न ्ृभर्वत ना ीच 

___________ 
  

िुडु (धवाड (ी-बाशी (जज.सोआारूर) राज् य मागध क्र. १४५ वर सीना  
नदीवर बाांधण् यात येणा-या रुआाया िामाबाबत 

 (२६)  ४३८५९ (२४-०४-२०१६).   श्री.हनुमांत ड (ोतस (मातकशरस), श्री.जजतेंद्र िव् हाड ( (मुांरा ा 
ितवा), श्री.सुरेश आाड ( (िजधत) :   सन्माननीय सावधजननि बाांधिाम (सावधजननि उरक्रम 
वगतून) मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) कुडुावाडी-बाशी (जजचसोलापूर) राज्य मागा िच १४५ वरील सीना न ीवर बाींधयात येणाऱ्या 
पुलाच ेकाम सन २०१२ मध्ये पणूा  ोणे अपेषितक्षत असताना ी अद्याप पूणा झाली ना ी,  े खरे 
ि े काय, 
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(२) असल्यास, याबाबत बाींधकाम  ेके ाराला तीन वेळा मु तवाढ  ेऊन ी  े काम ननधााररत 
वेळेत पूणा न करयाची कारणे काय ि ेत, 
(३) असल्यास, तयामुळे िर्ाढी व कानत ाकी एका शी यारकेरीता येणा-या र्ाववकाींना तसेच 
वा तूकीला रास  ोत ि े,  े  ी खरे ि े काय,  
(४) असल् यास, या प्रकरणी सींबींचधत  ेके ारावर कोणती कारवाई केली वा करयात येत ि े, 
असल् यास, प्रश् न र्ाग (१) मधील पुलाचे काम केव्  ा पुणा कर यात येणार ि े ? 
 
श्री. चांद्रिाांत राटीआ (१०-०६-२०१६) :(१)  ोय, 
(२) स र कामास   च ३०/६/२०१३ पयात एकच वेळ मु तवाढ  ेयात िलेली असून तयापुढे  
  च१/७/२०१३ पासून प्रनत  न रुच १००/- प्रमाणे सींबींचधत  ेके ारास  ींड िकारयात िला ि ेच 
वाळुची ्पलब्धता, पुलाच ेसींकल्पचचर ्शीरा प्राप्त झाल्यान ेतसचे वेळोवेळी न ीपारात पाणी 
सोडयात िल्यामुळे स र कामास ववलींब झालेला ि ेच 
(३)  े खरे ना ीच 
     स र पूल  पु री असल्यामळेु वा तकुीस रास  ोत ना ीच 
(४) स र कीं रा्ा ाराकडून   नाींक ०१/०७/२०१६ पासून प्रनत  न रुच १००/- प्रमाणे रुच ८८,६००/- 
इतकी रक्कम  ींड या णून वसूल करयात िलेली ि ेच 
पुलाया शेव्या स ाव्या गाळयाचे काम बाकी असून त ेलवकरात लवकर पूणा करयात येत 
ि ेच  ोन् ी बाजूच े पोचमागा व बाशी बाजूकडील रर्नाच ेकामासा म रुच ३च०० को्ी इतक्या 
रकमेची िवश्यकता असून स र ू काम अ ासींकल्पामध्ये प्रस्तताववत केले ि ेच 
स र काम मींजूर झाल्यानींतर पुलाचे काम अींनतमररतया पूणा  ोईलच 

___________ 
  

िोल्हारूर जजल््यातीआ शिेड (ो ननराधाराांची रेन्शन  िीत असआेबाबत 
  

(२७)  ४५३०३ (२८-०४-२०१६).   ड (ॉ.सुजजत कमणचेिर (हातिणांगआे), श्री.चांद्रदीर नरिे 
(िरवीर) :   सन्माननीय ववशेष सहाय्य मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :-  

(१) सींजय गाींधी, श्रावण बाळ, इीं  रा गाींधी, राषरीय व ृराापकाळ योजनेया लार्ार्थयाांना पेन्शन 
वा्प करणाऱ्या एजन्सीया ्ेजक्नकल चुका व अनावश्यक रु्ी यामुळे कोल् ापूर जजल््यातील 
शेकडो ननराधाराींची पेन्शन गेल्या चार म  न्याींपासून  कीत ि े,  े खरे ि े काय, 
(२) तसचे ननराधार लार्ार्थयाांनी तीन म  ने मींजूर पेन्शन ्चलली ना ीतर पेन्शनची गरज 
नसल्याच ेसमजनू स रची पेन्शन कायमचीच बीं  करयात येत,े  े  ी खरे ि े काय, 
(३) असल्यास, या एजन्सीया चकुीमुळे या ननराधाराींची पेन्शन कायमचीच बीं   ोयाची शर्ती 
ननमााण झाली ि े,  े  ी खरे ि े काय, 
(४) असल्यास, या सीं र्ाात शासनान ेया एजन्सीवर कोणती कारवाई केली वा करयात येत 
ि े, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय ि ेत ? 
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श्री. राजिुमार बड (ोआे (०७-०७-२०१६) :(१) ना ीच 
(२) ना ीच 
(३) ना ीच 
(४) प्रश्न ्द्् ावत ना ीच 
(५) प्रश्न ्द्् ावत ना ीच 

___________ 
  

सांजग गाांधी ननराधार योजनेसह आाभाया अन्य योजना बांद  
िरण्यारूवी सांबांधधत आाभार्थयांच ेे हणणे एिूण घेणेबाबत 

  

(२८)  ४५३१९ (२८-०४-२०१६).   ड (ॉ.सुजजत कमणचेिर (हातिणांगआे) :   सन्माननीय ववशेष 
सहाय्य मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :-  

(१) सींजग गाींधी ननराधार योजनेस  लार्ाया अन्य योजना बीं  करयापूवी सींबींचधत 
लार्ार्थयाांचे या णणे एकूण केणे बींधनकारक नसल्याने  ी योजना  े् बीं  न करता िधी 
सुनावणी घ्या, नींतरच मानधन बीं  करा, असे ि ेश सामाजजक न्याय व ववशेर् स ाय 
ववर्ागाने मा े ऑगस्त्, २०१५ मध्ये वा तया  रयायान   ले ि ेत, े खरे ि े काय, 
(२) असल्यास, या ि ेशानुसार या योजनेतील कोल् ापूरातील लार्ार्थयाांच ेया णणे एकूण केऊन 
तसा प्रस्तताव शासनाकड ेपा ववला ि े,  े खरे ि े काय, 
(३) असल्यास, तयानुसार शासनान ेकोणती कायावा ी केली वा करयात येत ि े, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय ि ेत ? 
  
