
महारा ट्र िवधानसभा 
दसुरे अिधवेशन, २०१६ 
--------------------------------------------- 

तारांिकत प्र नो तरांची यादी 
  

बुधवार, िदनांक २७ जलु,ै २०१६ / ावण ५, १९३८ ( शके ) 
  
(१) सावर्जिनक बांधकाम (सावर्जिनक उपक्रम 

वगळून) मतं्री 

   

यांचे प्रभारी िवभाग 
(२) आिदवासी िवकास मंत्री 
(३) उ योग मंत्री 
(४) सावर्जिनक बांधकाम (सावर्जिनक उपक्रम) मतं्री 
(५) सामािजक याय आिण िवशेष सहा य मंत्री 
(६) सहकार, पणन आिण व त्रो योग मंत्री 

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

प्र नांची एकूण संख्या - ४७ 
------------------------------------- 

 

सवणे (ता.तलासरी,िज.पालघर) येथील शासकीय आ मशाळा  
इमारतीचे बांधकाम अपूणर् अस  याबाबत 

  

(१) *  ६०३६३   ी.पा कल धनारे (डहाणू) :   स माननीय आिदवासी िवकास 
मतं्री पुढील गो टींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) तलासरी तालुक्  यातील (िज. पालघर) सवणे येथील शासकीय आ मशाळा 
इमारतीचे बांधकाम सबंंधीत अिधकारी वगर् आिण ठेकेदार यां  या हलगजीर्पणामुळे 
सात वषार्नतंरही अपूणर् अस  याचे िदनांक ४ मे, २०१६ रोजी िनदशर्नास आलेले 
आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) अस  यास, सदर आ मशाळेचे बांधकाम िविहत वेळेत पूणर् न करणार्या 
संबंिधत अिधकारी व ठेकेदारांची चौकशी केली आहे काय, अस यास, यानसुार 
पुढे कोणती कारवाई केली, 
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(३) तसेच सदर आ मशाळे या इमारतीचे बांधकाम पणूर् कर याबाबत कोणती 
कायर्वाही केली वा कर यात येत आहे, 
(४) नस  यास, िवलंबाची कारणे काय आहेत ? 
 

ी. िव  ण ुसवरा : (१) हे खरे नाही. 
     प्रक प कायार्लय, डहाणू, िज. पालघर अतंगर्त शासकीय मा यिमक व 
उ च मा यिमक आ मशाळा सवणे, ता. तलासरी, िज. पालघर येथील 
आ मशाळा बांधकामास प्रशासकीय व तांित्रक मा यता प्रा त झा यानंतर 
संबंधीत ठेकेदारास सावर्जिनक बांधकाम िवभागाकडून िद.१/४/२०१४ रोजी कायार्रंभ 
आदेश दे यात आले होते. सदर काम २४ मिह यात पूणर् करावयाच ेहोते. परंत ु
िनयोिजत बाधंकामास बांधकाम सािह याचा तुटवडा तसेच थािनक गावकर्यांचा 
िवरोध इ. कारणांमुळे अडचण िनमार्ण झाली अस यामळेु काहीसा िवलंब झाला 
आहे. परंत ुआज रोजी आ मशाळे या G+२ इमारतीचे सवर् काम पुणर् झालेले 
असून मदैाना या समोर या इमारतीत पे हर लॉक बसिव याचे काम चाल ू
आहे.    
(२), (३) व (४) प्र न उ  ावत नाही. 

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

इचलकरंजी (िज.को हापुर) येथील प्राईड इंिडया को-ऑप टेक्स.  
पाकर्  मधील उ योगांना अनदुान न िमळा याबाबत 

(२) *  ५५६६२   ी.सरेुश हाळवणकर (इचलकरंजी) :   स माननीय उ योग 
मतं्री पुढील गो टींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) को हापुर िज यातील इचलकरंजी येथील प्राईड इंिडया को-ऑप टेक्स. पाकर्  
मधील उ योग रा य शासना या सामूिहक प्रो साहन योजना २००१ अंतगर्त 
अनुदान न िमळा यामुळे बदं पडून बँकेने ज तीची कारवाई सु  केली अस याचे 
माहे जानेवारी, २०१६ म ये वा या दर यान िनदशर्नास आले आहे, हे खरे आहे 
काय, 
(२) अस यास, सदर उ योग घटकांवर बँकेने ज तीची कारवाई सु  के यामुळे 
उ योग अडचणीत येवनू बंद हो या या पिरि थतीत अस यामुळे २ हजाराहून 
अिधक कामगारां या रोजगाराचा प्र न िनमार्ण झाला अस यामुळे सदर 
उ योगानंा अनुदान दे याबाबत फेरिवचार कर याचा िनणर्य मा. उ योग मतं्री 
यां या समवेत  झाले या बैठकीत घे यात आला आहे, हे ही खरे आहे काय, 
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(३) अस यास, सदर बैठकीतील िनणर्या या अनुषंगाने शासनाने कोणती कायर्वाही 
केली वा कर यात येत आहे, नस यास, िवलंबाची कारणे व शासनाची भुिमका 
काय आहे ? 
  
ी. सुभाष देसाई : (१) हे खरे नाही. 

      प्राईड इंिडया को-ऑप टेक्स. पाकर् , इचलकरंजी येथील ७१ उ योग 
घटकानंी सामिूहक प्रो साहन योजना- २००१ अंतगर्त अजर् सादर केले होते. 
यापकैी ३३ घटकानंा िवशषे भांडवली अनुदानाचा लाभ मंजूर कर यात आला 
आहे. 
      उवर्िरत ३८ घटकांनी साप्रोयो २००१ अंतगर्तच ेअंितम पिरणामकारक ट पे 
व िवहीत कालावधीत उ पादनात न गे यामुळे, शासन िनणर्य ३०/३/२००७ या  
मु ा क्र. ४.१ (३) नुसार सामूिहक प्रो साहन योजना २००१ अतंगर्त अजर् सादर 
केले या घटकांना युनतम लाभ अनुज्ञेय कर यात आले आहेत. यानसुार ३८ 
पैकी १८ घटकांनी सदरच ेसामूिहक प्रो साहन योजना २००१ चे अजर्  सामूिहक 
प्रो साहन योजना २००७ म ये ग्रा य धर याबाबत अजर् सादर के याने व 
आव यक कागदपत्रांची पतूर्ता के याने यांना शासन िनणर्य िदनांक ३०/३/२००७ 
नसुार दो ही योजनेतील यनुतम लाभ मजंूर कर यात आले आहेत. उवर्िरत २० 
घटकानंा कागदपत्रांची पुतर्ता करणेसंदभार्त कळिवले आहे.        
(२) सदर उ योग घटकां या प्र तावांबाबत मा.मतं्री (उ योग) यांचे अ यक्षतेखाली 
िदनांक २१/४/२०१६ रोजी बठैक आयोिजत कर यात आली होती. सदर बैठकीत 
उ योग घटकांचे प्र ताव उ चािधकार सिमतीसमोर सादर क न धोरणा मक 
िनणर्यासाठी मिंत्रमंडळ उप सिमतीसमोर सादर कर याचे िनदेश िदले होते.  
(३) सदर प्र ताव शासना या िवचाराधीन आहे. सदर प्रक प िवशाल प्रक प 
नस याने त े प्रधान सिचव (उ योग) यां या अ यक्षतखेालील सम वय 
सिमती या िवचाराथर् सादर कर यात येत आहे.  
 

----------------- 
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सालेकसा (िज.ग िदया) येथील जंगमुरकुटडोह ते दलदलकुही  
या र याची दरुाव था झा याबाबत 

  

(३) *  ६२५५३   ी.संजय पुराम (आमगाव) :   स माननीय ग्रामिवकास मंत्री 
पुढील गो टींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) सालेकसा (िज.ग िदया) येथील नक्षलग्र त जंगमरुकुटडोह ते दलदलकुही या 
१३ िकलोमीटर र यासाठी शासनाने को यावधी पये खचर् क नही सदर 
र या या अनेक ना यांवर पलुाच ेबांधकाम कर यात आले नस या या तक्रारी 
आिदवासी बांधवांनी िदनाकं १७ मे, २०१६ रोजी वा यासमुारास शासनाकड ेकेली 
अस याच ेिनदशर्नास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) अस यास, सदर र या या कामाकरीता शासनाने मंजूर केलेला पये २ 
कोटीं या िनधीत संबंिधत बांधकाम अिधकारी आिण कंत्राटदार यां या 
संगनमताने गरै यवहार झा याप्रकरणी चौकशी कर याचीही मागणी तेथील 
आिदवासी बांधवांनी शासनाकड े केली अस याचे िनदशर्नास आले आहे, हे खरे 
आहे काय, 
(३) अस यास, पलुा या िठकाणी रपटा बांध यात आ याने सदर या पलुा  या 
कामात िनकृ ट दजार्च े ५ लोखंडी सळई व िसमट याऐवजी मु म टाक याने 
दरुाव था होऊन धोकादायक झा याचे िन प न झाले आहे, हे खरे आहे काय, 
(४) अस यास, चौकशीत काय आढळून आले व यानुषगंाने शासनाने पुढे 
कोणती कारवाई केली वा कर यात येत आहे, 
(५) नस यास, िवलंबाची कारणे काय आहेत ? 
  
ीमती पकंजा मुंड े : (१) होय, तक्रार केली आहे.  अितिरक्त कद्रीय सहायता 

िनधी या योजनेअंतगर्त दलदलकुही त ेमुरकुडोह हा र ता तयार कर याकरीता 
.२१०.०० लक्ष िनधी मंजूर कर यात आला. याप्रमाणे आव यक कामांची िनकड 
लक्षात घेवून अंदाजपत्रक तयार कर यात आले. व िनधी या उपल धतनेसुार 
अंदाजपत्रकाप्रमाणे र याची कामे कर यात आली. पुलांची बांधकामे कर यास 
जा त िनधीची आव यकता अस याने प्रथम र या या कामांना प्राधा य दे यात 
आले आहे. जसा िनधी उपल ध होईल या- या प्रमाणे पलुाचे बांधकाम घे यात 
येईल. 
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(२) होय, मागणी केली आहे. या अनषंुगाने गावातील लोकांना मजंूर असले या 
कामाची तरतदु व झालेले काम याची शहािनशा क न यांच े समाधान क न 
दे यात आले. यानतंर  गावक-यांची कुठलीही तक्रार नाही. 
     १३.०० िक.मी. लाबंी या र याचे खडीकरणाचे व यावरील मो-या व 
रप यांच ेबांधकामासाठी अदंाजपत्रकात असले या तरतुदीप्रमाणेच काम कर यात 
आले अस याने याम ये कसलाही गैर यवहार झालेला नाही.    
(३) व (४) उपरोक्त कामात अंदाजपत्रकीय तरतुदीनसुार दोन िठकाणी पाईप 
टाकून रपटे (RCW), तीन िठकाणी पाईप न टाकता रपटे व चार मो-यांची 
बांधकामे कर यात आली. सदर या कामामं ये लोखडंी सळई व िसमटचा वापर 
कर यात आलेला आहे. कोठेही िसमट ऐवजी मु माचा वापर कर यात आलेला 
नस याच े चौकशीत आढळून आलेले नाही. तसेच कोठेही धोकादायक ि थती 
िनमार्ण झालेली नाही. 
(५) प्र न उ  ावत नाही. 

----------------- 
द ड तालुक्यातील (िज.पुणे) आलेगाव-मलठण र ता व मलठण-राजेगाव-िभगवण 

टेशन र ता तसेच खुटबाव-िपपंळगाव र ता  
या र यांची दरुाव था झा याबाबत 

(४) *  ६०५२७   ी.राहूल कुल (द ड) :   स माननीय सावर्जिनक बांधकाम 
(सावर्जिनक उपक्रम वगळून) मंत्री पढुील गो टींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) द ड तालकु्यातील (िज. पुणे) येथील आलेगाव-मलठण र ता (प्रजीमा ८१) व 
मलठण-राजेगाव-िभगवण टेशन र ता (प्रजीमा ७९) तसेच रा.मा.        
खटुबाव-िपपंळगाव-खामगाव र ता (प्रजीमा ९५) या र यांची दरुाव था झालेली 
आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) अस यास, या र याचंी सुधारणा कर यासाठी उक्त र यांचा समावेश 
कद्रीय मागर् िनधीमधून याच वषीर् प्राधा याने कर याच ेआदेश िदनांक २४ मे, 
२०१६ रोजी मा. सावर्जिनक बांधकाम मतं्री यां या दालनात झाले या बैठकीत 
दे यात आले आहेत, हे खरे आहे काय, 
(३) अस यास, उक्त र याचंा समावेश कद्रीय मागर् िनधीम ये अ याप कर यात 
आला नस यास, िवलंबाची कारणे काय आहेत ? 
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ी. चंद्रकातं पाटील : (१) होय, अंशत: खरे आहे. 
      आलेगाव-मलठण र यांची एकूण लांबी १४/२०० िक.मी. आहे. राजेगाव 
िभगवण टेशन र यांची एकूण लांबी १२/४५० िक.मी. आहे. या दो ही र यांची 
एकूण लांबी २६.६५ िक.मी. आहे. या लांबीपैकी ८.६० िक.मी. इतकी लांबी 
सुि थतीत आहे. 
      खटुबाब िपपंळगाव खामगाव या र यांची लांबी ३२/३५० िक.मी. आहे. 
यापकैी ७.८५ िक.मी. लांबी या र यासाठी आव यक कामे नाबाडर्, िडपीडीसी, 
१३ वा िव त आयोग व अथर्संक पाम ये समावेश कर यात आला असनू, उवर्िरत 
२४.५० िक.मी. लांबी या र यापैकी काही लांबीम ये र यांची दु ती व 
सुधारणा करणे आव यक आहे. सदर प्र तािवत कामे शासना या िविवध 
योजनाअंतगर्त मजंूरी प्रा त क न िनधी िनकष व प्राधा यक्रमानसुार हाती 
घे याचे िनयोजन आहे. 
(२) व (३) नाही. 
      तथािप िद.२४.५.२०१६ रोजी मा.मतं्री, सा.बां.यां या अ यक्षतखेाली 
झाले या बैठकीत प्र तािवत कामासंदंभार्त कोणताही िनणर्य झालेला नाही. 

----------------- 
अकोले (िज.अहमदनगर) या आिदवासी तालुक्यात र याची  

कामे व िव यतुीकरण झालेले नस याबाबत 

(५) *  ६२३७१   ी.वैभव िपचड (अकोले) :   स माननीय आिदवासी िवकास 
मतं्री पुढील गो टींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) अहमदनगर िज यातील अकोले हा संपणूर् तालुका आिदवासी असून 
तालुक्यात मो या प्रमाणात र याची कामे व िव यतुीकरण झालेले नाही, हे खरे 
आहे काय, 
(२) अस यास, अकोले आिदवासी तालुक्यात र त े आिण िव युतीकरणाची 
प्रलंिबत असलेली कामे करणेबाबत थािनक लोकप्रितिनधी वारे सात याने 
मागणी क नही या कामांसाठी िनधी उपल ध होत नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(३) अस यास, प्र न भाग (१) व (२) बाबत शासनामाफर् त चौकशी केली आहे 
काय, 
(४) अस यास, अकोले आिदवासी तालुक्यातील र ते व िव यतुीकरणाची कामे 
तातडीने करणेबाबत शासनाने कोणती कायर्वाही केली वा कर यात येत आहे, 
(५) नस यास, िवलंबाची कारणे काय आहेत ? 
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ी. िव  ण ुसवरा : (१) हे खरे नाही. 

(२) हे खरे नाही, 
     र ते व िव युतीकरणासाठी िनयमीत िनधी उपल ध क न दे यात येत 
आहे. 
(३), (४) व (५) प्र न उ  ावत नाही. 

----------------- 
आसुल-पोल (ता.प हाळा, िज.को हापूर) येथील द त सहकार साखर  

कारखा याची अवसायक असतानाही िवक्री के याबाबत 
  

(६) *  ५८४१४   डॉ.सुिजत िमणचकेर (हातकणगंले), ी.स यजीत पाटील-
स डकर (शाहूवाडी) :   स माननीय सहकार मतं्री पुढील गो टींचा खलुासा 
करतील काय :- 
  

(१) आसलु-पोल (ता. प हाळा, िज. को हापूर) येथील द त सहकार साखर 
कारखा याची अवसायक असतानाही िवक्री के याची तसेच कारखा या या 
जिमनीवर एन.सी.डी.सी. व एस.डी.एफ. या िव तीय सं थाचे व िज हा बँकेच े
कजर् घेत याच ेमाहे मे, २०१६ म ये वा या दर यान िनदशर्नास आले, हे खरे 
आहे काय, 
(२) अस यास, या प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, यात काय 
आढळून आले, 
(३) अस यास, चौकशीनसुार पुढे कोणती कायर्वाही केली वा कर यात येत आहे, 
(४) नस यास, िवलंबाची कारणे काय आहेत ?   
  
ी. सभुाष देशमखु : (१) ी द त सहकारी साखर कारखाना िल. आसुल-पोल. 

