
महाराष्ट्र विधानपररषद 
पहहले अधधिेशन, २०१६ 
--------------------------------------------- 

ताराांकित प्रश्नोत्तराांची यादी 
  

गुरुिार, हदनाांि ३१ माचच, २०१६ / चैत्र ११, १९३८ ( शिे ) 
  
(१) सहिार, पणन आणण िस्त्त्रोद्योग, सािचजननि 

बाांधिाम (सािचजननि उपक्रम िगळून) मांत्री 

 

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

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

प्रश्नाांची एिूण सांख्या - ७५ 
------------------------------------- 

 

मुांबईत उड्डाण पलुाखाली होत असलेले पाकििं ग बांद िरण्याच्या आदेशाबाबत 

(१) *  १५७२१   श्री.सांहदप बाजोररया, श्रीमती विद्या चव्हाण, श्री.अननल भोसले, 
श्री.विक्रम िाळे, श्री.रामराि िडिुते, अॅड.जयदेि गायििाड, श्री.सुननल तटिरे, 
श्री.ख्िाजा बेग, श्री.धगरीशचांद्र व्यास, श्री.जगन्नाथ शशांदे :  ताराांकित प्रश्न क्रमाांि 
६८२८ ला हदनाांि २९ जलैु, २०१५ रोजी हदलेल्या उत्तराच्या सांदभाचत:    
सन्माननीय सािचजननि बाांधिाम (सािचजननि उपक्रम िगळून) मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) मुींबई उच्च न्यायालयानए एमएमडरएीए, एमएसडरएीसी, पोलीस व मुींबई 
महानगरपाललका याींना उड्एाण पुलाखाली होत असलएलए पार्किं ग बींद करुन त्या 
जागा ररकाम्या करण्याचए डदएश जानएवारी, २०१६ मध्यए वा त्यादरम्यान ददलए 
डहएत, हए खरए डहए काय, 
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(२) असल्यास, मुलुींए-ऐरोली जींक्शन उड्एाण पुल, घा्कोपर-छएएा नगर उड्एाण 
पुल, ववक्रोळी उड्एाण पुल, कुलाा-एलबीएस मागा उड्एाण पुल, कललना-वाकोला 
उड्एाण पुल, दादर उड्एाण पुल, लोअर परळ उड्एाण पुल, जए.जए.उड्एाण पुल, 
मानखदुा जवळील अणशुक्ती नगर उड्एाण पलु इ. अनएक दिकाणी यापूवी शासन 
व  मा.उच्च न्यायालय याींनी उड्एाण पलुाखालील पार्किं गला मनाई बाबत दएण्यात 
डलएलए डदएश धुएकावनू पार्किं ग उपलब्ध करुन िएकए दार पैसए कमववत असल्याच्या 
घ्नएवरुन दाखल करण्यात डलएल्या नवीन याचचकए नुसार मा.उच्च न्यायालयानए 
वरील डदएश ददलए, हए ही खरए डहए काय, 
(३) असल्यास, एमएमडरएीए, एमएसडरएीसी, पोलीस व मुींबई महानगरपाललका 
याींनी पूवी मा.उच्च न्यायालय व शासनानए ददलएल्या डदएशाींची अींमलबजावणी न 
करण्याची कारणए काय डहएत, 
(४) असल्यास, ज्या उड्एाण पुलाखाली शासन व मा.उच्च न्यायालयाच्या 
डदएशाववरुध्द पार्किं ग करण्यात यएत डहए, त्या जागा शासन तातएीनए ररकाम्या 
करणार डहए काय तसएच या जागाींवर पार्किं गचए िएकए  चालववणाऱ्या 
िएकए दाराींववरोधात शासनानए काय कारवाई कए ली वा करण्यात यएत डहए, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणए काय डहएत ? 
 
श्री. एिनाथ शशांदे : (१) अींशत: खरए डहए. 
     मा.मुख्यमींत्री याींनी दद.२७.०६.२००८ रोजी झालएल्या बैिकीत 
उड्एाणपुलाखालील पार्किं गमुळए घातपाताची शक्यता लक्षात घएऊन सुरक्षक्षततएच्या 
दृष्ीनए उड्एाणपुलाखालील पार्किं ग बींद करुन उद्योजकामार्ा त सुशोलिकरण 
करण्याचए ननदेश ददलए होतए. त्यानुसार महाराषर राज्य रस्तए ववकास महामींएळानए 
दद.२५.०७.२०११ रोजी ९ मुदत सींपलएलए पए-ॲण्ए पाका चए िएकए  बींद करण्याचा ननणाय 
घएतला. उवाररत १२ वाहनतळाच्या कीं त्रा्दाराींना मुदत सींपवावयाच्या डत 
वाहनतळ बींद करण्याच्या नो्ीसा दएण्यात डल्या. सदर कामाींची मुदत 
सींपण्यापवूी ८ याचचका मा.मुींबई उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात डल्या 
होत्या. मा.उच्च न्यायालयानए दद.२० जनू, २०१३ रोजी उड्एाणपुलाखालील पार्किं ग 
बींद करण्याबाबत ननणाय दएऊन ६ याचचका खारीज करुन उवाररत २ याचचका 
अनकु्रमए दद.१२.०७.२०१३ व ०७.०४.२०१४ रोजी खारीज करुन पार्किं ग बींद करण्याचए 
डदएश ददलए. तथावप, मुींबई महानगरपाललकए च्या एका उड्एाणपुलाखाली वाहनतळ 
सुरु डहए. सदरहू प्रकरण अद्याप न्यायप्रववष् डहए. 
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(२) होय, सदरहू प्रकरण अद्याप न्यायप्रववष् डहए. 
     मा.मुींबई उच्च न्यायालयात श्री.शौकतअली बए्गएरी व इतर याींनी अनचधकृत 
पए ॲन्ए पाका  च्या अनषुींगानए दाखल कए लएल्या जनदहत याचचका क्र.१००/२०१५ 
वरील सुनावणी दद.०८.०२.२०१६ रोजी झाली असून मा.उच्च न्यायालयानए तीन 
मदहन्याच्या डत पार्किं ग बींद करण्याबाबत डदएश ददलए डहएत. 
(३) व (४) महाराषर राज्य रस्तए ववकास महामींएळानए पए ॲन्ए पाका  योजना 
राबववलएल्या २१ पैकी १६ उड्एाणपुलाखालील पार्किं ग बींद करण्यात डली असून 
एलर्ीस््न उड्एाणपुलाखाली अींशत: अनचधकृत पार्किं ग असून उड्एाणपुलाखालील 
मोकळ्या जागएमध्यए मए.स््ोअर वन रर ए्ल इींडएया कीं पनीकएून सुशोलिकरणाचए काम 
प्रगतीत डहए. उवाररत ४ उड्एाणपुलापकैी कुलाा सीएस्ी उड्एाणपुलासींदिाात FIR 
दाखल कए ला असून उवाररत दिकाणी स्थाननक पोलीसाींच्या मदतीनए अनचधकृत 
वाहनतळ ह्ववण्याची कायावाही प्रगतीत डहए. 
(५) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

----------------- 
राज्यातील अशभयाांत्रत्रिी, तांत्रशशक्षण सांचालनालयाच्या ि िदै्यिीय शशक्षण 
विभागाच्या अखत्याररतील महाविद्यालयाांमध्ये शशिणा-या मागासिगीय 

विद्यार्थयािंच्या शशक्षण शुल्ि प्रनतपतूीबाबत 
(२) *  १४६८३   श्री.विजय उर्च  भाई धगरिर, श्री.नरेंद्र पाटील, श्री.धनांजय मुांड,े 
श्री.हेमांत टिले, श्री.जयिांतराि जाधि, श्री.प्रिाश त्रबनसाळे, श्री.सनतश चव्हाण, 
श्री.अमरशसांह पांडडत, श्री.विक्रम िाळे, श्री.अब्दलु्लाखान दरुाचणी, डॉ.सुधीर ताांबे, 
श्री.शरद रणवपसे, श्री.सांजय दत्त, श्री.अशोि उर्च  भाई जगताप, श्री.मुझफ्र्र 
हुसैन सय्यद, श्रीमती हदप्ती चिधरी, श्री.आनांद ठािूर, श्री.किरण पािसिर, 
श्रीमती विद्या चव्हाण, श्री.ख्िाजा बेग, अॅड.राहुल नािेिर, श्री.रामराि िडिुते, 
श्री.सुननल तटिरे, श्री.प्रिाश गजशभये :   सन्माननीय सामाजजि न् याय मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) शासनानए अलियाींत्रत्रकी वदै्यकीय लशक्षण व तींत्रलशक्षण वविागात लशकणाऱ्या 
मागासवगीय ववद्यार्थयािंचए लशक्षण शुल्क प्रनतपतूीचा ननणाय सन २००६ मध्यए वा 
त्या दरम्यान घएतल्याचए ननदशानास डलए डहए, हए खरए डहए काय, 
(२) असल्यास, राज्यातील अलियाींत्रत्रकी, तींत्रलशक्षण सींचालनालयाच्या व वदै्यकीय 
लशक्षण वविागाच्या अखत्याररतील महाववद्यालयाींमध्यए लशकणा-या सुमारए सव्वा 
दोन लाख मागासवगीय ववद्यार्थयािंचए लशक्षण शुल्क प्रनतपतूीच्या ननणायाची 
अींमलबजावणी होण्यास ववलींब होत डहए, हए खरए डहए काय, 
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(३) असल्यास, सन २०१५-१६ सािी ववद्यार्थयािंच्या शैक्षणणक शुल्क 
प्रनतपतूीसािीचा सुमारए १३०० को्ी रुपयाींचा प्रस्ताव मींत्रीमींएळासमोर मान्यतएसािी 
डला नसल्याची बाब ददनाींक ७ जानएवारी, २०१६ रोजी वा त्या सुमारास 
ननदशानास डली, हए ही खरए डहए काय 
(४) असल्यास, मागासवगीय ववद्यार्थयािंच्या लशक्षण शुल्क प्रनतपतूीचा ननधी 
त्वररत दएण्याबाबत शासनानए कोणती उपाययोजना कए ली वा करण्याींत यएत डहए, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणए काय डहएत ? 
 
श्री. राजिुमार बडोले : (१) होय. 
(२) व (३) शैक्षणणक वषा २०१५-१६ सािी शैक्षणणक शुल्क प्रनतपतूी 
योजनएबाबतच्या प्रस्तावास ददनाींक १७/३/२०१६ रोजी झालएल्या मींत्रीमींएळ बैिकीत 
मान्यता ददलएली डहए. 
(४) अनसूुचचत जाती, ववजािज, इमाव व ववमाप्र प्रवगाातील ववद्यार्थयािंच्या 
लशक्षण शुल्काची रक्कम प्रदान करण्यासािी सन २०१५-१६ मध्यए रुपयए ७१२.२३ 
को्ीची तरतदू करण्यात डलएली डहए. 
(५) प्रश्न उद्् ावत नाही.  

----------------- 
राज्यात सांपूणच टोल मार्ीचे धोरण राबविण्याबाबत 

(३) *  १५३६६   श्री.शरद रणवपसे, श्री.सांजय दत्त, श्री.अशोि उर्च  भाई 
जगताप, श्री.मुझफ्र्र हुसैन सय्यद, श्रीमती हदप्ती चिधरी, अॅड.अननल परब, 
डॉ.सुधीर ताांबे :  ताराांकित प्रश्न क्रमाांि ११२४७ ला हदनाांि ८ डडसेंबर, २०१५ 
रोजी हदलेल्या उत्तराच्या सांदभाचत : सन्माननीय सािचजननि बाांधिाम 
(सािचजननि उपक्रम िगळून) मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यात सींपूणा ्ोल मार्ीचए धोरण राबववण्यात यएणार, हए खरए डहए काय, 
(२) असल्यास, मुींबईतील प्रवएश मागाासह पुणए-मुींबई द्रतुगती मागाावरील ्ोल रद्द 
करण्याबाबत शासनास लशर्ारशी करण्यासािी सलमती नएमण्यात डली, हए खरए 
डहए काय, 
(३) असल्यास, उक्त सलमतीचा अहवाल प्राप्त झाला डहए काय, अहवालाचए 
स्वरुप काय डहए व याबाबत शासनानए कोणती कायावाही कए ली वा करण्यात यएत डहए, 
(४) असल्यास, डयडरबी कीं पनीनए अनतररक्त ्ोल वसूली कए ली असून याबाबत 
शासनानए चौकशी करून कोणती कारवाई कए ली वा करण्यात यएत डहए, 
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(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणए काय डहएत ? 
 
श्री. चांद्रिाांत पाटील : (१) हए खरए नाही. 
     राज्यातील खाजगीकरणाींतगात हाती घएतलएल्या व पथकर वसूली सुरु 
असलएल्या रस्तए प्रकल्पाींतगात हलकी वाहनए, एस.्ी. बसएस व स्कुल बसएस याींना 
पथकरातनू सवलत दएण्याचए शासनानए िरववलए डहए. 
(२) होय. 
(३) सलमतीचा अहवाल अद्याप प्राप्त झालएला नाही. 
(४) उद्योजक मए.एमडयपीएल याींना मींजूर ननववदए प्रमाणए ददनाींक ८ ऑगस््, 
२०१९ पयिंत पथकर वसुलीचए अचधकार दएण्यात डलए डहएत. पथकर वसुली मींजूर 
ननववदएप्रमाणए व अचधसूचनएप्रमाणए असल्यानए चौकशीचा प्रश्न उद्् ावत नाही. 
(५) प्रश्न उद्् ावत नाही. 
 

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

भाजीपाला, र्ळे, िाांदा ि बटाटा िृषी उत्पन्न बाजार  
सशमतीच्या ननयमनातून िगळण्याच्या ननणचयाबाबत 

(४) *  १४७८६   श्री.नरेंद्र पाटील, श्री.सुननल तटिरे, श्री.धनांजय मुांड,े श्री.किरण 
पािसिर, श्री.जयिांतराि जाधि, श्री.प्रिाश त्रबनसाळे, श्री.हेमांत टिले, श्रीमती 
विद्या चव्हाण, श्री.आनांद ठािूर, श्री.रामराि िडिुते, श्री.विक्रम िाळे, श्री.ख्िाजा 
बेग, अॅड.राहुल नािेिर, श्री.प्रिाश गजशभये, श्री.मुझफ्र्र हुसैन सय्यद, श्री.सांजय 
दत्त, श्री.अशोि उर्च  भाई जगताप, श्री.अननल भोसले, अॅड.जयदेि गायििाड :   
सन्माननीय पणन मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील शएतकऱ्याींनी तयार कए लएला िाजीपाला, र्ळए, काींदा व ब्ा्ा थए् 
ग्राहकाींना ववकता यावा याकररता महाराषर कृषी उत्पन्न पणन अचधननयम १९६३ 
मधून िाजीपाला डणण र्ळए कृषी उत्पन्न बाजार सलमतीच्या ननयमनातून मुक्त 
करण्यासािी वधैाननक प्रर्क्रया पार पाएण्याचा ननणाय शासनानए माहए जानएवारी, 
२०१६ च्या नतस-या सप्ताहात घएतला, हए खरए डहए काय, 
(२) असल्यास, सदर ननणाय घएतल्यास या वस्तू बाजारात न यएता त्या थए् 
ग्राहकाींच्या हातात जातील, त्यामुळए बाजार सलमतीमध्यए माथाएी कामगार व इतर 
घ्काींवर बएकारीचए सींक् ओढवणार डहए, हए ही खरए डहए काय, 
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(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी मुींबई कृषी उत्पन्न बाजार सलमतीमध्यए व्यापारी 
माथाएी कामगार व इतर घ्काींनी ददनाींक ११ जानएवारी, २०१६ रोजी लाक्षणणक 
बींद पुकारण्याचा ननणाय घएतला असून शासनानए हा ननणाय बदलला नाही तर 
पुढील मदहन्यापासून बएमुदत सींप पुकारण्याचा इशारा ददला डहए, हए ही खरए डहए 
काय, 
(४) असल्यास, या सींदिाात चौकशी करुन हा ननणाय रद्द करणएबाबत शासनानए 
कोणती उपाययोजना कए ली वा करण्यात यएत डहए, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणए काय डहएत ? 
 
श्री. चांद्रिाांत पाटील : (१) नाही. तथावप, सदर बाब शासनाच्या ववचाराधीन डहए. 
(२) नाही. कारण कोणताही ननयमनमुक्त शएतमाल बाजार सलमतीच्या डवारात 
ववक्रीसािी डणण्यास मनाई नाही व असा शएतमाल बाजार सलमतीमध्यए डल्यास 
बाजार सलमती उपववधीमध्यए तरतूद कए ल्यानुसार त्यावर सएवा शुल्क डकारु 
शकतए. त्यामुळए बाजार सलमतीच्या उत्पन्नात लक्षणीय घ् होण्याची शक्यता 
नाही. 
(३) होय. 
(४) व (५) अद्याप ननणाय झालएला नाही. त्यामुळए  रद्द करण्याचा प्रश्न उद्् ावत नाही. 

----------------- 
राज्यातील आहदिासी िसनतगहृातील विद्यार्थयािंच्या सोयी सुविधाांबाबत 

(५) *  १५३५४   श्री.धनांजय मुांड,े श्री.सुननल तटिरे, श्री.हेमांत टिले, श्री.अननल 
भोसले, श्री.अमरशसांह पांडडत, श्री.सनतश चव्हाण, श्री.विजय उर्च  भाई धगरिर, 
श्री.जगन्नाथ शशांदे, श्री.मुझफ्र्र हुसैन सय्यद, श्री.सांजय दत्त, श्री.अशोि उर्च  
भाई जगताप, श्री.रामहरी रुपनिर, आकिच .अनांत गाडगीळ :  सन्माननीय 
आहदिासी वििास मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील डददवासी ववकास वविागामार्ा त चालववण्यात यएणाऱ्या 
डश्रमशाळाींमधील ववद्यार्थयािंना अींएी, कए ळी, दधू, गणवएश, बु्, शालएय लशक्षण 
सादहत्य तसएच जीवनावश्यक वस्तु पुरववण्यात डली नसल्याची बाब सप् े्ंबर, 
२०१५ मध्यए वा त्या दरम्यान ननदशानास डल्यानींतर अप्पर डयकु्त, डददवासी 
ववकास वविाग याींचए स्तरावर ई-ननववदा प्रर्क्रया राबववणए, गणवएश कापए खरएदी 
करणए, शैक्षणणक सादहत्य खरएदी करणएबाबतची कायावाही सुरू करण्यात डली, हए 
खरए डहए काय, 
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(२) असल्यास, सींत रोदहदास महामींएळाला ददलएलए बु्  पुरवठ्याचए डदएश रद्द 
करुन ई-ननववदा प्रर्क्रयएतील बु्ाींचए नमुनए तपासणीसािी प्रयोगशाळएत पािववण्यात 
डलए होतए, त्याचा अहवाल डलएला नाही, त्याप्रमाणए ददनाींक ७ जानएवारी, २०१५ 
वा त्या दरम्यानच्या ई-ननववदएमार्ा त ननवएण्यात डलएल्या न्यनुतम दर धारकास 
गणवएशाच्या कपड्याींचा पुरविा करण्याचए डदएश दएऊनसुध्दा सींपूणा पुरविा झालएला 
नाही, हए ही खरए डहए काय, 
(३) असल्यास, शैक्षणणक सादहत्य व जीवनावश्यक वस्तुींची खरएदी व पुरविा 
करण्याची जबाबदारी मुख्याध्यापक तसएच प्रकल्प अचधकारी स्तरावर करण्याच्या 
सूचना दएण्यात यएऊनसुध्दा पुणा सादहत्य व जीवनावश्यक वस्तुींचा पुरविा 
डददवासी ववद्यार्थयािंना झालएला नाही, तसएच खाद्यपदाथा पुरववण्याकरीता कीं त्रा् 
न दएता थए् ववद्यार्थयािंच्या खात्यात पैसए जमा करावए अशी योजना शासनाच्या 
ववचाराधीन डहए, हए ही खरए डहए काय, 
(४) असल्यास ववद्यार्थयािंना ननवााह ित्ता ननधीचएच पसैए लमळालए नसल्यामुळए 
डधी ननवााह ित्ता ननधीचए पैसए द्या मग खात्यात िोजनाचए पैसए जमा करा अशी 
मागणी ववद्यार्थयािंकएून होत डहए, हए खरए डहए काय, 
(५) असल्यास, या प्रकरणी शासनानए चौकशी करुन दोषीींवर कोणती कारवाई 
कए ली वा करण्यात यएत डहए, नसल्यास, ववलींबाची कारणए काय ? 
 
श्री. विष्ट् ण ु सिरा : (१) राज्यातील शासकीय डश्रमशाळाींमधील ववद्यार्थयािंना 
अींएी, कए ळी व दधु तसएच अन्नधान्याींचा पुरविा करण्यात डलएला डहए.  
शैक्षणणक सादहत्य जुलै, २०१५ अखएर पयिंत मुख्याध्यापक स्तरावरून खरएदी करून 
डवश्यकतएप्रमाणए उपलब्ध करून ददलएलए डहए. गणवएश परुववण्यासािीची ननववदएस 
पुरएसा प्रनतसाद न लमळाल्यामुळए दोन वएळा ननववदा रद्द करून नतसरी ननववदा 
उद्योग वविागाच्या मान्यतएनए अींनतम करण्यात डली व पुरविा डदएश 
दद.७/११/२०१५ रोजी दएण्यात डलए. त्यानुसार कापएाच्या पुरविा होऊन लशलाई 
करून गणवएश उपलब्ध करून ददलएलए डहएत. बु् पुरविा करण्यास सींत रोदहदास 
महामींएळास दद.१५/७/२०१५ पयिंत बु् पुरविा करण्याचए डदएश ददलए होतए. परींत ु
त्याींनी ववदहत वएळएत बु् ाचा पुरविा न कए ल्यानए त्याींची पुरविा डदएश रद्द 
करण्यात डलए. 
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(२) अींशत:  हए खरए डहए. 
     बु्  खरएदीसािी राबववलएल्या ई-ननववदा प्रर्क्रयएनसुार बु्  पुरवठ्याबाबत 
ननववदाधाींकाींचए नमुनए प्रयोगशाळएत दद.१६/११/२०१५ रोजी पािववण्यात डलए होतए. 
त्याबाबतचा अहवाल दद.२१/१२/२०१५ रोजी प्राप्त झाल्यानींतरच व्यापारी ललर्ार्ए  
उघएून न्यनुतम दराच्या पुरविा दारास पुरविा डदएश दएण्याची कायावाही 
करण्यात डली डहए.  
     न्यनुतम पुरविादारास दएण्यात डलएल्या पुरविा डदएशाच्या ववरोधात सींत 
रोदहदास चमोद्योग सींस्था याींनी मा. उच्च न्यायालय, मुींबई यएथए याचचका दाखल 
कए ल्यानए मा. उच्च न्यायालय याींचए पुरविा डदएशावर स्थचगती असल्यानए 
सद्यास्स्थतीत पुरविा थाींबववण्यात डलएला डहए. 
     गणवएश कापए पुरववण्यासािी दद.७/११/२०१५ रोजी पुरविा डदएश दएण्यात 
डलए होतए. गणवएश कापएाचा पुरविा होऊन गणवएश लशलाई करून ववद्यार्थयािंना 
उपलब्ध करून ददलएलए डहएत. 
(३) हए खरए नाही.  
     लशवाय अशी योजना सद्यस्स्थतीत शासनाच्या ववचाराधीन नाही. 
(४)  हए खरए नाही. 
(५) खरएदीस होणाऱ्या ववलींबाबाबत चौकशी करण्याच्या सुचना ददलएल्या असून 
पुढील वषाासािी ववदहत वएळएत खरएदी प्रक्रीया राबववण्याच्याही सुचना ददलएल्या डहएत.  
 