श्री. राजिुमार बड (ोआे (१६-०७-२०१६) :(१)  ोयच 
(२) ना ीच 
     सामाजजक सव्  ेक्षणामध् ये अपार  रलेल् या लार्ार्थ याांना शासन ननणाय   च०१.०८.२०१५ 
मधील तरतू ीनुसार त याींच े या  णणे माींड याची सींधी  ेऊन त याीं या पार/अपारतेबाबत सींजय 
गाींधी सशमतीने अींनतम ननणाय केतलेला ि ेच तसेच असे प्रस्त ताव शासनास सा र कर याची 
तरत  ूना ीच 
(३) प्रश् न ्द्् ावत ना ीच 
(४) प्रश् न ्द्् ावत ना ीच 

___________ 
  

िटराड (ी ताआुक्यातीआ िृषी उत् रन् न बाजार सकमती या शीतगहृ ि ण 
 रॅिहाससचे िाम अरूणध अव्  ेत असल् याबाबत 

  

(२९)  ४५३२९ (२७-०४-२०१६).   श्री.अननआ बाबर (खानारूर) :   सन्माननीय रणन मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) ि्पाडी तालुक्यातील कृर्ी ्त पन् न बाजार सशमती या शीतग ृ िणण पॅक ाऊसचे काम 
अपूणा अवस्त  ेत असल् याचे मा े जानेवारी, २०१६  या प  ल् या ि वड्यात वा  रयायान 
नन शानास िले ि े,  े खरे ि े काय, 
(२) असल् यास, शीतग ृाचे बाींधकाम पूणा  ोणेबाबत शासनाने को ााती कायावा ी केली वा 
कर यात येत ि े, 
(३) नसल् यास, ववलींबाची कारणे काय ि ेत ? 
  
श्री. चांद्रिाांत राटीआ (१६-०७-२०१६) :(१)  ोयच 
(२) व (३) ि्पाडी तालुकयातील कृवर् ्त पन् न बाजार सशमतीतील डाळीींब व द्राक्ष ननयाात 
सुववधा कें द्र या पकल् पाींतगात शीतग ृ व व पॅक ाऊसची काम ेकरावयाची ि ेतच रस्त त याच ेकाम 
वगळून स्त  ापत यववर्यक व यींरसामुग्रीचे काम पूणा झाले ि ेच पा याअर्ावी व वाळू ्पसा 
प्रनतबींधामुळे कामे पूणा कर यास अडचणी िल् या  ोत या जून, २०१६ अखेरपयांत प्रकल् पाींतगात 
्वाररत काम ेपूणा करुन प्रकल् प कायााजन्वत  ोणार ि ेच 

___________ 
  

ववटा जज.साांगआी ये ीआ ववटा इआेजक्रि सप्आाय सोसायटीची (रॉवर हासस) जागा 
बेिायदेशीररणे वद ववटा अ रब्न रतसां्  ेआा वदल् याबाबत 

  

(३०)  ४५३३५ (२७-०४-२०१६).   श्री.अननआ बाबर (खानारूर) :   सन्माननीय सहिार मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 

(१) वव्ा जजचसाींगली ये ील वव्ा इलेजक्रक सप्लाय सोसाय्ीची (पॉवर  ाऊस) जागा 
बेकाय ेशीरपणे    वव्ा अबान पतसींस्त  ेला   ल् याच े नुकतचे नन शानास िले,  े खरे ि े 
काय, 
(२) असल् यास, स र बेकाय ेशीर प्रकरणाची चौकशी कर यात िली ि े काय, त यात काय 
िढळून िले, 
(३) असल् यास, पॉवर  ाऊसची जागा बेकाय ेशीरपणे वविी करणा-या अचधका-याींवर शासनान े
कोणती कारवाई केली वा कर यात येत ि े,  
(४)  नसल् यास, ववलींबाची कारणे काय ि ेत ? 
 
श्री. चांद्रिाांत राटीआ (११-०७-२०१६) :(१) वव्ा इलेजक्रक सप्लाय कोचऑपच सोसाय्ीची जागा 
तयाींच ेअवसायक याींनी मा े फेब्रवुारी, २०१३ मध्ये वव्ा अबान कोच ऑप सोसाय्ी शलच वव्ा 
ताच खानापूर या पतसींस्त ेस वविी केली ि ेच 
(२) स रची जागा वविीबाबत माच ्च न्यायालय, मुींबई ये  े रर् वप्ीशन िच ९६६३/२०१४ 
 ाखल केली असून स रची बाब माच ्च न्यायालयात न्यायप्रववष  ि ेच 
(३) लागू ना ीच 
(४) लागू ना ीच 

___________ 
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िमतारूर ते रामारूर (ता.खानारूर, जज.साांगआी) ये ीआ येरता  
नदी या रआुाची उांची वाढववण्याबाबत 

  

(३१)  ४५३५२ (२९-०४-२०१६).   श्री.अननआ बाबर (खानारूर) :   सन्माननीय सावधजननि 
बाांधिाम (सावधजननि उरक्रम वगतून) मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 

(१) मळापूर ते रामापूर (ताचखानापूर, जजचसाींगली) ये ील येरळा न ी या पुलावर 
पावसाळ्यामध् ये पाणी वा त असल् याने त या  रया यान वा तूक बीं   ोते,  े खरे ि े काय, 
(२) असल् यास, स र पुलाची ी्ंची वाढवावी याकरीता त ेील जनतनेे व स्त  ाननक 
लोकप्रनतननधीींनी शासनाकड ेसातत याने मागणी केली ि े,  े  ी खरे ि े काय, 
(३) असल् यास, पुलाची ी्ंची वाढवव याबाबत शासनान ेकोणती कायावा ी केली वा करयात येत 
ि े, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय ि ेत ? 
 
श्री. चांद्रिाांत राटीआ (१०-०६-२०१६) : (१) व (२)  ोयच 
(३) प्रस्तताववत पुलासा मच ेसव् ेक्षण करणेत िले असून स र काम ननकर्, प्राधान्यिम मींजुरी 
व ननधी ्पलब्धतेया अधीन रा ून  ाती केयाचे ननयोजन रा ीलच 
(४) प्रश्न ्द्् ावत ना ीच 

___________ 
  

चांदगड ( (जज.िोल्हारूर) ताआुक्यातीआ होसूर घाट र्त्याया दरुु्तीबाबत 
  

(३२)  ४५३७८ (२९-०४-२०१६).   श्रीमती सांध् यादेवी देसाई-िुरेिर (चांदगड (), श्री.जजतेंद्र िव् हाड ( 
(मुांरा ा ितवा), श्री.शामराव सफध  बातासाहेब राटीआ (िराड ( उत्तर), श्री.हसन मुश्रीफ (िागआ) :   
सन्माननीय सावधजननि बाांधिाम (सावधजननि उरक्रम वगतून) मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
(१) चीं गड (जजचकोल् ापूर) तालुक्यातील बळेगाींव सीमा र्ागाला जोडणाऱ्या  ोसूर का् 
रस्ततयाया साईड प्या खराब झाल्यान ेवा तकुीस मो या प्रमाणात अडचणी ननमााण झाल्या 
ि ेत,  े खरे ि े काय, 
(२) असल्यास, ्क्त प्रकरणी शासनामाफा त पा णी केली ि े काय, 
(३) असल्यास, पा णीच े ननषकर्ा काय ि ेत व तद्नसुार स र रस्ततयाची  रुुस्त ती करणेबाबत 
शासनाने कोणती कायावा ी केली वा करयात येत ि े, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय ि ेत ? 
  