ता.प हाळा, िज.को हापूर (अवसायानात), या कारखा यास आिथर्क पुरवठा 
करणार्या को हापरू िज हा म यवतीर् सहकारी बँक िल. को हापूर, या बँकेत 
सेक्युरीटायझशेन ॲक्ट, २००२ अंतगर्त तरतूदीनसुार प्र तुत कारखा याचा ताबा 
घेऊन मे डालिमया भारत शुगसर् ॲ ड इंडि ट्रज, नवी िद ली, या खाजगी 
कंपनीस िदनाकं १७.०८.२०१२ रोजी कंडीशनल सेल सिटर्िफकेट घेऊन िवक्री केला 
आहे. 
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(२) बँकेने सदर कारखाना सेक्युिरटायझशेन ॲक्ट २००२ मधील तरतूदी नसुार 
िवक्री केला अस याने या सदंभार्त चौकशी कर याचा प्र न उ  ावत नाही. 
(३) प्र न उ  ावत नाही. 
(४) प्र न उ  ावत नाही. 

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

जळगांव िज यात िज हा बँकेतफ िविवध कायर्कारी सोसाय यां या  
मा यमातनू बोगस कजर्वाटप झाले अस याबाबत 

(७) *  ५५७०८   ी.कुणाल पाटील (धुळे ग्रामीण), ी.अिमत झनक (िरसोड), 
ी.आिसफ शखे (मालेगांव म य), ी.अिमन पटेल (मुंबादेवी), ी.िनतेश राणे 

(कणकवली), ीमती िदिपका च हाण (बागलाण), ी.राधाकृ  ण िवखे-पाटील 
(िशडीर्), डॉ.सतीश (अ णासाहेब) पाटील (एरंडोल) :   स माननीय सहकार मतं्री 
पुढील गो टींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) जळगांव िज यातील अंमळनेर, पारोळा, भसुावळ हे तीन तालकेु वगळता 
उवर्िरत १२ तालुक्यामं ये जादा के्षत्र तसेच केळीचा पीकपेरा दाखवून िज हा 
बँकेतफ िविवध कायर्कारी सोसाय यां या मा यमातून बोगस कजर्वाटप झाले 
अस याच ेमाहे एिप्रल, २०१६ म ये वा या दर यान िनदशर्नास आले आहे, हे 
खरे आहे काय, 
(२) अस यास, िज हा बँकेने सभासद असले या शेतकर्यांना पीक कजर् दे याचे 
उि ट पणुर् कर या या प्रय नात मो या प्रमाणात कजर्वाटप केले असनू 
शासना या पीक कजर् पनुगर्ठन व कजर् वसलुीला थिगती या िनणर्यामुळे िज हा 
बँकेची त बल ११७० कोटी पयांची थकबाकी अस याने याबाबत शासनाने 
चौकशी क न कोणती कायर्वाही केली वा कर यात येत आहे, 
(३) नस यास, िवलंबाची कारणे काय आहेत ? 
  
ी. सुभाष देशमखु : (१)  हे अंशत: खरे आहे. 

(२) याबाबत िज हा उपिनबधंक, सहकारी सं था, जळगाव यांनी फेर 
लेखापिरक्षणाचे आदेश िनगर्िमत केले आहेत. 
(३) प्र न उ  ावत नाही. 

----------------- 
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को हापुर िज यातील पंचगंगा घाटाची झालेली दरुाव था 
  

(८) *  ५७००४   ी.हसन मु ीफ (कागल), ी.भा कर जाधव (गुहागर), 
ी.िजतद्र आ  हाड (मुंब्रा कळवा) :   स माननीय सावर्जिनक बांधकाम 

(सावर्जिनक उपक्रम वगळून) मंत्री पढुील गो टींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) को हापुर िज हयातील पंचगंगा घाटाची मोठया प्रमाणात दरुाव था झा याचे 
माहे जनू, २०१६ म ये वा या दर यान िनदशर्नास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) अस यास, सदर घाटाची शासनामाफर् त पाहणी केली आहे काय, 
(३) अस यास, पाहणीचे िन कषर् काय आहेत व तदनसुार सदर घाटाची दु ती 
करणेबाबत शासनाने कोणती कायर्वाही केली वा कर यात येत आहे, 
(४) नस यास, िवलंबाची कारणे काय आहेत ? 
  
ी. चंद्रकांत पाटील : (१), (२), (३) व (४) को हापूर िज यातील करवीर 

िज.को हापूर येथील पंचगगंा घाटपिरसर "पयर्टन िवकास योजनतगर्त" िवकिसत 
कर याचे नकाश े व अंदाजपत्रके िज हािधकारी, को हापूर यांनी तयार क न 
घेतले आहेत. या नकाशे व अदंाजपत्रकाची तपासणी सावर्जिनक बांधकाम 
िवभागाकडून कर यात आली आहे व पुढील कायर्वाही प्रगतीत आहे.  
 

----------------- 
यवतमाळ िज हा पिरषदे या समाज क याण िवभागाने िव या यार्ंकिरता 

 प्रा त झालेले अनदुान खा यात जमा न के याबाबत 

(९) *  ६०८३९   डॉ.अशोक उईके (राळेगाव) :   स माननीय सामािजक  याय 
मतं्री पुढील गो टींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) यवतमाळ समाज क याण िवभागाकडून वसितगहृ अनुदानासाठी १० कोटी 
पयांची मागणी न दिव यात आले या अनुदानापकैी ३ कोटी ४४ लाख पये 
िज हयाला प्रा त झाले असनू सदर रक्कम बीडीएस प्रणालीवर आ यानंतर 
खा यात वळती क न घेणे आव यक असतांना अिधका-यां या दलुर्क्षतमेळेु 
रक्कम शासनाने परत घेतली, हे खरे आहे काय, 
(२) अस यास, माहे माचर् २०१५ ते मे २०१६ पयर्ंत वसितगहृासाठी एक पयाही 
िमळाला नस यामुळे वसितगहृ चालक िव या यार्ंना कोणतीच सुिवधा देत नसनू 
अितशय िबकट पिरि थतीत िव याथीर् राहत आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
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(३) अस यास, िज हा पिरषद समाज क याण िवभागातून सािवत्रीबाई फुले 
िश यवृ ती, मॅिट्रकपूवर् िश यवृ ती अशा अनेक योजना चालिव या जात 
असून शैक्षिणक सत्रात तीन वेळा िश यवृ ती वाटप कर याचे िनदश असतानाही 
समाज क याण अिधका-यां या िदरंगाईमळेु एकदाही िश यवृ तीचे वाटप कर यात 
आले नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(४) अस यास, सन २०१५-१६ या आिथर्क वषार्त एकाही व तूची खरेदी कर यात 
आली नस याने बजेटम ये प्र तािवत िनधी अखिचर्त राहीला, हे ही खरे आहे 
काय, 
(५) अस यास, याबाबत चौकशी क न सबंंिधतांवर पुढे कोणती कारवाई कर यात 
आली वा येत आहे, नस यास, याची कारणे काय आहेत ? 
 
ी. राजकुमार बडोले : (१) ३१ माचर्, २०१६ रोजी प्रा त ३ कोटी ४४ लाख पये 

इतक्या रकमेची तरतूद अथर्संक प िवतरण प्रणाली (बीडीएस) वर उद्भवले या 
तांित्रक अडचणींमळेु िवतरीत करता आली नाही. 
(२) हे खरे नाही. 
       मुख्य कायर्कारी अिधकारी, िज हा पिरषद, यवतमाळ यांच े         
िद.०५.०३.२०१६ रोजी या आदेशाअ वये यवतमाळ िज यात अनुदािनत 
वसितगहृ तपासणी मोहीम राबिव यात आली. सदर तपासणीअंती िबकट 
पिरि थतीम ये िव याथीर् राहत आहेत, अशी पिरि थती आढळून आली नाही. 
(३) हे खरे नाही. 
       सन २०१५-१६ या सत्रात सािवत्रीबाई फुले िश यवृ तीचे प्रा त संपणूर्   
अजर् ३१ माचर् २०१६ पूवीर्च िनकाली काढ यात आले आहेत. 
       तसेच, मॅट्रीकपूवर् िश यवृ तीबाबत १८५७ िव या यार्ंना लाभ दे यात 
आलेला असनू, शालेय तराव न प्रा त त्रटुींची पतूर्ता केलेले प्र ताव 
अ यापपावेतो अप्रा त अस याने िज हा समाज क याण अिधकारी, िज हा 
पिरषद, यवतमाळ या कायार्लयात कुठलेही प्र ताव प्रलंिबत नाहीत. 
(४) हे खरे नाही. 
(५) प्र न उ  ावत नाही. 
 

----------------- 
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वािशम िज यातील सावकारी कजर्माफीतील गैर यवहाराबाबत 

(१०) *  ५९७१०   ी. यंबकराव िभसे (लातूर ग्रामीण), ी.अिमत झनक 
(िरसोड), ी.कुणाल पाटील (धुळे ग्रामीण) :   स माननीय सहकार मतं्री पुढील 
गो टींचा खलुासा करतील काय :- 
 (१) रा य शासनाने नािपकी व दु काळामुळे आिथर्क संकटात सापडले या 
शतेकर्यांना मदत कर यासाठी राबवले या सावकारी कजर्माफी योजनेत वािशम 
िज यातील सावकार व सहा यक िनबंधक यां या संगनमताने २२ लक्ष पयांच े
बोगस प्र ताव िज हा सिमतीकड ेमा यतसेाठी सादर क न गरै यवहार कर याचा 
प्रय न झा याची मािहती माहे मे, २०१६ म ये वा या दर यान िनदशर्नास आली 
आहे, हे खरे आहे काय, 

(२) अस यास, सदर प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
(३) अस यास, चौकशीत काय िन प न झाले व संबिधत दोषीवर कोणती 
कारवाई कर यात आली वा येत आहे, 
(४) नस यास, िवलंबाची कारणे काय आहे ?  
ी. सुभाष देशमखु : (१) अंशत: खरे आहे. 

(२) व (३) मानोरा तालुक्यातील ४ सावकारांचे एकुण ४६ कजर्माफीची प्रकरणे 
िज हा तरीय सिमतीम ये सादर कर यात आली होती.  यापैकी सौ. िसमा 
राजेश परुी या परवानाधारक सावकाराची एकुण २४ प्रकरण ेसादर कर यात आली 
होती. या २४ प्रकरणांपकैी ९ प्रकरणे सहा यक िनबंधक, सहकारी सं था, मानोरा 
यां याकडून मजंुर कर यात आली. सदर प्रकरणातील रक्कम आहरण अिधकारी 
यां या खा याम ये जमा कर यात आली. दर यान संबिंधत सावकारा या 
यवहार व कामकाजाबाबतची तक्रार िज हा उपिनबधंक, सहकारी सं था, वािशम 
यां याकड ेप्रा त झा यामुळे वरील ९ प्रकरणातील रक्कम सबंंिधत सावकारां या 
खा यावर जमा न करता सदर प्रकरणे िज हा िवशेष लेखापिरक्षक वगर्-१, 
सहकारी सं था, वािशम यां याकड ेतपासणी करीता दे यात आली. 
      िवशषे लेखापिरक्षकां या अिंतम अहवालानसुार सहा यक िनबंधक, 
सहकारी सं था, मानोरा यानंी मंजुर केले या ९ प्रकरणांपकैी ७ प्रकरणांम ये 
रकमा परतफेड होऊनही प्रकरणे कजर्माफीसाठी सादर क न शासनाची िदशाभलू 
के याचे िनदशर्नास आले अस याने व सदरची रक्कम आहरण कर यात 
आ यामुळे संबंिधत सावकार व दोषी अिधकार्यांवर फौजदारी व पाचा गु हा 
दाखल कर याबाबत िवशषे लेखा पिरक्षक यांना कळिव यात आले आहे. 
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        यानसुार संबिंधत सावकार यां यासह ७ कजर्दार व संबंिधत अिधकारी 
यां यावर िद. ०१.०६.२०१६ रोजी गु हा दाखल कर यात आला असून सावकाराचा 
परवाना िद. २१.०६.२०१६ या आदेशा वये र  कर यात आलेला आहे. तसेच 
उक्त ९ प्रकरणी आहरण कर यात आलेली रक्कम .५.६९ लाख सबंंिधत 
सावकारास अदा कर यात आलेली नाही. सदर रक्कम सबंंिधत आहरण 
अिधकार्या या खा यावर जमा असनू ती शासनजमा कर याची कायर्वाही सु  
आहे. 
(४) प्र न उ  ावत नाही. 

----------------- 
बुलढाणा िज यात मॅिट्रको तर िश यवृ ती तसेच शैक्षिणक  

शु क वाटपात गैर यवहार झा याबाबत 

(११) *  ५४५२८   डॉ.सजंय रायमुलकर (मेहकर), ी.राहुल ब दे्र (िचखली), 
प्रा.वषार् गायकवाड (धारावी) :   स माननीय सामािजक  याय मंत्री पुढील 
गो टींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) बुलढाणा िज यात कद्र शासना या मॅिट्रको तर िश यवृ ती तसेच शैक्षिणक 
शु क वाटपात कोटयवधी पयांचा गरै यवहार झा याचे माहे फेब्रुवारी, २०१६ 
म ये वा यादर यान िनदशर्नास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) अस यास, या प्रकरणा या चौकशीदर यान बलुढाणा िज हयातील १५ त े२० 
सं थावर छापे टाक यात आले असून, छा यात ह तगत केले या द तऐवजाम ये 
समुारे २६ कोटी पयांचा गरै यवहार झा याच ेप्रथमदशर्नी िनदशर्नास आले, हे ही 
खरे आहे काय, 
(३) अस यास, सन २०११-१२ या वषार्तील सुमारे चार कोटी पयाचंी कोषागार 
कायार्लयाने नाकारलेली िनयमबाहय देयके ी.नागपूरकर तसेच नंतर आलेले 
सहायक आयुक्त ी.िनतीन ढगे व अकोला येथील सहायक आयुक्त, 
समाजक याण अिधकारी ी. च हाण यांनी सं था चालकांना काढून िदली,  हे ही 
खरे आहे काय, 
(४) अस यास, या संदभार्त शासनाने चौकशी केली आहे काय, यानसुार पढेु 
कोणती कारवाई केली वा कर यात येत आहे, 
(५) नस यास, िवलंबाची कारणे काय आहेत ? 
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ी. राजकुमार बडोले : (१) ,(२), (३) व (४) कद्र शासना  या मॅट्रीको  तर 
िश  यवृ  ती वाटपाल रा  याम  ये गैर  यवहार झाली िकंवा कसे याबाबत चौकशी 
कर  यासाठी गहृिवभागा  या शासन िनणर्य, िदनांक १५/१/२०१६ अ  वये अपर 
पोलीस महासचंालक (प्रिशक्षण) यांचे अ  यक्षतखेाली एक िवशषे चौकशी पथक 
(टा  क फा◌ेसर्)  थापन झाले असून सदर चौकशी पथकामाफर् त चौकशी सु  आहे. 
(५) प्र  न उद्भवत नाही. 

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

मौजे िनमोण ते सानेवाडी त ेमालदार (ता.संगमनेर,िज.अहमदनगर)  
या र   या  या झाले  या दरुाव  थेबाबत 

(१२) *  ६२१५९   ी.अिमन पटेल (मुंबादेवी), ी.राधाकृ  ण िवखे-पाटील 
(िशडीर्) :   स माननीय ग्रामिवकास मंत्री पढुील गो टींचा खुलासा करतील    
काय :- 
  

(१) मौजे िनमोण त े सोनेवाडी व सोनेवाडी ते मालदार (ता.संगमनेर, 
िज.अहमदनगर) या र   यावर अवजड वाहनामधनू अहोरात्र होणा-या खडी  या 
वाहतूकीमुळे र   याची दरुाव  था झाली असून यावर चालणे अशक्य झाले आहे, 
हे खरे आहे काय, 
(२) अस  यास, र   या  या दरुाव  थमेळेु तथेील  थािनक वाहनधारकांम  ये 
मणक् या  या आजाराचे प्रमाण तसेच  वसनाच े आजार वाढले अस  याची बाब   
माहे एिप्रल, २०१६ म  ये केले  या पाहणीत आढळून आले, हे खरे आहे काय, 
(३) अस  यास, याप्रकरणी मा.िवरोधी पक्षनेता िवधानसभा यांनी िदनांक २० मे, 
२०१६ रोजी मा.सावर्जिनक बांधकाम मतं्री यांचकेड ेतक्रार केली आहे, हे खरे आहे 
काय, 
(४) उक् त तक्रारी  या अनषुंगाने सदरहू र   याची दु  ती कर  या  या  टीने 
कोणती कायर्वाही केली वा कर  यात येत आहे ? 
  
ीमती पकंजा मंुड े: (१)  र याची दरुाव था झाली आहे हे खरे आहे.     

