
महाराष्ट्र विधानपररषद 
तिसरे अधधिेशन, २०१६ 
--------------------------------------------- 

िाराांकिि प्रश्नोत्िराांची यादी 
  

शुक्रिार, ददनाांि २२ जुलै, २०१६ / आषाढ ३१, १९३८ ( शिे ) 
  
(१) सािवजतनि बाांधिाम (सािवजतनि उपक्रम 

िगळून) मांत्री 

 

 याांचे प्रभारी विभाग 
(२) आददिासी वििास मांत्री 
(३) उद्योग मांत्री 
(४) सािवजतनि बाांधिाम (सािवजतनि उपक्रम) मांत्री 
(५) सामाजजि न्याय आणि विशषे सहाय्य मांत्री 
(६) सहिार, पिन आणि िस्त्त्रोद्योग मांत्री 

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

प्रश्नाांची एिूि सांख्या - ५५ 
------------------------------------- 

 

मुांबई - नाशशि महामागाविरील (िा.शभिांडी, जज.ठािे)  
घोटी ि पडघा येथील टोल नािे बांद िरण्याबाबि 

(१) *  १९५९४   श्री.नरेंद्र पाटील, श्री.हेमांि टिले, श्री.किरि पािसिर, 
श्री.जयिांिराि जाधि, श्री.सांददप बाजोररया, श्री.अतनल भोसले, श्री.अमरशसांह 
पांडडि :   सन्माननीय सािवजतनि बाांधिाम (सािवजतनि उपक्रम िगळून) मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) मुींबई-नाशिक महामागाावरील (ता.शिवींडी, जि.ठाणे) वडपे खखींड ते इगतपुरी 
तालुक्यातील गोंदे पयतंच्या रस्त्यावर घो्ी व पडघा येथे दोन ्ोलनाके 
बसवण्यात आले असून एका ्ोलचे रुपये ५० असे २ ्ोलनाके शमळून एकूण 
रुपये १०० घेतले िातात, परींतु मुींबईकडून येणारी वाहने पुढे घो्ी येथे न िाता 
वाशिींद, पडघा, आसनगाींव, िहापूर, आ्गाींव, खडी, कसारा व इगतपुरी पयतं 
गेली तरी पढुच्या घो्ी ्ोलनाक्याचे एकूण रुपये १०० आधीच पडघा येथे घेतले 
िातात, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, प्र्येक ्ोल नाक्यावर कायद्याने डडजि्ल फलक लावुन महामागा 
केव्हा बाींधला, ्यासाठी खचा ककती आला, दररोि होणारी ्ोलची वसुली ककती, 
्यापैकी एकूण रक्कमेतून रोि िमा होणारी ्ोलची रक्कम विा करुन दसुऱ्या 
ददविी डडजि्ल बोडावर लावणे अननवाया असुन सुध्दा येथे डडजि्ल बोडा 
लावण्यात आलेला नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, याबाबत िासनाने कोणती उपाययोिना केली वा करण्यात येत 
आहे, नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

श्री. चांद्रिाांि पाटील : (१)  िारतीय राषरीय रािमागा प्राधधकरणामाफा त वडपे ते 
गोंदे ह्या राषरीय महामागा ३ चे खािगीकरणामधनू चौपदरीकरण करण्यात आले 
असून ह्या प्रकल्पासाठी अिुानाली (ता.शिवींडी, जि.ठाणे) व घो्ी (ता.इगतपुरी, 
जि.नाशिक) या दोन दठकाणी पथकर नाके अजस्तत्वात आहेत,  करारनाम्यानुसार 
प्रकल्पाच्या कोण्याही पथकर नाक्यावरुन वाहन गेल्यास  सींपूणा ९९.५० कक.मी. 
महामागाासाठी असलेला पथकर वसूल केला िातो व पुढील पथकर नाक्यावर 
पदहल्या पथकर नाक्यावरील  पथकराची पावती दाखववल्यास पथकर अदा 
करण्याची आवश्यकता नसते असे प्रकल्प सींचालक, िारतीय राषरीय रािमागा 
प्राधधकरण, नाशिक याींनी कळववले आहे. 
(२) कें द्र िासनाने केलेल्या करारनाम्यामध्ये महामागा केव्हा बाींधला, ्यासाठी 
खचा ककती आला, दररोि होणारी ्ोलची वसुली ककती, ्यापकैी एकूण रक्कमेतून 
रोि िमा होणारी ्ोलची रक्कम विा करुन दसु-या ददविी डडजि्ल बोडावर 
लावणे ह्याबाबी समाववष् नाही असे प्रकल्प सींचालक, िारतीय राषरीय रािमागा 
प्राधधकरण, नाशिक याींनी कळववले आहे. 
(३)  प्रश् न उद्भ ावत नाही. 

----------------- 
पांढरपूर (जज.सोलापूर) शहरािनू सािारा ि पुण्यािड े

 जािा-या रस्त्त्याांच्या दरुुस्त्िीबाबि 
(२) *  १९३९७   श्री.प्रशाांि पररचारि, श्री.दत्िात्रय सािांि, श्री.श्रीिाांि देशपाांड े:   
सन्माननीय सािवजतनि बाांधिाम (सािवजतनि उपक्रम िगळून) मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) पींढरपूर (जि.सोलापूर) िहरातनू सातारा व पणु्याकड े िाण्यासाठी वाखरी 
चौकातनू िाणाऱ्या रस्त् याींवर अनेक दठकाणी खड्ड ेपडलेले असून काही दठकाणी 
रस्तता नादरुुस्तत  असल्याचे ननदिानास आले, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, या मागाावरील पलुावर रस्तता दिुािक नसल्यामुळे वारींवार 
अपघात होत असल्याने पींढरपुरकड े येणा-या िाववकाींच्या व स्तथाननक 
नागररकाींच्या दृष्ीने या रस्त् याींची कामे व पुलाींवरील दिुािकाींची कामे पुणा 
करण्यासाठी िासनाने काय उपाययोिना केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ?   
  
श्री. चांद्रिाांि पाटील : (१)  प्रश्नाधीन  रस्तता हा आळींदी - पींढरपूर राषरीय 
महामागा ९६५ ह्या पालखी मागााचा िाग असून सदर रस्त्याच्या डाींबरी 
पषृठिागावर पडलेले खड्ड ेिरुन रस्तता सुजस्तथतीत ठेवण्यात आला आहे.  
(२) वाखरी पररसरात अजस्तत्वातील चौपदरी रस्त्याच्या माधगाकाींमधील पातळीत 
फरक असलेल्या दठकाणी मध्यरेषेलगत गाडा स्त्ोन बसववण्यात आले आहेत. 
     पालखी मागााचे चौपदरीकरणासाठी सववस्ततर प्रकल्प अहवाल तयार करणेची 
कायावाही िारतीय राषरीय रािमागा प्राधधकरणामाफा त प्रगनतपथावर आहे. 
(३)  प्रश् न उद्भ ावत नाही. 

----------------- 
राज्यािील नॉन कक्रमीलेअर (प्रगि उन्नि) प्रिगावची 

उत्पन्न मयावदा िाढविण्याबाबि 

(३) *  २००५२   डॉ.अपिूव दहरे, अॅड.तनरांजन डािखरे, श्री.हररशसांग राठोड, 
श्री.विक्रम िाळे, श्री.धनांजय मुांड,े श्री.जयिांिराि जाधि :  िाराांकिि प्रश्न क्रमाांि 
१४५८८ ला ददनाांि ३१ माचव, २०१६ रोजी ददलेल्या उत्िराच्या सांदभावि:    
सन्माननीय सामाजजि न् याय मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१)  राज्यात मॅरीको्तर िुल्क प्रनतपतुी योिनेंतगात िैक्षखणक िुल्क 
प्रनतपतुीसाठी पालकाींची उ्पन्न मयाादा रुपये ४.५० लाखावरून ६ लाख करण्याचा 
प्रस्तताव मा.मींत्रीमींडळाच्या मान्यतेसाठी सादर करण्याची सुरु असलेली कायावाही 
पुणा झाली आहे काय, 
(२) असल्यास, प्रस्तततु प्रस्ततावास मा.मींत्रीमींडळाची मान्यता प्राप्त झाली आहे 
काय, याबाबत िासनाने काय ननणाय घेतला वा घेण्यात येत आहे व ्याप्रमाणे 
आदेि ननगाशमत करण्यात आले आहेत काय, 
(३) नसल्यास, प्रस्तततु बाबतीत मा.मींत्री सामाजिक न्याय याींनी आश्वासन 
देऊनही अद्याप कायावाही न होण्याची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. राजिुमार बडोले : (१), (२) व (३) ववमुक्त िाती, ि्क्या िमाती, इतर 
मागास प्रवगा, वविेष मागास प्रवगाातील ववद्यार्थयांसाठी असलेल्या मॅरीको्तर 
शिक्षण फी व परीक्षा फी प्रनतपतूी योिनेंतगात पालकाींची उ्पन्न मयाादा रुपये 
४.५० लाखावरुन रुपये ६.०० लाख करणेबाबतचा प्रस्तताव िासनाच्या ववचाराधीन आहे. 

----------------- 
मुांबई-पुिे द्रिुग्रिी मागाविरील दभुाजिामध्ये लािण्याि  

आलेल्या झाडाांची देखभाल िरण्याबाबि 

(४) *  २०२२०   श्री.अतनल भोसले, श्री.नरेंद्र पाटील, श्री.किरि पािसिर, 
अॅड.जयदेि गायििाड : सन्माननीय सािवजतनि बाांधिाम (सािवजतनि उपक्रम) 
मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१)  मुींबई-पुणे द्रतुगती मागाावर दसुऱ्या लेनमधनू येणाऱ्या वाहनाींचा प्रकािझोत 
वाहनाींवर येऊ नये म्हणनू दिुािकामध्ये लावण्यात आलेल्या झाडाींच्या देखिाल 
दरुुस्ततीचे काम आयआरबी कीं पनीकड ेदेण्यात आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२)  असल्यास, या कीं पनीकडून नेमण्यात आलेल्या ठेकेदाराींकडून ्याची योग्य 
देखिाल होत नसल्याने बहुताींि झाड ेसुकून गेली आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, याबाबत िासनाने सींबींधधत आयआरबी कीं पनीवर कोणती कारवाई 
केली वा करण्यात येत आहे, नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत? 
  
श्री. एिनाथ शशांदे : (१) होय. 
(२) व (३) नाही. या रस्त्याच्या देखिाल व दरुुस्तती कीं त्रा्दारामाफा त या 
रस्त्यालगत व दिुािकामधील झाडाींची सात्याने देखिाल करण्यात येते. 

----------------- 
मोखाडा (जज.पालघर) येथील ठािे जजल्हा मध्यििी बिेँच्या  

शाखेि बोगस सोने िारि ठेिून िजव ददल्याबाबि 

(५) *  २१५५६   श्री.धगरीशचांद्र व्यास, प्रा.अतनल सोले, श्री.नागो गािार, 
श्री.सांददप बाजोररया : सन्माननीय सहिार मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील 
काय :- 
  

(१) मोखाडा (जि.पालघर) येथील ठाणे जिल्हा सहकारी बकेँच्या िाखेत सुमारे    
२ ते ३ को्ी रूपयाींचे बोगस सोने तारण ठेवून किा देण्यात आल्याचे, माहे 
एवप्रल २०१६ मध्ये वा ्यादरम्यान ननदिानास आले, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, या प्रकरणी बकेँचे ककती अधधकारी व कमाचारी या गैरप्रकारात 
सामील असल्याचे तपासात ननषपन्न झाले तसेच बकेँची आधथाक फसवणकू 
करणाऱ्या सींबींधधताींववरुध्द काय कारवाई करण्यात आली वा येत आहे, 
(३) असल्यास, ककती व्यजक्तीींववरोधात व कोण्या आरोपाखाली गुन्हा दाखल 
करण्यात आला आहे,  
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. सुभाष देशमुख : (१) होय, हे खरे आहे, 
(२) या प्रकरणी बकेँचे िाखा दहिेबननस, िाखा व्यवस्तथापक व अधधकृत सोनार 
याींना िबाबदार धरण्यात येउन ्याींना बँक सेवेतनू काढून ्ाकण्यात आले आहे. 
(३) याबाबत बँकेचे िाखा दहिेबनीस, िाखा व्यवस्तथापक व अधधकृत सोनार 
तसेच ६ किादार याींचे ववरोधात मोखाडा पोलीस स्त्ेिन येथे IPC Code no. 
४२०, ४६५, ४०६, ४६७, १२०B & ३४ अन्वये फसवणकूीचा गुन्हा दाखल करण्यात 
आला आहे. 
(४) प्रश् न उद्भ ावत नाही. 

----------------- 
औरांगाबाद येथे आांिरराष्ट्रीय पररक्षि िें द्र स्त्थापन िरण्याबाबि 

(६) *  २२१३५   श्री.सतिश चव्हाि, श्री.अमरशसांह पांडडि, श्री.विक्रम िाळे :   
सन्माननीय उद्योग मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) औरींगाबाद उद्योग क्षेत्र अधधक फायदेिीर ठरण्याच्या दृजष्ने िासनाने सन 
२०१२ मध्ये आींतरराषरीय पररक्षण कें द्र (आय.सी.सी) औरींगाबाद येथे स्तथापन 
करण्यासाठी मान्यता ददली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, एम.आय.डी.सी. ने िागा व आधथाक तरतदु केली असताना सदर 
कें द्र औरींगाबाद ऐविी नागपरूला स्तथापन करण्यासाठी कायावाही होत असल्याच्या 
बातम्या माहे मे, २०१६ मध्ये वा ्या दरम्यान प्रशसध्द झाल्या आहेत,  हे ही 
खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, मराठवाडयातील उद्योगाना चालना देण्यासाठी आय.सी.सी. 
प्रकल्प औरींगाबाद येथेच सुरू करण्याचे दृजष्ने िासनाने काय कायावाही केली वा 
करण्यात येत आहे, नसल्यास ववलींबाची कारणे काय ?  
 

श्री. सुभाष देसाई : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) हे खरे नाही. 
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    इीं्रनॅिनल कन्व्हेंन्िन से्ं र  (ICC) हा  प्रकल्प डीएमआयसी िेंद्रा, 
औरींगाबाद येथे उिारण्यात येणार आहे. 
(३) सदर प्रकल्पासाठी डीएमआयसी िेंद्रा, औरींगाबाद येथे ५० एकर िागा 
आरक्षक्षत करण्यात आली आहे. प्रकल्पाच्या ननयोिनाचे काम पूणा झाले असून 
अींमलबिावणी ्प्प्या-्प्प्याने करण्यात येणार आहे. पदहल्या ्प्प्यात 
प्रिासकीय इमारतीचे काम सुरु करण्यात येणार असून बाींधकामाची ननववदा 
मागववण्याची कायावाही सुरु आहे. 

----------------- 
मुांबई-पुिे महामागाविर भािाि-शशििर (िा.पनिेल, जज.रायगड) येथे झालेल्या 

अपघािािील मिृ ि जखमीांना आधथवि मदि देिेबाबि 

(७) *  १९६५४   श्री.जगन्नाथ शशांदे, श्री.नरेंद्र पाटील, श्री.िवपल पाटील, 
श्री.सांजय दत्ि, श्री.शरद रिवपसे, श्री.सांददप बाजोररया, श्री.अतनल भोसले, 
श्री.विक्रम िाळे, श्री.हेमांि टिले, श्री.सुतनल िटिरे, श्री.धनांजय मुांड,े अॅड.तनरांजन 
डािखरे, श्री.ख्िाजा बेग, श्री.किरि पािसिर, श्री.आनांद ठािूर, श्री.सतिश 
चव्हाि, श्री.धगरीशचांद्र व्यास, प्रा.अतनल सोले, श्री.नागो गािार, अॅड.जयदेि 
गायििाड :   सन्माननीय सािवजतनि बाांधिाम (सािवजतनि उपक्रम) मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) मुींबई-पुणे महामागाावर िाताण-शिवकर (ता.पनवेल, जि.रायगड) येथे ननखखल 
रॅव्हल्स कीं पनीच्या बसने इनोव्हा व जस्तवफ्् या दोन गाड्याींना धडक देऊन बस 
खड्डयात पडून झालेल्या अपघातात १७ ते १८ प्रवासी मतृ तर ४० ते ५० प्रवासी 
िखमी झाल्याचे तसेच सदरील घ्नेत िखमीवरील उपचाराचा खचा िासन 
करील अिी घोषणा मा.सावािननक बाींधकाम मींत्री महोदयाींनी करुनही रुग्णालय व 
रुग्णवादहकाने आधी पसेै मगच उपचार अिी िूशमका घेतल्याचे           
ददनाींक ५ मे, २०१६ रोिी वा ्यासुमारास ननदिानास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, मागील १४ वषाात या महामागाावर १४५०० अपघात होऊन 
्यामध्ये िेकडो व्यक्ती मतृ व हिारो िखमी होऊनही ्ोल घेण्याऱ्या 
कीं पनीकडून व एमएसआरडीसीकडून कोण्याही उपाययोिना करण्यात आल्या 
नाहीत, तसेच मुींबई-पुणे महामागाावरील अपघाताींना ताींत्रत्रक चुका, पोशलसाींची 
अपुरी सींख्या, ्ोल नाक्यावर होणारी वाहनाींची गदी तसेच ववववध सींघ्नाींनी 
वेळावेळी सुचववलेल्या सूचना व उपायाींची अींमलबिावणी न करणे इ. बाबी 
कारणीिूत असल्याचे ननदिानास आले, हे ही खरे आहे काय, 
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(३) असल्यास, उपरोक्त अपघातातील मतृ व िखमीींना तातडीने उपचार शमळणे 
तसेच सदर महामागाावरील अपघात रोखण्याबाबत िासनाने काय कायावाही केली 
वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. एिनाथ शशांदे : (१) नाही, 
     महाराषर राज्य रस्तते ववकास महामींडळाच्या मागादिाक त्वानुसार 
िखमीींना िवळच्या रुग्णालयात पढुील उपचारासाठी रुग्णवादहका सेवा ही 
नन:िुल्क ददली िाते यासाठी ४ रूग्णवादहका  द्रतुगती मागाावर उपलब्ध करण्यात 
आलेल्या आहेत. रुग्णालयाकडून अिी अडवणकू केल्याची तक्रार महाराषर राज्य 
रस्तते ववकास महामींडळाकड ेआितागायत आलेली नाही. 
(२) व (३) महामींडळाकडून मुींबई-पुणे द्रतुगती मागाावर अपघात होऊ नये म्हणनू 
सूचना फलक, वळण फलक, ददिा दिाक फलक, पाींढ-या रींगाचे पटे्ट, डलेीने्र, 
कॅ्ाईि इ. उपाययोिना करण्यात आल्या आहेत.  महाराषर राज्य रस्तते ववकास 
महामींडळाकडून या मागाावर रुग्णवादहका व रेस्तक्युव्हॅन  तनैात केल्या 
आहेत.वविषे उपाययोिना म्हणनू २०१२ ते २०१४ या वषाात अपघात प्रवण सुमारे 
१४ कक.मी. लाींबीत आधुननक स्त्ील वायर रोप कॅ्रि बेररयर बसववण्यात आले 
आहे. उवाररत अपघातप्रवण २५ ककमी. लाींबीमध्ये हाय्ेन्साईल वायर रोप कॅ्रि 
बॅरीअर बसववण्याचे  काम हाती घेण्यात आले आहे. तसेच घा्ाच्या लाींबीत दरडी 
कोसळून होणारे अपघात रोखण्यासाठी अँकर बोजल् ी्ंग सह  वायर रोप  लावण्याचे 
काम प्रगतीत आहे. मुींबई-पुणे द्रतुगती मागाावर होणाऱ्या मोठया अपघाताींचा 
ववचार करुन महाराषर राज्य रस्तते ववकास महामींडळाकडून सदर रस्त्यावर रॉमा 
केअर से्ं रवर गरिे प्रमाणे हवाई रुग्णवादहका वापरण्याच्या सोयी–सुववधा 
उपलब्ध करून देणार आहे. महामींडळामाफा त ओझड े येथे रॉमा केअर से्ं र व 
हेलीपो ा् उिारण्यात आले आहे. सदर रॉमा से्ं र लवकरच चालववण्यासाठी 
देण्यात येणार आहे. िे. पी. ररसचा इींडडया प्रा.शल. या सींस्तथेकडून द्रतुगती 
मागाावरील अपघात रोखण्यासाठी सव्हेक्षण करण्यात आले आहे. अहवालात 
सुचववलेल्या बहुताींि उपाययोिनाींनुसार कामे करण्यात आली आहेत.       
ददनाींक २३.०२.२०१६ रोिी सेव्ह लाईफ फाऊीं डिेन, मदहींद्रा ॲन्ड मदहींद्रा व 
मरारववम (मयाा.) याींचे समवेत द्रतुगती मागा ‘खझरो फॅद्शल्ी’ कॉररडॉर 
करण्यासाठी सामींिस्तय करार करण्यात आला आहे. 
(४) प्रश् न उद्भ ावत नाही. 