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

राज्यात जजल्हाननहाय जात प्रमाणपत्र पडताळणी 
 सशमत्या िायाचजन्ित िरण्याबाबत 

(६) *  १५९१३   श्री.रामराि िडिुते, श्री.प्रिाश गजशभये, श्रीमती विद्या 
चव्हाण, श्री.किरण पािसिर, श्री.ख्िाजा बेग, श्री.हेमांत टिले, श्री.नरेंद्र पाटील, 
श्री.जयिांतराि जाधि, श्री.अमरनाथ राजूरिर, श्री.सांजय दत्त, डॉ.अपिूच हहरे :   
सन्माननीय सामाजजि न् याय मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) ददनाींक २ माचा, २०१५ रोजी शासनानए स्जल्हाननहाय ३६ जात प्रमाणपत्र 
पएताळणी सलमत्या स्थापन करण्याचा ननणाय घएऊनही पदननलमाती अिावी सदर 
सलमत्या अद्यापही कायाास्न्वत झालएल्या नाहीत, हए खरए डहए काय,  
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(२) असल्यास, सध्या अस्स्तत्वात असलएल्या १५ वविागीय जात पएताळणी 
सलमत्याींमधील १० अध्यक्ष, ५ उपायुक्त (सचचव) तर ३ सदस्य सलमत्याींची पदए 
ररक्त असल्यामुळए अनएक दिकाणचए कामकाज प्रलींत्रबत डहए, हए ही खरए डहए काय, 
(३) असल्यास, सलमत्या अस्स्तत्वात डल्यापासून स्जल्हाननहाय, जातननहाय 
र्कती लोकाींना जात वैधता प्रमाणपत्र दएण्यात डलए डहएत, 
(४) असल्यास, र्कती जात प्रमाणपत्र पएताळणीचए अजा प्रलींत्रबत डहएत, 
(५) असल्यास, ववववध ग्रामपींचायत, नगरपींचायत ननवएणकुा डणण शैक्षणणक 
कामकाजासािी मोठ्या प्रमाणात जात वधैता प्रमाणपत्रासािी स्जल्हास्तरावर अजा 
डल्यानए त्याचा ननप्ारा करण्यासािी शासनानए कोणती कायावाही कए ली वा 
करण्यात यएत डहए, 
(६) नसल्यास, ववलींबाची कारणए काय डहएत ? 
 
श्री. राजिुमार बडोले : (१) ददनाींक २.३.२०१५ च्या शासन ननणायान्वयए 
स्जल्हाननहाय जात प्रमाणपत्र पएताळणी सलमत्या स्थापन करण्यात डलएल्या 
असून, सदर सलमत्याींकररता डवश्यक पदाींची ननलमाती प्रस्ताववत डहए. 
(२) १५ वविागीय जात पएताळणी सलमत्याींवरील अध्यक्ष, उपायुक्त तथा सदस्य 
व सींशोधन अचधकारी तथा सदस्य सचचव याींच्या ररक्त असलएल्या पदाींचा 
अनतररक्त कायािार कायारत अचधकाऱ्याींकएए सोपववण्यात डलएला असून, सवा 
सलमत्याींचए ननयलमत कामकाज सुरु डहए. 
(३) माहए ऑक््ोबर, २०१२ तए र्ए ब्रुवारी, २०१६ या कालावधीमध्यए सवा सलमत्याींकएए 
एकूण १९,२५,३८० प्रकरणए प्राप्त झाली असून त्यापैकी १८,५५,३८५ प्रकरणए 
ननकाली काढण्यात डलएली डहएत. 
(४) माहए र्ए ब्रुवारी, २०१६ अखएर सवा सलमत्याींकएए एकूण ६९,९९५ अजा प्रलींत्रबत डहएत. 
(५) वविागीय जात पएताळणी सलमत्याींकएए प्रलींत्रबत असलएली व प्राप्त प्रकरणए 
ववशएष मोदहमएद्वारए ननकाली काढण्यासािी सलमत्याींना सातत्यानए ननदेश ददलएलए 
डहएत. त्याप्रमाणए त्याींची कायावाही सुरु डहए. 
(६) प्रश्न उद्् ावत नाही. 
 

----------------- 
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राज्यातील नॉन कक्रमीलेअर (प्रगत उन्नत) प्रिगाचची उत्पन्न  
मयाचदा रु. ४.५० लाखािरून ६.०० लाखापयिंत िरण्याबाबत 

(७) *  १४५८८   डॉ.अपिूच हहरे, श्री.जयिांतराि जाधि, श्री.नागो गाणार, 
श्री.अननल सोले, श्री.रामनाथ मोते, अॅड.ननरांजन डािखरे, डॉ.सुधीर ताांबे, श्री.शरद 
रणवपसे, श्री.सांजय दत्त, श्री.अशोि उर्च  भाई जगताप, श्री.मुझफ्र्र हुसैन 
सय्यद, श्रीमती हदप्ती चिधरी :  ताराांकित प्रश्न क्रमाांि १२६०८ ला हदनाांि १५ 
डडसेंबर, २०१५ रोजी हदलेल्या उत्तराच्या सांदभाचत: सन्माननीय सामाजजि न् याय 
मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) मॅरीकोत्तर शैक्षणणक शुल्क प्रनतपूती योजनेंतगात इतर मागासवगीय, ववमुक्त 
जाती, ि्क्या जमाती, ववशएष मागासप्रवगााच्या ववद्यार्थयािंच्या पालकाींची उत्पन्न 
मयाादा माहए जून, २०१५ पासून ४.५० लाखावरून ६ लाख करण्याचा शासनानए 
ननणाय घएतला असल्याचए ददनाींक २० माचा, २०१५ रोजी वा त्या सुमारास मा.मींत्री 
सामास्जक न्याय याींनी ववचधमींएळ सिागहृात डश्वासन ददलएलए डहए, हए  खरए  डहए काय,  
(२) उक्त ववषयाबाबत दोन मदहन्यात ननणाय घएतला जाईल असए ददनाींक २९ 
जुलै, २०१५ रोजी शासनानए ववचधमींएळात डश्वासन दएवूनही माहए ऑक््ोंबर, २०१५ 
पयिंत नॉन र्क्रलमलएअरच्या उत्पन्नाच्या मयाादएबाबत शासन ननणाय ननगालमत 
झालएला नाही, हए ही खरए डहए काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासन ननणाय ननगालमत करण्यासािी शासनानए 
कोणती कायावाही कए ली वा करण्यात यएत डहए, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणए काय डहएत ? 
  
श्री. राजिुमार बडोले : (१) होय. 
(२) व (३) मॅरीकोत्तर शैक्षणणक शुल्क प्रनतपतूी योजनएअींतगात शैक्षणणक शुल्क 
प्रनतपतूीसािी पालकाींची उत्पन्न मयाादा रु.४.५० लाखावरून ६ लाख करण्याचा 
प्रस्ताव मा.मींत्रीमींएळाच्या मान्यतएसािी सादर करण्याची कायावाही सुरु डहए. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 
 

---------------------- 
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खासगी साििाराच्या त्रासाला िां टाळून बनेिाडी (ता.िाळिा, जज.साांगली) 
येथील एिाच िुटूांबातील चौघानी आत्महत्या िेल्याबाबत 

(८) *  १५६१६   श्रीमती हदप्ती चिधरी, डॉ.सुधीर ताांबे, श्री.मुझफ्र्र हुसैन 
सय्यद, श्री.अशोि उर्च  भाई जगताप, श्रीमती हुस्त्नबानू खशलरे् :   सन्माननीय 
सहिार मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) बनएवाएी (ता.वाळवा, स्ज.साींगली) यएथील खाजगी सावकाराच्या त्रासाला 
कीं ्ाळुन एकाच कु्ुींबातील चौघानी डत्महत्या कए ल्याचए माहए डएसेंबर, २०१५ मध्यए 
वा त्या दरम्यान ननदशानास डलए, हए खरए डहए काय, 
(२) असल्यास, सींजय यादव याींचए ताकारी यएथए बएकरी उत्पादनए ववक्रीची दकुानए 
होती, याकररता त्याींनी खासगी सावकाराकएून कजा घएतलए होतए, सावकाराच्या 
वारींवारच्या त्रासाला कीं ्ाळून श्री.सींजय यादव, त्याींची पत्नी व दोन लहान मुलए 
याींनी डत्महत्या कए ली असून सींबींचधत खाजगी सावकाराची शासनानए चौकशी 
करून कोणती कारवाई कए ली वा करण्यात यएत डहए, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणए काय डहएत ? 
  
श्री. चांद्रिाांत पाटील : (१) होय, हए खरए डहए, 
(२) श्री.जयवींत ववषण ुपा्णकर रा. बोरगाींव, श्री. मोहन कए शव पा्ील उर्ा  मोहन 
डबा सस्व्हालसींग सए्र ताकारी रा. ताकारी, श्री. ववकास कुमार पा्ील रा. ताकारी, 
श्री. श्रीकाींत चचमणराव जाधव रा. ताकारी या चार सावकाराींपैकी तीन सावकाराींना 
अ्क करण्यात डली असून श्रीकाींत चचमणराव जाधव हए र्रार डहएत. 
   वरील सवाजणाींवर इस्लामपुर पोलीस िाण्यामध्यए गुन्हा नीं. २७३/१५ 
दद.२९.१२.२०१५ रोजी गुन्हा दाखल करुन मा. न्याय. दींएाचधकारी, प्रथम वगा, 
इस्लामपुर याींचए न्यायालयात को ा् कए स नींबर RCC २८/१६ नए चा ा्लस् दाखल 
कए लए डहए. सदरची कारवाई पोलीस खात्यामार्ा त सुरु डहए. 
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

 
----------------- 
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राज्यातील अनदुाननत शाळेतील विद्यार्थयािंच्या पररपोषण 
अनदुानात िाढ िरण्याबाबत 

(९) *  १४९७१   डॉ.सुधीर ताांबे :   सन्माननीय सामाजजि न् याय मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील अनदुाननत शाळएतील ववद्यार्थयािंसािी पररपोषण अनदुान हए अपुरए 
डहए व तए ४ र्थया वएतन डयोगानुसार ददलए जातए, हए खरए डहए काय, 
(२) असल्यास, या अनुदानात वाढ करण्याववषयी शासनानए कोणती कायावाही 
कए ली वा करण्यात यएत डहए, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणए काय डहएत ?  
  
श्री. राजिुमार बडोले : (१) व (२) मुख्य सचचवाींचए अध्यक्षतएखालील अ्यासग्ानए 
कए लएल्या लशर्ारशीनुसार शासनानए पररपोषण अनदुानाचा दर ननस्श्चत कए ला डहए. 
वाढती महागाई ववचारात घएऊन परररक्षण अनुदानात वाढ करण्यासािी मुख्य 
सचचव याींच्या अध्यक्षतएखाली शासन ननणाय ददनाींक १ माचा, २०१६ नुसार 
अ्यासग् स्थापन करण्याचा ननणाय घएण्यात डला डहए. 
(३) प्रश् न उद्् ावत नाही. 

----------------- 
नाशशि येथे िृषी टशमचनल मािेट उभारण्याबाबत 

(१०) *  १४९४८   श्री.जयिांतराि जाधि :  ताराांकित प्रश्न क्रमाांि ८०४९ ला 
हदनाांि २० जलैु, २०१५ रोजी हदलेल्या उत्तराच्या सांदभाचत:    सन्माननीय पणन 
मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) ददनाींक २२ जुलै, २००९ च्या मींत्रत्रमींएळ बैिकीमध्यए नालशक यएथए कृषी 
्लमानल माके् उिारण्याच्या प्रस्तावास मान्यता लमळूनही माहए जानएवारी, २०१६ 
पयिंत सदर ्लमानल माके्चए काम सुरू झालए नाही, हए खरए डहए काय, 
(२) असल्यास, सदर ्लमानल माके् जागएसािी ददनाींक ७ जानएवारी, २०१२ रोजी 
वा त्यादरम्यान वविागीय डयुक्त, नालशक याींनी सहकार व पणन वविागाला 
प्रस्ताव सादर कए लएला डहए, हए ही खरए डहए काय, 
(३) असल्यास, स्जल्हा प्रशासनानए प्रस्ताववत कए लएली जागा महाराषर कृषी पणन 
मींएळास हस्ताींतररत करून या ्लमानल माके्च्या उिारणीसािी स्थाननक 
लोकप्रनतननधीींनी ददनाींक १२ जानएवारी, २०१५ रोजी वा त्यासुमारास शासनाकएए 
मागणी कए लएली डहए, हए ही खरए डहए काय, 
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(४) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनानए कोणती कायावाही कए ली वा करण्यात यएत डहए, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणए काय डहएत ? 
  
श्री. चांद्रिाांत पाटील : (१) होय. 
(२) होय. 
(३) होय. 
(४) व (५) नालशक ्लमानल माके्च्या उिारणीकररता डवश्यक असलएल्या मौजए 
वपींपरी-सय्यद, स्ज.नालशक यएथील शासन मालकीची १०० एकर जमीन ्लमानल 
माके्ची नोएल एजन्सी असलएल्या महाराषर राज्य कृवष पणन मींएळास 
ववनामुल्य उपलब्ध करुन दएण्याची प्रर्क्रया सुरु डहए. 

----------------- 
नागपूर विभागातील आश्रमशाळेतील शशक्षि ि िमचचाऱयाांना  

दरमहा ननयशमत िेतन देण्याबाबत 

(११) *  १५२७६   श्री.नागो गाणार, श्री.अननल सोले, श्री.रामनाथ मोते :   
सन्माननीय सामाजजि न् याय मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) नागपूर वविागातील वधाा, गोंददया, िींएारा, चींद्रपूर, गएचचरोली व नागपूर या 
स्जल््यातील ववजािज व ववमाप्र डश्रम शाळएतील लशक्षक व कमाचाऱ्याींना दरमहा 
ननयलमत वएतन लमळत नाही, हए खरए डहए काय, 
(२) असल्यास, या प्रकरणी नागपूर वविागाच्या लोकप्रनतननधीींनी ददनाींक      
२३ सप् े्ंबर, २०१५ रोजी वा त्या सुमारास प्रादएलशक उपायकु्त समाजकल्याण, 
नागपूर वविाग याींना पत्र पािवून ननयलमत वएतन अदा करण्याबाबत तसएच इतर 
मागण्याींची पतूाता करण्याबाबत ववनींती कए ली, हए ही खरए डहए काय, 
(३) असल्यास, या प्रकरणी शासनानए कोणती कायावाही कए ली वा करण्यात यएत डहए, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणए काय डहएत  ? 
  
श्री. राजिुमार बडोले : (१) डश्रमशाळएतील कमाचाऱ् याींचए वएतन अदा करण्यासािी 
पुरएशी तरतदू उपलब्ध असल्यास व सींबींचधत शाळएचए मुख्याध्यापक याींनी वएळएत 
दएयकए  सादर कए ल्यास ननयलमतपणए वएतन अदा कए लए जातए. डश्रमशाळाींना वएतन 
अनदुान दएण्यात यएतए व वएतन अनदुान हए ननधीच्या उपलब्धतएवर अवलींबून असतए. 
त्यामुळए काही प्रसींगी ननधी उपलब्ध नसल्यास वएतन अदा करण्यास ववलींब 
होतो.   
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(२) होय. हए खरए डहए.  
(३) ननधी उपलब्धतएनुसार ननयलमतपणए वएतन दएण्यात यएत डहए. स्वयींपाकी पदास 
रु. १६००/- ग्रएए वएतन ६ व्या वएतन डयोगानुसार शुध्दीपत्रक दद. ३१.०८.२०१२ 
अन्वयए दएण्यात डलएलए डहए. या कमाचाऱ्याींना वैद्यकीय प्रनतपतूी ननयमानुसार 
करण्यात यएतए, िववषय ननवााह ननधीच्या पावत्या वएळएत दएण्याची कायावाही 
करण्यात यएत डहए. तसएच शासनाच्या डदएशाची अींमलबजावणी करण्याच्या 
सूचना दएण्यात डलएल्या डहएत. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 
 

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

सािचजननि बाांधिाम विभागात बनािट नोिरभरती झाल्याबाबत 

(१२) *  १४६६८   डॉ.(श्रीमती) नीलम गोऱहे, श्री.महादेि जानिर, श्री.जगन्नाथ 
शशांदे, श्री.अशोि उर्च  भाई जगताप, श्री.सांजय दत्त, श्री.मुझफ्र्र हुसैन सय्यद, 
श्री.सांहदप बाजोररया, श्री.हेमांत टिले, श्री.अननल भोसले, श्री.किरण पािसिर, 
श्री.नरेंद्र पाटील, श्रीमती जस्त्मता िाघ, श्री.धनांजय मुांड,े श्री.सुननल तटिरे, 
श्री.जयिांतराि जाधि, श्री.सनतश चव्हाण, श्री.शरद रणवपसे :   सन्माननीय 
सािचजननि बाांधिाम (सािचजननि उपक्रम िगळून) मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा 
करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील ववशएषत: मरािवाएा व उत्तर महाराषरातील तरुणाींना नोकरी 
लावून दएण्याचए डलमष दाखवून सावाजननक बाींधकाम वविागात बनावा् 
नोकरिरती झाली असल्याचए प्रकरण नुकतएच ननदशानास डलए डहए, हए खरए डहए 
काय, 
(२) असल्यास, मालएगाव यएथील िूषण शएवाळए व राज्यातील सुमारए १२५ 
तरुणाींकएून प्रत्यएकी १५ लाख रुपयए सावाजननक बाींधकाम वविागातील तत्काललन 
सचचव शामल मुखजी, सचचव दएका ए्, मुख्य अलियींता पाचगलए इत्यादी 
अचधकाऱ् याींनी घएतलए असल्याचए ददनाींक ०६ जानएवारी, २०१६ रोजी वा त्या 
दरम्यान ननदशानास डलए डहए, हए ही खरए डहए काय, 
(३) असल्यास, सन २०११ तए २०१४ अशी तीन वषे वरील उमएदवाराींनी बनाव् 
कागदपत्राींव्दारए नोकरी दएण्यात डली, तथापी शासनानए त्याींचा पगार दएण्याचए बींद 
करुन त्याींची र्सवणकू कए ली डहए, हए ही खरए डहए काय, 
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(४) असल्यास, या प्रकरणाची गींिीर दाखल घएऊन सावाजननक बाींधकाम मींत्रयाींनी 
नालशकचए मुख्य श्री.कए एगए याींच्या अध्यक्षतएखाली एक चौकशी सलमती नएमून 
चौकशीचए डदएश माहए जानएवारी, २०१६ च्या पदहल्या डिवड्यात दएऊन १५ 
ददवसाींत अहवाल सादर करण्यास साींचगतलए डहए, हए ही खरए डहए काय, 
(५) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनानए चौकशी करून अहवालाच्या अनषुींगानए 
नोकरिरती करणाऱ्या अचधकाऱ्याींवर कोणती कारवाई कए ली वा करण्यात यएत 
डहए, 
(६) नसल्यास, ववलींबाची कारणए काय डहएत ? 
  
श्री. चांद्रिाांत पाटील : (१) याबाबत श्री.िूषण शएवाळए, नालशक याींनी कए लएली तक्रार 
ददनाींक २३/१२/२०१५ रोजी वविागात प्राप्त झाली डहए. 
(२), (३) व (४) सावाजननक बाींधकाम वविागात बोगस नोकर िरती गैरव्यवहार 
झालएला नाही. तथावप, डचथाक र्सवणकू कए ल्याबाबत श्री.िूषण गमन शएवाळए, 
नालशक याींचएकएून प्राप्त झालएल्या तक्रार अजााच्या अनषुींगानए  मुख्य अलियींता, 
सावाजननक बाींधकाम प्रादएलशक वविाग, नालशक याींच्या अध्यक्षतएखाली चौकशी 
सलमती नएमण्यात डली होती. 
     सदर सलमतीचा अहवाल प्राप्त झाला असून यामध्यए श्री.िूषण शएवाळए याींनी 
महाराषर शासन व सावाजननक बाींधकाम वविाग याींचए नावाींचा दरुुपयोग करुन 
स्वत:च्या डचथाक र्ायद्दयासािी कीं पनी स्थापन करुन उमएदवाराींना सरकारी 
नोकरीचए डलमष दाखवनू र्सवणकू कए ली असल्याचए नमूद करण्यात डलए डहए. 
सदर प्रकरणी सावाजननक बाींधकाम वविागाचए अचधकारी/कमाचारी याींचा उपलब्ध 
कागदपत्राींवरुन, जबाबातनू प्रथम दशानी सहिाग असल्याचए ददसून यएत नाही असए 
दएखील नमूद करण्यात डलए डहए. 
(५) व (६) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

----------------- 
मारेगाि (जज.यितमाळ) येथील शासिीय ननिासस्त्थानाच्या दरुिस्त्थेबाबत 

(१३) *  १५५७२   श्री.ख्िाजा बेग, श्री.हेमांत टिले, श्री.रामराि िडिुते, श्री.किरण 
पािसिर, अॅड.राहुल नािेिर :   सन्माननीय सािचजननि बाांधिाम (सािचजननि 
उपक्रम िगळून) मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) मारएगाव (स्ज.यवतमाळ) यएथील शासकीय कमाचाऱ्याींकरीता बाींधण्यात डलएली 
शासकीय ननवासस्थानाची दरुवस्था झाली डहए, हए खरए डहए काय, 
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(२) असल्यास, या ननवासस्थानाच्या दएखिालीकएए दलुाक्ष होत असल्यानए तसएच 
ननवासस्थानाची दरुूस्ती करण्यायोग्य रादहली नसल्यानए कमाचाऱ्याींना शहरात 
िाड्याच्या घरात वास्तव्यास राहावए लागत डहए, हए ही खरए डहए काय, 
(३) असल्यास, याबाबत स्जल्हाचधकारी, यवतमाळ, सावाजननक बाींधकाम 
वविागाकएए गएली सहा मदहन्यापासून कमाचाऱ्याींनी तक्रारी करून सुध्दा कोणतीच 
कायावाही कए ली नाही, हए खरए डहए काय, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणए काय डहएत ? 
 
श्री. चांद्रिाांत पाटील : (१) हए खरए डहए. 
(२) हए खरए नाही. 
(३) उपलब्ध ननधी व ननकषाच्या अधीन राहून प्राथम्यक्रमानसुार व 
डवश्यकतएनसुार कायावाही करण्यात यएतए. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

----------------- 
किनिट (जज.नाांदेड) येथील शबरी आहदिासी वित्त ि वििास  

महामांडळाच्या िायाचलयातील ररक्त पदाांबाबत 
(१४) *  १४६३५   श्री.हररशसांग राठोड :   सन्माननीय आहदिासी वििास मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) र्कनव् (स्ज. नाींदएए) यएथील शबरी डददवासी ववत्त व ववकास महामींएळाच्या 
कायाालयात व्यवस्थापकासह अन्य ररक्त पदए असल्याचए माहए जानएवारी, २०१६ 
मध्यए वा त्या दरम्यान ननदशानास डलए डहए, हए खरए डहए काय, 
(२) असल्यास, सदरील कायाालयातील ररक्त पदए न िरल्यामुळए व कए वळ एक 
ललवपक असल्यानए कामए रखएली जातात म्हणनू ररक्त पदए त्वररत िरण्याबाबत 
शासनानए कोणती कायावाही कए ली वा करण्यात यएत डहए, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणए काय डहएत ? 
 
श्री. विष्ट् ण ुसिरा : (१) हए खरए नाही. 
(२) शाखा व्यवस्थापक र्कनव् पदावर सरळसएवा िरतीप्रर्क्रयएनए उमएदवाराची 
ननयुक्ती करण्यात डलएली होती. तथावप, त्याींनी राजीनामा ददल्यामुळए शाखा 
व्यवस्थापक, र्कनव् पदाचा अनतररक्त प्रिार अन्य कमाचाऱ्याींकएए सोपवनू कजा 
वा्प, वसुली व कायाालयीन कामकाज करणएत यएत डहए. 
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

-------------------- 
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रायगड जजल््यातील ७८ अपांग विद्याथािंना शशष्ट्यितृ्ती शमळण्याबाबत 
 

(१५) *  १६५२२   श्री.जयांत पाटील :   सन्माननीय सामाजजि न् याय मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) रायगए स्जल््यातील एकूण ७८ पात्र अपींग ववद्यार्थयािंपकैी १७ अपींग 
ववद्यार्थयािंना लाि दएण्यात डला असून इतर पात्र ववद्याथी लशषयवतृ्ती पासून 
वींचचत रादहलए डहएत, हए खरए डहए काय, 
(२) असल्यास, इतर पात्र अपींग ववद्यार्थयािंना लशषयवतृ्ती न लमळाल्यानए पढुील 
शैक्षणणक लशक्षणावर ववपरीत पररणाम झाला डहए, हए खरए डहए काय, 
(३) असल्यास, अपींग ववद्यार्थयािंसािी लशषयवतृ्ती दएण्याचए दृष्ीनए शासनानए 
कोणती उपाययोजना कए ली वा करण्यात यएत डहए, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणए काय डहएत ? 
  