श्री. चांद्रिाांत राटीआ (१०-०६-२०१६) :(१) अींशत: खरे ि ेच 
(२)  ोयच 
        च ०८/०५/२०१६ रोजी कायाकारी अशर्यींता याींनी पा णी केली ि ेच 
(३)  ोसुन का् रस्ततयाींया ६.०० क्रकमी लाींबीमधील साईड पट्टया का ी अशी खराब झाल्या 
अ ेतच 
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     साईड प्या मुरमाने र्रुन तयाची  बाई व ग्ारे खु ाई करणे तसेच डाींबरी रस्ततयाया 
तु्लेल्या कडाींची   रुुस्तती करणे,  बलेल्या   काणी डाींबरी रस्ततयावर बीचबीचएम करणे या 
कामाींना क्रकरकोळ  रुुसती ग् “अ” कायािमामधनू मींजुरी  ेऊन स र लाींबीमधील रस्तता ननधी 
्पलब्धतेनुसार  रुुसती करयाचे ननयोजन ि ेच 
(४) प्रश्न ्द्् ावत ना ीच 

___________ 
 

गड (वहांग्आज व चांदगड ( (जज.िोल्हाररू) ताआुक्यातीआ नसेरी-िोवाड (-बेतगाव र्त्याची अरघाती 
वतणे सआभु िरण्याची ि ण फआि आावण्याची िेआेआी मागणी 

  

(३३)  ४५४१४ (२९-०४-२०१६).   श्रीमती सांध् यादेवी देसाई-िुरेिर (चांदगड (), श्री.जजतेंद्र िव् हाड ( 
(मुांरा ा ितवा), श्री.शामराव सफध  बातासाहेब राटीआ (िराड ( उत्तर), श्री.हसन मुश्रीफ (िागआ) :   
सन्माननीय सावधजननि बाांधिाम (सावधजननि उरक्रम वगतून) मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 

(१) गड  ींग्लज व चीं गड (जजचकोल् ापूर) तालुक्यातील नेसरी-कोवाड-बेळगाव रस्ततयाची अपकाती 
वळणे सलुर् करयाची तसेच रस्ततयावर फलक लावयाची मागणी माचमुख्यमींरी, 
माचसावाजननक बाींधकाम मींरी याींचेकड े कोल् ापूर जजल््यातील लोकप्रनतननधीींनी व 
वा नधारकाींनी मा े नोव् ेंबर, २०१५ मध्ये वा तया  रयायान केली ि े,  े खरे ि े काय, 
(२) असल्यास, ्क्त मागणीया अनुर्ींगान ेशासनान ेकोणती कायावा ी केली वा करयात येत 
ि े, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय ि ेत ? 
  
श्री. चांद्रिाांत राटीआ (१०-०६-२०१६) :(१) ना ीच 
 अशा स्तवरुपाचा परव्यव ार प्राप्त झालेला ना ीच 
(२) िवश्यकतेनुसार वळणावर सचुना फलक बसवलेले ि ेतच 
(३) प्रश्न ्द्् ावत ना ीच 

___________ 
  

ववदभाधतीआ कसांचनाचा व र्त्याचा अनुशेष दरु िरण्यासाठी िरावयाया उराययोजना 
  

(३४)  ४६३९२ (३०-०४-२०१६).   श्री.नानाजी शामिुते (चांद्ररूर) :   सन्माननीय सावधजननि 
बाांधिाम (सावधजननि उरक्रम वगतून) मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) वव र्ा ववकास म ामींडळाया अ वालानसुार वव र्ा सोडून मरा वाडा व ्वाररत म ाराषराच े
प्रनत चौरस क्रकचमीच के्षरफळात रस्ततयाींची लाींबी १.१५ क्रकचमीच ि े तर वव र्ााची प्रनत चौरस 
क्रकचमीच के्षरफळात रस्ततयाची लाबी फक्त ०.९६८ क्रकचमीच इतकी असल्याच ेमा े जानेवारी, २०१६ 
या नतस-या ि वड्यात नन शानास िले ि े,  े खरे ि े काय, 
(२) असल्यास, वव र्ाात शसींचनासोबत रस्ततयाींचा ी मोठ्या प्रमाणात अनुशेर् ि े,  े  ी खरे 
ि े काय, 
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(३) असल्यास, वव र्ाातील शसींचनाचा व रस्ततयाचा अनशुेर्  रु करयासा म शासनान ेकोणती 
्पाययोजना केली वा करयात येत ि े, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय ि ेत  ? 
  
श्री. चांद्रिाांत राटीआ (०१-०६-२०१६) :(१) २००१-२१ रस्तत ेववकास योजनेया ् द्दष्ानुसार प्रनत 
१०० चौरस क्रकचमी के्षरफळास १०७ क्रकचमीच लाींबी ववकसीत करयाच ेप्रस्तताववत ि ेच      
     त ावप, प्राप्त मा  तीनुसारची सद्य:जस्त ती पुढीलप्रमाणे ि े :- (लाींबी क्रकमीत) प्रती 
चौचक्रकचमीच के्षरफळात) 
(१) ्वाररत म ाराषर - १.१९ क्रकचमीच 
(२) मरा वाडा      - १.०१ क्रकचमीच 
(३) वव र्ा         -  ०.८१ क्रकचमीच 
(२) ना ीच 
     सावाजननक बाींधकाम ववर्ागाअतींगात रस्ततयाचा अनशुेर् ना ीच 
(३) प्रश्न ्द्् ावत ना ीच 
(४) प्रश्न ्द्् ावत ना ीच 

___________ 
  

 

सातारा जजल्हयातीआ वाठार ते रेठरे खुदध मागाधवरीआ िृष्ट्णा  
नदीवर असणाऱया रआुाया धोिादायि ज् तीबाबत 

 

(३५)  ४७९९२ (२९-०४-२०१६).   श्री.शामराव सफध  बातासाहेब राटीआ (िराड ( उत्तर), श्री.वदआीर 
वतस-ेराटीआ (िांबेगाव), श्री.शकशिाांत कशांदे (िोरेगाव), श्री.जजतेंद्र िव् हाड ( (मुांरा ा ितवा), 
श्री.वदरि चव्हाण (फआटण) :   सन्माननीय सावधजननि बाांधिाम (सावधजननि उरक्रम 
वगतून) मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) सातारा जजल््यातील वा ार ते रे रे खु ा मागाावरील कृषणा न ीवर असणाऱ्या पलुाची 
सुरक्षा रेशलींगची प्रचींड मोडतोड झाल्याने का ी   काणी काँक्रि् ब्लॉक मुळापासून ननखळल्याने 
 ा पूल धोका ायक बनला,  े खरे ि े काय, 
(२) असल्यास, याबाबत स्त ाननक लोकप्रनतननधीींनी तसचे स्त ाननक जनतेनी सावाजननक 
बाींधकाम ववर्ाग, सातारा व शासनाकड े गेले अनेक वर्ाापासून शासनाचे लक्ष वेधले ि े,  े 
खरे ि े काय, 
(३) तसेच पुलाया रेशलींगची  रुुस्तती कधीपयांत पुणा करयात येणार ि े, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय ि ेत ? 
 
