
महाराष्ट्र विधानसभा 
पहहले अधधिेशन, २०१६ 
--------------------------------------------- 

ताराांकित प्रश्नोत्तराांची यादी 
  

सोमिार, हदनाांि २१ माचच, २०१६ / चैत्र १, १९३८ ( शिे ) 
  
(१) सहिार, पणन आणण िस्त्त्रोद्योग, सािचजननि 

बाांधिाम (सािचजननि उपक्रम िगळून) मांत्री 

 

याांचे प्रभारी विभाग 
(२) आहदिासी वििास मांत्री 
(३) उद्योग मांत्री 
(४) सािचजननि बाांधिाम (सािचजननि उपक्रम) मांत्री 
(५) सामाजजि न्याय आणण विशषे सहाय्य मांत्री 

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

प्रश्नाांची एिूण सांख्या - ९० 
------------------------------------- 

  
ठाणे जजल्ह्यातील आहदिासी जनता ि शालेय मुलामुलीांिररताच्या अनेि 

िल्हयाणिारी योजना सामाजजि न्याय विभागाने अचानिपणे बांद िेल्हयाबाबत 
  

(१) *  ४७४९०   श्री.प्रताप सरनाईि (ओिळा माजजिडा) :   सन्माननीय 
सामाजजि न् याय मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) ठाणे जिल्ह्यातील आदिवासी िनतेसाठी व शालेय मुलामुलीींकररताच्या 
सामाजिक न्याय ववभागातून ठाणे जिल्हहा पररषिेतरे्फ अनेक कल्हयाणकारी योिना 
चालू होत्या, त्या अचानकपणे बींि करण्यात आल्हयामुळे सिर योिना तात्काळ 
सुरु करण्यासाठी तेथील लोकप्रतततनधी याींनी माहे िानेवारी, २०१६ च्या िसुऱ्या 
आठवड्यात वा त्या िरम्यान मा. सामाजिक न्याय व ववशेष सहाय्य मींत्री याींना  
तनवेिन दिल्हयाचे तनिशशनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, उक्त तनवेिनाच्या अनषुींगाने कोणती कायशवाही केली वा करण्यात 
येत आहे, 
(३) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. राजिुमार बडोले : (१) नाही. 
(२) व (३) प्रश्न उद् ावत नाही. 

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

िोल्हहापुर-रत्नाधगरी महामागाचिर बाांबिड े(ता.शहूिाडी) येथे गािाबाहेरुन 
महामागाचसाठी पयाचयी ररांग रोड तयार िरण्याबाबत 

  

(२) *  ३९७२२   श्री.सुरेश हाळिणिर (इचलिरांजी), श्री.सत्यजीत पाटील-
सरुडिर (शाहूिाडी) :   सन्माननीय सािचजननि बाांधिाम (सािचजननि उपक्रम 
िगळून) मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१)  कोल्हहापुर-रत्नागगरी महामागाशवर बाींबवड े (ता. शाहूवाडी) येथे सकाळी व 
सींध्याकाळी विशळीच्या वेळेस सतत वाहतकूीची कोंडी होते, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, सिर दठकाणी रस्तत्यावरच भरणारा बािार, ऊस व बॉक्साई् 
याची होणारी वाहतूक यामुळे होणाऱ्या वाहतुकीच्या कोंडीवर वारींवार उपाययोिना 
करूनही महामागश सतत ठप्प होतो, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्हयास, सिर गावाबाहेरून महामागाशसाठी पयाशयी ररींग रोड तयार 
करण्याची मागणी अनेक वषाांपासून प्रलींबबत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्हयास, सिर मागणीबाबत व वाहतूकीची कोंडी कमी करण्यासाठी 
शासनाने कोणती उपाययोिना केली आहे अथवा करण्यात येत आहे, 
(५)  नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. चांद्रिाांत पाटील : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) होय, हे खरे आहे. 
(३) व (४) रत्नागगरी कोल्हहापूर या राष रीय महामागश  . १६६ ची सुधारणा व 
रुीं िीकरणासाठी सववस्ततर प्रकल्हप अहवाल (डी.पी.आर.) तयार करणेची कायशवाही 
खािगी सल्हलागारामार्फश त प्रगतीत असून त्यामध्ये बाींबवड े गावास वळणरस्तता 
प्रस्तताववत आहे. 
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     कें द्र शासनाच्या रस्तते वाहतूक व महामागश मींत्रालयाने रस्तत्याच्या आखणीस 
सवशसाधारण मान्यता दिली असून सिर प्रकल्हपासाठी आवश्यक भुसींपािनाचे 
अींिािपत्रक तयार करुन मान्यतेसाठी कें द्रीय रस्तते वाहतकु मींत्रालय, नवी दिल्हली 
याींना सािर करण्याची कायशवाही सुरु आहे. 
(५) प्रश्न उद् ावत नाही. 

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

राज्यातील तसेच नाशशि जजल्ह्यातील लासलगाि, वप ांपळगाि, मनमाड,  
चाांदिड ि अन्य िृषी उत्पन्न बाजार सशमत्याांमध्ये िाांद्याची आिि  

िाढल्हयाने िाांद्याचे बाजार भाि िमी होत असल्हयाबाबत 
  

(३) *  ५०४२१   श्री.पांिज भुजबळ (नाांदगाि), श्री.छगन भुजबळ (येिला) :   
सन्माननीय पणन मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील तसेच नाशशक जिल्ह्यातील लासलगाव, वप ींपळगाव, मनमाड, 
चाींिवड व अन्य कृषी उत्पन्न बािार सशमतीींमध्ये काींदयाची आवक वाढल्हयाने 
काींदयाचे बािार भाव कमी होत  असल्हयाचे माहे रे्फब्रुवारी, २०१६ मध्ये वा 
त्यािरम्यान तनिशशनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, शेतकऱ् याींनी काींिा भाव वाढीसाठी आींिोलने केली आहेत, हे ही 
खरे आहे काय, 
(३) असल्हयास, शासनाने काींिा उत्पािक शतेक-याींच्या दहताच्या ष्जष्ने काींदयाचे 
बािार भावात सुधारणा होण्यासाठी कोणती उपाययोिना केलेली आहे वा करीत 
आहे, 
(४) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. चांद्रिाांत पाटील : (१) होय. 
(२) होय. 
(३) व (४) काींिा तनयाशतवाढीस प्रोत्साहन शमळण्यासाठी डडसेंबर, २०१५ पासून 
काींदयाच्या तनयाशतीसाठी ककमान तनयाशत मुल्हयाची अ् काढून ्ाकण्यासाठी 
कें द्रशासनास प्रस्तताव पाठवनू ती अ् रद्द करुन घेण्यात आली. 
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     खरीप व ले् खरीप हींगामाच्या काींदयाची द्कवण क्षमता अल्हप असते, 
तसेच या पीकाचा हमीभाव कें द्र शासनाकडून ठरववण्यात येत नाही.  त्यामुळे 
खरेिीचे िर ठरववणे, द्कवण क्षमता कमी असल्हयाने तातडीने करावी लागणारी 
वव ी, त्यासाठीची व्यवस्तथा व त्याआधारे कशाप्रकारे कें द्राच्या (price 
Stabilization Fund) बािार हस्ततक्षेप योिनेत सहभागी होता येईल याची 
योिना तयार करण्यात येत आहे. 

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

आदीिासी लाभार्थयाांना िाटप होणारे साहीत्य अांतरगाांि ि सोनुली या 
आश्रमशाळाांमध्ये विनािाटप पडून असल्हयाबाबत 

  

(४) *  ४५९८८   प्रा.अशोि उईिे (राळेगाि) :   सन्माननीय आहदिासी वििास 
मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) आदिवासी ववकास प्रकल्हप पाींढरकवडा अींतगशत आदिवासी बाींधवाींना 
शासनाकडुन िेण्यात येणाऱ् या ववववध सादहत्याचे प्रकल्हप कायाशलयामार्फश त 
योग्यररत्या वा्प झाले नसल्हयाने अींतरगाींव व  सोनलुी येथील आश्रमशाळेत 
पडून असल्ह याचे दिनाींक १५ िानेवारी, २०१६ रोिी वा त् या सुमारास तनिशशनास 
आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, आदिवासी ववकास प्रकल्हप कायाशलयाला शासनातरे्फ ववववध शेती 
सादहत्य कडबा क्र, थे्रशर मशीन, नाींगर  अशा प्रकारचे करोडो रु. चे सादहत्य 
गरीब व गरि ू आदिवासी लोकाींचे िीवनमान उींचावण्यासाठी दिले िाते हे 
सादहत्य आश्रमशाळेमध्ये बेवारस जस्तथतीत पडलेले आहे असे तनिशशनास आले, हे 
ही खरे आहे काय, 
(३) असल्हयास, सींबींगधत अगधकारी याींच्या उिाशसनतेमुळे आदिवासी लाभार्थयाांस 
योिनेचा लाभ शमळत नाही, तरी दिरींगाई केलेल्हया अगधकाऱ्याींवर शासनाने 
कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. विष्ट् ण ुसिरा : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) होय, हे खरे आहे. सादहत्य खरेिी प्रकरण न्यायप्रववषठ असल्हयाने सादहत्याचे 
वा्प करता आलेले नाही.  
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(३) वा्पासाठी सादहत्याची  खरेिी सन २००६-०७ व सन २००७-०८ या 
कालावधीत तत्कालीन प्रकल्हप अगधकारी याींचे आिेशाने झाली आहे. सिर खरेिी 
ककीं मती वाढवून केली असल्हयाबाबत त ार झाल्हयाने सींबगधत अगधकाऱ्याींवर गुन्हा 
िाखल करण्यात आला असून प्रकरण न्यायप्रववषठ आहे. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

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

अहमदपूर (जज.लातूर) तालुक्यातील मरशेिनी पररसरात अनुसूधचत जाती 
ि निबौध् द मुलाांच् या शासि य ननिासी शाळेत विद्यार्थ याांना 

सुविधा शमळत नसल्हयाबाबत 
  

(५) *  ५०८०९   श्री.विनायिराि जाधि-पाटील (अहमदपूर), श्री.ओमप्रिाश ऊर्च  
बच्चू िडू (अचलपूर) :   सन्माननीय सामाजजि न् याय मांत्री पढुील गोष्ीींचा 
खलुासा करतील काय :- 
  

(१) अहमिपूर (जि.लातूर) तालुक्यातील मरशेवनी पररसरात अनुसूगचत िाती व 
नवबौध् ि मुलाींच् या शासकीय तनवासी शाळेत ववदयार्थ याांना सुववधा शमळत नाहीत, 
हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, येथील वसतीगहृात व तनवासी शाळेत ववदयार्थ याांना वपण् यासाठी 
शुध् ि पाणीपुरवठा व आींघोळीसाठी गरम पाण् याची सोय नाही, हे ही खरे आहे 
काय, 
(३) असल्हयास, सिरील असुववधाबाबत सामाजिक न् याय ववभागाकडून चौकशी 
करण्यात आली आहे काय, 
(४) असल्हयास, चौकशी अहवाल येऊन सुध् िा सींबींगधत िोषी अगधकारी       
कमशचा-याींवर अदयाप कारवाई केली नाही, हे ही खरे आहे काय,  
(५) नसल्ह यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत, तसेच या प्रकरणी शासनाची 
भूशमका काय आहे ? 
  
श्री. राजिुमार बडोले : (१) व (२) नाही. 
     शासकीय तनवासी शाळेतील ववदयार्थयाांना मोर्फत तनवास, भोिन, शैक्षणणक 
सादहत्य इ. सुववधा उपलब्ध करून िेण्यात आलेल्हया आहेत. 
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      सिर तनवासी शाळेतील प्रवेशशत ववदयार्थयाांकररता वपण्याचे शुद्ध पाणी 
उपलब्ध करून िेण्यात आलेले आहे. तथावप, सदयजस्तथतीत स्तनानासाठी गरम 
पाण्याची व्यवस्तथा नाही. 
(३) शासकीय तनवासी शाळेत गरम पाण्यासाठी सोलर वा्र दह्रची सुववधा 
पुरववण्याची बाब शासनाच्या ववचाराधीन आहे. 
(४) व (५) प्रश्न उद् ावत नाही. 

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

जव्हार येथील जाांभुळविहहर पूिच येथील आहदिासी मुलीांच्या  
िसतीगहृात अधधक्षििा उपजस्त्थत न राहता त्या  

तलासरी येथून िाम िरीत असल्हयाबाबत 
  

(६) *  ५०३४०   श्री.रुपेश म् हात्र े (शभिांडी पिूच) :   सन्माननीय आहदिासी 
वििास मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) िव्हार येथील िाींभुळववदहर पवूश येथील आदिवासी मुलीींच्या वसतीगहृात 
इयत्ता ८ वी ते १२ वी तसेच पिवीपयांतच्या एकूण १३० मुली शशक्षण घेत असून 
या वसतीगहृात अगधक्षक्षका उपजस्तथत न राहता त्या तलासरी येथून काम करीत 
असल्हयाचे माहे रे्फब्रुवारी, २०१६ मध्ये वा त्या िरम्यान तनिशशनास आले, हे खरे 
आहे काय, 
(२) असल्हयास, तसेच श्रीमती भाले, अगधक्षक्षका या मदहन्यातून एक ते िोन 
वेळाच येत असल्हयाने वसतीगहृातील मुलीींच्या वयैजक्तक अडचणी, समस्तया, 
आिार अशा अडचणीींच्या वेळी त्या उपलब्ध नसतात तसेच मुलीींना मदहन्याींतनू 
शमळणारा उपजस्तथती भत्ता गेल्हया चार मदहन्याींपासून शमळालेला नाही, स्त्ेशनरी 
शमळत नसल्हयाबाबतच्या त ारी प्रकल्हप अगधकारी, िव्हार याींच्याकड े केल्हया 
आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्हयास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय 
आढळून आले व तदनुसार वसतीगहृात उपजस्तथत न राहणाऱ्या अगधक्षक्षकेवर व 
वसतीगहृात मुलीींच्या समस्तयाींचे तनराकरण करण्यासाठी शासनाने कोणती 
कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. विष्ट् ण ुसिरा : (१)  आदिवासी मुलीींचे शासकीय वसतीगहृ, िव्हार (नवीन) 
(िाींभूळववहीर पवूश) या वसतीगहृात सन २०१५-१६ या शैक्षणणक वषाशत १३६ 
ववदयाथीनीींना प्रवेश िेण्यात आला आहे. सिर वसतीगहृाच्या गहृपाल या 
वसतीगहृात उपजस्तथत रहात नसल्हयाची बाब िानेवारी, २०१६ मध्ये तनिशशनास 
आली आहे. 
(२) सिर वसतीगहृाच्या गहृपाल श्रीमती भाले या मुख्यालयी रहात नसल्हयाची 
बाब खरी आहे. तथावप, वसतीगहृातील ववदयाथीनीींना शैक्षणणक सादहत्य,  ीडा 
सादहत्य इत्यािीचा पुरवठा करण्यात आलेला आहे. तसेच सिर मुलीींना        
माहे रे्फब्रुवारी, २०१६ अखेरपयांत तनवाशह भत्त्याचे वा्प करण्यात आलेले 
आहे.           
(३) प्रकल्हप अगधकारी, िव्हार याींनी दि.२९.०१.२०१६ रोिी वसतीगहृास भे् िेवनू 
चौकशी केलेली आहे. सिर चौकशीनुसार श्रीमती भाले (गहृपाल) या मुख्यालयी 
रहात नसल्हयाचे तनिशशनास आल्हयाने प्रकल्हप अगधकारी, िव्हार याींनी 
दि.२९.०१.२०१६ रोिीच्या पत्रान्वये त्याींना कारणे िाखवा नो्ीस िेवून खलुासा 
मागववण्यात आला होता. तसेच अपर आयुक्त, आदिवासी ववकास, ठाणे याींनीही 
त्याींच्या दि.०९.०३.२०१६ च्या पत्रान्वये श्रीमती भाले याींना खलुासा सािर 
करण्याबाबत कळववले आहे. खलुासा प्राप्त होताच त्यानुषींगाने पुढील आवश्यक 
ती प्रशासकीय कारवाई करण्यात येईल. 
        तत्पूवी, सिर वसतीगहृाच्या गहृपाल पिाचा अततररक्त कायशभार 
गहृपाल, आदिवासी मुलीींचे शासकीय वसतीगहृ, (िुने) िव्हार याींच्याकड ेदिलेला 
आहे. 
(४)  प्रश्न उद् ावत नाही. 

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

हररहरेश्िर (ता.श्रीिधचन, जज.रायगड) येथील वििास िामे अपूणच असल्हयाबाबत 

(७) *  ४७०७१   श्री.सुभाष उर्च  पांडडतशेठ पाटील (अशलबाग) :   सन्माननीय 
सािचजननि बाांधिाम (सािचजननि उपक्रम िगळून) मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा 
करतील काय :- 
  

(१) िक्षक्षण काशी म्हणनू पररगचत असलेल्हया श्रीवधशन तालुक्यातील (जि.रायगड) 
हररहरेश्वर येथे धाशमशक व पयश् न स्तथळाच्या ववकासासाठी शासनाने १० वषाशत 
रक्कम रु.१३.५० को्ी खचश केलेला आहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्हयास, धाशमशक व पयश् न स्तथळाच्या ववकासासाठी करण्यात आलेली कामे 
माहे िानेवारी, २०१६ पयांत अपूणश असल्हयाबाबत ग्रामस्तथाींनी शासनाकड े त ार 
केली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्हयास, अपूणश कामे करूनही सावशितनक बाींधकाम ववभागाने ठेकेिारास 
दिलेल्हया पेमें्बाबत सींबींगधत अगधकाऱ्याींवर शासनाने कोणती कारवाई केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(४)  नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. चांद्रिाांत पाटील : (१) हे अींशत: खरे आहे. 
     प्रत्यक्षात कामावर रु. ७१३.२९ लक्ष इतका खचश झालेला आहे. 
(२) नाही. 
(३) व (४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

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

परळी (जज.बीड) िृषी उत्पन्न बाजार सशमतीमध्ये महहला सधचिाला िाम 
िरण्यास अडथळे ननमाचण िरण्यात येत असल्हयाबाबत 

  

(८) *  ४९६४१   अॅड.यशोमती ठािूर (नतिसा), डॉ.सांतोष टाररे् (िळमनुरी), 
श्री.अशमन पटेल (मुांबादेिी), श्री.अब् दलु सत्तार (शसल्हलोड), श्री.भारत भालिे 
(पांढरपूर), श्री.डी.एस.अहहरे (साक्र ) :   सन्माननीय पणन मांत्री पढुील गोष्ीींचा 
खलुासा करतील काय :- 
  

(१) परळी (जि.बीड) कृषी उत्पन्न बािार सशमतीमध्ये सींचालकाींच्या मनमानीला 
हरकत घेतल्हयाने सींतापलेल्हया सभापतीींनी बेकायिेशीर ठराव करुन काढून 
्ाकलेल्हया बौध्ि मदहला सगचवाींना, काढून ्ाकण्याच्या ठरावास सहतनबींधकाींनी 
स्तथगगती िेऊन सगचवाींना कामावर हिर करुन घेण्याचे आिेश दिले असताना, 
दिनाींक २४ ऑगस्त्, २०१५ रोिी सभापतीींनी सगचवाींना कामावर हिर करुन 
घेण्याचे पत्र दिले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, उपरोक्त पत्रानुसार बौध्ि मदहला सगचव कायाशलयात हिर 
होण्यास गेल्हया असता, त्याींना कायाशलयात प्रवेश न दिल्हयामुळे व पिभार स्तवीकारु 
न दिल्हयामुळे त्याींची अनपुजस्तथती िाखववण्यात आली, हे ही खरे आहे काय, 
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(३) असल्हयास, सिर सगचवाींची सलग आठ दिवस गैरहिेरी लावनू, त्याींना पिभार 
स्तवीकारण्याचा आिेश िेऊनही त्या कायाशलयात हिर न रादहल्हयाचा ठपका ठेवनू, 
त्याींना नोकरीची गरि नाही, त्यामुळे त्याींना दिनाींक १ सप् े्ंबर, २०१५ रोिी 
कायशमुक्त करण्यात आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्हयास, या प्रकरणी शासनाने अगधक चौकशी केली आहे काय, 
(५) असल्हयास, चौकशीत काय आढळून आले व त्यानुसार सींबींगधताींवर कोणती 
कारवाई केली आहे वा करण्यात येत आहे, 
(६) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. चांद्रिाांत पाटील : (१)  होय, बािार सशमतीच्या सभापतीींनी दि. १७.८.२०१५ 
व दि.२२.८.२०१५ च्या पत्रान्वये सींबींधीत सगचवाींना कामावर हिर होण्याचे 
कळववले आहे. 
(२) दि.१७.८.२०१५ रोिी सेवेत रुिू व्हावे असा आिेश बािार सशमतीच्या 
सभापतीींनी मदहला सगचवाींना दिला. सिर आिेशाची प्रत सींबींधीत सगचवाींना 
सहाय्यक तनबींधकाींचे कायाशलयातून शमळाल्हयावर, त्या दि. २१.८.२०१५ रोिी 
सगचव पिावर रुिू झाल्हया. तथावप त्याींना सगचव पिाचा कायशभार न दिल्हयाने 
त्याींनी तो शमळावा असा सहाय्यक तनबींधकाींकड ेववनींती अिश केला. 
(३) मदहला सगचव कायाशलयात आल्हया नसल्हयाचा ठपका ठेवनू त्याींना कायमचे 
कायशमुक्त केल्हयाचा आिेश सशमतीने काढला आहे. 
(४) ते (६) कायमच्या कायशमुक्तीच्या आिेशाववरुध्ि मदहला सगचवाींनी ववभागीय 
सहतनबींधक, सहकारी सींस्तथा, लातूर याींचेकड ेअवपल िाखल केले. ते रे्फ्ाळण्यात 
आल्हयाने त्या ववरुध्ि त्याींनी राज्य शासनाकड ेअवपल िाखल केले असून त्यावर 
सूनावणी झाली असून प्रकरण तनणशयाधीन आहे. त्याशशवाय सिर प्रकरणी 
स्तवतींत्रपणे चौकशीचे आिेश दिले असून चौकशी अहवाल प्रततक्षाधीन आहे. 
 

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



10 

मेहिर तालुक्यातील (जज. बलुढाणा) घाटबोरी येथील  
बॅंि ऑर् महाराष्ट्र शाखेच्या गैरिारभारामुळे ५००  

शेतिरी पीि िजाचपासून िांधचत राहहल्हयाबाबत 
  

(९) *  ४१५३०   डॉ.सांजय रायमुलिर (मेहिर) :   सन्माननीय सहिार मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) घा्बोरी (ता.मेहकर, जि. बुलढाणा)  येथील बॅंक ऑर्फ महाराषर शाखेच्या 
गैरकारभारामुळे िवळपास ५०० शतेकरी पीक किाशपासून वींगचत असून तात्काळ 
किशपुरवठा करण्यासाठी शेकडो शेतक-याींनी दिनाींक २२ नोव्हेंबर, २०१५ रोिी वा 
त्या सुमारास बॅंकेच्या अगधका-याींना घेराव घातला हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, शेतक-याींनी िून मदहन्यापासून बॅंकेत ररतसर कागिपत्रासह अिश 
िाखल  केले, परींतु  किश प्रकरण घेत असताना सींबगधत शतेक-याींच्या 
सातबारावर किाशचा बोिा चढवनूही शेतक-याींना किशपुरवठा करण्यात आला नाही, 
हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्हयास, यामुळे सींबींगधत शेतक-याींना िसु-या बॅंकेकडून किश घेता आले 
नाही त्यामुळे अनेक शेतक-याींनी खािगी सावकाराींकडून ५ ते १० ्क्के 
व्याििराने किश घेऊन खररपाची पेरणी करावी लागली, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्हयास, बँक ऑर्फ महाराषर शाखेच्या गैरकारभाराची चौकशी केली आहे 
काय,  
(५) असल्हयास, चौकशीअींती सींबींगधताींवर शासनाने कोणती कारवाई केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(६) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. चांद्रिाांत पाटील : (१) नाही, हे खरे नाही. 
     बँक ऑर्फ महाराषराच्या घा्बोरी शाखेने २२ नोव्हेंबर, २०१५ पयांत एकूण 
६४५ शतेकऱ्याींना रुपये ५५७.०६ लाख एवढे पीक किाशचे वा्प केलेले आहे. 
िवळपास ३४६ किश प्रकरणे त्यावेळी वा्पासाठी प्रलींबबत रादहल्ह यामुळे      
दि.२२ नोव्हेंबर, २०१५ रोिी वा त्या सुमारास शेतकरी आणण बँकेचे अगधकारी 
याींची बैठक आयोजित केली होती. 
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(२) बँक ऑर्फ महाराषर, घा्बोरी शाखेत दि.१५.०४.२०१५ पासून तनरींतर मुिती 
किश वा्प व पीक किश वा्प सुरु होते. शेतकऱ्याींच्या सातबारावर बोिा चढवून 
किश वा्प करण्यात आले. परींत ुिे ३४६ किश प्रकरणे वा्पासाठी प्रलींबबत होते 
त्याच्या कागिपत्राींची पडताळणी केली असता त्यापकैी र्फक्त ७७ प्रकरणे पात्र 
आढळल्ह यामुळे या ७७ शतेकऱ्याींना पीक किश वा्प करण्यात आलेले आहे. उवशरीत 
आवेिक हे बँक ऑर्फ महाराषर शाखा घा्बोरी व वेगवेगळया सहकारी सींस्तथाींचे 
तसेच इतर बकँाींचे थकबाकीिार आढळल्ह यामुळे किाशसाठी अपात्र ठरले. 
(३) प्रश्न उद् ावत नाही. 
(४) यासींबींधी बकँ स्ततरावर अींतगशत चौकशी सुरु आहे. 
(५) चौकशी पूणश झाल्हयावर काही गैरकारभार आढळल्हयास सींबींधीताींवर बकेँच्या 
प्रशासकीय तनयमानुसार कायशवाही करण्यात येईल. 
(६) प्रश्न उद् ावत नाही. 

----------------- 
भारतीय अनुसांधान सांस्त्था, खापा (ता.तमुसर, जज.भांडारा) िडून बोगस  

बबले जोडून शासि य पैशाांचा अपहार होत असल्हयाबाबत 

(१०) *  ४७५८६   श्री.चरण िाघमारे (तुमसर), श्री.रामचांद्र अिसरे (भांडारा), 
श्री.सांजय पुराम (आमगाि) :   सन्माननीय सामाजजि न् याय मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) भारतीय अनुसींधान सींस्तथा, खापा (ता. तुमसर, जि.भींडारा) कडून बोगस बबले 
िोडून शासकीय पशैाींचा अपहार होत असल्हयाबाबत चौकशी करुन कारवाई 
करण्याची मागणी स्तथातनक लोकप्रतततनधी (तुमसर) याींनी दिनाींक २४ नोव्हेंबर, 
२०१५ रोिी शासनाकड ेकेली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, शासनाने याबाबत कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

श्री. राजिुमार बडोले : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) प्रस्तततु प्रकरणी सहाय्यक आयुक्त, समािकल्हयाण, भींडारा याींनी  तपासणी 
केली असता अपहार झाल्हयाचे दिसून आले नाही. तथावप आयुक्त, 
समािकल्हयाण, पुणे  याींना चौकशी करुन अहवाल सािर करण्याचे तनिेश 
शासनस्ततरावरुन िेण्यात आले आहेत. 
(३) प्रश्न उद् ावत नाही. 

----------------- 
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िोल्हहापूर जजल्ह्यातील तब्बल १६०० सांस्त् था अिसायनात  

ननघालेल्हया सांस्त्थाांबाबत 
  

(११) *  ४५३१४   डॉ.सुजजत शमणचेिर (हातिणांगले), श्री.राजेश िीरसागर 
(िोल्हहापूर उत्तर) :   सन्माननीय सहिार मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील 
काय :- 
  

(१) कोल्हहापूर जिल्ह्यातील तब्बल १६०० सींस्त था अवसायनात तनघाल्हया असून 
त्यापैकी जिल्हहा बकेँसह एकूण ३२ सींस्तथाींच्या सींचालकाींवर आणण कमशचाऱ्याींवरही 
अपहाराच्या िबाबिाऱ्या माहे िानेवारी, २०१६ मध्ये तनजश्चत करण्यात आल्हया 
आहेत, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, अपहाराच्या िबाबिाऱ्या तनजश्चत केलेल्हया सींस्तथाींच् या सींचालकाींवर 
व कमशचाऱ्याींवर कोणत्या कलमान्वये गुन्हे िाखल करण्यात आले व त्याींचेवर 
कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. चांद्रिाांत पाटील : (१) होय, हे अींशत: खरे आहे. 
      कोल्हहापूर जिल्हहयातील दि. ३०/०६/२०१५ अखेर ११८८ सहकारी सींस्तथाचे 
अींततम आिेश काढून अवसायनात घेण्यात आलेल्हया होत्या.  सहकार आयुक्त व 
तनबींधक, सहकारी सींस्तथा, पूणे याींचेकडील दि. १७ िनू, २०१५ च्या पररपत्रकातील 
सुचनेनूसार जिल्हहयातील सवेक्षण मोदहमेंतगशत बींि / कायशस्तथगीत / ठावदठकाणा 
नसलेल्हया एकूण ३३७२ सींस्तथाींपकैी २२९४ नवीन व िनु्या ११८८ अशा एकूण 
३४८२ सींस्तथा अवसायनात घेण्यात आलेल्हया आहेत.  
    कोल्हहापूर जिल्हहयातील ३२ सहकारी सींस्तथाींची महाराषर सहकारी सींस्तथा 
अगधतनयम १९६० चे कलम ८८ अन्वये चौकशी करण्यासाठी प्रागधकृत     
अगधका-याींची तनयुक्ती करण्यात आलेली होती.  सिर ३२ सहकारी सींस्तथाींपकैी १९ 
सहकारी सींस्तथाींचे चौकशीचे कामकाि पुणश झालेले आहे.  सिर १९ सींस्तथाींपकैी १७ 
सींस्तथाींचे ६५ पिागधकारी / अगधकारी कमशचा-यावर रु. ५६६.६० लाख रकमेची 
प्रागधकृत अगधकारी याींनी िबाबिारी तनजश्चत केलेली आहे.    
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(२) एकूण तनजश्चत केलेल्हया रकमेपकैी रु. ८७.१८ लाख रकमेची वसुली करण्यात 
आली असून वसुलीची कायशवाही प्रगतीपथावर आहे.  एका प्रकरणात वसुलीस  
मा. उच्च न्यायालय, मुींबई याींनी स्तथगगती दिलेली असून सिरची बाब 
न्यायप्रववष् आहे.  तसेच अपहाराची िबाबिारी तनजश्चत केलेल्हया ३२ सींस्तथाींपैकी 
१८ सींस्तथाींचे पिागधकारी/अगधकारी/कमशचारी याींच्यावर रु. २४.८३ लाख अपहारीत 
रकमेबाबत सींबींगधत पोलीस स्त्ेशन मध्ये लेखापररक्षकाींनी गुन्हे िाखल केलेले 
आहेत.  
(३) प्रश्न उद् ावत नाही. 

