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

िाराांकिि प्रश्नोत्िराांची यादी 
  

शुक्रिार, ददनाांि २९ जुलै, २०१६ / श्रािण ७, 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 आणण विशषे सहाय्य मांत्री 
(६) सहिार, पणन आणण िस्त्त्रोद्योग मांत्री 

 
 

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

प्रश्नाांची एिूण सांख्या - ३० 
------------------------------------- 

 

औरांगाबाद येथील शासिीय तनिासस्त्थाने खाजगी  
व्यक्िीस देणाऱयाांिर िारिाई िरण्याबाबि 

(१) *  २२१६३   श्री.विक्रम िाळे : सन्माननीय सािवजतनि बाांधिाम 
(सािवजतनि उपक्रम िगळून) मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) औरींगाबाद येथील लेबर कॉलनीतील सार्वजननक बाींधकाम वर्भागाची 
शासकीय ननर्ासस्थाने घेऊन खाजगी व्यक्तीस ददली असल्याचे माहे मे, २०१६ 
मध्ये र्ा त्यादरम्यान ननदशवनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय 
आढळून आले र् तद्नुसार शासकीय ननर्ासस्थाने पो्भाड्याने देऊन गैरव्यर्हार 
करणाऱयाींर्र कोणती कारर्ाई केली र्ा करण्यात येत आहे, 
(३)  नसल्यास, वर्लींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. चांद्रिाांि पाटील : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) होय, प्राप्त तक्रारीींच्या अनषुींगाने केलेल्या प्राथममक चौकशीमध्ये काही 
शासकीय ननर्ासस्थानाींत पो्भाडकेरु रहात असल्याचे आढळून आले. शासकीय 
ननर्ासस्थानाींमध्ये अनधधकृत र्ास्तव्य आढळून आलेली ननर्ासस्थाने ज्या 
कमवचा-याींना र्ा्प झाली आहेत, अशा कमवचा-याींवर्रुध्द याबाबत नोद्सा 
बजार्ण्यात आल्या असून त्याींच्या खातेप्रमुखाींस तसेच जजल्हाधधकारी, औरींगाबाद 
याींच्या कायावलयासही याबाबत कळवर्ले आहे. 
(३) अनधधकृत र्ास्तव्य असलेल्या शासकीय ननर्ासस्थान धारकाींना सार्वजननक 
बाींधकाम वर्भागामार्व त महसुल वर्भाग र् पोलीस यींत्रणेच्या मदतीने 
ननषकासन कायवर्ाहीस स्थाननकाींनी प्रचींड वर्रोध करुन ती थाींबवर्ण्याचा र् त्यात 
अडथळा ननमावण करण्याचा प्रयत्न करुन कायदा र् सुव्यर्स्थेचा प्रश्न ननमावण 
केल्याने सदर ननषकासन कायवर्ाहीस वर्लींब झाला आहे. 
 

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

यििमाळ जजल्ह्याि िसतिगहृाच्या अनुदानाची रक्िम परि गेल्हयाबाबि 
 

(२) *  २३००८   श्री.ख्िाजा बेग, श्रीमिी विद्या चव्हाण, श्री.किरण पािसिर, 
श्री.आनांद ठािूर, श्री.हेमांि टिले, श्री.नरेंद्र पाटील : सन्माननीय सामाजजि न् याय 
मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) यर्तमाळ जजल््यात र्सनतगहृ अनुदानाची रक्कम ददनाींक ३१ माचव, २०१६ 
रोजी बीडीएस प्रणालीर्र आली र् ताींत्रत्रक अडचणीमुळे (मलींक कॅरी र्ॉरर्डव करता 
न आल्याने) रुपये ३.४४ को्ी इतकी रक्कम परत गेल्याचे माहे मे, २०१६ च्या 
पदहल्या सप्ताहात ननदशवनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, जजल्हा पररषद समाजकल्याण वर्भागामार्व त देण्यात येणारी 
सावर्त्रीबाई रु्ले मशषयर्तृ्ती र् मॅदिकपूर्व मशषयर्तृ्ती वर्द्या्यानना ममळाली नाही, 
हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय 
आढळून आले र् तद्नुसार यर्तमाळ जजल््यास ददलेली र्सनतगहृ अनदुानाची 
रक्कम देणेबाबत र् मशषयर्तृ्ती रक्कमेचे र्ा्प करणेबाबत कोणती कायवर्ाही 
केली र्ा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, वर्लींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. राजिुमार बडोले : (१) हे खरे आहे. 
     ददनाींक ३१ माचव, २०१६ रोजी प्राप्त रुपये ३ को्ी ४४ लाख  इतक्या 
रकमेची तरतूद अथवसींकल्प वर्तरण प्रणाली (बीडीएस) र्र उद्् ार्लेल्या ताींत्रत्रक 
अडचणीींमुळे वर्तरीत करता आली नाही. 
(२) हे खरे नाही. 
(३) र्सनतगहृाचे प्रलींत्रबत असलेले अनदुान सन २०१६-१७ या आधथवक र्षावत 
उपलब्ध असलेल्या अनदुानातुन अदा करण्याची कायवर्ाही सुरु आहे. तसेच, सदर 
प्रलींत्रबत अनदुानाबाबत रुपये ३०.८५ को्ी एर्ढया रकमेची पुरर्णी मागणी 
वर्धानमींडळास सादर करण्यात आली आहे. 
(४) प्रश् न उद्् ार्त नाही. 

----------------- 
खालापूर (जज.रायगड) िालुक्यािील शेििऱयाांच्या  

७/१२ िरील नोंदी रद्द िरण्याबाबि 

(३) *  १९४१८   श्री.जयांि पाटील : सन्माननीय उद्योग मांत्री पढुील गोष्ीींचा 
खलुासा करतील काय :- 
  

(१) खालापूर (जज.रायगड) तालुक्यातील नऊ गारे् प्रस्तावर्त नार्ड े
एम.आय.डी.सी.साठी सींपादीत करण्यात येत असलेल्या शेतकऱयाींच्या जममनीच्या 
७/१२ मध्ये पेजन्सलने नोंदी करण्यात आल्या आहेत, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, शेतकऱयाींच्या ७/१२ र्रील नोंदी रद्द करण्याबाबत नऊ गाींर् सींघषव 
सममतीने जजल्हाधधकारी रायगड-अमलबाग याींना माहे एवप्रल, २०१६ मध्ये र्ा 
त्यादरम्यान ननरे्दन ददले आहे, हे खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, ददनाींक ४ एवप्रल, २०१६ रोजी नऊ गाींर् सींघषव सममतीने उद्योग 
मींत्रयाींसमरे्त घेतलेल्या बैठकीत सदर प्रस्तावर्त एम.आय.डी.सी.रद्द करण्याचे 
आश्र्ासन ददले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, याबाबत शासनाने कोणती कायवर्ाही केली र्ा करण्यात येत आहे, 
नसल्यास वर्लींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. सुभाष देसाई : (१)   होय, हे खरे आहे. 
(२) नऊ गाींर् शेतजमीन बचार् कृती सममती, खालापूर याींनी ७/१२ उताऱयार्रील 
नोंदी रद्द करण्याबाबत ददनाींक २६/११/२०१५ रोजी ननरे्दनाद्र्ारे ददनाींक 
०२/१२/२०१५ रोजी तहमसल कायावलय खालापूर येथे मोचाव आयोजजत केल्याचे  
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ननरे्दन ददले होते. तसेच ददनाींक ११/१२/२०१५ रोजी महाराषि औद्योधगक वर्कास 
महामींडळाच्या वर्रोधात लाक्षणणक उपोषण केले होते. 
(३) र् (४) ददनाींक ५ एवप्रल, २०१६ रोजी मा.मींत्री (उद्योग) याींच्याकड ेगार् सींघषव 
सममती सोबत झालेल्या बैठकीत सदर क्षेत्राच्या भूसींपादनाबाबत सवर्स्तर 
चचाव करण्यात आली असून सींबींधधत खातेदाराींच्या सींमतीनेच भूसींपादनाची पढुील 
कायवर्ाही करण्यात येणार आहे. 
 

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

बाशी-िुडूविाडी (जज.सोलापूर) रस्त्त्यािरील पुलाची दसु्स्त्िी िरण्याबाबि 

(४) *  २०४०३   श्री.रामहरी स्पनिर, श्री.सांजय दत्ि : सन्माननीय सािवजतनि 
बाांधिाम (सािवजतनि उपक्रम िगळून) मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील 
काय :- 
  

(१)  बाशी-कुडूवर्ाडी (जज.सोलापूर) रस्त्यार्रील राहूल लॉजसमोरील त्रि्ीशकालीन 
पुलाची दरुर्स्था झाली असल्याने अपघात होण्याची शक्यता ननमावण झाली 
असल्याचे माहे एवप्रल, २०१६ मध्ये र्ा त्यादरम्यान ननदशवनास आले, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्यास, सदर पुलाची दरुुस्ती करण्याबाबत शासनाने कोणती कायवर्ाही 
केली र्ा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास वर्लींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. चांद्रिाांि पाटील : (१) र् (२) हे खरे नाही. 
     प्रश् नाींकित कत पलू बाशी-कुडुवर्ाडी-लातूर रा.मा. १४५ र्रील कित क.मी. १२७/८०० 
मध्ये आहे. सदर पूल अरीं द आहे. या पूलाचे सींरक्षक कठड े क्षनतग्रस्त झाले 
आहेत. 
     या कठडयाची दरुस्ती करण्याचे कामास ददनाींक १ जुलै, २०१६ रोजी 
कायावरींभ आदेश देण्यात आले आहेत. पूलाचे दठकाणी आर्श्यक सूचना र्लक 
बसर्ण्यात आले आहेत. सदर दरुस्तीचे काम ननधीच्या उपलब्धतेनुसार पूणव 
करण्याचे ननयोजन आहे. सद्यजस्थतीत पूलार्रन र्ाहतकू सुरळीतपणे सुर आहे. 
(३) प्रश् न उद्् ार्त नाही. 

 
----------------- 
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गोंददया जजल्ह्यािील आददिासी आश्रमशाळेिील शशक्षिाांना िेिन शमळणेबाबि 

(५) *  २१९२०   श्री.राजेंद्र जैन : सन्माननीय आददिासी वििास मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) गोंददया जजल््यातील आददर्ासी आश्रमशाळेतील मशक्षकाींना माहे जानेर्ारी ते 
एवप्रल, २०१६ या कालार्धीचे रे्तन ममळाले नाही, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय 
आढळून आले र् तद्नुसार मशक्षकाींचे थकित कत रे्तन देणेबाबत कोणती कायवर्ाही 
केली र्ा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, वर्लींबाची कारणे काय ? 
 