  

श्री. चांद्रिाांत राटीआ (१०-०६-२०१६) :(१) अींशत: खरे ि े 
      ववर्याींक्रकत पुलाची क्रकरकोळ प्रमाणात मोडतोड झालेली असून का ी   काणी कािँी् 
ब्लॉक मुळापासून ननखळल्यान े स र ब्लॉकची व रेशलींगची क्रकरकोळ  रुुस्तती करणेत िली 
ि ेच 
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(२)  ोयच 
     सन २०१६ या प  ल्या अ ासींकल्पीय अचधवेशनामध्ये ववधानपररर्  ताराींक्रकत प्रश्न िच 
१७४१० अन्वये लक्ष वेधणेत िले  ोतेच 
(३) पुलाया रेशलींगची ववशेर्  रुुस्तती करणेचे काम ननकर् मींजूरी व ननधी ्पलब्धतेया अधीन 
रा ून  ाती केयाचे ननयोजन ि ेच 
(४) प्रश्न ्द्् ावत ना ीच 

___________ 
 

ररभणी जजल््यात अरांग, अव्यांग वववाह िेआेल्या जोड (प्याांनी अनुदान  
कमतण्यासाठी मोठ्या प्रमाणात दाखआ िेआेआे प्र्ताव 

 
  

(३६)  ४७९९५ (२८-०४-२०१६).   श्री.ववजय भाांबते (जजांतूर), श्री.जजतेंद्र िव् हाड ( (मुांरा ा ितवा), 
श्री.सुरेश आाड ( (िजधत), श्री.हनुमांत ड (ोतस (मातकशरस) :   सन्माननीय सामाजजि न् याय मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 

(१) परर्णी जजल््यात िींतर जातीय वववा ाया धतीवर अपींग िणण अव्यींग जोडप्याींनी 
मोठ्या प्रमाणात प्रस्तताव जजल् ा पररर्  समाजकल्याण ववर्ागाकड े ाखल केले ि े,  े खरे 
ि े काय, 
(२) असल्यास, स र प्रस्ततावाींना मान्यता  ेवून अनु ान  ेयाबाबत शासनान ेकोणती कायावा ी 
केली ि े, 
(३) अद्याप कोणतीच कायावा ी केली नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय ि ेत ? 
 
श्री. राजिुमार बड (ोआे (११-०७-२०१६) :(१)  ोय  े खरे ि ेच 
सन २०१४-१५ मध्ये २९ तसचे सन २०१५-१६ मध्ये २९ अस ेएकूण ५८ प्रस्तताव प्राप्त झालेले 
ि ेतच 
(२) स र योजने अींतगात सन २०१५-१६ या वर्ाासा म एकूण रुपये ९.०० लाख इतकी तरतू  
प्राप्त झालेली असून, स र तरतु ीमधून ्परोक्त प्रस्ततावापैकी एकूण १८ प्रस्ततावाींना अनु ान 
मींजूर करयात िलेले ि ेच 
(४) प्रश्न ्द्् ावत ना ीच 

___________ 
  

नेरुत सीवूड (, नवी मुांबई ये ीआ सके्टर ४६ मधीआ बबल्ड (ीांग नांबर ७ ते १४ (श्री.साईिृरा 
गहृननमाधण सहिारी सां् ा) या दरुू्तीया िामात िेआेल्या गैरव्यवहाराबाबत 

  

(३७)  ४८०७८ (२७-०४-२०१६).   श्री.तुिाराम िाते (अणुशक्ती नगर) :   सन्माननीय सहिार 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) नेरुळ सीवूड, नवी मुींबई ये ील सेक््र ४६ मधील बबल्डीींग नींबर ७ ते १४ (श्रीचसाईकृपा 
ग ृननमााण स कारी सींस्त ा) या माजी प ाचधकाऱ्याींनी इमारत  रुूस्ततीया कामात केलेल्या 
गैरव्यव ाराची चौकशी करयाची मागणी अणुशक्तीनगर ये ील लोकप्रनतननधीींनी 
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माचस कारमींरी व राज्यमींरी याींयाकड े  नाींक २/२/२०१६ रोजी वा तयासुमारास ननवे न  ेऊन 
केली ि े,  े खरे ि े काय, 
(२) असल्यास, या प्रकरणी स र सींस्त ेवर ननयुक्त केलेल्या प्रशासनाकड ेम  ला स स्तयाींबरोबर 
गैरवतान करीत असल्याया तिारी स्त ाननक पोशलस स्त्ेशनमध्ये केल्या ि ेत,  े  ी खरे ि े 
काय, 
(३) असल्यास, माजी प ाचधकाऱ्याींया गैरव्यव ाराींची तसेच म  लाींया सीं र्ाातील पोशलस 
स्त्ेशनमध्ये केलेल्या तिारीया सीं र्ाात कोणती कारवाई करयात िली ि े वा येत ि े, 
नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय ि ेत ? 
 
श्री. चांद्रिाांत राटीआ (०७-०७-२०१६) :(१)  ोयच 
(२)  ोयच 
(३) स र तिारीमधील मुद्याींवर म ाराषर स कारी सींस्त ा, अचधननयम १९६० चे कलम ८३ 
अन्वये चौकशी ि ेश ननगाशमत करयात िले ि ेतच 
     म  लाींया सीं र्ाात एनिरिय सागरी पोच ाण े पजब्लक एनसी नींच ७४४/१६ र्ाच चववच 
५०६ प्रमाणे तिार नों  असून तिार ार याींना प्रस्ततुत एनचसीच च ेअनुर्ींगान ेमाचन्यायालयात 
 ा  मागणेची समज पोशलस  स्त्ेशन माफा त  ेणेत िलेली ि ेच 

___________ 
  

राज्य्तरीय िणध बधीर असोकसएशनया ववववध प्रआांबबत मागण्याांबाबत 
  

(३८)  ४८२०० (२८-०४-२०१६).   श्री.छगन भजुबत (येवआा) :   सन्माननीय सामाजजि न् याय 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) राज्यस्ततरीय कणा बधीर असोशसएशनया ववववध ११ प्रलींबबत मागयाींवर कायावा ी 
करयासा म सींक्ननेे   नाींक ९ जून, २०१५ रोजी अपींग कल्याण ियुक्तालयाया ियुक्त 
याींना ननवे न  ेवून ी तयाींयाकडून मा े फेब्रुवारी, २०१६ पयांत कोणती ी कायावा ी करयात 
िली ना ी,  े खरे ि े काय,  
(२) असल्यास, अपींग बाींधवाींना पुणे – मुींबई चकरा माराव्या लागत असल्यामुळे पुणे ये ील 
अपींग ियुक्तालयाचे कायाालय मुींबईला मींरालयाजवळ स्त लाींतरीत करणेची लोकप्रनतननधीींनी 
  नाींक २९ जानेवारी, २०१६ रोजी वा तयासुमारास शासनाकड ेमागणी केली ि े,  े खरे ि े 
काय,  
(३) असल्यास, प्रश्न र्ाग (१) व (२) बाबत शासनामाफा त कोणती कायावा ी केली वा करयात 
येत ि े, 
(४)  नसल्यास, ववलींबाची करणे काय ? 
  