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

मालेगाांि (ता.जज.नाशशि) येथील मुख्य रस्त्ता आग्रा  
रोडिर उड्डाणपलू होण्याबाबत 

  

(१२) *  ४२७५६   श्री.आशसर् शेख (मालेगाांि मध्य) :   सन्माननीय 
सािचजननि बाांधिाम (सािचजननि उपक्रम िगळून) मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा 
करतील काय :- 
  

(१) मालेगाींव (ता.जि.नाशशक) येथील मुख्य रस्तता आग्रा रोडवर ९ शाळा व 
महाववदयालये असून ग्रामीण भागातनू येणाऱ्या लोकाींची विशळ सध्या या रोडवर 
असल्हयाने तेथे मोठ्या प्रमाणात वारींवार अपघात घडत असल्हयाचे माहे िानेवारी, 
२०१६ मध्ये वा त्या िरम्यान तनिशशनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, उक्त कारणास्ततव सिर रोडवर उड्डाणपलु व्हावा अशी मागणी 
बऱ्याच मदहन्याींपासून नागररकाींकडून होत आहे हे लक्षात घेता शासन त्वरीत 
आवश्यक कायशवाही करणार वा करीत आहे काय, 
(३) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. चांद्रिाांत पाटील : (१) िानेवारी, २०१६ मध्ये सिरील रस्तत्यावर ३ 
अपघाताींमध्ये एक व्यक्ती मयत झाली असून ४ व्यक्ती िखमी झाले असल्हयाचे 
पोलीस अधीक्षक (मुख्यालय), अपर पोलीस महासींचालक (वाहतुक), महाराषर 
राज्य याींनी कळववले आहे. 
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(२) भारतीय राषरीय रािमागश प्रागधकरण, नाशशक याींचे मार्फश त धुळे ते वपींपळगाव 
्या राषरीय महामागश ३ (िुना) च्या चौपिरीकरणाचे काम खािगीकरणामधनू 
हाती घेण्यात आले आहे. मा. श्री. असीर्फ शेख, ववधानसभा सिस्तय तसेच 
स्तथातनक लोकप्रतततनधी याींनी अततररक्त सेवा रस्तते, हायमास्त्  पथिीप तसेच 
मालेगाव शशवारात भुयारी मागश बाींधण्याची मागणी केली आहे. त्या अनषुींगाने 
िोन दठकाणी भुयारी मागश, १.०६० कक.मी. सेवा रस्तते बाींधण्याची कामे आवश्यक 
असुन त्याींची ढोबळ अींिािपत्रके तयार करण्याची कायशवाही प्रगतीत असुन 
तदनींतर अींिािपत्रके भारतीय राषरीय रािमागश प्रागधकरण, दिल्हली मुख्यालयास 
मींिुर कामाच्या वावात  बिल म्हणनू सािर करण्यात येईल, असे प्रकल्हप 
सींचालक, भारतीय राष रीय रािमागश प्रागधकरण, नाशशक याींनी कळववले आहे. 
(३) प्रश्न उद् ावत नाही. 

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

राज्यातील बांद उद्योग घटिाांची नविन उद्योजिाांस विक्र  िरुन त्याांचे नािे 
हस्त् ताांतरण िरण्यासाठी िालािधीची अट िमी िरणेबाबत 

  

(१३) *  ४२८००   डॉ.पतांगराि िदम (पलूस िडगेाि), श्री.अशमन पटेल 
(मुांबादेिी), श्री.अस्त्लम शेख (मालाड पजश्चम), श्री.अब् दलु सत्तार (शसल्हलोड), 
श्री.बाळासाहेब थोरात (सांगमनेर) :   सन्माननीय उद्योग मांत्री पुढील गोष्ीींचा 
खलुासा करतील काय :- 
  

(१) सींपूणश राज्यातील बींि उदयोग घ्काींची नववन उदयोिकाींस वव ी करुन 
त्याींचे नावे हस्त ताींतरण करणेसाठी प्रचशलत िाचक असलेली १५ वषे प्रसामान् य 
उत् पािनामध् ये ठेवण् याच् या कालावधीची अ् कमी करुन लघ ु उदयोगाींसाठी    
र्फक् त ३ वषे, मध् यम व मोठया उदयोगाींना र्फक् त ५ वषे व मेघा उदयोगाींना 
र्फक् त ७ वषे प्रसामान् य उत् पािनात असलेले सवश बींि उदयोग घ्क हस्त ताींतरणास 
परवानगी िेण् यासाठी शासनाने धोरणात् मक तनणशय ् यावा, अशी नववन 
उदयोिकाींची मागणी आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्ह यास, शासनाने या मागणीवर कोणती कायशवाही केली आहे वा करण् यात 
येत आहे, 
(३)  नसल्ह यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. सुभाष देसाई : (१) होय. 
(२) सामूदहक प्रोत्साहन योिनेच्या कायशतनयमावलीनुसार पात्र घ्काींचा 
कायशकालावधी तनजश्चत करण्यात आला आहे. पवूीच्या तनयमानुसार सिरचा 
कालावधी हा २० वषश इतका होता. त्यामध्ये बिल करुन शासनाने         
दिनाींक २१/५/२००८ च्या शासन तनणशयानुसार प्रसामान्य उत्पािनात राहण्याचा 
कालावधी अन ुमे सुक्ष्म व लघु उदयोग घ्क ५ वषश, मध्यम व मोठे उदयोग 
घ्क ७ वषश व ववशाल प्रकल्हप १० वषश असा तनजश्चत केला आहे. 
     साप्रोयो, २०१३ नुसार काही प्रकरणी उदयोग घ्क हा िसुऱ्या घ्कास 
हस्तताींतरीत करण्याची तरतिू आहे. तसेच त्याींना ववहीत तनकषानुसार प्रोत्साहने 
अनुजे्ञय आहेत. 
       तसेच शासनाने साप्रोयो अींतगशत पात्र घ्काींच्या कायशकालावधीमध्ये बींि 
घ्काींच्या प्रोत्साहनाींच्या वसुलीबाबत वेळोवळी सुधारणा केल्हया आहेत. 
(३) प्रश्न उद् ावत नाही. 

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

रायगड जजल्हहयातील दास्त्तान ते गव्हाणर्ाटा या सहापदरी रस्त्त्यासाठी 
शेतिऱयाांनी हदलेल्हया जशमनीचा मोबदला अदा होण्याबाबत 

  

(१४) *  ४०१४५   श्री.मनोहर भोईर (उरण), श्री.ननतेश राणे (िणििली), 
श्री.िालीदास िोळांबिर (िडाळा), श्री.अस्त्लम शेख (मालाड पजश्चम), श्री.अशमन 
पटेल (मुांबादेिी) :   सन्माननीय महसूल मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील 
काय :- 
  

(१) रायगड जिल्ह्यातील िास्ततान ते गव्हाणर्फा्ा या सहापिरी रस्तत्यासाठी 
एनएचआयने (नॅशनल हायवे अॅथोरर्ी ऑर्फ इींडडया) शेतक-याींच्या िशमनी 
सींपादित केल्हया असून रस्तत्याींच्या तनशमशतीनींतर ्ोल वसूलीचे काम  सुरू 
असताना मागील ७ वषाांपासून ्ोल वसूली करूनही सींबींगधत शेतक-याींना 
िशमनीचा मोबिला अदयापही अिा करण्यात आलेला नाही, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, आता एनएचआयने डी पाँइां् ते करल उड्डाणपूल आणण 
गव्हाणर्फा्ा करल र्फा्ा एनएच ४बी  या महामागाांवर सहा आणण आठपिरी 
रस्तता रूीं िीकरण तयार करण्याचा प्रस्तताव तयार केला असून प्रकल्हपग्रस्तताींच्या 
ववववध प्रलींबबत मागण्याींची पतूशता आणण मागील ७ वषाांपासून रस्तत्यासाठी 
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दिलेल्हया िागेचा मोबिला बागधत झालेल्हया शेतक-याींना िेण्यात आलेला 
नसल्हयामुळे िासइश आम्रमागश या राषरीय महामागाशचे कोणतेही काम सुरू करू 
िेणार नसल्हयाचा इशारा शेतक-याींनी राषरीय महामागश प्रागधकरणाच्या 
अगधकाऱ्याींसोबत आयोजित करण्यात आलेल्हया दिनाींक २४ डडसेंबर, २०१५ 
रोिीच्या बठैकीत दिला आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्हयास, िास्ततान ते गव्हाणर्फा्ा या सहापिरी रस्तत्यासाठी एनएचआयने ७ 
वषाशपूवी सींपादित केलेल्हया िशमनीचा मोबिला ववनाववलींब बागधत लोकाींना अिा 
होण्याच्या िषॄ्ीने शासनाने कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्हयास, ववलींबाची  कारणे काय आहेत ? 
 

श्री. एिनाथराि खडसे : (१) हे अींशत: खरे आहे. 
     एकुण १८५ खातेिाराींपकैी ११२ खातेिाराींना नुकसान भरपाईची रक्कम अिा 
करण्यात आली असून उवशररत खातेिाराींना भूसींपािन अगधतनयम, १८९४ च्या 
कलम १२ (२) ची नो्ीस िेऊनही त्याींनी अदयाप रक्कम स्तवीकारलेली नाही. 
(२) दिनाींक २४.१२.२०१५ रोिी वा त्यािरम्यान राषरीय महामागे प्रागधकरणासोबत 
बैठक झालेली नव्हती. तथावप, धुतूम, िासई आणण गचले ग्रामपींचायतीींमार्फश त 
यासींबींधी ववववध मागण्यासींिभाशत एक तनवेिन महाप्रबींधक (तकतनकी) एवीं 
पररयोिना तनिेशक, पररयोिना कायाशन्वय ईकाई, पनवेल कायाशलयास िेण्यात 
आले होते.  त्याची प्रत त्या कायाशलयाकडून शसडको व िेएनपी्ी याींना सींयकु्त 
कायशवाहीसाठी पाठववण्यात आली आहे. 
(३) एकूण खातेिाराींपकैी ७२ खातेिाराींना नकुसान भरपाईची रुपये २५,१४,३५२/- 
इतकी रक्कम भूसींपािन अगधतनयम, १८९४ च्या कलम १२(२) अन्वये नो्ीस 
िेऊनही त्याींनी स्तवीकारलेली नाही.  अशा खातेिाराींना पुन्हा नोद्सा काढून 
नुकसान भरपाईच्या रकमेचे वा्प करण्याचे जिल्हहागधकारी, रायगड कायाशलयाने 
तिवीि ठेवली आहे.  सींबींगधत खातेिाराींनी रक्कम न स्तवीकारल्हयास िनु्या 
कायदयाच्या कलम ३० खाली सिर रक्कम मा. न्यायालयात िमा करण्यात 
येईल. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

----------------- 
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सोलापूर जजल्ह्यातील िसतीगहृ िमचचाऱयाांचे िेतन तसेच  
देय अनदुान थि त असल्हयाबाबत 

(१५) *  ४००६७   श्री.सुभाष देशमुख (सोलापूर दक्षिण) :   सन्माननीय 
सामाजजि न् याय मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) सोलापूर जिल्ह्यातील १०५ वसतीगहृातील तब्बल ३५० कमशचाऱ्याींचे वेतन 
मागील ४ मदहन्यापासून थकीत असल्हयाचे तनिशशनास आले आहे, हे खरे आहे 
काय, 
(२) तसेच, या वसतीगहृाींना सन २०१४-१५ या आगथशक वषाशतील ६० %         
व २०१५-१६ या आगथशक वषाशतील १००% पोषण आहार अनिुान शमळाले 
नसल्हयाने ववदयार्थयाांना उपासमारीला सामोरे िावे लागत आहे असे तनिशशनास 
आले, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्हयास, वसतीगहृातील कमशचाऱ्याींचे पोषण आहार अनिुान शमळण्यासाठी 
व भववषयात असा ववलींब होणार नाही याबाबत कोणती उपाययोिना करण्यात 
आली अथवा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. राजिुमार बडोले : (१) होय. 
(२) व (३) अींशत: खरे आहे. 
    सोलापूर जिल्ह्यातील १०५ वसतीगहृाींना सन २०१४-१५ या आगथशक वषाशतील 
४०% अगग्रम अनिुान अिा करण्यात आलेले असून, उवशररत ६०% अनिुान 
ववतरीत करण्याची कायशवाही सुरु आहे. 
     तसेच, सिर वसततगहृाींना सन २०१५-१६ या आगथशक वषाशतील अगग्रम 
अनिुान अिा करण्याची कायशवाही सुरु आहे. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

----------------- 
राज्यातील दाररद्रयरेषेखालील अनसूूधचत जाती ि निबौध्द नागररिाांना रमाई 

आिास (घरिुल) योजनेचा लाभ शमळत नसल्हयाबाबत 

(१६) *  ४६७८५   िुमारी प्रणणती शशांदे (सोलापूर शहर मध्य) :   सन्माननीय 
सामाजजि न् याय मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील िाररद्रयरेषेखालील अनसूूगचत िाती व नवबौध्ि नागररकाींकड े७/१२ 
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चा उतारा नसल्हयामुळे ते घरकुल योिनेस पात्र असूनही त्याींना रमाई आवास 
(घरकुल) योिनेचा लाभ शमळत नसल्हयाचे माहे िानेवारी, २०१६ मध्ये वा 
त्यािरम्यान तनिशशनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, याबाबत उन्हाळी अगधवेशन २०१५, मध्ये मा. राज्यमींत्री याींनी 
लवकरच  या कलमात िरुुस्तती करण्याचा तनणशय सरकार घेईल असे आश्र्वासन 
दिले होते, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्हयास, सिर आश्र्वासनाची पतूशता करण्याबाबत शासनाने कोणती 
कायशवाही केली  वा करण्यात येत आहे, 
(४)  नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. राजिुमार बडोले : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) होय, हे खरे आहे. 
(३) यासींिभाशत, शासन तनणशय सामाजिक न्याय व ववशषे सहाय्य ववभाग   
दिनाींक १५ माचश, २०१६ अन्वये शहरी भागात रमाई आवास योिनेंतगशत पात्र 
लाभार्थयाांनी ७/१२ चा उतारा सािर करण्याची अ् वगळण्यात आली आहे. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

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

मौजा मोशी (ता.मोशी, जज.अमरािती) येथे अनुसुधचत जाती ि निबौध्द 
मुलामुलीांसाठी शासि य ननिासी शाळा सुरु िरण्याबाबत 

  

(१७) *  ५०६३१   डॉ.अननल बोंड े (मोशी) :   सन्माननीय सामाजजि न् याय 
मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) मौिा मोशी (ता.मोशी, जि.अमरावती) येथे अनुसुगचत िाती व नवबौध्ि 
मुलामुलीींसाठी शासकीय तनवासी शाळा सुरु करण्यात यावी अशी मागणी 
स्तथातनक लोकप्रतततनधीींनी मा. मींत्री, सामाजिक न्याय याींचेकड े दिनाींक १९ मे, 
२०१५ रोिी वा त्यासुमारास केली, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, यासींबींधीचा प्रस्तताव दिनाींक १८ एवप्रल, २०१५ रोिी शासनास 
सािर करण्यात आला, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्हयास, यासींिभाशत शासनाने काय कायशवाही केली आहे ? 
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श्री. राजिुमार बडोले : (१) होय. 
(२) नाही. सिर प्रस्तताव दि. १८ एवप्रल २०१५ रोिी सहाय्यक आयुक्त, 
समािकल्हयाण, अमरावती याींचे मार्फश त प्रािेशशक उपायुक्त, समािकल्हयाण, 
अमरावती याींना सािर करण्यात आला आहे. 
(३) सिर प्रस्तताव आयुक्त, समािकल्हयाण पुणे याींचेकडून प्राप्त झाल्हयानींतर 
आवश्यक ती पढुील कायशवाही करण्यात येईल. 
 

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

पुणे-सोलापूर राष्ट्रीय महामागच ९ िरील शेटर्ळ (ता.मोहोळ, जज.सोलापूर)  
येथे भुयारी मागच होण्याबाबत 

  

(१८) *  ४२१९०   श्री.भारत भालिे (पांढरपूर), श्री.अब् दलु सत्तार (शसल्हलोड), 
श्री.अशमन पटेल (मुांबादेिी), प्रा.िषाच गायििाड (धारािी), डॉ.सांतोष टाररे् 
(िळमनुरी), श्री.अस्त्लम शखे (मालाड पजश्चम), श्री.सांग्राम थोपटे (भोर) :   
सन्माननीय सािचजननि बाांधिाम (सािचजननि उपक्रम िगळून) मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) सोलापूर जिल्ह्यातील शे्र्फळ (ता.मोहोळ) येथील गावािवळ नागरीकाींच्या 
सोयीसाठी व सुरक्षेसाठी भुयारी मागश नसल्हयाने वारींवार अपघात होत असल्हयाने 
येथील नागरीकाींसह १६०० शाळकरी ववदयार्थयाांच्या िीववताला अपघाताचा धोका 
तनमाशण झाला असल्हयाचे माहे िानेवारी, २०१६ मध्ये वा त्या िरम्यान तनिशशनास 
आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, सिरील अपघात ्ाळण्यासाठी भुयारी मागश तातडीने 
बनववण्याबाबत ग्रामस्तथाींनी सींबींगधत ववभागाकड े त ार करुनही त्याची िखल 
घेतली नसल्हयाने ग्रामस्तथाींमध्ये सींताप तनमाशण झाला आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्हयास, शासनाने तातडीने भुयारी मागाशचे काम हाती घेण्याबाबत काय 
कायशवाही केली आहे वा करणार आहे, 
(४) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. चांद्रिाांत पाटील : (१) व (२) पुणे-सोलापूर राषरीय महामागश ९ वरील शे् र्फळ 
(कक.मी. १९०/६८०) येथे पािचा-याींकरीता भुयारी मागश बाींधण्यात यावा असे 
ग्रामपींचायत शे् र्फळ याींचे   दि. ०५.०१.२०१५ चे तनवेिन प्राप्त झाल्हयाचे 
भारतीय राषरीय रािमागश प्रागधकरण, सोलापूर याींनी कळववले आहे. 
     भारतीय राषरीय रािमागश प्रागधकरणामार्फश त पणेु-सोलापूर या राषरीय 
महामागश ९ च्या कक.मी. १४४/४०० ते कक.मी. २४९/००० या भागातील 
चौपिरीकरणाचे काम िोन्ही बािसू सेवा रस्तत्याींसह पूणश करण्यात आलेले आहे. 
शे्र्फळ गावापासून ४०० मी. अींतरावर (कक.मी. १९०/४८०) वाहनाींसाठी  भुयारी 
मागश बाींधण्यात आलेला आहे.  तसेच, कक.मी. १९०/७०४ येथे ४ मी. x ३ मी. 
बॉक्स कल्हव्ह श् बाींधण्यात आलेला असून पावसाळयाचा कालावधी वगळून 
पािचाऱ्याींना सुरक्षक्षतपणे रस्तता ओलाींडण्यासाठी त्याला रॅम्प (उतार रस्तता) 
बाींधण्यात आलेला आहे.  शे्र्फळ येथे भुयारीमागश बाींधण्याची बाब प्रकल्हपाच्या 
मींिूर करारनाम्यामध्ये समाववषठ नाही. तसेच प्रचशलत मानकानुसार शे्र्फळ 
येेेथे पािचारी भुयारी मागश बाींधण्याची आवश्यकता नसल्हयाचे प्रकल्हप सींचालक, 
भारतीय राषरीय रािमागश प्रागधकरण, सेालापूर याींनी कळववले आहे. 
(३) प्रश्न उद् ावत नाही. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

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

पाांढरििडा (जज.यितमाळ) येथे नारे्ड ि आहदिासी वििास महामांडळाने  
तूर आणण चना खरेदी सुरु िरण्याबाबत 

  

(१९) *  ४८१३१   श्री.सांजजिरेड्डी बोदिुरिार (िणी) :   सन्माननीय अन् न, 
नागरी पुरिठा ि ग्राहि सांरिण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) पाींढरकवडा तालुक्यातील (जि.यवतमाळ) शतेकरी कापसाचे उत्पािन मोठ्या 
प्रमाणात घेतात, परींतु यींिा कापसाने िगा दिल्हयाने तुरीचे उत्पािन शेतकऱ्याींनी 
घेतले असून व्यापारी या तुरीचे िर पाडून शेतकऱ्याींचे मोठे आगथशक नकुसान 
करीत असल्हयाचे माहे िानेवारी, २०१६ मध्ये वा त्या िरम्यान तनिशशनास आले 
आहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्हयास, शेतकऱ्याींची ही आगथशक लु् थाींबववण्याकररता शासनाने 
पाींढरकवडा येथे नारे्फड व आदिवासी ववकास महामींडळाने तूर आणण चना खरेिी 
सुरु करण्याबाबत शासनाकड ेमागणी केली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्हयास, त्यानुसार नारे्फड व आदिवासी ववकास महामींडळामार्फश त कोणती 
कायशवाही करण्यात आली वा येत आहे, 
(४) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

(उत्तर आले नाही.) 
----------------- 

  
गोंडिना आहदिासी सांस्त्िृती सांग्रहालय तथा प्रशशिण िें द्र  

पारशशिनी येथे सुरु िरण्याबाबत 
  

(२०) *  ५१५५९   श्री.डड मल्हलीिाजूचन रेड्डी (रामटेि) :   सन्माननीय 
आहदिासी वििास मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) गोंडवना आदिवासी सींस्तकृती सींग्रहालय तथा प्रशशक्षण कें द्र नागपूरला न 
करता आदिवासी बहुल क्षेत्र पारशशवनी तालुक्यात करण्यात यावे असे तनवेिन 
लोकप्रतततनधीींनी माहे डडसेंबर, २०१५ मध्ये वा त्या िरम्यान दिले, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्हयास, मागणीच्या अनुषींगाने शासनाने कोणती कायशवाही केली वा 
करण्यात येत  आहे, 
(३) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. विष्ट् ण ुसिरा : (१) खरे आहे. 
(२) गोंडवना साींस्तकृततक सींग्रहालय तथा प्रशशक्षण उपकें द्राची गरि तथा महत्व 
लक्षात घेता, त्याची स्तथापना नागपूर शहरात करण्याबाबतची कायशवाही अींततम 
्प्प्यात आहे.   
(३) प्रश्न उद् ावत नाही. 
 

----------------- 
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िाशशम जजल्ह्यातील सािचजननि बाांधिाम विभागाच्या ननयांत्रणात  
असलेल्हया रस्त्त्याांिरील ििृाांची होत असलेली तोड 

  

(२१) *  ४९७६८   श्री.अशमत झनि (ररसोड), अॅड.यशोमती ठािूर (नतिसा), 
श्री.अब् दलु सत्तार (शसल्हलोड), डॉ.सांतोष टाररे् (िळमनुरी), श्री.त्र्यांबिराि शभसे 
(लातूर ग्रामीण), श्री.अशमन पटेल (मुांबादेिी), श्री.िुणाल पाटील (धुळे ग्रामीण) :   
सन्माननीय सािचजननि बाांधिाम (सािचजननि उपक्रम िगळून) मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) वाशशम जिल्ह्यातील सावशितनक बाींधकाम ववभागाच्या तनयींत्रणात असलेल्हया 
रस्तत्याींवरील वकृ्षाींची लाकूड चोरटयाींकडून तोड होत असल्हयाचे माहे रे्फब्रुवारी, 
२०१६ मध्ये वा त्या िरम्यान तनिशशनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, या सींिभाशत शासनाने चौकशी केली आहे काय व चौकशीत काय 
तनषपन्न झाले आहे व त्यानसुार िोषीींवर कोणती कायशवाही करण्यात आली आहे, 
(३) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. चांद्रिाांत पाटील : (१) अींशतः खरे आहे. 
(२) रस्त त् याच् या कडलेा असलेले शेतकरी रस्त त् याच् या कडचेी झाड-ेझुडपे व गवत, 
कचरा शेतीकामाचे वेळी िाळून ्ाकतात. त् या वेळी शिेारीच असलेल्ह या झाडाींना 
आग लागुन झाड ेकमकुवत होऊन कोसळतात. झाड ेकोसळल्ह यानींतर सिर वकृ्षाींची 
चोरी होत आहे, हे तनिशशनास आले आहे. परींत,ु अशा घ्ना तनिशशनास आल्ह यावर 
याबाबत सींबींधीत पोलीस स्त े्शनला त ार नोंिववण् यात आलेली आहे. 
(३) प्रश् न उद् ावत नाही. 

----------------- 
िें द्र शासनाच्या एिरिमी एर्आरपी िायदा डािलून राज्यातील साखर 

िारखान्याांनी ८०:२० हा सोयीस्त्िर र्ॉमुचला िापरला असल्हयाबाबत 
  

(२२) *  ४७३३८   श्री.प्रिाश आबबटिर (राधानगरी), डॉ.सुजजत शमणचेिर 
(हातिणांगले) :   सन्माननीय सहिार मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील 
काय :- 
  

(१) कें द्र शासनाच्या एकरकमी एर्फआरपी कायिा डावलून राज्यातील साखर 
कारखान्याींनी ८०:२० हा सोयीस्तकर र्फॉमुशला वापरला आहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्हयास, या र्फॉमुशल्हयाप्रमाणे शेतकऱ्याींना ऊसाची शमळालेली बहुताींशी बबले 
बँका व ववकास सींस्तथेने किाशला वगश केली असून उवशररत किश रे्फडल्ह याशशवाय 
नवीन किश शमळणार नाहीत, असे शेतकऱ्याींना बॅंकानी  कळववले आहे, हे ही खरे 
आहे काय, 
(३) असल्हयास, शेतकऱ्याींनी केलेल्हया परतरे्फडीच्या ७० ते ८० ्क्के रक्कम बकँा 
व ववकास सींस्तथेने पढुील किाशपो्ी दयावी अशा प्रकारच्या मागण्या राज्यातील 
शेतकऱ्याींच्या ववववध सींघ्नाींनी केलेल्हया आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्हयास, यासाठी शासनाने कोणत्या उपाययोिना केल्हया आहेत, नसल्हयास, 
ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. चांद्रिाांत पाटील : (१)  ८० ्क्के  प्रमाणे FRP िेण्याबाबत शासनाने  
कोणतेही  आिेश  काढलेले नाहीत. शतेकरी  सींघ्नाींचे  प्रतततनधी  व साखर 
कारखान्याींचे  प्रतततनधी  याींची  बैठक  होऊन त्यामध्ये  सामींिस्तयाींने  FRP 
ची ८० ्क्के  प्रमाणे  िेयके  अिा करणेबाबत  उभय पक्षात  ठरले. यानसुार 
कारखान्याींनी  कायशवाही केलेली आहे. 
(२)   नाही. तथावप, महाराषर सहकारी  सींस्तथा  अगधतनयम, १९६० मधील 
तरतुिीनुसार  ववत्तीय सींस्तथानी वपक उत्पािनासाठी  दिलेल्हया  किाशचे 
वसुलीसाठी  अशा  उत्पािनाच्या  वव ीतनू  साींगड  पध्ितीने (Linking  
Recovery) वसुली  करण्याची  तरतिु  आहे. या तरतिुीनुसार  जिल्हहा 
मध्यवती  सहकारी  बँका  व ववववध कायशकारी  सेवा  सहकारी सींस्तथा  वपक 
किश  वसुलीची  कायशवाही  करतात. 
(३) नाही. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

----------------- 
उमरगा- लोहारा या रस्त्त्याच्या चौपदरीिरणाच्या िामात  

सुरिा ननयमाांचा अिलांब होत नसल्हयाबाबत 
  

(२३) *  ५१५६४   श्री.ज्ञानराज चौगुले (उमरगा) :   सन्माननीय सािचजननि 
बाांधिाम (सािचजननि उपक्रम िगळून) मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील 
काय :- 
  

(१) राज्यातील रा.म.मा.९ या रस्तत्याच्या चौपिरीकरणाच्या कामात सुरक्षा 
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तनयमाींचा अवलींब होत नसल्हयाच्या कारणाने अनेक अपघात होत आहेत, हे खरे 
आहे काय, 
(२) असल्हयास, यास िबाबिार असणाऱ्या सींबींगधताींवर कायिेशीर कारवाई 
होणेबाबत उमरगा-लोहारा येथील लोकप्रतततनधी याींनी जिल्हहागधकारी, उस्तमानाबाि 
याींना दिनाींक ३० िानेवारी, २०१५ रोिी वा त्या सुमारास लेखी पत्रादवारे सुगचत 
केले होते, हे खरे आहे काय, 
(३) असल्हयास, उक्त तनवेिनाच्या अनषुींगाने सींबींगधतादवारे कोणतीच कायशवाही 
अदयापही झाली नाही, हे खरे आहे काय, उक्त प्रकरणी शासन कोणती व केव्हा 
कायशवाही करणार आहे, 
(४) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. चांद्रिाांत पाटील : (१)  हे खरे नाही. 
     पुणे-हैद्राबाि राषरीय महामागश  . ९ च्या कक.मी. २४९/००० ते कक.मी. 
३४८/८०० रस्तत्याच्या चौपिरीकरणाचे काम भारतीय राषरीय रािमागश प्रागधकरण 
याींचेमार्फश त खािगीकरणातनू प्रगतीत आहे. वाहन चालकाने वाहन हयगयीने व 
तनषकाळिीपणे चालववल्हयाने अपघात होत आहेत.  असे पोलीस अधीक्षक 
(मुख्यालय), अपर पोलीस महासींचालक (वाहतकु), मुींबई याींनी कळववले आहे. 
(२) लोकप्रतततनधी याींनी जिल्हहागधकारी उस्तमानाबाि याींना दिनाींक ३० िानेवारी, 
२०१५ रोिी वा त्या सुमारास लेखी पत्रादवारे सुगचत केले होते, हे खरे आहे. 
(३) हे खरे नाही. 
     सिर तनवेिनाच्या अनुषींगाने जिल्हहागधकारी, उस्तमानाबाि याींनी प्रकल्हप 
सींचालक याींना सुरक्षा तनयमाींचा अवलींब करणेबाबत कळववले आहे.   या 
कामाच्या सवलतकाराकडून रस्तते सुरक्षा ववषयक तनयमाींचे पालन तनवविा 
शतीनुसार करण्यात येत असल्हयाचे प्रकल्हप सींचालक, भारतीय राषरीय रािमागश 
प्रागधकरण, सोलापूर याींनी कळववले आहे. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 
 

----------------- 
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मुांबई-पुणे महामागाचचे आठ पदरीिरण िरण्याबाबत 
  

(२४) *  ४२३९६   श्री.सांग्राम थोपटे (भोर), श्री.जयिुमार गोरे (माण), डॉ.सांतोष 
टाररे् (िळमनुरी), प्रा.िषाच गायििाड (धारािी), श्री.अस्त्लम शेख (मालाड 
पजश्चम), श्री.अशमन पटेल (मुांबादेिी), श्रीमती ननमचला गावित (इगतपूरी) :   
सन्माननीय सािचजननि बाांधिाम (सािचजननि उपक्रम) मांत्री पुढील गोष्ीींचा 
खलुासा करतील काय :- 
  

(१) मुींबई-पुणे महामागाशचे आठ पिरीकरण करण्याबाबतचा तनणशय दिनाींक ३० 
नोव्हेंबर, २०१५ रोिी वा त् या सुमारास घेण्यात आला आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, तनणशयाचे स्तवरुप काय आहे, 
(३) उक्त आठ पिरीकरणाच्या कामास साधारणत: ककती तनधी लागणे अपेक्षक्षत 
आहे व सिर काम ककती कालावधीत कशाप्रकारे पूणश करण्यात येणार आहे ? 
  