श्री. राजिुमार बडोले : (१) होय हए खरए डहए. 
(२) व (३) सन २०१४-२०१५ मध्यए रायगए स्जल््यात मॅरीकोत्तर लशक्षण घएणाऱ्या 
७८ अपींग ववद्यार्थयािंचए अजा प्राप्त झालए होतए. सदर योजनएअींतगात सन     
२०१४-२०१५ मध्यए एकूण रु.१,८३,०००/- इतकी तरतदु प्राप्त झाली होती. सदर 
तरतुदीमधनू एकूण १७ ववद्यार्थयािंना लशषयवतृ्ती अदा करण्यात डली डहए. या 
योजनएसािी रु. ४७६५२ हजार इतक्या रकमएचा पुरवणी मागणी प्रस्ताव 
ववधानमींएळाच्या जुलै, २०१५ च्या अचधवएशनात मींजुर करण्यात डलएला डहए. 
सदर ननधी खचाासािी अथासींकल्प ववतरण प्रणालीवर उपलब्ध करुन दएणएबाबत 
ववत्त वविागास ववनींती करण्यात डलएली असून, ननधी प्राप्त होताच उवाररत ६१ 
लािाथी तसएच चालू वषाातील ४५ अपींग ववद्याथी याींना लशषयवतृ्तीचए वा्प 
करण्यात यएईल. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 
 

----------------- 
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खामगाि (जज.बुलडाणा) येथील ननम्न ज्ञानगांगा  
नदीिरील पुलाचे बाांधिाम सुरु िरण्याबाबत 

 

(१६) *  १६६२९   श्री.पाांडुरांग रु्ां डिर :  ताराांकित प्रश्न क्रमाांि १२५७४ ला 
हदनाांि ८ डडसेंबर, २०१५ रोजी हदलेल्या उत्तराच्या सांदभाचत:    सन्माननीय 
सािचजननि बाांधिाम (सािचजननि उपक्रम िगळून) मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा 
करतील काय :- 
(१) खामगाव (स्ज.बुलएाणा) यएथील ननम्न ज्ञानगींगा बहृत लघु पा्बींधारए योजना 
या प्रकल्पाकएए जाणाऱ्या ज्ञानगींगा नदीवर बाींधण्यात यएणाऱ्या पलुाचए काम सुरु 
झालए नाही, हए खरए डहए काय, 

(२) असल्यास, सदर पुलाचए अींदाजपत्रकाला रु. ९८८.८९ लाखास ताींत्रत्रक मान्यता 
लमळण्याकररता अींदाजपत्रक मुख्य अलियींता, सावाजननक बाींधकाम वविाग, 
अमरावती याींचएकएए मागील १ वषाापासून प्रलींत्रबत डहए, हए खरए डहए काय, 
(३) असल्यास, सदर अींदाजपत्रकाला मींजुरी दएऊन पुलाच्या बाींधकामाच्या कामाला 
सुरुवात करणएबाबत शासनानए कोणती कायावाही कए ली वा करण्यात यएत डहए, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणए काय डहएत ? 
 
श्री. चांद्रिाांत पाटील : (१) होय, हए खरए डहए. 
(२) व (३) सदर पुलाच्या सवासाधारण माींएणी डराखएा अींनतम करण्यास वएळ 
गएल्यामुळए ताींत्रत्रक मान्यता लमळणएसािी ववलींब झाला. सदर पुलाच्या सववस्तर 
अींदाजपत्रकाला मुख्य अलियींता, सावाजननक बाींधकाम प्रादएलशक वविाग, अमरावती 
याींनी ददनाींक २२/०१/२०१६ रोजी ताींत्रत्रक मान्यता प्रदान कए ली डहए. ननववदा 
ननस्श्चतीची कायावाही प्रगती पथावर असून ननववदा ननस्श्चतीनींतर काम सुरु 
करण्याचए ननयोजन डहए. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 
 

----------------- 
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राज्याच्या मागासिगीय विद्यार्थयािंना भोजन पुरविण्याचे ठेिे  
देताना महहला बचत गटाांना प्राधान्य देण्याबाबत  

 (१७) *  १६६४८   श्री.जगन्नाथ शशांदे :   सन्माननीय सामाजजि न् याय मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) िारतरत्न एॉ.बाबासाहएब डींबएएकर याींच्या १२५ व्या जयींती वषााननलमत्त 
शासनानए हए वषे सामास्जक न्याय वषे म्हणनू साजरए करण्याच घोवषत कए लए 
असताना सामास्जक न्याय वविागाकएून मात्र त्याउल् ननणाय घएतलए जात 
असल्याचए माहए डएसेंबर, २०१५ मध्यए वा त्यादरम्यान ननदशानास डलए, हए खरए 
डहए काय, 
(२) असल्यास, राज्यातील शासकीय वसनतगहृामधील उच्च लशक्षण घएणाऱ्या 
ववद्यार्थयािंना िोजन पुरववण्यासािी ददल्या णाऱ्या कीं त्रा् प्रर्क्रयएतनू अनुसूचचत 
जातीींच्या सींस्था व मदहला बचत ग्ाींना बाद करण्याचा घा् घातला असून २० 
तए ३० लाख रूपयाींपयिंत डगाऊ रक्कमा िरण्याची अ् घातल्यामुळए या 
सींस्थाींकएून शासनाकएए तक्रारी करण्यात डल्या डहएत, हए ही खरए डहए काय, 
(३) असल्यास, राज्यात ३८१ शासकीय वसनतगहृामध्यए असलएल्या सुमारए ४० 
हजाराींहून अचधक ववद्यार्थयािंना उत्तम प्रनतचए िोजन पुरववण्यासािी खाजगी 
सींस्थाींना िएकए  दएण्याचए माहए जुलै, २०११ मध्यए वा त्या दरम्यान  ननणाय घएतला 
असून त्यासींदिाात डदएश काढण्यात यएऊन सींववधानातील अनुच्छएद ४६ चा डधार 
घएऊन अनसूुचचत जातीच्या कल्याणासािी ननधीचा वापर करावयाचा असल्यामुळए 
िोजनाचए िएकए  दएताना अनुसूचचत जातीच्या सहकारी सींस्था, इतर सींस्था व मदहला 
बचत ग्ाींना प्राधान्य दएण्यात यावए, असए म्ह्लए असून त्यानुसार सुमारए २० 
सींस्था िोजन पुरविा करण्याचए काया कररत होत्या, हए ही खरए डहए काय, 
(४) असल्यास, सामास्जक न्याय वविागाच्या समाजकल्याण डयुक्तालयानए 
सन २०१५-२०१६ या वषाासािी स्जल्हाननहाय िोजनाचए िएकए  दएण्यासािी ननववदा 
प्रर्क्रया सुरू कए ली डहए मात्र ननववदाच्या अजािंच्या र्कीं मती तसएच डगाऊ रक्कमा 
िरण्याची अ् २० तए ३० लाखाींपयिंत घातल्यामुळए या सींस्था ननववदा स्पधेत राहू 
शकणार नाहीत, हए ही खरए डहए काय, 
(५) असल्यास, डतापयिंत कायारत असलएल्या अनुसूचचत जातीच्या सहकारी 
सींस्था, इतर सींस्था व मदहला बचत ग् याींच्यावर कोणत्याही प्रकारए िोजन 
पुरववण्याच्या सींदिाात समस्या ननमााण होऊ नयए व त्याींनाही न्याय दएण्याच्या 
दषॄ्ीनए शासनानए कोणती उपाययोजना कए ली वा करण्यात यएत डहए, 
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(६) नसल्यास, ववलींबाची कारणए काय डहएत ? 
 
श्री. राजिुमार बडोले : (१) नाही. 
(२) िोजन िएक्याच्या ई-ननवएदएच्या डगाऊ रकमएच्या अ्ीींमध्यए सवलत 
लमळणएबाबत ववववध सींस्थाींकएून ननवएदनए प्राप्त झालएली डहएत. 
(३) होय. 
(४) नाही. सुधारीत बयाना रक्कम रू.१.०० लाख एवढी ननधाारीत कए लएली डहए 
त्यामुळए ननववदा स्पधेत मागासवगीय सींस्था द्कू शकणार नाहीत, हए खरए नाही.  
(५) सदर प्रकरण न्यायप्रववषि डहए. मा. उच्च न्यायालयाच्या ननणायाच्या अधीन 
राहून न्याय दएण्याच्या दृष्ीनए शासनाकएून उपाययोजना करण्याचए ननयोजन डहए. 
(६) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

----------------- 
मानित (जज.परभणी) तालुक्यातील सांस्त्थाांिडील  

प्रलांत्रबत थिबािीच्या िसुलीबाबत 
(१८) *  १६६७२   श्री.अब्दलु्लाखान दरुाचणी, श्री.धनांजय मुांड,े श्री.सनतश 
चव्हाण :   सन्माननीय सहिार मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) मानवत (स्ज.परिणी) तालुक्यातील शएतकरी कुकू् पालन सींस्था व इतर पाच 
पाणी वा्प सहकारी सींस्था याींच्याकएील थकबाकी व्याजासह वसुल करण्याबाबत 
सहकार वविाग व मा.सहकार न्यायालय याींनी डदएश ददलए डहएत, हए खरए डहए काय, 
(२) असल्यास, सदरील थकबाकी प्रलींत्रबत असणाऱ्या सींस्थाींच्या पदाचधकारी व 
सिासदाींकएून थकबाकीची वसुली पुणा करण्यात डली डहए काय, 
(३) असल्यास, र्कती पदाचधकारी व सिासदाींकएून सदरील थकबाकी पुणा वसूल 
करण्यात डली व र्कती पदाचधकारी तसएच सिासदाींकएए थकबाकीची वसुली 
प्रलींत्रबत डहए याचा तपशील काय डहए, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणए काय डहएत ?   
  
श्री. चांद्रिाांत पाटील : (१) अींशत: खरए डहए. लवाद दावा क्र. २७७/०७ मध्यए 
मा.न्यायाधीश, सहकार न्यायालय, नाींदएए याींनी ददनाींक ८.५.२००९ च्या 
ननकालान्वयए शएतकरी कुक्कु् पालन सहकारी सींस्था म., मानवत या सींस्थएकएील 
थकीत कजा रु. २१,७८,०२७/- इतकी रक्कम २१ ्क्कए  व्याजासह वसूल 
करण्याबाबतचए डदएश ददलए डहएत. पाणी वा्प सहकारी सींस्थाींच्या कजा 
वसूलीबाबत सहकार न्यायालयाचए डदएश नाहीत. 
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(२), (३) व (४) शएतकरी कुक्कु् पालन सहकारी सींस्था म., मानवत या 
सींस्थएच्या ११ पदाचधकाऱ्याींकएून रु. २१.७८ लाख इतकी थकबाकी वसूल व्हायची 
डहए. या प्रकरणी मा.महाराषर राज्य सहकारी अवपल न्यायालय, मुींबई बेंच 
औरींगाबाद यएथए अपील दाखल करण्यात डलए होतए. तए मा.सहकार न्यायालय, 
नाींदएए यएथए र्ए रववचाराथा पािववण्यात डलए डहए. ४ पाणी वा्प सहकारी 
सींस्थापकैी इींद्रायणी पाणी वा्प सहकारी सींस्था म.लोहारा या सींस्थएची रु. ३.७९ 
लाख रक्कम वसुल करण्यात डलएली डहए. उवाररत ३ पाणी वा्प सहकारी 
सींस्थाींकएए एकूण रु. ४२.२४ लाख यएणए बाकी डहए. बकँए नए कजा वसुलीसािी ददनाींक 
१५.१२.२०१५ रोजी नो्ीस ददलएली डहए. मा.सहकार न्यायालय, नाींदएए यएथए 
थकबाकी वसुलीसािी लवाद दावा दाखल करण्याची प्रर्क्रया सुरु डहए. 

----------------- 
डहाण,ू पालघर, विक्रमगड, जव्हार, मोखाडा ि तलासरी (जज.पालघर)  

या दगुचम भागातील आहदिासीच्या विविध समस्त्याबाबत 

(१९) *  १६७१७   श्री.गुरुमुख जगिानी :   सन्माननीय आहदिासी वििास मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) पालघर स्जल्हयातील एहाण,ू पालघर, ववक्रमगए, जव्हार, मोखाएा व तलासरी 
या दगुाम िागातील डददवासीींचए लशक्षण, डरोग्य डणण उपजीववकए सािी होणारए 
स्थलाींतर, रस्तए व वपण्याच्या पाण्यासािी होणारी वणवण या व इतर समस्या 
प्राधान्यानए सोएववण्यात यएतील असए डश्वासन स्जल्हाचधकारी, पालघर याींनी 
ददनाींक १४ एवप्रल, २०१५ रोजी वा त्यासुमारास मादहती ददल्याचए ननदशानास डलए, 
हए खरए डहए काय, 
(२) असल्यास, बएरोजगारीमुळए होणारए वी्िट्टी स्थलाींतर, पोषक डहार 
नसल्यामुळए कमी वजनाची मुलए यामुळए कुपोषण, र्कशोरवयीन मुलीींना 
रक्ताल्पता, गरोदर, स्तनदा माता याींना पोष्ीक डहार लमळणए तसएच िक्कर 
बाप्पा योजनएतनू गावातील रस्तए, दगुाम िागात वपण्यासािी नळ पाणी पुरविा 
योजना इत्यादीबाबत डतापयिंत कोणत्या उपाययोजना कए ल्या डहएत, 
(३) तसएच पाणलो् व लसींचन क्षएत्र उन्हाळयात कोरएए होऊ नयए म्हणनू 
नालाबींएीींग, लसमें् बींधारए बाींधनू पाणी अएवनए, दबुार वपकए  घएणए, कए ळी, 
िाजीपाला, बागायती लागवएीत वाढ करण्याबाबत कोणत्या उपाययोजना कए लएल्या 
डहएत, 
(४) असल्यास, त्याची सद्य:स्स्थती काय डहए ? 
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श्री. विष्ट् ण ुसिरा : (१) स्जल्हाचधकारी, पालघर याींनी ददनाींक १४ एवप्रल, २०१५ 
रोजी वा त्या सुमारास असए डश्वासन ददलएलए नाही. 
(२) बएरोजगारीमुळए होणारए स्थलाींतर थाींबववण्यासािी न्युस्क्लअस बजए् 
योजनएमधून ववववध रोजगार ननलमत्तीच्या योजना हाती घएण्यात यएतात. तसएच 
स्जल््यातील कुपोषण कमी करण्याकररता स्जल्हाचधकारी, पालघर याींनी 
जीवनज्योती अलियान सुरू कए लए असून यात कुपोषण कमी करणए, र्कशोरवयीन 
मुली/स्तनदा माता/गरोदर माताींच्या डरोग्याची काळजी घएणए व अींगणवाएीतील 
मुलाींना पोस्ष्क डहार दएणए इ.योजना राबववण्यात यएतए. लशवाय शासनानए ददनाींक 
१ डएसेंबर, २०१५ पासून एॉ.ए.पी.जए.अब्दलु कलाम अमतृ डहार योजना सुरू 
कए लएली डहए. सन २०१५-२०१६ अींतगात िक्करबाप्पा वस्ती योजना अींतगात एकूण 
३९५ ववववध कामाींना मींजुरी ददलएली डहए. तसएच पाणी पुरविा या लशषााखाली 
नळानए पाणी पुरविा (ववशएष उपाय) व ववदहरी बाींधणए (खास उपाय) इत्यादी कामए 
हाती घएण्यात डली डहएत. 
(३) स्जल्हा वावषाक डददवासी उपयोजनएमध्यए एकास्त्मक पाणलो् क्षएत्र ववकास 
कायाक्रमाअींतगात पाणलो् क्षएत्र ववकास व जलयुक्त लशवार मधील शएततळए, माती 
नालाबींध, नाला खएालीकरणए, लसमें् बींधारए, नाला खोलीकरण, मजगी, लु.बो.स्र, 
जुनी िात दरुुस्ती, वळण बींधारए इ.प्रकारच्या ८१४ कामाींना मींजूरी ददलएली डहए. 
जलयकु्त लशवार मधील कामए यामुळए पाणलो् व लसींचन क्षएत्रात वाढ होऊन 
डददवासी शएतकऱ्याींना दबुार वपकए  घएण्यास मदत होणार डहए. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

 

----------------- 
रेशीम सांचालनालयाच्याितीने राबविण्यात येणाऱया  

योजना बांद िरण्यात आल्याबाबत 

(२०) *  १६७१८   श्री.माणणिराि ठािरे, श्री.सांजय दत्त, श्री.अशोि उर्च  भाई 
जगताप, श्री.शरद रणवपसे, श्री.जयिांतराि जाधि :   सन्माननीय िस्त् त्रोद्योग 
मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) कें द्र शासनाकएून रएशीम सींचालनालयाच्यावतीनए राबववण्यात यएणाऱ्या ववववध 
योजना सन २०१६ पासून बींद करण्यात डल्याचए पत्र कें द्रीय रएशीम बोएाानए 
राज्याच्या रएशीम सींचालनालयास माहए जानएवारी, २०१६ मध्यए वा त्या दरम्यान 
प्राप्त झालए डहए, हए खरए डहए काय, 
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(२) असल्यास, कें द्र शासनाच्या या ननतीमुळए रएशीम उत्पादकामध्यए चचींतएचए 
वातावरण ननमााण झालए डहए, हए ही खरए डहए काय, 
(३) असल्यास, कें द्र शासनानए रएशीम ववषयक १२ योजना बींद कए ल्यानींतर 
मनरएगातून अनदुान दएण्यात यएणार डहए, हए खरए डहए काय, 
(४) असल्यास, याबाबतची कायापध्दती थोएक्यात स्पष् करण्यात यावी, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणए काय डहएत ? 
 
श्री. चांद्रिाांत पाटील : (१) नाही, सदर योजना सन २०१५-१६ पासून बींद करण्यात 
डल्याचए कें द्रीय रएशीम मींएळानए त्याींच्या ददनाींक २३.३.२०१५ च्या पत्रानए रएशीम 
सींचालनालयास कळववलए होतए. 
(२) नाही 
(३) व (४) शासन ननणाय ननयोजन वविाग, ददनाींक ३ सप् े्ंबर, २०१५ मधील 
कायापध्दतीनुसार मनरएगातून ततुी लागवए योजना राज्यात राबववण्यात यएत डहए. 
(५) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

----------------- 
िळिा (जज.ठाणे) येथील डॉ.बाबासाहेब आांबेडिर सामाजजि  

न्याय भिनाच्या अपूणच बाांधिामाबाबत 

(२१) *  १६८५४   अॅड.ननरांजन डािखरे :   सन्माननीय सामाजजि न् याय मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) कळवा (स्ज.िाणए) यएथील अएीच एकर जागएत सामास्जक न्याय वविागामार्ा त 
एॉ.बाबासाहएब डींबएएकर सामास्जक न्याय िवनाचए बाींधकामास शासनानए सन 
२०११ मध्यए मींजूरी दएवनू त्याचवएळी त्यासािी रक्कम रुपयए ८ लाखाची डचथाक 
तरतूद उपलब्ध करुन ददली होती, हए खरए डहए काय, 

(२) असल्यास, सदर सामास्जक न्याय िवनाच्या इमारतीचए काम सुरु 
झाल्यापासून २४ मदहन्यात पूणा करावयाचए बींधन असताना गएल्या ५ वषाामध्यए 
कए वळ र्ाऊीं एएशनपयिंतच बाींधकाम करण्यात डल्याचए ददनाींक १ र्ए ब्रुवारी, २०१६ 
रोजी ननदशानास डलए डहए, हए ही खरए डहए काय, 
(३) असल्यास, सदर कामासािी रुपयए ८ लाख रकमएची डचथाक तरतूद करुनही 
सामास्जक न्याय िवनाचए बाींधकाम अपूणा राहण्याची कारणए काय डहएत ? 
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श्री. राजिुमार बडोले : (१) सामास्जक न्याय व ववशएष सहाय्य वविागाच्या 
ददनाींक ५ डएसेंबर, २०१३ च्या ज्ञापनान्वयए सदर डदएशात नमूद अ्ीींच्या अधीन 
कळवा (स्ज.िाणए) यएथील सामास्जक न्याय िवनाकरीता रु.८,००,३६,६६७/-   
(रुपयए डि को्ी छत्तीस हजार सहाशए सदसुष् र्क्त) ची सुधारीत प्रशासकीय 
मान्यता दएण्यात डली डहए. 
(२) होय. हए खरए डहए. 
(३) कळवा, स्ज.िाणए यएथील सामास्जक न्यायिवना करीता मींजूर करण्यात 
डलएल्या जागएची मोजणी, र्ए रमोजणी करणए, ववववध वविागाींच्या परवानग्या 
लमळववणए तसएच जागएवर असलएलए अनतक्रमण ह्ववणए, यामुळए प्रत्यक्ष बाींधकामास 
सुरुवात करण्यास ववलींब झालएला डहए. 

----------------- 
व्यापारातील मांदीमुळे राज्यातील सहिारी सूत धगरण्या  

आधथचि अडचणीत सापडल्याबाबत 

(२२) *  १६९१६   श्री.सांजय दत्त, श्री.मुझफ्र्र हुसैन सय्यद, श्री.शरद रणवपसे, 
श्री.अशोि उर्च  भाई जगताप :   सन्माननीय िस्त् त्रोद्योग मांत्री पढुील गोष्ीींचा 
खलुासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील सहकारी सूतचगरण्या गएल्या तीन वषाातील सततच्या व्यापारातील 
मींदीमुळए डचथाक अएचणीत सापएल्या असल्याचए शासनाच्या ननदशानास डलएलए 
डहए, हए खरए डहए काय, 
(२) असल्यास, सदर सूतचगरण्या सक्षम व्हाव्यात यासािी शासनानए कोणती 
उपाययोजना कए ली वा करण्यात यएत डहए, 
(३) नसल्यास ववलींबाची कारणए काय डहएत ? 
  
श्री. चांद्रिाांत पाटील : (१) हए खरए नाही. 
     राज्यात सहकारी क्षएत्रात एकूण ६७ चगरण्या कायारत असून त्यापैकी १६ 
सूतचगरण्या बींद डहएत. त्याींची बींद पएण्याची कारणए खालीलप्रमाणए डहएत. 

(अ) मींजूर प्रकल्प अहवालाप्रमाणए स्विागिाींएवल व ववत्तीय सींस्थाींकएून 
कजााची उिारणी न करणए-६ सूतचगरण्या. 

(ब) जुना् यींत्र सामुग्रीमुळए वधान क्षमता कमी झालएल्या-७ सूतचगरण्या. 
(क) बँकए नए कजााची वसुली न झाल्यामुळए ताब्यात घएतलएल्या-२ सूतचगरण्या. 
(ए) डग लागल्यामुळए-१ सूतचगरणी. 
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(२) प्रश्न उद्् ावत नाही. 
    सहकारी सूतचगरण्याींना अथासहाय्य करण्याच्या खालीलप्रमाणए योजना डहएत :- 

(अ) सहकारी सूतचगरण्याींना (५:४५:५० या प्रमाणामध्यए) शासकीय िागिाींएवल 
उपलब्ध करून दएणए. 

 सिासद िागिाींएवल-५% 
शासकीय िागिाींएवल-४५% 
ववत्तीय सींस्थाींकएून कजा-५०% 

(ड) रा.स.वव.नन.योजनेंतगात डधुननकीकरणा करीता कजा व िागिाींएवल 
उपलब्ध करून दएणए. 

(इ) ज्या सहकारी सूत चगरण्या बँक/ववत्तीय सींस्थाकएून डधुननकीकरण र्कीं वा 
क्षमता वाढववण्यासािी यींत्रसामुग्रीसािी घएतलएल्या कजाावर ७% व्याज 
अनदुान दएण्यात यएतए. तसएच सदरची सूतचगरणी कापुस उत्पादक क्षएत्रातील 
असल्यास १०% िाींएवली अनुदान दएण्यात यएतए. 

(ई) जुन्या व बींद असलएल्या सूतचगरण्याींना पुनवासन कजा मींजरू करण्यात यएतए. 
 

(३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 
----------------- 

नतल्लोळी (ता.हदांडोरी, जज.नाशशि) येथील ज्ञानज्योती  
िन्या आश्रमशाळेतील व्यिस्त्थापनाबाबत 

(२३) *  १७००९   श्रीमती हुस्त्नबानू खशलरे्, श्री.सांजय दत्त, श्री.अशोि उर्च  भाई 
जगताप :   सन्माननीय आहदिासी वििास मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा 
करतील काय :- 
  

(१) सोसाय्ी ऑर् असम्पशन या सींस्थएनए नतल्लोळी (ता.ददींएोरी, स्ज.नालशक) 
यएथील डददवासी मुलीींच्या कल्याणासािी ज्ञानज्योती कन्या डश्रमशाळा सुरु 
कए ली मात्र दोन वषाापासून या डश्रमशाळएतील स्थाननक व्यवस्थापनाच्या 
कारिारामुळए मुली, लशक्षक, ियिीत झालए असल्याचए माहए जानएवारी, २०१६ रोजी 
वा त्या सुमारास ननदशानास डलए डहए, हए खरए डहए काय, 
(२) असल्यास, डश्रमशाळएच्या व्यवस्थावपका व मुख्याध्यावपका याींची हक्कालपट्टी 
करावी, अन्यथा सींघ्नएच्यावतीनए तीव्र डींदोलन करण्यात यएईल, असा इशारा 
स्वालिमानी सींघ्नएचए अध्यक्ष याींनी ददला, हए ही खरए डहए काय, 
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(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनानए चौकशी करुन कोणती कायावाही कए ली वा 
करण्यात यएत डहए, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणए काय डहएत ? 
 