श्री. विष्ट् ण ुसिरा : (१) हे खरे नाही. 
(२) रे्तन अदा करण्यात आले असल्याने प्रश्न उद्् ार्त नाही. 
(३) वर्लींब झालेला नसल्याने प्रश्न उद्् ार्त नाही. 

----------------- 
शहापूर (जज.ठाणे) येथे बनािट डाळीची विक्री होि असल्हयाबाबि 

(६) *  १९५८६   श्री.नरेंद्र पाटील, श्री.हेमांि टिले, श्री.किरण पािसिर, 
श्री.जयिांिराि जाधि, श्री.सांददप बाजोररया, श्री.अतनल भोसले, श्री.अमरशसांह 
पांडडि : सन्माननीय अन् न, नागरी पुरिठा ि ग्राहि सांरक्षण मांत्री पढुील गोष्ीींचा 
खलुासा करतील काय :- 
  

(१) शहापूर (जज.ठाणे) येथे डाळीसारखीच हुबेहूब ददसणारी परींतु शरीरास 
हानीकारक असणारी बनार्् लाखेच्या डाळीची वर्क्री होत असल्याचे माहे     
मे, २०१६ च्या शरे््च्या सप्ताहात ननदशवनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर बनार्् डाळीींचा साठा शहापूर येथील आददर्ासी आश्रम 
शाळा, आददर्ासी वर्कास प्रकल्प वर्भाग तसेच समाजकल्याण खात्याच्या 
मागासर्गीय वर्द्या्यानच्या र्सनतगहृाींमध्ये पकडण्यात आला होता, हे ही खरे 
आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय 
आढळून आले र् सींबींधधत डाळ वर्के्रत्याींर्र कोणती कारर्ाई केली र्ा येत आहे, 
(४) नसल्यास, वर्लींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. धगरीश बापट : (१)  हे खरे नाही. 
      शहापूर तालुक्यात डाळीसारख्याच ददसणाऱया लाखेच्या डाळीची वर्क्री होत 
असल्याबाबत तहमसल कायावलय अथर्ा जजल्हा पुरर्ठा अधधकारी, ठाणे याींच्या 
कायावलयात कोणतीही तक्रार प्राप्त झालेली नाही. 
(२) हे खरे नाही. 
      सन २०१५-१६ या शकै्षणणक र्षावत दद.१० एवप्रल, २०१६ ते दद.१४ जनू, 
२०१६ पयनत शासकीय आददर्ासी आश्रम शाळा तसेच दद.१६ एवप्रल, २०१६ ते 
दद.१५ जून, २०१६ पयनत समाज कल्याण वर्भागाची र्सतीगहेृ उन्हाळी सुट्टीकरीता 
बींद होती. या कालार्धीत कोणतीही धान्य खरेदी करण्यात आली नाही. त्यामुळे 
बनार्् डाळीींचा साठा पकडल्याची कोणतीही बाब ननदशवनास आलेली नाही. 
(३) र् (४) प्रश् न उद्् ार्त नाही. 
 

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

नाशशि-औरांगाबाद या महामागाविरील गाय नदीिरील पुलाच्या दसु्स्त्िीबाबि 
 

(७) *  २००६७   डॉ.अपिूव दहरे : सन्माननीय सािवजतनि बाांधिाम (सािवजतनि 
उपक्रम िगळून) मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) नामशक-औरींगाबाद महामागावर्रील पुरणगाींर्-जळगाींर्-नेऊर दरम्यान 
सार्वजननक बाींधकाम वर्भागाने बाींधलेल्या गाय नदीर्रील पुलाला मधोमध 
आरपार तड े जाऊन भगदाड पडले असल्याचे ददनाींक २४ मे, २०१६ रोजी र्ा 
सुमारास ननदशवनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर पलुाचे काम ननकृष् दजावचे झाले असून सार्वजननक 
बाींधकाम वर्भागाकडून तात्परुती दरुुस्ती न करता कायम स्र्रुपी उपाययोजना 
करण्यासींदभावत आींदोलन करण्यात आले तसेच पुलाच्या बाींधकामाची पाहणी र् 
सखोल चौकशी करुन गुणर्त्ता र् दजाव याबाबत गुण ननयींत्रण मींडळाकडून 
तपासणी करण्यात आली हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सदर अहर्ाल शासनास प्राप्त झाला आहे काय, त्यात काय 
ननषपन्न झाले, त्यानुषींगाने सींबींधधत अधधकाऱयार्र शासनाने काय कारर्ाई केली 
र्ा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, वर्लींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. चांद्रिाांि पाटील : (१)  हे खरे नाही. 
(२) र् (३) वर्षयाधीन जनुा पूल र् रुीं दीकरणानींतर बनवर्ण्यात आलेला नर्ीन 
पूल यामध्ये २.५० ते ३.०० सेंमीची साींध आहे. उन्हाळयामध्ये अनतउषणतेने 
कधीकधी साींधेमधील डाींबर वर्तळल्याने ही साींध मोकळी होते. ही साींध बी.एम. 
र् कारपे्द्र्ारे त्र्रीत भरण्यात येते. ही साींध र्ाहतुकीच्या ददशेने (Parallel to 
Traffic) आहे. या साींधेमुळे र्ाहतुकीस कोणताही धोका नाही.  सदर पूल 
र्ाहतुकीसाठी पूणवपणे सुरक्षक्षत आहे. 
(४) प्रश्न उद्् ार्त नाही. 

----------------- 
उांद्री (िा.धचखली, जज.बलुढाणा) येथील रमाई घरिुल योजनेची 

 िामे प्रलांबबि असल्हयाबाबि 

(८) *  २२२०९   श्री.माणणिराि ठािरे, श्री.रामहरी स्पनिर : सन्माननीय 
सामाजजि न् याय मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) उींद्री (ता.धचखली, जज.बुलढाणा) येथे मागील ५ र्षावपूर्ी रमाई घरकुल 
योजनेंतगनत १०७ लाभा्यानना घरकुल मींजूर झाले असून अद्याप सदर घराींची 
कामे पूणव झाली नाहीत, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर जागेची नोंद ८ अ र्र घेऊन तात्काळ रमाई घरकुलचा 
प्रस्तार् सींबींधधत अधधकारी याींचेकड े पाठवर्ण्याचे आदेश ग्रामपींचायतीला देऊन 
घरकुलाची यादी पूणवत्र्ास न्यार्ी, अशी मागणी लाभा्याननी जजल्हाधधकारी, 
बुलढाणा याींचेकड ेमाहे मे, २०१६ मध्ये र्ा त् यादरम्यान केली, हे खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, त्यानषुींगाने कोणती कायवर्ाही केली र्ा करण्यात येत आहे, 
नसल्यास, वर्लींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. राजिुमार बडोले : 
(१) अींशत: खरे आहे. 
(२) होय. 
(३) सन २०१२ मधील रमाई आर्ास योजनेच्या प्रनतक्षा यादीतील लाभा्यानची 
सींख्या ही १०७ होती. यातील एक दबुार नार् कमी करुन तसेच सन २०१४ च्या 
पुरर्णी यादीतील १५ लाभा्यानची नारे् समावर्ष् करुन एकूण १२१  लाभा्यानची 
प्रनतक्षा यादी तयार करण्यात आली आहे.  त्यापकैी ५० लाभा्यानना घरकुलाचा 
लाभ देण्यात आला आहे. शासकित कय जागेर्र अनतक्रमण करुन राहत असलेल्या 
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३० लाभाथी धारकाींच्या जागा ननयममत करणेबाबतच्या प्रस्तार्ार्र कायवर्ाही 
करण्यात येत आहे. ३४ लाभाथी वर्वर्ध कारणाींमुळे (पक्के  घर, शासकित कय 
नोकरी, ननर्तृ्ती रे्तन धारक, जागा उपलब्ध नसणे, र्ारसा नसणे र्ा र्ारसाचे 
प्रमाणपत्र नसणे इ.) अपात्र ठरले आहेत. उर्वररत ७ लाभा्याननी आर्श्यक 
कागदपत्र ेसादर न केल्याने त्याींना घरकुलाचा लाभ देता आलेला नाही. 

----------------- 
जव्हार, मोखाडा ि विक्रमगड (जज.पालघर) येथील  

आश्रमशाळाांची झालेली दरुिस्त्था 

(९) *  २२५७२   श्रीमिी विद्या चव्हाण, श्री.किरण पािसिर, श्री.नरेंद्र पाटील, 
अॅड.जयदेि गायििाड : सन्माननीय आददिासी वििास मांत्री पढुील गोष्ीींचा 
खलुासा करतील काय :- 
  

(१) जव्हार, मोखाडा र् वर्क्रमगड (जज.पालघर) येथील जव्हार आश्रमशाळा 
प्रकल्पाअींतगवत चालवर्ल्या जाणाऱया ३० आश्रमशाळेत एकूण १८ हजार ६८७ 
वर्द्याथी मशक्षण घेत असून सदर शाळाींची झालेली दरुर्स्था, अनेक 
आश्रमशाळाींना खोल्याींची कमतरता असणे तसेच वर्द्या्यानना स्र्च्छतागहेृच 
उपलब्ध नसणे इ. सोयी-सुवर्धाींच्या गैरसोयीमुळे वर्द्या्यानचे शैक्षणणक नकुसान 
होत असल्याचे माहे एवप्रल, २०१६ मध्ये र्ा त्यादरम्यान ननदशवनास आले, हे खरे 
आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर प्रकरणाची शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत 
काय ननषपन्न झाले र् त्यानुसार आश्रमशाळाींची दरुुस्ती र् नर्ीन खोल्याची 
बाींधणी करण्यासाठी ननधी उपलब्ध करण्याबाबत कोणती कायवर्ाही केली र्ा 
करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, वर्लींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. विष्ट् ण ुसिरा : (१) र् (२) हे खरे नाही. 
     जव्हार प्रकल्पाींतगवत ३० शासकीय आश्रमशाळा कायवरत असून सदर 
शाळाींमध्ये सन २०१६-१७ मध्ये ८८९७ मुले र् ८८६८ मुली असे एकुण १६५६५ 
वर्द्याथी मशक्षण घेत आहेत. सदर आश्रमशाळाींमध्ये मुलाींसाठी १७८ र् मुलीींसाठी 
१८२ स्नानगहेृ तसेच मुलाींसाठी १९८ र् मुलीींसाठी २६२ शौचालये उपलब्ध आहेत. 
तसेच वर्द्या्यानची गैरसोय होर् ू नये यासाठी आश्रमशाळाींच्या दरुस्तीची 
कायवर्ाही सार्वजननक बाींधकाम वर्भागाकडून सुर आहे. तसेच २१ आश्रम 
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शाळाींसाठी नवर्न ्ाईप प्लॅन नुसार ईमारत बाींधकामासाठी प्रशासकीय मान्यता 
देण्यात आलेली असून दाभोसा, न्याहाळे, भोपोली, दहररे् र् गोंदे या ५ 
आश्रमशाळाींच्या इमारतीींचे बाींधकाम पुणव होर्नू सदर इमारती आददर्ासी वर्कास 
वर्भागास हस्ताींतरीत करन घेण्यात आलेल्या आहेत. तसेच दाभेरी, वर्नर्ळ, 
साखरे, कुझे, देहरे र् कार्ळे या ६ आश्रमशाळाींचे बाींधकाम पुणवत्र्ाच्या मागावर्र 
असून गुदहर, गारगार्, सुयवमाळ, पाली र् पळसुींडा या ५ आश्रमशाळाींचे इमारत 
बाींधकाम प्रगतीपथार्र आहे. 
(३) प्रश्न उद्् ार्त नाही. 