(२) िज हा पिरषदेकड ेअशा प्रकारची तक्रार प्रा त नाही. 
(३) होय, हे खरे आहे. 
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(४) प्र नांिकत र याम ये दोन र यांचा समावेश आहे. अ) िनमोण सोनेवाडी ते 
इिजमा-२६७ ग्रामीण मागर् क्र.४ या र याची लांबी ४.५० िक.मी.आहे.      
यापकैी ०/०० ते ३/५०० िक.मी. लांबी डांबरी पृ ठभाग असून सुि थतीत आहे.  
ब) िपपंळे, सोनेवाडी फाटा, मालदाड ते संगमनेर र ता इतर िज हा मागर् क्र.२६७ 
असून या र याची एकूण लांबी ११.५०० िक.मी. आहे. यापकैी ७/५०० त े
११/५०० िक.मी. पृ ठभाग डाबंरी असून सिु थतीत आहे. 
     सदर र यांवर दगडखाणी व के्रशर या अवजड वाहतूकीमुळे र ता खराब 
झालेला अस याने गौण खिनज िनधी मधनू  िनधी िमळणेबाबत प्र ताव 
िज हािधकारी यां याकड ेिज हा पिरषदेमाफर् त सादर कर यात येत आहे. 

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

पेण, शहापूर, घोडगेांव, सोलापूर व राजूर या आिदवासी  
प्रक पात कंत्राटदाराने गैर यवहार के याबाबत 

  

(१३) *  ५८४९८   ी. पेश  हात्रे (िभवंडी पूवर्) :   स माननीय आिदवासी 
िवकास मतं्री पुढील गो टींचा खलुासा करतील काय :- 
 (१) अ पर आयुक्त, ठाणे व नािशक यांचे अंतगर्त असले या पेण, शहापूर, 
घोडगेांव, सोलापूर व राजूर या एकाि मक आिदवासी प्रक पात सन २०१२ त े  
सन २०१५ या कालावधीत आिदवासी िवकास िवभागा या किद्रय िवकास योजना, 
युिक्लयस बजेट व इतर वैयिक्तक लाभा या योजनांच ेगरजू लाभा यार्ंना लाभ 
न देता बनावट कागदपत्र ेतयार क न संबंिधत प्रक प कायार्लयातील अिधकारी 
व कमर्चारी यां या संगनमताने ी. शरद पोखरकर, कंत्राटदार यांनी कोटयवधी 
पयांचा गैर यवहार केला आहे, हे खरे आहे काय, 

(२) तसेच उपरोक्त कालावधीत ी. पोखरकर, कंत्राटदार यांना िदलेली कंत्राटे, 
कामांची अदंाजपत्रके व िनिवदांची सखोल चौकशी कर याबाबत              
लोकप्रितिनधी-िभवडंी पूवर्  यांनी सिचव-आिदवासी िवकास िवभाग, आयुक्त-
आिदवासी िवकास आयुक्तालय, नािशक, अ पर आयुक्त-ठाणे यां याकड े     
माहे मे, २०१६ म ये वा यादर यान लेखी िनवेदना वारे मागणी केली आहे, हे 
ही खरे आहे काय, 
 
 



 15  

(३) अस यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय 
आढळून आले व तदनसुार शासनाने दोषीं ठेकेदारांवर कारवाई क न यांनी 
केले या गैर यवहाराबाबत सखोल चौकशी क न का या यादीत टाक याबाबत 
कोणती कायर्वाही केली व सदर गैर यवहारात मदत करणार्या संबिंधत अिधकारी 
व कमर्चारी यां यावर तातडीने कोणती कारवाई केली वा कर यात येत आहे, 
(४) नस यास, िवलंबाची कारणे काय आहेत व याबाबतची स यि थती काय   
आहे ? 

ी. िव  ण ुसवरा : (१) हे खरे नाही. 
(२) अंशत: खरे आहे. 
लोकप्रितनीधीनंी अपर आयकु्त कायार्लयाम ये िद.१/०३/२०१६ रोजी या पत्रा वये 
सदर प्रकरणी चौकशी कर याची मागणी केली आहे. या मागणी या अनुषगंाने 
चौकशी केली आहे. 
(३) सदर प्रकरणी चौकशी केली असता सन २०१२ त े२०१५ या कालावधीम ये 
केवळ प्रक प कायार्लय, एकाि मक आिदवासी िवकास प्रक प घोडगेाव, पेण व 
सोलापूर या िठकाणीच ी.पोखरकर यांना कद्रीय योजना व युक्लीयस बजेट 
अंतगर्त योजना अमंलबजावणीचे कंत्राट िदले आहे. तथािप या कंत्राटदारास 
िदले या योजनां या िठकाणी आिदवासी िनरीक्षकांनी थळभेटी देवनू सदर कामे 
पुणर् झा याची खात्री क न घेत याचा अहवाल तयार केला आहे. या अनुषंगाने  
योजना कायर्ि वत न करता शासकीय िनधीत गैर यवहार झालेला अस याचे 
सकृतदशर्नी िदसून येत नाही. तथािप सदर प्रकरणी अपर आयुक्त आिदवासी 
िवकास यांचे माफर् त चौकशी क न सिव तर अहवाल मागिव यात येईल. 
(४) प्र न उ  ावत नाही. 

---------------- 
अहमदनगर िज यातील ीरामपूर येथ ेकां याला ३ हजार  

पये प्रित िक्वंटल भाव देणेबाबत 

(१४) *  ६२५४१   ी.भाऊसाहेब काबंळे ( ीरामपूर), ी.अिमन पटेल (मुंबादेवी), 
ी.बाळासाहेब थोरात (संगमनेर) :   स माननीय पणन मंत्री पुढील गो टींचा 

खलुासा करतील काय :- 
  

(१) अहमदनगर िज यातील ीरामपूर येथ े कां याला ३ हजार पये प्रित 
िक्वंटल भाव यावा यासाठी कांदा उ पादक शतेकर्यांनी प्रातांिधकारी, तहिसल 



 16  

कायार्लयासमोर कादंाफेक आदंोलन केले अस याच ेमाहे मे, २०१६ म ये वा या 
दर यान िनदशर्नास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) अस यास, कांदा उ पादक शेतकर्यां या या मागणीबाबत िनणर्य घेऊन 
कोणती कायर्वाही केली वा कर यात येत आहे, 
(३) नस यास, िवलंबाची कारणे काय आहेत ? 
 

ी. सुभाष देशमखु : (१) होय. 
(२) कद्रशासनाने कादंा या िपकाचा जीवनाव यक व तू काय यांतगर्त समावेश 
केलेला असनू, कांदा हे नाशवंत िपक अस याने याला िकमान आधारभूत 
िकंमत/हमीभाव लाग ू केलेला नाही.  यामळेु कद्रशासना या (Price 
Stabilization fund) िकंमत ि थरता िनधी योजनेत सहभागी हो याचा िनणर्य 
घे यात येत आहे. 
(३) प्र न उ  ावत नाही. 

----------------- 
मरुबाड (िज.ठाणे) तालुक्यातील सावर्जिनक बांधकाम िवभागाने  

िविवध िवकासकामांम ये केलेला गरै यवहार 
  

(१५) *  ५७५०४   ी.सरदार तारािसहं (मलंुुड) :   स माननीय सावर्जिनक 
बांधकाम (सावर्जिनक उपक्रम वगळून) मतं्री पढुील गो टींचा खलुासा करतील 
काय :- 
  

(१)  मरुबाड (िज.ठाणे) तालुक्यातील सावर्जिनक बांधकाम िवभागातफ कर यात 
येणार्या िविवध िवकासकामांम ये बोगस िबले तयार करणे, आराखडा बनिवलेली 
कामे पूणर् न करणे, खोटी िबले तयार करणे, ठेकेदारां या िबलांमधनू रॉय टी 
वसलु न करणे अशा अनेक तक्रारींची चौकशी कर याची मागणी माहे एिप्रल, 
२०१६ म ये वा या दर यान मुरबाड तालुका पे्रसक्लब अ यक्ष व सामािजक 
कायर्कत ी.नामदेव शलेार यांनी मा.मुख्यमंत्री, मा.िवधानसभा व पिरषद िवरोधी 
पक्षनेत,े सावर्जिनक बांधकाम िवभागाचे कायर्कारी अिभयंता यांचेकड े लेखी 
िनवेदन देऊन केली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) तसेच िनकृ ट व बोगस कामां या िवरोधात तक्रारदारांनी मुरबाड तहिसल 
कायार्लयासमोर केलेले उपोषण सावर्जिनक बांधकाम उपिवभागाकडून िदले या 
आ वासनानंतर सोड यात येऊनही या आ वासनाची अ याप पुतर्ता केली 
नस याची बाब िनदशर्नास आली, हे ही खरे आहे काय, 
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(३) अस यास, प्र न भाग (१) मधील िनवेदनाम ये कर यात आले या प्रमुख 
तक्रारींची दखल घे यात आली आहे काय, तक्रारीत नमूद बाबींची चौकशी 
कर यात आली आहे काय, चौकशीत काय आढळून आले, 
(४) अस यास, या तक्रारीं या अनुषंगाने गैर यवहार करणार्यांवर कोणती कारवाई 
केली वा कर यात येत आहे, नस यास, िवलंबाची कारणे काय आहेत ? 
  
ी. चंद्रकांत पाटील : (१) ी.नामदेव शलेार यांचे माहे एिप्रल, २०१६ च ेिनवेदन 

आढळून येत नाही. परंतु िद.११/०५/२०१६ व िद.२५/५/२०१६ ची पत्र ेप्रा त झाली 
आहेत. 
(२), (३) व (४) ी.नामदेव शेलार यां या िद.११/५/२०१६ व िद.२५/५/२०१६ या 
िनवेदना या अनुषगंाने अिधक्षक अिभयता, द.व.गु.िन.मंडळ, कोकणभवन, नवी 
मुंबई यां यामाफर् त चौकशी आदेिशत कर यात आली आहे. 

----------------- 
क ळ (ता.वभैववाडी, िज.िसधंुदगुर्) घाटमागार्ं या झाले या दरुाव थबेाबत 

  

(१६) *  ५४३०५   ी.िनतेश राणे (कणकवली), ी.कालीदास कोळंबकर 
(वडाळा) :   स माननीय सावर्जिनक बांधकाम (सावर्जिनक उपक्रम वगळून) मतं्री 
पुढील गो टींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) पि चम महारा ट्राला तळ कोकणाशी जोडणार्या अ यतं जवळ या व 
सोयी कर असले या १० िकमी लांबी या क ळ घाट मागार्ची दरुाव था झाली 
असून घाटात अनेक िठकाणी संरक्षण कठड े ढासळले या अव थते आहेत तर 
अनेक िठकाणी दरडी धोकादायक अव थेत आहेत, हे खरे आहे काय 
(२) सदरहू घाटमागार्ंची धोकादायक अव था अस याने पावसाळयात वारंवार दरडी 
कोसळ याने मागील ३ वषार् पासून वाहतूकीचा खोळंबा झा या या घटनाही 
घडले या आहेत, हे ही खरे आहे काय  
(३) अस यास, क ळ, िधडंवणे फाटा येथे मोठी दरड धोकादायक असून यां या 
पुढे १ िक.मी. अतंरावर आिण िसधंदुगुर् िज हा ह ीजवळही अशा ३-४ िठकाणी 
दरडी कोसळ याची  शक्यता असून घाटमागार्त अनेक िठकाणी संरक्षण कठड े
ढासळले या अव थते असनू घाटमागार्त असले या ती  वळणावर लावलेले 
बैिरयसर्ही तुटले या अव थते अस याने नागमोडी वळणावरच वाहनांना अिधक 
धोका सभंवत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
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(४) सदरहू क ळ घाटात मोठया दरडींना प्रायोगीक त वावर २०० मीटर अतंराची 
लोखंडी जाळी बसिव यात आली असून नूतनीकरणासाठी ४ कोटी पयांचा िनधी 
खचर् कर यात आला असून आधार िभतं व संरक्षण िभतंीसाठी गे या ५ वषार्ंत 
समुारे ३० लाख पये खचर् कर यात येऊनही घाटमागार्तील दरडींचा िवचार करता 
या जाळयाही िन पयोगी ठरत आहेत, हे ही खरे आहे काय 
(५) अस यास, या घाटमागार् या वरीत दु तीकरीता शासनाने कोणती कायर्वाही 
केली आहे, नस यास, िवलबंाची कारणे काय आहेत ? 
  
ी. चंद्रकातं पाटील : (१) अशंतः खरे आहे. 

(२) हे खरे आहे. 
(३) होय, अंशतः खरे आहे. 
(४) घाटा  या  या भागात लोखंडी जाळया बसिव  यात आ  या आहेत. तेथील 
भागा  यितिरक् त अ  य िठकाणी दरडी कोसळतात. 
(५) या र   या  या काही भागात नतुनीकरण कर  यात आले असून संरक्षक िभतं, 
कॅ्रश बेरीयसर्, लोखडंी जाळी उपल  ध करण े इ. उपाययोजना कर  यात आ  या 
आहेत व उवर्िरत भागात संरक्षक िभतं बांधणे, कॅ्रश बेरीयसर् बसवणे व घाट 
भागाच े ं दीकरण करणे इ. कामे मंजुरी, िनधी, िनकष व प्राथा  यक्रमानुसार हाती 
घे  याच ेिनयोजन आहे. 

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

आजरा-आंबोली (िज.को हापूर) र यावर धोकादायक  
वळणे व अ ं द पलू दु तीबाबत 

  

(१७) *  ५९५६६   ी.प्रकाश आिबटकर (राधानगरी) :   स माननीय सावर्जिनक 
बांधकाम (सावर्जिनक उपक्रम वगळून) मतं्री पढुील गो टींचा खलुासा करतील 
काय :- 
  

(१) आजरा-आंबोली (िज.को हापूर) र यावर धोकादायक वळणे व अ ं द पूल 
यामुळे गे या ६ वषार्ं या कालावधीम ये अंदाजे ६० हून अिधक प्रवाशांचा मृ य ू
झा याचे माहे माचर्, २०१६ म ये वा या दर यान िनदशर्नास आले, हे खरे आहे 
काय, 
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(२) अस यास, आजरा ह ीतील २२ िक.मी. अतंराम ये िब्रटीशकालीन पलू व ४५ 
िठकाणी धोकादायक वळणे काढ याची मागणी थािनक नागरीक व प्रवाशांकडून 
वारंवार होत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) अस यास, पूल दु ती कर याबाबत व र यावरील वळणे काढ याबाबत 
शासनाने कोणती कायर्वाही केली आहेत, 
(४) नस यास, िवलंबाची कारणे काय आहेत ? 
ी. चंद्रकातं पाटील : (१) अशंत: खरे आहे. 

      आंबोली आजरा गडिहगं्लज संके वर हा र ता रा यमागर् १८८ चा भाग 
आहे. आजरा पोिलस ठाणे यांचे कडून प्रा त मािहतीनसुार सन २०१० ते २०१६ 
म ये झाले या ४७ अपघाताम ये १४ प्रवशांना जीव गमवावा लागला आहे. 
तथािप सदर अपघात र यां या दोषामुळे झा याची न द नाही. 
(२) हे खरे नाही. 
     आंबोली ते आजरा िक.मी. ५/२०० ते २६/०० या लांबीम ये एकूण ३३ 
वळणांपकैी १३ वळणांची सुधारणा गट-ड कायर्क्रमातनू पणूर् कर यात आली 
आहेत. 
(३) हा र ता रा ट्रीय महामागर् हणून घोिषत झाला आहे, र यासाठी करावयाची 
आव यक सवर् कामे भूतल पिरवहन मंत्रालय, नवी िद ली यां यामाफर् त होणे 
अपेिक्षत आहे. 
(४) प्र न उ  ावत नाही. 

----------------- 
कजर्त (िज.रायगड) उपिज हा ग्णालयाची तसेच डॉक्टर/कमर्चार्यां या 

िनवास थानांची झालेली दरुाव था 
(१८) *  ५६२६०   ी.सरेुश लाड (कजर्त), ी.िजतद्र आ  हाड (मुबं्रा कळवा), 
ी.भा कर जाधव (गुहागर), ी.हसन मु ीफ (कागल) :   स माननीय 

सावर्जिनक बांधकाम (सावर्जिनक उपक्रम वगळून) मतं्री पुढील गो टीचंा खलुासा 
करतील काय :- 
  

(१) रायगड िज यातील कजर्त उपिज हा ग्णालयाची तसेच ग्णालय 
पिरसरातील डॉक्टर तसेच कमर्चार्यासंाठी उभार यात आले या िनवास थानांची 
योग्य देखभाल न ठेव याने पडझड झाली असनू ड्रनेेज िस टीम पणुर्त: नादु त 
झा यामुळे िभतंीव न जमीनी या िदशनेे येणारे सांडपा याचे पाईप जागोजागी 
फुट याने यातून मैला व सांडपा याची गळती सु  आहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) अस यास, हे मैलायुक्त सांडपाणी ग्णालय पिरसरात पसर याने घाणीचे 
साम्रा य िनमार्ण होऊन मोठया प्रमाणात दगुर्धी पसरली आहे तसेच याच 
दलदलीवर डासांचा प्रादभूार्व वाढून ग्णालयात उपचारासाठी येणार्या ग्णां या 
आरोग्याला धोका िनमार्ण झाला आहे, हे खरे आहे काय, 
(३) अस यास, याबाबत थािनक लोकप्रितिनधींनी ग्णालय प्रशासनाकड ेतसेच 
सावर्जिनक बांधकाम िवभाग, कजर्त यां याकड े तक्रारी क नसु दा कोणतीच 
कायर्वाही केली नाही, हे खरे आहे काय, 
(४) अस यास, िवलंबाची कारणे काय आहेत ? 
  