श्री. विष्ट् ण ुसिरा : (१) स्थाननक व्यवस्थापनाबाबत तक्रारी डहएत हए खरए डहए. 
(२) हए खरए नाही. 
(३) प्रस्ततु डश्रमशाळएच्या व्यवस्थापनाबाबत प्राप्त तक्रारीींच्या अनषुींगानए 
डयुक्त, डददवासी ववकास, महाराषर राज्य नालशक याींनी सदर सींस्थएस   
ददनाींक ५.२.२०१६ रोजी कारणए दाखवा नो्ीस बजावली असून त्यानसुार पढुील 
कायावाही सुरू डहए. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 
 

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

दहेगाि शशिार (ता.मनमाड, जज.नाशशि) येथील सामाजजि न्याय विभागाांतगचत 
असलेली ज्ञान प्रसारि सांचशलत प्राथशमि आश्रमशाळा बांद िेल्याबाबत 

(२४) *  १७११३   श्री.अमररशभाई पटेल, श्री.सांजय दत्त, श्री.अशोि उर्च  भाई 
जगताप, श्री.मुझफ्र्र हुसैन सय्यद, डॉ.सुधीर ताांबे :   सन्माननीय सामाजजि 
न् याय मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) मनमाए (स्ज.नालशक) तालुक्यातील २ र्क.मी. अींतरावर दहएगाव लशवारात 
सामास्जक न्याय वविागाींतगात असलएल्या ज्ञान प्रसारक सींचललत प्राथलमक शाळा 
असून या शाळएच्या जागएचा मालक व सींस्थाचालक याींच्यात इमारतीच्या थकीत 
िाएए सींदिाात वाद झाल्यानए मालकानए शाळाच बींद कए ली असल्याचए माहए जानएवारी, 
२०१६ मध्यए वा त्या सुमारास ननदशानास डलए, हए खरए डहए काय, 
(२) असल्यास, सदर डश्रमशाळएतील १६१ ववद्यार्थयािंना झाएाखाली बसून लशक्षण 
घ्यावए लागत असून हए ववद्याथी पोषण डहारापासून वींचचत डहएत, हए ही खरए 
डहए काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनानए डश्रमशाळएतील ववद्यार्थयािंना 
सोयीसुववधा लमळण्याबाबत तसएच डश्रम शाळएच्या थर्कत िाड्याची पतूाता 
करण्याबाबत शासनानए कोणती उपाययोजना कए ली वा करण्यात यएत डहए, 
(४)  नसल्यास, ववलींबाची कारणए काय डहएत ? 
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श्री. राजिुमार बडोले : (१) होय. 
(२) नाही. 
(३) सहाय्यक डयकु्त, समाजकल्याण नालशक याींनी त्याींच्या स्तरावरुन याबाबत 
मुख्याध्यापक याींना इमारत िाएए प्रस्ताव सादर करण्याबाबत सूचना ददल्या डहएत. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

----------------- 
हहांगोली जजल्हा पररषदेने दशलत िस्त्ती सुधार योजनेचा ननधी खचच न िेल्याबाबत 

(२५) * १७२६५ श्री.रामहरी रुपनिर, श्री.सांजय दत्त, श्री.अशोि उर्च  भाई 
जगताप : सन्माननीय सामाजजि न् याय मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील 
काय :- 
  

(१) दहींगोली स्जल्हा पररषदएच्या दललत वस्ती सुधार योजनएचा ननधी शासनाकएून 
मागादशान लमळालए नसल्यानए खचा न करण्यात डल्याचए माहए जानएवारी, २०१६ 
मध्यए वा त्या दरम्यान ननदशानास डलए, हए खरए डहए काय, 
(२) असल्यास, सदर ननधी खचा करण्यासािी स्जल्हा पररषदएला त्वरीत मागादशान 
करण्याबाबत शासनानए कोणती कायावाही कए ली वा करण्यात यएत डहए, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणए काय डहएत ? 
  
श्री. राजिुमार बडोले : (१) हए खरए नाही. 
(२) शासन ननणाय ददनाींक ८/१२/२०१५ नुसार कायावाही सुरु डहए. 
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

----------------- 
िापसाला भाि देण्याच्या मागणीबाबत 

(२६) *  १७४१४   श्री.हेमांत टिले, श्री.आनांद ठािूर, श्री.किरण पािसिर, 
श्री.नरेंद्र पाटील : सन्माननीय पणन मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) कापसाला प्रनत स्क्वीं्ल रुपयए ८०००/- रुपयए िाव दएण्याची लोकप्रनतननधीींनी 
मा.मुख्यमींत्री याींच्याकएए नागपूर यएथील अजनी चौकात माहए जानएवारी, २०१६ च्या 
दसुऱ्या सप्ताहात कए ली डहए, हए खरए डहए काय, 
(२) असल्यास, उक्त मागणीच्या अनषुींगानए शासनानए कोणती कायावाही कए ली वा 
करण्यात यएत डहए, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणए काय डहएत ? 
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श्री. चांद्रिाांत पाटील : (१) हए खरए डहए. 
(२) व (३) कापसाला हमी िाव जादहर करणए ही बाब पूणात: कें द्र शासनाच्या 
अखत्याररतील असून, राज्य शासन नएहमीच कापसाला वाजवी िाव लमळावएत 
म्हणनू कें द्र शासनाकएए डग्रही िूलमका घएत असतए. सन २०१५-१६ या वषााकररता 
राज्य शासनानए कें द्र शासनाकएए कापसाकररता रु.६८९४ प्रनत स्क्वी्ं ल इतका िाव 
दएण्याची लशर्ारस कए ली होती. तथावप, कें द्र शासनानए रु.४१०० प्रनत स्क्वीं्ल इतकी 
र्कमान डधारिूत र्कीं मत जादहर कए ली असून कें द्र शासनानए जादहर कए लएल्या 
र्कमान डधारिूत दरानए िारतीय कपास ननगमचए उप अलिकताा म्हणनू महाराषर 
राज्य सहकारी कापूस उत्पादक, पणन महासींघ हए राज्यात कापूस खरएदी करीत 
डहएत. 

----------------- 
द्िारपोहच योजनेत िाम िरणाऱया िाहनचालिाांना  
विम्याची रक्िम ि इतर सुविधा शमळण्याबाबत 

(२७) *  १७४६६   श्री.अमरशसांह पांडडत, श्री.सनतश चव्हाण, श्री.धनांजय मुांड े:   
सन्माननीय पणन मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) “द्वारपोहच योजनएत” सन १९९२-९३ पासून राज्य सहकारी पणन 
महासींघाकएून प्रनतवषी बीए स्जल्हयातील बारा वाहनाींना चालक पुरववण्यासािी 
कॉन्रॅक्् लएबरनुसार परवानाधारक िएकए दाराची ननयकु्ती करण्यात डली डहए, हए 
खरए डहए काय, 
(२) असल्यास, सन २०१५ पयिंत कोणकोणत्या िएकए दारानए द्वारपोहच योजनएत 
काम कए लए व उक्त वाहन चालकाींसािी ववमा, पीपीएर् इत्यादी सुववधा 
पुरववण्याची जबाबदारी वाहतकु िएकए दाराची डहए, हए ही खरए डहए काय, 
(३) असल्यास, िएकए दारानए वाहन चालकाींना उक्त सुववधा न ददल्यामुळए ददनाींक   
२६ जुलै, २००४ व ददनाींक १२ सप् े्ंबर, २००८ रोजी वा त्या सुमारास वाहन 
अपघातात मतृ्यमूखी पएलएल्या वाहनचालकाींना ववम्याची रक्कम लमळाली नाही, 
हए ही खरए डहए काय, 
(४) असल्यास, वाहतकु िएकए दारानए वाहन चालकाींना ववमासह इतर सुववधा न 
दएणाऱ्या दोषीींववरुध्द शासनानए कोणती कारवाई कए ली वा करण्यात यएत डहए, 
(५) असल्यास, अपघाती मतृ्यू पावलएल्या चालकाींच्या वारसाींना ववमा व इतर 
रक्कम लमळण्यासािी शासनानए कोणती उपाययोजना कए ली वा करण्यात यएत डहए, 
(६) नसल्यास, ववलींबाची कारणए काय डहएत ? 
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श्री. चांद्रिाांत पाटील : (१) द्वार पोहच योजनेंतगात सन १९९८ मध्यए महाराषर 
राज्य सहकारी पणन महासींघाची त्रबगर डददवासी क्षएत्रातील अवषाण प्रवण 
तालुक्यात अलिकताा सींस्था म्हणनू अन्न व नागरी पुरविा वविागानए ननयकु्ती 
कए ली डहए. 
     पणन महासींघाकएून त्या प्रयोजनाथा वएळोवएळी िएकए दाराची ननयुक्ती कए ली. 
(२) पीपीएर् वगळता होय. काम कए लएलए िएकए दार पुढीलप्रमाणए :- 

(१) ओींकार एजन्सी, सातारा 
(२) मए.दत्त ददींगबर सस्व्हास, सातारा 
(३) िुषण सस्व्हासएस, धुळए 
(४) मए.कुीं िार रन्सपो ा्, जळगाव 
(५) मए.समीर रोएलाईन्स, नालशक 

(३) अींशत: खरए डहए. 
     जुलै, २००४ मध्यए ववतरण वाहनाच्या अपघातात वाहनचालकाचा मतृ्य ू
झालएला नाही. मात्र सप् े्ंबर, २००८ मध्यए ववतरण वाहन स्जल्हाचधकारी, बीए याींनी 
अचधग्रहीत कए लएलए होतए. त्या काळात ववतरण वाहनावरील वाहनचालक त्याच्या 
मूळ गावी जात असताना नदीला डलएल्या पुरात वाहनासह वाहून गएल्यानए मतृ्य ू
पावलएला डहए. 
(४) अपघातात मतृ्य ू पावलएल्या वाहनचालकाच्या नातएवाईकाींनी नुकसान िरपाई 
लमळणएसािी सींबींचधत िएकए दार, स्जल्हा पणन अचधकारी व स्जल्हाचधकारी, बीए 
याींचएववरुध्द र्ौजदारी न्यायालय, बीए यएथए प्रकरण (३०/२००८) दाखल कए लए डहए. 
(५) न्यायालयीन प्रकरणाच्या अींनतम ननकालानींतर पढुील योग्य कायावाही करता 
यएईल. तसएच सदरील योजनएत िएकए दारानए वाहनचालकाचा ववमा घएतला नसल्याचए 
ददसून डल्यानींतर पणन महासींघानए सींबींचधत िएकए दाराच्या दएय रक्कमा रोखनू 
िएवल्या डहएत. 
(६) प्रश्न उद्् ावत नाही. 
 

----------------- 
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मौजे मानेिाडी (जज.बीड) येथील शेतिऱयाला साििाराने  
विष पाजनू जीिे मारण्याची घडलेली घटना 

(२८) *  १८२६०   श्रीमती विद्या चव्हाण :   सन्माननीय सहिार मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) मौजए मानएवाएी (स्ज.बीए) यएथए श्री.िरत मानए या शएतकऱ्याींनए कजााची सींपूणा 
रक्कम न र्ए एल्यानए श्री.अप्पा मुींएए या सावकारानए िरत मानए याींना जबरदस्तीनए 
ववष पाजनू जीवए मारण्याचा प्रकार माहए जानएवारी, २०१६ च्या नतसऱ्या 
डिवड्यात ननदशानास डला, हए खरए डहए काय, 
(२) असल्यास, सदर प्रकाराची शासनानए चौकशी करून तद्नुसार सावकारावर 
कोणती कारवाई कए ली वा करण्यात यएत डहए, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणए काय डहएत ? 
  
श्री. चांद्रिाांत पाटील : (१) होय. 
(२) यासींदिाात सावकाराववरुध्द गुन्हा क्रमाींक १४/२०१६ नोंदववण्यात डलएला 
असून डरोवपींना अ्क करण्यात डली डहए. 
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

 

----------------- 
शेतिऱयाांना पीि विमा ि खरीप हांगामातील अनदुानाची रक्िम शमळण्याबाबत 

 

(२९) *  १७९८३   श्री.विक्रम िाळे, श्री.हेमांत टिले, श्री.किरण पािसिर, 
श्री.नरेंद्र पाटील, श्री.ख्िाजा बेग :  ताराांकित प्रश्न क्रमाांि १०१७३ ला हदनाांि ३० 
जुलै, २०१५ रोजी हदलेल्या उत्तराच्या सांदभाचत:    सन्माननीय सहिार मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) राज्यातील शएतकऱ्याींना सन २०१४ च्या वपकववम् याची मदत लमळाली 
नसताना व सन २०१५ मधील खरीप हींगामाचए अनुदान न दएता शएतकऱ्याींच्या 
कजामार्ी योजनेंतगातच्या रक्कमा सावकाराींना ददल्या असल्याचए माहए जानएवारी, 
२०१६ मध्यए वा त्या दरम्यान ननदशानास डलए, हए खरए डहए काय, 

(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनानए चौकशी कए ली डहए काय, चौकशीत काय 
डढळून डलए, 
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(३) असल्यास, तद्नुसार शएतकऱ्याींना सन २०१४ मधील ववम्याची मदत डणण 
सन २०१५ मधील खरीपाच्या हींगामातील अनुदानाची मदत दएणएबाबत शासनानए 
कोणती कायावाही कए ली वा करण्यात यएत डहए, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणए काय डहएत ? 
 
श्री. चांद्रिाांत पाटील : (१) नाही, हए खरए नाही. 
(२) प्रश्न उद्् ावत नाही. 
(३) खरीप २०१४ च्या हींगामातील पीक ववमा नूकसान िरपाईची रक्कम       
रु.१५९५.६५ को्ी ३४.८७ लाख लािाथी शएतक-याींना ववतरीत करण्यात डली 
असून खरीप २०१५ च्या हींगामातील पीक ववमा नुकसान िरपाई ननस्श्चत करण्यात यएत 
डहए.  
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

----------------- 
बोरीिली (जज.मुांबई) येथील सांजय गाांधी राष्ट्रीय उद्यानाच्या हद्दीतील  
डोंगराखाली बोगदा बाांधनू ठाणे-बोरीिली रस्त्ता तयार िरण्याबाबत 

(३०) *  १८१२६   प्रा.जोगेन्द्र ििाड े:  सन्माननीय सािचजननि बाांधिाम 
(सािचजननि उपक्रम िगळून) मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) बोरीवली (स्ज.मुींबई) यएथील सींजय गाींधी राषरीय उद्यानाच्या हद्दीतील 
एोंगराखाली बोगदा बाींधनू िाणए-बोरीवली मागा रस्ता तयार करण्याचए प्रस्ताववत 
डहए, हए खरए डहए काय, 
(२) असल्यास, हा प्रस्ताववत रस्ता बाींधण्याकररता कोणकोणत्या वविागाींची 
मान्यता लमळालएली डहए वा लमळववण्यात यएत डहए, 
(३) असल्यास, या मान्यता लमळववण्यासािी शासनानए कोणती कायावाही कए ली वा 
करण्यात यएत डहए, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणए काय डहएत ? 
 
श्री. चांद्रिाांत पाटील : (१) होय. 
(२) व (३) प्रकल्पाचा सुसाध्यता अहवाल व सववस्तर प्रकल्प अहवाल तयार 
करण्यासािी सल्लागारास ननववदा स्वीकृती पत्र दएण्यात डलए डहए. प्राथलमक 
सुसाध्यता अहवाल तयार झाल्यानींतर, सदर प्रकल्पासािीचए सव्हेक्षण सींजय गाींधी 
राषरीय उद्यानात करण्यासािी वन व पयाावरण मींत्रालय तसएच िारत सरकारच्या 
अखत्यारीतील नॅशनल वाईल्ए लाईर् बोएााच्या परवानगीसािी प्रस्ताव पािववण्यात 
यएईल. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

--------------------- 
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राज्यात िेळी पासून िाईन ननमाचण िरण्याबाबत 

(३१) *  १८१९१   श्रीमती जस्त्मता िाघ :   सन्माननीय उद्योग मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यात कए ळी हए पीक उत्तर महाराषरासह अन्यत्र मोठ्या प्रमाणावर घएतलए 
जात असून कए ळी पासून वाईन ननमााण करण्याच्या उद्योगाला शासन मान्यता 
दएणार डहए, हए खरए डहए काय, 
(२) असल्यास, याबाबत शासनानए ववस्ततृ व कालबद्ध योजना तयार कए ली डहए 
काय, 
(३) असल्यास, सदर योजना काय डहए व उक्त योजनएची सद्य:स्स्थती काय 
डहए, 
(४) असल्यास, या योजनएबाबत शासनानए कोणती कायावाही कए ली वा करण्यात 
यएत डहए, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणए काय डहएत ? 
  
श्री. सुभाष देसाई : (१), (२), (३) व (४) डयकु्त, राज्य उत्पादन शुल्क, मुींबई 
याींच्या ददनाींक ०९/०३/२०१६ च्या पत्रानसुार महाराषर त्रबयर व वाईन ननलमाती 
ननयम १९६६ मधील ननयम २(२७) मधील तरतुदी ववचारात घएता, वाईन  
ननलमातीबाबत शासन धोरण खलुए डहए. कोणत्याही र्ळापासून वाईन ननलमाती 
करता यएऊ शकतए, असए स्पष् होतए. 
     कालबध्द योजना तयार करण्याचा प्रश्न उद्् ावत नाही. शासन धोरण खलुए 
डहए. योग्य अजादारास कागदपत्राींच्या पतूातएअींती वाईन ननलमाती अनुज्ञप्ती राज्य 
उत्पादन शुल्काकएून मींजूर होतए. 
     तथावप, अशा उद्योगाींना प्रोत्साहन दएणएसींदिाात द्राक्ष प्रर्क्रया उद्योग-धोरण 
२००१ सध्या अस्स्तत्वात असून अन्य र्ळाींपासून तयार होणाऱ्या वाईन उत्पादन 
घ्काींना प्रोत्साहन लागू नाही. 
(५) प्रश्न उद्् ावत नाही. 
 

----------------- 
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राज्यातील विद्यार्थयािंचे जात पडताळणीचे दाखले प्रलांत्रबत असल्याबाबत 
(३२) *  १८६५५   आकिच .अनांत गाडगीळ :  ताराांकित प्रश्न क्रमाांि ११९३८ ला 
हदनाांि १५ डडसेंबर, २०१५ रोजी हदलेल्या उत्तराच्या सांदभाचत:    सन्माननीय 
सामाजजि न् याय मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यात जात पएताळणीचए दाखलए ४-५ वषे झाली तरी ववद्यार्थयािंना लमळत 
नसल्यामुळए ववद्यार्थयािंचए मोठ्या प्रमाणात शैक्षणणक नकुसान होत असल्यामुळए 
मा.लोकप्रनतननधी तसएच नागररकाींनी सींबींचधताकएए जात पएताळणीचए दाखलए 
दएण्याबाबत वारींवार मागणी करण्यात यएऊनही याबाबत कोणतीही कायावाही 
करण्यात डली नसल्याचए माहए जानएवारी, २०१६ मध्यए वा त्या दरम्यान ननदनाास 
डलए, हए खरए डहए काय, 
(२) असल्यास, जात पएताळणीचए दाखलए दएण्याबाबत शासनानए कोणती कायावाही 
कए ली वा करण्यात यएत डहए, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणए काय डहएत ? 
  
श्री. राजिुमार बडोले : (१) नाही. 
(२) जाती दाव्याींच्या काही प्रस्तावाींमध्यए कागदपत्राींची कमतरता, अपुरए पुरावए 
यामुळए सींबींचधत व्यक्तीकएून पत्रव्यवहार करुन डवश्यक तए पुरावए मागवावए 
लागतात. शींकास्पद प्रकरणामध्यए पोलीस दक्षता पथकाकएून चौकशी कए ली जातए. 
त्यामुळए प्रकरणए ननकाली काढण्यास उशीर होतो. 
     मा.सवोच्च न्यायालयाचए ननदेश तसएच सन २००१ चा महाराषर अचधननयम 
क्रमाींक २३ नुसार जात पएताळणी ननयम २०१२ ववदहत करण्यात डलए असून या 
ननयमाींनुसार जात प्रमाणपत्र दएणए व त्याींच्या जात पएताळणीचए कामकाज चालतए. 
सदर ननयमाींमध्यए जात वैधतएबाबत पएताळणी सलमतीनए ३ मदहन्यात व 
अपवादात्मक पररस्स्थतीत २ मदहन्यात ननणाय दएणए बींधनकारक करण्यात डलए 
डहए. प्रलींत्रबत प्रकरणाींची सींख्या व अपुरा कमाचारी वगा याींचा समन्वय साधनू 
तसएच अनतररक्त कायािार दएऊन व वएळोवएळी ववशएष मोदहमा डयोस्जत करुन 
प्रलींत्रबत प्रकरणाींचा ननप्ारा करण्याची कायावाही युध्दपातळीवर करण्यात यएत डहए. 
     सद्य:स्स्थतीमध्यए राज्यात १५ वविागीय जाती प्रमाणपत्र पएताळणी 
सलमत्या कायारत डहएत. या जात प्रमाणपत्र पएताळणी सलमत्याींचा कामाचा व्याप 
ववचारात घएऊन सलमत्याींचए कामकाज प्रिावीपणए व्हावए, याकररता दद. २/३/२०१५ 
च्या शासन ननणायान्वयए प्रत्यएक स्जल््यासािी स्वतींत्र सलमती कायाास्न्वत 
करण्याचा ननणाय घएण्यात डलएला डहए. 
(३) प्रश् न उद्् ावत नाही. 

----------------- 
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माण ि खटाि (जज.सातारा) तालुक्याांना जोडणाऱया 
मलिडी-ननढळ रस्त्त्याांच्या दरुिस्त्थेबाबत 

 

(३३) *  १८८४१   श्री.आनांदराि पाटील, श्री.सांजय दत्त :   सन्माननीय 
सािचजननि बाांधिाम (सािचजननि उपक्रम िगळून) मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा 
करतील काय :- 
  

(१) माण व ख्ाव (स्ज.सातारा) तालुक्याींना जोएणाऱ्या मलवएी-ननढळ रस्त्याींची 
दरुवस्था झाली असून दोन पुलाींना िएगा पएल्यामुळए यएथील वाहतूक िप्प 
होण्याची लिती ननमााण होत असल्याचए माहए ऑक््ोबर, २०१५ मध्यए वा त्या 
दरम्यान ननदशानास डलए, हए खरए डहए काय, 
(२) असल्यास, सदर रस्त्यासह यएथील दोन्ही पुलाींची दरुुस्ती करण्याबाबत 
शासनानए कोणती कायावाही कए ली वा करण्यात यएत डहए, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणए काय डहएत ? 
 
श्री. चांद्रिाांत पाटील : (१) अींशत: खरए डहए. 
     प्रश्नाधीन मलवएी-ननढळ रस्ता हा रस्ता स्जींती-र्ल्ण-तोंएलए-कुरोली औींध 
या प्रस्जमा-१० चा िाग असून सदर लाींबीमध्यए दोन पूल नसून एक पाईप मोरी 
डहए. सदर िागात ऑक््ोबर, २०१५ मध्यए झालएल्या जोरदार पावसामुळए पाईप 
मोरीची लिींत काही प्रमाणात क्षतीग्रस्त झाली होती. 
(२) प्रश्नाधीन मलवएी तए ननढळ दरम्यानची क्षनतग्रस्त पाईप मोरी व सदर 
मागाावरील सत्रएवाएी घा्ातील क्षतीग्रस्त खएी रस्त्याची तात्पुरती दरुूस्ती करुन 
वाहतुक सुरक्षक्षत करण्यात डलएली डहए. सदर रस्त्याच्या मलवएी तए माण 
तालुका हद्द या ५.५ र्क.मी. लाींबीपकैी ४.५ र्क.मी. लाींबीमध्यए मजबतुीकरण व 
एाींबरीकरण, पाईप मोऱ्याींची दरुुस्ती करण्याची कामए मींजूर असून प्रगनतपथावर 
डहएत, तसएच माण तालुका हद्द तए ननढळ या ५ र्क.मी. लाींबीमध्यए रस्ता 
दरुूस्तीचए काम मींजूर असून ननधी उपलब्धतएनुसार पुणा करण्याचए ननयोजन डहए. 
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 
 

----------------- 
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मुदखेड (जज.नाांदेड) येथील रेल्िे पूलाचे िाम सुरु िरण्याबाबत 

(३४) *  १८८५९   श्री.अमरनाथ राजूरिर, प्रा.जोगेन्द्र ििाड े:   सन्माननीय 
सािचजननि बाांधिाम (सािचजननि उपक्रम िगळून) मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा 
करतील काय :- 
  

(१) मुदखएए (स्ज.नाींदएए) यएथील रएल्वए पलुाचए काम सुरु झालए नाही, त्यामुळए 
शहरवासीयाींना रएल्वए र्ा्क पएल्यानींतर थाींबावए लागत असल्याचए माहए डएसेंबर, 
२०१५ मध्यए वा त्या दरम्यान ननदशानास डलए डहए, हए खरए डहए काय, 
(२) असल्यास, शहरातील अींतगात रस्तए खड्एएमय झालए डहएत, नाल्या 
कचऱ्याींनए तुएूींब िरल्या डहएत, हए ही खरए डहए काय, 
(३) असल्यास, सदर पुलाचए काम सुरू करण्याबाबत शासनानए कोणती कायावाही 
कए ली वा करण्यात यएत डहए, 
(४) असल्यास, शहरातील रस्त्याींची दरुुस्ती करण्याबाबत तसएच कचरा िरलएल्या 
नाल्या सार् करण्याबाबत शासनानए कोणती उपाययोजना कए ली वा करण्यात यएत 
डहए, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणए काय डहएत ? 
  