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

राज्यािील शेििऱयाांचे सांपूणव िजव माफ िस्न  
निीन िजव उपलब्ध िस्न देण्याबाबि 

 

(१०) *  १९४०४   डॉ.(श्रीमिी) नीलम गोऱहे, श्री.हररशसांग राठोड, श्री.हेमांि टिले, 
श्री.किरण पािसिर, श्री.नरेंद्र पाटील, श्री.रामराि िडिुिे, श्री.ख्िाजा बेग, 
श्री.आनांद ठािूर, अॅड.राहुल नािेिर, श्री.अतनल भोसले, श्री.धनांजय मुांड,े 
श्री.सुतनल िटिरे, श्री.अमरशसांह पांडडि, श्री.जयिांिराि जाधि, श्री.सतिश चव्हाण, 
श्री.विक्रम िाळे, डॉ.सुधीर िाांबे, श्री.रामहरी स्पनिर, श्री.अब्दलु्हलाखान दरुावणी, 
अॅड.जयदेि गायििाड, श्री.सांददप बाजोररया, श्री.माणणिराि ठािरे, श्रीमिी 
हुस्त्नबानू खशलफे, श्री.सांजय दत्ि, श्री.प्रिाश गजशभये, श्री.जनादवन चाांदरूिर, 
श्री.आनांदराि पाटील, श्री.सुभाष झाांबड, श्री.सिेज ऊफव  बांटी पाटील, 
श्री.गोवपकिशन बाजोरीया :  िाराांकिि प्रश्न क्रमाांि १४९७८ ला ददनाांि १० माचव, 
२०१६ रोजी ददलेल्हया उत्िराच्या सांदभावि : सन्माननीय सहिार मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यात मागील चार र्षावपासून पडणारा दषुकाळ, नावपकी आणण 
कजवबाजारीपणामुळे त्रस्त झालेल्या शेतकऱयाींना ददलासा देण्यासाठी दषुकाळी 
भागातील शतेकऱयाींचे कजव मार् करण्याची मागणी सातत्याने वर्वर्ध राजकीय 
पक्ष तसेच सामाजजक सींघ्ना र् शतेकऱयाींमार्व त करण्यात येत असल्याने 
शेतकऱयाींचे सींपूणव पीक कजव मार् करणे शक्य आहे काय, अशी वर्चारणा 
मा.उच्च न्यायालयाने औरींगाबाद र् मुींबई येथे असलेल्या ननरननराळ्या 
याधचकाींर्रील सुनार्णीत शासनास केली असल्याचे माहे मे, २०१६ मध्ये र्ा 
त्यादरम्यान ननदशवनास आले, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, शेतकऱयाींना कजव र्ा्पासाठी ददनाींक ३१ मे, २०१६ रोजी पयनत 
राषिीयकृत बँकाना ७० ्क्के कजव र्ा्प करण्याचे उदद्दष् असतानाही र्क्त   
१० ्क्केच कजव र्ा्प केल्याचे माहे मे, २०१६ च्या शेर््च्या आठर्डयात 
ननदशवनास आले, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, यार्षी शतेकऱयाींना पीक कजव देताना मागील थकबाकीबाबत 
आग्रह धरु नये अशी अपेक्षाही न्यायालयाने व्यक्त केली, तसेच कजव मार्ी 
सोबतच शतेकऱयाींना खरीप हींगामासाठी मोर्त बी-त्रबयाणे देण्याच्या मागणीसाठी 
ददनाींक ७ जनू, २०१६ रोजी धरणे आींदोलन केले, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, शेतकऱयाींचे मागील सींपुणव पीक कजव मार् करुन नर्ीन पीक कजव 
देण्याबाबत शासनाने कोणती कायवर्ाही केली र्ा करण्यात येत आहे, नसल्यास, 
वर्लींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. सुभाष देशमुख : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) नाही. 
(३) नाही. 
(४)  १) खरीप २०१५ र् रब्बी २०१५-१६ च्या हींगामामध्ये पीक कजव मार् 

करण्याबाबत शासनस्तरार्रुन ननणवय घेण्यात आलेला नाही. तथावप, 
या हींगामातील ५० पैशापेक्षा कमी पैसेर्ारी आलेल्या गार्ातील 
शेतक-याकडील शेतीशी ननगडीत कजावच्या र्सुलीस स्थधगती र् पीक 
कजावचे पनुगवठन करण्याचा ननणवय शासनाने घेतलेला आहे.  
त्याचप्रमाणे शासनाने ददनाींक ९/५/२०१६ रोजीच्या शासन 
ननणवयाद्र्ारे खरीप २०१५ च्या हींगामात ५० पेक्षा कमी पसेैर्ारी 
जाहीर केलेल्या २७६०९ गार्ातील शेतकऱयाकडील पनुगवठन झालेल्या 
पीक कजावर्रील प्रथम र्षावचे (सन २०१६-१७) सींपुणव व्याज र् 
त्यापढुील चार र्षावचे (सन २०१७-१८ ते २०२०-२१) ६ ्क्के दराने 
होणारे व्याज शेतकऱयाींच्यार्तीने शासनामार्व त बँकाींना अदा 
करण्याचा ननणवय घेण्यात आला आहे. 

 २) राज्यातील शतेकऱयाींना द्यार्याच्या पीक कजावबाबत तसेच 
दषुकाळग्रस्त भागातील शेतकऱयाींच्या पीक कजव पनुगवठनाबाबत 
मा.मुख्यमींत्री याींनी ददनाींक २८/०४/२०१६ रोजीच्या राज्यस्तरीय 
खरीप आढार्ा सभेमध्ये सर्व वर्भागीय आयुक्त, सर्व जजल्हाधधकारी 
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तसेच सहकार वर्भागाचे क्षते्रत्रय अधधकारी याींना सकारात्मक पढुाकार 
घेण्याच्या सुचना ददलेल्या आहेत. 

 ३)  मा.मुख्यमींत्री महोदय याींनी ददनाींक ११/५/२०१६ रोजीच्या 
राज्यस्तरीय बकँसव सममती सभेमध्ये राज्यातील सर्व बकँाींना 
(सार्वजननक क्षेत्रातील, खाजगी क्षेत्रातील, तसेच ग्रामीण बकँा र् 
जजल्हा सहकारी बकँा) पीक कजव वर्तरणाच्या अनषुींगाने उधचत 
कायवर्ाहीच्या सुचना देण्यात आलेल्या आहेत. त्याचप्रमाणे 
मा.मुख्यमींत्री याींनी ददनाींक ३/६/२०१६ र् २७/६/२०१६ रोजी जव्हडीओ 
कॉन्र्रन्सद्र्ारा सर्व वर्भागीय आयुक्त, जजल्हाधधकारी र् सहकार 
वर्भागातील क्षते्रत्रय अधधकारी याींच्या समरे्त र्ातावलाप करन 
आर्श्यक कायवर्ाहीच्या सुचना ददल्या आहेत. 

 ४) उक्त प्रमाणे कायवर्ाही झाल्यामुळे दद.३०/६/२०१६ अखेर र.३७६७७ 
को्ी खरीप वपक कजव लक्षाींका पैकी र.२०८८९ को्ीचे  वपक कजव 
र्ा्प बँकाींनी ३१.७४ लाख शेतक-याींना करन ५५%  लक्षाींक पुतवता 
केली आहे. 

----------------- 
मुरबाड (जज.ठाणे) िालुक्यािील सािवजतनि बाांधिाम  

विभागाि झालेला गैरव्यिहार 

(११) *  २१५२६   श्री.सांददप बाजोररया, श्री.अतनल भोसले, श्री.विक्रम िाळे, 
श्री.नरेंद्र पाटील, श्री.हेमांि टिले, श्री.सुतनल िटिरे, श्री.ख्िाजा बेग, श्री.धगरीशचांद्र 
व्यास, प्रा.अतनल सोले, श्री.नागो गाणार :   सन्माननीय सािवजतनि बाांधिाम 
(सािवजतनि उपक्रम िगळून) मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१)  मुरबाड (जज.ठाणे) तालुक्यातील सार्वजननक बाींधकाम वर्भागामार्व त 
करण्यात येणाऱया वर्वर्ध वर्कासकामाींची बोगस त्रबले तयार करणे, आराखडा 
बनवर्लेली कामे पूणव न करणे, ठेकेदाराींच्या त्रबलाींमधून रॉयल््ी र्सुल न करणे 
इ. अनेक तक्रारीींच्या ननरे्दनाद्र्ारे सदर गैरप्रकाराची चौकशी करण्याची मागणी 
मुरबाड तालुका पे्रसक्लब अध्यक्ष तथा सामाजजक सींघ्नेचे कायवकते श्री.नामदेर् 
शेलार याींनी मा.मुख्यमींत्री, मा.वर्धानपररषद वर्रोधी पक्षनेता, मा.वर्धानसभा 
वर्रोधी पक्षनेता,  कायवकारी अमभयींता, सार्वजननक बाींधकाम वर्भाग याींचेकड ेमाहे 
एवप्रल, २०१६ च्या पदहल्या र्ा दसुऱया आठर्डयात लेखी ननरे्दनाद्र्ारे केली 
आहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, सदर ननरे्दनामध्ये करण्यात आलेल्या प्रमुख तक्रारी कोणत्या, या 
तक्रारीींची दखल घेण्यात आली आहे काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी तक्रारदाराींनी मुरबाड तहमसल कायावलयासमोर 
उपोषण केले असता सार्वजननक बाींधकाम उपवर्भागाकडून ददलेल्या आश्र्ासनाींची 
अद्याप पतूवता झाली नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी उच्चस्तरीय चौकशी करण्यात आली आहे काय, 
नसल्यास, वर्लींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. चांद्रिाांि पाटील : (१) श्री.नामदेर् शेलार याींचे माहे एवप्रल, २०१६ चे ननरे्दन 
आढळून येत नाही. परींतु ददनाींक ११/५/२०१६ र् ददनाींक २५/५/२०१६ ची पत्र ेप्राप्त 
झाली आहेत. 
(२), (३) र् (४) श्री.नामदेर् शेलार याींची ददनाींक ११/५/२०१६ र् ददनाींक 
२५/५/२०१६ च्या ननर्देनाच्या अनषुींगाने अधधक्षक अमभयींता, दक्षता र् गुण 
ननयींत्रण मींडळ, कोकणभर्न, नर्ीमुींबई याींच्याकड े चौकशी आदेमशत करण्यात 
आली आहे. 