 
----------------- 
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िोििाि साांडपािी प्रकक्रया िें द्र उभारण्याबाबि 
(८) *  २०४६२   श्रीमिी हुस्त्नबानू खशलफे, श्री.रामहरी रुपनिर, श्री.सांजय दत्ि, 
श्री.आनांदराि पाटील, श्री.शरद रिवपसे : सन्माननीय उद्योग मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) कोकणातील खोपोली, रोहा, महाड, लो्े परिुराम येथील रासायननक 
उद्योगाींमुळे ्या िागातील पयाावणाचे नुकसान होऊन तेथील नागररकाींच्या 
आरोग्यावर होत असलेले पररणाम तसेच राज्यात दषुकाळी पररजस्तथती असल्याने 
कोकणात साींडपाणी प्रकक्रया कें द्र उिारणार असल्याचे व उद्योगधींद्याींना प्रकक्रया 
केलेले पाणीच वापरण्याची सक्ती करणारी योिना तयार करण्याबाबत मा.उद्योग 
मींत्री याींनी ववधानमींडळ सिागहृात एवप्रल, २०१६ मध्ये वा ्यादरम्यान आश्वासन 
ददल्याचे ननदिानास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर आश्वासनाची अींमलबिावणी करुन याबाबत िासनाने 
कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) असल्यास, सदर साींडपाणी प्रकक्रया कें दे्र कोकणात कोण्या िागी उिारण्यात 
येणार आहेत, ्याची सद्य:जस्तथती काय आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

श्री. सुभाष देसाई : (१) असे आश्वाशसत केल्याचे ननदिानास आले नाही. 
(२), (३) व (४) प्रश् न उद्भ ावत नाही. 

----------------- 
राज्यािील जजल्हातनहाय जाि पडिाळिी सशमत्या िायावजन्िि होण्याबाबि 

(९) *  १९३०८   डॉ.(श्रीमिी) नीलम गोऱ्हे, डॉ.अपिूव दहरे, श्री.रामराि िडिुिे, 
श्रीमिी जस्त्मिा िाघ, श्री.हररशसांग राठोड, श्री.शरद रिवपसे, श्री.रामहरी रुपनिर, 
श्री.सांजय दत्ि, श्री.हेमांि टिले, श्री.किरि पािसिर :  िाराांकिि प्रश्न क्रमाांि 
१५९१३ ला ददनाांि ३१ माचव, २०१६ रोजी ददलेल्या उत्िराच्या सांदभावि:    
सन्माननीय सामाजजि न् याय मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यात िासककय सेवेतील आरक्षक्षत नोकऱ्या, पदोन्नती, शिक्षण सींस्तथाींमधील 
प्रवेि तसेच स्तथाननक स्तवराज्य सींस्तथाींच्या आरक्षक्षत िागाींवर ननवडणकूा 
लढववणाऱ्या अनुसूधचत िाती, ववमुक्त िाती, ि्क्या िमाती, इतर मागासवगा 
व वविषे मागास प्रवगाातील उमेदवाराींना िात वधैता पडताळणी प्रमाणपत्र ेवेळेवर 
शमळण्यासाठी ददनाींक २ माचा, २०१५ च्या िासन ननणायान्वये ३६ िात प्रमाणपत्र 
सशम्या स्तथापन करणे तसेच जिल्हावार सशम्या स्तथापन करण्याबाबतची घोषणा 
िासनाने केली, परींतू ्याींची अींमलबिावणी करण्यात आली नाही, हे खरे आहे 
काय, 



9 

(२) असल्यास, िात वैधता प्रमाणपत्र शमळण्यासाठी सुमारे ७८ हिार अिा 
प्रलींत्रबत असून सध्या फक्त पींधरा िात वधैता प्रमाणपत्र सशम्या अजस्तत्वात 
असून सदर सशम्याींवरील ११५ नव्या पदाींना ददनाींक १८ मे, २०१६ रोिी वा 
्यादरम्यान मींत्री मींडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली, हे ही खरे आहे 
काय, 
(३) असल्यास, सशम्याींवर नवीन पदाींची ननशमाती करणे तसेच नवीन िकै्षखणक 
वषा सुरु होत असल्याने ववद्याथी व कमाचारी याींचे अिा ननकाली काढण्यासींदिाात 
िासनाने काय कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. राजिुमार बडोले : (१) ददनाींक  ०२.०३.२०१५ च्या िासन ननणायान्वये 
जिल्हाननहाय िात प्रमाणपत्र सशम्या स्तथापन करण्याचा ननणाय घेण्यात आला. 
्या अनुषींगाने या सशम्याींकररता पदननशमाती प्रस्तताववत होती. सदर पदननशमाती 
करण्यात आली असुन ्या नुसार सशम्या कायााजन्वत करण्याची कायावाही सुरु आहे.  
(२) िात वैधता प्रमाणपत्र शमळण्यासाठी सुमारे ३७१४० इतके अिा प्रलींत्रबत 
आहेत. सदर सशम्याींवरील ११५ नव्या पदाींना दद.१७.०५.२०१६ रोिीच्या मींत्रीमींडळ 
बैठकीत मान्यता देण्यात आली आहे. 
(३) सशम्याींवर नववन पदाींची ननशमाती करण्याबाबतचे आदेि ददनाींक ०१.०६.२०१६ 
च्या िासन ननणायान्वये ननगाशमत करण्यात आले आहेत. तसेच जिल्हाननहाय 
िात पडताळणी सशम्या कायााजन्वत करण्याबाबत ददनाींक ०५.०७.१६ च्या 
आदेिान्वये सींबींधधताींस कळववण्यात आले आहे. 
(४) प्रश् न उद्भ ावत नाही. 

 
 

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

अिोट (जज.अिोला) रोडिरील रेल्िे पुल नव्याने बाांधण्याबाबि 
 

(१०) *  २०१२८   श्री.गोवपकिशन बाजोरीया :  सन्माननीय सािवजतनि बाांधिाम 
(सािवजतनि उपक्रम िगळून) मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) अकोला जिल्हयातील अको् रोडवरील सन १९५७ मध्ये बाींधलेल्या रेल्वे 
पुलाच्या मध्यिागी िेगा पडून पूल जिणा झाला असल्याचे माहे मे, २०१६ मध्ये 
वा ्यादरम्यान ननदिानास आले, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, सदर पुलाची सुरक्षा तसेच पुल नव्याने बाींधण्याबाबत वारींवार 
ववववध आयधुाींद्वारे प्रश्न उपजस्तथत केला असून सदर पलुाच्या बाींधकामाबाबतचा 
प्रस्तताव रेल्वे वविागाने राज्य िासनास सादर केला आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सदर प्रकरणी िासनाने काय कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल् यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

श्री. चांद्रिाांि पाटील : (१) हे खरे नाही. 
     प्रश्नाींककत पूल रेल्वे वविागाच्या अख्यारीत आहे. रेल्वे वविागाच्या 
अधधकाऱ्याींनी पूल वाहतकूीस योग्य असल्याचे प्रमाखणत केले आहे. 
(२) नाही. 
(३) प्रश् न उद्भ ावत नाही. 
(४) प्रश् न उद्भ ावत नाही. 

----------------- 
मुांबईि झालेल्या ’’मेि इन इांडडया’’ सामांजस्त्य िराराबाबि 

(११) *  २०१३६   श्री.सांजय दत्ि, श्री.सुभाष झाांबड, श्री.अमरनाथ राजूरिर, 
डॉ.सुधीर िाांबे, श्री.रविांद्र फाटि :  िाराांकिि प्रश्न क्रमाांि १९१५७ ला ददनाांि    
७ एवप्रल, २०१६ रोजी ददलेल्या उत्िराच्या सांदभावि : सन्माननीय उद्योग मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) मुींबईत झालेल्या ’’मेक इन इींडडया’’ सप्ताहात झालेल्या सामींिस्तय करारापकैी 
२८९ उद्योगाींनी िासनाकड ेिशमनीची मागणी केली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, ्यापकैी ककती उद्योिकाींना िूखींड देण्यात आले आहेत, ज्या 
उद्योिकाींना िूखींड देण्यात आले आहेत ्या िूखींडावरील उद्योग ननशमातीची 
सद्यःजस्तथती काय आहे व उद्योग-धींद्यातून राज्यातील बेरोिगाराींना नोकऱ् या 
शमळण्याबाबत िासनाने काय कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. सुभाष देसाई : (१) मुींबईत झालेल्या “मेक इन इींडडया” सप्ताहात 
उद्योिकाींबरोबर झालेल्या सामींिस्तय कराराींपैकी ३३८ उद्योिकाींनी  M.I.D.C.कड े
िशमनीची मागणी केली आहे. 
(२) सामींिस्तय करारातील ३३८ उद्योिकाींपकैी २५३ उद्योिकाींना िूखींड देण्यात 
आले असून उवाररत ८५ उद्योिकाींना िूखींड वा्प करण्याची कायावाही सुरु आहे. 
ज्या उद्योिकाींना िूखींड देण्यात आले आहेत ्या िुखींडावर उद्योगननशमाती चे 
काम सुरु असून ्यामधनू  सुमारे ११ लाख बेरोिगाराींना रोिगार शमळणे 
अपेक्षक्षत आहे. 
(३) प्रश् न उद्भ ावत नाही. 

----------------- 
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साििारी िायद्याि बदल िरुन शेििऱ्याांना िजवमुक्ि िरण्याबाबि 

(१२) *  २००७४   श्री.प्रिाश गजशभये, श्री.रामहरी रुपनिर, श्री.सांजय दत्ि, 
श्री.शरद रिवपसे, श्रीमिी हुस्त्नबानू खशलफे, श्री.माणििराि ठािरे, श्री.अमरनाथ 
राजूरिर, श्री.सुभाष झाांबड, आकिव .अनांि गाडगीळ :  िाराांकिि प्रश्न क्रमाांि 
१७४४६ ला ददनाांि ३१ माचव, २०१६ रोजी ददलेल्या उत्िराच्या सांदभावि:    
सन्माननीय सहिार मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यात सन २०१४ मध्ये सावकारी कायदा करुनही खािगी सावकारी 
किामाफी योिनेंतगात ववदिा आखण मराठवाडयामधील फक्त ४६ हिार ४९१ 
िेतकऱ्याींना किामाफी शमळाली असली तरी सोलापूर जिल्हयातील माळीनगर व 
पररसरातील गावाींमध्ये ववनापरवाना सावकारीचा व्यवसाय सुरु असणे, लातूर 
येथील सावकाराींनी िेतकऱ्याींच्या तारण ठेवलेल्या िशमनी ताब्यात घेणे तसेच  
चार लाखाींहून अधधक िेतकऱ्याींवरील ननयमबाह्य सावकारी किा कायम असून 
यात मराठवाडयातील ितेकऱ्याींची सींख्या िास्तत असल्याचे माहे एवप्रल, २०१६ 
मध्ये वा ्यादरम्यान ननदिानास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, मुींबईत नोंदणीकृत सावकाराींची १४३३ इतकी सींख्या असून सन 
२०१५-२०१६ या आधथाक वषाात सुमारे २४५३४ किादाराींना अींदािे रुपये ९० को्ी 
इतक्या किााचे वा्प झाले असून तेथे खािगी सावकाराींच्या सींख्येत वाढ झाली 
असल्याचे माहे मे, २०१६ मध्ये वा ्यादरम्यान ननदिानास आले, हे ही खरे आहे 
काय, 
(३) असल्यास, ववदिाातील िेतकऱ्याींना ६१ को्ी ३४ लाख रुपयाींची किामाफी 
केली असली तरी राज्य अग्रणी बकेँने पनुवासन व पीक किा वा्पाचा अींनतम 
ददनाींक ३१ िुलै, २०१६ रोिी केला असल्याने ववदिा व मराठवाडयातील 
दषुकाळग्रस्तत १४ जिल्हयातील िेतकऱ्याींना पेरणी पुवी पीककिा शमळणे अिक्य 
असुन बहुताींि बँकेमध्ये किााच्या पनुगाठणाची प्रकक्रया सींथ गतीने सुरु असणे, 
परींतु मागील तीन मदहन्यात २६० आ्मह्या झालेल्या मराठवाडयातील 
िेतकऱ्याींना फक्त रुपये ४ को्ी ७१ लाख  माफ केले असून मुदत सींपनू योिना 
ठप्प झाली असल्याने मुदत वाढववण्यासाठी िेतकऱ्याींनी िासनाकड े पाठववलेला 
प्रस्तताव प्रलींत्रबत असल्याचे ननदिानास आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
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(४) असल्यास, िासनाने खािगी सावकाराींच्या किामाफीची घोषणा केली असून 
यातून िेतकऱ्याींचे १७१ को्ी रुपयाींचे किा आखण सावकाराींचे व्याि िागववले 
िाणार असून िेतकऱ्याींना या योिनेचा लाि शमळवून देण्यासाठी खािगी 
सावकारीच्या कायद्यात अमुलाग्र बदल करण्याबाबत िासनाने सहकार वविागाला 
शिफारिीींसह प्रस्तताव दाखल करण्याचे ननदेि ददले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(५) असल्यास, परवानाधारक सावकाराींचे शसशमत केलेल्या कायाक्षेत्राची मयाादा 
वाढववण्यावर िर देणे व ववनापरवाना चालू असलेले सावकारीचे व्यवसाय बींद 
करण्याबाबत िासनाने कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, नसल्यास, 
ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. सुभाष देशमुख : (१) हे खरे नाही,   
    ववदिा व मराठवाडयातील िेतकऱ्याींनी परवानाधारक सावकाराींकडुन घेतलेल्या 
किाास माफी देण्याबाबत दद.१०.०४.२०१५ रोिी िासन ननणाय ननगाशमत केला 
आहे. ्यानुसार ववदिा व मराठवाडयातील १९ जिल्हयातील १४४५ परवानाधारक 
सावकाराींकडुन किा घेतलेल्या ४६,८०९ पात्र िेतकरी किादाराींचे रु. ६६.३३ को्ी 
रकमेचे किा प्रस्तताव मींिुर करण्यात आलेले आहेत. 
       सोलापुर जिल्हयातील माळीनगर व पररसरातील गावाींमध्ये ववनापरवाना 
सावकारीचा व्यवसाय सुरु असल्याची तक्रार सहकार आयुक्त कायाालयास प्राप्त 
झालेली नाही. तसेच लातरु जिल्हयातील सावकाराींनी िेतकऱ्याींच्या तारण 
ठेवलेल्या िशमनी ताब्यात घेतल्याबाबतच्या तक्रारी सहकार आयुक्त कायाालयास  
प्राप्त झालेल्या नाहीत. 
(२) सन २०१५ मध्ये मुींबई वविागात नोंदणीकृत सावकाराींची सींख्या १९५४ असुन 
या वषाात सुमारे ३३,८७१ किादाराींना रु. ९६.५२ को्ी इतक्या किााचे वा्प झाले 
आहे. तर सन २०१६ मध्ये मुींबई वविागात नोंदणीकृत सावकाराींची सींख्या २०१७ 
असुन या वषाात सुमारे ३१,९१४ किादाराींना रु. ६७.४० को्ी इतक्या किााचे वा्प 
झाले आहे.  
(३) ववदिा व मराठवाडयातील दषुकाळग्रस्तत १६ जिल्हयाींतील १४,६०,७०२ 
िेतकऱ्याींना ददनाींक ३०.०६.२०१६ अखेर रुपये ८५८५.३८ को्ी इतक्या रकमेचे पीक 
किा वा्प करण्यात आलेले आहे. िासन पररपत्रक क्र. ी्ंचाई ०३१६/प्र.क्र.७९/२-स, 
दद.११.०३.२०१६ नुसार उपरोक्त १६ जिल्हयातील ज्या गावाींमध्ये हींगामी पसेैवारी 
५० पैसेपेक्षा कमी आहे ्या गावातील अल्पमुदत पीक किााचे मध्यम मुदत पीक 
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किाात पुनगाठन करण्यास मान्यता देण्यात आलेली आहे. ्यानुसार 
दद.१६.०७.२०१६ पयात १,६४,५८६ ितेकऱ्याींचे रु.१३४२.८६ को्ी इतक्या किााचे 
पुनगाठन करण्यात आलेले आहे. 
(४) व (५) महाराषर सावकारी (ननयमन) अधधननयम, २०१४ मध्ये परवानाधारक 
सावकाराींचे कायाक्षेत्र वाढववण्याबाबतचा प्रस्तताव सहकार आयुक्त व ननबींधक 
कायाालयाकडुन सादर करण्यात आलेला असून ्यानुसार कायावाही सुरु आहे. 
 

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

बीड जजल््याि राष्ट्रीयिृि बिँाांच्या शाखेमध्ये िाढ िरण्याबाबि 

(१३) *  २२५९४   श्री.अमरशसांह पांडडि, श्री.विक्रम िाळे, श्री.धनांजय मुांड,े 
श्री.सतिश चव्हाि : सन्माननीय तनयोजन मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील 
काय :- 
  

(१) राज्यातील पाच हिार ककीं वा ्याहून अधधक लोकसींख्येच्या गावाींमधील 
राषरीयकृत बकेँच्या िाखेत वाढ करण्याचे ननदेि कें द्र िासनाने ददले आहेत, हे 
खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, बीड जिल्हयातील चौदािे गावाींकरीता राषरीयकृत बकँाच्या केवळ 
२०२ िाखा असल्याने बीड सारख्या दषुकाळग्रस्तत जिल्हयात िेतकऱ्याींना वपक 
किा, वपक ववमा याींसह बकँीग सुववधा शमळण्यासाठी अडचणी येत असल्यामुळे 
बँक िाखाींमध्ये वाढ करण्याची मागणी होत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, बीड जिल्हयात राषरीयकृत बँकाच्या िाखाींची सींख्या 
वाढववण्यासाठी िासनाने कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे,  
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. सुधीर मुनगांटीिार : (१) होय. 
(२) होय. 
      बीड जिल्ह्यात ज्या दठकाणी पवूीच बँकेच्या िाखा आहेत अिाच दठकाणी 
मौिे नवगणरािूरी वपींपळनेर, शसरसाळा या दठकाणी नवीन िाखा उघडण्यासाठी 
मागणी येत आहे. 
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(३) िारतीय ररझव्हा बँकेच्या ननयमाप्रमाणे बीड जिल्ह्यात पाच हिार पेक्षा 
िास्तत लोकसींख्या असलेल्या व बकँ नसलेल्या गावाींमध्ये माचा, २०१७ अखेर 
पयतं नवीन िाखा उघडण्याबाबत सींबींधधत बकेँच्या जिल्हा समन्वयक याींना 
सूचना देण्यात आलेल्या आहेत. ्याअनषुींगाने बदहरवाडी येथे स्त्े् बकेँची िाखा 
उघडण्यात आलेली आहे व खालीलप्रमाणे उवारीत ४ गावाींमध्ये बँकाींच्या िाखा 
उघडण्याची कायावाही सुरु आहे. 
 