श्री. चांद्रिाांत पाटील : (१) होय, हए अींशत: खरए डहए. 
(२) मुदखएए शहराींतगात रस्तए व नालए दएखिालीसािी नगरपररषद, मुदखएए याींचए 
कायाक्षएत्रात यएतात. शहरातील नाल्या व रस्त्याींची सार्सर्ाई ननयलमत करण्यात 
यएतए असए नगरपाललका मुदखएए याींनी कळववलए डहए. 
(३) शासनानए रएल्वए िुयारी मागा व जोए रस्त्याींच्या कामास रु. ५०० लक्ष रकमएस 
ददनाींक २०/३/२०१० रोजीच्या शासन ननणायानुसार प्रशासकीय मान्यता प्रदान 
कए ली डहए. रएल्वए वविागास िुयारी मागााचए कामासािी डवश्यक रु. ३७१.५३ लक्ष 
ननधीपकैी रु. २५१.०० लक्ष इतका ननधी वगा करण्यात डला डहए. रएल्वए वविागानए 
िुयारी मागााचए काम पूणा कए लए डहए. िुयारी मागााच्या जोए रस्त्याचए कामासािी 
ननववदा ननस्श्चती करण्यात डली डहए. तथावप जोए रस्त्यासािी डवश्यक 
जमीन नगरपाललका मुदखएए याींनी सावाजननक बाींधकाम वविागाच्या ताब्यात 
ददली नसल्यानए कीं त्रा्दाराींना काम सुरु करण्याचए डदएश दएणए शक्य झालएलए नाही. 
नगरपाललकए कएून जागा ताब्यात लमळाल्यावर काम हाती घएवनू पूणा करण्याचए 
ननयोजन डहए. 
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(४) नगरपाललका मुदखएए याींच्यामार्ा त रस्त्याची दरुुस्ती व नालए सार् करण्याची 
कायावाही करण्यात यएत डहए. तसएच काही डवश्यक कामए मींजूरी ननधी ननकष व 
प्राधान्य क्रमानुसार हाती घएण्याचए ननयोजन डहए. 
(५) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

----------------- 
राज्यातील १४००० मजूर सहिारी सांस्त्थेतील मजूराांची होणारी उपासमार 

(३५) *  १८८७६   श्री.आनांद ठािूर, श्री.हेमांत टिले, श्री.ख्िाजा बेग, अॅड.राहुल 
नािेिर :   सन्माननीय सािचजननि बाांधिाम (सािचजननि उपक्रम िगळून) मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यात सावाजननक बाींधकाम वविागात शासन ननणाय ददनाींक           
१६ नोव्हेंबर, २००६ नुसार मजूर सहकारी सींस्थाींना शासनाच्या सवाच 
वविागामधील (उदा. जलसींधारण, ग्रामववकास, नगरववकास) रुपयए १५ 
लाखापयिंतची कामए ववना ननववदा लमळत होती, हए खरए डहए काय, 
(२) असल्यास, ददनाींक २६/११/२०१४ अन्वयए शासन ननणाय काढून रुपयए ३ 
लाखाच्या वरील कामाचए ई-ननववदा पध्दत सुरु कए ल्यामुळए मागील वषािरात मजूर 
सहकारी सींस्थाींना कामए लमळणए बींद झाल्यामुळए मजुराींच्या कु्ुींत्रबयाींवर 
उपासमारीची वएळ डली डहए, हए ही खरए डहए काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनानए चौकशी कए ली डहए काय व त्यानुसार 
मागील ६०-७० वषाापासून कायारत असलएल्या मजूर सहकारी सींस्थाींना पवूावत 
रुपयए १५ लाखापयात कामए ववना ननववदा लमळणएबाबत शासन कोणती कायावाही 
वा उपाययोजना करणार डहए वा करण्यात यएत डहए, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणए काय डहएत, 
 
श्री. चांद्रिाांत पाटील : (१) होय. 
(२)  हए खरए नाही. 
(३) रुपयए ३.०० लक्षपएक्षा जास्त र्कमतीची कामए ई-ननववदएद्वारए करण्यात यएतात. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 
 

----------------- 
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आहदिासी विभागाांतगचत िननष्ट्ठ महाविद्यालयीन  
शशक्षिाांना अनतररक्त गे्रड पे देण्याबाबत 

(३६) *  १८९३१   श्री.श्रीिाांत देशपाांड े:   सन्माननीय आहदिासी वििास मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यामध्यए डददवासी वविागाींतगात कननषि महाववद्यालयए सन १९९९ सुरू 
करण्यात डली डहएत, सदर कननषि महाववद्यालयातील लशक्षक या पदाची 
डददवासी वविागाच्या ददनाींक ३ मए, २००० च्या शासन ननणायान्वयए पदननलमाती 
करण्यात डली असून ननयलमत पदस्थापना २००१ पासून दएण्यात डली, हए खरए 
डहए काय, 
(२) असल्यास, कननषि महाववद्यालयीन लशक्षक डददवासी दगुाम, एोंगराळ 
िागात ववद्यार्थयािंसािी ववद्यादानाचए काया गएल्या १५ वषाापासून कररत असून 
त्याींना अनतररक्त ग्रएए पए दएण्यात डलए नाही, हए खरए डहए काय, 
(३) असल्यास, शासन ननणायानसुार १२ वषाानींतर ननवएश्रएणी लागू करून 
अनतररक्त ग्रएए पए दएण्याचए धोरण असताना सुध्दा त्याींच्यावर अन्याय होत डहए, 
हए खरए डहए काय, 
(४) असल्यास, ननयमानसुार रास्त असलएल्या मागण्या पूणा करण्याकररता 
डददवासी वविाग सकाराथी ननणाय घएणार डहए काय, नसल्यास, ववलींबाची कारणए 
काय डहएत ? 
  
श्री. विष्ट् ण ुसिरा : (१) होय, हए खरए डहए. 
(२) हए खरए नाही. 
(३) हए खरए नाही. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

----------------- 
आहदिासी बहुल क्षेत्रात आहदिासीांसाठी आरक्षक्षत िरणारा िायदा रद्द िरण्याबाबत 
(३७) *  १९०४७   श्रीमती शोभाताई र्डणिीस :   सन्माननीय आहदिासी 
वििास मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) डददवासी बहुल क्षएत्रात वगा ३ व ४ ची पदए १०० ्क्कए  डददवासीींसािी 
डरक्षक्षत करणारा ददनाींक ५ माचा, २०१५ रोजी पासून लागू करण्यात डलएला 
कायदा तत्काळ रद्द करण्यात यावा अशी मागणी त्रबगर डददवासी हक्क बचाव 
सलमतीनए ननवएदनाद्वारए शासनाकएए कए ल्याचए माहए र्ए ब्रवुारी, २०१६ मध्यए वा त्या 
दरम्यान ननदशानास डलए, हए खरए डहए काय, 
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(२) असल्यास, अनुसूचचत क्षएत्रात राहणाऱ्या त्रबगर डददवासी समाजाची 
लोकसींख्या ही अनएक दिकाणी डददवासी समाजापएक्षा अचधक असून डददवासी 
िागातील त्रबगर डददवासी समाजातील अनएक कु्ुींबए िूलमहीन तसएच अत्यल्प 
उत्पन्न ग्ातील र्कीं बहुना दाररद्रय रएषएखालील जीवन जगत डहएत, हए ही खरए 
डहए काय, 
(३) असल्यास, उक्त ननवएदनानुसार हा कायदा रद्द करण्याबाबत शासनाची 
िूलमका काय डहए ? 
 
श्री. विष्ट् ण ुसिरा : (१) यानुषींगानए माहए र्ए ब्रुवारी, २०१६ मध्यए वा त्यादरम्यान 
ननवएदन शासनास प्राप्त झाल्याचए ददसून यएत नाही, तथावप, त्रबगर डददवासी 
हक्क बचाव सलमती, शहापरू याींच्याकएून ददनाींक २४/०६/२०१५ रोजी याबाबतचए 
ननदएवन प्राप्त झालएलए डहए. 
(२) व (३) अींशत: खरए डहए. तथावप, सामान्य प्रशासन वविाग, शासन 
शुध्दीपत्रक ददनाींक २६/०६/२०१५ मधील १३(२) नुसार स्जल््यातील एकूण ररक्त 
पद सींख्या ववचारात घएऊन त्यापकैी प्रत्यएक वषी ररक्त होणाऱ्या पदाींपकैी जास्तीत 
जास्त २०% पदए अनुसूचचत क्षएत्रातील स्थाननक डददवासीमधून िरावयाची डहएत 
व उवाररत ८०% पदाींना शासन ननणाय ददनाींक ०५/०३/२०१५ मधील पररच्छएद ९ 
नुसार डरक्षण अचधननयम २००१ मधील कलम ४ (२) नुसार ननयलमत डरक्षण 
लावून उवाररत पदए अनुसूचचत क्षएत्राबाहएर िरावयाची डहए. ही प्रर्क्रया अनुसूचचत 
क्षएत्रातील सवा पदए स्थाननक अनुसूचचत जमातीच्या उमएदवाराींमधनू िरण्यापयिंत 
सुरु राहील. तद्नींतर अनुसूचचत क्षएत्राबाहएर असलएल्या मींजूर पदाींना ननयलमत 
डरक्षण लागू राहील. सबब, सदर प्रर्क्रया ्प्प्या्प्प्यानए होणारी असल्यानए व 
यासािी काही वषािंचा कालावधी लागणार डहए तसएच अनुसूचचत जमातीच्या 
सवािंगीण ववकासाकरीता मा. राज्यपाल महोदयाींनी िारतीय राज्य घ्नएच्या ५ 
व्या सुचचतील पररच्छएद ५ (१) नुसार प्रदान कए लएल्या डहएत. सबब, सदर 
अचधसूचना व यानषुींगानए सामान्य प्रशासन वविागानए ननगालमत कए लएला 
दद.०५/०३/२०१५ व दद.२६/६/२०१५ चए शासन ननणाय रद्द करण्याचा प्रश्न उद्् ावत 
नाही. 

 
----------------- 
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लोिशाहीर अण्णाभाऊ साठे महामांडळाचा िजच पुरिठा बांद िेल्याबाबत 

(३८) *  १५७४४   श्री.सांहदप बाजोररया, श्री.अननल भोसले, श्री.रामराि िडिुते, 
अॅड.जयदेि गायििाड, श्री.ख्िाजा बेग, श्री.धगरीशचांद्र व्यास :   सन्माननीय 
सामाजजि न् याय मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) शासनानए गएल्या वषािरापासून लोकशाहीर अण्णािाऊ सािए महामींएळाचा कजा 
पुरविा बींद कए ल्यामुळए अनुदान योजनेंतगात मींजुर झालएलए २६७१ व बीजिाींएवल 
योजनेंतगात ११५३ लािाथींचए प्रस्ताव महामींएळ व बँकाींकएून मान्यता लमळूनही 
शासनाच्या ननणायामुळए सदर लािाथी कजा व बीजिाींएवलापासून वींचचत डहएत, हए 
खरए डहए काय, 
(२) असल्यास, लािार्थयािंचए अनदुान योजनएतील रुपयए ३ को्ी ८२ लाख ४० 
हजार, तर बीजिाींएवल योजनएतील रुपयए १२ को्ी ५१ लाख ४२ हजार इतकए  
डहए, डचथाक वषा सुरु होऊन ९ तए १० मदहनए होऊनही शासनाच्या ननणायामुळए 
प्रलींत्रबत असून, त्याचए ववतरण लािाथींना करण्यात न डल्यानए, लािाथींचा 
काहीही दोष नसताना, त्याींना कजा पुरविा करण्यात डला नाही, 
(३) अनुदान व बीजिाींएवल योजनेंतगात राज्यातील २५ तए ३० स्जल््यातील 
लािाथी कजा व त्रबज िाींएवल योजनेंतगात पात्र असूनही त्याींना मींजुर रक्कम 
दएण्याबाबत शासनानए कोणती उपाययोजना कए ली वा करण्यात यएत डहए, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणए काय डहएत ? 
  
श्री. राजिुमार बडोले : (१) होय. 
(२) व (३) ददनाींक ०१.०३.२०१६ रोजी सादहत्यरत्न लोकशाहीर अण्णािाऊ सािए 
ववकास महामींएळाच्या अनदुान योजना व त्रबज िाींएवल कजा योजना या 
योजनाींतगात कजा ववतरण करण्याबाबतची स्थचगती उिववण्यात डली असून, 
त्यानुसार राज्यातील पात्र लािाथींना मींजूर कजा वा्प करण्याबाबतची कायावाही 
महामींएळामार्ा त करण्यात यएत डहए. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 
 

----------------- 
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राष्ट्रीय िृषी ि ग्रामीण वििास बँिने सुधारीत आराखडा सादर िरण्याबाबत 
(३९) *  १७१८८   श्री.शरद रणवपसे, श्री.अशोि उर्च  भाई जगताप, श्री.सांजय 
दत्त :   सन्माननीय सहिार मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) कृषी क्षएत्रात कजा वा्प डणण वसूलीबरोबरच िाींएवल ननलमाती ही महत्वाची 
असल्यामुळए नाबाएानए राषरीय कृषी व ग्रामीण ववकास बकँनए सादर कए लएला पत 
डराखएा त्यादृषरीनए पतूाता करणारा नसल्यामुळए समाजातील शएव्च्या 
घ्कापयिंत पोहोचववणारा डणण गुींतवणकू कजाासािी तरतूद असलएला सुधारीत 
डराखएा सादर करावा असए डदएश मा.मुख्यमींत्री याींनी ददनाींक २८ जानएवारी, 
२०१६ रोजी वा त्या सुमारास मुींबईतील स्याद्री अनतथीगहृात डयोस्जत करण्यात 
डलएल्या क्रए डए् सएलमनार सन २०१६-१७ या कायाक्रमाच्यावएळी नाबाएाला ददलएलए 
डहएत, हए खरए डहए काय, 
(२) असल्यास, नाबाएानए सादर कए लएल्या पत डराखड्याचए सवासाधारण स्वरूप 
काय डहए व त्यात कोणत्या त्रु् ी असल्याचए डढळून डलएलए डहए, 
(३) असल्यास, याबाबत राषरीय कृषी व ग्रामीण ववकास बँकनए कोणती कायावाही 
कए ली वा करण्यात यएत डहए, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणए काय डहएत ? 
  
श्री. चांद्रिाांत पाटील : (१) होय, हए अींशत: खरए डहए. 
     नाबाएा मार्ा त दद.२८ जानएवारी २०१६ रोजी मुींबई यएथए डयोस्जत कए लएल्या 
स् ए्् क्रए एी् सएलमनारमध्यए मा.मुख्यमींत्री याींच्या शुिहस्तए स् ए्् क्रए एी् प्लॅन चए 
अनावरण करण्यात डलए डहए. सदर सएलमनारमध्यए शएतीसािी िाींएवल ननलमाती 
डवश्यक असल्यानए बँकाींनी िाींएवल ननलमातीसािी प्रयत्न करावएत असए 
मा.मुख्यमींत्री याींनी मत व्यक्त कए लए होतए. 
   नाबाएानए याबाबत सहमती दशावली असून कृषी िाींएवल ननलमातीसािी राज्य 
शासन व बँकसा याींनी सवोच्च प्राधान्य दएण्याबाबत सदर सएलमनारमध्यए िर 
दएण्यात डला डहए. 
(२) व (३) नाबाएा प्रत्यएक स्जल््यातुन प्राप्त सूचना व इतर मादहतीच्या 
अनषुींगानए व प्रत्यएक स्जल््याकररता पतपुरवठ्यासािी सींिाव्य ललींक क्रए एी् योजना 
याींचए एकत्रत्रकरण करुन State Focus Paper तयार करतए. त्या डधारए सदर 
State Cradit Plan तयार करण्यात डलए असुन त्यामध्यए कोणतीही त्रु् ी नाही. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

----------------- 
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मालदन (ता.िराड, जज.सातारा) गािातील िराड-ढेबेिाडी 
मागाचिरील अपघाताच्या प्रमाणात झालेली िाढ 

(४०) *  १६४१०   श्री.नरेंद्र पाटील, श्री.सुननल तटिरे, श्री.धनांजय मुांड,े श्री.हेमांत 
टिले, श्री.किरण पािसिर, श्री.जयिांतराि जाधि, श्री.प्रिाश त्रबनसाळे, श्री.सांहदप 
बाजोररया :   सन्माननीय सािचजननि बाांधिाम (सािचजननि उपक्रम िगळून) 
मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) मालदन (ता.कराए, स्ज.सातारा) गावातील कराए-ढएबएवाएी मागाावरील बस थाींबा 
पररसरात चौर्ए र झाएएझुएपए वाढल्यानए मालदन बस थाींबा दिकाणाजवळ सतत 
अपघात होत असल्यानए सदर झाएए तोएण्यासािी ग्रामस्थाींनी सावाजननक बाींधकाम 
वविागाकएए वाींरवार लएखी ननवएदनए ददली डहएत, हए खरए डहए काय, 
(२) असल्यास, सदर प्रकरणी शासनानए कोणती कायावाही कए ली वा करण्यात यएत 
डहए, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणए काय डहएत ? 
 
श्री. चांद्रिाांत पाटील : (१) हए खरए नाही. 
(२) प्रश्न उद्् ावत नाही. 
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

----------------- 
मुांबई-पुणे एक्सपे्रस िे िरील िाहनाांच्या खोट्या नोंदी दाखिून  

टोल िां त्राटदार शासनाची र्सिणिू िरीत असल्याबाबत 

(४१) *  १७४२८   श्री.धनांजय मुांड,े श्री.सुननल तटिरे, श्री.हेमांत टिले, 
श्री.अमरशसांह पांडडत, श्री.अननल भोसले, अॅड.ननरांजन डािखरे :   सन्माननीय 
सािचजननि बाांधिाम (सािचजननि उपक्रम) मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील 
काय :- 
  

(१) मुींबई-पुणए एक्सप्रएस वए वरुन धावणाऱ्या वाहनाींपकैी कए वळ ५० ्क्कए  
वाहनाींच्या नोंदी दाखवून ्ोल कीं त्रा्दार शासनाची र्सवणकू करीत असल्याची 
बाब जानएवारी, २०१६ मध्यए वा त्यासुमारास ननदशानास डली डहए, महाराषर 
राज्य रस्तए ववकास महामींएळानए माहए जुलै, २०१५ मध्यए या महामागाावरुन 
धावलएल्या वाहनाींची खालापूर, तळएगाव, कुसगाव, शएएुींग या ्ोलनाक्यावर 
स्व्हएीओ कॅमए-याच्या सहाय्यानए गणना कए ली होती, हए खरए डहए काय, 
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(२) असल्यास, एम.एस.डर.एी.सी. नए कए लएली वाहनाींची गणना डणण कीं त्रा्दारानए 
दाखववलएल्या वाहनाींची गणना यात ५० ्क्क्याींची तर्ावत असल्याचए ननदशानास 
डलए, हए खरए डहए काय, 
(३) असल्यास, या प्रकरणी चौकशी करण्याची मागणी मा.लोकप्रनतननधीींनी माहए 
जानएवारी, २०१६ मध्यए वा त्यादरम्यान मा.मींत्री सावाजननक बाींधकाम याींच्याकएए 
कए ली होती, हए ही खरए डहए काय, 
(४) असल्यास, उक्त प्रकरणाची चौकशी करुन शासनाची र्सवणकू करणा-या 
कीं त्रा्दाराींवर कोणती कारवाई कए ली वा करण्यात यएत डहए, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणए काय डहएत ? 
  

(उत्तर आले नाही.) 
----------------- 

राज्यातील अनदुाननत आश्रमशाळाांना देण्यात येणाऱया 
अनदुानात िाढ िरण्याबाबत 

(४२) *  १४५९३   डॉ.अपिूच हहरे :  ताराांकित प्रश्न क्रमाांि १२६७३ ला हदनाांि ८ 
डडसेंबर, २०१५ रोजी हदलेल्या उत्तराच्या सांदभाचत:  सन्माननीय सामाजजि न् याय 
मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील अनदुाननत डश्रमशाळाींना दएण्यात यएणाऱ्या िोजन अनदुानात वाढ 
करण्यासह अन्य अएचणी सोएववण्याबाबत मा.मुख्यमींत्री महोदयाींकएए ददनाींक ३१ 
ऑगस््, २०१५ रोजी झालएल्या बैिकीतील ननणायानुसार परररक्षण अनदुानात वाढ 
करण्यासािी मुख्य सचचव याींच्या अध्यक्षतएखाली अ्यासग् स्थापन करून 
ननणाय घएण्याचए प्रस्ताववत होतए, हए खरए डहए काय, 
(२) असल्यास, अनदुाननत डश्रमशाळाींचए परररक्षण अनदुानात वाढ करण्यासािी 
शासनानए कोणती कायावाही कए ली वा करण्यात यएत डहए, 
(३) असल्यास, वाढत्या महागाई ननदेशाींकाचए पाश्वािुमीवर प्रत्यक्ष खचाावर 
डधाररत परररक्षण िोजन अनदुान दएणएबाबत शासनानए कोणती कायावाही कए ली 
वा करण्यात यएत डहए, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणए काय डहएत ? 
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श्री. राजिुमार बडोले : (१) होय, हए खरए डहए. 
(२) व (३) शासन ननणाय ददनाींक १ माचा, २०१६ अन्वयए परररक्षण अनदुानात 
वाढ करण्यासािी मुख्य सचचव याींच्या अध्यक्षतएखाली अ्यासग् स्थापन 
करण्याचा ननणाय घएण्यात डला डहए. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

----------------- 
अहमदनगर जजल्हयातील िसनतगहृातील िीजपांप जळल्याबाबत 

(४३) *  १९०७९   श्रीमती हदप्ती चिधरी, श्री.सांजय दत्त :   सन्माननीय 
सामाजजि न् याय मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) अहमदनगर स्जल्हयातील वसनतगहृातील वीजपींप जळाल्यानए ववद्याथीनीींना 
जबाबदार धरुन वीजपींप दरुुस्तीसािी पैशाची मागणी करुन सींस्थाचालकानए तब्बल 
९८ ववद्याथीनीींना एक ददवस उपाशी िएवल्याचा प्रकार माहए र्ए ब्रवुारी, २०१६ रोजी 
वा त्यादरम्यान ननदशानास डला, हए खरए डहए काय, 
(२) असल्यास, समाजकल्याण अचधकारी याींनी सदर सींस्थएची मान्यता रद्द 
करून मुलीींना इतर वसनतगहृात हलववण्यासींबींधी कायावाही करण्याचए डश्वासन 
ददलए, हए ही खरए डहए काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनानए कोणती कायावाही कए ली वा करण्यात 
यएत डहए, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणए काय डहएत ? 
  