----------------- 
शशरिल-शशिडाि-दाररस्त्िे (िा.िणििली, जज.शसांधदुगूव)  

रस्त्त्याचे िाम पूणव िरण्याबाबि 

(१२) *  २२७३९   अॅड.तनरांजन डािखरे :   सन्माननीय सािवजतनि बाांधिाम 
(सािवजतनि उपक्रम िगळून) मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) मशरर्ल-मशर्डार्-दाररस्ते (ता.कणकर्ली, जज.मसींधदुगूव) येथील रस्त्यार्र  
एस.्ी. बसला अपघात होर्नू अनेक प्रर्ासी गींभीरररत्या जखमी झाले असल्याचे 
ददनाींक १९ एवप्रल, २०१६ रोजी र्ा त्यासुमारास ननदवशनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर रस्ता सन १९८१-२००१ रस्ते वर्कास योजनेनुसार प्रमुख 
जजल्हा मागव (क्र.४४) असल्याने २/१०० ते ६.०० कित क.मी. रस्त्याची दरुुस्ती करणे 
तसेच काही दठकाणी सींरक्षक मभींत बाींधणे आर्श्यक आहे असे मा.सार्वजननक 
बाींधकाम मींत्री याींनी त्याींच्या ददनाींक ३० जनू, २०११ रोजीच्या पत्रान्र्ये 
लोकप्रनतननधीींना कळवर्ले आहे, हे खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, त्यानुसार 
कोणती कायवर्ाही केली र्ा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, वर्लींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. चांद्रिाांि पाटील : (१) होय. 
     पोलीस ठाण्यातील नोंदीप्रमाणे या अपघातात एक प्रर्ासी गींभीर र् २ 
प्रर्ाश्याींना कित करकोळ दखुापत झाल्याचे नमुद आहे.   
(२) होय. 
(३) र् (४) प्रश्नाींकित कत रस्त्याच्या डाींबरी पषृठभागाची दरुुस्ती, नुतनीकरण 
करण्यात आले आहे.  रस्त्यार्रुन र्ाहतकू सुरळीत सुर आहे.  या रस्त्यासाठी 
काही आर्श्यक कामे मींजूरी, ननधी, ननकष र् प्राधान्यक्रमानुसार हाती घेण्याचे 
ननयेाजन आहे.   

----------------- 
राज्यािील आददिासी ि शेििऱयाांिडून खरेदी िेलेला  

भाि भरडाईविना पडून असल्हयाबाबि 

(१३) *  २२३११   श्री.आनांदराि पाटील, श्री.रामहरी स्पनिर, डॉ.सुधीर िाांबे :   
सन्माननीय आददिासी वििास मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) राज्याच्या आददर्ासी वर्कास वर्भागाने आददर्ासी र् शेतकऱयाींकडून सन 
२००९ ते २०१४ या पाच र्षावच्या कालार्धीत खरेदी केलेला भात भरडाईवर्ना 
पडून असल्याचे माहे मे, २०१६ मध्ये र्ा त्यादरम्यान ननदशवनास आले, हे खरे 
आहे काय, 
(२) असल्यास, या सींदभावत ममल मालकाींना दींड करण्याऐर्जी आददर्ासी वर्कास 
महामींडळाच्या तपासणी अहर्ालात र्ररषठ अधधकाऱयाींना दोषी ठरर्ण्यात येऊन 
त्याींना रुपये १६० को्ीींचा ननधी र्ा्प करण्यात आला, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सदरील अहर्ालात ठपका ठेर्ण्यात आलेल्या अधधकाऱयार्र 
शासनाने कोणती कारर्ाई केली र्ा करण्यात येत आहे,  
(४) नसल्यास, वर्लींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. विष्ट् ण ुसिरा : (१)  हे अींशत: खरे आहे. 
     आददर्ासी वर्कास महामींडळाकडून सन २००९-१० ते २०१३-१४ या पाच 
र्षावच्या कालार्धीत र्षवननहाय धानाची भरडाई करण्यात आलेली आहे. मात्र त्या 
त्या र्षी धान/ताींदळू र्ाहतुकदर मींजुर न होणे, यापुर्ीच्या र्ाहतकुदरापेक्षा सुमारे 
४०% इतके दर कमी ननजश्चत केल्यामुळे, तसेच इतर राज्याींपेक्षा धान भरडाईचे 
दर कमी असल्याने राईस ममलसवकडून भरडाईसाठी पुरेसा प्रनतसाद ममळू शकला 
नसल्याने धान भरडाई वर्ना मशल्लक रादहले. 
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     भरडाई करीता मशल्लक रादहलेल्या धानाच्या सींबींधीत जजल्हाधधकारी याींच्या 
अध्यक्षतेखाली गठीत सममतीमार्व त  ई-मललार्ाव्दारे वर्क्रीची कायवर्ाही करण्यात 
आलेली आहे. उपरोक्त धान वर्क्रीची कायवर्ाही ही माहे एवप्रल, २०१४ पयनत 
करण्यात आलेली आहे. 
(२) र् (३) धान भरडाईला देताींना राईस ममलसवकडून पुरेशा प्रमाणात बँक 
गॅरीं्ी घेणे आर्श्यक असताींना तत्कालीन प्रादेमशक व्यर्स्थापक, भींडारा 
/गडधचरोली/ अहेरी याींनी बकँ गॅरीं्ीपेक्षा जादा धानाची उचल देर्नू अननयममतता 
केल्याप्रकरणी त्याींची वर्भागीय चौकशी लार्ण्यात आली आहे. त्यामुळे ममल 
मालकाींना रुपये १६० को्ीचा ननधी र्ा्प करण्यात आलेला नाही.  
(४) प्रश् न उद्् ार्त नाही. 

----------------- 
धुळे जजल्हहयाि दशलि िस्त्िी सुधार योजनेचा अनुशेष उपलब्ध िस्न देण्याबाबि 

(१४) *  २०२९३   श्री.अमररशभाई पटेल, श्री.सांजय दत्ि, श्री.रामहरी स्पनिर :   
सन्माननीय सामाजजि न् याय मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) राज्य शासनाच्या दमलत र्स्ती सुधार योजनेचा धुळे जजल्हयात मोठया 
प्रमाणार्र अनुशेष असल्याने या योजनेंतगवत येत असलेली जजल्हयातील १६ गारे् 
वर्कासापासून र्ींधचत असल्याची बाब ननदशवनास आली, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर गार्ाींतील वर्कास कामे पूणव करणे तसेच यास जबाबदार 
असणाऱयाींर्र शासनाने कोणती कायवर्ाही केली र्ा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, वर्लींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. राजिुमार बडोले : (१), (२) र् (३) पींचायत सममती स्तरार्रुन १६ गार्ाींचे 
प्रस्तार् मींजूरीस्तर् प्राप्त न झाल्याने धळेु जजल््यातील १६ गाींर्ाना दमलत र्स्ती 
सुधार योजनेंतगवत लाभ देण्यात आलेला नाही. 

----------------- 
येिला (जज.नाशशि) येथे रेशीम पािव  उभारण्याबाबि 

(१५) *  १९३८६   श्री.जयिांिराि जाधि :  सन्माननीय िस्त् त्रोद्योग मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) येर्ला (जज. नामशक) येथे राषिीय कृवष वर्कास योजनेंतगवत रेशीम पाकव  
उभारण्यासाठी रेशीम सींचालक, नागपूर याींनी ददनाींक ५ डडसेंबर, २०१४ रोजी र्ा 
त्यासुमारास शासनास प्रस्तार् पाठवर्लेला आहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, येर्ला हे पैठणीचे माहेरघर असल्यामुळे येथील पैठणी 
उद्योगासाठी लागणाऱया कच्चा मालाचे उत्पादन स्थाननक पातळीर्र व्हारे् 
यासाठी येथे रेशीम पाकव  सुरु करण्यात यारे्, अशी स्थाननक लोकप्रनतननधीींनी 
शासनाकड ेमागणी केलेली आहे, हे ही खरे आहे काय,  
(३) असल्यास, रेशीम सींचालक नागपूर याींनी शासनास पाठवर्लेल्या प्रस्तार्ाच्या 
मींजुरीबाबत शासनाने कोणती कायवर्ाही केली र्ा करण्यात येत आहे, नसल्यास 
वर्लींबाची कारणे काय ? 
 