१) मौिे ननत्रडु - स्त्े् बँक ऑफ हैद्राबादच्या कायाक्षेत्राअींतगात 
२) मौिे केसापुरी - स्त्े् बकँ ऑफ हैद्राबादच्या कायाक्षेत्रा अींतगात 
३) वाघाळाराडी - बँक ऑफ महाराष रच्या  कायाक्षेत्राअींतगात 
४) पात्रुींड - वविया बकँच्या कायाक्षेत्राअींतगात 

(४)  प्रश्न उद्भ ावत नाही. 
----------------- 

रुांझा (िा.पाांढरििडा, जज.यििमाळ) येथील बायपास रस्त्त्याच्या दरुुस्त्िीबाबि 

(१४) *  १९५०५   श्री.हररशसांग राठोड :  िाराांकिि प्रश्न क्रमाांि ७६०० ला 
ददनाांि २७ जुलै, २०१५ रोजी ददलेल्या उत्िराच्या सांदभावि : सन्माननीय 
सािवजतनि बाांधिाम (सािवजतनि उपक्रम िगळून) मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा 
करतील काय :- 
  

(१) रुींझा (ता.पाींढरकवडा, जि.यवतमाळ) येथील बायपास रस्त्याची दरुवस्तथा 
झाली असून मोठे खड्ड े पडल्याचे माहे मे, २०१६ मध्ये वा ्या दरम्यान 
ननदिानास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, पाींढरकवडा ते यवतमाळ आखण वणी-चींद्रपरूकड ेिाण्याऱ्या मागाावर 
हिारो वाहने प्रवास करत असल्याने पडलेल्या खड्यामुळे अपघाताच्या प्रमाणातही 
वाढ झाली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, याबाबत िासनाने काय उपाययोिना केल्या वा करण्यात येत आहेत, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

श्री. चांद्रिाांि पाटील : (१) अींित: खरे आहे. 
(२) नाही. 
(३) सदरहू रस्त्यावरील वाहतूक सुरळीत व सुरक्षक्षत होण्याच्या दृष्ीने 
आवश्यकतेनसुार खड्ड ेिरण्याचे काम करण्यात आले आहे. 
(४) प्रश् न उद्भ ावत नाही. 

----------------- 
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मुांबइव-गोिा राष्ट्रीय महामागाविरील अपघािग्रस्त्िाांना  
सोयी-सुविधा उपलब्ध िरुन देण्याबाबि 

 

(१५) *  १९३७५   श्री.जयांि पाटील, श्रीमिी हुस्त्नबान ू खशलफे, श्री.रामहरी 
रुपनिर, श्री.सांजय दत्ि, श्री.शरद रिवपसे, श्री.जगन्नाथ शशांदे, श्री.किरि 
पािसिर, श्रीमिी विद्या चव्हाि, श्री.अतनल भोसले, श्री.ख्िाजा बेग, श्री.धनांजय 
मुांड,े श्री.सुतनल िटिरे, श्री.हेमांि टिले, अॅड.तनरांजन डािखरे, अॅड.राहुल नािेिर, 
श्री.नरेंद्र पाटील, श्री.आनांद ठािूर :  िाराांकिि प्रश्न क्रमाांि ८३४५ ला ददनाांि    
३ ऑगस्त्ट, २०१५ रोजी ददलेल्या उत्िराच्या सांदभावि : सन्माननीय सािवजतनि 
बाांधिाम (सािवजतनि उपक्रम िगळून) मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील 
काय :- 
  

(१) राज्यातील मुींबई-गोवा महामागाावरील ४७५ कक.मी.च्या रस्त्याच्या 
चौपदरीकरणासाठी को्यवधी रूपये खचा करूनही कामे अपूणा असल्यामुळे 
अपघाताींच्या सींख्येत वाढ झाली असल्याचे माहे एवप्रल, २०१६ मध्ये वा ्या 
दरम्यान ननदिानास आले हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर महामागाावरील कामाींमुळे तसेच इतर सोयी-सुववधाींच्या 
अिावामुळे नागररकाींना िीव गमवावा लागत असून, िखमीींना न्युरोलॉजिस्त् 
अिावी उपचाराींकररता ि-ेदोनिे ककमीचा प्रवास करून मुींबई ककीं वा पुण्यात 
उपचारासाठी न्यावे लागते, तसेच या महामागाालगत ितेी करणाऱ्या ितेकऱ्याींना 
ववववध अडचणीींना तोंड द्यावे लागते, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी अपघातग्रस्तताींना लवकरात लवकर उपचार 
शमळण्यासाठी िासनाने कोणती उपाययोिना केली, वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. चांद्रिाांि पाटील : (१)  हे अींित: खरे आहे. 
      िारतीय राषरीय रािमागा प्राधधकरणामाफा त पनवेल ते इींदापूर ह्या     
८४ कक.मी. महामागााच्या चौपदरीकरणाचे काम रखडले आहे हे खरे आहे. तथावप 
आतापयतं झालेले अपघात हे वाहनचालकाींच्या ननषकाळिीपणामुळे व रस्त्याची 
ववशिष् पररजस्तथती लक्षात न घेतल्याने अपघात घडलेले असल्याचे पोलीस 
अधीक्षक (मुख्यालय) अप्पर पोलीस महासींचालक (वाहतूक), महाराषर याींनी 
कळववले आहे. 
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(२)  हे खरे नाही. 
     मुींबई गोवा महामागाावर ७ दठकाणी पोलीस मदत कें द्र कायारत आहेत. 
तसेच ३१ दठकाणी प्राथशमक आरोग्य कें द्र/ ग्रामीण रुग्णालये असून महाड 
कक.मी.१२५/१०० व सींगमेश्वर कक.मी. २५९/४०० येथे रामा केअर से्ं रची सुववधा 
उपलब्ध आहे. 
(३) प्रश् न उद्भ ावत नाही. 
(४) प्रश् न उद्भ ावत नाही. 
 

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

मोटार िाहन िायद्याि बांदी असिाऱ्या िाहन भोंग्याची  
ऑनलाईन होि असलेली विक्री बांद िरण्याबाबि 

 

(१६) *  १९६५९   अॅड.अतनल परब :   सन्माननीय पररिहन मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) मो्ार वाहन कायद्याने बींदी असताींनाही ध्वनी प्रदषुणात िर घालणा-या 
कणाकका ि वाहन िोंग्याची ऑनलाईन ववक्री सुरु असल्याचे माहे एवप्रल, २०१६ 
मध्ये वा ्या दरम्यान ननदिानास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, दचुाकीवर ८० डेंशसबलच्या पढेु िाणा-या आवािाचे िोंगे (हाना), 
चारचाकी आखण ररक्षावर ८२ डशेसबल तर मोठया बस गाडया आखण लॉरी 
सारख्या वाहनाींवर ९१ डशेसबलच्या पढेु िाणा-या आवािाचे िोंगे वापरण्यास बींदी 
असताना तसेच िाींतता झोन, रुग्णालये आखण िाळा येथे हाना वािवण्यास 
परवानगी नसताींनाही ननयमाचे उल्लींघन करुन ऑनलाईन वाहन िोंग्याींची ववक्री 
सुरु आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, याबाबत िासनाने काय कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
 

(उत्िर आले नाही.) 
 

----------------- 
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नागिे-िारजे (िा.ििििली, जज.शसांधदुगूव) या रस्त्त्याचे िाम पूिव िरण्याबाबि 

(१७) *  २१३९२   श्री.अशोि उफव  भाई जगिाप, श्री.सांजय दत्ि, श्री.शरद 
रिवपसे, श्री.रामहरी रुपनिर :   सन्माननीय सािवजतनि बाांधिाम (सािवजतनि 
उपक्रम िगळून) मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) नागवे-कारिे (ता.कणकवली, जि.शसींधुदगूा) रस्त्याचे काम अपूणाावस्तथेत 
असल्याचे माहे एवप्रल, २०१६ मध्ये वा ्यादरम्यान ननदिानास आले, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्यास, याबाबत िासनाने चौकिी केली आहे काय, सदर रस्त्याचे काम 
पूणा करण्याबाबत कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. चांद्रिाांि पाटील : (१) होय. 
(२) सदर रस्त्याचे काम मे, २०१६ मध्ये पूणा करण्यात आले आहे. 
(३) प्रश् न उद्भ ावत नाही. 

----------------- 
धचत्िे वपांपळगाांि (जज.औरांगाबाद) येथील छत्रपिी सांभाजीराजे साखर 
िारखान्याच्या नािे बोगस िागदपत्र ेियार िरुन िेलेला गैरव्यिहार 

(१८) *  २०६८१   श्री.सुभाष झाांबड, श्री.सांजय दत्ि, श्री.रामहरी रुपनिर :   
सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) धच्ते वपींपळगाींव (जि.औरींगाबाद) येथील छत्रपती सींिािीरािे साखर 
कारखान्याच्या नावे बोगस कागदपत्र े तयार करुन कारखान्याची साखर तारण 
ठेऊन दोन बँकामधून किा उचलून रुपये ५० को्ीचा अपहार केला असल्याचे 
माहे मे, २०१६ मध्ये वा ्यादरम्यान ननदिानास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी िासनाने चौकिी करुन कोणती कायावाही केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देिेंद्र फडििीस : (१) होय हे खरे आहे. 
(२) सदर प्रकरणात श्री. दामोदर हररिाऊ नवपतेु, उपाध्यक्ष,  छत्रपती 
सींिािीरािे साखर उद्योग याींनी ददलेल्या कफयाादीवरुन १) श्री. ववठ्ठल अींबरवाडीकर 
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२) श्री. पी. एन. गायकवाड, िाखा अधधकारी, बँक ऑफ बडोदा व ३) श्रीमती 
पुनम दवेु, िाखा अधधकारी, डोंत्रबवली नागरी सहकारी बकँ याींच्याववरुध्द 
दद.०६/०५/२०१६ रोिी क्राींतीचौक पोलीस स्त्ेिन औरींगाबाद िहर येथे गु.र.नीं. 
४७६/२१६ कलम ४२०, ४६५, ४६८, ४७१, ३४ िा.दीं.वव. अन्वये गुन्हा दाखल 
करण्यात आलेला असून सदरचा गुन्हा तपासावर आहे. 
(३) प्रश् न उद् िवत नाही. 

----------------- 
सेिातनितृ्िी ि बदली नांिरही शासिीय इमारिीि अनधधिृिपिे िास्त्िव्य 

िरिाऱ्या अधधिाऱ्याांिडून थिबािी िसुल िरण्याबाबि 

(१९) *  २११५३   श्री.सांददप बाजोररया, श्री.अतनल भोसले, श्री.विक्रम िाळे, 
श्री.नरेंद्र पाटील, श्री.हेमांि टिले, श्री.सुतनल िटिरे :   सन्माननीय सािवजतनि 
बाांधिाम (सािवजतनि उपक्रम िगळून) मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील 
काय :- 
  

(१) राज्यातील सेवाननवृ् ती व बदली नींतरही िासकीय इमारतीत अनधधकृतपणे 
वास्ततव्य करणाऱ्या अनेक आिी-मािी अधधकाऱ्याींनी ननयमानुसार िरावे लागणारे 
िाड े न िरल्याने ६० ते ७० लाींख रुपयाींची थकबाकी असल्याची मादहती 
आर्ीआय कायाकते श्री.अननल गलगली याींना सावािननक वविागाकडून माचा, 
२०१६ च्या नतसऱ्या वा चौर्थया आठवडयात देण्यात आली, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास,  डॉ.अजश्वनी िोिी (३ लाख ६ हिार), कमलाकर फीं ड        
(१८ लाख ४७ हिार), अववनाि झाड े (४ लाख २२ हिार), अननल सोन्क्के            
(१ लाख ११ हिार), धनािी तोरस्तकर (५ लाख ५ हिार), प्रकाि राहूले       
(२ लाख ४३ हिार), मािी अनतररक्त न्यायाधीि (१० लाख ५९ हिार), पींकि 
िाह (३ लाख २२ हिार), काशिनाथ िाधव (२ लाख ४६ हिार), सुतार पाींचाळ     
(३ लाख ९६ हिार) याींचेकड ेइतकी रक्कम प्रलींत्रबत असल्याचे नमुद करण्यात 
आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, महाराषर राज्य पोलीस दक्षता सशमती सदस्तय पे्रमकुमार िनै, 
मािी प्रधान सधचव याींनी रुपये ९ लाख ८१ हिार थकवनू ददवाणी न्यायालयात 
राज्य िासनाच्या ववरोधात दावा दाखल केला असल्याचे ननदिानास आले आहे, हे 
खरे आह काय, 
(४) असल्यास, उपरोक्त अधधकाऱ्याींववरुध्द िासनाने कोणती कारवाई केली वा 
करण्यात येत आहे, नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. चांद्रिाांि पाटील : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) अींित: खरे आहे. 
     मािी अनतररक्त न्यायाधधि याींना सप् े्ंबर, २०१४ पयतं िाडवेवरहीत दर 
िासनाने मींिूर केल्याने ददनाींक ३०.०७.२०१६ पयतंची िाड े थकबाकी रुपये 
७,६६,०४०/- इतकी असून अन्य मादहती खरी आहे. 
(३) होय, हे खरे आहे. 
      तथावप, श्री. पे्रमकुमार िनै याींनी ददवाणी न्यायालयात दाखल केलेला 
दावा मा. न्यायालयाने फे्ाळला असून सदर प्रकरणी िासकीय ननवासस्तथानाची 
ननषकासनची कारवाई सुरु आहे. 
 (४) सींबधधत अधधकाऱ्याींना िासकीय ननवासस्तथान ररक्त करण्याबाबत सूचना 
देण्यात आल्या असून ्याच्याकडून थकीत िाडयाच्या रक्कमेची वसुली करण्याची 
कारवाई सुरु आहे. 

----------------- 
राज्यािील समाजिायव महाविद्यालयािील प्राध्यापि ि शशक्षिेिर  

िमवचाऱ्याांचे िेिन प्रलांबबि असल्याबाबि 
(२०) *  २१३११   प्रा.अतनल सोले, श्री.धगरीशचांद्र व्यास, श्री.शमिेश भाांगडडया, 
श्री.नागो गािार, श्री.विक्रम िाळे, श्री.सतिश चव्हाि :  िाराांकिि प्रश्न क्रमाांि 
३९३६ ला ददनाांि १० एवप्रल, २०१५ रोजी ददलेल्या उत्िराच्या सांदभावि:    
सन्माननीय सामाजजि न् याय मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील ५० समािकाया महाववद्यालयातील प्राध्यापक व शिक्षकेतर 
कमाचाऱ्याींचे वेतन ६ मदहन्याींपासून शमळाले नसल्याचे माहे िानेवारी, २०१६ मध्ये 
वा ्यादरम्यान ननदिानास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर समािकाया महाववद्यालयातील कमाचाऱ्याींचे वेतन व ि्ते 
देण्याबाबत िासनाने काय कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. राजिुमार बडोले : (१)   हे खरे नाही. 
(२) राज्यातील ५१ समािकाया महाववद्यालयातील शिक्षक व शिक्षकेतर कमाचारी 
याींच्या वेतनासाठी सन २०१५-१६ च्या अथासींकल्पीय तरतदू रु.७१,४८,५६,०००/- 
(अक्षरी रु.एक्काह्तर को्ी अठे्ठचाळीस लाख छप्पन्न हिार फक्त) इतकी तरतदू 
करण्यात आली होती. सदर तरतदू  सन २०१५-१६ या आधथाक वषाात १००% 
ववतरीत करण्यात आली होती. 
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      सन २०१५ च्या दहवाळी अधधवेिनामध्ये पुरवणी मागणीव्दारे शिक्षक व  
शिक्षके्तर कमाचा-याींना ६ व्या वेतन आयोगानुसार ननयशमत वेतनासाठी 
रु.४३,०१,००,०००/- (अक्षरी रुपये त्रचेाळीस को्ी एक लाख फक्त) इतकी तरतदू 
दद.१८/१/२०१६ च्या िासन ननणायान्वये उपलब्ध करुन देण्यात आलेली आहे. 
तसेच सन २०१६-१७ या आधथाक वषाासाठी  समािकाया महाववद्यालयातील  
शिक्षक व शिक्षकेतर  कमाचारी याींच्या वेतनासाठी रुपये ८१,०६,५२,०००/-      
(अक्षरी रुपये ऐक्याऐींिी को्ी सहा लाख बावन्न हिार फक्त) इतकी तरतदू 
करण्यात आली आहे. सदर तरतूद ववतरीत करण्यात आली आहे.          
(३) प्रश्न उद्भ ावत नाही. 

----------------- 
नांदरूबार जजल्हयािील िळोदा प्रिल्पाांिगवि असलेल्या शासकिय  

आश्रमशाळेिील विद्यार्थयाांची होि असलेली गैरसोय 

(२१) *  २१९९८   श्री.चांद्रिाांि रघुिांशी :   सन्माननीय आददिासी वििास मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) नींदरूबार जिल्हयातील तळोदा प्रकल्पाींतगात असलेल्या िासककय 
आश्रमिाळेतील ववद्यार्थयांची होत असलेली गैरसोय व ्याींना पुरववण्यात येणाऱ्या 
सेवासुववधाींमध्ये होत असलेला गैरव्यवहाराबाबत चौकिी करण्यात यावी, अिी 
तक्रार मानवी हक्क आयोगाने िासनाकड ेव पोलीस वविागाकड ेकेली असल्याचे 
माहे िनू, २०१६ मध्ये वा ्यादरम्यान ननदिानास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, मानवी हक्क आयोगाने केलेल्या तक्रारीींच्या अनषुींगाने चौकिी 
करण्यात आली आहे काय, ्यात दोषी आढळून येणाऱ्याींवर िासनाने कोणती 
कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. विष्ट् ि ुसिरा : (१), (२) व (३) दद.१/२/२०१६ रोिीच्या द इींडीयन एक्सपे्रस 
या इींग्रिी वृ् तपत्रामध्ये तळोदा प्रकल्पातील त्रत्रिुल, वलवाल, शसींधीददगर, झापी, 
िेलगदा, ता. धडगाव व िागीं्ी, गमन ता. अक्कलकुवा या आश्रमिाळाींमध्ये 
प्रती माह प्रती ववद्याथी रू.५००/- या दराने िोिन ठेका मींिूर आहे. सदर 
िाळाींतील ववद्याथी िौचालय व स्तनानगहृाची सुववधा नसल्याने ्याकररता बाहेर 
िातात. सदर िाळा िाडयाच्या ननम्म पक्क्या इमारतीत िरतात अिा आियाची 
बातमी प्रशसध्द झालेली आहे. सदर बातमीच्या अनषुींगाने महाराषर राज्य मानवी 
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हक्क आयोगाने दखल घेऊन मानवी हक्काींच्या उल्लींघनाच्या अनुषींगाने सववस्ततर 
अहवाल सादर करून उधचत कायावाही करण्याबाबत ददनाींक २/२/२०१६ रोिीच्या 
सूचनेन्वये िासनास सूधचत केले होते. ्यानसुार आयकु्त, आददवासी ववकास, 
नाशिक याींनी व अपर आयुक्त, आददवासी ववकास, नाशिक याींनी         
ददनाींक ५/२/२०१६ व ददनाींक ६/२/२०१६ रोिी तळोदा व नींदरूबार प्रकल्पाींतील 
उपरोक्त आश्रमिाळाींना िे्ी ददल्या. िासकीय आश्रमिाळा त्रत्रिुल, वलवाल, 
िागी्ं ी, गमन, िेलगदा, झापी शसींधीददगर या िाळाींतील ववद्यार्थयांचे इतर 
िाळाींमध्ये स्तथलाींतर करण्यास सदर गावाींमधील ग्रामसिेने ववरोध दिाववल्यामुळे 
िाळा स्तथाींलातरीत होऊ िकलेल्या नाहीत. 
     उपरोक्त आश्रमिाळाींमध्ये िोिन ठेक्याबाबत माहे माचा ते एवप्रल, २०१६ 
या कालावधी कररता ववदहत मेनुनूसार सुधाररत दरास अपर आयुक्त, आददवासी 
ववकास, नाशिक याींच्या ददनाींक ४/३/२०१६ रोिीच्या पत्रान्वये मान्यता देण्यात 
आलेली असून सदर िोिन ठेक्यास ददनाींक ३१/७/२०१६ पयतं मुदतवाढ देण्यात 
आली आहे.  तसेच सदर दठकाणी Pre-Fabricated िौचालय व स्तनानगहृाचे 
युनन् स्तथावपत करण्याची कायावाही ददनाींक १०/८/२०१६ पयतं पुणा होणार आहे. 