ी. चंद्रकातं पाटील : (१) हे अंशत: खरे आहे. 

     ग्णालय पिरसरातील डॉक्टर व कमर्चारी िनवास थानापकैी टाईप-III 
प्रकार या दोन िनवास थानाम ये कोणीही वा त य करीत नस याने या 
इमारतीची काही प्रमाणात हानी झालेली आहे. तसेच ग्णालय पिरसरातील 
डॉक्टर व कमर्चारी िनवास थानांची ड्रनेेज िसि टम अशंत: नादु त झाली आहे. 
तसेच ग्णालय पिरसरातील डॉक्टर व कमर्चारी िनवास थाना या काही िठकाणी 
िभतंीव न जिमनी या िदशनेे येणारे सांडपाणी वाहून नेणारे पाईप हे फुटलेले 
नसून यां या सां यामधनू सांडपा याची गळती होत आहे. 
(२) हे अंशत: खरे आहे. 
      ग्णालय पिरसरातील डॉक्टर व कमर्चारी िनवास थाना या काही िठकाणी 
िभतंीव न जिमनी या िदशनेे पाईपा या सां यामधून गळती होणा-या 
सांडपा यामुळे व जिमनीविरल ड्रनेेज च ेचे बर, पाईप व से टीक टँक नादु त 
झा याने मलैायुक्त सांडपाणी ग्णालय पिरसरात काही इमारती जवळ 
पसर याच े िदसनू येते. तसेच ग्णालया या िनवास थान पिरसरात मैलायकु्त 
सांडपाणी पसर याने डासांची उ प ती होऊ शकते. 
(३) व (४) ग्णालय पिरसरातील ड्रनेेज दु ती या कामांची तातडीची िनकड 
पाहता, सदर कामास िवशषे दु ती अंतगर्त अधीक्षक अिभयंता, सावर्जिनक 
बांधकाम मडंळ, रायगड, नवी मुंबई यांचेकडून मंजूरी दे यात आली आहे. ही 
कामे िनिवदा तरावर असनू िनिवदा िनि चती झा यानंतर दु तीची कामे 
तातडीने हाती घे यात येत आहेत.    
 

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



 21  

सामािजक याय िवभागास अनुसूिचत जाती या िव या यार्ंसाठी  
प्रा त झालेला िनधी अखिचर्त रािह याबाबत 

(१९) *  ६३१०९   ी.राज पुरोिहत (कुलाबा), ी.िड म लीकाजूर्न रे डी 
(रामटेक) :   स माननीय सामािजक  याय मतं्री पुढील गो टीचंा खलुासा 
करतील काय :- 
  

(१) रा  यातील अनसुूिचत जाती या िव या यार्ंना दे यात येणार्या 
िश यवृ तीकिरता िव त िवभागाकडून सामािजक याय िवभागाला प्रा त झालेला 
७५० कोटी पयांचा िनधी िवभागा या अिधकार्यां या हलगजीर्पणामुळे खचर् 
कर यात आला नस याचे िदनांक १३ जून, २०१६ रोजी वा यासमुारास 
िनदशर्नास आला आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) अस यास, यामळेु या सवर् प्रकरणाची सखोल चौकशी कर यात आली आहे 
काय, अस यास, चौकशीनसूार सदर िनधी िविनयोगािशवाय वाया घालणार्या 
अिधकार्यांवर कोणती कारवाई कर यात येणार आहे वा येत आहे, 
(३) नस यास, होणार्या िवलबंाची कारणे काय आहेत ? 
  
ी. राजकुमार बडोले : (१) अंशत: खरे आहे. 

(२) व (३) अिनयिमतता झालेली नस याचे िनदशर्नास आले, यामुळे चौकशी 
प्र तािवत कर यात आलेली नाही. 

----------------- 
रायगड िज हयातील पेण त ेवडखळ मागार्वर होणारी वाहतूक क डी 

(२०) *  ५८८२९   ी.प्रशांत ठाकूर (पनवेल), ी.समीर कुणावार (िहगंणघाट), 
अॅड.आिशष शलेार (वांदे्र पि चम), ी.िवजय काळे (िशवाजीनगर), ीमती मिनषा 
चौधरी (दिहसर) :   स माननीय सावर्जिनक बांधकाम (सावर्जिनक उपक्रम 
वगळून) मतं्री पुढील गो टींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) रायगड िज हयातील पेण ते वडखळ मागार्वर दररोज वाहतुकीची मोठया 
प्रमाणात क डी होत अस याने प्रवाशांच,े ग्णांचे हाल होत असून वाहनांच ेलाखो 
िलटर इंधन वाया गे यामळेु आिथर्क नकुसान होत अस याच ेमाहे जून, २०१६ 
म ये वा या दर यान िनदशर्नास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) अस यास, वडखळ बायपासचा र ता आिण वडखळ त ेपेण, अंतोरे फाटा ते 
तरळखोत पयर्ंतचा र ता चौपदरीकरण के यास दररोज होणारी वाहतुकीची क डी 
दरू हो यास मदत होइर्ल, हे खरे आहे काय, 
(३) अस यास, प्र न भाग (२) बाबत शासनाने पाहणी केली आहे काय, यात 
काय आढळून आले यानसुार सदर र याचे चौपदरीकरण कर याबाबत शासन 
कोणती कायर्वाही करणार आहे, 
(४) नस यास, िवलंबाची कारणे काय आहेत ? 
  
ी. चंद्रकातं पाटील : (१) अशंत: खरे आहे. 

(२) होय. 
(३) व (४) भारतीय रा ट्रीय राजमागर् प्रािधकरणामाफर् त खाजगीकरणामधून 
प्रगतीत असले या पनवेल त े इंदापरू या ८४ िक.मी. रा ट्रीय महामागार् या 
प्रक पाम ये प्र नाधीन लाबंीतील र या या चौपदरीकरणाचे काम समािव ट 
आहे. कनार्ळा पक्षी अभयार य के्षत्रामधील महामागर् ं दीकरणासाठी  पयार्वरण व 
वन िवभागाची मंजुरी, जलवाही यांचे थलांतर तसेच मौ. काराव, नागोठणे व 
कोलेटी येथील भूसंपादन या बाबींना िवलंब झा याने तसेच उ योजकाकडून 
िदरंगाई झा याने प्रक पा या कामास िवलंब झालेला आहे तथािप पनवेल त े
इंदापरू या महामागार्चे चौपदरीकरण (वडखळ बायपास सहीत) िडसबर २०१७ 
पयर्ंत पणूर् कर याचे िनयोजन अस याचे प्रक प संचालक, भारतीय रा ट्रीय 
राजमागर् प्रािधकरण, पनवेल यांनी कळिवले आहे. 

----------------- 
पनवेल (िज.रायगड) येथील आिदवासी मिहलासंाठी राबिव यात आले या  

िशलाई मशीन व प्रिशक्षण योजनेत झालेला गैर यवहार 
  

(२१) *  ५४७८२   ीमती योती कलानी (उ हासनगर) :   स माननीय 
आिदवासी िवकास मंत्री पढुील गो टींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) पनवेल (िज.रायगड) येथील आिदवासी िवभागातफ आिदवासी मिहलासंाठी 
राबिव यात आले या िशलाई मशीन व प्रिशक्षण योजनेत १० लाखांचा गैर यवहार 
झा याचे मािहती या अिधकारा वये आिदवासी समाजाचे सामािजक कायर्कत 
यांनी माहे िडसबर, २०१५ म ये वा यादर यान िनदशर्नास आले आहे, हे खरे 
आहे काय, 
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(२) अस यास, प्र यक्षात योजना राबिवलेली नसताना ती राबिव याच े बोगस 
कागदपत्रे तयार क न ठेकेदाराने १० लाख ३२ हजार ५०० पयांचा अपहार केला 
अस याच ेिनदशर्नास आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) अस यास, शासनाने अ याप याबाबत कोणतीही कारवाई केली नसनू 
याबाबत चौकशी क न दोषींवर कारवाई केली वा कर यात येत आहे, 
(४)  नस यास, िवलंबाची कारणे काय आहेत ? 
 
ी. िव  ण ुसवरा : (१) होय, हे खरे आहे. 

(२) होय, हे खरे आहे. 
(३) प्रक  प अिधकारी, पेण कायार्लयाने िदनांक १ जुल,ै २०१६ रोजी पनवेल 
पोलीस  टेशन येथे संबंिधत सं  थेिव  द गु  हा दाखल केला आहे. 
(४) प्र  न उ  ावत नाही. 

----------------- 
  
पुणे-सातारा (ता.भोर,िज.पुणे) महामागार्  या र  ता ं दीकरणा या कामात नळपाणी 

पुरवठा योजनां या पाईपलाईनचे झालेले नकुसान 
  

(२२) *  ५५५०४   ी.संग्राम थोपटे (भोर), ी.अ लम शेख (मालाड पि चम), 
ी.अिमन पटेल (मुंबादेवी), डॉ.सतंोष टारफे (कळमनुरी), ी.कुणाल पाटील (धुळे 

ग्रामीण) :   स माननीय सावर्जिनक बांधकाम (सावर्जिनक उपक्रम वगळून) मंत्री 
पुढील गो टींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) पुणे-सातारा (ता.भोर, िज.पुणे) महामागार्  या र  ता ं दीकरणाच ेकाम करताना 
अनेक गावां या नळपाणी पुरवठा योजनां या पाईपलाईन फुट या असून सदर 
कामासाठी ८० लाख पये मंजरू कर यात येऊनही या र याच ेकाम करणार्या 
ठेकेदारांकडून पाईपलाईन दु तीचे काम करणार्या कंत्राटदाराला पाईपलाईनची 
ह  िनि चत क न िदली जात नस याने दोन मिह यांपासनू र यांचे काम 
प्रलंिबत अस याचे माहे एिप्रल, २०१६ म ये वा यादर यान िनदशर्नास आले, हे 
खरे आहे काय, 
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(२) अस यास, उक्त पाईपलाईनची दु ती झाली नस याने ९ गावांना 
नळपाणीपुरवठा होत नस यामुळे महामागर् प्रािधकरण व िरलाय स इ फ्रा 
कंपनी या कामाब ल नागरीक त्र त झाले असून यानंी वरीत काम सु  न 
के यास आंदोलन कर याचा इशारा िदला आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) अस यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, यात काय 
आढळून आले व यानुषंगाने कोणती कायर्वाही केली वा कर यात येत आहे, 
(४) नस यास, िवलंबाची कारणे काय आहेत ? 
  
ी. चंद्रकातं पाटील : (१) भारतीय रा ट्रीय राजमागर् प्रािधकरणामाफर् त पुणे ते 

सातारा या १४०.३५ िक.मी. महामागार् या सहापदरीकरणाचा प्रक प राबिव यात 
येत असनू यासाठी िविवध सेवा वािह या थलांतरीत कर यासाठी िडसबर, 
२०१५ म ये मा यता िमळाली आहे. सदरील सेवा वािह या थलातंरीत कर याच े
काम प्रगतीत असून ऑक्टोबर, २०१६ अखरे सदरील काम पणूर् कर याच े
िनयोिजत अस याचे प्रक प संचालक, भारतीय रा ट्रीय राजमागर् प्रािधकरण, पणुे 
यांनी कळिवले आहे. 
(२) अशा आशयाची कोणतीही तक्रार प्रा त झाली नस याचे प्रक प संचालक, 
भारतीय रा ट्रीय राजमागर् प्रािधकरण, पुणे यांनी कळिवले आहे. 
(३) प्र  न उ  ावत नाही. 
(४) प्र न उ  ावत नाही. 

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

चोपडा औ योिगक िवकास कद्राकिरता खाजगी जिमनीचा  
सादर कर यात आलेला प्र ताव 

  

(२३) *  ६०२९४   ी.चंद्रकांत सोनावणे (चोपडा) :   स माननीय उ योग मतं्री 
पुढील गो टींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) महारा  ट्र औ योिगक िवकास महामंडळातफ चोपडा औ योिगक िवकास 
कद्राकिरता (मौजे चहाडीर्) २०.७५ हेक् टर सरकारी जमीन ३५.२० खाजगी जिमनीचा 
प्र  ताव शासनास सादर कर  यात आला आहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) अस  यास, उक् त प्र  तावास मंजूरी िद  यास तालुक् यातील आिदवासी जनतसे 
मो या प्रमाणात रोजगार उपल  ध होऊन उ योजकांना उ योग उभारणीस वाव 
िमळणार आहे, हे खरे आहे काय, 
(३) अस  यास, सदर प्रकरणी  थािनक लोकप्रितिनधींनी िदनांक ३ नो  हबर, 
२०१५ रोजी मा.उ योग मतं्री यानंा पत्र  यवहार क नही अ याप कोणतीच 
कायर्वाही झालेली नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(४) नस  यास,  याची कारण ेकाय आहेत ? 
  
ी. सुभाष देसाई : (१) व (२) होय, हे खरे आहे. 

(३) हे खरे नाही. 
      चोपडा िवकास कद्रातील जागेम ये भूजल परेुसे उपल ध नस यामुळे 
औ योिगक के्षत्रास २० िक.मी.अंतराव न पाणी आणण ेआिथर्क टया परवडणारे 
नसून  पाणी पुरवठा योजना राबिवणे सयंुिक्तक होणार नाही असा अहवाल 
कायर्कारी अिभयतंा, धुळे  तसेच भूजल सवक्षण व िवकास यतं्रणा जळगाव 
यांनीही पा याचे प्रमाण कमी अस यामळेु िवधंण िवहीर खोदणे योग्य होणार 
नाही असे कळिवले होत.े या तव  चोपडा औ योिगक िवकास कद्रासाठी     
(मौजे चहाडीर्) शा वत पा याचा त्रोत उपल ध होत नस यामुळे के्षत्र िवकिसत 
कर याची कायर्वाही  ता पुरती थिगत ठेव यात आली होती. थािनक 
लोकप्रितिनधीनंी  मा. मंत्री (उ योग) याना सदरहू के्षत्र िवकिसत करणेबाबत ३ 
नो हबर २०१५ म ये िदले या पत्रानुसार प्रादेिशक अिधकारी, धुळे यांनी 
लोकप्रितिनधीशंी  चचार् क न पा या या उपल धतेबाबत फेर आढावा घेतला.  
यानसुार भूजल सवक्षण व िवकास यतं्रणा जळगाव यांनी संपािदत कर यात 
आले या के्षत्रातील गट नं. २४४ म ये बोअरवेल वारे पाणी उपल ध होईल असा 
अहवाल िदला आहे.तथािप सदऱ के्षत्रास शा वत पा याचा त्रोत उपल ध 
झा यानतंर सदर औ योिगक के्षत्र िवकिसत कर याची कायर्वाही कर यात 
येईल.  
(४) प्र न उ  ावत नाही. 
 

----------------- 
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सावली तालुक्यातील (िज.चदं्रपूर) सावली-कवठी-पारडी-हरणघाट  
र याचे बाधंकाम कर याबाबत 

  

(२४) *  ५५५१३   ी.िवजय वडटे्टीवार (ब्र हपूरी) :   स माननीय ग्रामिवकास 
मतं्री पुढील गो टींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) चंद्रपूर िज यातील सावली तालूक्यातील सावली-कवठी-पारडी-हरणघाट हा 
र ता रहदारीचा असून अ यंत खराब व नादु त झालेला अस यामुळे वारंवार 
अपघात होवून िनरपराध लोकांचे अपघातात मृ यु होत आहेत, हे खरे आहे काय, 
(२) अस यास, या पिरसरातील हजारो नागिरकांनी हा र ता तातडीने दु त 
क न न याने मजबुतीकरण व डांबरीकरण कर याची मागणी करीत असताना 
सु दा सदर र याची दु ती कर यात आलेली नस याची मािहती माहे ५ जून 
२०१६ रोजी वा या समुारास िनदशर्नास आले आहे हे खरे आहे काय, 
(३) अस यास, चंद्रपूर आिण गडिचरोली या दोन िज हयाला जोडणार्या हा र ता 
सावली तालुक्यासह गडिचरोली िज यातील चामोशी, आ टी पिरसरातील 
नागिरकांना दळणवळणा या टीने मह वाचा अस याने या र याच े
मजबतुीकरण व डांबरीकरण कर यासाठी शासनाने कोणती कायर्वाही केलेली आहे 
वा कर यात येत आहे 
(४) नस यास, िवलंबाची सवर्साधारण कारणे काय आहेत ? 
  
ीमती पकंजा मुंड े: (१) र ता नादु त आहे हे खरे आहे. परंत ुअपघात होवून 

अपघातात मृ यू होत अस याच ेखरे नाही.           
(२) व (३) प्र नांिकत सावली कवठी पारडी हरणघाट या र ता लांबीम ये सावली 
ते कवठी या इतर िज हा मागर् क्र. १३३ चा भाग व कवठी ते हरणघाट या 
ग्रामीण मागर् क्र.४६ या दोन र यांचा समावेश आहे. 
      सावली त ेकवठी  या ७.०० िक.मी. लांबीचा र ता मखु्यमंत्री ग्राम सडक 
योजना सन २०१६-१७ अंतगर्त प्र तािवत आहे. तसेच कवठी ते हरणघाट या 
र या या  खराब  लांबीतील दु तीच े काम िज हा पिरषदेला िविवध 
योजनामंधनू प्रा त िनधी व िनकषा या अिधन राहून प्र तािवत कर याच ेिज हा 
पिरषदेचे िनयोजन आहे. 
(४) प्र न उ  ावत नाही. 