श्री. सुभाष देशमुख : (१) नाही. 
     येर्ला जजल्हा नामशक येथे राषिीय कृवष वर्कास योजनेंतगवत रेशीम पाकव  
उभारण्यासाठी सींचालक (रेशीम) नागपुर याींनी ददनाींक ५ डडसेंबर, २०१४ रोजी 
प्रस्तार् सादर केला नसून येर्ला समुहामध्ये सद्य:जस्थतीत असलेली तुती 
लागर्ड, वर्णकामाच्या सींदभावत असलेल्या सोयीसुवर्धा इ. बाबतचा अहर्ाल 
सादर केलेला आहे. 
(२) होय. 
(३) स्थाननक लोकप्रनतननधी याींनी येर्ला येथे रेशीम पाकव  उभारण्याच्या सींदभावत 
शासनाकड ेकेलेल्या ननरे्दनार्र सींचालक, (रेशीम) याींच्याकडून सवर्स्तर अहर्ाल 
मागवर्ण्यात आला होता. त्यानुसार उपसींचालक (रेशीम) र् सहा.सींचालक, कें द्रीय 
रेशीम मींडळ, भींडारा याींचा एकत्रत्रतपणे येर्ला समुहाच्या भे्ीचा अहर्ाल सींचालक 
(रेशीम) याींच्या ददनाींक ५ डडसेंबर, २०१४ च्या पत्रान्र्ये शासनास प्राप् त झाला 
आहे. या अहर्ालाच्या अनुषींगाने येर्ला पररसरातील ततुी लागर्ड, पैठणी 
वर्णकामाच्या सींदभावत उपलब्ध असलेल्या सोई सुवर्धा तसेच नजजकच्या 
कालार्धीत इतर स्त्रोतातनू तेथे ननमावण होणाऱया सुवर्धा याची पडताळणी करन 
र् स्थाननक गरजा वर्चारात घेर्नू येर्ला येथे रेशीम उद्योग वर्कासासाठी इतर 
आर्श्यक सुवर्धा उपलब्ध करन देण्याची बाब शासनाच्या वर्चाराधीन होती. या 
सींदभावत अपर मुख्य सधचर् (र्स्त्रोद्योग) याींच्या अध्यक्षतेखाली ददनाींक १८ मे, 
२०१५ रोजी सींबींधधत अधधकारी र् स्थाननक सींस्थेच्या प्रनतननधीसमरे्त बठैक 
आयोजजत करण्यात आली होती. बठैकीत र्रील बाबीींचा आढार्ा घेण्यात आला. 
आढाव्याअींती येर्ला येथील पैठणी क्लस््रसाठी कें द्र शासनाच्या समुह वर्कास 
कायवक्रमाींतगवत पुरेसा ननधी उपलब्ध होणार असल्याने तेथे सद्य:जस्थतीत राषिीय 
कृवष वर्कास योजनेतनू रेशीम पाकव  उभारण्याची आर्श्यकता नसल्याचे ददसून 
आले आहे. सदर बैठकीच्या इनतर्तृ्ताची प्रत वर्कास आयुक्त (उद्योग) उद्योग 
सींचालनालय, मुींबई याींनाही पाठवर्ण्यात आली आहे. 

----------------- 
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िाांद्याला हमीभाि देण्याबाबि 

(१६) *  २२७५९   श्री.हेमांि टिले, श्री.किरण पािसिर, श्री.नरेंद्र पाटील, 
श्री.आनांद ठािूर, श्री.सतिश चव्हाण, श्री.सुतनल िटिरे, श्री.जयिांिराि जाधि, 
श्रीमिी हुस्त्नबानू खशलफे, डॉ.सुधीर िाांबे : सन्माननीय पणन मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यात मागील दोन र्षावत काींदयाचे वर्क्रमी पीक होऊन काींद्याच्या भार्ात 
घसरण झाल्यामुळे माहे मे, २०१६ मध्ये नामशक जजल््यात अनेक दठकाणी 
शेतकऱयाींकडून रस्ता रोको आींदोलन करण्यात आल्याचे तसेच अहमदनगर 
जजल्हयात काींदा उत्पादकाींनी ददल्ली गे् रे्शीला काींद्याचा र्ास ल्कर्नू 
आक्रोश आींदोलन केले असल्याचे माहे मे, २०१६ मध्ये र्ा त्यादरम्यान ननदशवनास 
आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, ज्याप्रमाणे ऊसाला हमीभार् ददला जातो त्याच धतीर्र काींदयाला 
देखील हमीभार् देणे तसेच शासनाने एकाधधकार पद्धतीने काींदा खरेदी करुन तो 
ननयावत करणे र् काींदाचाळीसाठी शेतकऱयाींना १०० ्क्के अनदुान देण्याबाबत 
शासनाने कोणती कायवर्ाही केली र्ा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, वर्लींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. सुभाष देशमुख : (१) होय. 
(२) कें द्र शासनाने काींदा या पीकाचा जीर्नार्श्यक र्स्त ूकायद्याींतगवत समारे्श 
केलेला असून काींदा हे नाशर्ींत पीक असल्याने त्याला कित कमान आधारभूत कित कीं मत 
लागू केलेली नाही. 
     काींदा ननयावत र्ाढीसाठी प्रोत्साहन ममळारे् यासाठी राज्य शासनाने कें द्र 
शासनाकड े पाठपुरार्ा  करुन डडसेंबर,२०१५ पासून कित कमान ननयावत मुल्य शून्य 
केले आहे. 
    कें द्र शासनाच्या मागवदशवक सुचनाींनुसार एकाजत्मक र्लोत्पादन वर्कास 
अमभयानाींतगवत काींदाचाळीसाठी शतेकऱयाींना ५०% अनदुान ददले जाते. राषिीय 
र्लोत्पादन वर्कास अमभयान र् राषिीय कृषी वर्कास योजनेंतगवत मागील      
३ र्षावत ७६८० काींदाचाळीसाठी रुपये ४८७.५२ लाख अनदुान शेतकऱयाींना देण्यात 
आले आहे. 
(३) प्रश्न उद्् ार्त नाही. 

----------------- 
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परभणी येथील जजल्हहा मध्यििी बिेँि गहृिजव िाटपाि झालेला गैरव्यिहार 
 

(१७) *  १९७६३   श्री.अब्दलु्हलाखान दरुावणी, श्री.सुतनल िटिरे, श्री.अमरशसांह 
पांडडि :   सन्माननीय सहिार मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१)  परभणी जजल्हा मध्यर्ती सहकारी बँकेतील माचव, २०१५ च्या ताळेबींधात 
बुडीत कजव रक्कम तसेच मागील दोन र्षावतील अत्यल्प र्सुली, १५ र्षावतील 
गहृकजव र् इतर गैरव्यर्हाराबाबत चौकशीची मागणी पत्रकाराींनी वर्भागीय 
सहननबींधक, औरींगाबाद याींच्याकड े र् स्थाननक लोकप्रनतननधीींनी ददनाींक        
२३ माचव, २०१६ रोजी र्ा त्यासुमारास मा.सहकार मींत्री याींच्याकड े लेखी 
ननरे्दनाव्दारे केली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, बुडीत कजव असणाऱया सींस्थाींची र् सींचालकाींची नारे् काय आहेत, 
त्याींच्याकडून कजावची र्सुली करण्याबाबत तसेच गैरप्रकार करणाऱया 
कजवधारकावर्रुध्द र् ते मींजुर करणाऱया अधधकाऱयाींवर्रुध्द शासनाने कोणती 
कारर्ाई केली र्ा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, वर्लींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. सुभाष देशमुख : (१)  हे अींशत: खरे आहे. 
     स्थाननक लोकप्रनतननधीींनी परभणी जजल्हा मध्यर्ती सहकारी बॅंकेच्यार्तीने 
र्ा्प करण्यात आलेल्या गहृ कजव प्रकरणाची उच्चस्तरीय चौकशी करणे बाबत 
ददनाींक ०५/०३/२०१६ र् ददनाींक १५/०३/२०१६ च्या ननरे्दनाद्र्ारे मागणी केलेली 
आहे. 
(२) उपरोक्त ननरे्दनार्र चौकशी करण्यासाठी वर्शेष लेखापररक्षक, र्गव-२, 
सहकारी सींस्था (कित र्रते पथक), परभणी याींना जजल्हा उपननबींधक, सहकारी 
सींस्था, परभणी याींनी ददनाींक ०८/०६/२०१६ रोजीच्या पत्रान्र्ये सुचना देण्यात 
आलेल्या आहेत. सदर चौकशीचा अहर्ाल प्राप्त झाल्यानींतर पढुील कायवर्ाही 
करण्यात येईल. 
(३) प्रश्न उद्् ार्त नाही. 

 
----------------- 
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िस्ळ (िा.िैभििाडी, जज.शसांधुदगूव) घाटाच्या दसु्स्त्िीबाबि 
 

(१८) *  २०९४०   श्री.जगन्नाथ शशांदे, श्री.ख्िाजा बेग :  सन्माननीय सािवजतनि 
बाांधिाम (सािवजतनि उपक्रम िगळून) मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील 
काय :- 
  

(१) र्ैभर्र्ाडी (जज.मसींधदुगूव) तालुक्यातील पजश्चम महाराषिाला तळ कोकणाशी 
जोडणारा अत्यींत जर्ळच्या र् सोयीस्कर असलेल्या १० कित क.मी. लाींबीच्या करुळ 
घा् मागावची दरुर्स्था झालेली असणे, अनेक दठकाणी सींरक्षक कठड े तु् लेले 
असणे तसेच दरडी कोसळणे इ. कारणाींमुळे मागील ३ र्षावपासून र्ाहतकुीची 
कोंडी होत असल्याचे ननदशवनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२)  असल्यास, सदरहू करुळ घा्ात मोठया दरडीींना प्रायोधगक तत्र्ार्र     
२०० मी्र अींतराची लोखींडी जाळी बसवर्णे, नतुनीकरण र् इतर कामाींसाठी रुपये 
४ को्ी इतका ननधी खचव करण्यात आला असून आधार मभींत र् सींरक्षक 
मभींतीसाठी मागील ५ र्षावत रुपये ३० लाख खचव करण्यात आले, हे ही खरे आहे 
काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने कोणती कारर्ाई केली र्ा करण्यात 
येत आहे, नसल्यास, वर्लींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. चांद्रिाांि पाटील : (१) अींशत: खरे आहे. 
     सदर घा्मागव सुजस्थतीत राखण्यात आला आहे. मात्र काही दठकाणी 
पार्साळयात दरडी कोसळतात हे खरे आहे. 
(२) हे खरे आहे. 
(३) या रस्त्याच्या काही भागात नतुनीकरण करण्यात आले असून सींरक्षक मभींत, 
कॅ्रश बेरीयसव, लोखींडी जाळी इ. उपाययोजना करण्यात आल्या आहेत र् उर्वररत 
भागात सींरक्षक मभींत बाींधणे, घा् भागाचे रुीं दीकरण करणे इ. कामे मींजूरी, ननधी, 
ननकष र् प्राथम्यक्रमानुसार हाती घेण्याचे ननयोजन आहे. 
 