 

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

शशरिल-दाररस्त्िे (जज.शसांधदुगूव, िा.ििििली) या प्रमुख जजल्हा मागावची  
दरुुस्त्िी िरिे ि सांरक्षि शभांि बाांधण्याबाबि 

 

(२२) *  २१२४१   श्री.सुतनल िटिरे, श्री.हेमांि टिले, श्री.प्रिाश गजशभये, 
श्री.किरि पािसिर :   सन्माननीय सािवजतनि बाांधिाम (सािवजतनि उपक्रम 
िगळून) मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१)  शिरवल-दाररस्तते (ता.कणकवली, जि.शसींधदुगूा) या प्रमुख जिल्हा मागााची 
दरुवस्तथा झाली असून सदर मागाावर एस.्ी.बस सुमारे आठ ते नऊ फु् खोल 
िाऊन अपघात झाला असल्याचे माहे एवप्रल, २०१६ मध्ये वा ्यादरम्यान 
ननदिानास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, या रस्त्यावर सींरक्षक शिींती बाींधणे व रस्त्याची दरुुस्तती करणे 
इ्यादी कामे करण्याबाबत िासनाने काय कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. चांद्रिाांि पाटील : (१) अपघात झाला हे खरे आहे. 
     मात्र वाहन चालकाच्या ननषकाळिीपणामुळे अपघात झाला आहे असे 
पोशलस अहवालात नमूद आहे. 
(२) सदर रस्त्यावरील अपघात स्तथळी रस्त्याींच्या डाींबरी पषृठिागाची रुीं दी     
३.०० मी्र आहे. िरावाची उींची सवासाधारण २.०० मी्र आहे ्यामुळे सींरक्षक 
शिींत बाींधणे आवश्यक नाही. पावसाळयापूवी खड्ड े िरुन रस्तता वाहतकुीसाठी 
सुरक्षक्षत ठेवण्याची कायावाही करण्यात आलेली आहे. पावसाळया-दरम्यान 
रस्त्यावर खड्ड ेपडल्यास ते ्वरीत िरुन रस्तता वाहतकुीसाठी सुरक्षक्षत ठेवण्याची 
दक्षता घेण्यात येत आहे. 
     रस्त्याच्या रुीं दीकरणाचे काम मींिूरी, ननधी, ननकष व प्राधान्यक्रमानुसार 
हाती घेण्याचे ननयोिन आहे. 
(३) प्रश्न उद्भ ावत नाही. 

----------------- 
धुळे आददिासी प्रिल्प अधधिाऱ्याांनी तनधीचा िापर न  

िेल्यामुळे लाभाथी िांधचि रादहल्याबाबि 

(२३) *  २०६४६   श्री.अमररशभाई पटेल, श्री.सांजय दत्ि, श्री.रामहरी रुपनिर :  
िाराांकिि प्रश्न क्रमाांि १७२६१ ला ददनाांि १७ माचव, २०१६ रोजी ददलेल्या 
उत्िराच्या सांदभावि : सन्माननीय आददिासी वििास मांत्री पुढील गोष्ीींचा 
खलुासा करतील काय :- 
  

(१) धळेु आददवासी प्रकल्प अधधकाऱ्याींनी रुपये १४८ को्ी ९६ लाख ननधीचा 
वापर न केल्यामुळे लािाथी वींधचत रादहल्याचे माहे ऑक््ोबर, २०१५ मध्ये वा 
्यादरम्यान ननदिानास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदरील प्रकरणाची चौकिी करण्यात आली काय, चौकिीत काय 
आढळून आले व ्यानुसार सदर प्रकरणाींतील दोषी अधधकाऱ्याींवर तसेच 
लािाथींना ननधी उपलब्ध करुन देण्याबाबत िासनाने कोणती कायावाही केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

श्री. विष्ट् ि ुसिरा : (१)  होय, हे अींित:  खरे आहे 
(२) प्रकल्प अधधकारी, धुळे याींच्या कायाालयात ददनाींक १८-०६-२०१५ ते       
२९-०६-२०१५ या कालावधीत लेखापररक्षणावेळी रुपये २७,६४,६२,९९५/- इतका 
ननधी अखधचात असल्याचे ददसून आले आहे. 
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     मात्र, सदर ननधीतील काही ननधी न्यजुक्लअस बिे्, ककमान कौिल्य 
कायाक्रमाींतगात स्तवयींसेवी सींस्तथाींच्या कागदपत्राींची पतुाता करण्याकररता  अदा 
करण्याकररता शिल्लक  होता, काही ननधी ठक्कर बाप्पा वस्तती सुधार 
योिनेंतगात अपुणा असलेल्या कामाींचा ननधी, तर काही  ननधी िारत सरकार 
शिषयवृ् ती योिना, पारधी ववकास तसेच घरकुल योिनेच्या सींदिाात प्रलींत्रबत 
कामाींसाठीचा शिल्लक रादहलेला होता. सदरहू ननधी ्या  ्या योिनेंतगात खचा 
करण्यात आलेला आहे. 
(३)  प्रश्न उद्भ ावत नाही. 

----------------- 
राज्यािील आददिासी आश्रम शाळेिील विद्यार्थयाांना शकै्षणिि  

सादहत्य ि इिर िस्त्िुांच्या पुरिठ्यास झालेला विलांब 

(२४) *  २१६६७   श्री.धनांजय मुांड,े श्री.सुतनल िटिरे, श्री.हेमांि टिले, 
श्री.जयिांिराि जाधि, श्री.रामराि िडिुिे, अॅड.तनरांजन डािखरे, श्री.आनांद ठािूर, 
श्री.सतिश चव्हाि, श्री.विक्रम िाळे, श्री.रामहरी रुपनिर, श्री.सांजय दत्ि :  
िाराांकिि प्रश्न क्रमाांि १५३५४ ला ददनाांि ३१ माचव, २०१६ रोजी ददलेल्या 
उत्िराच्या सांदभावि : सन्माननीय आददिासी वििास मांत्री पुढील गोष्ीींचा 
खलुासा करतील काय :- 
  

(१) राज्याच्या िासकीय आददवासी आश्रम िाळेतील ववद्यार्थयांसाठी सुमारे     
२ लाख ववद्यार्थयांना मागील वषी तसेच ददनाींक १५ िून, २०१६ पासून सुरु 
झालेल्या नवीन िकै्षखणक वषाातही वह्या व िालेय सादह्य शमळाले नसल्याचे 
ददनाींक ७ िनू, २०१६ रोिी वा ्या सुमारास ननदिानास आले आहे, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्यास, आददवासी आश्रम िाळेतील ववद्यार्थयानंा पुरववण्यात येणाऱ्या 
िैक्षखणक सादह्यासह इतर वस्ततुींच्या पुरवठ्यास झालेला ववलींब, तसेच यात 
झालेला गैरप्रकार याची चौकिी सधचवाींच्या माध्यमातून करण्याची घोषणा 
आददवासी ववकास मींत्री, याींनी माहे एवप्रल, २०१६ च्या अथासींकल्पीय 
अधधवेिनामध्ये केली होती, हे खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सदर चौकिी पुणा झाली आहे काय, चौकिीचे ननषकषा काय व 
्यानुसार दोषीींवर काय कारवाई करण्यात आली वा करण्यात येत 
आहे, नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. विष्ट् ि ुसिरा : (१)  अिींत: खरे आहे. 
      तथावप, सन २०१५-१६ या िकै्षखणक वषाात ववद्यार्थयानंा वह्या व िालेय 
सादह्य ववदहत वेळेत शमळण्यासाठी मुख्याध्यापक स्ततरावरून खरेदी करण्याचे 
अधधकार देण्यात आलेले होते. तसेच सन २०१६-१७ या िैक्षखणक वषाात ननववदा 
प्रकक्रया राबवनू न्यनुतम दरधारकास पुरवठा करण्याबाबत ददनाींक २/७/२०१६ रोिी 
आदेि देण्यात आले असून सदर ददविी पुरवठादारासोबत करारनामा करण्यात 
आलेला आहे. आश्रमिाळा स्ततरावर िैक्षखणक सादह्य पुरवठा करण्याबाबत 
पुरवठादारास सुचना देण्यात आलेल्या आहेत. 
(२) व (३) िासकीय आश्रमिाळेतील ववद्यार्थयानंा ववववध प्रकारचे साबण, वॉशिींग 
पावडर, दींतमींिन, खोबरेल तेल, इ. वस्ततू कमी दिााच्या व अधधक ककीं मतीने 
खरेदी करून पुरववल्यासींदिाात चौकिी करण्यासाठी आददवासी ववकास वविागाच्या 
ददनाींक ३० मे, २०१६ रोिीच्या िासन ननणायान्वये प्रधान सधचव (उद्योग), ऊिाा 
व कामगार वविाग याींची एक सदस्तयीय सशमती गठण करण्यात आली असून 
सदर सशमतीचा अहवाल प्राप्त झाल्यावर पढुील कायावाही करण्यात येईल. 
 

----------------- 
साक्री (जज.धळेु) येथील आददिासी मुलाांमुलीच्या िसतिगहृासाठी  

जमीन खरेदीमध्ये झालेला गैरव्यिहार 

(२५) *  २०७७१   श्री.हेमांि टिले, श्री.किरि पािसिर, श्री.नरेंद्र पाटील, 
श्री.प्रिाश गजशभये, श्री.आनांद ठािूर, श्री.ख्िाजा बेग, श्री.रामराि िडिुिे, 
श्री.सुतनल िटिरे, श्री.अतनल भोसले, अॅड.जयदेि गायििाड :   सन्माननीय 
आददिासी वििास मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) साक्री (जि.धळेु) येथील आददवासी मुलाींमुलीच्या वसनतगहृाच्या िमीन 
खरेदीत झालेल्या गैरव्यवहाराची आददवासी वविागामाफा त करण्यात येत असलेली 
चौकिी पूणा झाली आहे काय, 
(२) असल्यास, चौकिीत काय आढळून आले, ्यानसुार सींबींधधताींवर काय 
कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. विष्ट् ि ु सिरा : (१) वविागाच्या क्षेत्रीय कायाालयामाफा त करण्याींत आलेली 
चौकिी पुणा झाली आहे. 
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(२) चौकिीमध्ये कोणताही गैरव्यवहार झाल्याचे आढळून आले नाही, ्यामुळे 
कारवाईचा प्रश्न उद्भ ावत नाही. 
(३) प्रश् न उद्भ ावत नाही. 
 

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

मुांबई जजल्हा मध्यििी सहिारी बँिेि िोटयिधी रुपयाांचा झालेला गैरव्यिहार 

(२६) * २०८५५   श्री.शरद रिवपसे, श्री.सांजय दत्ि, श्री.रामहरी रुपनिर :   
सन्माननीय सहिार मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) मुींबई जिल्हा मध्यवती सहकारी बँकेत रुपये २७८ को्ीचा गैरव्यवहार झाला, 
हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, या प्रकरणी सुरु असलेली चौकिी पुणा झाली आहे काय, ्यात 
काय आढळून आले आहे, तद्नुसार कोणती कारवाई करण्यात आली, वा येत 
आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. सुभाष देशमुख : (१) अींित: अननयशमतता झाली आहे.   
(२) व (३) सदर प्रकरणी चौकिी सुरु असून, मध्यप्रदेि औद्योधगक ववकास 
महामींडळातील गुींतवणकुीत झालेल्या आधथाक नकुसानीबाबत सींचालक व कमाचारी 
याींचेवर आधथाक िबाबदारी ननजश्चत करुन सहकारी सींस्तथा अधधननयम १९६० चे 
कलम १५२ अन्वये फेरचौकिीचे आदेि देण्यात आले होते.  सदर आदेिाववरुध्द 
बँकेच्या सींचालकाींनी मा. न्यायालयात रर् वप्ीिन दाखल करुन स्तथधगती 
शमळववली आहे. सदर बाब दद. ११/७/२०११ पासून न्यायालयात प्रलींत्रबत आहे.  
्याचप्रमाणे इतर अननयशमतता झालेल्या मुद्दयाींबाबत कलम ८९ अ अन्वये 
चाचणी लेखापररक्षण झालेले असून तपासणी अहवालातील मुद्दे व बकेँने वेळोवेळी 
सादर केलेल्या खलुािामधनू ननदिानास आलेल्या बाबीच्या अनुषींगाने जिल्हा 
वविषे लेखापररक्षक, सहकारी सींस्तथा वगा-१ मुींबई याींच्याकडून शिफारिी व 
अशिप्रायाबाबतचा अहवाल प्राप्त करुन आवश्यक असल्यास व ररझव्हा बकँ ऑफ 
इींडडया याींच्याकडील दद. २२/४/२०१५ रोिीच्या पत्रान्वये सूचनाींनूसार बकेँववरुध्द 
कायद्यातील तरतदूीनूसार योग्य ती कारवाई करण्यात येईल. 
 

----------------- 
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परभिी जजल्हा मध्यििी बिँ ि जजल्हा देखरेख सांघािील गैरप्रिाराांबाबि 
 

(२७) * १९७५६ श्री.अब्दलु्लाखान दरुाविी, श्री.सुतनल िटिरे, श्री.अमरशसांह पांडडि :   
सन्माननीय सहिार मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) परिणी जिल्हा मध्यवती बकँ व जिल्हा देखरेख सींघ याींनी सींगणक खरेदी न 
करताच को्यवधी रुपयाींची सींगणक खरेदी केल्याचे दाखववणे, सींस्तथेच्या सींवगा 
ननधीतील गैरप्रकार, त्रबगर िेती किा वसूलीबाबत ददरींगाई करणे, गैरप्रकाराींची 
वविषे लेखापररक्षकामाफा त उच्च स्ततरीय चौकिी करुन अवॉडा प्राप्त तसेच इतर 
सींस्तथावर कारवाई करण्याची मागणी स्तथाननक लेाकप्रनतननधीींनी ददनाींक २३ माचा, २०१६ 
रोिी मा.सहकार मींत्री याींच्याकड े लेखी ननवेदनाव्दारे केली आहे, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्यास, उपरोक्त सवा गैरप्रकाराींची वविषे लेखापररक्षकाींमाफा त चौकिी 
होऊन ४१ सींस्तथाींच्या सींचालकाींच्या वयैजक्तक मालम्ताींवर (सातबारावर) किााचा 
बोिा तसेच उवारीत ३७ सींस्तथाींची वसुलीची कायावाही वविागीय सहननबींधकाींनी 
ददलेल्या आदेिाप्रमाणे वविेष वसुली अधधकाऱ्याींकडून पुणा झाली आहे काय, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ?  
 
श्री. सुभाष देशमुख : (१) परिणी जिल्हा मध्यवती सहकारी बँक मयाा., परिणी 
या बकेँने जिल्हयातील ववववध कायाकारी सेवा सींस्तथाींसाठी सींगणक खरेदी सींदिाात 
व्यवहार केलेला नाही.  परींत ू जिल्हा देखरेख सहकारी सींस्तथा मयाा., परिणीच्या 
ददनाींक १७/१/२००५ रोिीच्या सींमत ठरावानूसार ददनाींक १४/३/२००५ रोिीच्या 
पत्रान्वये जिल्हा देखरेख सहकारी सींस्तथेने प्र्येक सींस्तथेसाठी सींगणक खरेदीकरीता 
रुपये १५११० प्रमाणे खचा येत असल्यामुळे सदर खचा सींस्तथेच्या किा खाती नावे 
्ाकावा असे कळववल्यावरुन बँकेने ददनाींक १६/३/२००५ रोिीच्या ठरावानूसार व 
देखरेख सींघाच्या ववनींतीनूसार आखण ववववध कायाकारी सेवा सहकारी सींस्तथाींच्या 
सींमतीपत्रकानूसार ६२३ ववववध कायाकारी सेवा सहकारी सींस्तथाींच्या प्र्येकी रुपये 
१५११० प्रमाणे रुपये ९४१३५२० रक्कम सींस्तथेच्या किा खाती नावे ्ाकून सदर 
रक्कम जिल्हा देखरेख सींघाच्या कॅि के्रडड् खाती िमा करण्यात आलेली आहे.  
      सदर प्रकरणी स्तथाननक लोकप्रनतननधीींनी मा. सहकार मींत्री याींना     
ददनाींक ५/३/२०१६ व १५/३/२०१६ रोिी ननवेदन ददले आहे.  
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(२) जिल्हा उपननबींधक, सहकारी सींस्तथा, परिणी याींनी उक्त ननवेदनाबाबत 
वविषे लेखापररक्षक वगा २, परिणी याींना चौकिी करण्यासाठी आदेिीत केले 
आहे. चौकिीचे कामकाि चालू आहे.  तथावप, बँकेने ५४ सींस्तथा सींचालकाींच्या 
वैयजक्तक मालम्तावर (७/१२) वर किााच्या बोिाची नोंद केलेली आहे.  उवारीत 
३७ सींस्तथाींच्या वसुलीबाबत कायावाही सुरु आहे.   
(३)  प्रश्न उद्भ ावत नाही. 

----------------- 
राज्यािील शैक्षणििदृष्ट्टया मागास जजल्हयाांिील मुलीांच्या  

िसतिगहृाांसाठी तनधी उपलब्ध िरुन देण्याबाबि 

(२८) *  २०८१९   श्री.अमरनाथ राजूरिर, श्री.सुभाष झाांबड : सन्माननीय शालेय 
शशक्षि मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील िैक्षखणकदृष्या सहा मागास जिल्हयाींमधील ४३ ग्ाींसाठी 
माध्यशमक िाळेत शिकणाऱ्या मुलीींसाठी वसनतगहृ योिना आखण्यात आली. 
परींत ू िालना जिल्हयाचा अपवाद वगळता इतर ९ जिल्हयामध्ये िासनाच्या 
मालकीची िमीन उपलब्ध असून देखील वाढलेला खचा आखण कें द्र िासनाने ननधी 
न देणे तसेच िासकीय अनास्तथेमुळे वसनतगहृाची कामे प्रलींत्रबत असल्याचे माहे 
एवप्रल, २०१६ मध्ये वा ्यादरम्यान ननदिानास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी िैक्षखणकदृष्या मागास जिल्ह्याींसाठी कें द्र 
िासनाकडून ननधीची पतूाता करण्याबाबत िासनाने काय कायावाही केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. विनोद िािड े: (१) हे अींित: खरे आहे. 
(२) राषरीय माध्यशमक शिक्षा अशियान वावषाक काया योिना व अींदाि पत्रक सन 
२०१६-१७ मध्ये कें द्र िासनाकड े या सींदिाात ननधी मींिरू करण्यासाठी प्रस्तताव 
सादर करण्यात आला. कें द्र िासनाने सुरू न झालेल्या ३६ ग्ातील बाींधकाींमाना 
ननधी मींिूर केला असून िालना जिल्ह्यातील ७ ग्ाींसाठी सुरू असलेल्या 
बाींधकामाींना लागणारा वाढीव ननधी राज्य िासनाकडून उपलब्ध करून देण्याबाबत 
कायावाही करण्यात येत आहे. 
(३) प्रश् न उद्भ ावत नाही. 