श्री. एिनाथ शशांदे : (१) व (२) द्रतुगती मागाशच्या खालापूर पथकर नाका ते 
कुसगाींव इीं्र चेंि या भागात िोन बोगिे, िोन व्हाया डक्् सह  ८ पिरी 
शमशसींग शलींक रस्तत्याच्या कामास मींत्रीमींडळाच्या पायाभूत सुववधा सशमतीने 
दिनाींक ३०.११.२०१५ च्या बैठकीत मान्यता दिली आहे. 
(३) या कामासाठी सन २०११-१२ िरसूची नुसार रु. ३२१५ को्ी खचश अपेक्षक्षत 
आहे. 
       सिर कामाचा सववस्ततर प्रकल्हप अहवाल तयार झाल्हयावर मींत्रीमींडळाच्या 
पायाभूत सुववधा सशमतीच्या मान्यतेसाठी सािर करण्याचा तनणशय घेण्यात आला 
आहे. 

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

महाड तालुक्यातील गाांधारी नदीिरील निीन पूल ननधी  
अभािी अपूणाचिस्त्थेत असल्हयाबाबत 

(२५) *  ४९९६५   श्री.प्रशाांत ठािूर (पनिेल), श्री.समीर िुणािार (हहांगणघाट), 
अॅड.आशशष शेलार (िाांदे्र पजश्चम), श्री.विजय िाळे (शशिाजीनगर) :   
सन्माननीय सािचजननि बाांधिाम (सािचजननि उपक्रम िगळून) मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) महाड (जि.रायगड) तालुक्यातील नाते, भावे व बबरवाडी येथील गाींधारी 
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निीवरील  नवीन पुलाचे काम तनधी अभावी अपूणाशवस्तथेत असल्हयाचे         
माहे रे्फब्रवुारी, २०१६ मध्ये वा त्या िरम्यान तनिशशनास आले आहे, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्हयास, उक्त पुलाच्या कामाला सन २००८ मध्ये मींिुरी शमळाली व २०११ 
मध्ये काम  सुरु झाल्हयानींतर ८० लाख रुपयाची प्रशासकीय मान्यता असलेल्हया 
या कामाला आत्तापयांत एक को्ी रुपये खचशही  झाला आहे,  हे ही खरे आहे 
काय, 
(३) असल्हयास,  काम पूणश होण्यासाठी आवश्यक तनधीची मागणीही सींबगधत 
ववभागाने केली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्हयास, उक्त पुलाचे काम पूणश होण्यासाठी आवश्यक तनधी उपलब्ध 
करून िेण्याबाबत शासनाने कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

श्री. चांद्रिाांत पाटील : (१) अींशत: खरे आहे. 
      नाते येथील पुलाचे कामे अपूणाशअवस्तथेत आहे. भावे व बबरवाडी येथील 
पुलाींची कामे अदयाप मींिूर नाहीत. 
(२) नाते येथील पुलाच्या कामासाठी रु. ८० लक्ष इतक्या रक्कमेस प्रशासकीय 
मान्यता प्रिान करण्यात आली आहे. या कामासाठी रु. १०१.३९ लक्ष इतका खचश 
झाला आहे. काम अपूणश जस्तथतीत आहे. 
(३) होय. 
(४) गाींधारी निीवरील नाते  पुलाचे उवशरीत  काम नाबाडश-२१ अींतगशत नाबाडशने 
मींिूर केलेले असून सिर पलुाींचे काम तनधी उपलब्धतेच्या अधीन राहून हाती 
घेण्याचे प्रस्तताववत आहे. 
      भावे व बबरवाडी येथील पलुाींची कामे मींिूरी तनधी तनकष व प्राधान्य 
 मानुसार हाती घेण्याचे तनयोिन आहे. 

----------------- 
मानसरोिर िॉम््लेक्स सहिारी गहृननमाचण सांस्त्था (ननयोजजत) मयाच.  

िामोठे (ता.पनिेल, जज.रायगड) या सांस्त्थेच्या नोंदणीबाबत 
  

(२६) *  ५१५०९   श्री.सांजय शशरसाट (औरांगाबाद पजश्चम) :   सन्माननीय 
सहिार मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१)  मानसरोवर कॉम्प्लेक्स सहकारी गहृतनमाशण सींस्तथा (तनयोजित) मयाश. 
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कामोठे ता.पनवेल जि.रायगड या सींस्तथेच्या नोंिणीसाठी असहकायश या सिराखाली 
सहतनबींधक सहकारी सींस्तथा (शसडको) नवी मुींबई याींचेकड े दिनाींक १६ ऑक््ोबर, 
२०१४ रोिी ररतसर अिश केला होता, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास सिर प्रस्ततावावर तत्कालीन सहतनबींधक सहकारी सींस्तथा शसडको 
नवी मुींबई याींनी बबल्हडरशी सींगनमत करून सींस्तथेच्या प्रवतशकाला कोणतीही बािू 
माींडण्याची सींधी न िेता दिनाींक २२ सप् े्ंबर, २०१५ रोिी प्रस्तताव नाकारण्यात 
आल्हया बाबतची लेखी त ार लोकप्रतततनधीींनी मा.मींत्री (सहकार) याींचेकड े     
माहे िानेवारी, २०१६ रोिी केली आहे, हे खरे आहे काय, 
(३) असल्हयास त ारीच्या अनषुींगाने काय कायशवाही करण्यात आली आहे वा 
करणार आहे, 
(४) नसल्हयास, ववलींबाची काय कारणे आहेत ?  
  
श्री. चांद्रिाांत पाटील : (१) होय. 
(२) व (३) होय. 
     मा. लोकप्रतततनधी याींनी शासनाकड े केलेली त ार प्राप्त झाली आहे. 
सिरची त ार ही तनयोजित सहकारी गहृतनमाशण सींस्तथेच्या नोंिणी सींिभाशतील 
असून,  नोंिणी ववषयक अ्ी/ शतीची पतूशता झाली नसल्हयाने सुनावणीची सींधी 
िेऊन नोंिणी अगधकारी, सहतनबींधक, सहकारी सींस्तथा (शसडको), नवी मुींबई याींनी 
दिनाींक २२.९.२०१५ रोिीचे आिेशान्वये सिरचा प्रस्तताव नाकारला आहे. या 
प्रकरणी सुनावणीअींती तनणशय दिलेला असल्हयाने त्याबाबत कायशवाही करण्यासाठी 
सींबींगधताींनी ररतसर अवपल करणे आवश्यक आहे. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

----------------- 
शसांदखेडराजा तालुक्यातील (जज.बुलढाणा) राहेरीजिळील  

खडिपूणाच नदीिरील पुलाच्या दरुुस्त्तीबाबत 

(२७) *  ४९१७४   डॉ.शशशिाांत खेडिेर (शसांदखेड राजा) :   सन्माननीय 
सािचजननि बाांधिाम (सािचजननि उपक्रम िगळून) मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा 
करतील काय :- 
  

(१) शसींिखेडरािा तालुक्यातील (जि.बलुढाणा) राहेरीिवळील खडकपूणाश 
निीपात्रावर १९७२ िरम्यान बाींधण्यात आलेल्हया ऐततहाशसक पुलावरुन क्षमतेपेक्षा 
अगधक वाहतुक होत असल्ह याने या पुलाला हािरे बसत असल्हयामुळे ऐततहाशसक 
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पुल धोक्यात आल्हयाचे नुकतेच माहे िानेवारी, २०१६ मध्ये वा त्या िरम्यान 
तनिशशनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, सिर पूलाची १९७२ पासून अदयापी िेखभाल व िरुुस्तती झालेली 
नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्हयास, ऐततहाशसक पुलाची िरुावस्तथा झालेली असून पुलाचे कठड ेतु् लेले 
असून िररोि लहान-मोठे अपघात घडत असून आतापयांत अनेकाींचा बळी गेला 
असल्हयामुळे या पुलाची त्वररत िरुुस्तती करण्याबाबत नागररकाींची सातत्याने 
मागणी करुनही अदयापी शासन स्ततरावर कोणतीही कायशवाही झालेली नाही, हे 
खरे आहे काय, 
(४) असल्हयास, याबाबत शासनाने पाहणी व चौकशी केली आहे काय, त्यात काय 
आढळून आले, तदनुसार शासनस्ततरावर काय कायशवाही केली वा करण्यात येत 
आहे, नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

श्री. चांद्रिाांत पाटील : (१) व (२) हे खरे नाही. 
(३) पुलाचे तु् लेले कठड ेिरुुस्तती व सींरक्षक उपाय योिनचे काम सन २०१५-१६ 
च्या ग् ड कायश मात मींिूर असून तनवविा प्रक या प्रगतीत आहे. तनधी 
उपलब्धतेनुसार सिर पुलाच्या िरुुस्ततीचे काम करण्यात येईल. 
(४) होय. 
      मुख्य अशभयींता, सावशितनक बाींधकाम प्रािेशशक ववभाग, अमरावती याींनी 
सिर पुलाची पाहणी केली आहे. 
      सिर पलु सुजस्तथतीत असून पुलाचे expansion joint ची पनुस्तथाशपना 
करण्याची गरि आहे. सिरचे काम तनधी, तनकष व मींिुरीच्या अगधन राहून हाती 
घेण्याचे प्रस्तताववत आहे. 

----------------- 
बुलढाणा जजल्ह हा िें द्रीय सहिारी बिेेत जजल्ह हा पररषदेचा ननधी अडिल्ह याबाबत 

(२८) *  ४९२४३   श्री.हषचिधचन सपिाळ (बुलढाणा) :   सन्माननीय सहिार 
मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) बुलढाणा जिल्हहा पररषिेच्या ववववध ववभागातील योिनाींची तसेच सेवा 
तनवतृ्त कमशचा-याींचे थकीत वेतनाची सन २०१२-२०१३ पासून सुमारे १२३ को्ी 
रुपयाींची रक्कम बुलढाणा जिल्हहा कें द्रीय सहकारी बँकेचा परवाना रद्द झाल्हयाने 
अडकून पडली आहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्हयास, सिर रक्कम जिल्हहा पररषिेला प्राप्त करून िेण्यासाठी शासनाने 
कोणती उपाय योिना केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्हयास, जिल्हहा पररषिे चा तनधी बलुडाणा कें द्रीय सहकारी बँकेत 
अडकल्हयामुळे व बकँ अवसायनात तनघाल्हयाने योिना राबववता आल्हया  नाहीत, 
हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्हयास, यामुळे जिल्हहा पररषिेने तनजश्चत केलेल्हया योिनाींचा लाभार्थयाांना 
लाभ िेण्यासाठी शासनाने कोणती पयाशयी उपाय योिना केली वा करण्याींत येत 
आहे, 
(५) नसल्हयास, त्याची कारणे कोणती ? 
  
श्री. चांद्रिाांत पाटील : (१) होय, हे  अींशत: खरे आहे. 
(२) सिरची रक्कम जिल्हहा पररषिेला परत करण्यासाठी बँकेचे व्यवहार पवुशवत 
होणे आवश्यक आहे.  यासाठी कें द्र शासन, राज्य शासन व नाबाडशदवारे बुलडाणा 
जि.म.स. बँकेस अतनवायश ७ %  CRAR राखण्यासाठी बँकेस बकँीींग परवाना 
शमळण्यासाठी शासकीय भागभाींडवल स्तवरुपात अथशसहाय्य रु. २०६.९९ को्ी 
उपलब्ध करुन दिले आहे व बँकेने बकँीींग परवाना शमळण्यासाठी नव्याने ररझव्हश 
बँकेकड ेअिश सािर केला आहे. 
(३) होय, हे खरे आहे. 
(४) जिल्हहा पररषिेचा तनधी परत करण्याकररता आयकु्त तथा तनबींधक, सहकारी 
सींस्तथा, महाराषर राज्य, पुणे याींचे स्ततरावर पाठपूरावा चालू आहे 
(५) प्रश्न उद् ावत नाही. 

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

आहदिासी विभागाने मागील ८ महहन्यात र्क्त  
२५ टक्िेच ननधी खचच िेला असल्हयाबाबत 

  

(२९) *  ४३४२६   श्रीमती ननमचला गावित (इगतपूरी), श्री.मधुिरराि चव्हाण 
(तुळजापूर), श्री.शसध्दराम म्हेत्र े(अक्िलिोट), श्री.अस्त्लम शेख (मालाड पजश्चम), 
प्रा.िषाच गायििाड (धारािी), श्री.अशमन पटेल (मुांबादेिी) :   सन्माननीय 
आहदिासी वििास मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील आदिवासीींचा सवाांगगण ववकास होण्यासाठी राज्य सरकार  तनधी 
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िेत असताना शासकीय यींत्रणाच आदिवासीींच्या ववकासाला खीळ घालत असल्हयाचे 
वास्ततव समोर येत असून चालू आगथशक वषाशसाठी शासनाने लोकसींख्येनुसार ५ 
हिार १७० को्ी रुपयाींचा तनधी मींिूर केला परींतु आदिवासी ववभागाने मागील ८ 
मदहन्यात त्यापकैी र्फक्त २५ ्क्केच तनधी खचश केला असल्हयाची बाब माहे 
िानेवारी, २०१६ मध्ये वा त्या िरम्यान तनिशशनास आली , हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, उवशररत ३ हिार ८०० को्ी खचाशचे आव्हान ववभागासमोर असून 
वेळेअभावी तनधी परत िाण्याची शक्यता तनमाशण झाली असल्हयाने आदिवासीींचा 
वगश उपेक्षक्षत रादहली आहे, हे खरे आहे काय, 
(३)असल्हयास, सिरील खचाशचा ववतनयोग न करणाऱ्या सींबींगधताींवर शासनाने काय 
कायशवाही केली वा करणार आहे, 
(४) नसल्हयास, सवशसाधारण कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. विष्ट् ण ुसिरा : (१) होय, हे अींशत: खरे आहे. 
     शासनाने अथशसींकजल्हपत करुन दिलेल्हया रु. ५१६८.९९ को्ी तरतिूीपैकी 
रे्फब्रवुारी, २०१६ अखेर रु. २१८९.२२ को्ी इतका तनधी खचश झालेला असून त्याची 
्क्केवारी ४२.३५ ्क्के इतकी आहे. 
(२) काही योिना उशशरा सुरु झाल्हयाने त्याींना तनधी िेण्याची कायशवाही सुरु 
आहे.  माहे माचश, २०१६ अखेरपयांत सिरचा तनधी खचश करण्याबाबतची कायशवाही 
सींबींगधत तनयींत्रण अगधकारी याींचेकडून सुरु आहे. तसेच ज्या यींत्रणाींकडील तनधी 
खचश होणार नाही,  आणण ज्या यींत्रणाींना िािा तनधीची आवश्यकता आहे त्याींना 
पुनववशतनयोिनादवारे तनधी उपलब्ध करुन िेण्यात येत आहे. 
(३) व (४) प्रश्न उद् ावत नाही. 
 

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

भुसािळ शहरासह तालुक्यात सहिारी सांस्त्थाांिर  
अिसायिाांची ननयुक्ती िेल्हयाबाबत 

  

(३०) *  ४०२०८   श्री.सांजय साििारे (भुसािळ) :   सन्माननीय सहिार मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१)  भुसावळ शहरासह तालुक्यातील एकूण १७ सहकारी सींस्तथाींवर अवसायकाींची 
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तनयुक्ती माहे िानेवारी, २०१६ मध्ये वा त्या िरम्यान करण्यात आली आहे, हे 
खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, प्रत्यक्षात १७ पैकी केवळ ५ सींस्तथाींवर अवसायकाींनी पिभार 
स्तवीकारला आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्हयास, उक्त बाब १ व २ नुसार चौकशी करण्यात आली आहे काय, 
(४)  असल्हयास,  पिभार स्तवीकारण्यास ववलींब  करणा-या १२ अवसायकाींवर 
शासनादवारे कोणती कारवाई करण्यात आली आहे वा  येणार आहे, 
(५)  नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. चांद्रिाांत पाटील : (१) हे खरे नाही. तथावप, सन १९९९ मध्ये १, सन २००० 
मध्ये ३, सन २०१२ मध्ये ११, सन २०१३ मध्ये१, सन २०१४ मध्ये १, याप्रमणे 
एकूण १७ सींस्तथाींवर सन २०१६ पवूीच अवसायानाची कायशवाही सहाय्यक तनबींधक, 
भुसावळ कायाशलयाकडून करण्यात आली आहे. 
(२) होय. 
(३), (४) व (५) होय. ववलींबाबाबत सींबींगधताींचा खलुासा मागववण्यात आलेला आहे. 
त्याींचा खलुासा ववचारात घेऊन त्याींच्यावर तनयमानुसार कायशवाही करण्यात येईल. 

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

राज्यातील विमुक्त जाती ि भटक्या जमातीच्या आश्रम शाळाांना 
जोडून असलेल्हया सव्िाशे िननष्ट्ठ महाविद्यालयाांचे  

िेतन अनदुान शमळाले नसल्हयाबाबत 
  

(३१) *  ४२७३०   श्री.िुणाल पाटील (धुळे ग्रामीण), श्री.डी.एस.अहहरे (साक्र ), 
श्री.अशमन पटेल (मुांबादेिी), श्री.आशसर् शेख (मालेगाांि मध्य), श्री.अस्त्लम शेख 
(मालाड पजश्चम), श्री.प्रशाांत ठािूर (पनिेल), श्री.समीर िुणािार (हहांगणघाट), 
अॅड.आशशष शेलार (िाांदे्र पजश्चम), श्री.विजय िाळे (शशिाजीनगर) :   
सन्माननीय सामाजजि न् याय मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील ववमुक्त िाती व भ्क्या िमातीच्या आश्रम शाळाींना िोडून 
असलेल्हया सव्वाशे कतनषठ महाववदयालयाींचे वेतन अनिुान शमळाले नसल्हयाचे 
माहे िानेवारी, २०१६ मध्ये वा त्यािरम्यान तनिशशनास आले आहे, हे  खरे आहे 
काय, 
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(२) असल्हयास, सिर महाववदयालयाचे वेतन अनिुान तात्काळ िेण्यासाठी 
शासनाने कोणती उपाययोिना केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ?  
  
श्री. राजिुमार बडोले : (१) होय. 
(२) व (३) सिर प्रस्ततावासींिभाशत उच्चस्ततरीय सशमतीने उपजस्तथत केलेल्हया 
मुियाींच्या मादहतीसह व मा. उच्च न्यायालयाच्या तनिेशानसुार प्रस्तताव 
मींबत्रमींडळासमोर रे्फर सािर करण्याची कायशवाही सुरु आहे. 

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

सोलापूर येथील देहू आळांदी ते पांढरपूर या पालखी मागाचिरील बोंडले या गािी 
रस्त्त्याच्या दतुर्ाच असलेल्हया अनतक्रमणाांिर िेलेल्हया िारिाईबाबत 

  

(३२) *  ४३८४१   श्री.हनमुांत डोळस (माळशशरस), श्री.जजतेंद्र आव् हाड (मुांरा 
िळिा), श्री.सुरेश लाड (िजचत) :   सन्माननीय सािचजननि बाांधिाम 
(सािचजननि उपक्रम िगळून) मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) सोलापूर येथील िेहू आळींिी ते पींढरपूर या पालखी मागाशवरील बोंडले या गावी 
रस्तत्याच्या  ितुर्फाश असलेली व्यावसातयकाींची िकुाने व िनु्या इमारती सावशितनक 
बाींधकाम ववभाग, सोलापूर याींनी दिनाींक २६ डडसेंबर, २०१५ रोिी वा त्या 
सुमारास ह्ववल्हया, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, या कारवाईत ववस्तथावपत होणाऱ्याींच्या नकुसानीचे पींचनामे करुन 
तसे त्याींना नकुसान भरपाई शमळावी अशी मागणी जिल्ह्याच्या लोकप्रतीतनधीींनी 
जिल्हहागधकारी, सोलापूर तसेच शासनाकड े माहे िानेवारी, २०१६ मध्ये वा त्या 
िरम्यान लेखी पत्रादवारे केली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्हयास, याबाबत शासनाने कोणती तातडीची मित सींबींगधताींना केली आहे 
अथवा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. चांद्रिाांत पाटील : (१) हे खरे आहे. 
(२) व (३) ववषयाककीं त रस्तता हा सींत श्री.ज्ञानेश्वर महाराि व सींत श्री. तकुाराम 
महाराि पालखी मागाशचा भाग असून बोंडले या दठकाणी सिर मागाशची 
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मध्यापासून हद्द प्रत्येक बािूस २० मी्र आहे. मौिे बोंडले येथील शासकीय 
रस्तत्याच्या हद्दीतील अतत मणे ह्ववण्याची कायशवाही ही मा. उच्च न्यायालय, 
मुींबई येथे िाखल यागचका  माींक ५०३२/२०१३ वर मा. उच्च न्यायालयाने      
दि. ०३.०८.२०१५ रोिी दिलेल्हया आिेशानुसार करण्यात आलेली आहे. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 
 

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

मुदखेड (जज. नाांदेड) येथील रेल्हिे बरजचे िाम अपूणच असल्हयाबाबत 

(३३) *  ५०७१६   श्रीमती अशमता चव्हाण (भोिर), श्री.डी.पी.सािांत (नाांदेड 
उत्तर), श्री.िसांतराि चव्हाण (नायगाांि) :   सन्माननीय सािचजननि बाांधिाम 
(सािचजननि उपक्रम िगळून) मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) मुिखेड (जि.नाींिेड) येथील रेल्हवे बब्रिचे काम अदयाप सुरु झाले नाही त्यामुळे 
शहरवाशसयाींना र्फा्क पडल्हयानींतर तासनतास ता्कळत थाींबावे लागत असल्हयाचे 
माहे डडसेंबर, २०१५ रोिी वा त्या सुमारास तनिशशनास आले आहे, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्हयास, शहरातील अींतगशत रस्तते खड्डमेय झाले आहेत, नाले कचऱ्याींने 
तुडूींब भरल्हया आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्हयास, उक्त प्रश्न १ नुसार शासनाने तनणशय घेऊन सिर पुलाचे काम 
सुरु करण्याबाबत कोणती कायशवाही केली आहे वा करण्यात येत आहे, 
(४) तसेच, उक्त प्रश्न २ व ३ नुसार शहरातील रस्तत्याींची िरुुस्तती करण्याबाबत 
तसेच कचरा भरलेल्हया नाले सार्फ करण्याबाबत शासनाने कोणती कायशवाही केली 
वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
 

श्री. चांद्रिाांत पाटील : (१) होय, हे अींशत: खरे आहे. 
(२)  मुिखेड शहराींतगशत रस्तते व नाले िेखभालीसाठी नगर पररषि, मुिखेड याींचे 
कायशक्षेत्रात येतात. 
     शहरातील नाल्हया व रस्तत्याींची सार्फसर्फाई तनयमीत करण्यात येते असे 
नगरपाशलका मुिखेड याींनी कळववले आहे. 



34 

(३) शासनाने रेल्हवे भुयारी मागश व िोडरस्तत्याींच्या कामास रु. ५०० लक्ष रकमेस 
दि.२०/३/२०१० रोिीच्या शासन तनणशयानुसार प्रशासकीय मान्यता प्रिान केली 
आहे. रेल्हवे ववभागास भुयारी मागाशचे कामासाठी आवश्यक रु. ३७१.५३ लक्ष 
तनधीपकैी रु.२५१.०० लक्ष इतका तनधी वगश करण्यात आला आहे. रेल्हवे ववभागाने  
भुयारी मागाशचे काम पूणश केले आहे.भुयारी मागाशच्या िोड रस्तत्याचे कामासाठी 
तनवविा तनजश्चत करण्यात आली आहे. तथावप िोडरस्तत्यासाठी आवश्यक िशमन 
नगरपाशलका मुिखेड याींनी सा.बाीं. ववभागाच्या ताब्यात दिली नसल्हयाने 
कीं त्रा्िाराींना काम सुरु करण्याचे आिेश िेणे शक्य झालेले नाही. 
नगरपाशलकेकडून िागा ताब्यात शमळाल्हयावर काम हाती घेवनू पूणश करण्याचे 
तनयोिन आहे. 
(४) नगरपाशलका मुिखेड याींच्यामार्फश त रस्तत्याची िरुुस्तती व नाले सार्फ करण्याची 
कायशवाही करण्यात येत आहे. तसेच काही आवश्यक काम मींिुरी तनधी तनकष व 
प्राधान्य  मानुसार हाती घेण्याची तनयोिन आहे. 
(५) प्रश्न उद् ावत नाही. 

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

महाराष्ट्र राज्य सहिारी गहृननमाचण आधथचि महामांडळाला चुि च्या  
धोरणामुळे १०० िोटीचे निुसान झाल्हयाबाबत 

  

(३४) *  ४८५९९   श्री.अतुल भातखळिर (िाांहदिली पिूच), श्री.इम्तीयाज सय्यद 
(औरांगाबाद मध्य) :   सन्माननीय सहिार मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील 
काय :- 
  

(१) महाराषर राज्य सहकारी गहृतनमाशण आगथशक महामींडळाला चुकीच्या 
धोरणामुळे १०० को्ीचे नकुसान झाल्हयाचे माहे रे्फब्रुवारी, २०१६ मध्ये तनिशशनास 
आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, २००९ ते २०१५ या कालावधीत प्राप्त झालेली भाडपेट्टीची रक्कम 
आणण िरातील वाढीमुळे शमळणारी भाडपेट्टीतील रक्कम यातील मोठ्या र्फरकामुळे 
महामींडळाला ४६ को्ीचे नुकसान झाल्हयाचे सिानींि गुरव याींच्या सशमतीने 
केलेल्हया लेखा परीक्षणाच्या अहवालात तनिशशनास आले, हे ही खरे आहे काय, 
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(३) असल्हयास, सिर महामींडळाच्या सवश व्यवहाराींची व महामींडळाकड ेअसणाऱ्या 
इमारती, भूखींड इ. च्या व्यवहाराींची ववशशष् सशमती स्तथापन करून चौकशी 
करण्यात येणार आहे काय, 
(४) असल्हयास, कधीपासून चौकशीला सुरुवात करण्यात येणार आहे, 
(५) तसेच, महामींडळाच्या गैरव्यवहार करणाऱ्या अगधकारी, तत्कालीन अध्यक्ष 
याींच्यावर काय कारवाई केली वा करणार आहे, 
(६) नसल्हयास, ववलींबाची  कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. चांद्रिाांत पाटील : (१) अींशत: खरे आहे. 
(२) होय, 
      श्री. सिानींि गुरव, ववशेष लेखापररक्षक, सहकारी सींस्तथा, (कर्फरते पथक), 
मुींबई याींच्या दि. २८.१२.२०१५ रोिीच्या अहवालामध्ये सींस्तथेचे ककमान ४६ को्ी 
इतके नकुसान झाले असल्हयाचे नमूि केले आहे. 
(३) होय, 
      उपरोक्त अहवालामध्ये नमूि केलेनुसार सिर मुदयाींबाबत महाराषर 
सहकारी सींस्तथा अगधतनयम १९६० चे कलम ८३ अन्वये प्रागधकृत अगधकाऱ्याची 
नेमणकू करुन चौकशी करण्यात येईल. 
(४) व (५) तात्काळ प्रागधकृत अगधकाऱ्याची नेमणकू करुन एक मदहन्यात 
चौकशी सुरु करण्यात येईल. महाराषर सहकारी सींस्तथा अगधतनयम १९६० चे 
कलम ८३ अन्वयेचा अहवाल प्राप्त झालेनींतर सहकार कायदयातील  तरतिूीनुसार 
कलम ८८ अन्वये सींबींगधत िबाबिार सींचालक व अगधकाऱ्याींववरुध्ि पढुील 
कारवाई करण्यात येईल. 
(६) प्रश्न उद् ावत नाही. 

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

औरांगाबाद शहरातील जालना रस्त्त्यािरील िसांतराि नाईि चौि  
येथील उड्डाणपुलाची लाांबी िाढविण्याबाबत 

  

(३५) *  ४९०७०   श्री.अतुल सािे (औरांगाबाद पिूच) :   सन्माननीय सािचजननि 
बाांधिाम (सािचजननि उपक्रम) मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) औरींगाबाि शहरातील िालना रस्तत्यावरील वसींतराव नाईक चौक येथील 
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उड्डाणपुलाची लाींबी वाढववण्याची मागणी स्तथातनक लोकप्रतततनधीींनी 
महाव्यवस्तथापक, महाराषर राज्य रस्तते ववकास महामींडळ याींचेकड े दिनाींक २६ 
सप् े्ंबर, २०१५ रोिी वा त्या सुमारास पत्रादवारे तनवेिन िेऊन केली आहे, हे खरे 
आहे काय, 
(२) असल्हयास, सिर पूलाची लाींबी अग्रसेन चौकापयांत वाढववण्याच्या अनुषींगाने 
कायशवाहीची सदय:जस्तथती काय आहे व त्याबाबत ३५ को्ीचा अततररक्त तनधी 
मींिूर करावा असा प्रस्ततावही महाराषर राज्य रस्तते ववकास महामींडळाकड ेप्रलींबबत 
आहे, हे खरे आहे काय, 
(३) असल्हयास, िालना रोडवरील वसींतराव नाईक चौक येथील उड्डाणपूलाची 
लाींबी अग्रसेन चौकापयांत वाढववण्याबाबत व सिर पलुासाठी लागणारा अततररक्त 
तनधी मींिूर करण्याबाबतच्या तनणशयात्मक कायशवाहीची सदय:जस्तथती काय आहे ? 
 