----------------- 
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रा यात सन २०१५ म ये महारा ट्र लोकसेवा आयोगा यावतीने  
(एमपीएससी) घे यात आले या पिरक्षते १५ उमेदवारांची  

जात प्रमाणपत्र ेबोगस अस याबाबत 

(२५) *  ६०६४२   ी.वैभव नाईक (कुडाळ), ी.कुणाल पाटील (धळेु ग्रामीण), 
ी.संग्राम थोपटे (भोर), ी.अिमन पटेल (मुंबादेवी), ी.डी.एस.अिहरे (साक्री), 

डॉ.सतंोष टारफे (कळमनुरी), प्रा.वषार् गायकवाड (धारावी), ी.िवजय वडटे्टीवार 
(ब्र हपूरी), ी.अ लम शेख (मालाड पि चम), ी.प्रशांत बंब (गंगापूर), ी.संजय 
सावकारे (भसुावळ) :   स माननीय आिदवासी िवकास मंत्री पढुील गो टींचा 
खलुासा करतील काय :- 
  

(१) रा यात सन २०१५ म ये महारा ट्र लोकसेवा आयोगा यावतीने (एमपीएससी) 
घे यात आले या उपिज हािधकारी, सहा यक पोलीस आयुक्त, तहिसलदार व 
पिरवहन अिधकारी या पदासंाठी घे यात आले या पिरके्षत आिदवासी प्रवगार्तील 
उ तीणर् झाले या ३० उमेदवारांपकैी १५ उमेदवारांची जात प्रमाणपत्रे बोगस 
अस याच ेआढळून आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) अस यास, सदरहू जात प्रमाणपत्रांची पडताळणी पु यातील आिदवासी 
सशंोधन िवकास सं थेकडून कर यात येऊन यानंी याबाबतचा अहवाल शासनास 
पाठिवला आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) अस यास, सदर प्रकरणी शासन तरावरील कायर्वाहीची स य:ि थती काय 
आहे ? 
  
ी. िव  ण ुसवरा : (१), (२) व (३) महारा  ट्र लोकसेवा आयोगाकडून रा  य सेवा 

परीक्षा २०१५  या आधारे िशफारस प्रा  त ठरले  या अनुसिूचत जमाती  या ३० 
उमेदवारां  या जात वै यता प्रमाणपत्रांची स  यता पडताळून अहवाल सादर 
कर  याबाबत आयकु् त, आिदवासी संशोधन व प्रिशक्षण सं  था, पुणे यांना सामा  य 
प्रशासन िवभागा  या िदनांक १२.०४.२०१६ रोजी  या पत्रा  वये कळिव  यात आले 
होते.  यानषुंगाने, आयुक्त, आिदवासी संशोधन व प्रिशक्षण सं  था, पुणे यांनी 
शासनास सादर केले  या अहवालात अनसुिूचत जमाती  या एकूण ३० 
उमेदवारांपैकी १४ उमेदवारांचे दावे योग् य  असून उवर्िरत १६ सशंया  पद 
अस  याच ेनमदू केले आहे.  यापैकी दोन उमेदवारांचे अनसुूिचत जमातीचे दावे 
तपासणी सिमतीने अवैध ठरिवले अस  याचे व एका उमेदवाराचा संबंिधत 
तपासणी सिमतीकड े पडताळणीसाठी अजर् प्रा  त झालेला नस  याबाबत तसेच 
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उवर्िरत १३ उमेदवारानंा सबंिंधत तपासणी सिमतीने वै यता प्रमाणपत्र िनगर्िमत 
केले असून  यां  या प्रकरणाम  ये त्रुटी आढळ  या असून सदर उमेदवारांचे दावे 
सशंया  पद अस  याने पनुर्तपासणी करणे आव  यक  अस  याच ेनमदू केले आहे. 
सदर अहवालाची शासन  तरार छाननी सु  आहे. 

----------------- 
खामगाव-जलंब रोडवरील रे वे क्रॉसींगवर ओ हर िब्रज बांध याबाबत 

(२६) *  ६१७०७   अॅड.आकाश फंुडकर (खामगांव) :   स माननीय सावर्जिनक 
बांधकाम (सावर्जिनक उपक्रम वगळून) मतं्री पढुील गो टींचा खलुासा करतील 
काय :- 
 (१) खामगांव मतदार संघातील खामगांव-जलंब मागार्वरील मुंबई-कोलकाता ही 
मखु्य रे वे लाईन अस यामुळे ती ओलांड यासाठी रे वे फाटकावर प्रवा यांना 
बराच काळ प्रितक्षा करावी लागत,े हे खरे आहे काय, 

(२) अस यास, या पिरसरातील नागरीकांना होणा-या त्रासापासून व 
अपघातापासून वाचिव यासाठी या रे वे क्रॉसींगवर रे वे ओ हर ब्रीज बांधणे 
अ यंत आव यक आहे, हे खरे आहे काय, 
(३) अस यास, सदर रे वे ओवरिब्रजचे अदंाज पत्रक तयार कर याचे काम 
सावर्जिनक बांधकाम िवभागाकड ेप्रलंिबत आहे, हे खरे आहे काय, 
(४) अस यास, या प्रलंिबत कामास ता काळ मंजुरी दे यात येणार आहे काय, 
नस यास, िवलंबाची कारणे काय आहेत ? 
 
ी. चंद्रकातं पाटील : (१) होय. 

(२) व (३) प्र नांिकत कामास शासनाने .१७ कोटी इतक्या रकमेस प्रशासकीय 
मा यता प्रदान केली आहे. पूला या सवर् साधारण मांडणी नकाशास मखु्य 
अिभयंता अमरावती यांना मा यता प्रदान केली आहे. हा नकाशा रे वे िवभागाकड े
पाठिव यात आला आहे. या नकाशास मा यता प्रा त झा यावर रे वे उ डाण 
पूलाचे काम रे वे माफर् त व जोडर याच े काम सावर्जिनक बांधकाम 
िवभागामाफर् त हाती घे याचे िनयोजन आहे. 
(४) प्र न उ  ावत नाही. 
 

----------------- 
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बारामती (िज.पुणे) औ योिगक के्षत्रातील उ योजकांना  
येणा-या िविवध अडचणींबाबत 

(२७) *  ६०३६०   ी.अिजत पवार (बारामती), ी.राहुल जगताप ( ीग दा), 
ी.िजतद्र आ  हाड (मुबं्रा कळवा), ी.भा कर जाधव (गहुागर), ी.सरेुश लाड 

(कजर्त), ी.हनमंुत डोळस (माळिशरस), ी.मकरंद जाधव-पाटील (वाई) :   
स माननीय उ योग मतं्री पुढील गो टीचंा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) पुणे िज  यातील बारामती औ योिगक क्षेत्रातील उ योजकांना येणा-या 
िविवध अडचणी व प्रमखु माग  यांबाबतचे िनवेदन थािनक लोकप्रितिनधींनी 
मा.उ योगमतं्री, मखु् यमं यांच े सिचव, मखु् य कायर्कारी अिधकारी, महारा  ट्र 
औ योिगक िवकास महामंडळ मुंबई यांचकेड े िदनांक १८ एिप्रल, २०१६ रोजी वा 
या सुमारास लेखी पत्रा  दारे िदले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) अस  यास, उ योजकां  या प्रमुख माग या काय आहेत व याबाबत शासनाने 
कोणता िनणर्य घेतला आहे, 
(३) तसेच, यानुषगंाने पुढे कोणती कायर्वाही केली वा कर यात येत आहे, 
(४) नस यास, िवलंबाची कारणे काय आहेत ? 
  
ी. सुभाष देसाई : (१) होय, हे खरे आहे.  

(२) व (३) महारा ट्र औ योिगक िवकास महामडंळाशी संबिंधत असले या 
उ योजकां या प्रमुख माग या व याअनषंुगाने केलेली कायर्वाही खालीलप्रमाणे 
आहे. 

१) िभगवण-बारामती एमआयडीसी मधील जलवािहनी बदलणे व जॅकवेल 
थलातंराचे काम स वर पूणर् करणेबाबत:- 

 प्र ततु कामाम ये  काही ग्राम थ अडथळे िनमार्ण क न काम बदं 
पाडीत अस याने पोिलस बंदोब त  घे यात आला असून जलवािहनी व 
जॅकवेलचे काम  यु दपातळीवर सु  आहे. 

२) महारा ट्र जीवन प्रािधकरणाकडून  एमआयडीसी िनवासी क्षेत्राला 
पाणीपुरवठा कर या या धोरणा मक िनणर्याची अंमलबजावणी करणेबाबत:- 
 महामंडळाने िदनांक १/२/२०१३ या पत्रा वये प्रािधकरणामाफर् त  िनवासी 

भागाला  पाणीपुरवठा कर यास “ना हरकत प्रमाणपत्र” िदले आहे. 
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३) बारामती एमआयडीसीम ये जागा राखीव ठेवून  िनवासी के्षत्र िनमार्ण 
करणे व  केवळ उ योजकांनाच  िनवासी भूखंडाचे वाटप करणेबाबत या 
प्र तावास मंजरूी दे याबाबत :- 
 औ योिगक के्षत्रात  १६ िनवासी भखंूड असनू यां या िललावास     

जून-२०१६ म ये मा यता िदली आहे. महामंडळा या धोरणानसुार 
औ योिगक के्षत्रातील कामगारां या सहकारी सं थाना  िललावा वारे 
भखूंड वाटप कर यात येणार आहे. 

४) बारामती िरजन ऑटो अँड इंिजिनअिरगं क्ल टर या कद्र शासना या 
प्रक पासाठी   एमआयडीसीने  जी-२७/५ भखूंड राखीव ठेवलेला आहे. 
यामुळे पणेु, नािशक व औरंगाबाद येथील क्ल टर या मािजर्न मनीसाठी 
संबंिधत महानगरपािलकेने िनधी उपल ध क न िदलेला आहे. याबाबीचा 
िवचार होवनू कद्र शासनाचा सदर प्रक प बारामती येथ ेउभार याबाबत योग्य 
ती कायर्वाही करणेबाबत:- 
 महारा ट्र औ योिगक िवकास महामंडळाने बारामती औ योिगक के्षत्रातील 

भखूंड   क्र.जी-२७/१, के्षत्र १६४९३ चौ.मी. हा ऑटो अडँ इंिजिनअिरगं 
क्ल टर साठी राखीव ठेवला असून, िनधी उभार याची बाब संबिंधत 
महापािलके या अख यारीत येते. 

५) Flatted Industrial Complex  बहुमजली औ योिगक संकुल उभा न 
सु म व लघ ुउ योजकांना तयार गाळे  िमळ याबाबत या प्र तावास मंजुरी 
देणे व एमआयडीसीने इ-१२८/१ के्षत्र  एक एकर हा राखीव भखूंड ठेवलेला 
आहे परंतु मागणीनसुार ५ एकर भूखंड राखीव ठेवणेबाबत:- 
 बारामती औ योिगक के्षत्रात Flatted Industrial Complex   किरता  

क्र.इ-१२८/१  हा ३८७२ चौ.मी.चा भखूडं राखीव ठेव यात आला असनू  
मागणी केलेले ५ एकर के्षत्र वाटपासाठी उपल ध नाही. 

६) पणदरे MIDCतील उ योगांना चालना िमळ या या हेतनेू बारामती 
MIDCऐवजी पणदरे MIDC येथील  शासना या ता यात असले या  जागेवर 
(सतुिगरणी) मोठया उ योगासंाठी  जागा दे याचा िवचार होणेबाबत:- 
 पणदरे औ योिगक के्षत्रातील   ए-१ या १३,४२२ चौ.मी.के्षत्रा या भूखंडाच े

वाटप मे.बारामती सतु िगरणी मयार्िदत यांना िदनांक ८/१०/१९९२  रोजी 
कर यात आले असनू भखंूडाचा ताबा िदनांक ९/६/१९९२ रोजी िदलेला 
आहे. तथािप, िव तीय सं थचेे कजर्  परतफेड न के याने भखूंडाची िवक्री 
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कर यास महामंडळाने िज हा उपिनबंधक  यांना िदनांक २५/९/२०१२ 
रोजी कळिवले आहे. 

७) बारामती एमआयडीसीम ये  न याने Fire Cess लाग ूकर यात आलेला 
आहे.वा तिवक  एमआयडीसीमधील प्र येक उ योगाला वत:ची अिग्नशमन 
यंत्रणा बसवण ेअिनवायर् असनू यासाठी मोठा खचर् कर यात आला आहे.या 
बाबीचा िवचार क न बारामती एमआयडीसी लाग ू केलेला Fire Cess र  
करणेबाबत:- 
 अिग्नशमन कद्र उभार याचा  भांडवली खचर् महामंडळाने क न आवतीर् 

खचार्ची प्रतीपतूीर् उ योजकांवर अिग्नशमन सेवा शु क आका न  करावी 
व ही सेवा ना नफा ना तोटा  या त वावर चालवावी असा धोरणा मक 
िनणर्य  महामडंळाने घेतला आहे. 

८)  बारामती Recreation Hall चे नुतनीकरण कर याबाबत:- 
 सन २०१६-१७ या वािषर्क देखभाल  व दु ती अंदाजपत्रकात तरतूद 

प्र तािवत कर यात आली आहे. 
(४) प्र न उ  ावत नाही. 

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

िनघोजे (ता.खेड,िज.पुणे) येथील खाजगी जागेत महारा ट्र औ योिगक  
िवकास महंामडंळा या अिधकार्यानंी अितक्रमण के याबाबत 

 
 

(२८) *  ६२४१६   ी.सरेुश गोरे (खेड आळंदी) :   स माननीय उ योग मतं्री 
पुढील गो टींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) चाकण औ योिगक के्षत्र ट पा क्र. ३ अंतगर्त िनघोजे (ता.खेड,िज.पुणे) येथील 
गट क्र.१९७ खाजगी जागेत महारा ट्र औ योिगक िवकास महामंडळा या 
अिधकार्यांनी शतेकर्यांची फसवणूक क न अितक्रमण केलेली जागा खाजगी 
कंपनीस वापर यास िदली अस याचे माहे मे, २०१६ म ये वा यासमुारास 
िनदशर्नास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) अस यास, अितक्रमण काढून सदर जागा मोकळी क न शेतकर्यांना 
देणेबाबत थािनक लोकप्रितिनधींनी उ योग मतं्री यांना माहे जून, २०१६ म ये 
वा यासुमारास िनवेदन िदले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
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(३) अस यास, खाजगी जागेतील महारा ट्र औ योिगक िवकास मंहामडंळाच े
अितक्रमण काढणेबाबत शासनाने कोणता िनणर्य घेतला आहे वा घे यात येत 
आहे, 
(४) नस यास, िवलंबाची कारणे काय आहेत ? 
 

ी. सुभाष देसाई : (१) हे खरे नाही. 
(२) व (३) होय, हे खरे आहे.   
      चाकण औ योिगक के्षत्र ट पा क्र.३ वाढीव औ योिगक के्षत्रासाठी    
संपािदत कर यात आले या के्षत्रापकैी गट नं.१९७ या खातधेारकांनी  यांची 
उवर्िरत जिमन व महामडंळाने  संपािदत केलेली जिमन याची मोजणी 
कर याकिरता उपअिधक्षक, भिूम अिभलेख, खेड यां याकड े अजर् सादर 
के यानुसार िदनांक ६/११/२०११ रोजी मोजणी केली असता गट नं.१९७ चे 
पूवकडील संपािदत के्षत्र ६.०० हे.आर के्षत्राऐवजी ६.३७ हे.आर इतके आले 
हणजेच संपािदत  के्षत्रापेक्षा ०.३७ आर जा त अस याचे आढळून आले आहे 
असे  उपअिधक्षक, भूिम अिभलेख,खेड यांनी  िदनांक २/१२/२०१५ या पत्रा वये 
कळिवले आहे. महामडंळाने एकूण ६.३७ हे.आर के्षत्रावर भखंूड व         
र याचे आरेखन क न िवकासकामे पणूर् केली अस याने  भूधारकांना ०.३७   
आर के्षत्र परत करणे िकंवा अ य िठकाणी बदलून देणे शक्य होणार नाही. 
यामुळे जादा आलेले ०.३७ आर के्षत्र न याने सपंादन कर याची 
कायर्वाही महामंडळाकडून सु  आहे. 
(४) प्र न उ  ावत नाही. 