----------------- 
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राज्याि रमाई घरिुलासाठी लाभार्थयाांची स्त्िि:ची जागा असण्याची  
अट असल्याने लाभाथी योजनेपासून िांधचि असल्याबाबि 

(२९) *  २१९८५   श्री.सिेज ऊफव  बांटी पाटील, श्री.हररशसांग राठोड :   
सन्माननीय सामाजजि न् याय मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यात रमाई घरकुल योिनेमध्ये घरकुलासाठी लािार्थयाचंी स्तवत:ची िागा 
असावी अिी अ् असल्याने लािार्थयानंा या योिनेचा लाि घेता येत नाही, हे 
खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, स्तवत:ची िागा घेण्यासाठी पींडडत ददनदयाल उपाध्याय योिनेंतगात 
लािार्थयानंा रुपये ५० हिार अथासहाय्य िासनाकडून उपलब्ध करून देण्यात येते, 
परींतू राज्यातील अनेक ग्रामीण िागात एवढ्या कमी अथासहाय्यामध्ये 
लािार्थयानंा िमीन खरेदी करणे िक्य होत नसल्याने सींबींधधत िहरातील 
िशमनीच्या मुल्याींकनानसुार रक्कम वाढववण्याबाबत िासनाने कोणती कायावाही 
केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. राजिुमार बडोले : (१)  व (२) रमाई आवास योिना व िबरी आवास 
योिना या राज्यपुरस्तकृत घरकुल योिनेतील दाररद्रय रेषेखालील घरकुल पात्र 
िूमीदहन कु्ुींबाींना िागा खरेदी करण्यासाठी रु. ५० हिारापयतं अथासहाय 
उपलब्ध करुन देण्याचा ननणाय ग्राम ववकास वविागाच्या पींडडत ददनदयाल 
उपाध्याय घरकुल योिनेंतगात ददनाींक ३०/१२/२०१५ च्या िासन ननणायान्वये 
घेण्यात आला आहे. “सवासंाठी घरे” या सींकल्पनेवर आधारीत “प्रधानमींत्री 
आवास” योिनेच्या मागादिाक सूचनाींनसुार रमाई आवास योिनेमध्ये बदल 
करण्याचे प्रस्तताववत आहे. 
(३)  प्रश्न उद्भ ावत नाही. 

----------------- 
अहमदनगर शहरािून जािाऱ्या महामागावची झालेली दरुिस्त्था 

(३०) *  २२५३६   श्री.अरुििािा जगिाप :   सन्माननीय सािवजतनि बाांधिाम 
(सािवजतनि उपक्रम िगळून) मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) अहमदनगर िहरातनू िाणाऱ्या महामागााची दरुवस्तथा झाल्याने अपघात होत 
असल्याचे ननदिानास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, सदर रस्त्याची दरुुस्तती न केल्यास सावािननक बाींधकाम 
वविागाच्या ववरोधात तीव्र स्तवरुपाचे आींदोलन करण्याचा ननणाय िहरातील 
रािकीय पक्षाींनी माहे िून, २०१६ मध्ये वा ्यादरम्यान घेतला आहे, हे ही खरे 
आहे काय, 
(३) असल्यास, याबाबत िासनाने कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. चांद्रिाांि पाटील : (१) अींितः खरे आहे. 
(२) हे खरे आहे. 
(३) अहमदनगर िहरातील रस्त्याींची ककरकोळ दरुूस्ततीची कामे (खड्ड ेिरणे, झेब्रा 
पटे्ट मारणे/ Delinator बसववणे) प्रगतीत आहेत. 
(४) प्रश् न उद्भ ावत नाही. 

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

राज्यािील मुांबई, ठािे, रायगड, रत्नाधगरी ि शसांधदुगूव या जजल्हयािील 
शासनमान्य अनदुातनि िसतिगहृाांना पररपोषि अनुदान न शमळाल्याबाबि 

(३१) *  २१००८   श्री.जनादवन चाांदरूिर, श्री.सांजय दत्ि, श्रीमिी हुस्त्नबान ू
खशलफे, श्री.रामहरी रुपनिर, आकिव .अनांि गाडगीळ :   सन्माननीय सामाजजि 
न् याय मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील मुींबई, ठाणे, रायगड, र्नाधगरी व शसींधुदगूा या जिल्हयातील 
िासनमान्य अनदुाननत वसनतगहृाींना सुमारे रुपये ४ को्ी ४० लाख ननधी मींिुर 
केला होता, मात्र मुींबई वविागीय प्रादेशिक अधधकाऱ्याींच्या हलगिीपणामुळे हा 
ननधी ददनाींक ३१ माचा, २०१६ रोिी िासनास परत गेल् यामुळे सुमारे १३५ 
वसनतगहृाींना पररपोषण अनदुान प्राप्त झाले नसल्याने ववद्यार्थयाचंी गैरसोय होत 
असल्याचे माहे एवप्रल, २०१६ मध्ये वा ्यादरम्यान ननदिानास आले, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी िासनाने चौकिी केली आहे काय, चौकिीत काय 

आढळून आले व ्यानुसार या प्रकरणात दोषी अधधकाऱ्याींवर कारवाई करुन 
वसनतगहृाींना ्वरीत अनदुान ववतरीत करण्याबाबत िासनाने कोणती कायावाही 
केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. राजिुमार बडोले : (१) ते (३) मुींबई प्रादेशिक वविागातील ठाणे, रायगड, 
र्नाधगरी व शसींधदुगुा या जिल्ह्यातील अनदुाननत वसनतगहृाींकरीता िासनाकडून 
रुपये ४ को्ी ४० लाख इतका ननधी अथासींकल्पीय प्रणालीवर उपलब्ध करून 
देण्यात आला होता. तथावप, सदर ननधी प्रादेशिक उपायुक्त, समािकल्याण, 
मुींबई याींनी अथासींकल्पीय ववतरण प्रणालीवर आहररत न केल्याचे िासनाच्या 
ननदिानास आले आहे. ्याअनुषींगाने, प्रादेशिक उपायुक्त, समािकल्याण वविाग, 
मुींबई याींचेकडून ता्काळ खलुासा मागवनू ननयमानुसार योग्य ती कायावाही 
करणेबाबत आयुक्त, समािकल्याण, पुणे याींना ननदेि देण्यात आलेले आहेत. 
 

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

महाविद्यालयािील विद्यार्थयाांना मॅरीिोत्िर शशष्ट्यितृ्िी  
शमळण्यास होि असलेला विलांब 

(३२) *  १९३९५   अॅड.तनरांजन डािखरे, श्री.जगन्नाथ शशांदे, श्री.प्रिाश गजशभये, 
प्रा.अतनल सोले, श्री.धगरीशचांद्र व्यास, श्री.शमिेश भाांगडडया, श्री.नागो गािार, 
अॅड.राहुल नािेिर, श्री.किरि पािसिर, श्री.आनांद ठािूर, श्री.ख्िाजा बेग, 
श्री.सिेज ऊफव  बांटी पाटील, अॅड.जयदेि गायििाड, श्री.अतनल भोसले, श्री.सांददप 
बाजोररया, श्री.जयांि पाटील, श्री.विजय उफव  भाई धगरिर, श्री.हररशसांग राठोड, 
श्री.सांजय दत्ि, श्री.शरद रिवपसे, श्री.धनांजय मुांड,े श्री.सुतनल िटिरे, श्री.हेमांि 
टिले, श्री.विक्रम िाळे, श्री.सतिश चव्हाि :  िाराांकिि प्रश्न क्रमाांि १५०१४ ला 
ददनाांि १७ माचव, २०१६ रोजी ददलेल्या उत्िराच्या सांदभावि : सन्माननीय 
सामाजजि न् याय मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) िारत मॅरीको्तर शिषयवृ् ती कररता राज्यातील महाववद्यालयातील १६ लाख 
७१ हिार ७४० ववद्यार्थयानंी सन २०१५-१६ िकै्षखणक वषाात ऑनलाईन नोंदणी 
केली होती, ्यापकैी ११ लाख ६५ हिार ४४९ अिा समाि कल्याण वविागाने 
मींिूर केले होते, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, ऑनलाईन नोंदणी करण्यात आलेल्या सदर शिषयवृ् तीचे उवाररत 
सुमारे ५ लाख ६ हिार २९१ इतके अिा सींबींधधत महाववद्यालय व जिल्हास्ततरीय 
सहाय्यक आयुक्त, समािकल्याण याींचे कायाालयात अद्याप प्रलींत्रबत असल्यामुळे 
ववद्याथी शिषयवृ् तीच्या लािापासून वींधचत असल्याचे ददनाींक ८ मे, २०१६ रोिी 
वा ्यासुमारास ननदिानास आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
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(३) असल्यास, इतक्या मोठ्या प्रमाणात शिषयवृ् तीचे अिा प्रलींत्रबत राहण्याची 
कारणे काय आहेत व याप्रकरणी िबाबदार असणाऱ्याींववरुध्द िासनाने कोणती 
कारवाई केली वा करण्यात येत आहे. तसेच मींिरू झालेल्या व प्रलींत्रबत 
रादहलेल्या अिााच्या शिषयवृ् तीची रक्कम वा्पाबाबतची सद्यजस्तथती काय आहे? 
  
श्री. राजिुमार बडोले : (१) व (२) अनुसूधचत िाती, ववमुक्त िाती, ि्क्या 
िमाती, इतर मागास प्रवगा, वविेष मागास प्रवगाासाठी असलेल्या मॅरीको्तर 
शिषयवृ् ती व िैक्षखणक िुल्क प्रनतपतूी योिनेंतगात सन २०१५-१६ या वषाासाठी 
१६,८३,७८४ ववद्यार्थयानंी अिा केले असून ्यापैकी १३,४९,४५५ ववद्यार्थयाचें अिा 
मींिूर झाले असून ३,२२,१३० ववद्यार्थयांचे अिा प्रलींत्रबत आहेत. सदर प्रलींत्रबत 
अिाापैकी १,६७,७२४ अिा महाववद्यालय स्ततरावर व १,५४,४०६ अिा 
जिल्हास्ततरावर प्रलींत्रबत आहेत. 
(३) सींबींधधत महाववद्यालयाींनी ववद्यार्थयांचे अिा वेळेत न पाठववल्यामुळे तसेच 
पुरेिा ननधी अिावी अिा प्रलींत्रबत रादहले असून सदर अिा सन २०१६-१७ या 
वषाामध्ये उपलब्ध तरतदूीमधनू प्राथम्याने ननकाली काढण्यात येत आहेत. 

----------------- 
ठािे ि पालघर जजल्हयािील रासायतनि िां पन्या आणि गोदामाांमध्ये  
स्त्फोट ि आगीिर तनयांत्रि ठेिण्यासाठी िराियाची उपाययोजना  

३३) *  १९४७८  श्री.किरि पािसिर, श्री.हेमांि टिले, श्री.नरेंद्र पाटील, श्री.सुतनल 
िटिरे, श्री.ख्िाजा बेग, श्री.रामराि िडिुिे, श्री.प्रिाश गजशभये, श्री.आनांद 
ठािूर : सन्माननीय िामगार मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) ठाणे व पालघर जिल्हयात अनेक रासायननक कीं पन्या असून ्यात वारींवार 
होणारे स्तफो् आखण लागणाऱ्या आगीचे प्रमाण वाढत असल्याचे माहे एवप्रल, 
२०१६ मध्ये वा ्यादरम्यान ननदिानास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, शिींवडी िहर आखण पररसरात हिारो बेकायदा गोदामे असून ्यात 
लाखो शल्र रसायने व ज्वालाग्रही पदाथााचा साठा करण्याींत येत आहे तसेच 
पाचिे कारखान्याींना एकच फॅक््री इन्स्तपेक््र असल्याने कारखान्याची तपासणी 
पूणा क्षमतेने होत नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी िासनाने चौकिी केली आहे काय, चौकिीत काय 
आढळून आले व तद्नुसार कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे,  
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. सांभाजी तनलांगेिर-पाटील : (१) हे खरे नाही. 
(२) हे खरे नाही. 
     ठाणे व पालघर जिल्ह्यातील कायाालयात एकूण १२ उपसींचालकाींची व 
सहाय्यक सींचालकाींची ९ पदे मींिूर आहेत. सद्यजस्तथतीत ८ उपसींचालक व      
५ सहाय्यक सींचालक कायारत आहेत. प्र्येक उपसींचालकाींच्या कायाक्षेत्रात २५० ते 
३०० कारखाने आहेत. अनतधोकादायक व धोकादायक रासायननक कारखान्याचे 
वावषाक ननरीक्षण प्राधान्याने का्ेकोरपणे व पुणा क्षमतेने करण्यात येते. 
(३) होय. 
      सींबींधीत कारखान्याींवर कारखाने अधधननयमाींच्या तरतदुीतील िींगाबाबत 
कायदेिीर कारवाई करण्यात आलेली आहे. 
(४) ववलींब झालेला नाही. 

----------------- 
राज्यािील शासिीय आश्रमशाळेि आददिासी बालिाचा मतृ्य ूझाल्याबाबि 

(३४) *  २२०६६   आकिव .अनांि गाडगीळ :   सन्माननीय आददिासी वििास 
मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील िासकीय आश्रमिाळाींत माहे एवप्रल, २०१० ते डडसेंबर, २०१५ या 
कालावधीत ५२८ आददवासी बालकाींचा मु्यू झाला असल्याचे माहे एवप्रल, २०१६ 
मध्ये वा ्यादरम्यान ननदिानास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, यास िबाबदार असलेली आश्रमिाळाींतील अनास्तथा,        
गरीब-अशिक्षक्षत आददवासी बालकाींची होणारी परवड व मुलिूत सुववधाींच्या 
अिाव समस्तया दरु करण्यासाठी िासनाने कोणती कायावाही केली, वा करण्यात 
येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाचही कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. विष्ट् ि ुसिरा : (१), (२) व (३) होय, हे खरे आहे. 
     काही मराठी वृ् तपत्राींमध्ये महाराषरातील आददवासी आश्रमिाळाींमध्ये माहे 
एवप्रल, २०१० ते डडसेंबर २०१५ या ५ वषााच्या कालावधीत ५२८ ववद्यार्थयााचा 
मृ् यू झाल्याची बातमी ददनाींक २० एवप्रल, २०१६ रोिी प्रकाशित झाली होती. 
सदर बातमी प्रकाशित होण्यापवूीच िासनाने आददवासी ववद्यार्थयांच्या मृ् य ू
प्रकरणाचा आढावा घेतला होता सदर आढाव्या दरम्यान सन २००१ ते सन २०१५ 
या १५ वषााच्या कालावधीत राज्यात १०७७ िासकीय आददवासी आश्रमिाळेतील 
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ववद्याथी/ववद्याथीनीींचा ववववध कारणाींमुळे मृ् यू झाल्याची बाब समोर आली 
आहे. ्यामुळे ववद्यार्थयांच्या मागील दोन वषाात झालेल्या मृ् य ू कारणाींचा 
अभयास श्री.सुिाष साळुींखे, सेवाननवृ् त महासींचालक, आरोग्य सेवा, महाराषर 
राज्य याींना करण्याची ववनींती डडसेंबर, २०१५ मध्ये केली होती. ्यानुसार ्याींनी 
अभयास करून िासनास ददनाींक १३/४/२०१६ रोिी सादरीकरण केले. ्याींच्या 
सुचनेनुसार िासकीय व अनदुाननत आश्रमिाळेतील ववद्यार्थयांच्या मृ् यूच्या 
कारणाींचा अभयास करून  सदर मृ् यू रोखण्यासाठी उपाययोिना सुचववण्यासाठी 
आददवासी ववकास वविागाच्या ददनाींक ३० मे, २०१६ रोिीच्या िासन ननणायान्वये 
ताींत्रत्रक सशमती स्तथापन करण्यात आली आहे. 
     ववद्यार्थयांच्या समस्तया सोडववण्यासाठी (१) सवा आश्रमिाळाींमध्ये चाींगले 
वपण्यायोग्य पाणी उपलब्ध करणे, िौचालय व स्तनानगहृाींची सुववधा पुरववण्यासाठी 
वॉि कायाक्रम राबववण्यात येत आहे. (२) आश्रमिाळाींमध्ये व्यवस्तथापन 
सुधारण्यासाठी िाळा व्यवस्तथापन सशम्याींची स्तथापना करून ्याींना ककरकोळ 
दरुूस्ततीसाठी रू. १ लक्ष ननधीचे अधधकार देण्यात आले आहेत. (३) आश्रमिाळाींनी 
कें द्र िासनाच्या ननधीतुन कीं पाउीं ड वॉल बाींधण्यात येत आहे. (४) आश्रमिाळाींची 
बाींधकामे गतीने होण्यासाठी स्तवतींत्र बाींधकाम कक्ष स्तथापन करण्यात येत आहे. 
(५) TISS च्या अहवालानसुार ग् क व ड वगाातील िाळाींना नो्ीस देवनू 
सुववधाींमध्ये सुधारणा करण्यासाठी पाठपूरावा करण्यात येत आहे. 