श्री. एिनाथ शशांदे : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) व (३) सिरहू उड्डाणपूलाची लाींबी अगे्रसन चौकापयांत न वाढववता आहे त् या 
मींिूर आराखड्यानुसार बाींधकाम करावे असा तनणशय महाराष र राज् य रस्तते ववकास 
महामींडळाने घेतला आहे. त् यामुळे ३५ को्ीचा अततररक् त तनधी मींिूर करण् याचा 
प्रश् न उद् ावत नाही. 

----------------- 
मौजे िोसेसरी (ता.डहाण,ू जज.पालघर) येथे सूयाच नदीिर पलू बाांधण्याबाबत 

  

(३६) *  ५१३००   श्री.हहतेंद्र ठािूर (िसई), श्री.क्षितीज ठािूर (नालासोपारा), 
श्री.विलास तरे (बोईसर) :   सन्माननीय सािचजननि बाांधिाम (सािचजननि 
उपक्रम िगळून) मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) मौिे कोसेसरी (ता.डहाण,ू जि.पालघर) येथे सूयाश निीवर पूल बाींधून 
शमळणेची मागणी स्तथातनक लोकप्रतततनधीींनी अगधक्षक अशभयींता, सावशितनक 
बाींधकाम ववभाग, ठाणे याींचेकड ेदिनाींक २८ िुलै, २०१५ रोिीच्या पत्रान्वये केली 
आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, १००%  आदिवासी लोकवस्तती असलेल्हया गावातील सुमारे १८ 
हिार लोकाींना पूलाअभावी ३० कक.मी. चा वळसा घालून प्रवास करावा लागत 
असल्हयाने इींधन व वेळ िोन्ही वाया िात आहे याची शासन िखल घेणार आहे 
काय, 
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(३) असल्हयास, प्रश्न भाग १ चे उत्तर होय असल्हयास या मागणीबाबत शासनाने 
आता पयांत काय कायशवाही केली आहे वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. चांद्रिाांत पाटील : (१) व (२) होय.  
(३) व (४) ववषयाींककत पूलाच् या बाींधकामाचा प्रस्त ताव आदिवासी ववकास 
ववभागाच् या ववचाराधीन आहे. 

----------------- 
अमरािती विभागात सुमारे ५ हजार िोटी रुपये गुांतिणिु च्या  

उद्योगाांचे प्रस्त्ताि अद्याप िागदािरच असल्हयाबाबत 

(३७) *  ४६९७७   प्रा.विरेंद्र जगताप (धामणगाि रेल्हिे), प्रा.िषाच गायििाड 
(धारािी), अॅड.यशोमती ठािूर (नतिसा), श्री.अशमत झनि (ररसोड), श्री.अशमन 
पटेल (मुांबादेिी) :   सन्माननीय उद्योग मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील 
काय :- 
  

(१) राज्यात औदयोगगकष्ष्या मागासलेल्हया अमरावती ववभागात सुमारे ५ हिार 
को्ी रुपये गुींतवणकुीच्या उदयोगाींचे प्रस्तताव अदयाप कागिावरच असल्हयाचे   
माहे डडसेंबर, २०१५ मध्ये वा त्यािरम् यान तनिशशनास आले आहे, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्ह यास, या भागात उदयोगाींना प्रोत् साहन व सवलती िेण् याबाबत शासनाने 
कोणती कायशवाही केली आहे वा करण् यात येत आहे, 
(३) नसल्ह यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. सुभाष देसाई : (१) हे खरे नाही. 
(२) सामूदहक प्रोत्साहन योिनेंतगशत अमरावती ववभागामध्ये एकूण २४ ववशाल 
प्रकल्हपाींना मान्यता दिली असून त्यात आश्वाशसत गुींतवणकू रु.१४५७६ को्ी 
प्रस्तताववत असून २२१५८ व्यक्तीींना रोिगाराच्या सींधी प्रस्तताववत आहेत. 
     तसेच “मेक इन इींडीया”  या कायश मामध्ये अमरावती ववभागातील 
प्रस्तताववत सूक्ष्म, लघ,ु मध्यम व मोठे उदयोगाींतगशत एकूण २३५ उदयोिकाींनी 
शासनासमवेत सामींिस्तय करार केले असून त्यामधील प्रस्तताववत भाींडवली 
गुींतवणकू रु. २८६० को्ी व ८१८६ व्यक्तीींना रोिगाराच्या सींधी प्रस्तताववत आहेत. 
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      या ववभागातील ५ ववशाल प्रकल्हपाींना व ३ मोठया प्रकल्हपाींना पात्रता 
प्रमाणपत्र िेण्यात आले असून त्याींना प्रोत्साहनेही िेण्यात आली आहेत. 
      तसेच एम आय डी सी ने या ववभागात एकूण ४३ औदयोगगक क्षेत्र े
स्तथापन केली असून त्यासाठी एकूण ६३९९.१२ हे आर िमीन सींपािीत करण्यात 
आली आहे. या ववभागात महामींडळाने ५९८८ भुखींडापकैी ५३१८ भूखींडाचे वा्प 
केले आहे.सदयजस्तथतीत १५८२ भुखींडावरील उदयोगामध्ये उत्पािन सुरु  असून 
त्यातनू ३४,२४९ व्यक्तीींना रोिगार तनमाशण झाला आहे. 
      नाींिगाव पेठ, अमरावती येथे वस्तत्रोदयोग पाकश  स्तथापन केला असून सिर 
दठकाणी मे. रेमींड ्ेक्स्ाईल्हस याींचेकडून अततववशाल वस्तत्रोदयोग प्रकल्हप स्तथापन 
करण्याचे प्रस्तताववत आहे. तसेच शासनाने वविभाशतील नागपूर व अमरावती 
ववभागातील ववशाल व अततववशाल प्रकल्हपाींना १००% ढोबळ मुल्हयवधीत करावर 
आधाररत प्रोत्साहने िेण्याचा नुकताच तनणशय घेतला असून त्यामुळे सिर भागात 
अगधक गुींतवणकू होवनू औदयोगगकरणास चालना शमळणार आहे. 
(३) प्रश्न उद् ावत नाही. 

----------------- 
िौटुळी (ता.आटपाडी, जज.साांगली) ते साांगोला तालुक्यातील लोटेिाडी 

(जज.सोलापूर) या दोन जजल्ह्याांना जोडणारा नदीिर पुल उभारण्याबाबत 

(३८) *  ४५३५६   श्री.अननल बाबर (खानापूर) :   सन्माननीय सािचजननि 
बाांधिाम (सािचजननि उपक्रम िगळून) मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील 
काय :- 
  

(१) आ्पाडी तालुक्यातील  कौ्ुळी (जि.साींगली) ते साींगोला तालुक्यातील 
लो्ेवाडी (जि.सोलापूर) या िोन जिल्ह्याींना िोडणारा माण निीवर पुल नसल्हयाने 
तेथील िनतेला वाहतकुीस अनेक अडचणी येऊन मोठ्या प्रमाणात अपघात होत 
आहेत, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, सिर पुल उभारण्याबाबत स्तथातनक लोकप्रतततनधीींनी 
मा.सावशितनक बाींधकाम ववभागाकड ेमागणी केली आहे, हे खरे आहे काय, 
(३) असल्हयास, उक्त दठकाणी तात्काळ पलु उभारण्याबाबत शासन स्ततरावर काय 
कायशवाही करण्यात आली आहे वा येत आहे, 
(४) असल्हयास, त्याकररता ककती तनधीची तरतूि करण्यात आली आहे वा येत 
आहे, 
(५) नसल्हयास, त्याची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. चांद्रिाांत पाटील : (१) अींशत: खरे आहे. 
(२) होय. 
(३), (४) व (५) प्रश्नाधीन रस्तत्याचे काम मींिूरी व तनधीच्या  उपलब्धतेच्या 
अधीन राहून हाती घेण्याचा प्रयत्न राहील. 

----------------- 
अांबाजोगाई तालुक्यात सांजय गाांधी ननराधार योजना अनदुान  

सशमतीची गेल्हया दीड िषाचपासून बैठि न झाल्हयाने सुमारे  
२ हजार अजच प्रलांबबत असल्हयाबाबत 

  

(३९) *  ५०२१९   अॅड.भीमराि धोंड े (आष्ट्टी) :   सन्माननीय विशेष सहाय्य 
मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) अींबािोगाई तालुक्यात सींिय गाींधी तनराधार योिना अनिुान सशमतीची 
गेल्हया दिड वषाशपासून बैठक न झाल्हयाने सुमारे २ हिार वधृ्ि, तनराधार, ववधवा 
व अपींग याींचे अिश प्रलींबबत असल्हयाची बाब माहे रे्फब्रुवारी, २०१६ मध्ये वा त्या 
िरम्यान तनिशशनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, उक्त प्रकरणी शासनाकडून चौकशी करण्यात आली आहे काय, 
(३) असल्हयास, चौकशीत काय तनषपन्न झाले आहे वा सिरहू सशमतीची तातडीने 
बैठक घेण्यात येऊन सींबींगधत योिनेचा लाभ शमळवनू िेण्याबाबत शासनाकडून 
कोणती कायशवाही करण्यात आली वा येत आहे, 
(४) नसल्हयास, ववलींबाची सवशसाधारण कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. राजिुमार बडोले : (१) नाही. 
     सींिय गाींधी तनराधार अनिुान योिना सशमतीच्या दि.२९.१०.२०१५ व    
दि. ०५.०२.२०१६ रोिी बठैका घेऊन प्राप्त प्रकरणाींवर तनणशय घेण्यात आलेले 
आहेत. 
(२) प्रश्न उद् ावत नाही. 
(३) प्रश्न उद् ावत नाही. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

----------------- 
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सातगाांि डोंगरी (जज.जळगाांि, ता.पाचोरा) येथील पाचोरा तालुिा  
शशिण सांस्त्थेने चालविलेल्हया ननिासी आश्रमशाळेत स्त्थाननि  

विद्यार्थयाांना शाळेत प्रिेश देिून िेलेला गैरव्यिहार 

(४०) *  ४७१९१   श्री.किशोर पाटील (पाचोरा) :   सन्माननीय आहदिासी 
वििास मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) स्तथातनक ववदयार्थयाांना स्तथातनक आश्रमशाळेत प्रवेश िेता येत नाही असा 
शासनाचा तनयम आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, सातगाींव डोंगरी (जि.िळगाींव, ता.पाचोरा) येथील पाचोरा तालुका 
शशक्षण सींस्तथेने चालववलेल्हया तनवासी आश्रमशाळेत स्तथातनक ववदयार्थयाांना शाळेत 
प्रवेश िेऊन शासनाच्या अनिुानात सन २००५ पासून सन २०१५ पयांत गैरव्यवहार 
केल्हयाचे माहे मे, २०१५ मध्ये वा त्या िरम्यान तनिशशनास आले, हे खरे आहे 
काय, 
(३) असल्हयास, सिर आश्रमशाळेची प्पडताळणी व ववदयार्थयाांची तपासणी केली 
आहे काय, 
(४) असल्हयास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय, त्यात काय आढळून 
आले, चौकशीनुसार पुढे कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(५)  नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. विष्ट् ण ुसिरा : (१) हे खरे नाही. 
(२) हे खरे नाही. 
     सिरची शाळा १९७२ पासून सुरु असून सिर शाळेत आदिवासी तनवासी 
ववदयार्थ याांसोबत गावातील स्त थातनक ववदयार्थ याांना प्रवेश दिलेला आहे. परींत ू
स्त थातनक ववदयार्थ याांना र्फक् त शैक्षणणक सवलत दिली िात होती. शासन तनणशय 
दि.५.१.१९९५ मधील पररच् छेि  .६ नुसार आश्रमशाळेच् या गावात िसुरी कुठलीही 
शाळा सुरु नसेल तर गावातील सवश ववदयाथयांना प्रवेश िेणेबाबत तनिेश आहेत. 
गावात िसुरी शाळा नसल्ह याने सिर शासन तनणशयानुसार गावातील स्त थातनक 
ववदयार्थ याांचे शैक्षणणक नुकसान होऊ नये म् हणनू त् याींना प्रवेश दिलेला आहे. 
तसेच गावातील स्त थातनक ववदयाथाांवर कोणतेही शासकीय अनिुान सींस्त थेने 
घेतलेले नाही. 
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(३) व (४) शालेय शशक्षण ववभागामार्फश त दि. ३.१०.२०११ रोिी सींपूणश महाराष रात 
एकाचवेळी सवश शाळाींची प्पडताळणी केली. त् यामध् ये सिर शाळेची 
प्पडताळणी केली आहे. त् यासोबत सिर आश्रमशाळाींची िरवषी तपासणी केली 
िाते. आिशमतीस शाळेत १ ते १० पयांत आदिवासी मुलाींचे तनयशमत वगश सुरु 
आहेत. 
(५) प्रश् न उद् ावत नाही. 
 

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

राज्यात औद्योधगि िसाहतील ्लॉट ज्या िारखानदाराांनी घेिनू  
अद्याप िारखाना सुरु िेलेला नाही अशा िारखानदाराांसाठी  

सांजीिनी योजना राबिण्याबाबत 
  

(४१) *  ५१५९०   श्री.सुरेश (राजूमामा) भोळे (जळगाि शहर), श्री.सांजय साििारे 
(भुसािळ) :   सन्माननीय उद्योग मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील     
काय :- 
  

(१) राज्यात औदयोगगक वसाहतील प्लॉ् ज्या कारखानिाराींनी घेवून अदयाप 
कारखाना सुरु केलेला नाही अशा कारखानिाराींसाठी सींिीवनी योिना राज्य 
शासनाने माहे िानेवारी, २०१६ मध्ये वा त्यािरम्यान सुरु केली, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्हयास, आतापयांत ककती उदयोिकाींनी या योिनेचा लाभ घेण्यात 
स्तवारस्तय िाखववले आहे, 
(३) असल्हयास, उक्त बाब १ व २ नुसार चौकशी करण्यात आली आहे काय, 
(४) असल्हयास, उदयोग सुरु न करणाऱ्या प्लॉ् धारकाींवर शासन काय कारवाई 
केली वा करण्यात येणार आहे, 
(५) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. सुभाष देसाई : (१)  होय. हे खरे आहे. 
(२) सींिीवनी योिनेअींतगशत आतापयांत ८८५ उदयोिकाींनी  या योिनेचा लाभ 
घेण्यात स्तवारस्तय िाखववले आहे. 
(३) प्रश्न उद् ावत नाही. 
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(४) ज्या भूखींडाींचा ववदहत ववकास कालावधी दिनाींक ३१/८/२०१३ पूवी सींपुष्ात 
आलेला असून ते भूखींड अदयापही मोकळे आहेत  आणण त्यानी उदयोग सींिीवनी 
योिनेचा लाभ घेतलेला नाही. अशा भूखींडधारकाींवर  महामींडळाच्या धोरणानसुार 
व करारनाम्यात नमूि करण्यात आलेल्हया अ्ीनुसार भूखींड परत ताब्यात 
घेण्याची कायशवाही महामींडळाकडून करण्यात येणार आहे. 
(५) प्रश्न उद् ावत नाही. 
 

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

मुांबई-नाशशि महामागाचची दरुुस्त् ती िरणेबाबत ि पडघा आणण इगतपुरी 
 येथील टोलसाठी ननधाचररत िेलेले अांतर िमी असल्ह याने एिाच  

हठिाणी टोल आिारणी िरणेबाबतच्या मागणीबाबत 
  

(४२) *  ४७८३२   श्री.पाांडुरांग बरोरा (शहापूर), श्री.जजतेंद्र आव् हाड (मुांरा 
िळिा) :   सन्माननीय सािचजननि बाांधिाम (सािचजननि उपक्रम िगळून) मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) मुींबई-नाशशक राषरीय महामागाशची मोठ्या प्रमाणात िरुावस्त था झाली 
असतानाही पडघा  आणण इगतपुरी येथील िोन दठकाणी ्ोल वसुली करण् यात 
येत आहे, हे खरे आहे काय,  
(२) असल्ह यास, सिर रस्तत् याची िरुुस्त ती कामे त्वररत करण् यात यावीत व पडघा 
आणण इगतपुरी हे अींतर ्ोलसाठी शासनाने ववदहत केलेल्ह या अ्ीत बसत 
नसल्ह याने एकाच दठकाणी ्ोल वसुल करण् याची मागणी मा.सावशितनक बाींधकाम 
मींत्री याींचेकड े स्त थातनक लोकप्रतततनधीींव् िारे सातत् याने होत आहे, हे खरे आहे 
काय, 
(३) असल्ह यास, उक् त मागणीच् या अनषुींगाने शासनाने कोणती कायशवाही केली वा 
करण् यात येत आहे, 
(४)  नसल्ह यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.चांद्रिाांत पाटील : (१) भारतीय राष रीय रािमागश प्रागधकरण याींचेमार्फश त    
मुींबई-नाशशक राष रीय महामागश  .३ (िनुा) च् या वडपे (कक.मी.५३९/५००) ते गोंिे 
(कक.मी.४४०/००) ्या ९९.५० कक.मी. महामागाशच् या चौपिरीकरणाचे काम 
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खािगीकरणामधनू पूणश करण् यात आले असून करारनाम् यानुसार पथकर वसुली 
सुरु असल्ह याचे व करारनाम् यानुसार रस्त त् याची िेखभाल व िरुुस्त तीची िबाबिारी 
सवल तकार मे.मुींबई-नाशशक एक् स्तपे्रसवे याींची आहे, तथावप करारमान् यातील 
तरतूिीनुसार रस्त त्याची िेखभाल व िरुुस्तती सवलतकाराने न केल्ह याने सवलतकार 
मे, मुींबई-नाशशक एक्स्तपे्रसवे याींचेकडून ३१.०५.२०१५ पयशत रु. ६.५१ को्ी िींड 
वसूल केला असून अिनू रु. ५.३६ को्ी िींडाची वसुलीची प्रक या सुरु असल्हयाचे 
प्रकल्हप सींचालक, भारतीय राषरीय रािमागश प्रागधकरण, नाशशक याींनी कळववले 
आहे. 
(२) अशा स्तवरुपाचे तनवेिन सावशितनक बाींधकाम मींत्री याींचेकड े प्राप्त झालेले 
नाही. 
        मुींबई आग्रा राषरीय महामागश  . ३ (िुना) वरील घो्ी (कक.मी. 
४५५/४८५) व पडघा (कक.मी. ५३२/६९०) ्या िोन पथकर नाक्यामधील अींतर हे 
७७.२०५ कक.मी. असून कें द्रशासनाच्या रस्तते वाहतकू व महामागश मींत्रालयाच्या 
पथकर वसुली धोरण २००८ च्या अगधसूचनेतील एकाच राषरीय महामागाशच्या िोन 
पथकर नाक्याींमधील ककमान अींतर ६० कक.मी. असावे ्या तरतुिीनुसारच 
असल्हयाचे प्रकल्हप सींचालक, भारतीय राषरीय रािमागश प्रागधकरण, नाशशक याींनी 
कळववले आहे. 
(३) प्रश्न उद् ावत नाही. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

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

पुणताांबा (जज.अहमदनगर) पररसरातील १०-११ गािातील शेतिरी  
िगाचला िृषी उत्पन्न बाजार सशमतीची शाखा नसल्हयाबाबत 

  

(४३) *  ४९६९२   श्री.भाऊसाहेब िाांबळे (श्रीरामपूर), अॅड.यशोमती ठािूर 
(नतिसा) :   सन्माननीय पणन मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) पुणताींबा (जि.अहमिनगर) पररसरातील १०-११ गावातील शतेकरी वगाशला 
कृषी उत्पन्न बािार सशमतीची शाखा नसल्हयामुळे अनेक अडचणीचा सामना 
करावा लागत असल्हयाचे माहे डडसेंबर, २०१५ मध्ये वा त्या िरम्यान तनिशशनास 
आले, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्हयास, पुणताींबा येथे बािार सशमतीची शाखा सुरु करण्याबाबत शासनाने 
काय कायशवाही केली आहे वा करणार आहे, 
(३) नसल्हयास, त्याची सवशसाधारण कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. चांद्रिाांत पाटील : (१) नाही. पुणशताींबा हे राहाता कृवष उत् पन् न बािार 
सशमतीच् या कायशक्षेत्रात दठकाण असून साकुरी राहाता येथील मुख् य बािार 
आवारापासून १५-२० कक.मी. अींतरावर आहे. साकुरी-राहाता मुख् य बािार आवारात 
सवश शतेमालाची खरेिी वव ीचे व् यवहार होत असल्ह यामुळे शेतक-याींना अडचणीचा 
सामना करावा लागत नाही. 
(२) व (३) राहाता कृवष उत् पन् न बािार सशमतीचा उपबािार पुणताींबा येथे सुरु 
करण् यासाठी सन २०१२ मध् ये अगधसूचना प्रशसध् ि करण् यात आली होती. तथावप 
त् यादठकाणी िागा उपलब् ध न झाल्ह यामुळे अदयापपयांत उपबािार सुरु झालेला 
नाही. बािार सशमतीकडून िागा शमळववण् याचे प्रयत् न सुरु आहेत. 

----------------- 
राज्यात जेष्ट्ठ नागररिाांसाठी आखलेले सिचसमािेशि धोरण 

(४४) *  ४९०३२   श्री.दत्तात्रय भरणे (इांदापूर), श्री.हदपि चव्हाण (र्लटण), 
श्री.जजतेंद्र आव् हाड (मुांरा िळिा), श्री.भास्त्िर जाधि (गुहागर), श्री.सुरेश लाड 
(िजचत), श्रीमती हदवपिा चव्हाण (बागलाण), श्री.हसन मुश्रीर् (िागल), डॉ.सतीश 
(अण्णासाहेब) पाटील (एरांडोल), श्री.हनुमांत डोळस (माळशशरस) :   सन्माननीय 
सामाजजि न् याय मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यात शासनाने िेषठ नागररकाींसाठी सवशसमावेशक धोरण राबववण्याचा 
तनणशय माहे डडसेंबर, २०१५ मध्ये वा त्यािरम्यान घेतला आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, त्यामध्ये कोणकोणत्या बाबीींचा समावेश करण्यात आला आहे, 
(३) तसेच, त्यानुसार शासनाने आतापयांत कोणती तातडीची कायशवाही केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(४)  नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. राजिुमार बडोले : (१) होय. 
(२) िेषठ नागररक धोरणाची अींमलबिावणी ववववध ववभागाकडून करण्यात येते. 
यामध्ये १) िेषठाींच्या सुरक्षा व आरोग्याबाबत, २) प्रत्येक तालुक्यात िेषठाींसाठी 
ववरींगुळा कें द्र, ३) रुग्णालयात उपचार आणण िाखल करुन घेताना िेषठाींना 
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प्राधान्य, ४) सींिय गाींधी तनराधार योिनेतींगशत िाररद्र्य रेषेखालील आणण      
रु. २१,०००/- इतके वावषशक उत्पन्न असलेल्हया िेषठाना िरमहा रु. ६००/- 
अनिुान, ५) िेषठाींच्या सुरक्षेसाठी पोलीस खात्याची मित घेण्याची तरतिू, ६) 
रुग्णालय आणण िवळच्या पोलीस ठाण्यात िेषठ नागररकाींच्या नावाची यािी 
ठेवणे, ७) मनोरींिन व ववरींगुळा योिना, ८) नागरी क्षेत्रातील गहृतनमाशण सींकुलात 
ववरींगुळा व स्तमतृतभ्रींश कें द्राची सुववधा अतनवायश, ९) बसमध्ये ककमान ४ आसने 
आरक्षक्षत, १०) महापाशलका, नगरपाशलकाींत िेषठ नागररक कक्ष, शसनेमागहृ, 
नाटयगहेृ येथे ककमान १० आसने आरक्षक्षत, ११) तनराधार व िाररद्ररेषेखालील 
िेषठाींना ववनाशुल्हक आरोग्य ववषयक सवलती १२) सवलतीच्या िरात आरोग्य 
ववषयक उपकरणे व िेनररक औषधे, १३) ववरींगुळा कें द्रात कर्फजिओथेरपी, नेत्र 
तपासणी, योगासने, आरोग्यशशबबर याींचे आयोिन तसेच रक्तिाब व रक्तशकश रा 
तपासणी सोय, १४) एस.्ी. भाड्यामध्ये सवलत, १५) िेषठ नागररकाींना 
ओळखपत्र, १६) वधृ्ि सादहजत्यक व वधृ्ि कलावताींना मानधन इत्यािी बाबीींचा 
समावेश करण्यात आलेला आहे. 
(३) राज्याच्या सवशसमावेशक िेषठ नागररक धोरण-२०१३ ची अमींलबिावणीबाबत 
शासनाच्या दि. २८ ऑक््ोंबर, २०१३ च्या पत्रान्वये सवश सींबगधत प्रशासकीय 
ववभागाींना योिनाबाबत मादहती आगथशक भारासह ववभागास सािर करण्याबाबत 
कळववण्यात आलेले आहे.  तसेच यासींिभाशत वारींवार स्तमरणपत्रानेही ववनींती 
करण्यात आलेली आहे.  सिर धोरणाच्या अींमलबिावणी करण्याबाबत सामाजिक 
न्याय ववभागामार्फश त अ) िेषठ नागररकाींसाठी  िीवन आवश्यक सोई सुववधा 
पुरववल्हया िातात. ब) अनिुातनत वधृ्िाश्रमात िेषठ नागररकाींसाठी ववनाशुल्हक 
प्रवेश दिला िातो. क) अनुिातनत वधृ्िाश्रमाींत िेषठ नागररकाींसाठी तनवास, 
भोिन, औषध यासाठी शासन तनणशय दि.२९ डडसेंबर, २०११ अन्वये िरमहा 
िरडोई रु. ९००/- असा परररक्षण (पररपोषण) िर दि. १ िानेवारी, २०१२ पासून 
लागू केला आहे. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 
 

----------------- 
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चांद्रपूर जजल्हहयातील रम्हपूरी येथे एम.आय.डी.सी.मांजूर िरण्याबाबत 
  

(४५) *  ४५६६६   श्री.विजय िडटे्टीिार (रम्हपूरी) :   सन्माननीय उद्योग मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) चींद्रपूर जिल्हहयातील ब्रम्हपूरी या शहराला बब्र्ीश सरकारने सन १८७४ मध्ये 
तालुक्याचा ििाश दिल्हयामुळे आि १४३ वषश होऊन सुध्िा तालुका मुख्यालय 
असलेल्हया ब्रम्हपूरी येथे अदयापही  उदयोग ववभागाच्या वतीने एम.आय.डी.सी. 
मींिूर करण्यात आलेली नसल्हयामुळे अनेक उदयोिकाींना आपला  उदयोग उभा 
करण्यासाठी अडचणी तनमाशण होत असल्हयाची मादहती दिनाींक २९ िानेवारी २०१६ 
रोिी वा त्या सुमारास तनिशशनास आली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, ब्रम्हपूरी येथे एम.आय.डी.सी. मींिूर होण्यासाठी लोकप्रतततनधीींनी 
लेखी तनवेिन मुख्यमींत्री आणण उदयोग मींत्री याींना दिले आहेत, तसेच या सींिभाशत 
बैठक घेण्याबाबत लेखी तनवेिन पत्र  .ववव/ब्रम्ह/१००५/२०१६, दिनाींक १२ 
िानेवारी २०१६ रोिी लोकप्रतततनधीनी मा.उदयोग मींत्री याींना दिले आहे, हे ही 
खरे आहे काय, 
(३) असल्हयास, ब्रम्हपूरी येथे एम.आय.डी.सी. मींिूर करण्याबाबत कोणती 
कायशवाही करण्यात आली वा करण्यात येणार आहे, 
(४) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. सुभाष देसाई : (१) व (२) चींद्रपूर जिल्ह्यातील  ब्रम्हपूरी तालुक्यात  
एम.आय.डी.सी.स्तथापन करण्यासींबींधीचे   तनवेिन लोकप्रतततनधीीं याींनी     
दिनाींक १७/१२/२०१५ रोिी  चींद्रपूर जिल्ह्याचे पालकमींत्री याींना दिले आहे. 
(३) चींद्रपूर जिल्ह्यातील ब्रम्हपूरी एम.आय.डी.सी.स्तथापन  करण्याच्या अनुषींगाने 
प्रािेशशक अगधकारी, नागपरू  याींनी दिनाींक २३/२/२०१६ रोिी तहशसलिार, 
ब्रम्हपूरी याींना ब्रम्हपूरी तालुक्यात कोरडवाहू, एकवपकी आणण  तनसगाशवर 
आधाररत पडीत खािगी िशमनी आणण शासकीय िशमनीींच्या उपलब्धतेबाबतचा 
अहवाल सािर करण्याबाबत कळववले असून  अहवाल अप्राप्त आहे. तरी अहवाल 
प्राप्त होताच पढुील कायशवाही करण्यात येणार आहे. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

----------------- 
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लोिशाहहर अण्णाभाऊ साठे महामांडळात झालेल्हया िोटयिधी  
रुपयाांच्या िार गैर व्यिहाराबाबत 

(४६) *  ४३९९७   श्री.सुभाष साबणे (देगलूर) :   सन्माननीय सामाजजि न् याय 
मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) लोकशादहर अण्णाभाऊ साठे महामींडळात माहे िुलै, २०१५ मध्ये वा िरम्यान 
कोटयावधी रुपयाींचा कार घो्ाळा तनिशशनास आला, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्ह यास, या महामींडळाने मातींग आणण तत् सम िातीसाठी असलेल्ह या या 
गाड्या ब्राम् हण, ठाकूर अन मुजस्तलमाींना िेण् यात आल्ह या, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्ह यास, यासींिभाशत शासनाने चौकशी केली आहे काय, त् यात काय 
आढळून आले, 
(४) चौकशीनसुार पढेु कोणती कारवाई केली वा करण् यात येत आहे, 
(५)  नसल्ह यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. राजिुमार बडोले : (१) होय. 
(२) होय. 
(३) सादहत्यरत्न लोकशाहीर अण्णाभाऊ साठे ववकास महामींडळात झालेल्हया 
गैरव्यवहाराबाबत सी.आय.डी मार्फश त चौकशी सुरु आहे. 
(४) वाहन ववतरणामध्ये सादहत्यरत्न लोकशाहीर अण्णाभाऊ साठे ववकास 
महामींडळाकडून ५  वाहनाींची रक्कम रु. ८०.३८ लाख व्यािासह वसुली  करण्यात 
आली आहे. सी.आय.डी. कड े िप्त असलेल्हया वाहनाींचा ररतसर ताबा 
शमळवण्याकररता न्यायालयाकड ेमालमत्ता परत शमळण्याकरीता महामींडळामार्फश त 
अिश  करण्याची प्रककया कायिेशीर सल्हलागाराींकडून सुरु आहे. 
(५) प्रश्न उद् ावत नाही. 