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

िशवकालीन पारगड िक ला ते मोल र या या मागणीबाबत  
तसेच ितलारी घाटा या दु तीबाबत 

(२९) *  ५४३९८   ी.कालीदास कोळंबकर (वडाळा), ी.िनतेश राणे 
(कणकवली) :   स माननीय सावर्जिनक बांधकाम (सावर्जिनक उपक्रम वगळून) 
मतं्री पुढील गो टींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) को हापूर, बेळगाव, पुणे, गोवा, आंबोली व चौकूल असा जवळ या मागार्ंने 
जोडणार् या िशवकालीन पारगड िक ला ते मोल असा समुारे ६ िकमी लांबीचा 
र ता तयार कर यात यावा हणून या पिरसरातील ग्राम थांनी मागील १० 
वषार्पासून सात याने मा.मखु्यमंत्री, मा.सावर्जिनक बांधकाममतं्री, मा.पालकमंत्री, 
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िसधंदुगुर् िज हा, अिधक्षक अिभयतंा, र नािगरी सावर्जिनक बांधकाम मंडळ, 
कायर्कारी अिभयतंा, सावर्जिनक बांधकाम िवभाग, सावतंवाडी आदीकड े लेखी 
िनवेदना वारे मागणी केली आहे तसेच ४ वेळा उपोषणही कर यात आले आहे, हे 
खरे आहे काय, 
(२) अस यास, सदरहू र यां या मागणीबाबत शासनाने कोणता िनणर्य घेतला 
आहे, 
(३) तसेच ितलारी घाट स या मोठया प्रमाणावरील डपंर वाहतूकीमळेु वाहतूकीस 
धोकादायक बनला असून हा घाट बंद पड यास तालुक्यातील लोकांना 
दळणवळणासाठी अनेक गभंीर सम यांना सामोरे जावे लागणार आहे, हे ही खरे 
आहे काय, 
(४) अस यास, प्र न भाग (१) मधील र यां या मागणीबाबत व उक्त नमदू 
घाटाबाबत तातडीने िनणर्य घेवून प्रवास सुरिक्षत कर याबाबत शासनाने कोणती 
ठोस कायर्वाही केली वा कर यात येत आहे ? 
 

ी. चंद्रकातं पाटील : (१) होय. 
(२) मोल ते पारगड र यासाठी वनखा याची जमीन सपंािदत कर याची कायर्वाही 
सु  आहे. 
(३) अंशत: खरे आहे. 
(४) मोल ते पारगड र यासाठी वनखा याची जमीन सपंािदत कर याची कायर्वाही 
सु  आहे. ितलारी जल िव युत प्रक प ट पा-१ अतंगर्त अनुदानातून ितलारी घाट 
र याची दु ती कर यात आली आहे. 

----------------- 
भमू तालुक्यातील (िज.उ मानाबाद) एमआयडीसी  

मधील भूखडंाचे वाटप करणेबाबत 
  

(३०) *  ५८५४२   ी.राहुल मोटे (परांडा), ी.राणाजगजीतिसहं पाटील 
(उ मानाबाद) :   स माननीय उ योग मतं्री पुढील गो टींचा खलुासा करतील 
काय :- 
  

(१) भमू शहरालगत असले या एमआयडीसीमधील सवर् भूखंडाच े वाटप 
अ यापपयर्ंत झाले नसून या भखंूडाचे वाटप झाले आहे या भखंूडाम ये 
उ योगाची उभारणी न करता त ेतसेच वापरािवना ठेवले आहेत, हे खरे आहे 
काय, 
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(२) अस यास, सवर् वापरािवना असलेले भखूंड शासनाने ता यात घ्यावेत व सवर् 
भखंूड वाटपाची प्रिक्रया पु हा न याने चालू करावी अशाप्रकारचे िनवदेन थािनक 
लोकप्रितिनधीनी मा.उ योग मतं्री यानंा िदनांक ६ जनू, २०१६ रोजी वा या 
समुारास एका िनवेदना वारे िदले, हेही खरे आहे काय, 
(३) अस यास, याबाबत शासनाने कोणती कायर्वाही केली वा कर यात येत आहे, 
(४) नस यास, याची कारण ेकाय आहेत ? 
 

ी. सभुाष देसाई : (१) भमू िज हा उ मानाबाद येथ े१५.५४ हे.आर के्षत्राम ये 
औ योिगक वसाहत थापन कर यात आली असून यावर  एकूण ६४ भखुंडाच े
आरेखन कर यात आले आहे. यापकैी ५८ भखूडं  औ योिगक व ६ भखूंड 
यापारी प्रयोजनासाठी ठेव यात आले असनू ५८ औ योिगक  भखुंडापकैी ५७ 
भखंुडाचे वाटप कर यात येऊन १ भखुंड MSEDCL यां यासाठी आरिक्षत 
ठेव यात आलेला आहे.तसेच  ६ यापारी भखूंड वाटपाकिरता उपल ध असनू 
महामंडळा या  धोरणानुसार  यापारी भखंूडाचे िनिवदे दारे वाटप कर यात 
येणार  आहे. तसेच वाटप केले या ५७ भखूंडांपकैी ५ भखूंडधारकांनी उ पादन सु  
केले असनू, २ भखूंडधारकांचे बांधकाम सु  आहे. उवर्िरत ५० भखूडंाचा िवकास 
कालावधी अ याप िश लक आहे. 
(२) व (३) भमू औ योिगक के्षत्रामधील एकूण ६४ भूखंडांच ेआरेखन कर यात 
आलेले आहे. ५८ औ योिगक भूखंडांपकैी ५७ भखूंडा या  वाटपाची कायर्वाही  पूणर् 
झालेली  आहे व १ भखुंड MSEDCL यां यासाठी आरिक्षत ठेव यात आलेला 
आहे व  ६ यापारी भखूंडाचे  महामंडळा या धोरणानसुार िनिवदे वारे  वाटप 
कर यात येणार  आहे. तसेच सदर औ योिगक के्षत्रातील   वाटप कर यात 
आले या भखूंडापैकी ५० भखूंडाचा िवकास कालावधी अ याप िश लक 
अस यामुळे स य:ि थतीत भखूंड परत घेता येणार नाहीत. परंत,ू महामडंळाने 
केले या करारना यातील अटी व शतीर्नुसार या उ योजकांनी भखूंडाचा िवहीत 
कालावधीत िवकास केला नाही,  असे भखुंड परत घे याची कायर्वाही 
महामंडळामाफर् त कर यात येते. तथािप, जे भखूंडधारक भखूडंा या िवकासासाठी 
प्रय न करतात याना महामडंळा या प्रचिलत िनयमानसुार मुदतवाढ िदली जाते. 
मात्र मुदतवाढ देऊनही जे भूखंडधारक उ पादन सु  करीत नाहीत असे भूखडं 
महामंडळामाफर् त ता यात घेतले जातात. 
(४) प्र न उ  ावत नाही. 

----------------- 
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धुळे आिण नदंरूबार येथील आिदवासी वसतीगहृातील सम  यांबाबत 

(३१) *  ५६१८९   ी.डी.एस.अिहरे (साक्री), ी.अिमन पटेल (मुबंादेवी), 
डॉ.सतंोष टारफे (कळमनुरी), ी.अ  दलु स तार (िस लोड), ी.कुणाल पाटील 
(धुळे ग्रामीण) :   स माननीय आिदवासी िवकास मंत्री पुढील गो टीचंा खलुासा 
करतील काय :- 
  

(१) धुळे आिण नंदरूबार येथील आिदवासी वसतीगहृातील िविवध सम  यांबाबत 
िव यािथर्ंनींनी प्रक  प अिधकारी यांचकेड ेतक्रार केली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) अस यास, सतत आदंोलने क नही सद यांची दखल घेतली जात नस याने 
वसतीगहृातील शेकडा िव याथ नीनी नािशक येथील आिदवासी िवकास 
िवभागा  या आयुक् तांकड ेमाहे एिप्रल, २०१६ म ये वा यादर  यान तक्रार केली, हे 
खरे आहे काय, 
(३) अस  यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय, तसेच उक्त 
िज  यातील वसतीगहृांतील िव याथीर्नींची सम  या सोडिव  यासाठी शासनाने 
कोणती कायर्वाही केली वा कर यात येत आहे, 
(४) नस  यास, िवलंबाची कारणे काय आहेत ? 
  
ी. िव  ण ुसवरा : (१) व (२)  अंशत: खरे आहे. 

      नदंरुबार प्रक पातंगर्त कायर्रत शासकीय वसतीगहृातील िव याथीर्नींनी 
अशा प्रकारची तक्रार केलेली नाही. तथािप, धुळे प्रक पांतगर्त आिदवासी मुलींचे 
शासकीय वसतीगहृ, (नवीन) साक्री, िज.धुळे येथील िव याथीर्नींनी सबंंिधत 
वसतीगहृा या गहृपाल यांना िनवेदन िदले होत े व सदर िव याथीर्नीनंी 
िद.२२.०१.२०१६ रोजी साक्री ते नािशक मोचार् काढला होता. 
(३) उपरोक्त वसतीगहृातील िव याथ नींनी केले या तक्रारीं या अनषंुगाने सदर 
वसतीगहृ हे सवर् सोयीनंी युक्त असले या शासकीय इमारतीत थलांतरीत 
कर यात आलेले आहे. तसेच वसतीगहृात देत असले या भोजनात सुधारणा 
कर यात आलेली आहे. 
      यािशवाय शासकीय आिदवासी वसतीगहृातील िव या यार्ंना प्र येक 
शैक्षिणक वषार्त आव यक सोयी सुिवधा शासन िनणर्यातील तरतूदींप्रमाणे 
पुरिव यात येतात. 
(४) प्र न उ  ावत नाही. 

----------------- 
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सोलापूर िज यातील बाशीर्-कुडुर्वाडी र यावरील  
िब्रटीशकालीन पुलाची दरुाव था झा याबाबत 

(३२) *  ५५५६६   ी.िस दराम हेत्र े(अक्कलकोट), ी.अिमन पटेल (मुंबादेवी), 
ी.संग्राम थोपटे (भोर), ी.अ लम शेख (मालाड पि चम), डॉ.सतंोष टारफे 

(कळमनुरी) :   स माननीय सावर्जिनक बांधकाम (सावर्जिनक उपक्रम वगळून) 
मतं्री पुढील गो टींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) सोलापूर िज यातील बाशीर्-कुडुर्वाडी र यावरील राहूल लॉजसमोरील 
िब्रटीशकालीन पुलाची मोठी दरुाव था झाली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) अस यास, सावर्जिनक बांधकाम िवभागा या दलुर्क्षामुळे येथ ेमोठा अपघात 
हो याची शक्यता अस याचे माहे एिप्रल, २०१६ म ये वा या दर यान 
िनदशर्नास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(३) अस यास, सदर पुलाची तातडीने दु ती कर याबाबत शासनाने कोणती 
कायर्वाही केली वा कर यात येत आहे, 
(४) नस यास, िवलंबाची कारणे काय आहेत ? 
  
ी. चंद्रकातं पाटील : (१) व (२) हे खरे नाही. 

(३) व (४) प्र नांिकत पलुाचे कठड ेनादु त झाले आहेत. या कठ यांची दु ती 
कर याचे काम सु  कर याचे कायार्रंभ आदेश िद.१/०७/२०१६ रोजी दे यात आले 
आहेत. पुलाव न वाहतूक सुरळीतपणे सु  आहे. 
 

----------------- 
उदगीर (िज.लातूर) येथे नवीन प्रशासकीय इमारत बांध याबाबत 

(३३) *  ५८५८५   ी.सुधाकर भालेराव (उदगीर) :   स माननीय सावर्जिनक 
बांधकाम (सावर्जिनक उपक्रम वगळून) मतं्री पढुील गो टींचा खलुासा करतील 
काय :- 
  

(१) उदगीर (िज.लातूर) हा तालुका मराठवा यातील सवार्त मोठा असनू हा 
तालुका िज यापासनू त बल ७५ िकलो मीटर लाबं असनू या तालुक्यात उदगीर 
व जळकोट तालुक्यातील एकूण ४ लाख ५३ हजार २२ इतकी लोकसखं्या लक्षात 
घेता या तालुक्यातील नागरीकांसाठी प्रशासकीय कायार्लय एकाच िठकाणी 
नस यामुळे यांची गैरसोय होत अस याचे िनदशर्नास आले आहे, हे खरे आहे 
काय, 
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(२) अस यास, उदगीर उपिवभागाची सवर् कायार्लये एकत्रीत क न यासाठी एकच 
नवीन प्रशासकीय इमारत मंजूर कर यात यावे यासाठी थािनक लोकप्रितिनधी 
रा य शासनाकड ेमाहे माचर्, २०१६ म ये वा या दर यान मागणी केली, हे खरे 
आहे काय, 
(३) अस यास, शासन नवीन प्रशासकीय इमारत बांध यासाठी िनधीची तरतूद 
करणार आहे काय, 
(४)  नस यास, िवलंबाची कारणे काय आहेत ? 
  
ी. चंद्रकातं पाटील : (१) उदगीर या तालुक्या या मखु्यालयी एकाच िठकाणी 

प्रशासकीय कायार्लय नाही. तथािप उपिवभागीय अिधकारी कायार्लय, पंचायत 
सिमती कायार्लय, उपकोषागार कायार्लय, तालुका भूिमअिभलेख कायार्लय, 
िज.प.बांधकाम उपिवभाग, सा.बां. उपिवभाग,  लघुपाटबंधारे उपिवभाग, तहिसल 
इमारत इ यादी कायार्लये शासकीय इमारतीत कायर्रत आहेत. मात्र उपिनबंधक व 
कृिष िवभागाची कायार्लये भाडया या जागेत आहेत. 
(२) अशाप्रकारची लेखी मागणी या कायार्लयाकड ेसंबंिधत लोकप्रितिनधीनी केलेली 
आढळून येत नाही. 
(३) प्रशासकीय इमारत बांध यासाठी शासकीय जागा उपल ध नाही.  तथािप 
तहिसल कायार्लयाची जनुी इमारत पाडून यािठकाणी वाहनतळ व दोन 
मज या या  बांधकामाच े अदंाजपत्रक तयार क न शासनाकड े िज हािधकारी, 
लातूर यांचमेाफर् त प्रशासकीय मा यते तव सादर कर यात आले आहे. 
(४) प्र न उ  ावत नाही. 

----------------- 
र नािगरी िज यातील खेड-दापोली रा.मा. क्र. १६२ ला जोडून असणार्या 

टाळसूरे-गावतळे नदीवरील पुलाच ेबांधकाम करणेबाबत 
(३४) *  ६१६४२   ी.सजंय कदम (दापोली) :   स माननीय सावर्जिनक 
बांधकाम (सावर्जिनक उपक्रम वगळून) मतं्री पढुील गो टींचा खलुासा करतील 
काय :- 
  

(१) र नािगरी िज यातील खेड-दापोली रा.मा. क्र. १६२ ला जोडून टाळसूरे-
गावतळे नदीवरील  पुलाचे बांधकाम करणे अ यतं गरजेचे असनू हा पलू 
झा यास शतेकरी व ग्राम थांना आवागमन करणे अ यंत सोईच ेहोईल, हे खरे 
आहे काय, 



 38  

(२) अस यास, उक्त पुलाचे नाबाडर् अतंगर्त काम मंजूर हो याबाबत थािनक 
लोकप्रितिनधीनी िदनांक १४ जून, २०१६ रोजी वा या सुमारास मा.सावर्जिनक 
बांधकाम मतं्री यांना पत्रा वारे िवनतंी केली, हे ही खरे आहे काय, 
(३) अस यास, या कामासाठी अंदाजे ७५ लक्ष पयां या िनधीची आव यकता 
असून शासनाने याबाबत काय कायर्वाही केली वा कर यात येत आहे, 
(४) नस यास, िवलंबाची कारणे काय आहेत ? 
  
ी. चंद्रकातं पाटील : (१) व (२) होय. 

(३) व (४) िवषयांिकत पलुाचे काम नाबाडर् अंतगर्त मंजूरी व िनधी उपल धते या 
अधीन राहून हाती घे याच ेिनयोजन आहे. 

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

येलदरी (िज.परभणी) येथील पुणार् नदीवर निवन  
पुलाची िनिमर्ती कर याबाबत 

  

(३५) *  ६३१४४   ी.िवजय भांबळे (िजतंूर) :   स माननीय सावर्जिनक 
बांधकाम (सावर्जिनक उपक्रम वगळून) मतं्री पढुील गो टींचा खलुासा करतील 
काय :- 
  

(१) येलदरी (िज.परभणी) येथील पुणार् नदीवरील पुल हा बराच जनुा असून तो 
पुल अ ं द तसेच स या िवनाकठ याचा अस याने असरुिक्षत आहे, हे खरे आहे 
काय, 
(२)  अस यास, यामुळे अनेकांना आपला जीव गमवावा लागत आहे, हे ही खरे 
आहे काय, 
(३) अस यास, नवीन पुलाची िनिमर्ती कर याबाबत थािनक लोकप्रितिनधींनी 
माहे जानेवारी, २०१६ म ये वा या दर यान प्रधान सिचव, सावर्जिनक बांधकाम 
िवभाग, मतं्रालय, मुंबई यांचकेड ेिवनतंी केली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) अस यास, सदरहू पुल वरीत दु त कर याबाबत शासनाने कोणती 
कायर्वाही केली वा कर यात येत आहे ? 
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ी. चंद्रकांत पाटील : (१) व (२) अशंत: खरे आहे. सदर पुलावर कठ याऐवजी 
गाडर् टोन लाव यात आले आहेत. 
(३) व (४) िवषयांिकत पलूाचे काम िनकष, मजंूरी व िनधी उपल धतते या 
अधीन राहून हाती घे याच ेिनयोजन आहे. 