----------------- 
डॉ.बाबासाहेब आांबेडिर याांच्या १२५ व्या जयांिीतनशमत्ि  

“स्त्टॅण्ड अप इांडडया” योजना राबविण्याबाबि 

(३५) *  २०४०१   श्री.रामहरी रुपनिर, श्री.सांजय दत्ि, श्रीमिी हुस्त्नबान ू
खशलफे :   सन्माननीय उद्योग मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) कें द्र िासनाने डॉ.बाबासाहेब आींबेडकर याींच्या १२५ व्या ियींतीननशम्त 
अनुसूधचत िाती, िमाती व मदहला उद्योिकाींना उ्तेिन देऊन ्याींना स्तवयींपुणा 
व आधथाकदृष्या स्तवावलींबी करण्याच्या उद्दिेाने “स्त्ॅण्ड अप इींडडया” योिना 
सादर केली असल्याचे माहे एवप्रल, २०१६ मध्ये वा ्या दरम्यान ननदिानास आले 
आहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, या योिनेतनू राज्यात २० हिार अनसूुधचत िाती, िमाती व 
मदहला उद्योिक तयार करण्यात येणार आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, याबाबत िासनाने कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
नसल्यास ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

(उत्िर आले नाही.) 
----------------- 

आददिासी आश्रमशाळािील विद्यार्थयाांना लागिाऱ्या िस्त्िूांचा पुरिठा  
िरण्यासाठी विशशष्ट्ट िां पन्याांिडून िस्त्िू खरेदी िरण्याविषयी  

तनविदामध्ये टािलेल्या अटीबाबि 

(३६) *  १९७५१   श्री.जगन्नाथ शशांदे, श्री.धगरीशचांद्र व्यास, प्रा.अतनल सोले, 
श्री.नागो गािार, श्री.अतनल भोसले, श्री.सांददप बाजोररया, श्री.किरि पािसिर, 
श्री.हेमांि टिले, श्री.विक्रम िाळे, श्री.ख्िाजा बेग, श्री.नरेंद्र पाटील :   
सन्माननीय आददिासी वििास मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील आददवासी आश्रम िाळाींमधील हिारो ववद्यार्थयानंा नन्य 
उपयोगाच्या वस्ततूींचा पुरवठा करण्यासाठी अमरावती, नागपूर, नाशिक व ठाणे या 
चार आददवासी ववकास वविागाींमध्ये ननववदेद्वारे वस्ततू खरेदी करताना ववशिष् 
ब्रँडडे कीं पनीच्या वस्ततूच खरेदी करण्याची अ् ्ाकली असल्याची बाब माहे     
मे, २०१६ मध्ये वा ्यादरम्यान ननदिानास आली, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, आददवासी आश्रम िाळाींमधील हिारो ववद्यार्थयांना नन्य 
उपयोगाच्या वस्ततूींचा पुरवठा करण्यासाठी अमरावती, नागपूर, नाशिक व ठाणे या 
चार आददवासी ववकास वविागामध्ये सुमारे रुपये २८ को्ी इतक्या रकमेच्या 
ननववदाींही काढण्यात आल्या आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, ववद्यार्थयांना नामवींत कीं पन्याींची उ्पादने शमळावी हा हेतू असला 
तरीही सदर को्यवधीच्या खरेदीत ववशिष् कीं पन्याींची उ्पादने वापरण्याचा 
आग्रह धरण्याची सवासाधारण कारणे काय आहेत, तसेच काढण्यात आलेल्या 
ननववदाींमध्ये कोण कोण्या व्यक्ती व सींस्तथाींनी सहिाग घेतला होता, ्यापकैी 
ककती व्यक्ती व सींस्तथाींना या वस्तत ूपुरववण्याबाबत ऑडार देण्यात आली आहे, 
(४) असल्यास, आददवासी ववकास वविागामाफा त अिा वस्तत ूउ्पादन करणाऱ्या 
कीं पन्याकड ेिासनाने मागणी न नोंदवणे ्याचे कपींनीकडून दर न मागवणे तसेच 
सदर कीं पनीच्या वस्ततू नाकारण्याची सवासाधारण कारणे काय आहेत ? 
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श्री. विष्ट् ि ुसिरा : (१) हे खरे नाही. 
(२) होय, हे खरे आहे. 
(३) िासकीय आश्रमिाळेतील ववदयार्थयानंा सन २०१६-१७ या िकै्षखणक वषाात 
साबण, खोबरेल तेल, ्ुथपेस्त्, ्ुथब्रि, सॅनन्री नॅपककन इ. वस्तत ूपुरवण्यासाठी 
अपर आयुक्त, आददवासी ववकास, ठाणे/नाशिक/ नागपूर/ अमरावती याींच्या 
स्ततरावरील खरेदी सशमती क्र. २ माफा त प्रशसध्द केलेल्या ननववदाींमध्ये उ्पाददत 
वस्ततू नामाींककत ब्रँडच्या असणे गरिेचे आहे, सदर ब्रडँ बािारपेठेत प्रचशलत 
असावेत व सदर ब्रँडची दृकश्राव्य माध्यमातनू िादहरात प्रसाररत होत असणे 
गरिेचे आहे, अिी अ् ठेवण्यात आली होती.  तसेच वणान व उदारणाथा ्या 
्या वस्ततुींसाठी बािारात प्रचशलत असलेल्या नामाींककत कीं पन्याींची नावे नोंद करून 
अिा ब्रँडच्या ककीं वा त्सम दिााच्या( Equivalent) असा उल्लेख केला आहे.  
िेणेकरून ववदहत मानाींकन, दिेदार व गुणव्तापणुा वस्ततु ववदयार्थयानंा 
शमळाव्यात हा उद्दिे आहे. ्यात ब्रॅंडला प्राधान्य देण्यात आलेले नाही. प्रकरणी 
काढण्यात आलेल्या ननववदाींमध्ये सहिागी ननववदाकाराींचा अपर आयुक्त, 
आददवासी ववकास ननहाय तपशिल खालीलप्रमाणे :- 

अपर आयुक्त    सहिागी ननववदाकार 
 
 
 
 
 
अपर आयुक्त, 
आददवासी ववकास 
ठाणे 

श्वेता एी्ं रप्रायझसे 
 

आददम.आ. स्तवयींरोिगार 
 

आशिष ्ेडीींग कीं . 
 

श्री साई माकेद्ींग रेडीींग कीं पनी, िळगाव 
 

प्लॅने् सववास कापोरेिन, ठाणे 
 

कनाा् का सोप प्रा. शल.,  
 

सुपारीबाग, पनवेल 
 

महाराषर स्त्े् कीं न्झुमसा फेडरेिन, मुींबई 
 
 

शिवम शमल्स ॲन्ड सप्लायसा 
द लक्ष कॉस्तमेद्क्स, ठाणे 
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अपर आयुक्त, 
आददवासी ववकास 
नागपूर    

श्लोक माकेद्ींग, नागपूर 
शिवम शमल्स ॲन्ड सप्लायसा 
श्वेता एी्ं रप्रायझसे 
अवधेि का. ॲण्ड सप्लायसा 
महाराषर स्त्े् को. ऑप. कन्झुमसा 
फेडरेिन शल., 

अपर आयुक्त, 
आददवासी ववकास 
नाशिक 

आददम.आददवासी  स्तवयींरोिगार सेवा सींस्तथा 
आशिष रेडीींग कीं ., घोडगेाव 
गौरी एी्ं रप्रायझेस, औरींगाबाद 
कें दद्रय िाींडार, गाींधीनगर, गुिरात 
महाराषर स्त्े् को ऑप कन्झुमसा फेडरेिन 
शल., मुींबई 
श्री साई माकेद्ींग रेडीींग कीं पनी, िळगाव 
सुपारीबाग मध्य. सह. ग्राहक सींघ, परेल, 
मुींबई 
आनींद फामाा प्रॉडक््स, अहमदनगर 
श्रद्धा सोप कीं पनी, अहमदनगर 
द लक्ष कॉस्तमेद्क्स प्रा. शल., अहमदाबाद 

अपर आयुक्त, 
आददवासी ववकास 
अमरावती    

आददम.आ. स्तवयींरोिगार, 
 
आशिष रेडीींग कीं ., घोडगेाव 
श्वेता एी्ं रप्रायझसे 
शिवम शमल्स ॲण्ड सप्लायसा, नाशिक 
महाराषर स्त्े् को ऑप कन्झुमसा फेडरेिन 
शल., मुींबई 
 

       

     सदर ननववदाींस अनसुरुन न्युनतम दराच्या ननववदा धारकास वव्तीय 
मान्यता देण्याची कायावाही िासनस्ततरावर सुरु आहे. 
(४) उद्योग, ऊिाा व कामगार वविागाचा िासन ननणाय ददनाींक ३०/१०/२०१५ 
अन्वये प्रसाररत केलेल्या ननयम पजुस्ततकेत िासककय वविागाींनी करावयाच्या 
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कायाालयीन खरेदीची कायापद्धती ननजश्चत करण्यात आलेली आहे.  सदर ननयम 
पुजस्ततकेच्या पररच्छेद क्र. ४.१ नुसार ननववदा  प्रकक्रयेत खरेदी ककीं मत रुपये ३ 
लाखापेक्षा अधधक असेल तेव्हा ई ननववदा प्रणालीचा वापर करणे  बींधनकारक 
आहे. ्यामुळे सींबींधीत कीं पन्याींकड े मागणी नोंदववण्यात आलेली नाही. तसेच     
ई- ननववदा प्रकक्रयेत िाग घेण्यास उ्पादक कीं पन्याींना प्रनतबींध करण्यात आला 
नव्हता, ्यामुळे सदर कीं पन्या ननववदा प्रकक्रयेत िाग घेऊ िकत हो्या. 

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

यशिांिराि चव्हाि मुांबई-पुिे द्रिुगिी महामागाविरील अपघाि रोखिे  
िसेच तनयमाचा भांग िरिाऱ्याांविरोधाि िारिाई िरण्याबाबि 

(३७) *  १९३४३   डॉ.(श्रीमिी) नीलम गोऱ्हे, श्री.अतनल भोसले, श्री.नरेंद्र पाटील, 
श्री.किरि पािसिर, अॅड.जयदेि गायििाड, श्री.सांददप बाजोररया, श्री.हेमांि टिले, 
श्री.विक्रम िाळे, श्री.ख्िाजा बेग, श्री.धगरीशचांद्र व्यास, प्रा.अतनल सोले, श्री.नागो 
गािार, श्री.सुतनल िटिरे :   सन्माननीय सािवजतनि बाांधिाम (सािवजतनि 
उपक्रम) मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) यिवींतराव चव्हाण मुींबई-पुणे द्रतुगती महामागाावर मागील साडपेाच 
मदहन्यात ११७ अपघात होऊन ्यात ३९ िणाींचा मृ् य ूव १६० व्यक्ती िखमी 
झाल्याचे माहे मे, २०१६ मध्ये वा ्यादरम्यान ननदिानास आले, हे खरे आहे 
काय,  
(२) तसेच सदर महामगाावरील अमतृाींिन पुलािवळ ददनाींक २० मे, २०१६ रोिी 
वा ्या सुमारास दोन रक बींद पडून व ददनाींक २० व २८ मे, २०१६ रोिी 
अपघातामुळे वाहतकु ठप्प होणे तसेच पुण्यातील बाींधकाम व्यावसानयक 
डी.एस.कुलकणी याींच्या गाडीला झालेला अपघात इ्यादी कारणाींमुळे ्ोल िरुनही 
प्रवािाींना दोन ते तीन तास प्रवासास करण्यास ववलींब होत असल्याचे ननदिानास 
आले, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, िड वाहनाींकरीता आरक्षक्षत असलेल्या लेन मधून वाहतकु न 
करणाऱ्या रक व ्ँकर चालकाववरोधात ददनाींक १५ एवप्रल, २०१६ रोिी 
राबववण्यात आलेल्या वविेष मोदहमेमध्ये एकूण ककती वाहन चालकाींववरुध्द 
कोणती कारवाई केली व ्याींचेकडून ककती दींड वसुल करण्यात आला, तसेच 
घा्ातील वाहतुक पोशलस व इतराींच्या ववरोधात िासनाने कोणती कायावाही केली 
वा करण्यात येत आहे, 
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(४) असल्यास, द्रतुगती महामागाावर होणाऱ्या अपघातातील िखमीींना तातडीने 
औषधोपचार शमळण्यासाठी तीन रामा केअरची स्तथापना करुन ते कायााजन्वत 
करणे तसेच वाहनाींची कोंडी रोखण्यासाठी िासनाने कोणती उपाययोिना केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. एिनाथ शशांदे : (१) अींित: खरे आहे. 
     पोलीस वविागाच्या मादहतीनुसार िानेवारी ते मे, २०१६ या ५ मदहन्याच्या 
कालावधीत एकूण ११३ अपघात होऊन ्यात ५६ िणाींचा मृ् यू झाला आहे व   
६० व्यक्ती गींिीर िखमी व ६ व्यक्ती ककरकोळ िखमी झाले आहेत. 
(२) नाही. 
     ददनाींक २० मे, २०१६ व २८ मे, २०१६ च्या अपघातात सुमारे दीड तासात 
अपघातग्रस्तत वाहने बािलूा करुन वाहतूक सुरळीत करण्यात आली. 
     ददनाींक २५.०५.२०१६ रोिी डी.एस.कुलकणी याींची गाडी ही खींडाळा बोगदा 
पास करुन २०० मी. पढेु पुणेकड े िाणाऱ्या पदहल्या लेनवरुन िात असताींना 
मुींबईकड े िाणाऱ्या लेनवरुन एक गाडी पुणेकड े िाणाऱ्या ददिेला आली व 
चालकाचा ताबा सु्ल्याने लॅन्ड कु्रझर गाडीला धडकुन पढेु गेली. सदर दठकाणी 
मुींबई पुणे द्रतुगती मागा व मुींबई पुणे राषरीय महामागा क्र. ४ एकत्र येतात व या 
दठकाणच्या िौगोशलक रचनेमुळे बचाव काया पार पाडण्यास काही वेळेस ववलींब 
होतो व अिा वेळेस वाहतकु सींथ होते. 
(३) मुींबई पुणे द्रतुगती मागाावर महामागा पोलीसाींकडून राबववण्यात आलेल्या 
वविेष मोदहमे अींतगात वाहतूक ननयमाचे िींग करणाऱ्या वाहन चालकाववरुध्द 
केलेल्या कारवाईची मादहती खालील प्रमाणे आहे. 
 
 

कालावधी प्रकरण दींडाची रक्कम (रु.) 
१५.०४.२०१६ ते १४.०५.२०१६ ५१२२ ५,१७,४००/- 
०१.०६.२०१६ ते १३.०७.२०१६ ६२८१ ६,३२,२००/- 

 

(४) महामींडळामाफा त ओझड ेयेथे मुींबई कॉररडोरवर रॉमा केअर से्ं र व हेलीपो ा् 
उिारण्यात आले आहे. लवकरच ते चालववण्यासाठी देण्यात येणार आहे. 
     महामींडळा माफा त खालापूर येथे पुणे कॉररडोर वर रॉमा केअर से्ं र व 
हेलीपो ा् उिारण्यासाठी ननववदा प्रकक्रया प्रगतीपथावर आहे. महामींडळामाफा त 
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वाहनाींची कोंडी रोखण्यासाठी १०० ते १२० रॉफीक वॉडान ननयूक्त करण्याचा 
प्रस्तताव िासनाच्या ववचाराधीन आहे. तसेच वाहतकू कोंडी रोखण्यासाठी चार 
(Quick Response Vehicle) िलद प्रनतसाद वाहने महामींडळामाफा त ठेवण्यात 
आली आहेत. 
(५) प्रश्न उद्भ ावत नाही. 

 

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

यििमाळ जजल्हापररषदेच्या बाांधिाम विभागािील िामे पूिव न  
िरिाच अशभयांत्यािड ेदेयिे सादर िेल्याबाबि 

(३८) *  १९५११   श्री.हररशसांग राठोड :   सन्माननीय ग्रामवििास मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) यवतमाळ जिल्हापररषदेच्या बाींधकाम वविाग क्रमाींक १ व २ अींतगात 
साडआेठ को्ीच्या ननववदा काढल्या मात्र यातील बहुताींि कामे पूणा होण्यापूवीच 
कायाकारी अशियीं्याकड ेदेयके सादर करण्यात आल्याचे माहे एवप्रल, २०१६ मध्ये 
वा ्यादरम्यान ननदिानास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, बहुताींि कामे अधाव् जस्तथतीत असताींना व कक्येक कामाींची 
सुरुवातही झालेली नसताींना कायाकारी अशियींता याींचेकड े सदर कामाींची देयके 
सादर केली, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, यात दोषी असलेल्या अधधकाऱ्याींवर िासनाने काय कारवाई केली 
वा करण्यात येत आहे, नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्रीमिी पांिजा मुांड े: (१) व (२) हे खरे नाही. 
(३) प्रश् न उद्भ ावत नाही. 
 

----------------- 
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राज्यािील उच्च शशक्षि देिाऱ्या सांस्त्थाांनी दशलि, मागास ि अपांग प्रिगाविील 
बोगस विद्याथी दाखिनू िेलेला गैरव्यिहार 

(३९) *  १९४०९   श्री.जयांि पाटील, श्री.किरि पािसिर, श्री.हेमांि टिले, 
श्री.नरेंद्र पाटील, श्री.जयिांिराि जाधि, श्री.सांददप बाजोररया, श्री.अतनल भोसले, 
श्री.अमरशसांह पांडडि, श्री.सुभाष झाांबड, श्री.रामहरी रुपनिर, श्री.सांजय दत्ि, 
श्री.रामराि िडिुिे, श्री.आनांद ठािूर, श्री.ख्िाजा बेग, श्री.नागो गािार, प्रा.अतनल 
सोले, श्री.रामनाथ मोिे, श्री.धगरीशचांद्र व्यास, अॅड.जयदेि गायििाड, अॅड.तनरांजन 
डािखरे, श्रीमिी हुस्त्नबान ू खशलफे, श्री.विजय उफव  भाई धगरिर, श्री.शरद 
रिवपसे :   सन्माननीय सामाजजि न् याय मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील 
काय :- 
  

(१) राज्यातील दशलत आखण मागासवगीय ववद्यार्थयांच्या शिषयवृ् तीसाठी 
कें द्राकडून दरवषी रुपये ३ हिार को्ी इतका ननधी देण्यात येतो ्यापैकी ३० ते 
५० ्क्के रक्कमेचा गैरव्यवहार केल्याचे िासनाने ननयकु्त केलेल्या डॉ.व्यींक्ेि 
याींच्या नेतृ् वाखालील वविेष कृती दलाच्या अहवालामध्ये माहे मे, २०१६ च्या 
पदहल्या सप्ताहात ननदिानास येणे, मागील ५ वषातं नींदरूबार येथील एका सींस्तथेने 
रूपये ७८ लाख, उस्तमानाबाद जिल्ह्याींतील व्यावसानयक शिक्षण देणाऱ्या        
१२ महाववद्यालयाींनी रूपये २ को्ी  तसेच बीड जिल्ह्यातील एका िकै्षखणक 
सींस्तथेने बोगस मागासवगीय ववद्याथी दाखवनू गैरव्यवहार केल्याचे        
ददनाींक ५ मे, २०१६ रोिी ननदिानास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, याप्रकरणी वविेष कृती दलाने पदहल्या ्प्प्यात केवळ          
६ जिल्ह्याींतच तपासणी केली, हे खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, ज्या िैक्षखणक सींस्तथाींनी बोगस मागासवगीय ववद्याथी दाखवनू 
गैरव्यवहार केला आहे ्या सींस्तथाींवर िासनाने कोणती कारवाई केली वा करण्यात 
येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. राजिुमार बडोले : (१) व (२) वविषे चौकिी पथकाचा अहवाल या वविागास 
प्राप्त झालेला नाही. 
(३) व (४) प्रश्न उद्भ ावत नाही. 
 

----------------- 
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राज्याि ’’मेि इन महाराष्ट्र’’चे निे धोरि राबवििाांना िामगाराांची देिी न देिाच 
िारखान्याांच्या मालिाांना जमीन विक्रीची मान्यिा ददल्याबाबि 

(४०) *  १९७३२   अॅड.अतनल परब, श्री.सांजय दत्ि, श्री.शरद रिवपसे :  
िाराांकिि प्रश्न क्रमाांि १९१५७ ला ददनाांि ७ एवप्रल, २०१६ रोजी ददलेल्या 
उत्िराच्या सांदभावि : सन्माननीय उद्योग मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील 
काय :- 
  

(१) राज्यात ’’मेक इन महाराषर’’चे नवे धोरण अवलींत्रबले असून हे धोरण 
राबववताींना कीं पन्याींच्या िमीन ववक्रीबाबतच्या िनु्या धोरणात बदल करुन, 
कामगाराींची देणी न देताच कारखान्याींच्या मालकाींना िमीन ववक्रीस मान्यता 
ददली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, ’’मेक इन महाराषर’’ च्या नव्या धोरणाचे स्तवरुप काय आहे, 
्याची राज्यात अींमलबिावणी सुरु झाली आहे काय, 
(३) असल्यास, राज्यातील उद्योग बींद करुन िमीनीचा इतर कारणाींसाठी वापर 
उद्योिक करणार असतील तर कामगाराींची देणी चकुती करण्याबाबत िासनाने 
कोणता ननणाय घेतला वा घेण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री.सुभाष देसाई : (१) राज्यातील बींद आस्तथापना / कीं पन्या / धगरण्या / कारखाने 
याींच्या िशमनीचा ववकास / ववक्री / हस्तताींतरण करणेकररता कामगार आयुक्त 
याींचेकडून कामगाराींची कायेदिीर देणी प्रलींबनत नसल्याबाबतचे ना हरकत 
प्रमाणपत्र प्राप्त करून घेण्याच्या प्रकक्रयेत सहिता, सुलिता व सु्सु्ीतपणा 
आणण्याकररता व कामगाराींची कायदेिीर देणी अदा होवनू राज्याच्या 
औद्योधगकीकरणास चालना शमळावी या कररता िासन ननणाय ददनाींक १८/५/२०१६ 
रोिी ननगाशमत करण्यात आलेला असून ्यामध्ये कामगाराींची कायदेिीर देणी 
बींधनकारक आहे. 
(२) “मेक इन महाराषर” या उपक्रमाींतगात राज् यातील उद्योगाींना लागणारे ववववध 
परवाने/सींमती याींची सींख्या व ्यासाठी लागणारा कालावधी कमी करून राज्यात 
गुींतवणकू करणाऱ् या उद्योगाींना लागणाऱ्या ववववध परवाने / सींमती िलद गतीने 
उपलबध करून देण्यासाठी सवा सींबींधधत प्रिासकीय वविागाींना उद्योगाींना देण्यात 
येणाऱ्या मींिऱू्याींच्या सींख्येत कपात करणे, मींिूरी प्रकक्रयेसाठी लागणारा कालावधी 
कमी करणे, ववववध योिनाींचे ववलीनीकरण करून एकच सवकंष योिना राबववणे, 
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प्रचशलत कायदे, धोरणे, कायाननयमावली, तपासणी यींत्रणा यासारख्या बाबीींत 
बदल/सुधारणा करणे व ्यासाठी ववदहत कालमयाादा ठरवनू देणे असा आहे. 
(३) राज्यातील बींद आस्तथापना/कीं पन्या/कारखाने याींच्या िशमनीचा ववकास/ववक्री/ 
हस्तताींतरणासाठी कामगार आयुक्त याींच्याकडून कामगाराींची कायदेिीर देणी 
प्रलींत्रबत नसल्याबाबतचे ना-हरकत प्रमाणपत्र प्राप्त करुन घेण्याच्या अनषुींगाने 
वेळोवेळी िासन ननणाय ननगाशमत करण्यात आलेले आहेत. 
     सदर िासन ननणायानसुार उद्योिक उद्योग बींद करुन िमीनीचा इतर 
कारणासाठी वापर करणार असतील तर ्याींना कामगार आयुक्त याींचे 
कामगाराींची कायदेशिर देणी प्रलींत्रबत नसल्याबाबतचे ना-हरकत प्रमाणपत्र प्राप्त 
करुन घेणे बींधनकारक आहे.  
(४) प्रश्न उद्भ ावत नाही. 
 