श्री. राजिुमार बड (ोआे (११-०७-२०१६) :(१) ना ी,  े खरे ना ीच 
स र ू सींक्नेया मागयाींस र्ाात ियुक्त, अपींग कल्याण, पुणे याींचेस्ततरावर बै कीचे 
ियोजन करुन िवश्यक ती कायावा ी करयात िलेली ि ेच तयाचप्रमाणे स र ू सींक्नेया 
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प्रनतननधीसोबत शासनस्ततरावर   नाींक २२च०४च२०१६ रोजी बै क ियोजजत करयात िली 
 ोतीच स र बै कीच े इनतवतृत पुढील िवश्यक तया कायावा ीसा म   च २२च४च२०१६ या 
परान्वये सवा सींबींचधताींना ननगाशमत करयात िलेले ि ेच 
(२) व (३)  ोयच 
स र मागणीया अनुर्ींगाने ियुक्त, अपींग कल्याण, पुणे याींचेकडून सववस्ततर अ वाल 
मागववयात िलेला ि ेच 
(४) प्रश्न ्द्् ावत ना ीच 

___________ 
  

सावधजननि बाांधिाम ववभाग आातरू ये ीआ र्त्याांया 
 दरुु्ती िामाया प्रआांबबत देयिाबाबत 

  

(३९)  ४८२५३ (०६-०५-२०१६).   श्री.त्र्यांबिराव कभस े (आातूर ग्रामीण) :   सन्माननीय 
सावधजननि बाांधिाम (सावधजननि उरक्रम वगतून) मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील     
काय :- 
(१) सावाजननक बाींधकाम ववर्ाग, लातूर अींतगात रस्तताची डाींबरी खड्ड ेर्रणे व इतर  रुुस्तती 
केलेली कामाची प्रलींबबत  ेयके  ेयाबाबत लातूर जजल् ा कीं रा् ार असोशीयेशन, लातूर याींनी 
माचसावाजननक बाींधकाम मींरी, माचपालकमींरी लातूर जजल् ा, तसेच सावाजननक बाींधकाम 
ववर्ागाया सवा वररष  अचधकारी याींयाकड े  नाींक १७ ऑक््ोबर, २०१५ रोजी वा तयासुमारास 
ननवे नाद्वारे केली ि े,  े खरे काय, 
(२) असल्यास, स र  ेयके प्रलींबबत असलेल्या कामाची सींख्या व  प्रलींबबत  ेयकाींची रक्कम 
क्रकती ि े, 
(३) असल्यास, स र  ेयके  ेयाबाबत शासनान े कोणती कायावा ी केली ि े, वा करयात 
येत ि े, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय ि ेत ? 
 
श्री. चांद्रिाांत राटीआ (१४-०६-२०१६) :(१)  ोयच 
(२) रुच २१.८६ को्ीींची ६७७  ेयके प्रलींबबत ि ेतच 
(३) रस्तते परररक्षण व  रुुस्तती अींतगात ्पलब्ध ननधीया प्रमाणात  ेयके प्र ान करयात येत 
ि ेतच 
(४) प्रश्न ्द्् ावत ना ीच 

___________ 
 

अमरावती जजल््यातीआ बहुताांशी शेतिऱयाांनी िरआा िारूस  
खाजगी व्याराऱयाांना ववक्री िेल्याबाबत 

(४०)  ४८८६७ (२७-०४-२०१६).   अॅड (.यशोमती ठािूर (नतवसा), श्री.अकमन रटेआ (मुांबादेवी), 
ड (ॉ.सांतोष टारफे (ितमनुरी) :   सन्माननीय रणन मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील   
काय :- 
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(१) अमरावती जजल््यातील पणन म ासींकाया ६ कापूस खरे ी कें द्रावर शेतकऱ्याींची कापूस 
वविीला अतयल्प प्रनतसा    ला असून ब ुताींशी शेतकऱ्याींनी िपला कापसू खाजगी 
व्यापाऱ्याींना वविी केल्याचे मा े जानेवारी, २०१६ रोजी वा तया समुारास नन शानास िले ि े, 
 े खरे ि े काय, 
(२) असल्यास, खाजगी कापूस व्यापारी  े शेतकऱ्याींना पणन, सीसीिय खरे ी कें द्रापेक्षा २०० 
ते ५०० रुपये अचधक तसेच रोख  ेत असल्याने ब ुताींशी कापसू ्तपा क शतेकरी  े खाजगी 
व्यापाऱ्याींना कापसू वविी करीत असल्याने  ी  ााेन कें द्र ररकामी   सत असतात  े लक्षात 
केता शेतकऱ्याींची कापूस वविी कें द्रामध्ये कराबाबत िवश्यक कायावा ी शासन करणार वा 
करीत ि े काय, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय ि ेत ? 
 
  

श्री. चांद्रिाांत राटीआ (०१-०७-२०१६) :(१)  े खरे ि ेच 
(२) राज्यात म ाराषर राज्य स कारी कापूस ्तपा क पणन म ासींक  े सीसीिय या सींस्त ेच े
्प अशर्कताा या णून  मी  ारान ेकापूस खरे ी करतातच  स र कापूस खरे ीचे एकमेव ् द्दष् 
 े शेतकऱ्याींना  मी  रापेक्षा कमी   र शमळू नये  ा ि ेच  त ावप, बाजारात  मी रापेक्षा 
जास्तत क्रकीं मत असल्याने कापूस वविी कें द्रावर अतयल्प प्रनतसा   ोता तयामुळे कायावा ीचा 
प्रश्न येत ना ीच 
(३) प्रश्न ्द्् ावत ना ीच 

___________ 
  

वहांगोआी जजल््यातीआ िखाड (ा बातारूर ये ीआ ववववध भागाांमधीआ  
अांतगधत र्त्याांची झाआेआी दरुाव् ा 

(४१)  ४८८९४ (२९-०४-२०१६).   ड (ॉ.सांतोष टारफे (ितमनुरी), श्री.अकमन रटेआ (मुांबादेवी), 
श्रीमती ननमधआा गाववत (इगतरूरी), श्री.अ  दआु सत्तार (कसल्आोड () :   सन्माननीय सावधजननि 
बाांधिाम (सावधजननि उरक्रम वगतून) मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१)   ींगोली जजल््यातील िखाडा बाळापूर ये ील ववववध र्ागाींमधील अींतगात रस्ततयाींची 
 रूावस्त ा झाली असून का ी र्ागातील रस्तते व नाल्याींवरील ढापे याींची  रुावस्त ा झाली 
असल्याच े मा े जानेवारी, २०१६ मध्ये वा तया रयायान नन शानास िले ि े,  े खरे ि े 
काय, 
(२) असल्यास, शासनान े ये ील रस्ततयाींची व नाल्याींवरील ढाप े याींची  रुुस्तती करयाबाबत 
कोणती कायावा ी केली वा करयात येत ि े, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय ि ेत ? 
  
श्री. चांद्रिाांत राटीआ (१५-०६-२०१६) :(१)  ोयच अींशत: खरे ि ेच 
(२) व (३) िखडा बाळापूर  े गाव   ींगोली जजल््यातील कळमनरुी तालुक्यातील गाव असून 
स र गावातून २ मुख्य रस्तत े जातातच  यापैकी एक राचमाच१६१  जााचा असून  ेखर्ाल, 
 रुुस्ततीसा म राषरीय म ामागा ववर्ाग, नाीं ेड याींचेकड ेि ेच 



ववचसच १८५ (29) 

     िखडा बाळापूर-शेवाळा प्रजजमा-९ रस्ततयाची जजल् ा पररर् ेकडून सावाजननक बाींधकाम 
ववर्ागाकड े  स्तताींतरीत झालेली लाींबी क्षनतग्रस्तत असून ती  रुुस्तत करणे िवश्यक ि ेच      
सन २०१५-१६ या अ ासींकल्पामध्ये  रुुस्ततीचे काम समाववष् असून प्रगतीप ावर ि ेच      
काम जुल ै२०१६ अखेरपयांत पूणा करयाचे ननयोजन ि ेच 