----------------- 
पालघरनजीक नडंोरे येथील आ मशाळे या इमारतीच े 

बांधकाम अपणूर् अस याबाबत 

(३६) *  ६२२५९   ी.पा कल धनारे (डहाणू), ी.िवलास तरे (बोईसर) :   
स माननीय आिदवासी िवकास मंत्री पढुील गो टींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) पालघर नजीक नडंोरे येथील आिदवासी िवकास िवभागाकडून डहाणू 
प्रक पातंगर्त सु  असलेले आ मशाळेचे बांधकाम गे या चार वषार्ंपासून अपणूर् 
अस याची बाब माहे मे, २०१६ म ये वा या दर यान िनदशर्नास आली, हे खरे 
आहे काय, 
(२) अस यास, उक्त बाबीची चौकशी कर यात आली आहे काय, 
(३) अस यास, चौकशी या अनुषंगाने सदर आ मशाळेच े बांधकाम या 
ठेकेदाराकडून अपूणर् ठेव यात आले आहे या ठेकेदारािव द शासनाने कोणती 
कारवाई केली वा कर यात येत आहे, 
(४) तसेच काम अपूणर् राह याची सवर्साधारण कारणे काय आहेत ? 
ी. िव  ण ुसवरा : (१), (२), (३) व (४) होय, हे खरे आहे. 

         शासकीय मा यिमक व उ च मा यिमक आ मशाळा नंडोरे, ता. िज. 
पालघर येथील इमारत बांधकामास प्रशासकीय व तांित्रक मा यता प्रा त 
झा यानतंर संबधीत ठेकेदार यांना कायार्रंभ आदेश िद.७/८/२०१२ रोजी या 
पत्रा वये सावर्जिनक बांधकाम िवभाग, ठाणे यांनी िदला होता. सदर बांधकाम १५ 
मिह या या मदुतीत पुणर् करणे आव यक होते. कायार्रंभ आदेशानंतर ठेकेदाराने 
आतापयर्ंत तळ मजला व दोन मज यांच ेआर. सी. सी. बांधकाम, िवट बांधकाम, 
िगलावा इ. कामे पूणर् केली आहेत. परंत ुत नंतर ठेकेदार आिथर्क िववचंना तसेच 
या कालावधीत रॉय टी बदं अस यामळेु रेती, मु म, खडी इ. बांधकामा या 
सािह याचा तटुवडा अस यामुळे कामात प्रगती क न शकला नाही असे आयुक्त, 
आिदवासी िवकास िवभाग यांनी कळिवले आहे. सदर काम थांब यामळेु 
ठेकेदाराची कामाची भाववाढ गोठिव यात आली असून प्रती िदन .५००/- इतकी 
दंडा मक कायर्वाही कर यात आली आहे. 
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     स यि थतीत सदर ठेकेदारामाफर् त आ मशाळा इमारत बांधकाम सु  
असून काम प्रगतीपथावर अस याचे कायर्कारी अिभयतंा, सावर्जिनक बांधकाम 
िवभाग, पालघर, मु. ठाणे यांनी अपर आयुक्त, आिदवासी िवकास िवभाग, ठाणे 
यांना कळिवले आहे. 

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

रा यातील आिदवासी घरकुल योजनेसाठी पये २  
लाखांपेक्षा अिधक अनदुान दे याबाबत 

  

(३७) *  ६२५५६   ी.सजंय पुराम (आमगाव), ी.गोवधर्न शमार् (अकोला 
पि चम), डॉ.सजंय कुटे (जळगाव जामोद), ी.िड म लीकाजूर्न रे डी (रामटेक) :   
स माननीय आिदवासी िवकास मंत्री पढुील गो टींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) रा यातील प्र येक आिदवासी कुटंूबासाठी वत:चे घर असावे या योजनेचा 
प्र ताव शासना या िवचाराधीन अस याच े माहे मे, २०१६ या शेवट या 
आठवडयात वा यासुमारास िनदशर्नास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) अस यास, रा  यात एकही आिदवासी बेघर राहू नये असे शासनाच ेधोरण 
असून गाव-खे यात ‘पेसा’ योजनेतून रा  य शासनाने शबरी घरकुल योजना, 
आिदम जमाती घरकुल योजना सु  कर  यात येऊन आिदवासी बांधवांसाठी 
घरकुल बांध  यासाठी शासनाने पये १ लाखाचे अनदुान मंजूर केले आहे, हे खरे 
आहे काय, 
(३) अस  यास, बांधकाम-सािह  याचे दर वाढ याने पये १ लाखामं  ये घरकुल 
बांधणे आिदवासींना अशक् य अस  याने िकमान घरकुल योजनेसाठी पये २ 
लाखांपेक्षा अिधक अनदुान दे  याबाबत मा.मखु् यमंत्री, मा.आिदवासी िवकास 
मतं्री, प्रधान सिचव, आिदवासी िवकास यां  याकड ेआिदवासी संघटने  या वतीने 
मागणी कर यात आली आहे, हे खरे आहे काय, 
(४) अस  यास, सदर प्रकरणी शासनाने  वरीत िनणर्य घेऊन अनुदान 
वाढव याबाबत कोणती कायर्वाही केली वा कर  यात येत आहे, 
(५) नस  यास, िवलंबाची कारणे काय आहेत ? 
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ी. िव  ण ुसवरा : (१) होय. 
(२) या िवभागाचा शासन िनणर्य िदनांक २८ माचर्, २०१३ नुसार आिदवासी 
उपयोजनेतंगर्त आिदवासी के्षत्रातंगर्त येणार्या िज यातील अनसुूिचत जमाती या 
लाभा यार्ंसाठी तसेच आिदवासी बा य के्षत्रातील िज यातील अनसुिूचत 
जमाती या पात्र लाभा यार्ंना घरकुल उपल ध क न दे याचा शबरी आिदवासी 
घरकुल योजनेस मा यता दे यात आली आहे.  शबरी आिदवासी घरकुल योजना 
ही पेसा योजनेतंगर्त येाजना नसनू वतंत्र योजना आहे. तसेच या िवभागाचा 
शासन िनणर्य िदनांक ७ ऑग ट, २०१४ नुसार ग्रािमण भागातील घरकुलासंाठीची 
िव तीय मयार्दा ७० हजार व न १.०० लक्ष कर यात आली आहे. 
(३) होय. 
(४) कद्र शासना या प्रधानमतं्री ग्रामीण आवास योजनेतंगर्त घरकुलाची िकंमत 
मयार्दा १.२० लक्ष कर याचे प्र तािवत आहे. याबाबत कद्र शासनाचा िनणर्य 
झा यानतंर शबरी आिदवासी घरकुल योजनतगर्त घरकुलाची िकंमत मयार्दा 
प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजनेप्रमाणे कर याबाबत प्र तावीत कर यात येईल. 
(५) प्र न उ  ावत नाही. 

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

द ड तालुक्यातील िविवध िठकाण या रे वे ओ हर  
िब्रजची कामे कर याबाबत 

(३८) *  ६२८५८   ी.राहूल कुल (द ड) :   स माननीय सावर्जिनक बांधकाम 
(सावर्जिनक उपक्रम वगळून) मंत्री पढुील गो टींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) महारा ट्रातील रे वे क्रॉिसगं या िठकाणी महारा ट्र शासन व रे वे यां या 
माफर् त ५०:५० या प्रमाणात रे वे ओ हरिब्रज बांध यात येईल अशाप्रकारचे धोरण 
आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) अस यास, या धोरणा या अनुषंगाने द ड (िज.पणेु) तालुक्यातील िविवध 
िठकाण या रे वे ओ हरिब्रजची कामे कर याबाबत थािनक लोकप्रितिनधी यांनी 
सिचव, सावर्जिनक बांधकाम िवभाग यांना िदनांक ७ मे, २०१६ रोजी वा या 
समुारास िनवेदन सादर केले आहे, हे खरे आहे काय, 
(३) अस यास, उक्त िनवेदना या अनुषंगाने रे वे ओ हर िब्रजची कामे 
कर याबाबत शासनाने कोणती कायर्वाही केली वा कर यात येत आहे, 
(४) नस यास, िवलंबाची कारणे काय आहेत ? 
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ी. चंद्रकातं पाटील : (१) होय.     

(२) होय.  
(३) व (४) प्र नािकंत रे वे उ डाण पूलांची कामे मंजूरी, िनिध िनकष व 
प्राधा यक्रमानुसार हाती घे याचे िनयोजन आहे. 

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

आिदवासी िवकास िवभागा या वसितगहृां या इमारती  
व सोयी सुिवधां या मागणीबाबत 

  

(३९) *  ५९२७१   ी. यंबकराव िभसे (लातूर ग्रामीण) :   स माननीय 
आिदवासी िवकास मंत्री पढुील गो टींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) आिदवासी िवकास िवभागामाफर् त आिदवासी िवभागा या वसितगहृां या 
बांधकामांिवषयी अजूनही िनि चत धोरण ठरव यात न आ याने रा यात त बल 
७० टक्के वसितगहेृ भाडयां या इमारतीमं येच चालवली जात असनू या 
वसितगहृां या इमारती या भाडयापोटी शासनाला वषार्ला त बल ३० कोटी पये 
खचर् करावे लागत अस याच ेवा तव िदनाकं २३ मे, २०१६ रोजी वा या सुमारास 
िनदशर्नास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) अस यास, सदरील वसतीगहृामं ये िनवार्ह भ ता, मोफत ना ता, भोजन, 
वहया, पु तके, टेशनरी, िक्रडा सािह य इ यादी सुिवधा मोफत पुरव याचा 
िनयम फक्त कागदावरच अस याच े िदसून येत असून शैक्षिणक सत्रा या 
अखेरपयर्ंत िव या यार्ंना या सुिवधा दे यात आ या नाहीत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) तसेच सदरील सुिवधांिवषयी गहृपालाकंड ेतक्रार करणा-या िव या यार्ंना प्रवेश 
र  कर याची धमकीही िदली जात आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) अस यास, उक्त प्र नांचा आढावा घेऊन शासनाने कोणते धोरण आखले आहे 
व सुिवधा न देणा-या संबंिधत यव थापनावर काय कारवाई कर यात आली आहे 
वा येणार आहे, 
(५) नस यास, िवलंबाची कारणे काय आहेत ?  
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ी. िव  ण ुसवरा : (१) अशतं: खरे आहे. 
     आिदवासी िवकास िवभागांतगर्त अनसुूिचत जमाती या मलुा-मुलीसंाठी 
एकूण ४९१ शासकीय वसतीगहेृ कायार् वीत आहेत. यापकैी १५८ वसतीगहेृ 
शासकीय इमारतीत कायर्रत असून ३३३ वसतीगहेृ भा या या इमारतीत कायर्रत 
आहेत. सदर ३३३ वसतीगहृां या भा यापोटी सन २०१५-१६ या वषार्त एकूण 
.२६.६० कोटी इतका खचर् झाला आहे. 

     एकूण ४९१ कायर्रत वसतीगहृांपैकी १५८ वसतीगहेृ शासकीय इमारतीत 
कायर्रत आहेत. ५ वसतीगहृांच ेबांधकाम पूणर् झाले असून ह तातंरण कायर्वाही 
सु  आहे. तसेच ३९ वसतीगहृांच े बांधकाम प्रगतीपथावर आहे. उवर्िरत २८९ 
वसतीगहृासंाठी १६२ िठकाणी जिमनी प्रा त कर यात आ या असून इमारत 
बांधकामासाठी अंदाजपत्रके मागिव याची कायर्वाही सु  आहे. 
     अशी बांधकामे जलद गतीने पणूर् कर यासाठी व यावर िवभागाचे 
संिनयतं्रण ठेव या या अनुषगंाने शासकीय आ मशाळा व शासकीय वसतीगहेृ 
यांची बांधकामे व देखभाल दु तीसाठी आिदवासी िवकास िवभागांतगर्त वततं्र 
बांधकाम कक्ष थापन कर याबाबत िदनांक १४ जलु,ै २०१६ रोजी या शासन 
िनणर्या वये मा यता दे यात आलेली आहे. 
(२) हे खरे नाही. 
     शासकीय वसतीगहृात प्रवेिशत िव या यार्ंना िवभागा या शासन िनणर्यातील 
तरतदूीनसुार २ वेळचे जेवण, सकाळी ना ता, दधु, अंडी, फलाहार पुरिव यात 
येतो. तसेच वहया-पु तके, टेशनरी, बेडींग सािह य, िनवार्ह भ ता व इतर 
शैक्षिणक सुिवधा पुरिव यात येतात. 
(३) हे खरे नाही. 
(४) व (५) प्र न उ  ावत नाही.   

----------------- 
रा  यातील िवशेषतः सोलापरू िज  यातील तंत्रिशक्षण घेणा-या खाजगी 
महािव यालयातील िव या  यार्ंना िश  यवृ  ती िमळाली नस  याबाबत 

  

(४०) *  ६२१६१   ी.अिमन पटेल (मुंबादेवी), ी.राधाकृ  ण िवखे-पाटील 
(िशडीर्) :   स माननीय सामािजक  याय मंत्री पढुील गो टींचा खलुासा करतील 
काय :- 
  

(१) रा  यातील िवशषेतः सोलापूर िज  यातील तंत्रिशक्षण घेणा-या खाजगी 
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महािव यालयातील हजारो मागासवगीर्य िव या  यार्ंची सन २०१५-१६ या वषार्ची 
िश  यवृ  ती माहे जून, २०१६ म ये वा या समुारास संपला तरी अ याप न 
िमळा  यामुळे िव या  यार्ंची आिथर्क अडचण होत आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) अस  यास, याप्रकरणी मा.िवरोधी पक्षनेता िवधानसभा यांनी मा.सामािजक 
 याय मंत्री यां  याकड ेिदनांक ८ जून, २०१६ रोजी वा या सुमारास लेखी िनवेदन 
िदले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) अस  यास, याप्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
(४) अस  यास, िश  यवृ  ती न िमळ  याची कारण ेकाय आहेत, सदर िश  यवृ  ती 
तातडीने दे  या  या  टीने कोणती कायर्वाही केली आहे वा कर  यात येत आहे, 
(५) नस यास, याची कारण ेकाय आहेत ? 
  
ी. राजकुमार बडोले : (१) नाही. 

(२) होय. 
(३) सदर िनवेदना या अनुषगंाने कायर्वाही सु  आहे. 
(४) काही िव या यार्ंच ेअजर् महािव यालयाने िज हा तरावर कायार्लयास सादर न 
के याने प्रलिंबत रािहले आहेत. सदर अजर् सन २०१६-१७ या वषार्म ये उपल ध 
तरतदूीमधून प्राथ याने िनकाली काढ यात येत आहेत. 
(५) प्र न उ  ावत नाही. 

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

गुहीर (ता.वाडा, िज. पालघर) येथील शासकीय आ मशाळा व किन ठ 
महािव यालया या इमारतीच ेकाम अपूणर् अस याबाबत 

  

(४१) *  ६०३८९   ी. पेश  हात्रे (िभवंडी पूवर्) :   स माननीय आिदवासी 
िवकास मतं्री पुढील गो टींचा खलुासा करतील काय :- 
 (१) गुहीर (ता.वाडा,िज.पालघर) येथील शासकीय आ मशाळा व किन ठ 
महािव यालया या इमारतीचे काम गे या चार वषार्पासून सु  असून िविहत 
वेळेत  पूणर् केले नस याबाबत कंत्राटदाराची चौकशी क न कारवाई 
कर याबाबतची मागणी  लोकप्रितिनधी, िभवंडी पूवर् यांनी मा.आिदवासी िवकास 
मतं्री व सिचव, आिदवासी िवकास िवभाग यां याकड ेमाहे जनू, २०१६ म ये वा 
या दर यान लेखी िनवेदना दारे केली आहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) अस यास, सदरहू इमारतीचे बांधकाम अपणूर् अस यामुळे शाळा व 
महािव यालयीन िव याथीर्/िव यािथर्ंनीं तसेच कमर्चार्यांची मोठया प्रमाणावर 
गैरसोय होत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) अस यास, उक्त दो ही प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत 
काय आढळून आले व तदनसुार इमारतींच े बांधकाम िविहत वेळेत पूणर् न 
करणार्या संबंिधत ठेकेदारांवर व या जबाबदारीकड े दलुर्क्ष करणार्या संबिंधत 
अिधकारी व कमर्चारी यां यािव द शासनाने कोणती कारवाई केली वा कर यात 
येत आहे, 
(४) नस यास, िवलंबाची कारणे काय आहेत व याबाबतची स यि थती काय   
आहे ? 

ी. िव  ण ुसवरा : (१) हे खरे नाही. 
(२) गुहीर आ मशाळा इमारत बांधकामाकिरता .४,०६,५९,२०७ इतक्या रकमेस 
प्रशासकीय मा यता प्रदान कर यात आली असून स यि थतीत इमारत बांधकाम 
प्रगतीत आहे. तसेच मलुीचंे वसतीगहृाचे काम देखील प्रगतीत असनू मलुां या 
वसतीगहृाचे दु तीचे काम िनिवदा तरावर आहे. स यि थतीत 
िव या यार्ंकिरता जुने शडे, इमारत व कमर्चारी िनवास थान पुरेसे आहेत, 
यामुळे गरैसोय झालेली नाही. 
(३) व (४) प्र न उ  ावत नाही. 