----------------- 
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मागासिगीय विदयार्थयाांना उच्च शशक्षणासाठी देण्याि येणाऱया  
शशष्ट्यितृ्िीच्या उत्पन्न मयावदेि िाढ िरण्याबाबि 

(१९) *  २०९००   श्री.सांजय दत्ि, श्री.शरद रणवपसे, श्री.रामहरी स्पनिर, श्रीमिी 
हुस्त्नबानू खशलफे :  सन्माननीय सामाजजि न् याय मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा 
करतील काय :- 
  

(१)  कें द्र शासनाकडून मागासर्गीय वर्दया्यानना उच्च मशक्षणासाठी देण्यात 
येणाऱया मशषयर्तृ्तीच्या उत्पन्न मयावदेत चार र्षावपासून र्ाढ न केल्यामुळे 
राज्यातील सुमारे १० लाख वर्द्या्यानचे नकुसान झाले असल्याचे माहे मे, २०१६ 
मध्ये र्ा त्यादरम्यान ननदशवनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर मशषयर्तृ्तीपासून र्ींधचत वर्द्या्यानची दखल घेत कें द्र 
शासनाने मशषयर्तृ्तीच्या उत्पन्न मयावदेत र्ाढ करार्ी यासाठी राज्य शासनाने 
कें द्र शासनाकड ेकोणता पाठपुरार्ा केला र्ा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, वर्लींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. राजिुमार बडोले : (१) नाही. 
(२) र् (३) प्रश् न उद्् ार्त नाही. 

----------------- 
राजोना ि डडग्रस िऱहाळे (जज.दहांगोली) येथील  
शेििऱयाांच्या िजावचे पुनगवठन िरण्याबाबि 

(२०) *  २०६६६   श्रीमिी हुस्त्नबानू खशलफे, श्री.सांजय दत्ि, श्री.अमरनाथ 
राजूरिर :   सन्माननीय सहिार मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१)  राजोना र् डडग्रस कऱहाळे (जज.दहींगोली) येथे कजावचे पुनगवठन करण्यास 
बँकेचे अधधकारी नकार देत असल्याने त्रस्त झालेल्या राजोना गार्ातील 
शेतकऱयाींनी ददनाींक २ जनू, २०१६ रोजी सामुदानयक आत्मदहन करणार 
असल्याचे जजल्हाधधकारी दहींगोली याींना ननरे्दन ददले तसेच डडग्रस कऱहाळे 
येथील शेतकऱयाींना सदर बकँ कजव देण्यास ्ाळा्ाळ करीत असल्याचे माहे, मे, 
२०१६ मध्ये र्ा त्यादरम्यान ननदशवनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, महाराषि ग्रामीण बँक शाखा, हट्टा याींनी राजोना र् डडग्रस कऱहाळे 
येथील शेतकऱयाींचे कजव पनुगवठनाचे प्रस्तार् स्र्ीकारुन त्याींना सुलभररत्या पीक 
कजव उपलब्ध होण्यासाठी शासनाने कोणती कायवर्ाही केली र्ा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, वर्लींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. सुभाष देशमुख : (१) दहींगोली तालुक्यामध्ये  जजल्हाधधकारी, दहींगोली याींचेकड े
श्री. सुरेश नामदेर्रार् नाईक राठोड याींनी महाराषि ग्रामीण बकँ डडग्रस कऱहाळे 
या बँकेमार्व त वपक कजव पुनगवठन शेतकऱयाींना देण्यास ्ाळा्ाळ करीत 
असल्याची तक्रार ददनाींक ३०/०५/२०१६ रोजी प्राप्त झालेली होती. तसेच राींजोना 
ता.र्समत, जज.दहींगोली येथील शेतकरी याींचे कजावचे पनुगवठन करण्यास बँकेचे 
अधधकारी नकार देत असल्याची कोणतीही  तक्रार नाही. परींतु ररधोरा ता.र्समत 
या गार्ातील २७ शतेकऱयाींनी महाराषि ग्रामीण बकँ, शाखा हट्टा चे अधधकारी 
कजावचे पुनगवठन करीत नसल्याबाबत ददनाींक ०२/०६/२०१६ रोजी सामुहीक 
आत्मदहन करीत असल्याबाबत जजल्हाधधकारी, दहींगोली याींना ददनाींक 
२८/०५/२०१६ रोजी ननरे्दन ददले आहे ही बाब खरी आहे. 
(२)  जजल्हाधधकारी, दहींगोली याींनी व्यर्स्थापक, जजल्हा अग्रणी बकँ दहींगोली 
याींना पत्र देर्ून तक्रार अजावच्या अनुषींगाने ननयमानसुार कायवर्ाही करण्याचे 
सुधचत केले होते. त्यानुसार व्यर्स्थापक, महाराषि ग्रामीण बकँ शाखा डडग्रस क. 
याींनी सदरील तक्रार अजावस अनुसरुन त्याींचे र्रीषठ कायावलयाची मींजूरी घेर्नू 
शेतकऱयाींचे वपक कजव पनुगवठनाचे अजव स्र्ीकारुन त्यानुसार वपक कजव 
पुनगवठणाची शाखास्तरार्र कायवर्ाही चालू केली आहे. 
     महाराषि ग्रामीण बकँ शाखा हट्टा याींनी ररधोरा गार्ातील ज्या          
२७ शतेकऱयाींनी ननरे्दन ददले, त्यापकैी ५ शतेकऱयानी बँकेची मागील कजवबाकी 
भरणा करुन कजावचे नुतनीकरण करुन घेतले आहे. तसेच ३ शतेकऱयाींनी 
पुनगवठनासाठी आर्श्यक कागदपत्राची पुतवता केली असल्यामुळे त्याींचे कजावचे 
पुनगवठन करण्याचे काम चालू आहे उर्वरीत १९ शतेकऱयाींनी ७/१२, होल्डीींग, 
आधार काडव इ.कागदपत्र े बकेँकड े दाखल केल्यास त्याींचेही कजावचे पनुगवठन 
बँकेकडून करण्यात येईल असे बॅकेने कळवर्ले आहे. 
(३)  प्रश् न उद्् ार्त नाही. 

----------------- 
विश्रोळी (िा.चाांदरूबाजार, जज.अमराििी) येथील रस्त्िा  
िाँक्रीटीिरणाच्या िामाि झालेल्हया गैरव्यिहाराबाबि 

(२१) *  २२७९९   श्री.जनादवन चाांदरूिर, श्री.सांजय दत्ि : सन्माननीय आददिासी 
वििास मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) वर्श्रोळी (ता.चाींदरूबाजार, जज.अमरार्ती) येथे आददर्ासी र्स्तीमध्ये 
ठक्करबाप्पा योजनेंतगवत झालेल्या रस्ता काकँ्री्ीकरणाच्या कामाच्या 
गैरव्यर्हाराची चौकशी करण्याची मागणी नागररकाींनी लोकप्रनतननधी र् आददर्ासी 
प्रकल्प कायावलयाकड े केली असल्याचे माहे माचव, २०१६ मध्ये र्ा त्यादरम्यान 
ननदशवनास आले, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, रस्ता बाींधकामाच्यारे्ळी कोणताही शासकीय अधधकारी हजर राहत 
नसल्यामुळे कीं त्रा्दार हे मनमानी करुन कामात गैरव्यर्हार करीत आहेत, हे ही 
खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरणाची शासनस्तरार्रुन चौकशी करण्यात आली आहे 
काय, नसल्यास, वर्लींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. विष्ट् ण ुसिरा : (१) हे खरे नाही. 
      अप्पर आयुक्त, आददर्ासी वर्कास, अमरार्ती र् प्रकल्प कायावलय, 
धारणी या कायावलयास असे ननरे्दन प्राप्त नाही. 
      तथावप, ददनाींक ३१/०३/२०१६ रोजी दै.देशान्नती या र्तवमानपत्रामध्ये 
वर्श्रोळी येथील ठक्करबाप्पा योजनेच्या कामाबाबत चौकशी करण्याची आददर्ासी 
नागररकाींची मागणी अशी बातमी प्रमसध्द झाली आहे. 
(२) हे खरे नाही. 
      सदर कामार्र सहाय्यक अमभयींता र् उपवर्भागीय अमभयींता, सार्वजननक 
बाींधकाम वर्भाग, चाींदरुबाजार, याींचेकडून कामाचा दजाव तसेच गुणर्त्तेबाबत 
रे्ळोरे्ळी दौरे झालेले असून कामाचा दजाव उत्तम असून सदरचे काम 
समाधानकारक पूणव झाले आहे. 
(३) प्रश् न उद्् ार्त नाही. 

----------------- 
पालघर जजल्ह्यािील आददिासी िसतिगहृ िमवचाऱयाांना  

तनयशमि िेिन देण्याबाबि 

(२२) *  २१४९२   श्री.आनांद ठािूर, श्री.हेमांि टिले, श्री.किरण पािसिर, 
श्री.ख्िाजा बेग, श्री.नरेंद्र पाटील :   सन्माननीय आददिासी वििास मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) पालघर जजल््यातील ४३ र्सनतगहृाच्या कमवचाऱयाींचे मागील १३ मदहन्यापासून 
रे्तन थकित कत असल्याचे माहे मे, २०१६ च्या पदहल्या सप्ताहात ननदशवनास आले, 
हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीच्या अनुषींगाने 
र्सनतगहृामधील १५४ कमवचाऱयाींचे थकित कत असलेले १३ मदहन्याचे रे्तन कित कती 
ददर्सात अदा करण्यात येणार आहे, 
(३) नसल्यास, वर्लींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. विष्ट् ण ुसिरा : (१) हे खरे नाही. 
     आददर्ासी वर्कास वर्भागाद्र्ारे पालघर जजल्हयात डहाण ू र् जव्हार 
प्रकल्पातींगवत आददर्ासी मुला-मुलीींसाठी एकूण ३३ शासकीय र्सतीगहेृ कायावजन्र्त 
असून तेथील कमवचाऱयाींचे माहे जनू, २०१६ पयनतचे रे्तन अदा केले आहे. 
(२) र् (३) प्रश् न उद्् ार्त नाही. 