___________ 
 

कसांदखेड (राजा (जज. बआुढाणा) ये ीआ भारतीय ्टेट बँिेया साखरखडे (ाध शाखेतीआ िमधचाऱयाांया 
गआ ान िारभारामुते अनिे ननराधाराांच ेमानधन  िीत असल्याबाबत 

  

(४२)  ४९१६८ (२८-०४-२०१६).   ड (ॉ.शकशिाांत खेड (िेर (कसांदखेड ( राजा) :   सन्माननीय ववशेष 
सहाय्य मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :-  

(१) शसीं खेडराजा (जजच बुलढाणा) ये ील र्ारतीय स्त्े् बँकेया साखरखेडाा शाखा कमाचाऱ्याींया 
गल ान कारर्ारामुळे साखरखेडाा पररसरातील १  जार ५००  ून अचधक ननराधाराींच े
मानधनसमुारे चार म  न्यापासून  कल्याच े नुकतचे मा े जोनवारी, २०१६ मध्ये वा तया 
 रयायान ्कडकीस िले ि े,  े खरे ि े काय, 
(२) असल्यास, स र मानधनाअर्ावी  जारो ननराधाराींची  ोरपळ  ोत असून ननराधार लार्ा ी 
र्ारतीय स्त्े् बँकेचे  ेलपा्े मारत ि ेत,  े  ी खरे ि े काय, 
(३) असल्यास, याबाबत शासनान ेसखोल चौकशी केली ि े काय, तयात काय िढळून िले, 
(४) तद्नुसार शासन स्ततरावर काय कायावा ी करयात िली ि े वा येत ि े, नसल्यास 
ववलींबाची कारणे काय ि ेत ? 
 
श्री. राजिुमार बड (ोआे (११-०७-२०१६) :(१) ना ीच 
(२) ना ीच 
(३) प्रश्न ्द्् ावत ना ीच 
(४) प्रश्न ्द्् ावत ना ीच 
  ___________ 
  

इचआिरांजी शहर ि ण रररसरातीआ खचीवाआे रध्दतीया यांत्रमाग िामगाराांची 
िारड ( व्याराऱयाांिडू (न वरतवणूि होत असल्याबाबत 

(४३)  ५०७६६ (२७-०४-२०१६).   श्री.हसन मशु्रीफ (िागआ) :   सन्माननीय व् त्रोद्योग मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) कोल् ापूर जजल् यातील इचलकरींजी श र िणण पररसरातील खचीवाले पध् तीया यींरमाग 
कामगाराींची मोठ्या कापड व्यापाऱ्याींकडून वपळवणूक  ोत असल्याच ेमा े फेब्रुवारी, २०१६ मध्ये 
वा तया  रयायान नन शानास िले,  े खरे ि े काय, 
(२) असल्यास, ्क्त प्रकरणीशासनामाफा त चौकशी केली ि े काय, 
(३) असल्यास, चौकशीत काय िढळून िले व त नुसार खचीवाले पध् तीया यींरमाग 
कामगाराींची वपळवणूक  ोऊ नये या णून शासनाने कोणती कायावा ी केली वा करयात येत 
ि े, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय अ ोत ? 
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श्री. चांद्रिाांत राटीआ (०७-०७-२०१६) :(१)  े खरे ना ीच 
(२), (३) व (४) बाबत प्रश्न ्द्् ावत ना ीच 

___________ 
  

चातीसगाांव (जज.जतगाांव) एमियड (ीसीतीआ रोरे या िां रनीत  
् ाननि भुकमरुत्राांना सामावून घेणेबाबत 

  

(४४)  ५१८६५ (२७-०४-२०१६).   श्री.उन्मशे राटीआ (चातीसगाव) :   सन्माननीय उद्योग मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 

(१) चाळीसगाींव (जजचजळगाींव) एमियडीसीतील रोप ेया कीं पनीत स्त ाननक र्ुशमपुराींना सामावून 
केणेबाबत एका राजकीय पक्षाया वतीन ेत सील कायाालयावर मा े जानेवारी, २०१६ मध्ये वा 
तया रयायानया प  ल्या ि वडयात मोचााचे ियोजन करयात अले ि े  े खरे ि े काय, 
(२) असल्यास, चौकशीत काय िढळून िले व तयानुसार स र कीं पनीत स्त ाननक र्ुशमपुराींना 
सामावून केणेबाबत शासनाने कोणती कायावा ी केली वा करयात येत ि े, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय ि ेत ? 
 

श्री. सुभाष देसाई (११-०७-२०१६) :(१)  ोय, 
(२) व (३) राज्यातील औद्योचगक िस्त ापनामींध्ये स्त ाननक लोकाींच े प्रमाण शासन ननणाय 
  नाींक १७/११/२००८ नुसार राखयाचे नन ेश ि ेतच स र धोरणाची अींमलबजावणी 
्द्योग ववर्ागामाफा त करयात येतेच 
      सद्य:जस्त तीत चाळीसगाव एमगायडीसीतील र्ारत वायर रोप या ्द्योग क्काचे 
बाींधकाम सुरु  असून ्तपा न अद्याप सुरु झाले ना ीच स र क्काने ्तपा न सरु केल्यास 
नोकर र्रती करावयाची झाल्यास शासन ननणायाची अींमलबजावणी करयाचे  मीपर स र 
्द्योग क्काने   ले असल्याचे ्द्योग सींचालनालयान ेकळववलेले ि ेच 

___________ 
  

राज्यातीआ सांजय गाांधी ननराधार योजनेतीआ अरांग आाभार्थयांना ६०० रु.  
ननवाधह भत्ते ऐवजी १००० रु. ननवाधह भत्ता देण्याबाबत 

  

(४५)  ५२०५९ (२८-०४-२०१६).   श्री.ओमप्रिाश सफध  बचू िडू ( (अचआरूर), श्री.गणरत 
गायिवाड ( (िल्याण रूवध) :   सन्माननीय ववशेष सहाय्य मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील 
काय :- 

(१) राज्यातील सींजय गाींधी ननराधार योजनेतील अपींग लार्ार्थयाांना ६०० रुच ननवाा  र्तत े
ऐवजी १००० रुच ननवाा  र्तता  ेयाबाबत तसचे योजनेया सशमतीमध्ये अपींग व्यक्तीींचा 
समावेश करयाबाबत िणण योजनेकरीता वावर्ाक ्तपन्न मयाा ा २१००० वरुन ४०,००० रुच 
करयाबाबत माचमखु्यमींरी म ो याींनी   नाींक २१ जानेवारी, २०१४ िणण २ माचा, २०१५ रोजी 
प्रस्तताव सा र करयाबाबत ि ेश   ले  ोते मार तरी ी तब्बल २ वर्ाानींतर ी स रचा प्रस्तताव 
शासनाया ववचाराधीन ि े अस ेसामाजजक न्याय ववर्ागाचे या णणे ि े,  े खरे ि े काय, 
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(२) असल्यास, मुख्यमींरी म ो याींया १ वर्ाापुवीया ि ेशानुसार सामाजजक न्याय ववर्ाग 
तसेच सींबींचधत ववर्ाग याींनी प्रस्तताव सा र करयास जाणणवपुवाक ववलींब केला ि े,  े  ी खरे 
ि े काय, 
(३) असल्यास, प्रस्तताव सा र करयास ववलींब करणाऱ्या  ोर्ी अचधका-याींववरुध्  शासनान े
कोणती कारवाई केली वा करणार ि े, 
(४) असल्यास, राज्यातील अींध-अपींग ननरधार याींची ्पासमार  ोऊनये या णून स र योजनेया 
अनु ानात तसेच वावर्ाक ्तपन्नाया मयाा ेत वाढ करयासीं र्ाात शासनान ेकाय ्पाययोजना 
केली ि े वा करयात येणार ि े, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय ि ेत ? 
  