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

डोंबबिली (िा.िल्याि, जज.ठािे) येथे महाराष्ट्र औद्योधगि वििास महामांडळाच्या 
जलिादहन्याांमधून बेिायदा पध्दिीने पाण्याची चोरी झाल्याबाबि 

 

(४१) *  २१४०९   श्री.अशोि उफव  भाई जगिाप, श्री.सांजय दत्ि, श्री.शरद 
रिवपसे, श्री.रामहरी रुपनिर, श्री.अमररशभाई पटेल : सन्माननीय उद्योग मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) डोंत्रबवली (ता.कल्याण, जि.ठाणे) येथे महाराषर औद्योधगक ववकास 
महामींडळाच्या िलवादहन्याींमधून वषाानुवषे बेकायदा पध्दतीने पाण्याची चोरी 
करणाऱ्या िलमाकफयाींववरोधात गुन्हे दाखल करण्यास प्रिासन ्ाळा्ाळ करीत 
असल्याचे माहे मे, २०१६ मध्ये वा ्या दरम्यान ननदिानास आले आहे, हे खरे 
आहे काय, 
(२) असल्यास, या सींदिाात चौकिी करुन पाणीचोरी करणाऱ्याच्या ववरोधात 
फौिदारी गुन्हे दाखल करण्याबाबत िासनाने कोणती कायावाही केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(३)  नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. सुभाष देसाई : (१) हे खरे नाही. 
(२) महाराषर औद्योधगक ववकास महामींडळ, डोंत्रबवली वविागाच्या उप अशियींता 
व स्तवीय सहाय्यक क्रमाींक १ याींनी अनधधकृतपणे नळिोडण्या करणाऱ्या 
व्यजक्तींववरुध्द ददनाींक ०३/०५/२०१४, दद. २५/०५/२०१४ व ददनाींक १३/०५/२०१६ 
रोिी सींबींधधत पोलीस ठाण्यात तक्रार नोंदववलेली असून ्या अनुषींगाने पोलीसाींनी 
एकूण १८३ व्यजक्तींववरुध्द फौिदारी  गुन्हे दाखल केलेले आहेत. तसेच बारवी 
गुरु्व वादहनीवर ददनाींक २६/४/२०१६ पासून  राज्य सुरक्षा महामींडळाचे सुरक्षा 
रक्षक तनैात करण्यात आले असून  ते  तीन पाळयाींमध्ये गस्तत घालीत आहेत. 
(३) प्रश् न उद्भ ावत नाही. 

----------------- 
धाड (जज.बुलढािा) येथील िरडी फाटा िे सािळी गािाच्या रस्त्त्याचे  

िाम तनिृष्ट्ट दजावचे झाल्याबाबि 

(४२) *  २२२८०   श्री.सुभाष झाांबड, श्री.रामहरी रुपनिर :   सन्माननीय 
सािवजतनि बाांधिाम (सािवजतनि उपक्रम िगळून) मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा 
करतील काय :- 
  

(१) धाड (जि.बुलढाणा) येथील करडी फा्ा ते सावळी गावापयतं दीड कक.मी. 
रस्त्याच्या पनुबाधंणीचे सावािननक बाींधकाम वविागामाफा त केलेले काम ननकृष् 
दिााचे झाले असल्याने उवारीत काम ता्काळ थाींबववण्याबाबत स्तथाननक 
नागरीकाींनी जिल्हाधधकारी, बुलढाणा याींचेकड े ननवेदन ददल्याचे माहे मे, २०१६ 
मध्ये वा ्यादरम्यान ननदिानास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर कामाची िासनाने चौकिी केली आहे काय, चौकिीत काय 
ननषपन्न झाले व ् याअनुषींगाने सींबींधधताींवर कोणती कारवाई केली वा करण्यात 
येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. चांद्रिाांि पाटील : (१) सदर काम प्रगतीत असताींना, श्री.आ्माराम कडुबा 
नरवाड े याींनी ददनाींक १८.०५.२०१६ रोिी जिल्हाधधकारी, बुलढाणा याींच्याकड ेया 
कामाबाबत तक्रार केलेली आहे. 
(२) होय. 
     सदरील तक्रारदारासोबत उपवविागीय अधधकारी, सा.बाीं.उपवविाग, धचखली 
याींनी ददनाींक २७.०५.२०१६ रोिी कामाची पाहणी करुन अहवाल ददला असून 
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कामामध्ये कोण्याही गींिीर त्रु् ी ननदिानास आलेल्या नाहीत. तसेच सदर 
कामाची पाहणी दक्षता व गुणननयींत्रण मींडळ, अमरावती याींचे कायाालयामाफा तही 
ददनाींक ०१.०६.२०१६ रोिी करण्यात आली असून कामामध्ये कोण्याही गींिीर 
त्रु् ी ननदिानास आलेल्या नाहीत. 
(३) प्रश् न उद्भ ावत नाही. 

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

आददिासी वििास महामांडळ आणि शबरी वििास महामांडळाांच्या  
नोिर भरिीि झालेल्या गैरव्यिहाराची चौिशी िरण्याबाबि 

(४३) *  २१२८१   श्री.सांददप बाजोररया, श्री.अतनल भोसले, श्री.विक्रम िाळे, 
श्री.नरेंद्र पाटील, श्री.हेमांि टिले, श्री.सुतनल िटिरे, श्री.ख्िाजा बेग, अॅड.राहुल 
नािेिर, श्री.आनांद ठािूर, अॅड.जयदेि गायििाड, श्री.प्रिाश गजशभये, श्रीमिी 
जस्त्मिा िाघ : सन्माननीय आददिासी वििास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा 
करतील काय :- 
  

(१) आददवासी ववकास महामींडळ आखण िबरी ववकास महामींडळाींच्या नोकर 
िरतीत २५० ते ३०० को्ीींचा गैरव्यवहार झाल्याबाबत नाशिक येथील सींसद 
सदस्तय व लोकप्रनतननधीनी मा.आददवासी ववकास मींत्री व मा.मुख्यमींत्री तसेच 
सधचव, आददवासी ववकास वविाग याींच्याकड ेमाहे एवप्रल, २०१६ मध्ये वा ्या 
दरम्यान लेखी ननवेदनाद्वारे तक्रारी केल्या आहेत, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, आददवासी ववकास महामींडळ व िबरी ववकास महामींडळातील  
५८४ ववववध पदाींसाठी सरळसेवा िरतीची िादहरात देऊन ्यात िासन मान्यता 
सींस्तथेमाफा त ही प्रकक्रया राबववल्याने प्रिासक श्री.नरेंद्र माींदळे व ्याींच्या 
सहकाऱ्याींनी केलेल्या गैरव्यवहाराची तक्रार हरसूल येथील मेळाव्यामध्ये करण्यात 
येऊन, ्यावर मा.आददवासी ववकास मींत्री याींनी सदर गैरव्यवहाराची चौकिी    
३ मदहन्यात पूणा करण्याचे आश्वासन देऊनही सींबींधीत दोषीींववरूध्द अद्याप 
कोणतीही कारवाई झालेली नाही, हे खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी िासनाने चौकिी केली आहे काय, चौकिीत काय 
आढळून आले व तद्ननुसार िासनाने कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत 
आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. विष्ट् ि ुसिरा : (१) हे खरे आहे. 
(२) व (३) हे खरे नाही. महामींडळ पदिरती प्रकक्रयेची सखोल चौकिी 
करण्याबाबत वविागीय आयुक्त, नाशिक वविाग याींना िासन पत्र ददनाींक 
२६/०४/२०१६ अन्वये कळववण्यात आलेले आहे. तथावप, वविागीय आयकु्त, 
नाशिक वविाग याींच्याकडून सदर चौकिी अहवाल अद्याप अप्राप्त आहे. 
(४) प्रश् न उद्भ ावत नाही. 

----------------- 
जळगाांि जजल्हयािील अांमळनेर, पारोळा, भुसािळ हे िीन िालुिे  
िगळिा उिवररि िालुक्याांमध्ये बोगस िजव िाटप झाल्याबाबि 

(४४) *  २०६६०   श्री.अमररशभाई पटेल, श्री.सांजय दत्ि, श्री.रामहरी रुपनिर, 
श्री.हेमांि टिले, श्री.किरि पािसिर, श्री.नरेंद्र पाटील, श्री.ख्िाजा बेग, श्री.आनांद 
ठािूर, श्री.प्रिाश गजशभये, श्री.सुतनल िटिरे, श्री.रामराि िडिुिे :   
सन्माननीय सहिार मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) िळगाींव जिल्हयातील अींमळनेर, पारोळा, िुसावळ हे तीन तालुके वगळता 
उवाररत १२ तालुक्याींमध्ये िादा क्षेत्र तसेच केळीचा पीकपेरा दाखवनू जिल्हा 
बँकेतफे ववववध कायाकारी सोसाय्ीींच्या माध्यमातनू बोगस किावा्प झाले 
असल्याचे माहे एवप्रल, २०१६ मध्ये वा ्यादरम्यान ननदिानास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, जिल्हा बकेँचे सिासद असलेल्या िेतकऱ्याींना पीक किा देण्याचे 
उदद्दष् पूणा करण्याच्या दृष्ीने किावा्प करण्यात आले असल्याने पीक किा 
पुनगाठन व किा वसुलीच्या स्तथधगतीच्या ननणायामुळे जिल्हा बकेँची         
रुपये ११७० को्ी थकबाकी असल्याचे ननदिानास आले, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी िासनाने चौकिी केली आहे काय, चौकिीत काय 
आढळून आले व तद्नुसार काय कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. सुभाष देशमुख : (१)  हे अींित: खरे आहे. 
(२)  हे अींित: खरे आहे. 
(३) याबाबत जिल्हा उपननबींधक, सहकारी सींस्तथा, िळगाव याींनी फेर 
लेखापररक्षणाचे आदेि ननगाशमत केले आहेत. 
(४) प्रश्न उद्भ ावत नाही. 

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



46 

मुांबई-पुिे द्रिुगिी महामागाविरील टोलसांदभाविील 
अहिाल सादर िरण्यास होि असलेला विलांब 

(४५) *  २०८६३   श्री.शरद रिवपसे, श्री.सांजय दत्ि, श्री.रामहरी रुपनिर, 
श्री.धगरीशचांद्र व्यास, प्रा.अतनल सोले, श्री.नागो गािार, श्री.धनांजय मुांड,े श्री.सुतनल 
िटिरे, श्री.हेमांि टिले, श्री.किरि पािसिर, अॅड.तनरांजन डािखरे, श्रीमिी विद्या 
चव्हाि, प्रा.जोगेन्द्र ििाड,े श्री.अतनल भोसले, श्री.नरेंद्र पाटील, श्री.ख्िाजा बेग, 
श्री.सांददप बाजोररया, श्री.विक्रम िाळे, आकिव .अनांि गाडगीळ, श्री.जयिांिराि 
जाधि :  िाराांकिि प्रश्न क्रमाांि १५३६६ ला ददनाांि ३१ माचव, २०१६ रोजी 
ददलेल्या उत्िराच्या सांदभावि : सन्माननीय सािवजतनि बाांधिाम (सािवजतनि 
उपक्रम) मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१)  मुींबईच्या पाच प्रवेिद्वारावरील ्ोलमधून पढुील वषाात प्रकल्पाच्या खचााची 
मुळ ककीं मत रुपये २१०० को्ी वसूल होणार असल्याने सन २०२७ पयतं कीं त्रा्ाची 
वाढवनू ददलेली मुदत रद्द करुन सदर पाच ्ोल नाक्याींवर ददनाींक             
३ सप् े्ंबर, २०२७ रोिी पयतं ्ोल वसुली चालू ठेवण्याचे कीं त्रा् रद्द करण्याची 
मागणी करण्यात येत आहे, हे खरे आहे काय, 
(२)  असल्यास, ्ोलमाफी सींदिाात ववचार करण्याकररता सावािननक बाींधकाम 
वविागाच्या मुख्य सधचवाींच्या अध्यक्षतेखाली नेमलेल्या सशमतीला आतापयात 
दोनवेळा मुदतवाढ देऊनही सशमतीने आपला अहवाल िासनास सपदूा न केल्याने 
पुन्हा एकदा मुदतवाढ ददल्याचे िादहर करण्यात आले, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, अहवाल वेळेत सादर न केल्याबद्दल सींबींधीत मुख्य सधचवाींनी 
ददलेल्या स्तपष्ीकरणामध्ये कोणती कारणे नमूद केली आहेत तसेच दोन वेळा 
मुदतवाढ देऊन व आवश्यक ती सवा मादहती उपलब्ध असतानाही ्याबाबतचा 
अहवाल िासनास सादर करण्याकररता ववलींब लागण्याची सवासाधारण कारणे 
काय आहेत, 
(४) असल्यास, उपरोक्त अहवाल मुदतवाढ न देता लवकरात लवकर प्राप्त 
होण्यासाठी िासनाने काय कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, नसल्यास 
ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. एिनाथ शशांदे : (१) होय. 
(२), (३) व (४) सशमतीचा अहवाल िासनास सादर झाला आहे.     
 

----------------- 
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महात्मा फुले आधथवि वििास महामांडळाच्या बांद िेलेल्या 
योजनाांसाठी तनधी उपलब्ध िरुन देण्याबाबि 

(४६) *  २११७३   श्री.जनादवन चाांदरूिर, श्री.सांजय दत्ि, श्री.अमरनाथ राजूरिर, 
श्री.रामहरी रुपनिर, डॉ.सुधीर िाांबे : सन्माननीय सामाजजि न् याय मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) िासनाने महा्मा फुले आधथाक ववकास महामींडळाच्या आधथाक िाींडवल 
असणाऱ्या पींधरापैकी काही योिना बींद केल्याने लािाथींना स्तवयींरोिगारापासून 
वींधचत रहावे लागत असल्याचे माहे मे, २०१६ मध्ये वा ्या दरम्यान ननदिानास 
आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर महामींडळाच्या बींद केलेल्या योिना पुन्हा सुरु करुन ्याींना 
ननधी उपलब्ध करुन देण्याबाबत िासनाने कोणती कायावाही केली वा करण्यात 
येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. राजिुमार बडोले : (१) व (२) महा्मा फुले मागासवगा ववकास 
महामींडळामाफा त राज्य िासनाच्या अनदुान योिना, बीििाींडवल योिना तसेच 
कें दद्रय महामींडळाच्या एनएसएफडीसी व एनएसकेएफडीसी योिना सुरु आहेत.  
िासनाने महामींडळाच्या योिना बींद केलेल्या नसून िासनाकडून आवश्यक ननधी 
महामींडळास उपलब्ध करुन देण्यात येत आहे. 
     एनएसएफडीसी व एनएसकेएफडीसी योिनेअींतगात या महामींडळास प्राप्त  
होणाऱ्या किाासाठी राज्य िासनाकडुन हमी देण्याची कायावाही सुरु आहे. तसेच, 
थकीत किााची रक्कम एनएसएफडीसी व एनएसकेएफडीसीला अदा करण्याची 
कायावाही महामींडळाकडुन  सुरु आहे. 
(३) प्रश्न उद्भ ावत नाही. 
 

----------------- 
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िोपरी (जज.ठािे) येथील आददिासी विद्याथींनीांचे  
िसतिगहृ स्त्थलाांिरीि िरण्याबाबि 

  

(४७) *  १९४७९   अॅड.तनरांजन डािखरे :  िाराांकिि प्रश्न क्रमाांि ८०७६ ला 
ददनाांि २० जुलै, २०१५ रोजी ददलेल्या उत्िराच्या सांदभावि : सन्माननीय 
आददिासी वििास मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
 (१) कोपरी (पूवा) (जि.ठाणे) येथील खािगी इमारतीमध्ये असलेल्या आददवासी 
ववद्याथीनीींच्या वसतीगहृात असुरक्षक्षतता व अनेक गैरसोयी असल्याने तेथील 
ववद्याधथानीींच्या जिववतास धोका असल्याच्या तक्रारी सींबींधधत ववद्याथीनी, 
्याींच्या पालकाींनी व स्तथाननक लोकप्रनतननधीींनी अपर आयुक्त, आददवासी 
ववकास, ठाणे व प्रधान सधचव, आददवासी ववकास वविाग याींचेकड ेमाहे ऑगस्त्, 
२०१५ पासून करण्यात येत आहेत, हे खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, सदर वसनतगहृास मा.आददवासी ववकास मींत्री महोदयाींनी माहे 
सप् े्ंबर २०१५ मध्ये वा ्या दरम्यान मध्ये प्र्यक्ष िे् देऊन पाहणी केली 
असता सदर वसनतगहृ अन्य दठकाणी स्तथलाींतरीत करण्यात येईल, असे 
आश्वासन आपल्या िे्ीच्या वेळी तसेच सींदशिाय ताराींककत प्रश्नाचे उ्तराचे वेळी 
सिागहृात ददले होते, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सदर वसनतगहृासाठी िागा उपलब्ध करुन देण्याची मागणी माहे 
ऑक््ोबर, २०१५ मध्ये वा ्या दरम्यान अपर आददवासी ववकास आयुक्त, ठाणे 
याींनी ठाणे महानगरपाशलकेकड ेकेल्यानुसार वसनतगहृाचे स्तथलाींतर करण्यात आले 
आहे काय, असल्यास कोठे व केव्हा, नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 

  
श्री. विष्ट् ि ुसिरा : (१) व (२) हे खरे आहे. 
(३) आददवासी मुलीींचे िासकीय वसतीगहृ, कोपरी हे ददनाींक ८ िलैू, २०१६ पासुन 
ठाणे महानगरपाशलका िाळा क्रमाींक १६, कोपरी, ठाणे (पूवा) येथील इमारतीत 
स्तथींलातरीत करण्यात आलेले आहे. 
 