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

महाड (जज.रायगड) येथील भारिरत्न डॉ.बाबासाहेब आांबेडिर  
याांच्या राष्ट्रीय स्त्मारिाांच्या देखभालीबाबि 

(२३) *  २१२५३   श्री.सुतनल िटिरे, श्री.हेमांि टिले, श्री.प्रिाश गजशभये, 
श्री.किरण पािसिर : सन्माननीय सामाजजि न् याय मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा 
करतील काय :- 
  

(१) महाड (जज.रायगड) येथे भारतरत्न डॉ.बाबासाहेब आींबेडकर याींच्या राषिीय 
स्मारकाींचे सन १९९६-९७ मध्ये तत्कालीन मुख्यमींत्री याींच्या हस्ते भुमीपुजन 
करण्यात येऊन सदर स्मारकासाठी रुपये ८ को्ी इतका ननधी मींजूर करुन 
त्यामध्ये र्ाचनालय, नाट्यगुहे, अ्यामसका, ऑडो्ोरीयम, तरणतलार् र्      
डॉ.बाबासाहेबाींचा पुतळा इ. गोष्ी करण्यावर्षयी नमुद करण्यात आले होते, हे ही 
खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, या स्मारकाची देखभाल र् दरुुस्तीचे काम डॉ.बाबासाहेब आींबेडकर 
सींशोधन र् प्रमशक्षण सींस्था, पुणे याींचेकड ेअसून तेथील अनेक कामे अपूणव आहेत 
तसेच ऑडो्ोरीयम र् तरणतलार् मागील पाच र्षावपासून बींद आहे, हे ही खरे 
आहे काय, 
(३) असल्यास, सदर सींस्थेकडून हे स्मारक नगरपामलका प्रशासन कित कीं र्ा स्थाननक 
स्र्यींसेर्ी सींस्था याींचेकड े हस्ताींतरीत करण्यावर्षयी ग्रामस्थाींनी केलेल्या 
ननरे्दनाबाबत शासनाने काय कायवर्ाही केली र्ा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, वर्लींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

श्री. राजिुमार बडोले : (१) महाड (जज.रायगड) येथील भारतरत्न डॉ.बाबासाहेब 
आींबेडकर राषिीय स्मारकाच्या र्ास्तूचे भूममपजून ददनाींक १४ एवप्रल, १९९८ रोजी 
तत्कालीन मुख्यमींत्री महोदयाींच्या हस्ते झाले. सदर स्मारकासाठी शासन ननणवय, 
समाजकल्याण, साींस्कृनतक कायव र् क्रीडा वर्भाग ददनाींक १३ जुलै, १९९८ अन्र्ये 
र.१७ को्ी कित कीं मतीच्या अींदाजपत्रकास मान्यता देण्यात आली आहे. 
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(२) अींशत: खरे आहे. 
     शासन ननणवय, सामाजजक न्याय र् वर्शेष वर्भाग ददनाींक १५ सप् े्ंबर, 
२००८ अन्र्ये डॉ.बाबासाहेब आींबेडकर राषिीय स्मारकाचे व्यर्स्थापन, देखभाल, 
सुरक्षा र् इतर अनषुींधगक कामकाजाची जबाबदारी डॉ.बाबासाहेब आींबेडकर 
सींशोधन र् प्रमशक्षण सींस्था, पुणे याींचेकड े सोपवर्ण्यात आली आहे. सदर 
स्मारकातील ऑडी्ोररयम र्ापरात असून पाण्याच्या अडचणीमुळे तरण तलार् 
बींद आहे. 
(३) महाड जज.रायगड येथील भारतरत्न डॉ.बाबासाहेब आींबेडकर याींच्या 
स्मारकातील उपलब्ध जागाींच्या र्ापराबाबत प्राप्त तक्रारी, र्ास्तुसींग्रहालयाचे 
अपूणव काम याअनषुींगाने येथील जागाींचा सध्या होत असलेल्या र्ापराचा आढार्ा 
घेऊन या जागेचा वर्वर्ध बाबीींसाठी सुयोग्य र्ापर करण्यासाठी अहर्ाल सादर 
करण्याबाबत महासींचालक, डॉ.बाबासाहेब आींबेडकर सींशोधन र् प्रमशक्षण सींस्था, 
पुणे याींना सूचना देण्यात आल्या आहेत. 
(४) प्रश् न उद्् ार्त नाही. 
 

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

उरण (िा.उरण, जज.रायगड) येथील जे.एन.पी.टी. पररसरािील समस्त्याांबाबि 

(२४) *  १९४३०   श्री.जयांि पाटील : सन्माननीय मुख्यमांत्री पढुील गोष्ीींचा 
खलुासा करतील काय :- 
  

(१) उरण (ता.उरण, जज.रायगड) येथील जे.एन.पी.्ी.पररसरात कीं ्ेनर 
र्ाहतूकीमुळे ननयममत अपघात होऊन अनेक व्यजक्त मतृ्यूमुखी पडणे र् 
र्ाहतूकीची कोंडी होत असल्याने नर्ीन सजव्हवस रोड तयार करण्यासींदभावत उरण 
सामाजजक सींस्थेतरे् ददनाींक ४ र् ५ नोव्हेंबर, २०१५ रोजी जे.एन.पी.्ी. चे 
चेअरमन याींचे अध्यक्षतेखाली बैठक घेण्यात आली होती, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर बठैकीच्या अनुषींगाने जे.एन.पी.्ी. कीं पनीने कोणत्याही 
मागण्याींची पूतवता न केल्याने उरण सामाजजक सींस्थेमार्व त ददनाींक १ मे, २०१६ 
रोजी र्ा त्यासुमारास द्रोणाधगरी र्ा्ा येथे लाक्षणणक उपोषण करण्यात आले 
आहे, हे खरे आहे काय,   
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने कोणती कायवर्ाही केली र्ा करण्यात 
येत आहे, 
(४) नसल्यास, वर्लींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) होय, हे खरे आहे. 
(३) ददनाींक ४ र् ५ नोव्हेंबर, २०१५ रोजी झालेल्या बैठकीच्या अनषुींगाने 
खालीलप्रमाणे कायवर्ाही करण्यात आली आहे :- 

१. जे.एन.पी.्ी. प्रशासनाने अपघातग्रस्त र्ाहने/ रस्त्यार्र अनधधकृत 
पाकित कन ग केलेली र्ाहने काढण्यासाठी र्ाहतकू पोलीसाींना के्रन पुरवर्ली आहे. 

२. लहान र्ाहने आणण प्रर्ासी र्ाहनाींना कराळ जींक्शन ते जे.एन.पी.्ी. 
दरम्यान जाण्या-येण्याकरीता स्र्तींत्र माधगवका ठेर्ण्यात आली आहे. 

३. जे.एन.पी.्ी. ला जोडणाऱया रस्त्याींर्र झेिा क्रॉमसींग, रस्त्याींची दरुुस्ती 
रे्ळोरे्ळी करण्यात येत आहे. 

४. र्ाहनतळामध्ये प्रसाधनगहृाची व्यर्स्था करण्यात आली आहे. 
५. र्ाहतूक मसग्नल व्यर्स्था उभारण्यात आल्या आहेत. 
६. मध्यर्ती र्ाहनतळ व्यर्स्था उभारण्याकरीता जे.एन.पी.्ी. प्रशासनाने 

तरतुद केली आहे. 
७. र्ाहतूक पोलीसाींना मदतीकरीता खाजगी सुरक्षा रक्षक परुवर्ण्यात आले 

आहेत. 
८. न्हार्ाशेर्ा इीं्रनॅशनल कीं ्ेनर ्ममवनल आणण एपीएम ्ममवनल करीता 

स्र्तींत्र पाकित कन ग व्यर्स्था करण्यात आली आहे. 
९. जे.एन.पी.्ी. पो व्मधील मुख्य चौकात २४ तास पोलीस कमवचारी 

उपलब्ध असतात. 
१०. जे.एन.पी.्ी. पररसरातील रस्त्याींचे रुीं दीकरण करण्यात येत आहे. 
११. र्ाहतूक ननयमानाकरीता मसडकोकडून २५ र्ॉडवन नेमण्यात आले आहेत. 
१२. गव्हाण र्ा्ा ते जे.एन.पी.्ी. कड े (जासई मागे) अर्जड र्ाहनाींना 

१७.०० ते २०.०० दरम्यान प्ररे्शबींदी करण्यात आली आहे. 
१३. गव्हाण र्ा्ा-जासई-करळ र्ा्ा र्रील महामागावर्र दोन्ही बाजुस अर्जड 

र्ाहनाींसाठी नो-पाकित कन ग झोन करण्यात आला आहे. 
१४. ददनाींक १.१.२०१६ ते १३.७.२०१६ या कालार्धीमध्ये र्ाहतूक ननयमाींचे 

उल्लींघन करणाऱया २४,०८२ कसुरदार र्ाहनचालींकावर्रुध्द मो्ार र्ाहन 
कायद्याींतगवत कारर्ाई केली असून त्याींच्याकडून रुपये २९,६४,९००/- 
एर्ढा दींड र्सूल केला आहे. 

(४) प्रश्न उद्् ार्त नाही. 
----------------- 
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जव्हार (जज.पालघर) येथील आददिासीबहुल पाडयाांचा वििास आराखडा 
ियार नसल्हयाने प्राप्ि तनधी अखधचवि रादहल्हयाबाबि 

(२५) * २२५७१ श्रीमिी विद्या चव्हाण, श्री.किरण पािसिर, अॅड.जयदेि गायििाड : 
सन्माननीय आददिासी वििास मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) जव्हार (जज.पालघर) येथील आददर्ासीबहुल पाड्याींच्या वर्कासाबाबत मागील 
६ मदहन्याींपासून गार्ाींचा वर्कास आराखडा तयार करण्यात न आल्याने 
ग्रामपींचायतीच्या बँक खात्यामध्ये कें द्र शासनाकडून पेसा कायद्यानुसार रुपये ४२ 
को्ी ५२ लाख जमा झालेला ननधी अखधचवत रादहल्याचे ददनाींक ९ मे, २०१६ 
रोजी र्ा त्यासुमारास ननदशवनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त ननधीचा र्ापर रस्ते, घरकूल, मशक्षण, पाणी योजना आणण 
सोयी-सुवर्धेसाठी करण्यात येत असून याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय 
र् चौकशीचे ननषकषव काय आहेत, याबाबत कोणती कायवर्ाही केली र्ा करण्यात 
येत आहे, 
(३) नसल्यास, वर्लींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

श्री. विष्ट् ण ुसिरा : (१) नाही. 
(२) ददनाींक २१ एवप्रल, २०१५ च्या शासन ननणवयानुसार र् ददनाींक २० रे्िरु्ारी, 
२०१६ च्या शासन शुध्दीपत्रकानसुार ग्रामपींचायत स्तरार्र कामे घेण्यात आलेली 
असल्याने या बाबत चौकशी र्ा कायवर्ाही करण्याचा प्रश्न उद्् ार्त नाही. 
(३) प्रश् न उद्् ार्त नाही. 