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

पुणे जजल्ह्यातील राष्ट्रीय महामागाचिरील साईडपट्टया खचल्हयाबाबत 
  

(४७) *  ४५६७१   श्री.सुरेश गोरे (खेड आळांदी) :   सन्माननीय सािचजननि 
बाांधिाम (सािचजननि उपक्रम िगळून) मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील 
काय :- 
  

(१) पुणे जिल्ह्यातील राषरीय महामागश ५० ते आींबेठाण प्रजिमा २० या िीड पिरी 
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मागे चाकण औदयोगगक क्षेत्राकड ेमोठया प्रमाणात अविड वाहनाींची वाहतूक होत 
असल्हयाने मागाशच्या साईड पटया ३० सें.मी. इतक्या खाली खचल्हयाचे माहे 
िानेवारी २०१६ मध्ये तनिशशनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, या मागाशवर नागररकाींची मोठया प्रमाणात विशळ असून अविड 
वाहनाींची वाहतकू होत असल्हयाने अपघात होऊन िीववतहानी ्ाळणेकररता 
स्तथातनक लोकप्रतततनधीींनी मा.सावशितनक बाींधकाम मींत्री याींस दिनाींक २९ 
िानेवारी, २०१५ रोिी तनवेिन दिले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्हयास, उक्त तनवेिनाच्या अनषुींगाने शासनाने कोणती कायशवाही केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ?  
 
 

श्री. चांद्रिाांत पाटील : (१) अींशत: खरे आहे. 
      प्रश्नाधीन राषरीय महामागश ५० ते आींबेठाण हा रस्तता भाींबोली-चाकण-
िावडी प्रजिमा २० (एकुण लाींबी २४ कक.मी) चा भाग असून त्याची लाींबी ५ 
कक.मी. आहे. सिरील लाींबीमध्ये साईडपट्टया सुजस्तथतीत असून अपवािात्मक 
लाींबीमध्येच त्या ५ ते १० सेमी इतक्या प्रमाणात डाींबरी पषृठभागाच्या खाली 
आहेत 
(२) प्रश्नाधीन रस्तत्याच्या लाींबीमध्ये डाींबरी बािुपट्टया करणेबाबत स्तथातनक 
लोकप्रतततनधीकडून तनवेिन प्राप्त झाले आहे. 
(३) प्रश्नाधीन रस्तता िपुिरीकरण व बािुपट्टयाींचे डाींबरीकरण करण्याचे 
प्रस्ततावागधन असून तनधी, तनकष व प्राथम्य माने पणुश करण्याचे  तनयोिन 
आहे. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

----------------- 
उसे णखांड (ता.मािळ,जज.पुणे) येथे िारांिार दरड िोसळत असल्हयाबाबत 

(४८) *  ४१७०९   श्री.सांजय (बाळा) भेगड े(मािळ) :   सन्माननीय सािचजननि 
बाांधिाम (सािचजननि उपक्रम) मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) पुणे जिल्हहा - मावळ तालुक्यातील उसे णखींडीत वाहतकू सुरु झाल्हयापासून ६ 
वषाशमध्ये ३ वेळा िरड कोसळण्याचे प्रकार झाले आहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्हयास, हा रस्तता द्रतुगती मागश, उसे औदयोगगक क्षेत्रासह पवन 
मावळातील अनेक गावाींना िोडणारा रस्तता असल्हयाने दिवसभर सतत या रस्तत्याने 
वाहनाची ये-िा सुरु असते, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्हयास, णखींडीतील खडकाींना िाळ्या बसवाव्यात अशी अनेक वेळा मागणी 
करूनही, तनवेिने िेऊनही रस्ततेववकास महामींडळ, आय.आर.बी. कीं पनीकडून व 
सावशितनक बाींधकाम ववभाग या सवाशनीच िलुशक्ष केले, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्हयास, याबाबत शासनाने काय कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. एिनाथ शशांदे : (१) अींशतः खरे आहे. 
(२) होय. 
(३) व (४) महाराष र राज् य रस्त ते ववकास महामींडळाने उसे णखींडीतील खडकाची 
पाहणी करुन अहवाल तयार करण् यासाठी आय.आय.्ी. पवई, मुींबई याींना ववनींती 
केली आहे. याबाबतचे ताींबत्रक अहवाल प्राप् त झाल्ह यानींतर पढुील कायशवाही 
करण् यात येईल. 

----------------- 
मुांबइच-बांगळूरू या राष्ट्रीय महामागाचपिै  पुणे-बांगळूरू या रस्त्त्याच्या  

सहापदरी रूां दीिरणाचे िाम बरेच िषच प्रलांबबत असल्हयाबाबत 
  

(४९) *  ४१५२६   श्री.बसिराज पाटील (औसा), श्री.ननतेश राणे (िणििली), 
श्री.सांग्राम थोपटे (भोर), श्री.जयिुमार गोरे (माण), श्री.भारत भालिे (पांढरपूर), 
श्री.िालीदास िोळांबिर (िडाळा), श्री.अस्त्लम शेख (मालाड पजश्चम), श्री.अशमन 
पटेल (मुांबादेिी), श्री.सुरेश हाळिणिर (इचलिरांजी) :   सन्माननीय सािचजननि 
बाांधिाम (सािचजननि उपक्रम िगळून) मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील 
काय :- 
  

(१) मुींबइश-बींगळूरू या राषरीय महामागाशपैकी पुणे-बींगळूरू या रस्तत्याच्या सहापिरी 
रूीं िीकरणाची घोषणा सरकारकडून झाल्हयानींतर हे काम प्रशसध्ि अशा ररलायन्स 
इन्रास्तरक्चरला दिल्हयानींतर या कामास प्रत्यक्षात २०१० मध्ये सुरूवात झाली 
असतानाही आिशमतीस ६ वषे झाली तरीही प्रत्यक्षात प्रस्तताववत कामामधील ३४ 
कामाींना सुरूवातच झालेली नसल्हयाचे माहे डडसेंबर, २०१५ मध्ये तनिशशनास आले 
आहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्हयास,  पुणे ते सातारा या १२० ककलोमी्र अींतरात १२ दठकाणी मुख्य 
महामागाांवर उड्डाणपूल बाींधण्याचे ककीं वा पािचारी भूयारी मागश बाींधण्याचे तनजश्चत 
करण्यात आले असतानाही गेल्हया ४ वषाशत ही कामेही पूणश झालेली नाहीत, हे खरे 
आहे काय, 
(३) असल्हयास, सिरहू सहापिरीकरणाचे काम शीघ्रगतीने हाती घेवनू ठराववक 
कालमयाशिेत हे काम मागी लावण्याच्या ष्ष्ीने शासनाने कोणती कायशवाही केली 
वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. चांद्रिाांत पाटील : (१) पुणे-सातारा राषरीय महामागश  . ४ च्या 
चौपिरीकरणाचे काम (साखळी  . ८६५/३५ ते ७२५/००) भारतीय राषरीय रािमागश 
प्रागधकरणामार्फश त प्रगतीपथावर आहे. सिर कामाचे सवलतकार 
पी.एस.्ी.आर.पी.एल. (मे. ररलायन्स इन्रास्तरक्चर) याींना दि. ०१.१०.२०१० रोिी 
तनयुक्त करण्यात आले असून काम पुणश करण्याची मुित ३०.०३.२०१३ होती. 
    वनिशमनीची अडचण, भुसींपािनाच्या मावेिाबाबत मुद्द,े झाड े तोडण्याची 
परवानगी शमळण्यास झालेली उशीर, अतत मणे, सेवावादहन्याींचे स्तथलाींतर, 
धाशमशक स्तथळे इत्यािी तसेच कीं त्रा्िाराची मींि प्रगती या कारणामुळे काम पुणश 
करण्यास उशीर झाला आहे, छो्या पुलाचे रुीं िीकरण-१, उड्डाणपुल-३, वाहन 
भुयारी मागश-७, पािचारी भुयारी मागश-८ अशी एकुण १९ बाींधकामे उपरोक्त 
कारणास्ततव सुरु करण्यात आली नाहीत असे प्रकल्हप सींचालक, भारतीय राषरीय 
रािमागश प्रागधकरण, पुणे याींनी कळववले आहे. 
(२) अींशत: खरे आहे. 
       एकुण ११ उड्डाणपलुापैकी ३  पुणश,  ५ प्रगतीपथावर व ३ उड्डाणपुल 
अदयाप सुरु व्हावयाचे आहेत. 
(३) प्रलींबबत भुसींपािन, धाशमशक स्तथळे, अतत मणे ह्ववणे, सेवा वादहन्या 
स्तथलाींतर करणे इत्यािी बाबीींसाठी सतत पाठपुरावा करण्यात येत असून बहुताींश: 
अडचणी िरु झाल्हया आहेत व सवलतकारास तातडीने काम पुणश करण्याबाबत 
सुगचत करण्यात आले असल्हयाचे प्रकल्हप सींचालक, भारतीय राषरीय रािमागश 
प्रागधकरण, पुणे याींनी कळववले आहे. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

----------------- 
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शशरुर ताजबांद ते नरसी दपुदरीिरण ि नरसी बबलोली ते राज् य 
 शसमा दपुदरीिरण आणण बाजूने र्रसबांदी िरणेबाबत 

(५०) *  ४९७९०   डॉ.तुषार राठोड (मुखेड) :   सन्माननीय सािचजननि बाांधिाम 
(सािचजननि उपक्रम िगळून) मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१)  शशरुर तािबींि ते नरसी िपुिरीकरण व नरसी बबलोली ते राज् य सीमा 
िपुिरीकरण आणण बािनेू र्फरसबींिी करणे या १०५.२० कक.मी. कामाचे कीं त्रा् 
के.्ी.आय. कन् स्त रक् शन शलशम्ेड, इींिोरला या राज् यमागश २२५ चे DBFOT 
तत् त् वानुसार माहे नोव् हेंबर, २०११ मध् ये वा त्या िरम्यान िेण् यात आले, हे खरे 
आहे काय, 
(२) असल्हयास, त् यामध् ये सवलत करारानुसार करावयाचा आगथशक ताळेबींि १३८ 
दिवसाच् या ववलींबाने झाल्ह याने नुकसान भरपाई पो्ी आकारावयाचे १.३१ को्ी 
रुपये सींबींगधत कीं पनीकडून वसुल केले गेले नाहीत असे CAG ने केलेल्ह या 
लेखापररक्षण अहवालात माहे माचश, २०१४ आगथशकक्षेत्र अहवाल  . ३ नुसार 
तनिशशनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(३) असल्हयास, हा प्रकल्ह प दिनाींक १७ नोव् हेंबर, २०१३ ला पूणश होणे तनयोजित 
असताना दिनाींक १५ एवप्रल, २०१४ रोिी पुणशत् वाचे तात् परुते प्रमाणपत्र घेवून १४९ 
दिवसाच् या ववलींबापो्ी आकारावयाचे १.४१ को्ी रुपये अदयाप वसुल करण् यात 
आले नसल्हयाचे CAG  अहवालावरुन तनिशशनास आले आहे, हे ही खरे आहे 
काय, 
(४) तसेच, उक् त नमुि कीं पनीकडून कायश सर्फलता सुरक्षचेे ९.५१ को्ी ् यावयाची 
रक् कम न घेता या कीं पनी सोबत झालेल्ह या िसु-या करारापो्ी िमा बकँ हमीची 
प्रत िाखवनू ही रक् कम वसुल करण् याबाबत सवलत दिल्ह याचे व तो िसुरा करार 
माहे िुलै, २०१२ ला सींपल्हयाने सींबींगधत बकँ हमी रक् कम कीं पनी िसुरीकड ेकधीही 
वळवू शकत असल्ह यासींबींधीचा आक्षपे अहवालात घेण् यात आला आहे, हे ही खरे 
आहे काय, 
(५) असल्ह यास, सिर रक् कम वसुल करण् याबाबत शासनाने कोणती कायशवाही केली 
वा करण्यात येत आहे, 
(६) नसल्ह यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. चांद्रिाांत पाटील : (१) होय. 
(२) होय. 
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(३) होय. 
(४) होय. 
(५) उपरोक् त १ ते ४ मध् ये नमूि केलेले मुद्द ेमहालेखाकाराींनी त् याींच् या पररक्षणात 
उपजस्तथत केलेले असून त् यावर सावशितनक बाींधकाम खात् यामार्फश त अनुपालन 
अहवाल सािर करण् यात येत आहे. 
(६) प्रश् न उद् ावत नाही. 

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

खोपोली-खालापूर (जज.रायगड) तालुक्यातील िारखाने सांिटात असल्हयाबाबत 
  

(५१) *  ४०३८६   श्री.राधािृष्ट् ण विखे-पाटील (शशडी), श्री.सुरेश लाड (िजचत), 
श्री.जजतेंद्र आव् हाड (मुांरा िळिा), श्री.पाांडुरांग बरोरा (शहापूर), श्री.किसन िथोरे 
(मुरबाड) :   सन्माननीय उद्योग मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) खोपोली-खालापूर पररसरातील ३० वषाशपवूी सुरु असलेले अनेक कारखाने 
ववशषेत: गेल्हया काही वषाशत पेप्को, हायको, एमर्फोिश, ममोहताहैकल, झेतनथबबलाश, 
केडीएल, बायो्ेक याींच्यासह अनेक लहान मोठे कारखाने एका पाठोपाठ बींि पडत 
असल्हयाची बाब माहे िानेवारी, २०१६ मध्ये वा त्यािरम्यान तनिशशनास आली, हे 
खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, अचानक कीं पन्या बींि पडल्हयाने कीं पन्याींमध्ये काम करणारे 
कामगार रोिगारासाठी इतरत्र स्तथलाींतर करत असल्हयाने, पूरक व्यवसायही 
सींक्ात सापडला आहे, हे खरे आहे काय, 
(३) असल्हयास, कामगाराींची मोठी सींख्या लक्षात घेवनू स्तथातनकाींनी व्यावसायीक 
हेतनेू उभारलेल्हया सितनका आता तशाच पडून आहेत, हे खरे आहे कय, 
(४) असल्हयास, याबाबत शासनाने अगधक चौकशी केली आहे काय, 
(५) असल्हयास, चौकशीत काय आढळून आले व कारखान्याींच्या पनुजिशवनाच्या 
ष्ष्ीने शासनाने कोणती कायशवाही केली आहे वा करण्यात येत आहे, 
(६)  नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. सुभाष देसाई : (१), (२), (३) व (४) अींशतः  खरे आहे. 
       हायको, मोहत् ता हायकल व एम् र्फोिश िुलै-२००३ मध् ये, केडीएल बायो्ेक 
एवप्रल, २०१३ पासून बींि झालेल्ह या आहेत. तर झतेनथ बबलाश या आस्त थापनेत 
दिनाींक १२/१२/२०१३ पासून व् यवस्त थापनाने ्ाळेबींिी िारी केलेली आहे. त् यामुळे 
झेतनथ बबलाश मधील २२८ कामगार पररणाशमत झालेले आहेत. तर सन २०१४ 
मध् ये ८१ व सन २०१५ मध् ये १७ आस्त थापनेतील उप् तािन प्रक या बींि झाल्ह याने 
कारखाने अगधतनयम १९४८ मधनू नाींवे कमी केली आहेत. त् यातील ५३८६ 
कामगार पररणाशमत झालेले आहेत. 
(५) मे.झतनथ बबलाश या आस्त थापनेत िारी केलेल्ह या ्ाळेबींिीच् या अनुषींगाने व 
मे.केडीएल बायो्ेक या आस्त थापनेतील कामगाराींच् या प्रश् नाबाबत ववववध पातळीवर 
बैठकाींचे आयोिन करण् यात आले होते. मे.झतनथ बबलाांचे प्रकरण औदयोगगक 
न् यायालयामध् ये न् यायप्रवीष ् आहे. तसेच या िोन् ही आस्त थापनेच् या मालमत् तेचा 
ताबा को श् ररसीव् हरने घेतला आहे. 
      पुनरुजज्िवनक्षम नसलेल्ह या तसेच बींि घ्काींसाठी ववशेष अभय योिना 
शासन तनणशय, दिनाींक १४ ऑगस्त ्, २०१४ नसुार ३१ माचश, २०१५ पयांत 
राबववण् यात आली आहे. 
      िरम् यान शासनाने नवीन १) मादहती तींत्रज्ञान व मादहती तींत्रज्ञान 
सहायभूत सेवा धोरण २०१५ दिनाींक २५/०८/२०१५ रोिी िाहीर              
केले आहे. २) ककरकोळ व् यापार धोरण-२०१६, दिनाींक १० रे्फब्रवुारी, २०१६, ३) 
भारतरत् न डॉ.बाबासाहेब आींबेडकर (अनुसूगचत िाती/िमाती) उदयोिकाींसाठी 
ववशेष सामुदहक प्रोत् साहन योिना, दिनाींक ११ रे्फब्रवुारी, २०१६, ४) उदयोगाींना 
सवश मींि-ुया एकाच दठकाणी िेण् यासाठी एक णखडकी योिना राबववणे-’’मैत्री कक्ष’’ 
सक्षम करणे, दिनाींक २२ रे्फब्रवुारी, २०१६ रोिी िादहर करण् यात आले आहेत. 
इलेक् रातनक् स धोरणास मींत्रीमींडळाने मींिूरी दिली आहे. 
(६) प्रश् न उद् ावत नाही. 
 

----------------- 
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अनुसूधचत जाती ि जमातीतील लोिाांच्या उद्योजितेला प्रोत्साहन  
देण्यािररता भारतरत्न डॉ.बाबासाहेब आांबेडिर विशेष सामूहीि  

प्रोत्साहन योजना राबविण्याबाबत 

(५२) *  ४८७२८   प्रा.िषाच गायििाड (धारािी), श्री.अशमन पटेल (मुांबादेिी), 
डॉ.सांतोष टाररे् (िळमनुरी), श्री.हदलीप िळसे-पाटील (आांबेगाि), श्री.जजतेंद्र 
आव् हाड (मुांरा िळिा), श्री.भास्त्िर जाधि (गुहागर), श्री.हनुमांत डोळस 
(माळशशरस) :   सन्माननीय उद्योग मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील   
काय :- 
  

(१) अनुसूगचत िाती व िमातीतील लोकाींच्या उदयोिकतेला प्रोत्साहन 
िेण्याकररता भारतरत्न डॉ.बाबासाहेब आींबेडकर ववशेष सामूहीक प्रोत्साहन योिना 
राबववण्याबाबतचा तनणशय दिनाींक २ रे्फब्रवुारी, २०१६ रोिी वा त्यासुमारास घेण्यात 
आलेला आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, या योिनेअींतगशत औदयोगगक वापरासाठीचे एमआयडीसीचे २० 
्क्के भूखींड अनुसूगचत िाती व िमातीींसाठी राखीव ठेवले िाणार असून वीि 
शुल्हक अनिुानही दिले िाणार आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्हयास, उक्त तनणशयाचे व त्यानुसार राबवावयाच्या योिनेचे स्तवरुप काय 
आहे, 
(४) या योिनेची अींमलबिावणी केव्हापासून कोण कोणत्या दठकाणी करण्यात 
येणार आहेत व योिनेचे ककती लाभाथी गहृीत धरण्यात आलेले आहेत ? 
  
श्री. सुभाष देसाई : (१) शासन तनणशय दिनाींक ११/०२/२०१६ अन्वये प्रस्तततू 
योिना राबववण्यात येत आहे. 
(२) होय 
(३) शासन तनणशय दिनाींक ११/२/२०१६ अन्वये डॉ. बाबासाहेब आींबेडकर ववशेष 
सामूदहक प्रोत्साहन योिना िाहीर केली असून  प्रस्तततू योिनेत महाराषर  
औदयोगगक ववकास महामींडळाकड े (एमआयडीसी) उपलब्ध असलेल्हया एकूण 
सुक्ष्म, लघु व मध्यम उदयोगाींसाठी असलेल्हया औदयोगगक प् लॉ्पकैी २० ्क् के 
प् लॉ् अनुसूचीत िाती व अनुसूगचत िमातीींतील उदयोिकाींसाठी आरक्षक्षत 
ठेवण् याचा तनणशय घेतला आहे. 
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        प्रस्त ततु योिनेंतगशत सुक्ष् म, लघ ु व मध् यम ग्ातील केवळ नवीन 
तनशमशती उदयोगाींना ठराववक िराने उत् पािनाच् या दिनाींकापासून वीि वापर व 
त् याचे भूगतान केल्ह यावर पाच वषाशकररता ववदयतु शुल्ह क अनिुान िेण् यात येईल. 
तसेच उदयोगाींसाठी भाग भाींडवल अनिुान १५-३०% भुखींडासाठी अनुिान, उदयम 
भाींडवल तनधी, व् याि अनुिान, समुह औदयोगगक ववकास ग्ाव् िारे प्रोत् साहन व 
त् याींना पायाभूत सुववधा, उबवन कें द्राची स्त थापना तालुका स्ततरावर अनुसूगचत 
िाती व अनुसूगचत िमातीच् या प्रत् येकी एक उदयोिकाींना प्रारींभापासून उदयोग 
उभारणीसाठी सहाय्य, कौशल्ह य ववकास इत् यािी घ्क योिनेत अींतभुशत आहेत. 
(४) सिर योिना शासन तनणशय दिनाींक ११/२/२०१६ पासून राज् यातील सवश 
भागात अनसूुगचत िाती व  अनुसूगचत िमाती प्रवगाशतील उत् पािन व तींत्रज्ञान व 
मादहती सहाय्यभूत सेवा क्षेत्रातून अिश करणा-या उदयोिकाींना लागू राहील. 
 

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

लातूर जजल्ह ्यातील शभसे िाघोली ते मसला रस्त्त्याच्या दरुुस्त्तीबाबत 
  

(५३) *  ४७६०४   श्री.त्र्यांबिराि शभसे (लातूर ग्रामीण), श्री.अशमन पटेल 
(मुांबादेिी) :   सन्माननीय सािचजननि बाांधिाम (सािचजननि उपक्रम िगळून) 
मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) लातूर जिल्ह ्यातील शभसे वाघोली ते मसला रस्तता अत्यींत नािरुुस्तत झाला 
असून वाहतकुीस गैरसोयीचा झाला असल्हयाने गेल्हया पाच वषाशपासून या गावातील 
बस वाहतकू बींि असल्हयाने गावातील नागररकाींची व ववदयार्थयाांची गैरसोय होत 
आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, सिर रस्तता मिबतुीकरण व डाींबरीकरण काम जिल्हहा वावषशक 
तनयोिन रस्तते ववकास तनधी २०१५-१६ अींतगशत मींिूर करण्याबाबत स्तथातनक 
लोकप्रतततनधीींनी दिनाींक १६ नोव्हेंबर, २०१५ रोिी वा त्यासुमारास            
मा. जिल्हहागधकारी, लातूर याींच्याकड े तनवेिनादवारे मागणी केली आहे, हे खरे 
आहे काय, 
(३) असल्हयास, सिर रस्तत्याचे काम तातडीने करण्याबाबत व बस वाहतकू 
तनयशमत सुरु करण्याबाबत शासनाने काय कायशवाही केली वा करणार आहे, 
(४) नसल्हयास,  ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. चांद्रिाांत पाटील : (१), (२) व (३) प्रश्नाधीन रस्तता नािरुुस्तत असल्हयाने 
िनतेची व ववियार्थयाशची मोठया प्रमाणावर गैरसोय होत असल्हयाने या रस्त त् याच् या 
कामास जिल्ह हा वावषशक योिनेअींतगशत सन २०१५-१६ मध् ये मींिूरी शमळणेबाबत 
मा.आ.श्री.त्र्यींबकराव शभसे (लातूर ग्रामीण), याींनी दि.१६.११.२०१५ अन् वये 
जिल्ह हागधकारी लातूर याींचेकड ेतनवेिन दिले आहे. 
       प्रश् नाधीन रस्त ता हा इजिमा-१३० ििाशचा असून, िेखभाल व िरुुस्त तीसाठी 
जिल्ह हा पररषि बाींधकाम ववभाग, लातूर याींचेकड ेआहे. 
      शभसे-वाघोली ते मसला ककमी ०/०० ते ३/०० या लाींबीतील 
मिबतूीकरणाचे व डाींबरीकरणाचे अींिािपत्रक तयार करण् यात आले असून 
कामाची अींिाजित ककीं मत रु.५३ लक्ष आहे. सिर काम जिल्ह हा वावषशक योिनेत 
प्रस्त ताववत करण् याचे तनयोिन आहे. 
       सिर रस्त त् याची िेखभाल िरुुस्त ती करण् यासाठी ना-हरकत प्रमाणपत्राची 
मागणी जिल्ह हा पररषि बाींधकाम ववभाग, लातूर याींचेकड ेकरण् यात आली  आहे. 
अदयाप प्रमाणपत्र अप्राप् त आहे. 
(४) प्रश् न उद् ावत नाही. 

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

दापोली (जज.रत्नाधगरी) येथील आडरे्ाटा ते िाहदिली  
या रस्त्त्याच्या दरुुस्त्तीबाबत 

(५४) *  ५०८४०   श्री.सांजय िदम (दापोली) :   सन्माननीय सािचजननि 
बाांधिाम (सािचजननि उपक्रम िगळून) मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील 
काय :- 
  

(१) िापोली (जि.रत्नागगरी) येथील आडरे्फा्ा ते कादिवली हा सुमारे २९ कक.मी. 
चा रस्तता गेल्हया २० वषाांपासून नािरुुस्तत असल्हयाने सिर रस्तत्याची िरुुस्तती 
तातडीने करण्याबाबत स्तथातनक लोकप्रतततनधीींनी वारींवार ववभागास सूचना 
करूनही शासनाने भरीव तनधीची तरतूि केली नाही, हे खरे आहे काय, 
(२) तसेच पयश् नाच्या ष्ष्ीने हा रस्तता महत्वाचा असूनही गेल्हया १० वषाशत सिर 
रस्तत्याच्या िरुुस्ततीसाठी रु. १२३.६२ लक्ष खचश झाला असून ववषयाींककत     
सुमारे २९.०० ककमीचा रस्तता क्षतीग्रस्तत असताना इतक्या अत्यल्हप तनधीची तरतिू 
करण्यात आली, हे ही खरे आहे काय, 
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(३) असल्हयास, हा रस्तता वाहतूकीस पू ू्णशत: अयोग्य असून मुींबई-पुणे यासारख्या 
मोठ्या शहरातनू येणाऱ्या पयश् काींकरीता सिरहू रस्तत्यावरील खड्ड्याींवरून प्रवास 
करणे जिककरीचे ठरत असून सिरहू रस्तत्याच्या नुतनीकरणाची कामे तातडीने पूणश 
करण्यात येणार आहेत काय, 
(४) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत तसेच याबाबत शासनाच्या 
कायशवाहीची सदय:जस्तथती काय आहे ? 
  
श्री. चांद्रिाांत पाटील : (१) व (२) अींशत: खरे आहे. 
      गेल्हया १० वषाशत सिर रस्तत्याच्या िरुुस्ततीसाठी रु. १२३.६२ लक्ष तरतिू 
खचश करण्यात आला आहे व २९.१० कक.मी. लाींबी पैंकी १७.६० कक.मी. लाींबी 
क्षतीग्रस्तत असून चालू वषी (सन २०१५-२०१६) या रस्तत्यासाठी पूरहानी िरुुस्तती व 
ग् र्फ या िोन योिनेतनू प्रत्येकी रु. ३०.०० लक्ष प्रमाणे रु. ६०.०० लक्ष इतके 
अनिुान प्राप्त झाले आहे. 
(३) सदयजस्तथतीत रस्तत्यावरील खड्ड ेडाींबर शमगश्रत खडीने भरुन रस्तता वाहतकुीला 
सुरळीत करण्यात आला आहे. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

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

िोथळी (ता.मुक्ताईनगर, जज.जळगाांि) येथील गणपतराि खडसे  
आश्रमशाळेत शासि य अनदुानात झालेल्हया गैरव्यिहाराबाबत 

  

(५५) *  ४०१२२   श्री.गुलाबराि पाटील (जळगाि ग्रामीण) :   सन्माननीय 
आहदिासी वििास मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
 (१) कोथळी (ता.मुक्ताईनगर, जि.िळगाींव) येथील गणपतराव खडसे 
आश्रमशाळेतील प्राथशमक ववभागाचे मुख्याध्यापक रािेश पा्ील याींनी आदिवासी 
ववदयार्थयाांना शमळणा-या राज्य शासकीय अनिुानात एक लाख ७५ हिार ३६४ 
रुपयाींचा गैरव्यवहार केल्हयाचे आदिवासी ववकास ववभागाच्या आयुक्ताींसमोर 
झालेल्हया सुनावण्या व चौकशीत माहे िानेवारी, २०१६ मध्ये वा त्या िरम्यान 
शसध्ि झाले, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्हयास, या प्रकरणी आदिवासी ववकास ववभागाच्या प्रधान सगचव याींनी 
मुख्याध्यापक श्री.रािेश पा्ील याींच्यावर कारवाई करण्याचे आिेश       
दिनाींक २८ सप् े्ंबर, २०१५ रोिी च्या सुमारास सींस्तथाध्यक्ष याींना दिले होते, हे ही 
खरे आहे काय, 
(३) असल्हयास, या आिेशानुसार अदयापही कोणतीच कारवाई करण्यात आली 
नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्हयास, कारवाईची सदयःजस्तथती काय आहे ? 
 
 

श्री. विष्ट् ण ुसिरा : (१) व (२) हे खरे आहे. 
(३) व (४) अनुिातनत आश्रमशाळा कोथळी, ता.मुक्ताईनगर येथील शासन 
अनिुान अर्फरातर्फरी प्रकरणी आयुक्त, आदिवासी ववकास, नाशशक याींचेकडून 
प्राप्त चौकशीच्या अहवालानुसार श्री. रािेश पा्ील, मुख्याध्यापक याींचेवर 
आश्रमशाळा सींदहतेतील तनयम २.३९ मधील पररशशष् १८ मध्ये ववहीत केलेल्हया 
तरतूिीनुसार अध्यक्ष, अनिुातनत आश्रमशाळा कोथळी, ता. मुक्ताईनगर, 
जि.िळगाव याींनी आवश्यक ती कारवाई करण्याबाबत दि. २८.९.२०१५ च्या 
शासन आिेशान्वये तनिेश दिले. 