श्री. राजिुमार बड (ोआे (११-०७-२०१६) :(१) सींजय गाींधी ननराधार अनु ान येाजना सशमतीमध्ये 
अपींगाचा समावेश व तयाींना प्राधान्य  ेयाबाबतचा शासन ननणाय   नाींक २१ जानेवारी, २०१४ 
रोजी ननगाशमत करयात िलेला ि ेच तसेच ववशेर् स ाय्य कायािमाअींतगातया योजनाया 
लार्ार्थयााया माशसक अनु ानात वाढ करयाचा तसेच लार्ार्थयााया वावर्ाक ्तपन्न मयाा ेत 
वाढ करयाया प्रस्ततावावर कायावा ी चाल ूि ेच 
(२) ना ीच 
(३) प्रश्न ्द्् ावत ना ीच 
(४) ववशेर् स ाय्य कायािमाअींतगातया येाजनाया लार्ार्थयााया माशसक अनु ानात वाढ 
करयाचा तसेच लार्ार्थयााया वावर्ाक ्तपन्न मयाा ेत वाढ करयाया प्रस्ततावावर कायावा ी 
चालू ि ेच 
(५) प्रश्न ्द्् ावत ना ीच 

___________ 
  

राज्यातीआ सवध शेतिऱयाांना िृषी उत्रन्न बाजार सकमतीमध्ये 
 ऑनआाईन मािेवटांग सुववधा रुरववण्याबाबत 

  

(४६)  ५२४९६ (२७-०४-२०१६).   श्री.उन्मशे राटीआ (चातीसगाव) :   सन्माननीय रणन मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 

(१) राज्यातील सवा शेतकऱ्याींना कृर्ी ्तपन्न बाजार सशमतीमध्ये ऑनलाईन माके ्ींग सुववधा 
पुरववयाचा ननणाय शासनाने मा े जानेवारी, २०१६ मध्ये वा तया रयायान केतला ि े,  े खरे 
ि े काय, 
(२) असल्यास, तयानुसार शासनान ेितापयांत कोणती कायावा ी केली ि े, 
(३)  नसल्यास,ववलींबाची कारणे काय ि ेत ? 
  
श्री. चांद्रिाांत राटीआ (२९-०६-२०१६) :(१) ना ीच 
(२) व (३) प्रश् न ्द्् ावत ना ीच 

__________ 
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सस तोड (णी यांत्र अनुदानाचा प्र्ताव प्रआांबबत असणेबाबत 
  

(४७)  ५२५२७ (२८-०४-२०१६).   श्री.सांजय (बाता) भेगड ( े (मावत), श्री.वदआीर वतस-ेराटीआ 
(िांबेगाव), श्री.जजतेंद्र िव् हाड ( (मुांरा ा ितवा), श्री.भा्िर जाधव (गुहागर), श्री.सुरेश आाड ( 
(िजधत), श्री.शामराव सफध  बातासाहेब राटीआ (िराड ( उत्तर) :   सन्माननीय सहिार मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 

(१) पुणे जजल् ा - राषरीय कृर्ी ववकास योजन ेअींतगात (िरकेव् ीवाय) ऊस तोडणी यींराला 
अनु ान  ेयाची योजना मा े डडसेंबर, २०११ मध्येवा तया रयायान शासनाने मींजूर केला ि े, 
 े खरे ि े काय, 
(२) असल्यास, या योजनमेध्ये तोडणी यींराया क्रकमतीत २५ ्क्के क्रकीं वा जास्ततीत जास्तत २५ 
लाख रुपये अनु ान शासनाकडून   ले जात असून  रवर्ी या योजनेस मु तवाढ  ेयात येऊन 
मा े माचा, २०१५ अखेर या प्रकल्पाची अींमलबजावणी झाली ि े,  े  ी खरे ि े काय, 
(३) असल्यास, राषरीय कृर्ी ववकास योजनेंतगात िच ाक वर्ा २०१५/१६ मध्ये ऊस तोडणी 
यींराया अनु ानाचा प्रस्तताव प्रलींबबत ि े,  े  ी खरे ि े काय, 
(४) असल्यास, कें द्राया योजननेुसार राषरीय कृर्ी ववकास योजनेया िधारे मध्यप्र ेश 
सरकारने ऊस तोडणी याींराकररता ४० ्क्के अनु ानाची योजना प्रस्तताववत केलेली ि ेच 
तयामुळे जुन्या योजनेएवजी कृर्ी याींबरकीकरण अशर्यानाया सचूनाींनुसार यींराना अनु ान 
 ेयाबाबत शासनान ेकोणती कायावा ी केली वा करयात येत ि े, 
(५)  नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय ि ेत ? 
  
श्री. चांद्रिाांत राटीआ (१३-०६-२०१६) :(१)  ोयच 
(२)  ोयच 
(३), (४) व (५) ऊस तोंडणी यींरास राषरीय कृर्ी ववकास योजने अींतगात ४० ्क्के अनु ान 
 ेयासीं र्ाात प्रस्तताव ववचाराधीन ि ेच 

___________ 
  

महाबतेश्वरया रायाभूत सुववधाांिड ( ेबाांधिाम ववभागाच ेदआुधक्ष होत असल्याबाबत 
  

(४८)  ५२५३० (२९-०४-२०१६).   श्री.सांजय (बाता) भेगड ( े(मावत) :   सन्माननीय सावधजननि 
बाांधिाम (सावधजननि उरक्रम वगतून) मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :-  

(१) म ाबळेश्वर ये  े रवर्ी लाखो पया् क येत असतात तयावळेी का ी पया् क वेणा लेकला 
नौकावव ारासा म रस्ततयाया कडलेा असणाऱ्या फु्पा वरून पायी चालत ननसगााचा िनीं  केत 
असतात,  े खरे ि े काय, 
(२) असल्यास, फु्पा वर बसववयात िलेल्या लोखींडी जाळ्या   क  काणी खचलेल्या 
अवस्त ेत ि ेत तर का ी   काणी फु्पा  नसल्यामुळे नागररकाींना गींर्ीर  खुापत  ोत ि े, 
 े  ी खरे ि े काय, 
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(३) असल्यास, ग्रामस्त ाींकडून वेळोवेळी सावाजननक बाींधकाम ववर्ागाकड े फु्पा  ववर्यी 
परव्यव ार करून ी बाींधकाम ववर्ागाकडून याची  खल केतली गेली ना ी,  े  ी खरे ि े 
काय, 
(४) असल्यास, पया् काींचे िकर्ाण असणाऱ्या म ाबळेश्वर ये ील वेणा लेककड े जाणारा 
फु्पा  व्यवजस्त त करणेबाबत शासनस्ततरावर ननणाय झाला ि े काय, नसल्यास ववलींबाची 
कारणे काय ि ेत ? 
  