----------------- 
तनमसोड ि माण खटाि (जज.सािारा) येथील शेििऱयाांना  

पीििजव उपलब्ध िस्न देण्याबाबि 
(२६) *  २२४६०   श्री.आनांदराि पाटील, श्री.सांजय दत्ि, श्री.अशोि ऊफव  भाई 
जगिाप :   सन्माननीय सहिार मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) ननमसोड (जज. सातारा) येथील सोनारमसध्द वर्कास सोसाय्ीच्या 
ननर्डणकूीत काही सभासद शेतकऱयाींनी वर्रोध दशववर्ल्यामुळे त्याींचे जनेु पीक 
कजव र्सुल करण्यात येऊन नवर्न पीक कजव देताना शेतकऱयाींची अडर्णकू करीत 
असल्याचे तसेच जजल्हा मध्यर्ती बकेँच्या माध्यमातून वर्कास सेर्ा 
सोसाय्ीच्यामार्व त पीक पहाणी करुनच कजव र्ा्प होणार असल्याने माण 
ख्ार् तालुक्यातील शेतकऱयाींर्र आधथवक सींक् ओढार्ले असल्याचे माहे मे, 
२०१६ मध्ये र्ा त्यादरम्यान ननदशवनास आले, हे खरे आहे काय,  
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(२) असल्यास, माण-ख्ार् तालुक्यातील पीक कजव र्ा्पाचे प्रमाण कमी होऊन 
पीक कजव र्गळता उर्वररत रक्कम शेतकऱयाींना मध्यम मुदत कजव म्हणनू घ्यार्ी 
लागणार असून त्याचा व्याजदर ११ ्क्के लार्ला जाणार आहे, हे ही खरे आहे 
काय, 
(३) असल्यास, माण र् ख्ार् या दषुकाळग्रस्त भागातील शेतकऱयाींचा वर्चार 
करता येथे सदर बकेँने पीक पहाणी न करता शेतकऱयाींना कजव देणे र् बँकेच्या 
सींचालक मींडळार्र कारर्ाई होण्याबाबत शासनाने काय कायवर्ाही केली र्ा 
करण्यात येत आहे,   
(४) नसल्यास, वर्लींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. सुभाष देशमुख : (१)  नाही, हे खरे नाही. 
(२) प्रश् न उद्् ार्त नाही. 
(३) प्रश् न उद्् ार्त नाही. 
(४)  प्रश् न उद्् ार्त नाही. 

----------------- 
शासिीय आश्रमशाळा ि िसतिगहृाांमधील सोलर िॉटर दहटर  
खरेदी ि बायोमेदरि यांत्रणा यामध्ये झालेला गैरव्यिहार 

(२७) *  १९४९३   श्री.जयिांिराि जाधि, श्री.धनांजय मुांड,े श्री.सुतनल िटिरे, 
श्री.हेमांि टिले, श्री.अतनल भोसले, श्री.आनांद ठािूर, श्री.नरेंद्र पाटील :  िाराांकिि 
प्रश्न क्रमाांि १४९३१ ला ददनाांि १० माचव, २०१६ रोजी ददलेल्हया उत्िराच्या 
सांदभावि : सन्माननीय आददिासी वििास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील 
काय :- 
  

(१) शासकीय आश्रमशाळा र् र्सनतगहृाींमधील सोलर र्ॉ्र दह्र खरेदी र् 
बायोमेदिक यींत्रणा बसवर्णे या प्रकरणाींमधील गैरव्यर्हाराींची चौकशी करण्यासाठी 
ददनाींक ११ सप् े्ंबर, २०१५ च्या शासन ननणवयान्र्ये सधचर् र् वर्शषे चौकशी 
अधधकारी १ सामान्य प्रशासन वर्भाग, मींत्रालय, मुींबई याींची चौकशी अधधकारी 
म्हणनू ननयुक्ती करण्यात आली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी सममतीने शासनास अहर्ाल सादर केलेला आहे 
काय, सदर चौकशी अहर्ालाच्या अनुषींगाने सींबींधधताींर्र कोणती कायवर्ाही केली 
र्ा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, वर्लींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. विष्ट् ण ुसिरा : (१) हे खरे आहे. 
(२) प्रस्तुत प्रकरणाचा चौकशी अहर्ाल अद्याप शासनास सादर करण्यात आलेला 
नाही. 
(३) प्रश् न उद्् ार्त नाही. 

 

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

राज्याि िापसाच्या हमी भािाि िाढ िरण्याबाबि 

(२८) *  २२८३४   श्री.सुतनल िटिरे, श्री.हेमांि टिले, श्री.नरेंद्र पाटील, श्री.किरण 
पािसिर, श्री.सतिश चव्हाण, श्री.आनांद ठािूर :  िाराांकिि प्रश्न क्रमाांि ११६०७ 
ला ददनाांि ८ डडसेंबर, २०१५ रोजी ददलेल्हया उत्िराच्या सांदभावि : सन्माननीय 
पणन मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यात कापसाच्या भार्ात केर्ळ ६० रुपयाींची र्ाढ केल्याने शतेकऱयाींमध्ये 
तीव्र असींतोष ननमावण झाला आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, दषुकाळाच्या खाईत लो्लेल्या शेतकऱयाींना ददलासा देण्यासाठी 
कापसाच्या हमी भार्ात र्ाढ करणेबाबत शासनाने कोणती कायवर्ाही केली र्ा 
करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, वर्लींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. सुभाष देशमुख : (१), (२) र् (३) कापसाला हमी भार् जादहर करणे ही बाब 
पूणवत: कें द्र शासनाच्या अखत्याररतील, असून, राज्य शासन नेहमीच कापसाला 
र्ाजर्ी भार् ममळारे्त म्हणनू कें द्र शासनाकड ेआग्रही भूममका घेत असते. सन 
२०१५-१६ या र्षावकररता राज्य शासनाने कें द्र शासनाकड े कापसाकररता रुपये 
६८९४ प्रनत जक्र्ी्ं ल इतका भार् देण्याची मशर्ारस केली होती. तथावप, कें द्र 
शासनाने रुपये ४१०० प्रनत जक्र्ीं्ल इतकी कित कमान आधारभूत कित कीं मत जादहर केली 
असून कें द्र शासनाने जादहर केलेल्या कित कमान आधारभूत दराने भारतीय कपास 
ननगमचे उप अमभकताव म्हणनू महाराषि राज्य सहकारी कापूस उत्पादक पणन 
महासींघ हे राज्यात कापूस खरेदी करीत आहेत. 
 

----------------- 
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मौजे बाांधपाडा, खोपटे, धसाखोशी (िा.उरण, जज.रायगड) येथील िेशमिलयुक्ि 
दवुषि साांडपाण्यामुळे नावपि झालेल्हया जशमनीची निुसान भरपाई शमळण्याबाबि 

 

(२९) *  १९४७६   श्री.जयांि पाटील :  िाराांकिि प्रश्न क्रमाांि १६५१६ ला ददनाांि 
१७ माचव, २०१६ रोजी ददलेल्हया उत्िराच्या सांदभावि : सन्माननीय उद्योग मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) मौजे बाींधपाडा, खोप्े, धसाखोशी (ता.उरण, जज.रायगड) येथील जममनीत 
अमेया लॉजजस््क कीं पनीने केममकल युक्त पाणी सोडल्याने शेतजमीन नावपक 
झाली असल्याचा अहर्ाल तहमसलदार, उरण याींनी ददनाींक ३० सप् े्ंबर, २०१५ 
रोजी ददला असून कीं पनीने सींबींधधताींना नकुसान भरपाई देण्याबाबत कीं पनी 
प्रशासनाला सूधचत केले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, कीं पनी प्रशासनाने सींबींधधत नकुसानग्रस्ताींना नकुसान भरपाइव 
ददली आहे काय, कें व्हा र् नुकसान भरपाइव देण्यात येणारी एकूण रक्कम कित कती 
आहे, 
(३) तसेच, सदर कीं पनीवर्रुध्द शासनाने कोणती कारर्ाइव केली र्ा करण्यात येत 
आहे, नसल्यास, वर्लींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. सुभाष देसाई : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) र् (३) अमेया लॉजजस््क कीं पनीने याींसदभावत ददनाींक १/६/२०१६ रोजी सादर 
केलेल्या अहर्ालात कीं पनीने साींडपाण्याची योग्य र् पुरेपुर वर्ल्हेर्ा् लार्ण्यासाठी 
साींडपाण्यार्र प्रकित क्रया करण्यास STP PLANT बसवर्लेले आहेत. प्रकित क्रया केलेल्या 
साींडपाण्याचा कीं पनीच्या आर्ारातील बागबगीच्यासाठी पनुर्ावपर केला जातो. सदर 
कीं पनी र्क्त कीं ्ेनर हाताळणीचा व्यर्साय करत असून कीं पनी कोणत्याही 
प्रकारचे केमीकल उत्पादन करत नसल्याचे म्ह्लेले आहे. कीं पनीने 
नुकसानग्रस्ताींना भरपाई रक्कम अदा केलेली नाही. 
 

----------------- 
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मौजे गोंदेदमुाला (िा.इगिपुरी, जज.नाशशि) येथील अधधसूधचि क्षेत्र  
िगळण्याच्या प्रकक्रयेमध्ये होि असलेला गैरव्यिहार 

(३०) *  १९५३०   श्री.जयिांिराि जाधि :   सन्माननीय उद्योग मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) मौजे गोंदेदमुाला (ता.इगतपुरी, जज.नामशक) येथील माहे जानेर्ारी, २०१६ 
पयनत महाराषि औद्योधगक वर्कास महामींडळासाठी अधधसूधचत केलेल्या २८५.८६ 
हे आर क्षेत्रापकैी १५१.५७ हे आर क्षेत्र अधधसूधचत क्षेत्रातून र्गळण्यात आले, हे 
खरे आहे काय,  
(२) असल्यास, अधधसूधचत क्षेत्र र्गळण्याच्या प्रक्रीयेमधील गैरव्यर्हाराींची 
उच्चस्तरीय चौकशी करण्याबाबत माहे रे्िरु्ारी, २०१६ मध्ये र्ा त्यादरम्यान 
लोकप्रनतननधीींनी शासनाकड ेतक्रार केली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक् त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय 
आढळून आले र् याबाबत कोणती कायवर्ाही केली र्ा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, वर्लींबाची कारणे काय आहेत ?  
 
श्री. सुभाष देसाई : (१) र् (२) होय, हे खरे आहे. 
(३)  प्रस्ततु प्रकरणी चौकशी करुन महाराषि औद्योधगक वर्कास महामींडळाकडून 
सवर्स्तर अहर्ाल मागवर्ण्यात आला आहे. 
(४)  प्रश्न उद्् ार्त नाही. 

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

महाराष्ट्र विधानपररषद 
________________________________________________________ 
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