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

 
आहदिासी सेिा मांडळ वपांपळनेर (ता.साक्र , जज.धुळे) सांचशलत डाांगशशरिाड े 

या अनदुाननत आश्रमशाळेत बेिायदेशीर भरती िेल्हयाबाबत 

(५६) *  ४६१०६   श्रीमती सीमाताई हहरे (नाशशि पजश्चम) :   सन्माननीय 
आहदिासी वििास मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) आदिवासी सेवा मींडळ वपींपळनेर (ता.सा ी,जि.धळेु) सींचशलत डाींगशशरवाड े 
या  अनिुातनत आश्रमशाळेत दिनाींक २५ सप् े्ंबर, २०१२ रोिी िोन शशक्षक व 
एक अगधक्षक या पिाची बेकायिेशीर भरती करण्यात आली, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्ह यास, या भरती प्रककयेस दिनाींक ६ डडसेंबर, २०१२ चे आिेशान्वये  
प्रकल्ह प अगधकारी, आदिवासी ववकास, धुळे याींनी भरती प्रककयेस स्तथगगती दिली, 
हे ही खरे आहे काय, 
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(३) असल्ह यास, सींस्तथेने या आिेशास न िुमानता या भरती केलेल्ह या कमशचाऱ् याींना 
सेवेत घेतले आहे, याबाबतची शासनाने चौकशी केली आहे काय, असल्हयास, 
चौकशीत काय आढळून आले, 
(४) असल्ह यास, या सींस्तथेवर शासनाने काय कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

श्री. विष्ट् ण ुसिरा :  (१) हे खरे नाही. 
(२) व (३) या सींिभाशत प्रकल्ह प अगधकारी, धुळे याींचे स्त तरावरुन चौकशी करण् यात 
आलेली आहे. चौकशी अहवालानुसार सिर भरती प्रक या पारिशशकपणे झालेली 
आहे. मात्र भरती प्रक येसींिभाशत प्राप् त त ारीस अनुसरून प्रकल्ह प अगधकारी, धुळे 
याींना चौकशी करुन अहवाल सािर करण् याबाबत दि. १८.१२.२०१२ रोिी आयुक् त, 
आदिवासी ववकास, महाराष र राज् य, नाशशक याींनी कळववले होते. त् यास अनुसरुन 
चौकशी होईपयांत प्रक येमध् ये तनवड झालेल्ह या उमेिवाराींना तनयकु् ती आिेश न 
िेणेबाबत प्रकल्ह प अगधकारी, धुळे याींनी सींस्त थेचे अध् यक्षाींना कळववल होते, हे खरे 
आहे. 
(४) प्रश् न उद् ावत नाही. 

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

िोल्हहापूर जजल्हहा पररषदेच्या जजल्हहा मध्यिती बिेेच्या शाखेत  
मागासिगीय ि अनुसुधचत विद्यार्थयाांच्या शशष्ट्यिॄत्तीचे लाखो  

रूपये मागील ६ महहन्याांपासून पडून असल्हयाबाबत 
  

(५७) *  ४०८४६   श्री.ननतेश राणे (िणििली), श्री.िालीदास िोळांबिर 
(िडाळा), श्री.अस्त्लम शेख (मालाड पजश्चम), श्री.अशमन पटेल (मुांबादेिी) :   
सन्माननीय सामाजजि न् याय मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१)  मागासवगीय व अनसुुगचत ववदयार्थयाांच्या शशषयवॄत्तीपो्ी शासनाकडून 
कोल्हहापूर जिल्ह्याींसाठी आलेले १ को्ी ४५ लाख रूपये तत्कालीन उपायुक्ताींच्या 
सहीचे लेखी आिेश नसल्हयामुळे कोल्हहापूर जिल्हहा पररषिेच्या जिल्हहा मध्यवती 
बँकेच्या शाखेतील खात्यावर मागील ६ मदहन्याींपासून पडून असल्हयाने शैक्षणणक 
वषश तनम्मे सींपले तरीही शशषयवॄत्तीपासून ववदयार्थयाांना  वींगचत राहावे लागत 
असल्हयाचे  माहे िून, २०१५ मध्ये वा त्या िरम्यान तनिशशनास आले आहे, हे 
खरे आहे काय, 
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(२) असल्हयास, गतवषीही मागासवगीय व अनूसुगचत ववदयार्थयाांसाठीच्या 
शशषयवॄत्तीपो्ी शासनाकडून प्राप्त झालेल्हया रक्कमेपकैी साडचेार को्ी रूपये 
शासनाकड े परत गेले तसेच कोल्हहापूर जिल्हहयातील १५ हिार ववदयार्थयाांचे    
माहे डडसेंबर, २०१५ अखेरपयांत शशषयवॄत्तीसाठी ऑनलाइशन अिशही भरलेले नाहीत, 
हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्हयास, यासींपूणश प्रकरणाची सखोल चौकशी करण्यात आली आहे काय, 
(४) असल्हयास, चौकशीत काय आढळून आले व त्यानुसार पुढे कोणती कारवाइश 
करण्यात आली आहे, 
(५) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. राजिुमार बडोले : (१) अींशत: खरे आहे. 
(२) होय. 
      इयत्ता ९ वी व १० वी मधील अनुसूगचत िातीच्या ववदयार्थयाांना कें द्र 
पुरस्तकृत शशषयवतृ्ती योिनेतींगशत आवश्यक असलेला िातीचा िाखला 
ववदयार्थयाांनी सािर न केल्हयामुळे तसेच मुख्याध्यापकाींनी ववदयार्थयाांचे बँक खाते 
 माींक चुकीचे भरल्हयाने काही ववदयाथी मागील वषी शशषयवतृ्तीपासून वींगचत 
रादहले आहेत.         
       सिर योिनेतींगशत आतापयांत ५३६७ ववदयार्थयाांचे ऑनलाईन अिश भरलेले 
आहेत. 
(३) प्रश्न उद् ावत नाही. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 
(५) प्रश्न उद् ावत नाही. 

----------------- 
एिाजत्मि आहदिासी वििास प्रिल्हपाचे सहाय्यि प्रिल्हप  

अधधिारी याांनी िेलेल्हया गैरव् यिहाराबाबत 

(५८) *  ४४८३३   श्री.सरदार ताराशसांह (मुलुांड) :   सन्माननीय आहदिासी 
वििास मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) अप्पर आयकु्त, आदिवासी ववभाग (ठाणे) याींच्या दिनाींक २६ ऑगस्त्, २०१० 
च्या आिेशानुसार तत्कालीन उपायुक्त, आदिवासी ववभाग श्री.सुधीर पा्ील 
याींच्या सशमतीने दिनाींक २१ ऑगस्त् ते २ सप् े्ंबर, २०१० या कालावधीत 
केलेल्हया चौकशीत एकाजत्मक आदिवासी ववकास प्रकल्हपाचे सहाय्यक प्रकल्हप 
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अगधकारी आर.एन.हळपे याींनी केलेल्हया कोटयवधी रुपयाींच्या गैरव्यवहाराववरोधात 
माहे रे्फब्रुवारी, २०११ मध्ये डहाण ू पोलीस ठाण्यात गुन्हा िाखल करुन       
दिनाींक २४ माचश, २०११ रोिी त्याींना तनलींबबत करण्यात आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, तनलींबबत केल्हयानींतर त्याींच्यावर िोषारोप पत्र बिावण्यात हेतूत: 
दिरींगाई करणाऱ्या सींबींधीत अगधकाऱ्याींववरुध्ि काय कारवाई करण्यात आली वा 
येत आहे, तसेच आगथशक गुन्हे शाखा, ठाणे ग्रामीण याींनी चौकशी सशमतीने 
केलेली चौकशी व त्याचा तनषकषश खो्ा ठरववण्याची सवशसाधारण कारणे काय 
आहेत, 
(३) असल्हयास, तत्कालीन उपायकु्त श्री.सुधीर पा्ील याींच्या सशमतीने केलेल्हया 
चौकशीचा अहवाल शासनास प्राप्त झाला आहे काय, त्यामध्ये िोषी आढळलेल्हया 
व्यक्तीववरुध्ि कारवाई करण्याबाबत सशमतीने काही शशर्फारशी केल्हया होत्या काय, 
(४)  असल्हयास, या कारवाईस दिरींगाई केलेल्हया अगधकाऱ्याींववरुध्ि काय कारवाई 
करण्यात आली वा येत आहे,  नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. विष्ट् ण ुसिरा : (१) हे खरे आहे. 
(२) श्री. हाळपे, सहाय्यक प्रकल्हप अगधकारी याींच्यावर ववभागीय चौकशीची 
कायशवाही सुरु करण्यात आलेली असून सिर प्रकरण ररतसर ववभागीय 
चौकशीसाठी प्रािेशशक ववभागीय अगधकारी कोकण ववभाग याींच्याकड ेसोपववण्यात 
आले आहे. आगथशक गुन्हे शाखा, ठाणे ग्रामीण याींनी सिर गुन््याच्या तपासाअींती 
“ब“ समरी वगीकरणाकरीता मा. प्रथमवगश न्यायिींडागधकारी, डहाण ू याींचेकड े
अहवाल सािर केला असता मा. न्यायालयाने “ब“ वगीकरण समरी मींिूर केली 
आहे.                                                
(३) श्री. सुधीर पा्ील तत्कालीन उपायुक्त याींच्या अध्यक्षतेखालील सशमतीने 
केलेल्हया चौकशीचा अहवाल अपर आयुक्त, आदिवासी ववकास, ठाणे याींनी 
दि.०६/०९/२०१० च्या पत्रान्वये शासनास सािर केलेला आहे. सशमतीने व्यक्तीगत 
िोष दिलेले नाहीत तथावप, भींडारपाल व रोखपाल याींचे कायाशलयीन कामकािातील 
नोंिी सींशयास्तपि असल्हयाचे नमूि केल्हयाने श्री. व्ही.एन. चन्ने, रोखपाल व    
श्री. युवराि भानसे, भींडारपाल याींचेवर तनलींबनाची कारवाई करण्यात आलेली 
आहे. 
(४) कारवाई करण्यास हेततु: दिरींगाई केलेली नसल्हयाने सींबींगधत अगधकाऱ्याींवर 
कारवाई करण्याचा प्रश्न उद् ावत नाही. 

----------------- 
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अमरािती-राजापेठ-निाथे-साई नगर-बडनेरा ते अिोला राष्ट्रीय  
महामागाचपयांत अमरािती शहरातनू जाणा-या जनुा हायिे  

रस्त्त्याचे िाम मांजूर िरणेबाबत 

(५९) *  ५०५२८   श्री.रवि राणा (बडनेरा) :   सन्माननीय सािचजननि बाांधिाम 
(सािचजननि उपक्रम िगळून) मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) अमरावती-रािापेठ-नवाथे-साई नगर-बडनेरा ते अकोला राषरीय महामागाशपयांत 
अमरावती शहरातून िाणा-या िुना हायवे रस्तत्याचे काम मींिूर करणेबाबत 
सींबगधत लोकप्रतीतनगधींनी मा. मुख्यमींत्री याींचेकड े दि. १६ नोव्हेंबर, २०१५ रोिी 
पत्र  . ६०० अन्वये तनवेिन दिले असून मा.मुख्यमींत्री कायाशलय दिनाींक २१ 
नोव्हेंबर, २०१५ रोिी प्राप्त झाले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, शासनाकडून उक्त तनवेिनावर कोणती कायशवाही करण्यात आली 
वा येत आहे, 
(३) नसल्ह यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. चांद्रिाांत पाटील : (१) होय. 
(२) व (३) सींबींगधत तनवेिनाच् या अनषुींगाने तनधी उपलब् धा करुन िेण् याबाबत कें द्र 
शासनास शशर्फारस करण् यात आली आहे. 

----------------- 
मुांबई - गोिा महामागाचिर सीसीटीव्ही, आपत्िालीन सांपिाचचे  

बुथ आणण मोबाईल रडार यांत्रणा उभारण्याबाबत 
  

(६०) *  ५१५१३   श्री.सुननल शशांदे (िरळी) :   सन्माननीय सािचजननि बाांधिाम 
(सािचजननि उपक्रम िगळून) मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) मुींबई - गोवा महामागाशवरील अपघाताींची सींख्या दिवसेंदिवस वाढत असल्हयाने 
यमुना एक्सपे्रस वे च्या धतीवर सीसी्ीव्ही, आपत्कालीन सींपकाशचे बुथ, प्रत्येक 
२५ ककमीच्या पटयात हायवे पेरोशलींग आणण मोबाईल यींत्रणा उभारण्याची तनताींत 
आवश्यकता असल्हयाची बाब माहे रे्फब्रुवारी, २०१६ मध्ये वा त्या िरम्यान 
तनिशशनास आली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, मुींबई-गोवा महामागाशवर सिरहू यींत्रणा तातडीने उभारण्याबाबत 
शासनाकडून कोणती कायशवाही करण्यात आली वा येत आहे, 
(३) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. चांद्रिाांत पाटील : (१) व (२) मुींबई-गोवा राष रीय महामागश  . ६६ (िुना १७) 
महामागाशवर महामागश पोलीसाींच् या वाहतकु मित कें द्राव् िारे महामागाशवर वाहतूक 
सुरळीत ठेवली िाते. तसेच, वाहतकुीचे व् यवस्त थापनही केले िाते. महामागश 
पोलीस िलामार्फश त िेखील महामागाशवर गस्त त घालण् यात येते. 
       कें द्र शासनाच् या अगधनस्त थ भारतीय राष रीय रािमागश प्रागधकरण 
याींचेमार्फश त पनवेल व इींिापरू कक.मी. ०/०० ते कक.मी. ८४/०० या लाींबीतील 
चौपिरीकरणाचे काम खािगीकरणाअींतगशत मे. सुवप्रम पनवेल इींिापूर ्ोलवेि 
प्रा.शल.्या सवलतिारामार्फश त प्रगतीपथावर आहे. सवलतकरारनाम् यानुसार ्ोल 
प् लाझावर सीसी्ीव् ही बसववणे, आपत् कालीन सींपकश  बथु, हायवे पेरोशलींग व 
मोबाईल यींत्रणा या बाबी सवलतिारामार्फश त चौपिरीकरण झाल्ह यानींतर पुरववण् यात 
येणार असल्ह याचे प्रकल्ह प सींचालक, भारतीय राष रीय रािमागश प्रागधकरण, पनवेल 
याींनी कळववले आहे. 
      इींिापूर ते झाराप या कक.मी. ८४/०० ते कक.मी. ४५०/१७० या ३६६.१७ 
कक.मी. महामागाशच् या लाींबीच् या चौपिरीकरणाचे काम रस्त ते वाहतुक व महामागश 
मींत्रालय, भारत सरकार याींनी मींिूर केले असून प्रस्त ताववत चौपिरीकरण पुणश 
झाल्ह यानींतर या लाींबीत सीसी्ीव् ही बसववणे, आपत् कालीन सींपकश  बुथ, हायवे 
पेरोशलींग व मोबाईल यींत्रणा याबाबीींचा प्रस्त ताव मींिुरीस्त तव कें द्र शासनाकड ेसािर 
करण् यात येईल, असे अधीक्षक अशभयींता, राष रीय महामागश मींडळ, बाींद्रा, मुींबई 
याींनी कळववले आहे. 
(३) प्रश् न उद् ावत नाही. 

----------------- 
िासार शशरांबे (ता.िराड, जज.सातारा) येथील हनुमान पाणी पुरिठा सांस्त्थेने 

सभासदाांची परिानगी न घेता खोट्या स्या िरुन सांस्त्थेला िजच देऊन 
सभासदाांिरती लाखो रुपयाांचा बोजा चढविला असल्हयाबाबत 

  

(६१) *  ४२६८१   श्री.जयिुमार गोरे (माण), श्री.अशमन पटेल (मुांबादेिी), 
डॉ.सांतोष टाररे् (िळमनुरी), श्री.अस्त्लम शखे (मालाड पजश्चम) :   सन्माननीय 
सहिार मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) कासार शशरींबे (ता.कराड, जि.सातारा) येथील हनमुान पाणी पुरवठा सींस्तथेने 
९२ सभासिाींची  परवानगी न घेता खोटया स्या करुन सींस्तथेला किश िेऊन 
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सभासिाींवरती लाखो रुपयाींचा बोिा चढववला असल्हयाचे माहे िानेवारी, २०१६ 
मध्ये वा त्यािरम्यान तनिशशनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, सिर सींस्तथेने खरेिी केलेल्हया शमळकतीपकैी काही शमळकती 
सींस्तथेच्या नावावर नाहीत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्हयास, शासनाने सिर सींस्तथेच्या गैरकाराभाराची चौकशी करुन सींचालक 
मींडळावर कोणती कायशवाही केली आहे वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. चांद्रिाांत पाटील : (१) अींशत: खरे, 
      सींस्तथेचे ४४ सभासिाींनी तहशसलिार कराड याींचेकड ेत्याींचे नावाींवर बोगस 
किश घेतले बाबत त ार केलेली होती. त्यापैकी २५ सभासिाींनी त ार अिाशमध्ये 
आमची नाींवे ्ाकून खो्या सहया केलेल्हया आहेत असे लेखी म्हणणे तहसीलिार 
कराड याींचेकड ेसािर केलेले आहे. 
(२) नाही. 
(३) सींस्तथेतील अतनयशमतता व कगथत गैरकारभाराबाबत सींस्तथेचे सन  २०१३-१४ 
ते २०१५-१६ या कालावधीचे लेखापरीक्षणासाठी दिनाींक २३/०२/२०१६ रोिीच्या 
आिेशाने शासकीय लेखापरीक्षक याींची तनयकु्ती करणेत आली आहे. 
(४) लागू नाही. 

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

मुांबई-गोिा महामागाचच्या चौपदरीिरणाबाबत प्रिल्हपग्रस्त्ताांिडून  
आलेल्हया हरिती बाबत 

(६२) *  ४७४९८   श्री.प्रताप सरनाईि (ओिळा माजजिडा) :   सन्माननीय 
सािचजननि बाांधिाम (सािचजननि उपक्रम िगळून) मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा 
करतील काय :- 
  

(१) मुींबई-गोवा महामागाशच्या चौपिरीकरणाबाबत ओसरगाव ते खारेपा्ण येथील 
प्रकल्हपग्रस्तताींकडून ५५० हरकती आल्हयाचे माहे िानेवारी, २०१६ मध् ये  वा त्या 
िरम्यान तनिशशनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, या प्रकरणी चौकशी केली आहे काय व चौकशीअींती 
प्रकल्हपग्रस्तताींच्या मागणीनुसार कोणती उपाययोिना केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. चांद्रिाांत पाटील : (१) होय, हे खरे आहे. 
     ओसरगाव (कक.मी.३६७/३००) ते खारेपा्ण (कक.मी.४२०/१००) येथील 
प्रकल्ह पग्रस्त ताींकडून माहे २/२०१६ अखेर उपववभागीय अगधकारी, कणकवली 
याींचेकडील मादहतीनुसार ६०४ इतक् या हरकती प्राप् त झाल्ह या आहेत. 
(२) भुसींपािन रुीं िी कमी करणे, आखणीत बिल, मोबिला मागणी, चुकीचे 
भूसींपािन, भूमीदहन प्रकरणे इत् यािी प्राप् त हरकतीींवर सुनावणीच् या तारखेच् या 
दिवशी सींबींगधत ववशेष भुसींपािन अगधकारी (CALA) याींनी उपजस्तथत राहून 
खलुासे केले आहेत. 
(३) प्रश् न उद् ावत नाही. 

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

िोल्हहापुर जजल्ह्यातील हजारो शेतिऱयाांना पीि िजाचच्या शुन्य टक्िे 
 व्याजाच्या योजनेपासून िांधचत रहािे लागत असल्हयाबाबत 

  

(६३) *  ३९७४५   श्री.सुरेश हाळिणिर (इचलिरांजी) :   सन्माननीय सहिार 
मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१)  पीक किश घेतल्हयापासून ३६५ दिवसाींत परतरे्फड केल्हयास शेतकऱ्याींना शुन्य 
्क्के व्यािाची सवलत िेण्यात येते, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, ऊस उत्पािक शतेकऱ्याींना साखर कारखान्याींनी एर्फआरपी वेळेत, 
एकरकमी आणण अजिबात न दिल्हयामुळे कोल्हहापुर जिल्ह्यातील हिारो 
शेतकऱ्याींना पीक किाशच्या शुन्य ्क्के व्यािाच्या योिनेपासून वींगचत रहावे 
लागले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्हयास, कोल्हहापुर जिल्ह्यात शेतकऱ्याींना १६०० को्ी रूपये पीक किश 
वा्प झाले असून उक्त योिनेपासून शेतकरी वींगचत रादहल्हयामुळे सुमारे ४८ 
को्ी रूपयाींचे नुकसान झाल्हयाचे माहे िानेवारी मदहन्याींच्या िसुऱ्या आठवडयात  
तनिशशनास आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्हयास, कारखान्याींनी वेळेत एर्फआरपी रक्कम न दिल्हयामुळे शेतकऱ्याींचे 
नुकसान झाले असल्हयामुळे ववशेष बाब म्हणनू कोल्हहापुर जिल्ह्यातील 
शेतकऱ्याींना शुन्य ्क्के व्याि योिनेचा लाभ िेण्याबाबत शासनाची भूशमका काय 
आहे ? 
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श्री. चांद्रिाांत पाटील : (१) हे अींशत: खरे आहे. 
     शासन तनणशय दि. ०३/१२/२०१२ नूसार पीक किाशची तनधाशरीत मुितीत 
म्हणिेच ३६५ दिवसात परतरे्फड करणा-या शतेक-याींना रु. ३ लाखापयांत कें द्र 
शासनाकडून ३ % व्याि सवलत दिलेल्हया व राज्य शासनाकडून डॉ. पींिाबराव 
िेशमुख व्याि सवलत योिनेंतगशत रु. १ लाखापयांत पीक किाशसाठी ३ % व  रु. 
१ लाखावरील परींत ू ३ लाखापयांत पीक किाशसाठी १ % व्याि सवलत दिली 
िाते.  म्हणिेच तनधाशरीत वेळेत पीक किाशची परतरे्फड करणा-या शतेक-याींना १ 
लाखापयांत शुन्य ्क्के व १ ते ३ लाखापयांत ४ % व्याि सवलत िेण्यात येवनू 
२% व्याि आकारण्यात येते.   
(२) ऊस किाशची परतरे्फडीची मुित ३० िून असल्हयाने साखर कारखान्याींनी एर्फ. 
आर. पी.  न दिल्हयामुळे शेतकरी व्याि सवलतीपासून वींचीत राहत नाही. कारण 
िून अखरे परतरे्फड करणा-या शतेक-याींना कें द्र शासनाकडून ३६५ दिवसाकरीता व 
राज्य शासनाकडून िून अखेर व्याि सवलतीचा लाभ दिला िातो.  
(३) नाही, हे खरे नाही. 
     अशी कोणतीही त ार शासनास प्राप्त नाही. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही.  

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

पुसद (जज. यितमाळ) येथे ठक्िरबा्पा योजनेच्या  
िामामध्ये झालेल्हया अननयमततेबाबत 

  

(६४) *  ४९९७०   प्रा.अशोि उईिे (राळेगाि) :   सन्माननीय आहदिासी 
वििास मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१)  पुसि (जि. यवतमाळ) प्रकल्हप कायाशलयामार्फश त पथदिवे (सोलर लाई्) 
लावणे असे काम ठक्करबाप्पा योिने अींतगशत सन २०१३ -१४ मध्ये मींिुर 
करण्यात येवून सिर काम जिल्हहागधकारी याींनी प्रशासकीय मान्यता िेते वेळेस 
ग्ववकास अगधकारी याींच्या मार्फश त योिना राबववली िावी असे आिेश दिले 
होते, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्हयास, जिल्हहागधकारी याींनी प्रशासकीय मान्यतेमध्ये ग्ववकास अगधकारी 
याींनी बॅंकेत खाते उघडुन त्यातुन तनधी खचश करावा असे आिेश असताींना प्रकल्हप 
कायाशलय पसुि याींचे कडुन कीं त्रा्िार एिन्सीला थे् आिेश दिले ,हे खरे आहे 
काय, 
(३) असल्हयास, या योिनेच्या अतनयमीततेस िबाबिार असणा-या अगधकाऱ्याींवर 
कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. विष्ट् ण ुसिरा : (१)  होय, हे खरे  आहे . 
      सन २०१३-१४ मध्ये जिल्हहागधकारी,यवतमाळ याींनी दि.२६/०२/२०१४ 
अनुसार प्रकल्हप अगधकारी, पुसि जि.यवतमाळ या कायाशलयास ठक्कर बाप्पा 
योिनेअींतगशत नाली बाींधकाम, शसमें् रोड व इतर कामाींबरोबरच  सौर दिवे 
लावणे ही  कामे  ग्ववकास अगधकारी याींचे मार्फश त राबववण्यास प्रशासकीय 
मान्यतेचे आिेश िेण्यात आले होते. 
(२) हे खरे नाही 
      प्रशासकीय मान्यतेमध्ये ग्ववकास अगधकारी याींना बकेँत  खाते 
उघडणेबाबत जिल्हहागधकारी, यवतमाळ याींनी कुठलेही आिेश दिलेले नाहीत. 
      जिल्हहागधकारी याींनी दिलेल्हया आिेशानसुार महाराषर उिाश प्रागधकरण, पुणे 
(MEDA) याींच्या िरकराराप्रमाणे सिर काम  िनै एरीगेशन शसस्त्म शल. 
िळगाव या एिन्सीला िेण्यात आले होते. 
(३) प्रश्न उद् ावत नाही. 
      सौर दिवे बसववण्याची कामे स्तथानीक  एिन्सी कडून न करता नामाींककत 
िैन एरीगेशन शसस्त्म शल. िळगाव याींचे मार्फश त केली आहेत व या  कामात 
कोणतीही  अतनयशमतता झालेली नाही. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 
 

----------------- 
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राज् यातील शासि य ननिासी िसतीगहृात राहणा-या  
विद्यार्थ याांचा विमा िाढण्याबाबत 

  

(६५) *  ५०८११   श्री.विनायिराि जाधि-पाटील (अहमदपूर), श्री.ओमप्रिाश 
ऊर्च  बच्च ू िडू (अचलपूर) :   सन्माननीय सामाजजि न् याय मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) राज् यातील शासकीय तनवासी वसतीगहृात राहणा-या ववदयार्थ याांचा शासनाने 
अदयाप ववमा काढला नाही, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, दिनाींक ३ रे्फब्रवुारी, २०१६ रोिी अहमिपूर येथील शासकीय 
वसतीगहृात राहणारा ववदयाथी अतनल सींभािी िाधव याचा अपघाती मतृ् यू झाला, 
हे खरे आहे काय, 
(३) असल्हयास, सामाजिक न् याय ववभागाच् या वसतीगहृात राहणा-या मयत 
ववदयार्थ याांच् या कु्ुींबाींला शासनाकडून कोणतीही मित, अनुिान दिले गेले नाही, हे 
खरे आहे काय, 
(४) तसेच राज् यातील शासकीय वसतीगहृात राहणा-या सवश ववदयार्थ याांचा ववमा 
काढण् याचे धोरण शासनाच् या ववचाराधीन आले आहे, हे ही खरे आहे काय , 
(५) याबाबत शासनाची भूशमका काय आहे ? 
  
श्री. राजिुमार बडोले : (१) होय. 
(२) होय. 
      सिर अपघात हा सींबींगधत ववदयाथी महाववदयालयासमोर उभा असताींना 
झालेला आहे. 
(३) होय. 
(४) व (५) सामाजिक न्याय ववभागाअींतगशत शासकीय वसततगहृातील 
ववदयार्थयाांना ववदयाथी कल्हयाण ववमा योिना या योिनेचा लाभ लागू करणेबाबत 
ववत्त ववभागाच्या सल्हल्हयाने पुढील कायशवाही करण्यात येत आहे. 
 