श्री. चांद्रिाांत राटीआ (१०-०६-२०१६) :(१)  ोयच 
(२) व (३)  े खरे ना ीच 
म ाबळेश्वर श र ते वेण लेक पयात (क्रकचमीच ४०/६००ते ४३/१००) या रस्ततयाया लाींबीत का ी 
  काणी डाव्या व ्जव्या बाजूस जोड रस्तते सोडून सींपूणा लाींबीत फु्पा  अजस्तततवात ि ेत 
रस्ततयावरील पावसाया पायाचा ननचरा योग्य प्रकारे  ोणेकामी  फु्पा  लाींबीमध्ये 
  क  काणी लोखींडी जाळया बसववयात िलेल्या असून तया सुजस्त तीत ि ेतच स र 
रस्ततयाया लाींबीतील फु्पा ची सुधारणा करयाच ेकाम मींजूर असून कायाारींर् ि ेश  ेयात 
िले ि ेतच फु्पा ची सुधारणा करुन फु्पा  सुजस्त तीत  ेवयाबाबतची योग्य ती काळजी 
केयात येईलच 
(४) प्रश्न ्द्् ावत ना ीच 

___________ 
  
बनशेंद्रा ता.िन्नड ( जज. औरांगाबाद ये ीआ सोजाबाई सुखाजी बोड ( ेया वधृ्द मवहआेचे श्रावणबात 

योजनेच ेमानधन ११ वषांरासून दसुरीच व्यक्ती घेत असल्याबाबत 
  

(४९)  ५२५९३ (२८-०४-२०१६).   श्री.प्रशाांत बांब (गांगारूर) :   सन्माननीय सामाजजि न् याय 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) बनशेंद्रा ताचकन्नड जजच औरींगाबा  ये ील सोजाबाई सुखाजी बोड े या वधृ्  म  लेच े
श्रावणबाळ योजनेचे मानधन मागील ११ वर्ाापासुन  सुरीच व्यक्ती केत असल्याच े प्रकरण 
समोर िले ि े,  े खरे ि े काय, 
(२) असल्यास, या म  लेया, श्रावणबाळ योजनेया मानधनासा मची सींचचका, त शसल 
कायाालय कन्नड ये  ेवर्ा २००२ मध्ये  ाखल केली  ोतीच सींचचका  ाखल केल्यानींतर, त शसल 
कायाालयात वारींवार चकरा मारुन ी या वधृ्  म  लेस त शसल कायाालयात कोणती ी मा  ती 
  ली गेली ना ी व मानधन ी ना ी,  े  ी खरे ि े काय, 
(३) असल्यास, मागील ११ वर्ाापासून  या वधृ्  ववधवा लार्ा ीच े पैस े चापानेर ये ील 
एसचबीचियच बँकेत जमा  ोत  ोतेच या णजेच स र रक्कम बकेँया शाखेतनू ्चलले गेले 
ि ेतच अशा प्रकारे या म  लेची व शासनाची फसवणूक झाली ि े,  े खरे ि े काय, 
(४) असल्यास, या म  लेया प्रकरणाप्रमाण,े अशी अनेक प्रकरणे ्कड  ोव ू शकतात, या 
प्रकरणाींत एखा े रॅके् कायारत ि े काय व तयाींत बँकेया कमाचाऱ्याींचा स र्ाग ि े काय, 
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(५) असल्यास,  शासन या प्रकरणाची सखोल चौकशी करुन,  ोर्ी असणाऱ्या त शसल 
कायाालय कन्नड ये ील सबींचधत अचधकारी व कमाचाऱ्याींवर कोणती कायावा ी केली ि े वा 
करणार ि े, 
(६) नसल्यास,ववलींबाची कारणे काय ि ेत ? 
  
श्री. राजिुमार बड (ोआे (१६-०७-२०१६) :(१) श्रीमच सोजाबाई सुकाजी बोड,े बनशेंद्रा ताच कन्नड 
जजच औरींगाबा  या म  लेला श्रावणबाळ सेवा राज्य ननवतृती वेतन योजनेतींगातचा लार् सन 
२००९ मध्ये मींजूर करयात िला ि ेच मार स रच े अनु ान शमळत नसल्याबाबतचा अजा 
प्रस्ततुत लार्ार्थयााने   नाींक १७च१२च२०१५ रोजी अजा सा र केला ि ेच 
(२) स र लार्ार्थयाांचा अजा सन २००५ मध्ये त शसल कायाालयास  ाखल झाला असून 
काग पराया पूतातनेींतर   नाींक ०९.०२.२००९ रोजी या लार्ार्थयाांचा अजा मींजूर करयात िला 
ि ेच 
(३), (४) व (५) स र लार्ार्थयाांच ेपूवीचे खाते बीं  करुन नोव् ेंबर, २०१५ पासून तयाींचे नववन 
खातयावर ननवतृतीवेतन अ ा करयात येते ि े तसचे या प्रकरणी ग्रामीण पोलीस स्त्ेशन 
कन्नड ये े गुन् ा  ाखल करयात िलेला असनू प्रकरणाची स्तवतींरपणे चौकशी करयात येत 
ि ेच 
(६) प्रश्न ्द्् ावत ना ीच 

___________ 
  

अरांग व्यक्ती (समान सांधी सांरूणध सहभाग व हक्िाचे सांरक्षण) अधधननयम १९९५ नुसार 
अरांगाांसाठी ३% िरक्षण रदोन्नतीने वगध २ व वगध १ साठी आागू िरणे बाबत 

  

(५०)  ५२९३६ (२८-०४-२०१६).   ड (ॉ.राहूआ राटीआ (ररभणी) :   सन्माननीय सामाजजि न् याय 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) अपींग व्यक्ती (समान सींधी सींपूणा स र्ाग व  क्काच ेसींरक्षण) अचधननयम १९९५ नुसार 
अपींगाींसा म ३% िरक्षण प ोन्नतीने वगा २ व वगा १ सा म लागू केले ि े  े खरे ि े काय  
(२) असल्यास याबाबत अद्याप ी अींमलबजावणी करयात िली ना ी  े  ी खरे ि े काय? 
असल्यास, तयाची कारणे काय ि ेत, 
(३) कें द्र सरकारने अलीकडचे सवा अपींग सींवगाासा म ५%िरक्षण लागू केलेले ि े तया बाबत 
म ाराषर शासनाने काय ननणाय केतलेला ि े, 
(४) अपींग कमाचारी/अचधकारी सेवा ननवतृतीनींतर तयाया एका पाल्यास शासन सेवते सामाववष  
करून केण ेबाबत शासन ननणाय केणार ि ेत काय, 
(५) अपींग कमाचारी/अचधकारी सवेा ननवतृतीच े वय कें द्र प्रमाणे वय वर्ा ६० करणे बाबत 
शासनाने काय ननणाय केतला ि े ? 
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श्री. राजिुमार बड (ोआे (११-०७-२०१६) : (१)  े खरे ना ीच 
(२) प्रश्न ्द्् ावत ना ीच 
(३) या अनुर्ींगान ेकें द्र शासनाकडून कोणतया ी सूचना अ याप राज्य शासनास प्राप्त झालेल्या 
ना ीतच 
(४) व (५) याबाबत कोणता ी प्रस्तताव शासनाया ववचाराधीन ना ीतच 

___________ 
  
  
ववधान भवन :   ड (ॉ. अनांत ितसे 
मुांबई.   प्रधान सधचव 

महाराष्ट्र ववधानसभा. 

  
_________________________ 
शासकीय मध्यवती मुद्रणालय, मुींबईच 