श्री. राजिुमार बडोले : (१) होय. 
     सदर वसनतगहृामधील वीजपींप जळाल्यानए दद. १.०२.२०१६ रोजी 
वसनतगहृातील २१ मुलीींना जएवण ददलए नाही ही बाब ददनाींक २.०२.२०१६ रोजी 
ननदशानास डली डहए. 
(२) नाही. 
(३) सदर प्रकरणी वसनतगहृातील मुलीींनी ददलएल्या तक्रारीच्या डधारए ददनाींक 
२.२.२०१६ रोजी तोर्खाना पोलीस स् ए्शनमध्यए सींस्थएचए कायाकारी ववश्वस्त 
याींच्याववरुद्ध गुन्हा दाखल कए ला डहए. 
     तसएच स्जल्हा समाजकल्याण अचधकारी, स्जल्हा पररषद, अहमदनगर 
कायाालयानए ददनाींक २.२.२०१६ रोजी प्रत्यक्ष वसनतगहृात जाऊन चौकशी कए ली 
डहए. त्याअनुषींगानए सींस्थएस कारणए दाखवा नो्ीस बजावली डहए. सींस्थएनए खलुासा 
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सादर कए ला डहए. दरम्यान स्जल्हा समाजकल्याण अचधकारी, स्जल्हा पररषद, 
अहमदनगर या कायाालयानए सदर वसनतगहृास दद. ८.०२.२०१६ रोजी िए् दएऊन 
सखोल तपासणी कए ली असता सदर तपासणीत डढळून डलएल्या त्रु् ीींच्या 
अनषुींगानए सींस्थएस पुन्हा कारणए दाखवा नो्ीस बजावण्यात डली डहए. सदर  
नो्ीसचा खलुासा प्राप्त झाल्यानींतर पढुील योग्य ती कायावाही करण्यात यएईल. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

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

राज्यातील स्त्ियांसेिी सांस्त्थामार्च त चालविण्यात येणा-या अनुदाननत आश्रम 
शाळाांतील शशक्षिाांना ननयशमत िेतन देण्याबाबत 

(४४) *  १५०२०   डॉ.सुधीर ताांबे :   सन्माननीय आहदिासी वििास मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील डददवासी ववकास वविागाींतगात व स्वयींसएवी सींस्थामार्ा त 
चालववण्यात यएणा-या अनदुाननत डश्रम शाळाींतील १४३३ लशक्षकाींना शासन 
ननणाय ददनाींक २५ सप् े्ंबर, २००६ नुसार ननयलमत करण्यात डलए, हए खरए डहए 
काय, 
(२) असल्यास, या शासन ननणायात कमाचा-याींची मागील थकबाकी न दएता 
ददनाींक १ डएसेंबर, २००५ पासून पढुए वएतन द्यावए असा अन्यायकारक डदएश ददलए 
डहएत, हए ही खरए डहए काय, 
(३) असल्यास, सदर अन्यायकारक डदएश रद्द करुन या लशक्षकाींना मागील 
थकबाकी दएण्यासोबतच शासन ननणायानुसार वएतन दएण्याबाबत शासनानए कोणती 
कायावाही कए ली वा करण्यात यएत डहए, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणए काय डहएत ? 
  
श्री. विष्ट् ण ुसिरा : (१) व (२) डददवासी ववकास वविागाच्या अचधपत्याखालील 
स्वयींसएवी सींस्थामार्ा त चालववण्यात यएणाऱ्या अनुदाननत डश्रमशाळाींमधील १४३३ 
लशक्षकाींच्या मान्यतएपकैी ५९९ लशक्षकाींच्या मान्यता खास बाब म्हणनू 
नएमणकूीच्या ददनाींकापासून ननयलमत करण्यास तसएच त्याींना मागील थकबाकी न 
दएता ददनाींक १.१२.२००५ पासून पढुए वएतन अदा करण्यास ददनाींक ६.१२.२००५ च्या 
शासन ननणायान्वयए मान्यता दएण्यात ददलएली डहए. 
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     तद्नींतर उवाररत लशक्षकाींच्या मान्यतएसींदिाात ददनाींक २५ सप् े्ंबर, २००६ 
च्या शासन ननणायान्वयए ३५७ प्रलशक्षक्षत व २६६ अप्रलशक्षक्षत लशक्षकाींच्या सएवा 
ननयुक्ती ददनाींकापासून ननयलमत करुन ददनाींक १.१०.२००६ पासून पढुए वएतन अदा 
करण्यास मान्यता दएण्यात डलएली डहए. 
     उक्त कमाचाऱ्याींच्या ननयकु्त्या या ववदहत कायापध्दतीचा अवलींब न करता 
सींस्था चालकाींनी कए लएल्या होत्या. सबब, सदर कमाचाऱ्याींच्या सएवा समाप्त न 
करता मागील कालावधीचए प्रलींत्रबत वएतन न दएता त्याींची सएवा ननयलमत करण्याचा 
शासनानए धोरणात्मक ननणाय घएतला डहए. 
(३) व (४) प्रश् न उद्् ावत नाही. 

----------------- 
इतर मागासिगीय विद्यार्थयािंिररता स्त्ितांत्र िसनतगहृ ननमाचण िरण्याबाबत 

(४५) *  १६४४८   श्री.जयिांतराि जाधि, श्री.नरेंद्र पाटील, श्री.अमरशसांह पांडडत :   
सन्माननीय सामाजजि न् याय मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) अनसूुचचत जाती व अनसूुचचत जमाती प्रवगााच्या धतीवर इतर मागासवगीय 
ववद्यार्थयािंकररता स्जल्हा व तालुकास्तरावर स्वतींत्र वसनतगहृए ननमााण करण्यासािी 
लोकप्रनतननधीींनी शासनाकएए मागणी कए लएली डहए, हए खरए डहए काय,  
(२) असल्यास, उक्त मागणीच्या अनषुींगानए शासनानए कोणती कायावाही कए ली वा 
करण्यात यएत डहए, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणए काय डहएत ? 
  
श्री. राजिुमार बडोले : (१) होय. 
(२) ववमुक्त जाती ि्क्या जमाती व इतर मागासप्रवगाातील मुलामुलीींसािी 
वविागीयस्तरावर तसएच स्जल्हासतरावर वसनतगहृ ननमााण करण्याचा प्रस्ताव 
प्राप्त झाला असून त्यावर कायावाही करण्यात यएत डहए. 
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 
 

----------------- 
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मुांबईतील दादर (प) महाजनिाडी येथील बुडीत भांडारी  
िो.ऑ.बिेँच्या ठेिीदाराांचे पैसे देण्याबाबत 

(४६) *  १८२३३   श्री.नागो गाणार :   सन्माननीय सहिार मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) मुींबईतील दादर (प) महाजनवाएी यएथील बुएीत िींएारी को.ऑ.बकँए ची 
मालमत्ता ६ मदहन्यात ववकून िएवीदाराचए पैसए परत दएण्यात यावएत असए डदएश 
मा.उच्च न्यायालयानए रर्वप्ीशन २६३७/२०१३ ददनाींक १३/२/२०१४ रोजीच्या 
डदएशन्वयए ददलए डहएत, हए खरए डहए काय, 
(२) असल्यास, सहकार डयुक्त तसएच बकँए चए अवसायक याींनी मालमत्ता 
ववकण्याबाबत कायावाही न करता मा.उच्च न्यायालयाचा अवमान कए ला डहए, हए 
खरए डहए काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी मा.मींत्री सहकार, तसएच डयुक्त, सहकार याींना 
ददनाींक १२/३/२०१५ रोजी िएवीदाराींचए पसैए दएण्याबाबतचए ननवएदन लोकप्रनतननधी 
तसएच बकँ िएवीदाराींच्या कृती सलमतीनए दएऊन मा. सहकार मींत्री तसएच डयुक्त, 
सहकार याींच्याकएए मागणी करूनही या प्रकरणी दलुाक्ष कए ल्यानए िएवीदाराींवर 
उपासमारीची पाळी डली, हए खरए डहए काय, 
(४) असल्यास, शासनानए िएवीदाराींचए पैसए दएण्याबाबत कोणती कायावाही कए ली वा 
करण्यात यएत डहए, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणए काय डहएत ? 
  
श्री. चांद्रिाांत पाटील : (१) अींशत:खरए डहए 
    मा.उच्च न्यायालयाच्या सदर डदएशान्वयए ननरीक्षण नोंदववलए असुन सदर 
डदएशानींतर मा. सवएााच्च न्यायालयानए दावा क्रमाींक १५५८३/२०१५ मध्यए 
दद.७/९/२०१५ च्या डदएशान्वयए बकँए ची स्थावर मालमत्ता ववकून डलएली रक्कम 
एी. डय. सी. जी. सी. ला दएण्याचा डदएश ददलएला डहए. 
(२) नाही, 
   मालमत्तएचए पनुमुाल्याींकन करुन मालमत्तएची लललावाव्दारए ववक्री करण्याची 
कायावाही अवसायकामार्ा त करण्यात यएत डहए. 
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 
(४) लागु नाही. 
(५) बँकए तरे् मालमत्ता ववक्रीची प्रकीया चालु डहए. 

----------------- 
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राज्यातील शतेिऱ याांना साििाराच्या िजाचपासून मुक्त िरण्याबाबत 
 

(४७) *  १७४४६   श्री.ख्िाजा बेग, श्री.हेमांत टिले, श्री.आनांद ठािूर, श्री.किरण 
पािसिर, श्री.नरेंद्र पाटील, आकिच .अनांत गाडगीळ :   सन्माननीय सहिार मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) सावकारी पाशात अएकलएल्या शएतकऱ्याींना मुक्त करण्याकररता मा.मुख्यमींत्री 
याींनी सावकारी कजामार्ीची घोषणा करुन तसए डदएशही काढणए, वधाा 
स्जल््यातील ३,०५४ शएतकऱ्याींना कजामार्ी दएण्यात यएऊन ६,८२९ प्रकरणए अपात्र 
िरववण्यात डली डहए, हए ही खरए डहए काय, 
(२) असल्यास, या डदएशातील अ्ी शएतकऱ् याींच्या दहताच्या नसून सावकाराच्या 
दहताच्या असल्याचए ददसून यएणए शासनानए ननयमातील अ्ी लशचथल करुन त्याचा 
लाि अपात्र शएतकऱ्याींना दएण्यासािी कोणती उपाययोजना कए ली डहए, 
(३) असल्यास, राज्यातील शएतकरी सावकारी कजामुक्त करणएबाबत शासनानए 
कोणती कायावाही कए ली वा करण्यात यएत डहए, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणए काय डहएत ? 
  
श्री. चांद्रिाांत पाटील : (१) होय, हए खरए डहए, 
     वधाा स्जल्हयात दद. ०५.०३.२०१६ पयिंत ४,८९९ शएतकऱ्याींना कजामार्ी 
दएण्यात यएवनु १५,८८४ प्रकरणए सींबींचधत शासन ननणायातील अ्ीींची पतुाता करीत 
नसल्यानए अपात्र िरववली डहएत. 
(२), (३) व (४) ववदिा व मरािवाएयातील शएतकऱ्याींनी परवानाधारक 
सावकाराींकएून घएतलएल्या कजाास मार्ी दएण्याबाबत दद. १२ माचा, २०१५ च्या 
मींत्रीमींएळ बिैकीत घएण्यात डलएल्या ननणायानुसार दद. १० एवप्रल, २०१५ रोजी 
त्या बाबतचा शासन ननणाय ननगालमत करण्यात डला डहए. दद. १०.०४.२०१५ 
च्या शासन ननणायात सुधारणएबाबत दद.२७.०४.२०१५, दद. ०४.०८.२०१५ व      
दद. ३०.१०.२०१५ रोजी शुध्दीपत्रक ननगालमत करण्यात डलएलए डहएत. दद. 
०५.०३.२०१६ पयिंत ३८,३५० शएतकऱ्याींना सावकारी कजामार्ी योजनएचा लाि झाला 
डहए. 

----------------- 
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यितमाळ जजल््यातील आश्रमशाळेतील शशक्षिाचे प्रलांत्रबत िेतन देण्याबाबत 

(४८) *  १६६६८   श्री.हररशसांग राठोड :   सन्माननीय आहदिासी वििास मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) यवतमाळ स्जल््यातील डददवासी ववकास वविागाच्या प्रकल्प कायाालय 
मार्ा त चालत असलएल्या डश्रम शाळएतील कायारत लशक्षकाचए पगार मागील ३ 
मदहन्यापासून प्रलींत्रबत असल्याचए माहए र्ए ब्रवुारी, २०१६ मध्यए वा त्या दरम्यान 
ननदशानास डलए डहए, हए खरए डहए काय, 
(२) असल्यास, सदर लशक्षकाींनी शाळा बींद डींदोलनासह इयत्ता १० वीच्या 
परीक्षएवर बदहषकार ्ाकण्याचा ननणाय घएतला डहए, हए ही खरए डहए काय, 
(३) असल्यास, या बाबतीत शासनाचए धोरण काय डहए, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणए काय डहएत ? 
  
श्री. विष्ट् ण ुसिरा : (१) व (२) हए खरए नाही. 
(३) व (४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 
 

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

एिाजत्मि आहदिासी वििास प्रिल्पाांतगचत देण्यात येणाऱया गारमेंट मेकिां गचे 
प्रशशक्षण ि शशलाई मशीन िाटप योजनेत झालेल्या गैरव्यिहाराबाबत 

(४९) *  १६५४४   श्री.जयांत पाटील :   सन्माननीय आहदिासी वििास मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) मौजए र्णसवाए (ता.पनवएल, स्ज.रायगए) यएथील वाघाची वाएी, ताएपट्टी, 
बएलवाएी, बापदएववाएी व दएहरींग या डददवासी पाड्यातील डददवासी मदहलाींना 
एकास्त्मक डददवासी ववकास प्रकल्पाींतगात गारमें् मएर्कीं ग प्रलशक्षण व लशलाई 
मशीन सादहत्य वा्प करण्यात डलए नाही, हए खरए डहए काय, 
(२) असल्यास, श्री.गणपत वारगएा याींनी त्याींची बदहण श्रीमती धावली चौधरी व 
मावसबहीण सुलमत्रा बाींगरी या दोघीींची नावए लािाथींच्या नावाींमध्यए समाववष् 
असूनही त्याींना कोणतएही प्रलशक्षण व लशलाई मशीन दएण्यात डल्या नसल्याबाबत 
माहए डएसेंबर, २०१५ मध्यए वा त्या दरम्यान तक्रार कए ली असल्याचए ननदशानास 
डलए, हए ही खरए डहए काय, 



49 

(३) असल्यास, “मल्हार प्रनतषिान” या सींस्थएमार्ा त उक्त कामए राबववण्याचा 
कीं त्रा् असल्यानए या सींस्थएच्या गैरव्यवहाराची चौकशी करून शासनानए 
कोणती कायावाही कए ली वा करण्यात यएत डहए, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणए काय डहएत ? 
 
श्री. विष्ट् ण ुसिरा : (१)  हए अींशतः खरए डहए. 
(२) होय. ददनाींक २३ डएसेंबर, २०१५ च्या “दैननक सकाळ”मध्यए अशी बातमी 
प्रलसद्ध झालएली डहए. 
(३) प्रकल्प अचधकारी, एकास्त्मक डददवासी ववकास प्रकल्प, पएण, स्जल्हा रायगए 
याींच्या स्तरावर चौकशी करण्यात यएत डहए.   
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

----------------- 
मुांबई-बँगलोर इांडजस्त्रयल िॉररडॉर सुरु िरण्याबाबत 

(५०) *  १६९६५   श्री.माणणिराि ठािरे, श्री.सांजय दत्त, श्री.अशोि उर्च  भाई 
जगताप, श्री.शरद रणवपसे :   सन्माननीय उद्योग मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा 
करतील काय :- 
  

(१) मुींबई-बँगलोर इींएस्स्रयल कॉररएॉर सुरु करण्याबाबत शासन स्तरावर प्रस्ताव 
तयार करण्यात डला डहए, हए खरए डहए काय, 
(२) असल्यास, उक्त इींएस्स्रयल कॉररएॉरसािी शासन स्तरावर कोणती कायावाही 
सुरु डहए व याबाबतची सद्य:स्स्थती काय डहए, 
(३)  नसल्यास, ववलींबाची कारणए काय डहएत ? 
  
श्री. सुभाष देसाई : (१) व (२) होय, हए खरए डहए. 
     मुींबई-बँगलोर इींएस्स्रयल कॉररएॉर सुरु करण्याबाबत कें द्र शासन स्तरावर 
प्रस्ताव ववचाराधीन असून त्याााबाबत ववववध वकैल्पाींचा अ्यास सुरु डहए व 
सद्य:स्स्थतीत हा प्रस्ताव प्राथलमक स्तरावर डहए. 
     DMICDC या कें द्र सरकारच्या महामींएळानए M/s.Egis India Consulting 
Engineers Pvt.Ltd. या सल्लागार कीं पनीला जागएच्या ननवएीसींदिाात प्रस्ताव 
दएण्यासािी ननयुक्त कए लए डहए. 
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

----------------- 
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मुरबाड (जज.ठाणे) तालुक्यातील माळमठ नतथचक्षेत्राच्या वििासाबाबत 

 (५१) *  १६८७०   अॅड.ननरांजन डािखरे :   सन्माननीय सािचजननि बाांधिाम 
(सािचजननि उपक्रम िगळून) मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) मुरबाए तालुक्यातील (स्ज.िाणए) नतथाक्षएत्र म्हणनू ओळखलए जाणारए माळमि 
क्षएत्राच्या ववकासासािी शासनानए ५२ लाख रुपयए इतका ननधी उपलब्ध करुन ददला 
डहए, हए खरए डहए काय, 

(२) असल्यास, या क्षएत्राचा ववकास करताना त्यादिकाणी सावाजननक बाींधकाम 
वविागानए धालमाक ववधी कायाक्रम करण्यासािी कए वळ घा्ाचएच बाींधकाम कए लए 
असून उवाररत कुीं ए व समाधीचए बाींधकाम, िक्तगणाींसािी डवश्यक असणारए 
मींएपाचए बाींधकाम इ. करण्यात डलएलए नाही, अशा स्वरुपाच्या तक्रारी सींबींचधत 
दएवस्थान सलमतीनए व िक्तगणाींनी शासनाकएए कए लए असल्याचए ददनाींक ३ 
जानएवारी, २०१६ रोजी वा त्यासुमारास कए ल्याचए ननदशानास डलए डहए, हए खरए 
डहए काय, 
(३)  असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनानए चौकशी कए ली डहए काय, त्यानसुार 
कोणती कायावाही कए ली वा करण्यात यएत डहए, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणए काय डहएत ? 
 
श्री. चांद्रिाांत पाटील : (१) हए खरए डहए. 
(२) नाही. 
(३) व (४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

----------------- 
दोडामागच ते नतलारी (जज.शसांधदुगूच) या महामागाचिरील  

येळपे येथील पूलाच्या दरुिस्त्थेबाबत 
(५२) *  १८४७१   श्रीमती हुस्त्नबानू खशलरे्, डॉ.सुधीर ताांबे, श्री.सुननल तटिरे, 
श्री.हेमांत टिले, श्री.किरण पािसिर :   सन्माननीय सािचजननि बाांधिाम 
(सािचजननि उपक्रम िगळून) मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) लसींधदुगूा स्जल््यातील दोएामागा तए नतलारी या महामागाावरील यएळपए यएथील 
पूल वाहतुकीस धोकादायक बनला असून या पुलावरील सींरक्षक किएए तु् ल्यामुळए 
कोणत्याही क्षणी अपघात होण्याची शक्यता ननमााण झाली असल्याचए माहए 
जानएवारी, २०१६ मध्यए वा त्या दरम्यान ननदशानास डलए डहए, हए खरए डहए काय, 
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(२) असल्यास, वरील मागा बएळगाव, कोल्हापूर, कनाा् क तसएच व्यापारी 
लोकाींसािी यएण्यासािी व जाण्यासािी जवळचा असल्यानए वाहनाींची वदाळ लक्षात 
घएता शासनानए याबाबत कोणती कायावाही कए ली वा करण्यात यएत डहए, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणए काय डहएत ? 
  
श्री. चांद्रिाांत पाटील : (१) नाही. 
(२) सदर रस्ता व पुल वाहतकूीस सुस्स्थतीत असून वाहतकु सुरळीत सुरू डहए. 
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

----------------- 
धुळे शहरातील शासिीय आहदिासी मुलीांच्या  

िसनतगहृात सोयीसुविधा पुरविण्याबाबत 

(५३) *  १७१२५   श्री.अमररशभाई पटेल, डॉ.सुधीर ताांबे, श्री.सांजय दत्त, 
श्री.अशोि उर्च  भाई जगताप, श्री.मुझफ्र्र हुसैन सय्यद :   सन्माननीय 
आहदिासी वििास मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) धुळए शहरातील शासकीय डददवासी मुलीींच्या वसनतगहृात अनएक सुववधाींचा 
अिाव असल्यानए मुलीींना अनएक समस्याींना सामोरए जावए लागत डहए, हए खरए डहए 
काय, 
(२) असल्यास, शासकीय वसनतगहृात सुववधा पुरववण्यासािी शासनानए कोणती 
उपाययोजना कए ली वा करण्यात यएत डहए, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणए काय डहएत ? 
  
श्री. विष्ट् ण ुसिरा : (१) हए खरए नाही. 
(२) धुळए शहरात डददवासी मुलीींसािी ८० क्षमतएचए एक व २५० क्षमतएचए एक अशी 
दोन वसनतगहृए शासकीय इमारतीत कायारत डहएत. सदर दोन्ही वसनतगहृाींत 
लमळून एकूण २९१ ववद्याथीनी प्रवएलशत डहएत. 
     सदर ववद्याथींनीींना माहए र्ए ब्रवुारी, २०१६ पयिंतचा ननवााह ित्ता, क्रीएा 
सादहत्य, द्.व्ही., वप्र ी्ं रसह सींगणक, शैक्षणणक सादहत्य, वॉ्र र्र्ल््र, सोलर 
वॉ्र दह्र इत्यादी डवश्यक बाबीींचए वा्प करण्यात डलए डहए. तसएच 
वसनतगहृासािी पुरएसा पाणीपरुविा उपलब्ध करुन दएण्यात डला डहए. 
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

----------------- 
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बोईसर (जज.पालघर) येथील रेल्िे स्त्थानि ते धचत्रालय  
या रस्त्त्याच्या रुां दीिरणाबाबत 

(५४) *  १८९७१   श्री.हेमांत टिले, श्री.किरण पािसिर, श्री.नरेंद्र पाटील, 
श्री.सुननल तटिरे :   सन्माननीय सािचजननि बाांधिाम (सािचजननि उपक्रम 
िगळून) मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) बोईसर (स्ज.पालघर) यएथील रएल्वए स्थानक तए चचत्रालय हा रहदारीचा मुख्य 
रस्ता अरुीं द असून सदर रस्त्यावर मोठ्या प्रमाणात वाहनाींची वदाळ होत डहए, 
सदर दिकाणी अरुीं द रस्त्यामुळए अपघाताचए प्रमाण वाढत असून वाढत्या 
रहदारीमुळए नागरीकाींना अनएक अएचणीींना सामोरए जावए लागत असून नागररकाींची 
गैरसोय होत असल्याचए माहए जानएवारी, २०१६ मध्यए वा त्यादरम्यान ननदशानास 
डलए, हए खरए डहए काय, 
(२) असल्यास, सदर रस्ता दतुर्ाा रुीं दीकरण करण्यासािी िािा अणशुक्ती कें द्र 
या सींस्थएकएून शासनास ननधी दएखील प्राप्त झाला डहए, हए ही खरए डहए काय, 
(३) असल्यास, सदर प्रकरणी शासनानए चौकशी कए ली डहए काय व तद् नुसार 
सदरचा रस्ता दतुर्ाा रुीं दीकरण करण्याबाबत कोणती कायावाही कए ली वा करण्यात 
यएत डहए 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणए काय डहएत ? 
 
श्री. चांद्रिाांत पाटील : (१) होय. 
(२) नाही. 
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

----------------- 
राष्ट्रीय महामागच क्र. २२२ च्या रुां दीिरणाचे िाम  

ननिृष्ट्ट दजाचचे होत असल्याबाबत 
(५५) *  १७४८५   श्री.अमरशसांह पांडडत, श्री.सनतश चव्हाण, श्री.धनांजय मुांड े:  
ताराांकित प्रश्न क्रमाांि ७२६८ ला हदनाांि १३ जलैु, २०१५ रोजी हदलेल्या 
उत्तराच्या सांदभाचत:    सन्माननीय सािचजननि बाांधिाम (सािचजननि उपक्रम 
िगळून) मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) राषरीय महामागा क्र. २२२ वरील २९२/०० र्क.मी. तए ४१६/०० र्क.मी. मधील 
रस्त्याचए तीनपदरी एाींबरीकरण करण्याच्या कामास ददनाींक ८ डएसेंबर, २०१४ 
रोजी वा त्या सुमारास हए काम पूणा करण्यास दोन वषा मुदत कीं त्रा्दारास दएण्यात 
डली डहए, हए खरए डहए काय, 



53 

(२) असल्यास, तसएच रस्ता रुीं दीकरण करताींना कीं त्रा्दारानए कामाची गुणवत्ता 
राखली नाही, माती व इतर सादहत्य ननकृष् दजााचए डढळून डल्यामुळए 
कीं त्रा्दार व ताींत्रत्रक सल्लागारास या बाबीींची पनुरावतृ्ती करु नयए अशा सूचना 
शासनाकएून दएण्यात डल्या, हए ही खरए डहए काय, 
(३) असल्यास, कीं त्रा्दारानए ववहीत मुदतीत काम पूणा न करणए, रस्त् यावरील 
खड्एए न बजुववणए, अनएक दिकाणी ननकृष् दजााचए काम करणए अशा प्रकारच्या 
कामाींना जबाबदार असणाऱ्याववरुध्द तसएच महामागाावरील मौजए मारुळा यएथील 
प्रयोगशाळा ववहीत मानकाप्रमाणए नसल्यामुळए अचधकारी व कीं त्रा्दार याींच्या 
सींगनमतानए या कामात करीत असलएल्या गैरव्यवहाराबाबत शासनानए कोणती 
कारवाई कए ली वा करण्यात यएत डहए, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणए काय डहएत ? 
 