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

को हापूर िज यातील धामणी खोर्यातील प्रमुख मागर् व कोनोली  
ते कडवे-बावेली या र याची दु ती कर याबाबत 

(४२) *  ५९५६८   ी.प्रकाश आिबटकर (राधानगरी), ी.सरेुश हाळवणकर 
(इचलकरंजी) :   स माननीय ग्रामिवकास मंत्री पढुील गो टींचा खलुासा करतील 
काय :- 
  

(१) को हापूर िज यातील धामणी खोर्यातील प्रमुख मागर् व राधानगरी-
गगनबावडा तालकु्यातून कोकणाकड े जाणारा कोनोली त े कडवे-बावेली या 
र यांवर मो या प्रमाणात ख ड े पड याने हे र त े वाहतुकीस धोकदायक 
झा याचे नुकतेच िनदशर्नास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) अस यास, सावर्जिनक बांधकाम िवभागाने या र यांकड े दलुर्क्ष के याने 
अपघातात मो या प्रमाणात वाढ झा याने जनततेून हा र ता दु त 
कर याबाबत मागणी होत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) अस यास, या र याची तातडीने दु ती कर याबाबत कोण या उपाययोजना 
के या आहेत, 
(४) याबाबत कोण याच उपाययोजना के या नस यास िवलंबाची कारणे काय 
आहेत ? 
 

ीमती पकंजा मंुड े : (१) मो या प्रमाणात दरुाव  था झाली आहे हे खरे नाही. 
स यि थतीत या मागार्व न वाहतूक सु  आहे. 
(२) अशी मागणी प्रा  त नाही, अपघातात वाढ झालेली नाही. 
(३) मागणी प्रा  त नाही, तथािप, सदर र   याची पाहणी केली असनू प्र ततु र  ता 
हा ११.१५० िक.मी. लांबीचा असून राधानगरी तालुक् यातील लांबी ६.८० िक.मी. व 
गगनबावडा तालुक् यातील लाबंी ४.३५० िक.मी. इतकी आहे. 
     संपूणर् लांबीपैकी ०/०० ते ३/०० िक.मी. लांबी सिु थतीत आहे उवर्रीत लांबी 
दु  तीसाठी एकूण . १४५.०० लक्ष इतक् या िनधीची आव  यकता आहे. िज  हा 
पिरषदेला िविवध योजनेतनू प्रा  त िनधी व िनकषा  या अिधन राहून सदर 
र   याच ेकाम ट   या-ट   याने हाती घे  याच ेिज  हा पिरषदेचे िनयेाजन आहे. 
(४) प्र  न उ  ावत नाही. 

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

धोदाणी माथरेान (ता.कजर्त, िज.रायगड) येथे पयार्यी  
र ता िनमार्ण कर याबाबत 

(४३) *  ५६३९०   ी.सरेुश लाड (कजर्त), ी.िजतद्र आ  हाड (मुबं्रा कळवा), 
ी.भा कर जाधव (गुहागर), ी.शामराव ऊफर्  बाळासाहेब पाटील (कराड उ तर), 
ी.हसन मु ीफ (कागल), ी.प्रशांत ठाकूर (पनवेल), ी.समीर कुणावार 

(िहगंणघाट), अॅड.आिशष शलेार (वांदे्र पि चम), ी.िवजय काळे (िशवाजीनगर) :   
स माननीय सावर्जिनक बांधकाम (सावर्जिनक उपक्रम वगळून) मतं्री पढुील 
गो टींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) धोदाणी-माथरेान (ता.कजर्त, िज.रायगड) येथे ये याजा या करीता एकच 
र ता अस यामुळे व दसुरा पयार्यी र ता नस यामुळे ग्राम थानंा व पयर्टकांना 
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अनेक अडचणींना सामोरे जावे लागत अस याचे माहे जनू, २०१६ म ये वा 
यासमुारास िनदशर्नास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) अस यास, माथरेान येथ े ये यासाठी पयर्टकानंा रे वे मागार्ने िकंवा      
नेरळ-माथरेान घाट र याने यावे लागते, हे खरे आहे काय, 
(३) अस यास, घाट र ता अितशय अ ं द अस यामुळे वाहतुकीची मोठया 
प्रमाणात क डी होवून व आप कालीन वेळेत दसुरा पयार्यी र ता नस यामुळे 
थािनक ग्राम थांना व पयर्टकांना अनेक अडचणी िनमार्ण होत आहेत, हे ही खरे 
आहे काय, 
(४) अस यास, बाराही महीने पयर्टकांची गदीर् असले या माथरेान येथे ये या 
जा यासाठी दसुरा पयार्यी र ता िनमार्ण कर याबाबत शासनाने कोणती 
उपाययोजना केली आहे वा करीत आहे, 
(५) नस यास, िवलंबाची कारणे काय आहेत ? 
  
ी. चंद्रकातं पाटील : (१) व (२) धोदाणी माथरेान हा र ता आि त वात नसून 

तो सन २००१-२१ र ते िवकास योजनेअंतगर्त समािव ट नाही. माथेरान येथ े
जा याकरीता नेरळ ते माथेरान असा मागर् अि त वात आहे. 
(३), (४) व (५) नेरळ ते माथेरान या र या या िक.मी. ०/०० ते ६/७०० हा र ता 
माथरेानकड े जाणारा घाट र ता असून याची सुधारणा कर याचे काम मुंबई 
महानगर प्रदेश िवकास प्रािधकरण, मुंबई यांचमेाफर् त प्रगतीत आहे. 

----------------- 
धानोरा (िज.गडिचरोली) येथील आिदवासी िवकास महामंडळा या उपप्रादेिशक 

कायार्लयातील २५ लाख पयांचे धान चोरीला गे याबाबत 
  

(४४) *  ६१५५०   ी.िवजय वडटे्टीवार (ब्र हपूरी) :   स माननीय आिदवासी 
िवकास मतं्री पुढील गो टींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) गडिचरोली िज हयातील आिदवासी िवकास महामंडळा या धानोरा उपप्रादेिशक 
कायार्लयातंगर्त आिदवासी िविवध कायर्कारी सहकारी सं थांनी सन २०१४-१५ 
खरीप हंगामात खरेदी केले या व ताडपत्रीने झाकून उघडयावर ठेव यात आले या 
२५ लाख पये िकमती या २ हजार १०४ िक्वंटल धानाची िदनांक ८ जून, २०१६ 
या दर यान चोरी झा याची मािहती िदनांक १९ जून, २०१६ रोजी वा या 
समुारास िनदशर्नास आली आहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) अस यास, सदर धानाची चोरी िदनांक ८ जनू, २०१६ रोजी या समुारास 
झालेली अस यामळेू गडिचरोली आिदवासी िवकास महामंडळा या प्रादेिशक 
कायार्लयाचे यव थापकानी िदनांक १० जून, २०१६ रोजी घटना थळी भेट देवनू 
पाहणी केली हे ही खरे आहे काय 
(३) अस यास, सदर प्रकरण सशंया पद अस यामूळे या प्रकरणाची सखोल 
चौकशी क न कोणती कायर्वाही कर यात आली वा कर यात येत आहे , 
(४) नस यास, िवलंबाची कारणे काय आहेत ? 
  
ी. िव  ण ुसवरा : (१)  हे खरे आहे. 

      आधारभूत िकंमत खरेदी योजना हंगाम २०१४-१५ म ये उपप्रादेिशक 
कायार्लय,धानोरा अंतगर्त सावरगाव खरेदी कद्रावर खरीप पणन हंगामात ९१९७.३५ 
िक्वंटलची खरेदी झाली होती. यापकैी ७०९२.९७ िक्वंटल धान भरडाईस व 
गोदामास जावक होवनू खरेदी कद्रावर साठा पु तकाप्रमाणे २१०४.३८ िक्वंटल 
धान खरेदी होता. 
(२) हे खरे आहे. 
   िद. १० जनू,२०१६ रोजी प्रादेिशक यव थापक यांनी सावरगांवला भेट देवनू 
प्र यक्ष पाहणी केली असता २१०४ िक्वंटल धान िश लक िदसला नाही. खरेदी 
कद्रा या यव थापकांनी सावरगांव येथे धान चोरी प्रकरणी अज्ञात यक्ती 
िव द तक्रार न द केली आहे. परंत ु यांचेवर सशंय अस यामुळे यांना   
प्रादेिशक यव थापक, यांनी िद. १३/०६/२०१६ रोजी नोटीस देवून यां यावर 
गु हा न दिवणबेाबत पोलीस टेशनला कळिवले आहे. 
(३)  या प्रकरणाची सखोल तपासणी केली असून उपप्रादेिशक कायार्लय,धानोरा 
येथे त कालीन प्रभारी उपप्रादेिशक यव थापकांना िदनांक २१ जून,२०१६ रोजी 
िनलंबीत केले आहे व खरेदी कद्राच े यव थापक व त कालीन प्रभारी िवपणन 
िनरीक्षक यां यावर पोिलसानंी गु हा न दवून यांना अटक केलेली आहे व पढुील 
तपास पोिलस िवभागामाफर् त सु  आहे. 
      सावरगांव खरेदी कद्रावर २१०४.३८ िक्वंटल िश लक असले या धानाची 
चोरी जरी झाली असली तरी चोरी झालेला २१०४.३८  िक्वंटल धानसाठा 
सशंया पद असनू, याम ये बोगस खरेदीची शक्यता आहे िकंवा कसे ? या 
सदंभार्त महामंडळामाफर् त सखोल चौकशी कर यासाठी प्रभारी महा यव थापक 
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(ग डवन) यांचे अ यक्षतखेाली कायार्लयीन आदेश क्र. आिवम/िवप/आखयो/धान 
चोरी/ २०१४-१५/ १२६३/१६ िद.१३ जलु,ै २०१६ अ वये सिमती गठीत कर यात 
आली आहे. सिमती माफर् त चौकशी अहवाल प्रा त झा यावर सबंिंधतांिव द 
योग्य ती कारवाई हाती घे यात येईल. 
(४) िवलंबाचा प्र न उ  ावत नाही. 

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

र नािगरी िज यातील दापोली येथील वाकवली-उ हवरे-फरारे प्र.िज.मा.११  
या र याचे काम नाबाडर् अतंगर्त मजंूर कर याबाबत 

  

(४५) *  ६१६४६   ी.सजंय कदम (दापोली) :   स माननीय सावर्जिनक 
बांधकाम (सावर्जिनक उपक्रम वगळून) मतं्री पढुील गो टींचा खलुासा करतील 
काय :- 
  

(१) र नािगरी िज यातील दापोली येथील वाकवली-उ हवरे-फरारे प्र.िज.मा.११ या 
र याचे काम नाबाडर् अंतगर्त मंजूर कर याबाबत येथील थािनक 
लोकप्रितनीधीनंी िदनांक १४ जून, २०१६ रोजी मा.सावर्जिनक बांधकाम मतं्री यांना 
पत्रा वारे िवनतंी केली, हे खरे आहे काय, 
(२) अस यास, उक्त कामासाठी अदंाजे १ कोटी पयां या िनधीची आव यकता 
असून हा र ता झा यास सवर्सामा य ग्राम थ, शतेकरी यांना आवागमन करणे 
अ यंत सोईचे होईल, हे खरे आहे काय, 
(३) अस यास, शासनाने याबाबत काय कायर्वाही केली वा कर यात येत आहे, 
(४) नस यास, िवलंबाची कारणे काय आहेत ? 
  
ी. चंद्रकातं पाटील : (१) होय. 

(२), (३) व (४) िवषयांिकत र याचे डांबरीकरण व मजबतुीकरण कर याचे काम 
नाबाडर् अंतगर्त िनकष, मजंूरी व िनधी उपल धतते या अधीन राहून हाती 
घे याचे िनयोजन आहे. 
 

----------------- 
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सालेकसा (िज.ग िदया) येथील नवीन तहिसल प्रशासकीय इमारती या 

बांधकामाकिरता मंजूर िनधी उपल ध क न दे याबाबत 
  

(४६) *  ६२५७६   ी.सजंय पुराम (आमगाव) :   स माननीय सावर्जिनक 
बांधकाम (सावर्जिनक उपक्रम वगळून) मतं्री पढुील गो टींचा खलुासा करतील 
काय :- 
  

(१) सालेकसा (िज.ग िदया) येथील नवीन तहिसल प्रशासकीय इमारतीच े
बांधकामाकिरता सन २०१३ म ये ४ कोटी ९२ लाखाचंा िनधी शासनाने मंजुर 
केला मात्र सदर कंत्राटदाराने ५० टक्के इमारतीच ेबांधकाम अपूणर् ठेवले आहे, हे 
खरे आहे काय, 
(२) अस यास, शासनाने गे या दोन वषार्ंपासून प्र तािवत प्रशासकीय इमारतीकड े
दलुर्क्ष के याने व योग्य तो िनधी उपल ध क न िदला नस याने सदरचे काम 
िनधी अभावी ५० टक्के प्रलंिबत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) अस यास, उक्त प्रकरणाची चौकशी क न येथील नागिरकांची गैरसोय 
टाळ यासाठी आव यक िनधी शासनाने उपल ध क न दे याबाबत शासनाने 
कोणती कायर्वाही केली वा कर यात येत आहे, 
(४)  नस यास, िवलंबाची कारणे काय आहेत ? 
  
ी. चंद्रकातं पाटील : (१) सालेकसा (िज.ग िदया) येथील नवीन तहिसल 

प्रशासकीय इमारतीच ेबांधकामाकिरता सन २०१३ – १४ म ये म ये ४ कोटी ८९ 
लक्ष िकंमतीस प्रशासकीय मा यता प्रा त झालेली आहे. व सदर इमारतीचे 
बांधकाम ६० टक्के पूणर् झाले आहे. 
(२) सदरच े काम िनधीअभावी ४० टक्के बांधकाम अपूणर् आहे. याइमारतीवर   
माचर् २०१६ अखेर .२१०.६५ लक्ष इतका खचर् झाला असून सन २०१६-१७ किरता 
.६०.८७ लक्ष एवढी तरतूद अथर्संक पीत कर यात आली आहे. 

(३) सदर काम िनधी या उपल धतनेसुार पणूर् कर याच ेिनयेाजन आहे. 
(४) प्र न उ  ावत नाही. 
 

----------------- 
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मुंबईतील एकाि मक आिदवासी िवकास प्रक प कायार्लयातील  

िलिपक यांनी ५० हजार पयांची लाच घेत याबाबत 
  

(४७) *  ६०३९०   ी. पेश  हात्रे (िभवंडी पूवर्) :   स माननीय आिदवासी 
िवकास मतं्री पुढील गो टींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) मुंबईतील एकाि मक आिदवासी िवकास प्रक प कायार्लयातील िलिपक    
ी. करंकाळे याला कजर्त येथील वयंपाकी ी. सतंोष जाधव यांची झालेली 

बदली र  कर यासाठी ५० हजार पयांची लाच घेताना लाचलुचपत प्रितबधंक 
िवभागाने िदनांक ८ जनू, २०१६ रोजी वा यासमुारास पेण एकाि मक कायार्लय 
येथे पकडले, हे खरे आहे काय, 
(२) तसेच याप्रकरणी ीमती दाभाड,े प्रक प अिधकारी एकाि मक आिदवासी 
प्रक प कायार्लय, पेण यांचाही सहभाग अस याबाबत चौकशी कर याबाबत 
आिदवासी कृती सिमतीने मा.मुख्यमंत्री, मा. आिदवासी िवकास मंत्री व आिदवासी 
िवकास रा यमतं्री यां याकड े िदनांक १० जून, २०१६ रोजी लेखी िनवेदना दारे 
तक्रार केली आहे, हे खरे आहे काय, 
(३) अस यास, उक्त दो ही प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत 
काय आढळून आले व त नसुार संबिंधत दोषींवर शासनाने कोणती कारवाई केली 
वा कर यात येत आहे, 
(४) नस यास, िवलंबाची कारणे काय आहेत ? 
  
ी. िव  ण ुसवरा : (१) व (२) होय, हे खरे आहे. 

(३) ी. युवराज नाना करंकाळे, िलपीक टंकलेखक यांची लाचलुचपत प्रितबंधक 
िवभागाकडून वततं्र चौकशी चालू आहे. तसेच, ी. करंकाळे यांना अपर आयुक्त, 
आिदवासी िवकास, ठाणे यां या आदेश क्रमांक िवचौ-२०१४/ प्र.क्र.२५२/का.२ (४), 
िद.१०/०६/२०१६ अ वये िद.०८/०६/२०१६ पासून िनलिंबत क न याचंी िवभागीय 
चौकशी सु  कर यात आली आहे. 
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      तसेच, ीमती दाभाड,े प्रक प अिधकारी एकाि मक आिदवासी प्रक प 
कायार्लय, पेण यां यािव द प्रा त तक्रारीं या अनुषंगाने सखोल चौकशी क न 
अहवाल सादर करणेबाबतच े िनदश आयकु्त, आिदवासी िवकास, नािशक यांना 
शासन पत्र िद.१५/०६/२०१६ अ वये  दे यात आलेले आहेत. 
(४) प्र न उ  ावत नाही. 
 

----------------- 
  
  
िवधान भवन :   डॉ. अनंत कळसे 
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