----------------- 
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राज्याि ऊस गाळप हांगाम सुरु होण्यापिूी शेििऱ्याांना  
एफआरपीची रक्िम देण्याबाबि 

  

(४८) *  २०१२६   आकिव .अनांि गाडगीळ, श्री.धगरीशचांद्र व्यास, प्रा.अतनल सोले, 
श्री.नागो गािार :  िाराांकिि प्रश्न क्रमाांि १४६६४ ला ददनाांि ७ एवप्रल, २०१६ 
रोजी ददलेल्या उत्िराच्या सांदभावि : सन्माननीय सहिार मांत्री पुढील गोष्ीींचा 
खलुासा करतील काय :- 
(१) राज्यातील साखर कारखान्याींनी गाळप केलेल्या उसाच्या रास्तत व 
ककफायतिीर िावापकैी (एफआरपी) ८० ्क्के रक्कम ऊस उ्पादक ितेकऱ्याींना 
न ददल्यामुळे तसेच पुणे वविागातील ऊस गाळप परवान्यापैकी हमीपत्र देवनूही 
गतवषीच्या (सन २०१४-२०१५) एफआरपीची १२० को्ी रूपयाींची रक्कम न 
देणाऱ्या ११ साखर कारखान्याींना नो्ीस देण्यात येऊन साखर आयुक्त याींनी 
कारखान्याींवर कारवाई करुन सींबींधधत कारखान्याींचे गाळप परवाने कायमस्तवरुपी 
रद्द केल्याचे माहे एवप्रल, २०१६ च्या िवे्च्या आठवडयात ननदिानास आले, हे 
खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी चौकिी होऊन िेतकऱ्याींना एफआरपीची थकीत 
रक्कम देण्याबाबत िासनाने काय कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. सुभाष देशमुख : (१)  होय 
(२) माहे एवप्रल, २०१६ अखेर राज्यातील साखर कारखान्याींकड ेसन २०१४-१५ चे 
हींगामातील देय FRP रुपये १९५.०४ को्ी रक्कम थकीत होती. पैकी पुणे 
वविागातील कारखान्याींकड ेरुपये ८९.८९ को्ी रक्कम थकीत होती.  तथापी माहे 
िून, २०१६ अखेर राज्यातील कारखान्याकड े रुपये १६५.५७ को्ी थकीत असून 
्यापैकी पुणे वविागातील कारखान्याींकड ेरुपये ८१.०६ को्ी इतकी थकीत आहे. 
     हींगाम २०१४-१५ मधील थकीत FRP सींदिाात राज्यातील ११ कारखान्याींचे 
हींगाम २०१५-१६ चे गाळप परवाना रद्द करुन दींडा्मक कारवाई करण्यात आली 
असून ्यापैकी पुणे वविागातील ७ साखर कारखाने आहेत. तर २२ कारखान्याींवर 
RRC करण्यात आली असून ्यापकैी पुणे वविागातील १० कारखाने आहेत 
(३)  प्रश्न उद्भ ावत नाही. 

----------------- 
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साखरेचे भाि तनयांत्रिाि ठेिण्यासाठी िराियाची िायविाही 

(४९) *  २०४०२   श्री.रामहरी रुपनिर, श्री.सांजय दत्ि, श्री.आनांदराि पाटील, 
श्री.शरद रिवपसे : सन्माननीय सहिार मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील 
काय :- 
  

(१) राज्यात ददनाींक १५ एवप्रल, २०१६ रोिी अखेर झालेले साखरेचे ८३.६० लाख 
्न उ्पादन हे मागील वषी झालेल्या उ्पादनापेक्षा १६ लाख ्नाींनी कमी 
झालेले असणे, ्यामुळे साखरेचे िाव प्रनतककलो ५० रुपयाींवर िाण्याची िक्यता 
ननमााण झाल्याचे माहे एवप्रल, २०१६ मध्ये वा ्यादरम्यान  ननदिानास आले, हे 
खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, राज्यातील दषुकाळी पररजस्तथती पाहता साखर कारखान्याींच्या 
सुमारे रुपये ७२ हिार को्ी इतक्या किााची फेररचना, ववववध करात सवलत, 
सुलि किा उपलब्ध करुन देण्याची तसेच ऊसापासून पाणीसींक् ननमााण होत 
असल्याने कनाा् कात पाणी बचतीबाबत केलेल्या उपाययोिनाींचा अभयास करुन 
ती पध्दत राज्यात प्रायोधगक त्वावर लागु करण्याची मागणी िासनाकडून 
करण्यात आली, हे ही, खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, राज्यातील साखर उद्योगाला सींिीवनी देण्यासाठी कें द्र िासनाकड े
पाठपुरावा करणे तसेच साखरेचे िाव ननयींत्रणात राहण्यासाठी कोणती कायावाही 
केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. सुभाष देशमुख : (१) अींितः खरे आहे. 
     सन २०१५-१६ हींगामात एवप्रल अखेर ८३.६० लाख ्न उ्पादन झाले होते. 
एवप्रल २०१६ मध्ये राज्यात साखरेचा  सरासरी दर रुपये ३२/- प्रनत ककलो होता. 
(२) व (३) महाराषर राज्य सहकारी साखर सींघ तसेच राज्यातील काही साखर 
कारखान्याींनी किााची फेररचना करणेबाबत ववनींती केल्यानुसार मा. मुख्यमींत्री 
याींचे ददनाींक ३१/०३/२०१६ चे पत्रान्वये कें द्र िासनास ववनींती  करण्यात आलेली आहे. 
     ऊस खरेदी कराबाबत िासन रािपत्र ददनाींक २६/०४/२०१६ नुसार हींगाम 
२०१५-१६ मधील ऊस खरेदीकर माफ केलेला आहे. 
     हींगाम २०१४-१५ ची FRP देणेकरीता कें द्र िासन अधधसूचना ददनाींक 
२३/०६/२०१५ चे धतीवर िासनाने, िासन ननणाय ददनाींक ३०/०७/२०१५, 
५/०९/२०१५, ९/१२/२०१५ व २१/०४/२०१६ अन्वये सॉफ्् लोन योिना िाहीर 
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केलेली आहे. कनाा् कातील योिनेबाबत मादहती घेण्यात येत आहे, तसेच ऊस 
वपकासाठी दठींबक शसींचनाचा वापर करण्याबाबत कृषी वविागामाफा त कायावाही 
करण्यात येत आहे. 
     कें द्र िासनाच्या ददनाींक २९ एवप्रल, २०१६ च्या अधधसूचनेन्वये ननदेशित 
केल्यानुसार साखरेवर साठा मयाादा लागू करण्याचे आदेि अन्न व नागरीपुरवठा 
वविागाच्या ददनाींक २६ मे, २०१६ रोिीचे रािपत्रात अधधसूधचत केले आहेत. या 
आदेिानुसार घाऊक व्यापाऱ्याींसाठी ५००० जक्वी्ं ल व ककरकोळ व्यापाऱ्याींसाठी 
५०० जक्वी्ं ल इतकी साठा मयाादा ननजश्चत करण्यात आली आहे. 
(४) प्रश्न उद्भ ावत नाही. 

----------------- 
शेिीमालाला योग्य भाि शमळण्यासाठी फळे, पालेभाज्या 

 तनयमनमुक्ि िरण्याबाबि 
(५०) *  १९४००   डॉ.(श्रीमिी) नीलम गोऱ्हे, अॅड.जयदेि गायििाड, श्री.अतनल 
भोसले, श्री.सांददप बाजोररया, श्री.आनांदराि पाटील, श्री.सांजय दत्ि, श्री.अशोि उफव  
भाई जगिाप, श्रीमिी हुस्त्नबान ू खशलफे :  िाराांकिि प्रश्न क्रमाांि १४७८६ ला 
ददनाांि ३१ माचव, २०१६ रोजी ददलेल्या उत्िराच्या सांदभावि : सन्माननीय पिन 
मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील िेतकऱ्याींनी उ्पादन केलेल्या ितेीमालाला योग्य िाव शमळणे व 
िेतीमाल थे् ग्राहकाींपयतं पोहोचववण्यासाठी फळे, पालेिाज्या ननयमनमुक्त 
करण्याचा प्रस्तताव िासनाच्या ववचाराधीन आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, या प्रस्ततावावर िासनाने कोणता ननणाय घेतला आहे, ्याचे 
स्तवरुप काय आहे व ्याची अींमलबिावणी राज्यात सुरु झाली आहे काय, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ?  
 
श्री. सुभाष देशमुख : (१), (२) व (३)  िेतीमालाला योग्य िाव शमळावा यासाठी 
दद.५.७.२०१६ रोिी व्हुकूम प्रख्यावपत करण्यात आला आहे.  ्यानसुार फळे व 
िािीपाला याींच्या खरेदी ववक्रीचे व्यवहार बािार सशमतीच्या आवारात झाल्यास 
ननयमनात व बािार सशमतीच्या आवाराबाहेर झाल्यास बािार सशमतीच्या 
ननयमनातून मुक्त राहतील. तथावप िेतकऱ्याींच्या सींरक्षणाकररता बािार सशमती 
आवाराबाहेर होणाऱ्या फळे व िािीपाल्याींच्या व्यवहारासाठी पणन अधधननयमाच्या 
कलम ५ (ड) नुसार खरेदीदाराींना अनुज्ञप्ती घेणे बींधनकारक राहील. तसेच सदर 
व्हुकूमातील तरतुदी तो प्रख्यावपत झालेल्या तारखेपासून म्हणिेच दद.५.७.२०१६ 
पासून राज्यात लागू झालेल्या आहेत. 
 

----------------- 
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राज्यािील मद्यतनशमविी िारखान्याांना पुरविण्याि येिाऱ्या 
पाण्यामध्ये िपाि िरण्याबाबि 

(५१) *  २००५१   श्री.सुभाष झाांबड, श्री.सांजय दत्ि, श्री.रामहरी रुपनिर, 
श्री.अमरनाथ राजूरिर, श्री.शरद रिवपसे : सन्माननीय उद्योग मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यात वपण्याचा पाण्याचा दर शल्रला ३८ पैसे तर मद्यननशमाती कीं पन्याींना 
लागणाऱ्या पाण्याचा दर केवळ ४ पैसे प्रनतशल्र ददले िात असल्याने मा.मुींबई 
उच्च न्यायालयाच्या औरींगाबाद खींडपीठाने ्याींच्या कायाक्षेत्रातील बारा जिल्हयात 
मद्यननशमाती करणाऱ्या उद्योगाींचे ६० ्क्के तर अन्य उद्योगाींचे २५ ्क्के पाणी 
कपात करण्याचे अींतररक आदेि िासनाला ददले असल्याचे माहे एवप्रल, २०१६ 
मध्ये वा ्यादरम्यान ननदिानास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, मा.न्यायालयाच्या या आदेिानुसार उद्योगाींना पाणीकपात 
करण्याबाबत िासनाने कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३)  नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. सुभाष देसाई : (१) व (२) िायकवाडी प्रकल्पातील उपलब्ध असलेले पाणी 
वपण्यासाठी  ठेवण्याच्या दृष्ीने  व उपलब्ध असलेल्या पाणी साठयाचे सुयोग्य 
पध्दतीने ननयोिन करण्यासाठी  व औद्योधगक प्रयोिनासाठी सुरु असलेल्या 
पाणी वापरात कपात करण्यासाठी मा.उच्च न्यायालय, मुींबई खींडपीठ औरींगाबाद 
येथे िनदहत याधचका  क्र.६४/२०१५ दाखल करण्यात आली होती. ्या अनषुींगाने 
मा.उच्च न्यायालय, मुींबई खींडपीठ औरींगाबाद याींनी ददनाींक २६/४/२०१६ रोिी 
ददलेल्या ननदेिाच्या अनषुींगाने जिल्हाधधकारी, औरींगाबाद याींनी  ददनाींक 
२६/४/२०१६ च्या आदेिान्वये मद्याका , शलकर ननशमाती करणाऱ्या कीं पन्याींना 
ददनाींक २६/४/२०१६ पासून ५०% पाणीकपात  व ददनाींक १०/५/२०१६ पासून ६०% 
पाणीकपात  व सवासाधारण उद्योगासाठी ददनाींक २६/४/२०१६ पासून २०% 
पाणीकपात  व ददनाींक १०/५/२०१६ पासून २५ % पाणीकपातीचे उपवविागीय 
अधधकारी, औरींगाबाद, महानगरपाशलका,  औरींगाबाद व महाराषर औद्योधगक 
ववकास महामींडळ याींना आदेि ददले आहेत व ्याची अींमलबिावणी होत आहे.  
(३) प्रश्न उद्भ ावत नाही. 

----------------- 
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िल्याि-शशळफाटा (िा.िल्याि, जज.ठािे) रस्त्त्यािरील  
तनळजे पुलाच्या दरुुस्त्िीबाबि 

  

(५२) *  २०६६५   श्री.अमररशभाई पटेल, श्री.सांजय दत्ि, श्री.रामहरी रुपनिर, 
श्री.अशोि उफव  भाई जगिाप, श्री.शरद रिवपसे :   सन्माननीय सािवजतनि 
बाांधिाम (सािवजतनि उपक्रम) मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) कल्याण-शिळफा्ा (ता.कल्याण, जि.ठाणे) रस्त्यावरील ननळिे पुलावरुन २४ 
तास वाहनाींची वाहतुक सुरु असून पुलाच्या बोगद्यातनू देखील लाींबपल्याच्या 
रेल्वे गाडयाींची ये-िा सुरु असते, ्याींच्या हादऱ्याींमुळे ५४ वषाापूवी बाींधलेला 
ननळिे पलू कमकुवत झाला असल्याचे माहे मे, २०१६ मध्ये वा ्यादरम्यान 
ननदिानास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, िववषयात येथे होणारी वव्त व जिवीतहानी ्ाळण्यासाठी सदर 
पुलाची दरुुस्तती करण्याबाबत िासनाने कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

श्री.एिनाथ शशांदे : (१) व (२) हे खरे नाही. 
     तथावप कल्याण-शिळफा्ा रस्त्यावरील ननळिे पूलाचा काही पषृठिाग 
खराब झाल्याचे ननदिानास आल्याने रेल्वे वविागाकडून या पुलाच्या दरुुस्तती 
डागडुिीचे काम दद. २२.०५.२०१६ रोिी पूणा करण्यात आले आहे. 
(३) प्रश् न उद्भ ावत नाही. 

----------------- 
राज्याि इलेक्रॉतनि पािव  उभारण्याबाबि 

(५३) *  २०९८८   श्री.शरद रिवपसे, श्री.सांजय दत्ि, श्री.रामहरी रुपनिर :   
सन्माननीय उद्योग मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) इलेक्रॉननक उद्योगाला गती देण्यासाठी राज्याच्या उद्योग वविागाने तीन 
दठकाणी इलेक्रॉननक पाका  उिारण्याची योिना हाती घेतली असून पुढील पाच 
वषाात पुणे-मुींबई द्रतुगती महामागाावरील तळेगाव, बऊर आखण खालापूर या 
्प्प्यात सदर पाका  उिारण्याचे प्रस्तताववत आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उपरोक्त पाका मध्ये उद्योिकाींना कोणकोण्या सुववधा उपलब्ध 
करुन देण्यात येणार आहेत व याचा लाि नागररकाींना किाप्रकारे होणार आहे, 
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(३) असल्यास, यासाठी ककती ननधीची आवश्यकता आहे व हा ननधी किाप्रकारे 
उपलब्ध करण्यात येणार आहे ? 
 
श्री. सुभाष देसाई : (१) हे खरे नाही. 
(२) व (३) प्रश्न उद्भ ावत नाही. 
 

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

मोखाडा (जज.पालघर) येथील ठािे जजल्हा सहिारी बँिेि गैरव्यिहार झाल्याबाबि 
 

(५४) *  १९६१०   अॅड.तनरांजन डािखरे : सन्माननीय सहिार मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) मोखाडा (ता.मोखाडा, जि.पालघर) येथील ठाणे जिल्हा सहकारी बकेँत सुवणा 
ठेवी किे प्रकरणी बँकेचे रोखपाल श्री.रामदास गावीत, व श्री.चींद्रकाींत बागूल याींनी 
अन्य सींबींधधताचे सींगनमताने रुपये २ को्ी ७० लाख रुपयाींचा सुवणा ठेवीींचा 
गैरव्यवहार केला असल्याचे सन २०१५ मध्ये लेखा पररक्षणादरम्यान ननदिानास 
येऊनही बँक व्यवस्तथापकाींनी या प्रकरणी कारवाई केली नसल्याचे          
ददनाींक २८ एवप्रल, २०१६ रोिी वा ्यासुमारास ननदिानास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, रखवालदार व अन्य कमाचाऱ्याींचे बोगस नावे दाखवनू ही सुवणा 
किे घेतली असल्याचे ननदिानास आले असून या रक्कमेच्या वसूलीबाबत 
िासनाने काय कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. सुभाष देशमुख : (१) हे अींित: खरे आहे. 
(२) ठाणे जिल्हा मध्यवती बकेँने दद. ३१/३/२०१६ रोिी मुदत सींपलेल्या सोन्याचा 
शललाव दद. २८/४/२०१६ रोिी मोखाडा िाखेत केला असता सदर सोने बनाव् 
असल्याचे ननदिानास आले असल्याने त्कालीन बकँ िाखा व्यवस्तथापक, 
त्कालीन िाखा दहिेबनीस तसेच सींियीत २२ किा प्रकरणाींिी सींबींधधत १७ 
किादार अिा एकूण २० व्यक्तीवर (यामध्ये त्कालीन १ बँक सुरक्षा रक्षक) 
मोखाडा जि.पालघर येथील पोशलस स्त्ेिनमध्ये बँकेने दद. २८/४/२०१६ रोिी 
एफ.आय.आर.नोंदवून गुन्हा दाखल केलेला आहे.  तसेच वविागीय सहननबींधक, 
सहकारी सींस्तथा, कोकण वविाग याींच्याकडूनही दद. ३०/६/२०१६ व दद. १४/७/२०१६  
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रोिी बँकेस उक्त गैरव्यवहारातील रक्कम वसुली करण्याबाबत तसेच िववषयात 
अिा घ्ना पुन्हा घडू नयेत यासाठी बँकेने केलेल्या उपाययोिनाींबाबतचा अहवाल 
मागववला आहे.  
(३)  प्रश्न उद्भ ावत नाही. 

----------------- 
सोलापूर जजल््यािील समाजिल्याि विभागाच्या आश्रमशाळेिील अतिररक्ि 

शशक्षिाांचे इिर आश्रमशाळाांमध्ये समायोजन िरण्याबाबि 

(५५) *  २०४०८   श्री.रामहरी रुपनिर, श्री.सांजय दत्ि : सन्माननीय सामाजजि 
न् याय मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) सोलापूर जिल्हयातील समािकल्याण वविागाकडून चालववण्यात येणाऱ्या 
आश्रमिाळेतील अनतररक्त ठरलेल्या शिक्षकाींना अद्यापपयतं वेतन देण्यात येत 
होते, मात्र आता अनतररक्त ठरलेल्या सुमारे ३०० शिक्षक व शिक्षकेतर 
कमाचाऱ्याींचे वेतन बींद केल्याचे माहे एवप्रल, २०१६ मध्ये वा ्यादरम्यान 
ननदिानास आले, खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, या अनतररक्त शिक्षकाींना इतर आश्रमिाळाींमध्ये सामावनू 
घेण्याबाबत िासनाने कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

श्री. राजिुमार बडोले :  (१) होय. 
       तथावप, सोलापूर जिल्हयात ३०० शिक्षक कमाचारी अनतररक्त ठरलेले 
नसून २४४ शिक्षक व शिक्षकेतर कमाचारी अनतररक्त ठरले आहेत. 
(२) व (३) िासनाने िासन ननणाय, ददनाींक १६.१०.२०१२ नुसार समायोिनाबाबत 
सूचना ददलेल्या आहेत. 

----------------- 
  
  
विधान भिन :   उत्िमशसांग चव्हाि 
मुांबई.   सधचि, 

महाराष्ट्र विधानपररषद 
________________________________________________________ 

मुद्रणपवूा सवा प्रककया महाराषर ववधानमींडळ सधचवालयाच्या सींगणक यींत्रणेवर करण्यात आली आहे. 
मुद्रण: िासकीय मध्यवती मुद्रणालय, मुींबई. 