श्री. चांद्रिाांत पाटील : (१) होय. राषरीय महामागा क्र. २२२ वरील र्क. मी. 
३४२/०० तए ४४४/०० मधील रस्त्याच्या रुीं दीकरणाच्या (Two Lane with paved 
shoulders) कामास दद. ०८.१२.२०१४ रोजी कायाारींि डदएश (Appointed Date) 
दएण्यात डलए असून काम पणुा करण्याचा कालावधी २ वषा डहए. 
(२) काम सुरु असताींना काही दिकाणी रस्त्याच्या रुीं दीकरणासािी लागणारी माती 
ववहीत मानकानुसार नसल्याचए डढळल्यानए ती माती काढुन घएवनु योग्य दजााची 
माती वापरुन काम करुन घएण्यात डलए. तसएच या बाबीची पुनरावतृ्ती न होऊ 
दएण्याच्या तोंएी सुचना कीं त्रा्दार व प्रकल्पाचए ताींत्रत्रक सल्लागार याींना दएण्यात 
डल्या होत्या, हए खरए डहए. तद्नींतर मात्र या बाबीची पनुरावतृ्ती झाल्याचए 
डढळुन डलए नाही. 
(३) काम पुणा करण्याची मुदत अद्याप सींपलएली नसुन ती दद.०७.१२.२०१६ पयिंत 
असल्यामुळए ववदहत मुदतीत काम पुणा न करण्याचा प्रश्न उद्् ावत नाही. 
     मींजूर प्रकल्पाच्या लाींबीमधील रस्त्यावरील खड्एए कीं त्रा्दाराकएून 
ननयलमतपणए बुजववण्यात यएतात. रस्त्याच्या रुीं दीकरणासािी लागणारी माती 
ववहीत मानकानुसार नसल्याचए डढळल्यानए ती माती काढुन घएवनु मानकानसुार 
माती वापरुन काम करण्यात डलए. सदर कामात गैरव्यवहार डढळून डलएला 
नाही. मौजए मारर्ळा यएथए (र्क. मी. ३६९) असलएली प्रयोगशाळा ववहीत 
मानकाप्रमाणए असून तएथए चाचणीसािी डवश्यक सवा सुववधा उपलब्ध डहएत. 
त्यामुळए कारवाई करण्याचा प्रश्न उद्् ावत नाही. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

--------------------- 
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आसरानगर (ता.जव्हार, जज.पालघर) येथील आहदिासीच्या 
विहहरीचे िाम पूणच िरण्याबाबत 

(५६) *  १७५४६   श्रीमती विद्या चव्हाण, श्री.हेमांत टिले, श्री.किरण पािसिर, 
श्री.नरेंद्र पाटील :   सन्माननीय आहदिासी वििास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा 
करतील काय :- 
  

(१) डसरानगर (ता.जव्हार, स्ज.पालघर) यएथील ववस्थावपत डददवासीींच्या 
ववदहरीचए काम अपूणा डहए, हए खरए डहए काय, 
(२) तसएच मजुराींना िएकए दाराकएून दोन वषाापासून कामाची मजुरी दएण्यात डली 
नाही, हए खरए डहए काय, 
(३) असल्यास, सदर ववदहरीचए काम पूणा करणएबाबत व कामगाराींची मजुरी 
दएणएबाबत शासनानए कोणती कायावाही कए ली वा करण्यात यएत डहए, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणए काय डहएत ? 
  
श्री. विष्ट् ण ुसिरा : (१) हए खरए नाही. 
(२) हए खरए नाही. 
     सदर कामाची एकूण रक्कम रु. ४,५९,८९०/- सींबींचधत िएकए दारास अदा 
करण्यात डली असल्यानए िएकए दाराकएून मजुराींना मजुरी दएण्यात डली डहए. 
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 
     सदर ववहीरीचए बाींधकाम माचा, २०१५ ला पूणा करण्यात डलए डहए व 
बाींधकामाची एकूण रक्कम रु. ४,५९,८९०/- सींबींचधत यींत्रणएस अदा करण्यात डली 
असल्यानए सींबींचधत िएकए दारानए मजूराींची मजूरी ददली डहए. कुिल्याही प्रकारची 
थकबाकी रादहलएली नाही. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

----------------- 
टेंभुणी ते लातूर ि तळुजापूर-लातूर-नाांदेड या रस्त्त्याांच्या चौपदरीिरणाबाबत 

(५७) *  १८७४५   श्री.विक्रम िाळे :   सन्माननीय सािचजननि बाांधिाम 
(सािचजननि उपक्रम िगळून) मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) सोलापूर-मुींबई मुख्य मागाापासून े्ंिुणी तए लातूर व तुळजापूर-लातूर-नाींदएए 
या रस्त्याींच्या चौपदरीकरण कामास शासनानए मींजूरी ददली डहए, हए खरए डहए 
काय, 
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(२) असल्यास, मींजूरी ददलएल्या कामाचए स्वरुप काय डहए, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनानए कोणती कायावाही कए ली वा करण्यात 
यएत डहए, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणए काय डहएत ? 
  
श्री. चांद्रिाांत पाटील : (१) अींशत: खरए डहए. 
(२) व (३) े्ंिूणी-लातूर या तत्वत: मींजूर असलएल्या राषरीय महामागााच्या 
चौपदरीकरणाचा सववस्तर प्रकल्प अहवाल तयार करण्याचए काम महाराषर राज्य 
रस्तए ववकास महामींएळाकएए सोपववलए डहए. तसएच तळुजापूर-लातूर-नाींदएए या 
राषरीय महामागा क्र.३६१ मधील तळुजापूर तए औसा (५५.८३ र्क.मी.) लाींबीच्या 
चौपदरीकरणाचए काम एन.एच.एी.पी.-IV मध्यए मींजूर असून औसा-नाींदएए या 
१८६.७० र्क.मी. लाींबीचए काम कें द्र शासनाच्या वावषाक डराखड्यात समाववष् 
डहए. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

----------------- 
िोल्हापूर येथील टोलनािे िायमस्त्िरुपी बांद िरण्याबाबत 

(५८) *  १८१४९   प्रा.जोगेन्द्र ििाड े:  ताराांकित प्रश्न क्रमाांि ८१६० ला हदनाांि 
२० जुलै, २०१५ रोजी हदलेल्या उत्तराच्या सांदभाचत:    सन्माननीय सािचजननि 
बाांधिाम (सािचजननि उपक्रम िगळून) मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील 
काय :- 
  

(१) कोल्हापूरचए ्ोलनाकए  कायमस्वरुपी बींद करण्याचा तसएच ्ोलनाकए  बींद करण्या 
सींदिाात गुन्हए दाखल झालएल्या कायाकत्यािंवरील गुन्हए काढून ्ाकण्याचा ननणाय 
शासनानए माहए र्ए ब्रुवारी, २०१६ च्या पदहल्या डिवएयात घएतला डहए, हए खरए डहए 
काय, 
(२) असल्यास, सदर ्ोलनाकए  रद्द करताना सावींत सलमती ऐवजी तामसएकर 
सलमतीचा अहवाल ववचारात घएतला डहए, हए ही खरए डहए काय, 
(३) असल्यास, तामसएकर सलमतीनए डय.डर.बी. कीं पनीला कए लएल्या कामाबद्दल व 
अधाव् कामाींसािी रु ४५९ को्ी (MMRDA) नए द्यावी असए सुचववलए डहए, हए ही 
खरए डहए काय, 
(४) असल्यास, इतक्या मोठ्या रक्कमएची पतूाता शासन कशाप्रकारए करणार डहए, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणए काय डहएत ? 
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श्री. चांद्रिाांत पाटील : (१) कोल्हापूरचए ्ोलनाकए  बींद करण्याचा ननणाय शासनानए 
घएतला डहए. ्ोलनाकए  बींद करण्यासींदिाात गुन्हए दाखल झालएल्या कायाकत्यािंवरील 
गुन्हए दाखल झालएल्या कायाकत्यािंवरील गुन्हए काढून ्ाकण्याचा कोणताही ननणाय 
शासनानए घएतलएला नाही. 
(२) श्री.सावींत हए श्री.सींतोषकुमार याींच्या अध्यक्षतएखालील सलमतीचए सदस्य होतए. 
या सलमतीसह अन्य सलमत्याींचा तौलननक अ्यास करण्यासािी श्री.तामसएकर 
याींच्या सलमतीची ननयुक्ती करण्यात डली होती. 
(३), (४) व (५) महाराषर राज्य रस्तए ववकास महामींएळाकएून नकुताच कोल्हापूर 
यएथील ्ोलनाकए  बींद करण्यापो्ी द्यावयाच्या नकुसान िरपाईचा प्रस्ताव प्राप्त 
झाला असून सदर प्रस्ताव शासनाच्या ववचाराचधन डहए. 

----------------- 
प्राथशमि ि माध्यशमि आश्रमशाळाांच्या शशक्षि आणण  

शशक्षिेतर िमचचाऱयाांचे िेतन देण्याबाबत 
(५९) *  १८६६५   आकिच .अनांत गाडगीळ :   सन्माननीय सामाजजि न् याय मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील समाजकल्याण वविागामार्ा त चालववण्यात यएणाऱ्या प्राथलमक व 
माध्यलमक ८२० डश्रमशाळाींच्या लशक्षक डणण लशक्षकए तर कमाचाऱ्याींचए वएतन 
मागील दोन मदहन्याींपासून दएण्यात डलए नसल्याची बाब माहए जानएवारी, २०१६ 
मध्यए वा त्या दरम्यान ननदशानास डलए डहए, हए खरए डहए काय, 
(२) असल्यास, सदरील प्रकरणाची चौकशी करून त्यानुसार सदरील 
डश्रमशाळएतील लशक्षक व लशक्षकए तर कमाचाऱ्याींना वएतन दएण्याबाबत शासनानए 
कोणती कायावाही कए ली वा करण्यात यएत डहए, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणए काय डहएत ? 
  
श्री. राजिुमार बडोले : (१), (२) व (३) डश्रमशाळएतील कमाचाऱ्याींचए वएतन अदा 
करण्यासािी पुरएशी तरतूद उपलब्ध असल्यास व सींबींचधत शाळएचए मुख्याध्यापक 
याींनी वएळएत दएयकए  सादर कए ल्यास ननयलमत वएतन अदा कए लए जातए.  
डश्रमशाळाींना वएतन अनदुान दएण्यात यएतए व वएतन अनदुान हए ननधीच्या 
उपलब्धतएवर अवलींबून असतए. त्यामुळए काही प्रसींगी ननधी उपलब्ध नसल्यास 
वएतन अदा करण्यास ववलींब होतो.  
 

------------------------ 
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िोल्हापूर-रत्नाधगरी मागाचिरील पांचगांगा नदीिर शशिाजी  
पुलाजिळ समाांतर पयाचयी पलु बाांधण्याबाबत 

(६०) *  १८८५१   श्री.आनांदराि पाटील, श्री.अशोि उर्च  भाई जगताप, 
श्री.जनादचन चाांदरूिर, श्री.सतेज ऊर्च  बांटी पाटील :   सन्माननीय सािचजननि 
बाांधिाम (सािचजननि उपक्रम िगळून) मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील 
काय :- 
  

(१) कोल्हापूर-रत्नाचगरी मागाावरील पींचगींगा नदीवर लशवाजी पुलाजवळ समाींतर 
पयाायी पुल बाींधण्याबाबत शासनानए मींजूरी ददली, हए खरए डहए काय, 
(२) असल्यास, याबाबत िूसींपादनाची कायावाही पूणा करण् यात डली डहए काय, 
(३) असल्यास, उक्त पयाायी पुल बाींधण्यासािीचा प्रस्ताव राषरीय प्राचधकरणाकएए 
पािववण्यात डला डहए काय, 
(४) असल्यास, उक्त प्रस्तावाबाबत व पुल उिारणीबाबतची सद्यस्स्थती काय 
डहए, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणए काय डहएत ? 
  
श्री. चांद्रिाांत पाटील : (१) कें द्र शासनाच्या रस्तए वाहतकू व महामागा मींत्रालयानए 
सदर पुलाच्या बाींधकामास मान्यता ददली डहए. 
(२) पुलाच्या रत्नाचगरी बाजूकएील जोए रस्त्याच्या िुसींपादनाची कायावाही 
प्रगतीपथावर असून डवश्यक १३ गुींिए िुसींपादनासािी रु. ७.४८ लक्ष रकमएची 
मागणी अधीक्षक अलियींता, रस्तए वाहतकू व महामागा मींत्रालय,चेंबूर, मुींबई 
याींच्याकएए करण्यात डलएली डहए. 
(३) पुलाचा कोल्हापूर बाजकूएील प्रस्ताववत अब्में्ची जागा ही कें द्रीय पुरातत्व 
खात्याच्या ब्रम्हपूरी ्या प्रनतबींचधत क्षएत्राच्या पररसरात असून त्यापररसरात 
असलएली १२ झाएए तोएण्यासािीच्या परवानगीचा प्रस्ताव कें द्रीय पुरातत्व 
वविागाच्या नवी ददल्ली यएथील राषरीय स्मारक प्राचधकरणाकएए मींजूरीसािी 
ववहीतमागाानए सादर करण्यात डला होता. 
(४) सद्यस्स्थतीत पुलाचए रत्नाचगरी बाजूकएील अब्में् व दोन गाळ्याींचए काम 
पुणा झालए असून कोल्हापूर बाजकूएील अब्में् व एका गाळ्याचए काम बाकी 
डहए. 



58 

(५) राषरीय स्मारक प्राचधकरणाचए पत्र दद. १८/०२/२०१६ अन्वयए सदरील १२ झाएए 
ही ब्रम्हपूरीपासून ४० मी. (प्रनतबींचधत क्षएत्रात) असल्यानए झाएए तोएण्याचा प्रस्ताव 
राषरीय महामागााकएए परत कए ला असून मुख्य अलियींता, राषरीय महामागा 
(सावाजननक बाींधकाम), नवी मुींबई याींचए पत्र दद. ०३.०३.२०१६ अन्वयए कें द्रीय 
पुरातत्व वविागाकएए याप्रकरणी  ववशएष बाब म्हणनू मींजूरी लमळण्याबाबतचा 
प्रस्ताव पनुश्च सादर कए ला डहए. 

----------------- 
सोलापूर जजल््यातील तत्िालीन समाजिल्याण विभागाचे  

सहाय्यि आयुक्त याांनी िेलेला गैरव्यिहार  

(६१) *  १७६९७   श्री.सांहदप बाजोररया, श्री.हेमांत टिले, श्री.नरेंद्र पाटील, 
श्री.किरण पािसिर, श्री.अननल भोसले :   सन्माननीय सामाजजि न् याय मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१)  समाजकल्याण वविागाचए सहाय्यक डयुक्त ददपक िास्करराव घा ए् हए 
ददनाींक २६ नोव्हेंबर, २०१५ रोजी वा त्या सुमारास साींगली यएथए सींववधान 
ददनाननलमत्त प्रमुख पाहुणए म्हणनू उपस्स्थत राहून खात्यातरे् ववववध उपक्रमात 
सहिागी झालए, हए खरए डहए काय, 
(२) असल्यास, सोलापूर स्जल््यात सन २०१२ तए २०१४ या कालावधीत ददपक 
िास्करराव घा ए् हए सहाय्यक डयकु्त असताींना, कोट्यवधी रुपयाींच्या अपहार 
प्रकरणी घा ए् याींचएववरुध्द गुन्हा दाखल होऊन, सोलापूर पोलीसाींना घा ए् हए सापएत 
नसल्यानए, त्याींनी त्याींना र्रारी गुन्हएगार म्हणनू जाहीर कए लएलए असतानाींही तए 
साींगली मध्यए पदिार स्वीकारतात, या प्रकरणाचा तपास पूणा झाला डहए काय, 
(३) असल्यास, मादहती अचधकारी लशक्षण सलमतीचए अध्यक्ष, शाहीन शएख व 
सचचव, ॲङ दत्तात्रय जाधव याींनी ददपक िास्करराव घा ए् याींच्याववरोधात 
साींगलीच्या लाचलूचपत प्रनतबींधक वविागाकएए लएखी तक्रार कए ली डहए, 
त्याबाबतचा तपास सुरु करण्यात डला डहए काय, 
(४) असल्यास, तपास कए ल्यानींतर काय डढळून डलए डहए, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणए काय डहएत ? 
  
श्री. राजिुमार बडोले : (१) होय. 
(२) सहाय्यक डयुक्त समाज कल्याण, सोलापूर अींतगात लशषयवतृ्ती वा्पामधील 
अननयलमततए प्रकरणी दाखल गुन््याच्या अनषुींगानए पोलीसाींकएून तपास करण्यात 
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यएत डहए. सदर प्रकरणी श्री.ददपक घा ए् याींना मुींबई उच्च न्यायालयानए ददनाींक 
२३.११.२०१५ रोजी अ्कपुवा जामीन मींजूर कए लएला होता.  तद्नींतर तए ददनाींक 
२४.११.२०१५ तए ददनाींक २७.११.२०१५ या कालावधीमध्यए कायाालयामध्यए उपस्स्थत होतए. 
(३) होय. 
(४) सदरच्या अनुषींगानए लाचलुचपत प्रनतबींधक वविागाकएून कायावाही करण्यात 
यएत डहए. 
(५) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

----------------- 
राज्यातील अनदुाननत िसनतगहृासाठी स्त्ितांत्र 

स्त्त्री अधधक्षि पदाांच्या ननयुक्तीबाबत 
(६२) *  १६३०१   डॉ.अपिूच हहरे :   सन्माननीय सामाजजि न् याय मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील अनदुाननत वसनतगहृासािी स्वतींत्र स्त्री अचधक्षकाींचए पदावर 
ननयुक्ती सींदिाातील सींबींचधत डश्रमशाळाींकएून प्राप्त झालएलए प्रस्ताव वररषि 
वविागास योग्य त्या लशर्ारशीींसह कायावाहीस्तव पािववण्यात डल्याचए सहाय्यक 
डयुक्त, समाजकल्याण (नालशक) याींनी त्याींचएकएील पत्र जा.क्र.सडसकना / 
डशा/बैिक/३८०७/१४-१५/नालशक, ददनाींक १५ ऑक््ोबर,२०१५ रोजीच्या  पत्रान्वयए 
प्रादएलशक उपायुक्त, समाजकल्याण वविाग (नालशक) व लोकप्रनतननधी (नालशक) 
याींना अवगत कए लए, हए खरए डहए काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रस्तावाींवर कोणती कायावाही करण्यात डली डहए, याबाबत 
कोणता ननणाय घएण्यात डला डहए, 
(३) असल्यास, स्वतींत्र स्त्री अचधक्षकाींची पदए िरण्यास मींजुरी दएण्यात डली डहए 
काय, र्कती प्रस्तावाींना मान्यता प्रदान करण्यात डली डहए, 
(४) तसएच डददवासी िागातील वसनतगहृातील मुलीींच्या दएखिालीचए दृष्ीनए सदरहु 
ननणाय कए व्हापयिंत होणए अपएक्षक्षत डहए, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणए काय डहएत ? 
  
श्री. राजिुमार बडोले : (१) होय. हए खरए डहए.   
(२) व (३) नालशक वविागातील माध्यलमक डश्रमशाळाींसािी ३८ मदहला 
अचधक्षकाींची पदए मींजूर करण्यात डली डहएत. त्यापकैी प्रस्ताव प्राप्त झालएल्या ९ 
डश्रमशाळाींमध्यए मदहला अचधक्षकाींच्या ननयुक्तीस प्रादएलशक उपायुक्त, 
समाजकल्याण वविाग, नालशक याींनी मींजुरी ददलएली डहए.  
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(४) डददवासी ववकास वविागाच्या शासन ननणाय दद. २३.०१.२०१४ नसुार 
अनदुाननत डश्रमशाळाींसािी ५५६ स्त्री अचधक्षकाींच्या पदास मींजुरी दएण्यात डलएली 
डहए. 
(५) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

----------------- 
मालेगाांि (जज. नाशशि) येथील आग्रा रोडिर उड्डाण पुल बाांधण्याबाबत 

(६३) *  १७१५५   डॉ.सुधीर ताांबे, श्री.सांजय दत्त, श्री.अशोि उर्च  भाई जगताप, 
श्री.मुझफ्र्र हुसैन सय्यद :   सन्माननीय सािचजननि बाांधिाम (सािचजननि 
उपक्रम िगळून) मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) मालएगाींव (स्ज. नालशक) यएथील मुख्य रस्ता डग्रा रोएवर ९ शाळा व 
महाववद्यालयए असून ग्रामीण िागातून यएणाऱ्या लोकाींची वदाळ या रोएवर 
असल्यानए तएथए मोठ्या प्रमाणात वारींवार अपघात घएत असल्याचए माहए जानएवारी, 
२०१६ मध्यए वा त्या दरम्यान ननदशानास डलए डहए, हए खरए डहए काय, 
(२) असल्यास, उक्त कारणास्तव सदर रोएवर उड्एाण पुल व्हावा अशी मागणी 
अनएक मदहन्याींपासून नागररकाींकएून होत डहए याबाबत शासनानए कोणती 
उपाययोजना कए ली वा करण्यात यएत डहए, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणए काय डहएत ? 
 
श्री. चांद्रिाांत पाटील : (१) जानएवारी, २०१६ मध्यए सदरील रस्त्यावर ३ 
अपघाताींमध्यए एक व्यक्ती मयत झाली असून ४ व्यक्ती जखमी झालए असल्याचए 
पोलीस अधीक्षक (मुख्यालय), अपर पोलीस महासींचालक (वाहतुक), महाराषर 
राज्य याींनी कळववलए डहए. 
(२) कें द्र शासनाच्या अचधनस्थ असलएल्या िारतीय राषरीय राजमागा प्राचधकरण, 
नालशक याींचए मार्ा त धळुए तए वपींपळगाव ्या राषरीय महामागा ३ (जुना) च्या 
चौपदरीकरणाचए काम खाजगीकरणामधनू हाती घएण्यात डलए डहए. मा.श्री.असीर् 
शएख, ववधानसिा सदस्य तसएच स्थाननक लोकप्रनतननधी याींनी अनतररक्त सएवा 
रस्तए, हायमास्् पथदीप तसएच मालएगाव लशवारात िुयारी मागा बाींधण्याची मागणी 
कए ली डहए. त्या अनुषींगानए दोन दिकाणी िुयारी मागा, १.०६० र्क.मी. सएवा रस्तए 
बाींधण्याची कामए डवश्यक असुन त्याींची ढोबळ अींदाजपत्रकए  तयार करण्याची 
कायावाही प्रगतीत असुन तद्नींतर अींदाजपत्रकए  िारतीय राषरीय राजमागा 
प्राचधकरण, ददल्ली मुख्यालयास मींजुर कामाच्या वावात बदल म्हणनू सादर 
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करण्यात यएईल, असए प्रकल्प सींचालक, िारतीय राषरीय राजमागा प्राचधकरण, 
नालशक याींनी कळववलए डहए.    
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

----------------- 
येिला (जज.नाशशि) येथे शासिीय िसनतगहृाच्या  
बाांधिामास प्रशासिीय मान्यता शमळण्याबाबत 

(६४) *  १६४६३   श्री.जयिांतराि जाधि :   सन्माननीय आहदिासी वििास मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) यएवला (स्ज.नालशक) यएथए डददवासी ववकास वविागाच्या मुलए डणण मुलीींच्या 
शासकीय वसनतगहृ इमारतीच्या बाींधकामास प्रशासकीय मान्यता लमळणएसािी 
डददवासी ववकास डयुक्तालयानए माहए जानएवारी, २०१६ मध्यए वा त्या दरम्यान 
शासनाकएए प्रस्ताव पािववलएला डहए, हए खरए डहए काय, 
(२) असल्यास, उक्त वसनतगहृ इमारतीींच्या बाींधकामाींना प्रशासकीय मान्यता 
दएण्याची स्थाननक लोकप्रनतननधीींनी शासनाकएए मागणी कए लएली डहए, हए ही खरए 
डहए काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनानए कोणती कायावाही कए ली वा करण्यात यएत 
डहए, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणए काय डहएत ? 
  