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



69 

मुांबई -ठाणे- नाशशि आग्रा रस्त्ता या राष्ट्रीय महामागच क्र. ३ िरील 
राांजनोली गािाजिळील िल्हयाण-शभिांडी नाक्यािर टाटा आमांत्रा  

प्रिल्हपाच्या जोडरस्त्ता ि सजव्हचस रोडच्या बाांधिामाबाबत 
  

(६६) *  ५०३२६   श्री.रुपेश म् हात्र े (शभिांडी पिूच) :   सन्माननीय सािचजननि 
बाांधिाम (सािचजननि उपक्रम िगळून) मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील 
काय :- 
  

(१) मुींबई-ठाणे-नाशशक आग्रा  रस्तता या राषरीय महामागश  . ३ वरील राींिनोली 
गावािवळील कल्हयाण-शभवींडी नाक्यावर ्ा्ा आमींत्रा प्रकल्हपाच्या िोडरस्तता व 
सजव्हशस रोडच्या बाींधकामासाठी शासनाची  परवानगी न घेता बाींधकाम 
अगधकाऱ्याींच्या सींगनमताने बाींधकाम केल्हयाबाबतची चौकशी करण्याबाबतची 
मागणी स्तथातनक लोकप्रतततनधी याींनी माहे िानेवारी, २०१६ मध्ये वा त्या 
िरम्यान अगधक्षक अशभयींता, राषरीय महामागश मींडळ, बाींद्रा याींच्याकड ेकेली आहे, 
हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, तसेच सिर प्रकल्हपाच्या िोडरस्तता व सजव्हशस रोडबाबतची मादहती 
िेण्यास अगधक्षक अशभयींता, राषरीय महामागश मींडळ, बाींद्रा व कायशकारी अशभयींता, 
राषरीय महामागश ववभाग, ठाणे हे िलुशक्ष करीत आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्हयास, उक्त प्रकरणाींची शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत 
काय आढळून आले व तदनसुार ्ा्ा आमींत्रा ववकासकाशी सींगनमत करणाऱ्या 
अगधक्षक अशभयींता, राषरीय महामागश मींडळ व कायशकारी अशभयींता, राषरीय 
महामागश ववभाग, ठाणे याींच्याववरुध्ि शासनाने कोणती कारवाई केली वा करण्यात 
येत आहे, 
(४) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

श्री. चांद्रिाांत पाटील : (१) होय. 
(२) नाही. 
     मा.आमिार, श्री. रुपेशिी म्हात्र ेयाींनी ववचारलेल्हया मादहतीच्या अनुषींगाने 
आवश्यक ती मादहती कायशकारी अशभयींता, राषरीय महामागश ववभाग, ठाणे याींनी 
दिनाींक २६.०२.२०१६ रोिीच्या पत्रान्वये उपलब्ध करुन दिली आहे. 
(३) सिर प्रकल्हपाच्या िोडरस्तत्याच्या बाींधकामाकरीता कें द्र शासनाच्या रस्तते 
पररवहन महामागश मींत्रालय, नवी दिल्हली याींचे पत्र  . NH-
६/१२०१७/६४/२०१२/MAH dated ३०.१०.२०१२ अन्वये परवानगी प्राप्त आहे.  
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िोडरस्तत्याचे बाींधकाम करण्यापुवी िोडरस्तत्याच्या खाली स्त्ेम कीं पनीची 
िलवादहनी  ॉस करीत असल्हयामुळे त्याकरीता पुल बाींधणे आवश्यक होते व 
त्याकरीता स्त्ेम कीं पनीची ना-हरकत घेणे आवश्यक होते.ही बाब ववचारात घेवनू 
िोडरस्तत्याचे बाींधकाम ववदहत कालावधीत पूणश न झाल्हयामुळे सींबींगधत कायशकारी 
अशभयींता याींनी सिर िोडरस्तत्याच्या बाींधकामाकरीता १ वषाशची मुितवाढ 
दि.०३.१२.२०१३ रोिीच्या पत्रान्वये दिलेली होती. तदनींतर प्रकल्हपाच्या पुणशत्वाचे 
प्रमाणपत्र कायशकारी अशभयींता याींनी दि.०८.१२.२०१४ रोिी तनगशशमत केले.  या 
अनषुींगाने सिर िोडरस्तत्यास अींततम मींिूरी शमळणेबाबतचा प्रस्तताव रस्तते वाहतुक 
व महामागश मींत्रालय याींना दि.१४.०१.२०१६ रोिी सािर केला असता त्यावर रस्तते 
वाहतुक व महामागश मींत्रालयाने काही मुद्दे उपजस्तथत केलेले आहेत. उपजस्तथत 
केलेल्हया मुद्दयाींच्या अनुषींगाने अनुपालन अहवाल मुितवाढीच्या प्रस्ततावासह 
अींततम मींिूरीसाठी सािर करण्यात येत असल्हयाचे मुख्य अशभयींता, राषरीय 
महामागश (सा.बाीं.), नवी मुींबई याींनी कळववले आहे. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

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

  
रायगड जजल्ह्यातील ७८ अपांग विध्याथाांना शशष्ट्यितृ्ती न शमळाल्हयाबाबत 

  

(६७) *  ४७०८९   श्री.सुभाष उर्च  पांडडतशेठ पाटील (अशलबाग) :   सन्माननीय 
सामाजजि न् याय मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) रायगड जिल्ह्यातील एकूण ७८ पात्र अपींग ववध्यार्थयाांपकैी १७ अपींग 
ववध्यार्थयाांना लाभ िेण्यात आल्हयाने पात्र ववदयाथी शशषयवतृ्ती पासून वींगचत 
रादहले आहेत, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, पात्र अपींग ववदयार्थयाांना शशषयवतृ्ती न शमळाल्हयाने त्याींच्या 
पुढील  शशक्षणावर ववपरीत पररणाम झाला आहे, हे खरे आहे काय, 
(३) असल्हयास, अपींग ववियार्थयाांसाठी शासनाने शशषयवतृ्ती िेण्याचे ष्ष्ीने 
कोणती उपाययोिना केली आहे वा करणार आहे, 
(४) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. राजिुमार बडोले : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) व (३) सन २०१४-१५ मध्ये रायगड जिल्ह्यात मॅरीकोत्तर शशक्षण घेणाऱ्या 
७८ अपींग ववदयार्थयाांचे अिश प्राप्त झाले होते. सिर योिनेअींतगशत सन २०१४-१५ 
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मध्ये एकूण रु.१.८३ लक्ष इतकी तरतूि प्राप्त झाली होती. सिर तरतिुीमधून 
एकूण १७ ववदयार्थयाांना शशषयवतृ्ती अिा करण्यात आली आहे. या योिनेसाठी 
रु.४७६.५२ लक्ष इतक्या रकमेचा पुरवणी मागणी प्रस्तताव ववधानमींडळाच्या िुलै, 
२०१५ च्या अगधवेशनात मींिूर करण्यात आलेला आहे. सिर तनधी खचाशसाठी 
अथशसींकल्हप ववतरण प्रणालीवर उपलब्ध करुन िेणेबाबत ववत्त ववभागास ववनींती 
करण्यात आलेली असून, तनधी प्राप्त होताच उवशररत ६१ लाभाथी तसेच चालू 
वषाशतील ४५ अपींग ववदयाथी याींना शशषयवतृ्तीचे वा्प करण्यात येईल. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

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

सामाजजि न्याय विभागाच्या िमचिीर दादासाहेब गायििाड  
सबलीिरण योजनेतांगचत बुलढाणा जजल्हहयात िाटपाचे  

प्रस्त्ताि विविध िारणाांनी प्रलांबीत असलेबाबत 
  

(६८) *  ४१६३८   डॉ.सांजय रायमुलिर (मेहिर) :   सन्माननीय सामाजजि 
न् याय मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) सामाजिक न्याय ववभागाच्या कमशवीर िािासाहेब गायकवाड सबलीकरण 
योिनेतगशत बुलढाणा जिल्हहयात वा्प करावयाच्या िशमनीचे ३३५ एकराचे 
प्रस्तताव ववववध कारणाींनी  प्रलींबबत आहे ,हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, सिरचे िशमनीचे वा्प प्रलींबबत असण्याची कारणे काय आहेत, 
(३) असल्हयास, या िशमनीचे वा्प करण्याबाबत शासनाने कोणती कायशवाही केली 
वा करण्यात येत आहे, 
(४)  नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. राजिुमार बडोले : (१) नाही. 
(२) सदयजस्तथतीत िमीन खरेिी प्र ीया झालेली नाही, त्यामुळे िमीन वा्प 
करण्याचा प्रश्न उद् ावत नाही. 
(३) िमीन खरेिी केल्हयानींतर िशमनीचे वा्प ववदहत अ्ी शतीनुसार लाभार्थयाांना 
करण्यात येईल. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

----------------- 
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मौजा माडगी (ता.तमुसर, जज.भांडारा) येथील बांद यनुनिसचल रे्रो  

िारखाना सुरु िरण्यास विलांब होत असल्हयाबाबत 
  

(६९) *  ५०४८८   श्री.चरण िाघमारे (तुमसर), श्री.राजेश िाशीिार (सािोली), 
श्री.िृष्ट्णा गजबे (आरमोरी) :   सन्माननीय उद्योग मांत्री पुढील गोष्ीींचा 
खलुासा करतील काय :- 
  

(१) तुमसर तालुक्यातील युतनवसशल रे्फरो कारखाना सुरु करण्यात यावा या 
मागणीसाठी मा. उदयोग मींत्री याींना दिनाींक २७ िुलै, २०१५ रोिी वा त्यासुमारास 
ववनींती करण्यात आली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) हा कारखाना आिारी उदयोगाच्या यािीत नसूनही अनेक वषाशपासून बींि आहे, 
हे खरे आहे काय, 
(३) असल्हयास, शासनाने सिर कारखाना सुरु करण्यासाठी कोणती कायशवाही केली 
वा करण्यात येत आहे, नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. सुभाष देसाई : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) हे खरे नाही. 
     मे. युतनव्हसशल रे्फरो एन्ड अलाईड केशमकल्हस शल. हा उदयोग घ्क 
बीआयएर्फआर खींडपीठाकड े नोंिणीकृत असून सिर खींडपीठाने घ्कास दिनाींक 
१३/०५/१९९८ रोिी आिारी म्हणनू घोवषत केले आहे. 
(३) मा.औदयोगगक न्यायालय, भींडारा याींनी सिर कारखाना बींि करण्याबाबत 
कामगार आयुक्त, मुींबई याींनी दिनाींक १८/०८/२००६ रोिी दिलेले आिेश रद्द 
केल्हयामुळे कीं पनी व्यवस्तथापनाने सिर आिेशास उच्च न्यायालय, नागपूर खींडपीठ 
याींचे आ. . ९३२/२०१० अन्वये यागचका िाखल केली असून प्रकरण न्यायप्रववषठ 
आहे. 

----------------- 
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लातूर येथील विभागीय जात प्रमाणपत्र पडताळणी सशमती, सशमती  
क्र.२ लातूर याांच्या नाांिानेच बनािट जातिैधता प्रमाणपत्र तयार  
िरुन नोिऱया ि शिैणणि सांस्त्थामध्ये प्रिेश शमळविल्हयाबाबत 

  

(७०) *  ४२७७९   श्री.आशसर् शेख (मालेगाांि मध्य), डॉ.सांतोष टाररे् 
(िळमनुरी), प्रा.िषाच गायििाड (धारािी), श्री.प्रताप सरनाईि (ओिळा 
माजजिडा) :   सन्माननीय सामाजजि न् याय मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा 
करतील काय :- 
  

(१) लातूर येथील ववभागीय िात प्रमाणपत्र पडताळणी सशमती, सशमती  .२ 
लातूर याींच्या नावानेच बनाव् िातवैधता प्रमाणपत्र तयार करुन पणु्यात नोकऱ्या 
व शकै्षणणक सींस्तथामध्ये प्रवेश शमळववल्हयाचे माहे िानेवारी,  २०१६ मध्ये वा 
त्यािरम्यान तनिशशनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, येथील िातपडताळणी सशमतीने उस्तमानाबाि जिल्हहयातील तीन 
ववदयार्थयाांसह चार कमशचाऱ्याींवर लातूरच्या शशवािीनगर पोलीस ठाण्यात गुन्हा 
िाखल केला आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्हयास, यासींिभाशत शासनाने सींबींगधताींवर कारवाई करण्यासोबतच िातीची 
बोगसप्रमाणपत्र सािर करणाऱ्याींवर कोणती कारवाई केली आहे वा करण्यात येत 
आहे, 
(४) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. राजिुमार बडोले : (१) हे खरे आहे. 
(२) व (३) हे खरे आहे. 
बनाव् िातवैधता प्रमाणपत्र तयार करणे या प्रकरणी शशवािीनगर पोलीस 
स्त्ेशन, लातूर येथे एकूण सात आरोपीींवर भा.ि.वव.स.कलम ४२०,४६५,४६६, ४६८ 
व ४७१ अन्वये गुन्हा िाखल करण्यात आला असून याबाबत अगधक तपास चालू 
आहे. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

----------------- 
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महाराष्ट्र राज्यातील एम.आय.डी.सी. प्रिल्हपग्रस्त्त शेतिऱयाांना १५ टक्िे वििशसत 
भूखांड ि पुनिचसन िायदयाप्रमाणे विविध सुविधा शमळणेबाबत 

  

(७१) *  ४०३५३   श्री.मनोहर भोईर (उरण) :   सन्माननीय उद्योग मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) महाराषर राज्यातील एम.आय. डी. सी.  प्रकल्हपग्रस्तत शेतकऱ्याींना १५ ्क्के 
ववकशसत भूखींड व पनुवशसन कायियाप्रमाणे ववववध सुववधा शमळणेबाबतचे 
तनवेिन महाराषर राज्य एमआयडीसी प्रकल्हपग्रस्तत शेतकरी कृतत सशमती याींनी 
लेखी तनवेिन दिनाींक ८ डडसेंबर, २०१५ रोिी वा त्या सुमारास मा. मुख्यमींत्री, 
मा. उदयोग मींत्री याींना  दिले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, या तनवेिनानुसार शासनाने कोणती कायशवाही केली व केलेल्हया 
कायशवाहीचे स्तवरुप काय आहे, 
(३) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. सुभाष देसाई : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) महाराषर राज्य एमआयडीसी प्रकल्हपग्रस्तत शेतकरी कृतत सशमती याींचेमार्फश त 
तनवेिने प्राप्त झाली असून त्यानुसार खालीलप्रमाणे कायशवाही/उपाययोिना 
करण्यात येत आहे. 

१) सन १९६१-६२ ते २००५ पयांत सींपादित झालेल्हया िशमनीच्या 
मोबिल्हयात खातेिारास अथवा त्याच्या एका वारसास १०० 
चौ.मी.पीएपी भूखींड वा्प करण्याची कायशवाही करण्यात येत आहे.सन 
२००६ नींतर सींपादित झालेल्हया िशमनीच्या मोबिल्हयात १५ ्क्के 
भूखींड प्रकल्हपग्रस्तताना दिला िातो. 
२) प्रकल्हपग्रस्तताना १०० चौ.मी.चा भूखींड सवलतीच्या िराने म्हणिे 
दिनाींक ११/६/२००७ रोिी असलेल्हया िराच्या ५० ्क्के िराने वा्प 
करण्यात येतो. 
३) बारवी धरणग्रस्तताींपकैी काहीना  पयाशयी शतेिशमन व काहीना िेय 
िशमनीची ५० ्क्के ककीं मत तनळवींड े प्रकल्हपाच्या धरतीवर अिा 
करण्यात आली आहे. 
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४) ज्याींच्या िशमनी महामींडळामार्फश त रस्तत्याींसाठी व पाईपलाईनसाठी 
सींपादित करण्यात येतात अशा शतेकऱ्याींना िशमनीच्या मोबिल्हयात 
नुकसान भरपाई तसेच २०,०००/- रुपये सानुग्रह अनिुान िेण्यात येते. 
५) नवीन भूसींपािन कायिा  २०१३ च्या अनषुींगाने महसूल व वन 
ववभागाच्या अगधसूचनेनुसार िशमनीचे बािारमूल्हय गुणकाचे घ्क 
प्रशसध्ि करण्यात आले असून सिर गुणक ववचारात घेऊन अगधक 
१०० ्क्के दिलासा रक्कम ववचारात घेऊन नुकसान भरपाई अिा 
करण्यात येणार आहे. 
६) सन १९९४ च्या धोरणाअींतगशत १०० चौ.मी.भूखींड शमळण्याचा लाभ 
१९८७ पासूनच्या भूवपडीताींना िेण्यात आला असून सींबींगधत 
भूवपडीताना  भूखींड वा्पाचा अिश करण्याकररता दिनाींक ३१/५/२०१५ 
पयांत कालावधी वाढवनू िेण्यात आला होता. 
७) सींपादित केलेल्हया िशमनीमध्ये घरे बागधत होत असतील तर 
त्याना २५० चौ.मी.चा तनवासी भूखींड िेण्यात येतो. 
८) उदयोिकाींना िशमन प्रिान करताना करारनाम्यामध्ये  
प्रकल्हपग्रस्तताना नोकरीत प्राधान्य िेण्याचे प्रस्तताववत करण्यात येते. 

      अशाप्रकारे प्रकल्हपग्रस्तताींच्या  तनवेिनाींच्या अनुषींगाने  १०० चौ.मी. अथवा 
१५ ्क्के परतावा, प्रथम हस्तताींतरण ववनाशुल्हक, स्तथलाींतराकररता आगथशक 
सहाय्य, िशमन सींपादित झाल्हयामुळे भूशमहीन झाल्हयास कृवष मिुरी इत्यािी 
र्फायिे महामींडळाच्या प्रचशलत धोरणाप्रमाणे िेण्याची कायशवाही करण्यात येत 
आहे. 
(३) प्रश्न उद् ावत नाही. 

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

सोलापुर जजल्हहयातील सांजय गाांधी ननराधार सशमती स्त्थापन िरण्याबाबत 
  

(७२) *  ४६७८८   िुमारी प्रणणती शशांदे (सोलापूर शहर मध्य) :  ताराांकित प्रश्न 
क्रमाांि ३३९५० ला हदनाांि ११ डडसेंबर, २०१५ रोजी हदलेल्हया उत्तराच्या सांदभाचत: 
सन्माननीय विशेष सहाय्य मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) सोलापुर जिल्हहयातील सींिय गाींधी तनराधार अनुिान योिना व श्रावणबाळ 
सेवा राज्य तनवतृ्ती वेतन योिनेच्या लाभार्थयाांचे माहे ऑक््ोबर, २०१५ पयांतचे 
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अनिुान त्याींच्या खात्ऱ्यात िमा करण्यात आले असल्हयाची मादहती मा.सामाजिक 
न्याय राज्यमींत्री याींनी ववधानसभेत दिले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, प्रत्यक्षात सोलापुर जिल्हहयात मा.पालकमींत्री, सोलापुर याींनी 
मागील िीड वषाशपासून सशमती स्तथापन करण्याबाबत जिल्हहागधकारी याींना 
शशर्फारस केली नसल्हयाने सींिय गाींधी तनराधार सशमतीची स्तथापन करण्यात आली 
नाही, त्यामुळे िोन्ही योिनेतील लाभार्थयाांचे प्रस्तताव प्रलींबबत आहेत, हे ही खरे 
आहे काय, 
(३) असल्हयास, सोलापुर जिल्हहयातील सींिय गाींधी तनराधार सशमती त्वररत 
स्तथापन करण्यासाठी कायशवाही करण्यात आली आहे काय, 
(४) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. राजिुमार बडोले : (१) होय. 
(२) हे अींशत: खरे आहे. 
     सोलापूर शहर उत्तर कररता सींिय गाींधी तनराधार अनिुान योिना सशमती 
गठीत झाली असून उवशरीत तालुक्यातील सिर सशमत्या अदयाप गठीत झालेल्हया 
नाहीत.  परींत,ु तनयशमत सींिय गाींधी सशमती गठीत झाली नसेल अशावेळी 
ववशेष सहाय्य कायश माअींतगशत प्राप्त अिशिाराचे अिश मींिुर/नामींिुर करण्याचे 
अगधकार सींबधीत तहशसलिार याींना दि.०५.०५.२०१५ रोिीच्या शासन तनणशयान्वये 
प्रिान करण्यात आले असून त्यानुसार कायशवाही करण्यात येते. 
(३) व (४) उवशरीत तालुक्यातील सशमत्या गठन करण्यासींिभाशत कायशवाही चालू 
आहे. 

----------------- 
बलभीम िो. ऑप बिॅ (जज.िोल्ह हापूर) थि त रिमेची जबाबदारी  

 तत् िाशलन २० सांचालि मांडळािर ननजश्चत िेल्ह याबाबत 
  

(७३) *  ५१५७१   श्री.प्रिाश आबबटिर (राधानगरी), श्री.उल्हहास पाटील 
(शशरोळ) :   सन्माननीय सहिार मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) बलभीम को. ऑप बॅंक (जि.कोल्ह हापूर) थकीत ४ को्ी ५ लाख रुपयाींचे येणे 
व अन् य ४ को्ी ८३ लाख रुपयाींची िबाबिारी तत् काशलन २० सींचालक मींडळावर 
केल्ह याचे दिनाींक १५ रे्फब्रवुारी, २०१६ रोिी वा त् यासुमारास तनिशशनास आले आहे 
हे खरे आहे काय,  
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(२) असल्ह यास, अपना बकेँच् या प्रागधकृत अगधकारी याींचे समोरील सुनावणीमध् ये 
कोणते तनणशय घेण्यात आले आहे, 
(३) असल्ह यास, उक् त प्रकरणी िोषी सींचालक व अगधकारी याींच् याकडून थकीत 
रक् कम वसूल करणेबाबत कोणती कारवाई करण् यात आली वा येत आहे, 
(४) नसल्ह यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. चांद्रिाांत पाटील : (१) महाराषर सहकारी सींस्तथा अगधतनयम १९६० चे कलम 
८८ अन्वये चौकशी चालु असून महाराषर सहकारी सींस्तथा तनयम १९६१ चे तनयम 
७२ (३) अन्वये चौकशी अगधकारी याींनी रु. ४ को्ी ८३ लाख रकमेच्या 
िबाबिारीचे २० सींचालक व २ कमशचारी याींचेववरुध्ि िोषारोपपत्र तनगशशमत केले 
आहे. 
(२) व (३) सुनावणीची कायशवाही चालु आहे. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

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

आिाच-रम्हनाथ-बेळांब रस्त्ता (जज.बीड) राज्यमागच ६३ ची सुधारणा िरण्याबाबत 
  

(७४) *  ५१५६६   श्री.ज्ञानराज चौगुले (उमरगा) :   सन्माननीय सािचजननि 
बाांधिाम (सािचजननि उपक्रम िगळून) मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील 
काय :- 
  

(१) आवाश-ब्रम्हनाथ-बेळींब रस्तता (जि.बीड) राज्यमागश ६३ ची सुधारणा करण्याचे 
काम माचश, २०१५ मध्ये रु.९० लक्ष ककीं मतीस व पुरेशा तनधीसह अथशसींकल्हपात 
समाववष् झाले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, पुरेसा तनधी उपलब्ध असतानाही ताींबत्रक मान्यता उशीरा िेणे, 
तनवविा तनजश्चती ३ मदहन्याींऐविी १२ मदहन्याींनी करणे ,तनवविा प्राप्त 
झाल्हयावरही प्रथम व िसुरा शलर्फार्फा तात्काळ उघडण्याऐविी १ ते २ मदहन्याींनी 
उघडणे व या माध्यमातनु तनवविा प्रक येत गैरव्यवहार झाला आहे, हे खरे आहे 
काय, 
(३) असल्हयास, शासनाने याची ववभागामार्फश त चौकशी केली काय, 
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(४) असल्हयास, अगधकाऱ्याींच्या िोषामुळे  तनवविा तनजश्चती उशीरा केल्हयामुळे 
शासनास या कामावर भाववाढ, डाींबर, िरसुची, मिुर इत्यािीमुळे ककती िास्ततीचा 
खचश करावा लागणार आहे वा लागला आहे वा त्याची िबाबिारी तनजश्चत केली 
आहे काय, 
(५) असल्हयास, िोषीींवर काय कारवाई केली वा करण्यात येणार आहे, नसल्हयास, 
ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. चांद्रिाांत पाटील : (१) हे खरे आहे. 
(२), (३), (४) व (५) ववषयाधीन प्रकरणाची चौकशी करणेबाबत अधीक्षक 
अशभयींता, िक्षता व गुणतनयींत्रण मींडळ, औरींगाबाि याींना सूचना िेण्यात आल्हया 
आहेत. 
 

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

पुणे जजल्ह्यातील सत्यपुरम ते हदिेघाटापयांतच्या सासिड मागाचचे  
चौपदरीिरण अपूणच अिस्त्थेत असल्हयाबाबत 

  

(७५) *  ४२४०६   श्री.सांग्राम थोपटे (भोर), श्री.जयिुमार गोरे (माण), प्रा.िषाच 
गायििाड (धारािी), डॉ.सांतोष टाररे् (िळमनुरी), श्री.अब् दलु सत्तार (शसल्हलोड), 
श्री.अस्त्लम शेख (मालाड पजश्चम), श्रीमती ननमचला गावित (इगतपूरी), श्री.अशमन 
पटेल (मुांबादेिी) :   सन्माननीय सािचजननि बाांधिाम (सािचजननि उपक्रम 
िगळून) मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) पुणे जिल्ह्यातील सत्यपुरम ते दिवेघा्ापयांतच्या सासवड मागाशचे (पालखी 
मागश) चौपिरीकरण करण्याचे काम गेल्हया अनेक मदहन्याींपासून अपूणश अवस्तथेत 
आहे, हे खरे काय आहे, 
(२) असल्हयास, अपुणश कामामुळे येथे झालेल्हया अपघाताींत १० हून अगधक 
नागरीकाींचे बळी गेले असल्हयाचे माहे िानेवारी, २०१६ मध्ये वा त्या िरम्यान 
तनिशशनास आले, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्हयास, सिर मागाशच्या चौपिरीकरणाचे काम पणूश करण्याबाबत शासनाने 
कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. चांद्रिाांत पाटील : (१) होय. 
(२) अींशत: खरे आहे. 
(३) खािगीकरणातगशत चौपिरीकरणाचे काम भुसींपािनामुळे पुणश होणे शक्य 
नसल्हयामुळे काम रद्द करण्याची कायशवाही प्रगतीत आहे.  सिर रस्तता राषरीय 
महामागश घोवषत झाल्हयाने चौपिरीकरणाचे काम कें द्र शासनामार्फश त करण्यात 
येईल. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

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

पाडी नतखे (ता.ररसोड, जज.िाशशम) येथनू पाडी नतखे ते ररठद येथील  
रस्त्त्याचे िाम अनेि िषाांपासून अपूणाचिस्त्थेत असल्हयाबाबत 

  

(७६) *  ५१४६२   श्री.सांजय शशरसाट (औरांगाबाद पजश्चम) :   सन्माननीय 
सािचजननि बाांधिाम (सािचजननि उपक्रम िगळून) मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा 
करतील काय :- 
  

(१) पाडी ततखे (ता.ररसोड,जि.वाशशम) येथनू पाडी ततखे ते ररठि येथील रस्तत्याचे 
काम अनेक वषाांपासून (सन २००१ ) अपूणाशवस्तथेत आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, पाडी ततखे हे गाव  गणपती िेवस्तथान असल्हयामुळे ततथे 
भाववकाींची नेहमी ये-िा असते, व तेथून जिल्हहयाचे दठकाण िवळ आसल्हयाने 
रस्तत्याचे काम लवकर करण्याबाबत मागणी होऊनही सींबींगधत ववभागाचे याकड े
िलुशक्ष होते आहे, हे खरे आहे काय, 
(३) असल्हयास, सिरील काम हे अत्यींत तनकृष् ििाशचे होत  असल्ह याबाबत 
शासनाने  काय कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. चांद्रिाांत पाटील : (१) व (२) हे अींशत: खरे आहे. 
     सिर रस्तत्याचे ४.२०० कक.मी. लाींबीपैकी ३.७०० कक.मी. लाींबीमध्ये 
मातीकाम रोिगार हमी योिने अींतगशत झालेले आहे. उवशरीत ५०० मी. लाींबीमध्ये 
शेतकरी िागा िेत नसल्हयामुळे रस्तत्याचे काम हाती घेण्यात आले नाही. 
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     सिर रस्तत्याचे मिबतुीकरणाचे काम म.ग्रा.रो.ह. योिने अींतगशत मींिुर 
असून दि. १०/३/२०१५ पासून सुरु झालेले काम १५ दिवसानींतर मिूर न 
आल्हयामुळे बींि करण्यात आले.  मिुराींच्या उपलब्धतेनसुार आवश्यक त्या 
तरतुिीप्रमाणे काम करुन घेण्यात येईल. 
(३) सिर रस्तत्याचे झाले मातीकाम तनकृषठ ििाशचे आढळून येत नाही. तसेच 
मिबतुीकरणाचे काम ववहीत मानकानुसार करण्यात येईल. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

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

औरांगाबादमधील पठैण-आपेगाि प्राधधिरण आराखड्यामध्ये  
मांजूर झालेली िामे ननिृष्ट्ट दजाचची असल्हयाबाबत 

  

(७७) *  ४९०७३   श्री.अतुल सािे (औरांगाबाद पिूच) :   सन्माननीय सािचजननि 
बाांधिाम (सािचजननि उपक्रम िगळून) मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील 
काय :- 
  

(१) औरींगाबािमधील पैठण-आपेगाव प्रागधकरण आराखडा सावशितनक बाींधकाम 
ववभागाने सन २०१३ मध्ये मींिूर केल्हयानींतर गेल्हया ३ वषाशत झालेली कामे 
तनकृष् ििाशची असल्हयाबाबतची त ार स्तथातनक लोकप्रतततनधीींनी सावशितनक 
बाींधकाम ववभागातील कायशकारी अशभयींता याींचेकड ेदिनाींक ५ सप् े्ंबर, २०१५ रोिी 
वा त्या सुमारास केली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, सिर त ारीच्या अनषुींगाने कायशकारी अशभयींता याींनी चौकशी 
करुन तनकृष् ििाशचे बाींधकाम करणाऱ्या कीं त्रा्िाराींवर काय कारवाई केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. चांद्रिाांत पाटील : (१) हे खरे आहे. 
(२) ववषयाधीन त ारीपूवी,प्राप्त त ारीच्या अनषुींगाने ववभागीय आयुक्त 
औरींगाबाि याींनी दिलेल्हया तनिेशानसुार जिल्हहागधकारी, औरींगाबाि याींनी तनयकु्त 
केलेल्हया प्राचायश, शासकीय अशभयाींबत्रकी महाववदयालय, औरींगाबाि याींच्या 
अखत्यारीतील “गुणवत्ता तनयींत्रण कक्षामार्फश त” चौकशीची कायशवाही चालू आहे. 
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      तसेच ववषयाधीन कामाींबाबत प्राप्त त ारीच्या अनुषींगाने ॲन््ी करप्शन 
ब्युरो, औरींगाबाि याींचेमार्फश तही उघड चौकशीची कायशवाही चालू आहे. 
(३) प्रश्न उद् ावत नाही. 

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

आष्ट् टी (जज.बीड) येथे मागासिगीय िसतीगहृाची  
इमारत तातडीने उभारण् याबाबत 

  

(७८) *  ५१४३३   अॅड.भीमराि धोंड े(आष्ट्टी) :   सन्माननीय सामाजजि न् याय 
मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) आष्ी (जि.बीड) येथे मागासवगीय वसतीगहृाची इमारत तातडीने उभारण्याची 
मागणी स्तथातनक लोकप्रतततनधी याींनी शासनाकड ेसातत्याने केली आहे, हे खरे 
आहे काय, 
(२) असल्हयास, आष्ी येथे मागासवगीय वसतीगहृाची इमारत तातडीने 
उभारण्याबाबत व त्याकरीता आवश्यक असलेला तनधी तातडीने उपलब्ध करुन 
िेण्याबाबत शासनाकडून आितागायत कोणती  कायशवाही करण्यात आली वा येत 
आहे, 
(३) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. राजिुमार बडोले : (१) हे खरे नाही. 
(२) आष्ी, जिल्हहा बीड येथील मागासवगीय मुलीींचे शासकीय वसतीगहृ 
भाड्याच्या इमारतीत कायशरत आहे. सिर वसतीगहृासाठी अदयापयशत शासकीय 
िमीन प्राप्त झालेली नाही. वसतीगहृासाठी िमीन उपलब्ध होताच वसतीगहृाच्या 
इमारत बाींधकामासाठी तनधी उपलब्ध करुन िेण्याची कायशवाही करण्यात येईल. 
(३) प्रश्न उद् ावत नाही. 
 

----------------- 
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मुांबई-नाशशि राष्ट् रीय महामागाचिरील पडघा ते िसारा दरम् यान  
भुयारी मागच, उड्डाण पुल ि सविचसरोड बाांधण् याबाबत 

  

(७९) *  ५१३६८   श्री.पाांडुरांग बरोरा (शहापूर) :   सन्माननीय सािचजननि 
बाांधिाम (सािचजननि उपक्रम िगळून) मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील 
काय :- 
  

(१) मुींबई-नाशशक राषरीय महामगाशवरील पडघा ते कसारा िरम्यान भुयारी मागश, 
उड्डाण पुलव सववशसरोड बाींधण्याबाबत तेथील िनतेने तसेच लोकप्रतततनधीींनी 
NHI याींच्याकड े गेली िोन वषाशपासून वारींवार मागणी केली आहे, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्हयास, याबाबत शासनाने कोणती कायशवाही केली नाही, हे ही खरे आहे 
काय, 
(३) असल्हयास, त्याची सवशसाधारण कारणे काय आहेत, 
(४) असल्हयास, प्रश्न भाग (१) बाबत शासन कोणती कायशवाही केली वा करण्यात 
येत आहे ? 
  
श्री. चांद्रिाांत पाटील : (१) होय. 
(२), (३) व (४) हे खरे नाही. 
      भारतीय राष रीय रािमागश प्रागधकरणामार्फश त खािगीकरणातनू वडपे व 
गोंिे या महामागाशच् या चौपिरीकरणाच् या कामाच् या मूळ करारनाम् यामध् ये 
प्रश् नाधीन पडघा ते कसारा ्या भागात ९ दठकाणी भूयारी मागाांचे बाींधकाम 
मींिूर असताना िनतेच् या व लोकप्रतततनधीींच् या मागणीनुसार आतापयांत 
अततररक् त १४ धरुन एकूण २३ दठकाणी भूयारी मागाांचे बाींधकामे पुणश करण् यात 
आली आहेत, तसेच याव् यततररक् त खडवली येथे भुयारी मागाशच् या कामास मींिूरी 
शमळाली असून कसारा, पररवार हॉ्ेल (आसनगाव), जिींिाल कीं पनी (वाशसींि) 
तसेच पडघा-कल्ह याण नाका या चार दठकाणी भूयारी मागश बाींधण् याच् या कामाींना 
तत् वतः मींिूरी शमळाली असल्ह याचे प्रकल्ह प सींचालक, भारतीय राष रीय रािमागश 
प्रागधकरण, नाशशक याींनी कळववले आहे. 
 

----------------- 
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अहमदनगर येथील िसतीगहृातील िीजपांप जळण्यास विद्याधथचनीांना  

जबाबदार धरून हदिसभर उपाशी ठेिल्हयाबाबत 
 

(८०) *  ४६८३१   श्री.विजय िडटे्टीिार (रम्हपूरी), श्री.सांजय साििारे (भुसािळ), 
श्री.अशमन पटेल (मुांबादेिी), श्री.सांग्राम थोपटे (भोर) :   सन्माननीय सामाजजि 
न् याय मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) समािकल्हयाण ववभागाच्या वतीने अहमिनगर येथील िानकीबाई आप्े 
बालीकाश्रम या सींस्तथेच्या वतीने सुरू असलेल्हया  वसतीगहृातील वीिपींप 
िळाल्हयामूळे वीिपींप िळण्यास ववधाथीनीींना िबाबिार ठरवनू पींपाच्या 
िरुूस्ततीसाठी पशैाींची मागणी करत सींस्तथाचालकाींने ९८ मुलीींना एक दिवस उपाशी 
ठेवल्हयाची मादहती दिनाींक २ रे्फब्रवारी, २०१६ रोिी वा त्या सुमारास तनिशशनास 
आली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असलयास, या प्रकरणाची त ार ववदयाथीनीींसहीत त्याींच्या पालकाींनी 
तोर्फखाना पोलीस स्त्ेशनमध्ये केली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्हयास, या प्रकरणाची राज्य शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
(४) असल्हयास, या प्रकरणाबाबत कोणकोणत्या व्यक्ती व अगधकाऱ्याींवर कारवाई 
करण्यात आलेली आहे वा करण्यात येणार आहे, 
(५) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. राजिुमार बडोले : (१) होय. 
     सिर वसततगहृामधील वीिपींप िळाल्हयाने दि. १.०२.२०१६ रोिी 
वसततगहृातील २१ मुलीींना िेवण दिले नाही ही बाब दिनाींक २.०२.२०१६ रोिी 
तनिशशनास आली आहे. 
(२) होय. 
(३) व (४) सिर प्रकरणी जिल्हहा समािकल्हयाण अगधकारी, जिल्हहा पररषि, 
अहमिनगर कायाशलयाने दिनाींक २.२.२०१६ रोिी प्रत्यक्ष वसततगहृात िाऊन 
चौकशी केली आहे. त्याअनुषींगाने सींस्तथेस कारणे िाखवा नो्ीस बिावली 
आहे.त्यानषुींगाने सींस्तथेने खलुासा सािर केला आहे. िरम्यान, जिल्हहा 
समािकल्हयाण अगधकारी, जिल्हहा पररषि, अहमिनगर या कायाशलयाने सिर 
वसततगहृास दि. ८.०२.२०१६ रोिी भे् िेऊन सखोल तपासणी केली असता सिर 
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तपासणीत आढळून आलेल्हया त्रु् ीींच्या अनषुींगाने सींस्तथेस पुन्हा कारणे िाखवा 
नो्ीस बिावण्यात आली आहे. सिर  नो्ीसचा खलुासा प्राप्त झाल्हयानींतर 
पुढील योग्य ती कायशवाही करण्यात येईल. 
(५) प्रश्न उद् ावत नाही. 

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

पुणे-मुांबई महामागाचिरील सोमाटणे र्ाटा चौि येथे उड्डाणपूल बाांधण्याबाबत 
  

(८१) *  ४१७२२   श्री.सांजय (बाळा) भेगड े(मािळ) :   सन्माननीय सािचजननि 
बाांधिाम (सािचजननि उपक्रम) मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) पुणे-मुींबई महामागाशवरील सोमा्णे र्फा्ा चौक येथे सतत होत असलेल्हया 
अपघातामुळे हा चौक अततशय धोकिायक बनला आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, तळेगावहून सोमा्णे र्फाटयाकड े येताना तीव्र उतार असल्हयाने 
वाहने वेगाने येत असतात,काही वेळा बे्रक न लागून चालकाींचा ताबा सु्ल्हयाने 
मोठे अपघात झाले आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्हयास, या मागाशवरून उसाचे भरलेले रक, डींपर आदिमुळे लहान 
वाहनाच्या चालकाींना िीव मुठीत घेऊन प्रवास करावा लागतो, हे ही खरे आहे 
काय, 
(४) असल्हयास, सतत गिबिलेल्हया या चौकात वाढती रहिारी लक्षात घेऊन 
कायमस्तवरूपी उड्डाणपलू बाींधणेबाबत शासनाने काय कायशवाही केली वा करण्यात 
येत आहे, नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. एिनाथ शशांदे : (१) हे खरे नाही. 
(२) नाही. 
(३) प्रश्न उद् ावत नाही. 
(४) सिर चौकात सदयजस्तथतीत उड्डाणपूल बाींधणेची बाब शासन स्ततरावर 
प्रस्तताववत नाही. 
 

----------------- 
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बबलाचगेट (ता.िल्हयाण, जज.ठाणे) येथील बबगर आहदिासी भागातील िामे 
आहदिासीांच्या ननधीतनू िरण्यात आल्हयाबाबत 

  

(८२) *  ४०३८९   श्री.राधािृष्ट् ण विखे-पाटील (शशडी) :   सन्माननीय आहदिासी 
वििास मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) आदिवासीींचे िीवनमान उींचावण्यासाठी व त्याींना मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी 
ठक्कर बाप् पा योिना सन २००८-०९ मध्ये सुरु केली, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, सिर योिनेअींतगशत शसींमे् रस्तते, समािमींदिर, शाळा कीं पाऊड, 
ववहीरिरुुस्तती, नळयोिना, स्तमशानभूमी, व्यायामशाळा,  ग्ारे,  शौचालये 
आदि ११ कामाींचा समावेश असून आदिवासी समािाची ५० ्क्के लोकवस्तती 
असली तरी त्या वाडी वस्ततीवर या योिना राबवाव्यात असे शासन तनणशयात 
नमुि करण्यात आले हे खरे आहे काय, 
(३) असल्हयास, जिल्हहा पररषिेच्या कल्हयाण पींचायत सशमतीने (जि.ठाणे), 
बाींधकाम ववभागाने तसेच पाणीपुरवठा ववभागाने यातील एकही योिना राबववली 
नाही, उल् केळणी येथे या योिनेतून गावचा रस्तता तयार केला, हे खरे आहे 
काय, 
(४) तसेच ककत्येक वाड्यावस्तत्याींना रस्तते, लाई्, पाणी नाही तसेच येथील 
लोकाींना रेशनकाडश, घरपट्टी, िातीचे िाखले अशी महत्वाची कागिपत्र े िेण्यात न 
आल्हयाने गोरगरीब, िशलत, आदिवासीींच्या योिना अगधकारी आणण ठेकेिाराींच्या 
सींगणमताने बबगर आदिवासी भागात राबववण्यात आल्हयाचे माहे िानेवारी, २०१६ 
मध्ये वा त्या िरम्यान तनिशशनास आले, हे खरे आहे काय, 
(५) असल्हयास, या प्रकरणी केलेल्हया चौकशीत काय आढळून आले व त्यानुसार 
सींबींगधताींवर कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे ? 
 
श्री. विष्ट् ण ुसिरा :  (१)  होय, हे खरे आहे. 
(२)  हे खरे नाही. ५० ्क्क्यापेक्षा िास्तत आदिवासी लोकसींख्या असलेल्हया 
गावाींमध्ये ठक्कर बाप्पा योिना लागू करण्यात आली आहे. 
(३) हे खरे नाही. सन २०१३-१४ या आगथशक वषाशत कल्हयाण तालुक्यातील कोलम 
केळणी येथे आदिवासी पाडयातील रस्तत्याचे खडीकरण व डाींबरीकरण करणे, हे 
काम या योिनेतनू मींिुर करण्यात आले व ते काम पूणश झाले आहे. 
(४) हे खरे नाही. 
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      कल्हयाण पींचायत सशमती अींतगशत  आदिवासी गाव पाड ेमध्ये  ही योिना 
राबववण्यात आली  आहे.या योिनेअींतगशत ववींधण ववहीर खोिाई आणण यशस्तवी 
ववींधण ववहीरीवर हातपींप बसवनू कठठा बाींधणे, शसमें् रस्तते, डाींबरीकरण, 
समािमींदिर इत्यािी कामे करण्यात आली आहेत. 
(५) प्रश्न उद् ावत नाही. 
 

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

मौजे खरोळा ते लातूर मागे िासारखेडा (ता.रेणापूर, जज.लातूर)  
या रस्त्त्याच्या दरुुस्त्तीबाबत 

 

(८३) *  ४७६०७   श्री.त्र्यांबिराि शभसे (लातूर ग्रामीण), श्री.अशमन पटेल 
(मुांबादेिी) :   सन्माननीय सािचजननि बाांधिाम (सािचजननि उपक्रम िगळून) 
मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
 (१) मौिे खरोळा ते लातूर मागे कासारखेडा (ता. रेणापरू, जि.लातूर) हा रस्तता 
अत्यींत खराब झाल्हयाने सिर रस्तत्यावरील बस वाहतूक बींि असल्हयामुळे प्रवाशाींची 
व ववदयार्थयाांची गैरसोय होत आहे, हे खरे आहे काय, 

(२) असल्हयास, सिर रस्तत्याींची त्वरीत िरुुस्तती करण्याबाबत ग्रामपींचायत खरोळा 
व पररसरातील नागरीकाींनी दिनाींक १५ ऑक््ोबर, २०१५ मध् ये वा त्यासुमारास 
कायशकारी अशभयींता, सावशितनक बाींधकाम ववभाग, लातूर याींच्याकड ेतनवेिनादवारे 
मागणी करण्यात येऊनही अदयापी कोणतीच कायशवाही करण्यात आली नसल्हयाचे 
माहे िानेवारी, २०१६ मध्ये वा त्यासुमारास आढळून आले, हे खरे आहे काय, 
(३) असल्हयास, सिर सस्तत्याची िरुुस्तती करण्याबाबत शासनाने कोणती कायशवाही 
केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. चांद्रिाांत पाटील : (१) हे खरे आहे. 
     सिर रस्त त् यावरील वाहतूक काही दिवस बींि होती. 
(२) ग्रामपींचायत खरोळा याींचेकडून रस्तता िरुुस्ततीबाबतचे तनवेिन          
दिनाींक २६.१०.२०१५ रोिी प्राप्त झाले आहे. 
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(३) प्रश्नाधीन रस्तत्याची तात्पुरती पूणश करण्यात आली असून बस वाहतकू 
सुरळीत चालू आहे. तसेच रस्तत्याची कायमस्तवरुपी िरुुस्तती करण्यासाठी उपलब्ध 
तनधीनुसार ्प्प्याने काम हाती घेण्याचे तनयोिन आहे. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 
 

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

यािल (जज.जळगाि) येथील एिाजत्मि आहदिासी वििास प्रिल्हप िायाचलयाचे 
तत्िालीन प्रिल्हप अधधिारी याांनी िेलेला गैरव्यिहार 

  

(८४) *  ४७३७२   श्रीमती सीमाताई हहरे (नाशशि पजश्चम) :   सन्माननीय 
आहदिासी वििास मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) यावल (जि.िळगाव) येथील एकाजत्मक आदिवासी ववकास प्रकल्हप कायाशलयाचे 
तत्कालीन प्रकल्हप अगधकारी याींच्यासह ९ अगधकाऱ्याींनी पिाचा िरुुपयोग करुन 
४३ लक्ष रुपयाींचा गैरव्यवहार केलेला असल्हयाची बाब माहे ऑगस्त्, २०१५ मध्ये 
वा त्या िरम्यान तनिशशनास आली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, या सींबगधताींवर अपहाराचा गुन्हा िाखल करण्यात आला आहे 
काय, 
(३) असल्हयास, या अपहाराची सखोल चौकशी करण्यात आलेली आहे काय व 
सींबगधत िोषीींवर कारवाई करण्यात आली आहे काय, 
(४) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. विष्ट् ण ुसिरा : (१) अींशत : खरे आहे. 
     प्रकल्हप अगधकारी, एकाजत्मक आदिवासी ववकास प्रकल्हप यावल व 
अनिुातनत आश्रमशाळेच्या ८ सींस्तथा चालकाींच्या ववरुध्ि गैरव्यवहारा प्रकरणी 
र्फौििारी गुन्हा िाखल करण्यात आलेला असून सिर प्रकरण न्यायप्रववष् आहे. 
(२) होय. हे खरे आहे. 
(३) सिर प्रकरणाची चौकशी पोलीस यींत्रणेमार्फश त करण्यात येत असून 
चौकशीअींती िोषी व्यक्तीींववरुध्ि योग्य ती कारवाई करण्यात येईल. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

----------------- 
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इांडीयन रोड िाेगे्रसच्या मागचदशचि तत्िानुसार रस्त्ता सुरिा ऑडीट होण्याबाबत 

(८५) *  ५१५१५   श्री.सुननल शशांदे (िरळी), अॅड.भीमराि धोंड े (आष्ट्टी) :   
सन्माननीय सािचजननि बाांधिाम (सािचजननि उपक्रम िगळून) मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) इींडीयन रोड काँगे्रसच्या मागशिशशक तत्वानुसार रस्तता सुरक्षा ऑडी् होऊन 
रस्तत्याच्या पषृठभाग पातळीची िर सहा मदहन्याींनी तपासणी करणे बींधनकारक 
असूनही राज्यातील अनेक रस्तते प्रकल्हपाींचे सुरक्षा ऑडी् होत नसल्हयाची बाब 
माहे रे्फब्रवुारी, २०१६ मध्ये वा त्या िरम्यान तनिशशनास आली आहे, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्हयास, उक्त प्रकरणी शासनाकडून चौकशी करण्यात आली आहे काय, 
(३) असल्हयास, चौकशीत काय आढळून आले आहे आणण राज्यातील रस्तते 
प्रकल्हपाींचे ववदहत कालावधीत सुरक्षा ऑडी् करण्याबाबत शासनाकडून कोणती 
कायशवाही करण्यात आली वा येत आहे, 
(४) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. चांद्रिाांत पाटील : (१) अशी बाब नाही. 
(२), (३) व (४) रस्त ते सुरक्षेच् या कामाींसाठी शासनाने दि.१९/११/२०१५ रोिीच् या 
पत्रान् वये रस्त ते िरुुस्त ती व िेखभालीसाठी प्राप् त होणा-या अनुिानापकैी ५% अनिुान 
राखीव ठेवण् याचा तनणशय घेण् यात आला आहे. िरवषी सुमारे ५० ते ६० को्ी 
इतकी रक् कम या कामाींसाठी उपलब् ध होणार आहे. रस्त ते सुरक्षेच् या कामाींचा कृती 
आराखडाही सन २०१५-१६ या ववत् तीय वषाशसाठी तनजश्चत करण् यात आला आहे. 
या कृततआरखड्या प्रमाणे राज् यातील महत् वाच् या राज् यमागश ििाशच् या रस्त त् याींचे 
सुरक्षा ऑडी् करण् याचे तनयोिन आहे. तसेच रस्त ते सुरक्षे सींिभाशतील कामे रस्त ते 
सुरक्षा ऑडी्मध् ये तनष कषाशचा ववचार करुन ्प् या्प् याने आवश् यकतेनुसार व 
मींिूर प्राधान् य म व तनधी नुसार कामे हाती घेण् याचे तनयोिन आहे. 
 

----------------- 
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पुणे येथील महाराष्ट्र औद्योधगि वििास महामांडळाने उद्योग सुरु िरण्यासाठी 
भूखांड घेऊनही िषचभरात उद्योग उभारणी न िेल्हयाबाबत 

(८६) *  ४८७१२   श्री.जयिुमार गोरे (माण), श्री.अशमन पटेल (मुांबादेिी), 
डॉ.सांतोष टाररे् (िळमनुरी) :   सन्माननीय उद्योग मांत्री पढुील गोष्ीींचा 
खलुासा करतील काय :- 
  

(१) पुणे येथील महाराषर औदयोगगक ववकास महामींडळाने उदयोग सुरु 
करण्यासाठी स्तवस्ततात भूखींड घेऊन त्याचा वापर न करणाऱ्या सुमारे ३७५ 
िणाींनावर  माहे नोव्हेंबर, २०१५ मध्ये वा त्या िरम्यान नो्ीसा बिावण्याची 
प्रक या सुरु केलेली असून वषशभरात औदयोगगक उभारणी न केल्हयास भूखींड 
काढून घेतले िाणार आहेत, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, याबाबतची वस्ततजुस्तथती काय आहे व याप्रकरणी आता कोणती 
कायशवाही केली आहे वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. सुभाष देसाई : (१) व (२) महाराषर औदयोगगक ववकास महामींडळाने 
महामींडळाच्या प्रचशलत िराने भूखींडाींचे वा्प केलेले आहे. भूखींडाचा ताबा 
घेतल्हयानींतर ववहीत मुितीत भूखींडाचा ववकास न केल्हयास भूखींडधारकाना  कारणे 
िाखवा नो्ीस, प्रथम नो्ीस  व दववतीय नो्ीस िेऊनही भूखींडाचा ववकास केला 
नसेल  तर भूखींडधारकाकडून भूखींड काढून घेण्याचे महामींडळाचे धोरण आहे. 
     त्यानुसार   दिनाींक ३१/७/२०१५ अखेरपयांत ५७८ भूखींडधारकाींना  कारणे 
िाखवा नो्ीसा दिलेल्हया असून ३६४ भूखींडधारकाींचे  भूखींड परत घेण्यात आले 
आहेत. महामींडळाच्या दिनाींक ६/३/२०१३ च्या पररपत्रकानुसार अववकशसत  
भूखींडाच्या ववकासाकररता तनगशशमत केलेले धोरण दिनाींक ३१/८/२०१५ पयांत लागू 
होते. मात्र त्यानींतर िे भूखींड मोकळे आहेत ककीं वा ज्या भूखींडावर बाींधकाम सुरु 
आहे ककीं वा  ज्यानी अदयापही  मुितवाढीकररता  महामींडळाकड ेसींपकश  साधलेला 
नाही अशा अववकशसत भूखींडाींच्या ववकासासाठी  भूखींडधारकाींना  शेव्ची  सींधी 
म्हणनू  दिनाींक २३/१०/२०१५ च्या पररपत्रकान्वये “उदयोग सींजिवनी योिना”  
राबववण्यात येत असून  त्यानुसार  दिनाींक ३१/०१/२०१७ पयांत मुितवाढ िेण्यात 
आली आहे. 
(३) प्रश्न उद् ावत नाही. 

----------------- 
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देशभक्त रत्ना्पाण्णा िुां भार जनता सेंरल िो.ऑप. िन््युमर स्त्टोअसच शलशमटेड 

(जज.िोल्हहापूर) ने चिु च्या पध्दतीने िरार िेल्हयाचे शासि य विशेष लेखा 
पररििाांच्या अहिालात नमूद असल्हयाबाबत 

  

(८७) *  ५१५७३   श्री.प्रिाश आबबटिर (राधानगरी), श्री.उल्हहास पाटील 
(शशरोळ), श्री.राजेश िीरसागर (िोल्हहापूर उत्तर) :   सन्माननीय पणन मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) िेशभक्त रत्नाप्पाण्णा कुीं भार िनता सेंरल को.ऑप. कन्ुयमुर स्त्ोअसश 
शलशम्ेड (जि.कोल्हहापूर) ने चुकीच्या पध्ितीने करार केल्हयाचे शासकीय ववशेष 
लेखा पररक्षकाींच्या अहवालात नमूि झाल्हयाचे दिनाींक १६ रे्फब्रवुारी, २०१६ रोिी वा 
त् या सुमारास तनिशशनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, सींस्तथेने २१ माचश, २०११ व १९ मे, २०११ चे तनयमबा्य 
करारामुळे आयकु्त, कोल्हहापरू याींनी ८१ (ब) नुसार सींस्तथेवर िप्तीची कारवाई 
करण्यात आली, हे खरे आहे काय, 
(३) असल्हयास, उक्त प्रकरणी िोषीींवर शासनाने कोणती कारवाई केली आहे, 
(४) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. चांद्रिाांत पाटील : (१) होय. ववशषे लेखा पररक्षक, वगश-२ याींचा          
सन २००८-२०१२ या कालावधीचा प्रशासकीय ववशषे अहवाल दिनाींक १.६.२०१५ 
रोिी सािर करण् यात आला आहे. 
(२) नाही. 
(३) ववशषे लेखा पररक्षक, वगश- २ याींच् या दिनाींक १.६.२०१५ रोिी सािर करण् यात 
आलेल्ह या प्रशासकीय ववशेष अहवालातील मुदयाींच् या अनुषींगाने महाराष र राज् य 
मुदयाींच् या अनुषींगाने महाराष र राज् य सहकारी सींस्त था १९६० मधील   कलम ८३ 
अन् वये उप तनबींधक सहकारी सींस्त था, कोल्ह हापूर शहर याींनी तनयुक् ती करुन 
चौकशी करण् यात आली आहे. सिर चौकशी करण् यात आली आहे. सिर चौकशी 
पूणश झाली असून चौकशी अहवाल दिनाींक ३.३.२०१६ रोिी प्राप् त झाला आहे. 
अहवालास अनुसरुन कायशवाही करण् यात येत आहे. 
(४) प्रश् न उद् ावत नाही. 

----------------- 
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पुणे येथील मािेट याडाचमधील घाऊि बाजारातील रस्त्त्याांची  
दरुुस्त्ती ि पायाभूत िामे प्रलांबबत असल्हयाबाबत 

(८८) *  ४२४५१   श्री.सांग्राम थोपटे (भोर), श्री.जयिुमार गोरे (माण), श्री.अशमन 
पटेल (मुांबादेिी), डॉ.सांतोष टाररे् (िळमनुरी), श्रीमती ननमचला गावित (इगतपूरी), 
श्री.अस्त्लम शेख (मालाड पजश्चम), प्रा.िषाच गायििाड (धारािी), श्रीमती माधुरी 
शमसाळ (पिचती) :   सन्माननीय पणन मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील 
काय :- 
  

(१) पुणे येथील कृषी उत्पन्न सशमतीला केवळ िहा लाख रुपयेच खचश करण्याच्या 
बींधनामुळे माके् याडाशमधील घाऊक बािारातील रस्तत्याींची िरुुस्तती व पायाभूत 
कामे प्रलींबबत असल्हयाचे माहे िानेवारी, २०१६ मध्ये वा त्या िरम्यान तनिशशनास 
आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, येथील माके् याडाशतील रस्तत्याींची िरुुस्तती व पायाभूत सुववधा 
उभारणी यासाठी खचाशची अ् शशगथल करण्याबाबत शासनाने कोणती कायशवाही 
केली आहे वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. चांद्रिाांत पाटील : (१) अींशतः खरे आहे. िरुुस्त तीच् या कामाींना मींिूरीसाठी 
महाराष र कृवष उत् पन् न पणन अगधतनयम, १९६३ व त् याखालील तनयम, १९६७ 
मध् ये ववववक्षक्षत तरतिू नसल्ह याने व अमयाशि खचश होऊन बािार सशमतीस 
नुकसान होऊ नये या हेतूने काही मयाशिा घातलेल्ह या आहेत. 
(२) व (३) पणन सींचालकाींनी दि.९.२.२०१६ रोिीच् या आिेशान् वये पुणे कृवष 
उत् पन् न बािार सशमतीस रु.३.१८ को्ी इतकी रक् कम खचश करण् यास मान् यता 
दिलेली आहे. 

----------------- 
औरांगाबाद येथील सािचजननि बाांधिाम विभागाच् या 

 अशभयांता याांनी िेलेला गैरव्यिहार 

(८९) *  ४९०८५   श्री.अतुल सािे (औरांगाबाद पिूच) :   सन्माननीय सािचजननि 
बाांधिाम (सािचजननि उपक्रम िगळून) मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील 
काय :- 
  

(१) औरींगाबाि ववभागातील सावशितनक बाींधकाम ववभागाच् या (याींबत्रकी) भागातील 
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कायशकारी अशभयींता श्री.गालींड े व अततररक्त उप अशभयींता श्री.उिे याींनी ्ँकर 
चालकाींना हाताशी धरुन नवीन ्ँकरचे ्ायर ववकून गैरव्यवहार केल्हयाचे    
दिनाींक ३१ ऑक््ोबर, २०१५ रोिी वा त्या सुमारास तनिशशनास आले आहे, हे खरे 
आहे काय, 
(२) असल्हयास, शासनाने या गैरव्यवहाराची चौकशी केली आहे काय, 
(३) असल्हयास, चौकशीत काय तनषपन्न झाले आहे वा त्या अनषुींगाने कायशकारी 
अशभयींता व अततररक्त उप अशभयींता तसेच चालक याींच्याववरुध्ि काय कारवाई 
करण्यात आली आहे वा कायशवाहीची सदय:जस्तथती काय आहे ? 
  
श्री. चांद्रिाांत पाटील : (१) हे खरे नाही. 
(२) व (३) प्रश्न उद् ावत नाही. 

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

इांदोरी (ता.मािळ, जज.पुणे) येथील ऐनतहाशसि पूल धोिादायि झाल्हयाबाबत 
  

(९०) *  ४१३६४   श्री.सांजय (बाळा) भेगड े(मािळ) :   सन्माननीय सािचजननि 
बाांधिाम (सािचजननि उपक्रम िगळून) मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील 
काय :- 
  

(१)  मावळ-तळेगाव िाभाड-ेचाकण रस्तत्यावरील (ता.मावळ,जि.पुणे) मौ. इींिोरी 
येथे इींग्रिाींनी बाींधलेल्हया िीडशे वषश िुन्या ऐततहाशसक गचरेबींिी पलुाकड ेपुरातत्व 
आणण सावशितनक बाींधकाम खात्याचे िलुशक्ष झाले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, या पलुाचे गचरे गायब होणे, वकृ्षतोड आदि कारणाींमुळे या 
ऐततहाशसक ठेव्याची ऱ् हासाकड ेवा्चाल सुरु आहे हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्हयास, चोराींनी पुलाकडची बहुताींश झाड ेतोडून नेल्हयामुळे आणण बाींधकाम 
ववभागाने कठड ेन बाींधल्हयामुळे ये िा करणारी िचुाकी व चारचाकी वाहने थे् 
निीपात्रात कोसळण्याचा धोका आहे,हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्हयास, ऐततहाशसक इींिोरी पुलाची िरुुस्ततीबाबत शासन स्ततरावर तनणशय 
घेण्यात आला आहे काय, नसल्हयास ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. चांद्रिाांत पाटील : (१) हे खरे नाही. 
     प्रश्नाधीन पूल तळेगाव-चाकण राज्य मागश  . ५५ वर कक.मी. ६/४०० मध्ये 
इींिोरी गावािवळ इींद्रायणी निीवर असून बब्र्ीशकालीन ARCH BRIDGE 
प्रकारचा आहे. सिर पूलावरील डाींबरी धावपट्टीची रुीं िी ४.२० मी. असून पूल हा 
सुजस्तथतीत आहे. 
(२) व (३) हे खरे नाही. 
     सींपुणश पुलाच्या लाींबीमध्ये िोन्ही बािुस ०.७५ मी. उींच व ०.५६ मी. रुीं ि 
िगडी सींरक्षक कठड ेअसून त्यापैकी केवळ पूलाच्या िोन्ही बािूच्या ्ोकाींकडील 
सींरक्षक शभींतीचे काींही गचरे तनघालेले आहेत. परींतु पलुाच्या पोहोच मागाशच्या 
भरावावरील वकृ्षाींची तोड झालेली नाही. 
(४) सिर पलुाच्या शेिारीच नवीन रुीं ि पूल बाींधण्यात आलेला असून िुन्या 
पुलावरुन केवळ मौिे इींिोरी गावात ये-िा करणाऱ्या वाहनाींचीच वाहतूक होत 
असते. िुना पूल सुजस्तथतीत असल्हयामुळे त्याची मोठया प्रमाणात िरुुस्ततीची 
आवश्यकता नाही. तथावप, या पुलाच्या अींशत: लाींबीमधील क्षततग्रस्तत कठड्याींची 
िरुुस्तती करण्याचे व पूलाच्या िोन्ही बािूस प्रत्येकी १० मी. लाींबीचे सींरक्षक कठड े
( ॅश बॉररअर) बसववण्याचे काम तनधी तनकष व प्राथम्य माने हाती घेण्याचे 
ववचाराधीन आहे. 

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