श्री. विष्ट् ण ुसिरा : (१) डददवासी मुलाींचए व मुलीींचए शासकीय वसनतगहृ, यएवला, 
स्ज.नालशक यएथील इमारत बाींधकामाच्या अींदाजपत्रकास प्रशासकीय मान्यता 
दएण्याचा प्रस्ताव शासनास माहए र्ए ब्रवुारी, २०१६ मध्यए प्राप्त झालएला डहए. 
(२) हए खरए डहए. 
(३) सदर अींदाजपत्रकातील ताींत्रत्रक बाबीींची तपासणी करुन प्रशासकीय मान्यतएस 
सहमती दएण्याकररता सदर अींदाजपत्रकए  सावाजननक बाींधकाम वविागास सादर 
करण्यात डलएली डहएत. 
(४) प्रश्न उदिवत नाही. 
 

----------------- 
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चांद्रपूर जजल््यातील आहदिासी वििास विभागाांच्या शाळाांमधील  
शशक्षि िमचचाऱयाांचे िेतन ननयशमत िरण्याबाबत 

(६५) *  १९०३७   श्री.नागो गाणार, श्री.अननल सोले, श्री.रामनाथ मोते, 
श्री.धगरीशचांद्र व्यास :   सन्माननीय आहदिासी वििास मांत्री पुढील गोष्ीींचा 
खलुासा करतील काय :- 
  

(१) चींद्रपूर स्जल््यातील डददवासी ववकास वविागाींतगात असलएल्या डश्रम 
शाळाींमधील लशक्षक कमाचाऱ्याींचए वएतन दर मदहन्याला ननयलमत अदा कए लए जात 
नाही, हए खरए डहए काय, 
(२) असल्यास, या वविागाींतगात असलएल्या शाळाींमधील लशक्षक कमाचाऱ्याींना माहए 
नोव्हेंबर, २०१५ पासून माहए जानएवारी, २०१६ पयिंतचए वएतन अद्यापपयिंत अदा 
करण्यात डलए नाही, हए ही खरए डहए काय, 
(३) असल्यास, या लशक्षक कमाचाऱ्याींना दर मदहन्याला १ तारखएला वएतन अदा 
करण्यासींबींधी शासनानए कोणती उपाययोजना कए ली वा करण्यात यएत डहए, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणए काय डहएत ? 
  
श्री. विष्ट् ण ुसिरा : (१) व (२) हए खरए नाही. 
     नागपूर वविागातील चींद्रपूर स्जल््यातील प्रकल्प कायाालय चींद्रपूर व चचमूर 
अींतगात यएत असलएल्या डश्रमशाळाींमधील लशक्षक व लशक्षकए तर कमाचाऱ्याींचए माहए 
जानएवारी, २०१६ पयिंतचए वएतन अदा करण्यात डलएलए डहए. 
(३) डददवासी ववकास वविागाच्या अींतगात अनदुाननत डश्रमशाळाींमधील लशक्षक 
व लशक्षकए तर कमाचाऱ्याींचए वएतन पढुील मदहन्याच्या १ तारखएला अदा होण्याबाबत 
शासनाच्या ददनाींक २३.११.२०१५ च्या पररपत्रकानूसार ननदेश दएण्यात डलए डहए. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 
 

----------------- 
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उमरखेड (जज.यितमाळ) तालुक्यातील रस्त्ते  
वििासाचा अनुशेष प्रलांत्रबत असल्याबाबत 

(६६) *  १९०२५   श्री.ख्िाजा बेग, श्री.किरण पािसिर, श्री.हेमांत टिले :   
सन्माननीय सािचजननि बाांधिाम (सािचजननि उपक्रम िगळून) मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) उमरखएए तालुक्यातील (स्ज.यवतमाळ) रस्तए ववकासाचा अनुशएष प्रलींत्रबत डहए, 
हए खरए डहए काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी चौकशी करुन उमरखएए तालुक्यातील रस्त्याींना 
पुरएसा ननधी उपलब्ध करुन रस्तए पूणा करणएबाबत शासनानए कोणती कायावाही 
कए ली वा करण्यात यएत डहए, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणए काय डहएत ? 
 
श्री. चांद्रिाांत पाटील : (१) नाही. 
(२) व (३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

----------------- 
महामांडळाने युििाांना रोजगार देण्यासाठी मांजूर िेलेले िजच शासिीय  

बँिा देण्यास निार देत असल्याबाबत 
(६७) *  १६६८७   श्री.हररशसांग राठोड :   सन्माननीय विशेष सहाय्य मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) शासनानए बएरोजगार युवकाींना रोजगार दएण्यासािी महामींएळ स्थापन करून 
त्याींना उद्योग धींदए सुरु करण्यासािी कजा दएण्याची योजना सुरु कए ली, परींत ु
शासकीय बकँाींनी कजा दएण्यास नकार ददला असल्याचए यवतमाळ स्जल््यात माहए 
जानएवारी २०१६ मध्यए वा त्या दरम्यान ननदशानास डलए डहए, हए खरए डहए काय, 
(२) असल्यास, सोनुली (ता.राळएगाव, स्ज.यवतमाळ) यएथील एका युवकाला एस बी 
डय बँकए नए महामींएळाचए कजा दएण्यास नकार ददला असल्याची बाब ननदशानास 
डली डहए, हए ही खरए डहए काय, 
(३) असल्यास, शासनानए कजा मींजूर करूनही बकँ ्ाळा्ाळ करीत असल्यामुळए 
सींबींचधत बकँए वर शासनानए कोणती  कायावाही कए ली वा करण्यात यएत डहए, 
(४) असल्यास, याबाबतीत शासनाचए धोरण काय डहए, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणए काय डहएत ? 
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श्री. राजिुमार बडोले : (१) अशींत: होय, महाराषर राज्य इतर मागासवगीय ववत्त 
डणण ववकास महामींएळाच्या यवतमाळ स्जल्हा कायाालयानए माहए जानएवारी, २०१६ 
अखएर बकँए कएए पािववलएल्या एकूण ३५ प्रकरणाींपकैी १० कजा प्रकरणाना मींजूरी 
ददली असून ६ कजा प्रकरणामध्यए सींबींचधत बकँाींनी कजा मींजूरीस नकार ददला 
असून १९ प्रकरणए बकँए कएए प्रलींत्रबत डहएत. 
(२) नाही. 
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 
(५) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

----------------- 
मौजे िलगाि (ता.जज.हहांगोली) येथील आहदिासी लाभार्थयािंना घरिुले देण्याबाबत 

(६८) *  १८६३१   श्री.जयांत पाटील : सन्माननीय आहदिासी वििास मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) मौजए कलगाव (ता.स्ज.दहींगोली) यएथील डददवासी पारधी महासींघानए दाररद्र्य 
रएषएखालील ि्क्या जमातीच्या लािाथींसािी घरकुल बाींधनू लमळणएबाबत 
कळमनुरी डददवासी प्रकल्प वविागाकएए माहए जानएवारी, २०१६ मध्यए वा 
त्यादरम्यान मागणी कए ली,  हए खरए डहए काय, 
(२) असल्यास, डददवासी प्रकल्प वविागानए पारधी समाजातील लािाथींना 
घरकुल बाींधण्याच्या प्रस्तावास मान्यता ददली नाही, हए ही खरए डहए काय, 
(३) असल्यास, सींबींचधत लािाथींना घरकुल बाींधण्यासािी शासनानए कोणती 
उपाययोजना कए ली वा करण्यात यएत डहए, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणए काय डहएत ? 
  
श्री. विष्ट् ण ुसिरा : (१), (२) व (३) नाही. पारधी ववकास कायाक्रमाींतगात दाररद्रय 
रएषएखालील बएघर पारधी लािार्थयााना घरकुल उपलब्ध करुन दएण्यासािी ननधी 
उपलब्ध करुन दएण्यात यएतो. पारधी ववकास कायाक्रमाींतगिंत मौजए कलगाव 
(ता.स्ज. दहींगोली) यएथील पारधी लािार्थयािंचए अजा प्रकल्प कायाालय, र्कनव् याींचए 
प्राप्त झालएलए डहएत.   पारधी  लािार्थयािंकएए स्वत:च्या मालकीची जागा 
नसल्यानए तसएच बरएचसए लािार्थयािंकएए दाररद्रय रएषएचए प्रमाणपत्र नाही. यासींदिाात  
पारधी समाजाच्या लािार्थयािंना गाव नमुना ८-अ च्या जागएवर घरकुल बाींधकामास 
परवानगी दएणएबाबत प्रकल्प अचधकारी, एकास्त्मक डददवासी ववकास प्रकल्प 
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कायाालय, कळमनुरी याींनी त्याींच्या ददनाींक २.१२.२०१५ च्या पत्रान्वयए ग्रामसएवक 
मौजए कलगाव याींना कळववलए डहए. 
      तसएच छा्णी गुणक प्रमाणपत्र दएण्याकरीता  तहलसलदार, दहींगोली याींना 
प्रकल्प अचधकारी, एकास्त्मक डददवासी ववकास प्रकल्प कायाालय, कळमनुरी 
याींनी  त्याींच्या ददनाींक  १९.१०.२०१५ च्या पत्रानए कळववलए डहए.   
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

----------------- 
नाशशि जजल््यातील आहदिासी भागातील तालुक्याांमध्ये मागील तारखा टािून 
बँिडटेेड िामाांना शशर्ारशी ि िायाचरांभ आदेश जजल्हा पररषदेतनू हदल्याबाबत 

(६९) *  १६९७३   श्री.माणणिराि ठािरे, श्री.शरद रणवपसे :   सन्माननीय 
आहदिासी वििास मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) नालशक स्जल््यातील डददवासी िागातील इगतपरूी, त्रयींबकए श्वर, कळवण, 
पएि, सुरगणा इत्यादी तालुक्यामध्यए मागील दोन तीन वषाापासून स्थाननक 
डददवासी वाड्या-पाड्याींना कोणत्या रस्त्याींनी गरज डहए, याची मादहती न घएताच 
मागील तारखा ्ाकून बकॅएए् एए कामाींना लशर्ारशी व कायाारींि डदएश स्जल्हा 
पररषदएतनू दएत असल्याची तक्रार लोकप्रनतननधी याींनी वविागीय डयुक्त 
याींच्याकएए कए ली असल्याचए माहए जुलै, २०१५ मध्यए वा त्या दरम्यान ननदशानास 
डलए डहए, हए खरए डहए काय, 
(२) असल्यास, या तक्रारीवर शासनानए चौकशी करुन सींबींचधताींवर कोणती 
कायावाही कए ली वा करण्यात यएत डहए, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणए काय डहएत ? 
 
श्री. विष्ट् ण ुसिरा : (१) होय. 
(२) मागील तारखा ्ाकून कामाींना लशर्ारशी व डदएश ददल्याचए स्जल्हापररषद, 
नालशक याींच्या ननदशानास डलए नाही. 
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 
 

----------------- 
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राज्यातील आश्रमशाळा या खाजगी उद्योग समुहािड े
 सुपदुच िरण्याच्या ननणचयाबाबत 

(७०) *  १६८८८   अॅड.ननरांजन डािखरे, श्रीमती शोभाताई र्डणिीस :   
सन्माननीय आहदिासी वििास मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) राज्यातील डददवासी ववकास वविागाींतगात असलएल्या डश्रमशाळाींमध्यए 
अनुसूचचत जाती-जमातीमधील ३ लाखाींहून अचधक ववद्याथी लशक्षण घएत असून 
या डश्रमशाळाींसािी गतवषाासािी शासनानए रुपयए १२०० को्ी इतक्या ननधीची 
तरतूद कए ली असल्याचए ददनाींक १ र्ए ब्रवुारी, २०१६ रोजी वा त्यासुमारास 
ननदशानास डलए डहए, हए खरए डहए काय, 

(२) असल्यास, इतक्या मोठ्या प्रमाणात कए लएली डचथाक तरतदू खचा होऊनही 
डश्रमशाळाींची अवस्था त्रबक् तसएच ननवासाची, डहाराची गुणवत्ता खालावलएली 
असल्यामुळए शासनानए सुमारए ५२९ डश्रमशाळा पदहला ्प्प्यात सामास्जक दाततृ्व 
जबाबदारी (CSR) या अींतगात खाजगी उद्योग समुहाकएए सुपदुा करण्यात 
डल्याचए प्रधान सचचव याींनी जाहीर कए ल्याचए ददनाींक १ र्ए ब्रवुारी, २०१६ रोजी वा 
त्यासुमारास ननदशानास डलए, हए ही खरए डहए काय, 
(३) असल्यास, डश्रमशाळाींसािी शासनानए रक्कम रुपयए १२०० को्ी िरघोस 
ननधीची तरतूद कए लएली असणए व त्यापकैी करोएो रुपयए खचा झालएलए असताना 
५२९ डश्रमशाळा खाजगी उद्योग समुहाकएए सुपदुा करण्याची ननस्श्चत कारणए 
काय डहएत, या सींदिाात शासनानए चौकशी कए ली काय, 
(४) असल्यास, रक्कम रुपयए १२०० को्ीींचा ननधी कोणकोणत्या बाबीींवर खचा 
करण्यात डल्याचए चौकशीमध्यए डढळून डलए, तसएच ननधीचा ववननयोग योग्य 
प्रकारए झाला नसल्यानए त्यास कोणकोण जबाबदार डहएत व त्याींचएववरुध्द कोणती 
कारवाई कए ली वा करण्यात यएत डहए, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणए काय डहएत ? 
 
श्री. विष्ट् ण ुसिरा : (१) हए खरए नाही. 
     तथावप, डददवासी ववकास वविागाींतगात ५२९ शासकीय डश्रमशाळाींमध्यए 
सन २०१५-१६ मध्यए १,९१,८१८ इतकए  ववद्याथी लशक्षण घएत डहएत. तसएच सन 
२०१५-१६ या डचथाक वषाामध्यए सदर डश्रम शाळा व्यवस्थापन व 
बाींधकामाकरीता रुपयए १००५.६६ को्ी इतकी तरतदू योजनएतर व योजनाींतगात 
योजनएखाली करण्यात डलएली डहए. 
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(२) हए खरए नाही. 
       तथावप, खाजगी उद्योगाींनी सामास्जक दानयत्वअींतगात (CSR) शासकीय 
डश्रमशाळाींमधील पायािूत सुववधा, ववद्यार्थयािंच्या सुववधा, ववद्याथी, लशक्षक व 
शाळा व्यवस्थापन सलमत्याींची क्षमतावधृ्दी, कौशल्य व व्यवसाय प्रलशक्षण, 
शाळएतील स्वयींपाकगहृाींचा दजाावाढ, मानव सींसाधन सहाय्य इ.. बाबीींवर खचा 
करावा यासािी उद्योजकाींना उद्युक्त करण्यासािी ददनाींक ३.१२.२०१५ रोजी 
उद्योजकाींसोबत मा.मुख्यमींत्री याींच्या अध्यक्षतएखाली बैिक झाली. याववषयी काही 
उद्योगाींनी सहकाया करण्यास सहमती दशाववली असून त्याींच्या सोबत पढुील चचाा 
सुरु डहए. 
(३), (४) व (५) प्रश्न उद्् ावत नाही. 
 

---------------- 
तळेगाि-अक्राळे (ता.हदांडोरी, जज.नाशशि) येथील अहमदनगर विभागातील  

सुपा-पारनेरमधील जशमनीच्या गैरव्यिहाराबाबत 
(७१) *  १७००६   श्रीमती हुस्त्नबानू खशलरे्, श्री.सांजय दत्त, श्री.अशोि उर्च  भाई 
जगताप, श्रीमती हदप्ती चिधरी, श्री.मुझफ्र्र हुसैन सय्यद :   सन्माननीय 
उद्योग मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) तळएगाव-अक्राळए (ता.ददींएोरी, स्ज.नालशक) यएथील औद्योचगक कारणासािी 
डणण अहमदनगर वविागातील सुपा-पारनएरमधील जलमनीत गैरव्यवहार झाल्याची 
तक्रारीची दखल घएत अपर स्जल्हाचधकारी याींनी चौकशी सुरु कए ली असल्याचए माहए 
जानएवारी, २०१६ मध्यए वा त्यादरम्यान ननदशानास डलए, हए खरए डहए काय, 
(२) असल्यास, िूसींपादनाची चौकशी पूणा झाली डहए काय, चौकशीच्या अनषुींगानए 
दोषी डढळून यएणाऱ्या सींबींचधत अचधकारी, कमाचारी याींचएवर कारवाई करण्याबाबत 
शासनानए कोणती कायावाही कए ली वा करण्यात यएत डहए, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणए काय डहएत ? 
  
श्री. सुभाष देसाई : (१) व (२)  अनतररक्त ददींएोरी औद्योचगक क्षएत्रातील मौजए 
तळएगाव व मौजए अक्राळए , स्ज.नालशक व सुपा-पारनएर, स्जल्हा अहमदनगर या 
औद्योचगक क्षएत्रातील जलमनीत गैरव्यवहार झाल्यासींबींधी प्राप्त झालएल्या 
तक्रारीच्या अनषुींगानए  अनुक्रमए अपर स्जल्हाचधकारी,  नालशक व अपर 
स्जल्हाचधकारी, अहमदनगर याींच्याकएए चौकशीचए काम सुरु डहए. चौकशीचए काम 
पूणा झाल्यानींतर पढुील कायावाही करण्यात यएणार डहए. 
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

----------------- 
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राष्ट्रीय महामागच क्र. २११ च्या चौपदरीिरण िामात नळ पाणी 
पुरिठा योजनाांची हानी होत असल्याबाबत 

(७२) *  १७४८९   श्री.अमरशसांह पांडडत, श्री.सनतश चव्हाण, श्री.धनांजय मुांड े:   
सन्माननीय सािचजननि बाांधिाम (सािचजननि उपक्रम िगळून) मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) राषरीय महामागा क्र. २११ च्या चौपदरीकरणाच्या कामात बीए स्जल््यातील 
हद्दीमध्यए सुरु असलएल्या कामाच्या वएळी अनएक नळ पाणी पुरविा योजनाींच्या 
नलीकाींचए नकुसान झालए, हए खरए डहए काय, 
(२) असल्यास, मौजए गढी, ता.गएवराई यएथए कोट्यवधी रुपयए र्कीं मतीची नळ पाणी 
पुरविा योजना रस्त्याच्या कामात खोलवर दाबली गएल्यामुळए नकुसान झाल्याची 
तक्रार ग्रामपींचायत, गढी याींनी प्रकल्प सींचालकाकएए माहए जानएवारी, २०१६ मध्यए 
वा त्या दरम्यान कए ली डहए, हए ही खरए डहए काय, 
(३) असल्यास, कोट्यवधी रुपयए र्कीं मतीच्या नळ योजना रस्त्याच्या कामात 
खोलवर गाढल्या गएल्यामुळए या योजनाींना कायमस्वरुपी धोका ननमााण झाला 
असुन पाणी ी्ंचाईच्या काळात ग्रामस्थाींना त्याचा र््का बसत डहए, हए ही खरए 
डहए काय, 
(४) असल्यास, गोदावरी नदीपात्रातनु पाणी पुरविा होणाऱ्या सवा शासकीय,   
ननम शासकीय डणण कारखान्याच्या नळ पाणी पुरविा योजनाींचए पनुाननमााण 
करण्यासािी शासनानए कोणती उपाययोजना कए ली वा करण्यात यएत डहए, 
(५) असल्यास, कीं त्रा्दाराच्या हलगजीपणामुळए शासकीय योजनाींचए नुकसान 
झाल्याबाबत शासनानए दोषीववरुध्द कोणती कारवाई कए ली वा करण्यात यएत डहए, 
(६) नसल्यास, ववलींबाची कारणए काय डहएत ? 
 
श्री. चांद्रिाांत पाटील : (१) व (२) कें द्र शासनाच्या अचधनस्थ असलएल्या िारतीय 
राषरीय राजमागा प्राचधकरण याींचएमार्ा त राषरीय महामागा क्र. २११ वरील   
यएएशी-औरींगाबाद (र्क.मी. १००/००० तए र्क.मी. २९०/२००) या महाराषर राज्यातील 
लाींबीच्या चौपदरीकरणाचए काम सुरु डहए.  
         मौजए गढी, ता. गएवराई यएथून जय िवानी साखर कारखाना पाणी 
पुरविा योजनएची पाईपलाईन जातए. रस्त्याच्या चौपदरीकरणाकरीता रस्त्याच्या 
खोदाईचए कामामुळए काही दिकाणी पाण्याच्या पाईपलाईनचए नुकसान झालए होतए, 
या कामाचए सवलतकार मए. यएएशी औरींगाबाद ्ोलवएज प्रायव्हए् लललम ए्ए, 
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(डय.डर.बी.) या सवलतकारामार्ा त तए तात्काळ दरुुस्त करुन दएण्यात डल्याचए 
प्रकल्प सींचालक, िारतीय राषरीय राजमागा प्राचधकरण, औरींगाबाद याींनी कळववलए 
डहए. 
(३) व (४) हए खरए नाही. 
       सदर पाईपलाईन स्थलाींतराचए (लशफ्ीींग) ननयोजन महामागााचए कामए चालू 
करण्यापवुी कए लएलए असून सदर कामाची राषरीय महामागा प्राचधकरणाकएून ननववदा 
प्रर्क्रया करण्यात डली डहए. समाींतर नवीन पाईपलाईन (महामागा हद्दीलगत) 
पुणा करुन कायाास्न्वत कए ल्यानींतर सदर पाईपलाईन बींद करुन नवीन 
पाईपलाईननए पाणी पुरविा करण्याचए ननयोजन डहए. सद्यस्स्थतीत महामागााच्या 
चौपदरीकरणाचए काम प्रगतीत असून सदर कामए करत असताींना कुिल्याही 
गावाींचा पाणीपुरविा करणारी पाईपलाईन नादरुुस्त झालएली नसून योजनएनुसार 
पाणीपुरविा चालू डहए. सदर गावाींना होणारा पाणीपुरविा ववस्कळीत न 
होण्याच्या अनुषींगानए वएळोवएळी महामागााचए कामए करणाऱ्या यींत्रणएस स्जल्हापररषद 
कायाालयाकएून सूचना दएण्यात यएत डहए, असए पाणी पुरविा व स्वच्छता वविाग 
याींनी कळववलए डहए. 
(५) प्रश्न उद्् ावत नाही. 
(६) सदर पाईपलाईन स्थलाींतर (लशफ्ीींग) करण्याची तरतुद सींबींचधत प्रकल्प 
यींत्रणएकएून महामागााचए कामए चालू करण्यापवुी कए लएली डहए त्यामुळए ववलींब 
झालएला नाही. 

----------------- 
राज्यात रस्त्ते वििास योजनेचा ननधी अखधचचत असल्याबाबत 

(७३) *  १७५९०   श्रीमती विद्या चव्हाण, श्री.नरेंद्र पाटील, श्री.हेमांत टिले, 
श्री.अननल भोसले, श्री.प्रिाश गजशभये, श्री.सुननल तटिरे, श्री.विक्रम िाळे, 
श्री.किरण पािसिर, श्री.ख्िाजा बेग :   सन्माननीय सािचजननि बाांधिाम 
(सािचजननि उपक्रम िगळून) मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यात रस्तए ववकास योजनएचा सुमारए ४५ को्ी रुपयाचा ननधी वापराववना 
प्रलींत्रबत असल्याचए माहए ऑक््ोबर, २०१५ मध्यए वा त्या दरम्यान ननदशानास 
डलए, हए खरए डहए काय, 
(२) असल्यास, सदर ननधीचा वापर करणएबाबत शासनानए कोणती कायावाही कए ली 
वा करण्यात यएत डहए, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणए काय डहएत ? 



70 

श्री. चांद्रिाांत पाटील : (१) रस्तए ववकास क्षएत्रासािी ववतरीत कए लएल्या ननधीच्या 
साधारणत: २५% रक्कम ऑक््ोबर, अखएर २०१५ लशल्लक होती. 
(२) माचा, २०१६ पयिंत ववतरीत तरतदू १००% खचा होईल, याचए वविागानए 
ननयोजन कए लए डहए. 
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 
 

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

राज्यातील विजाभजच्या िननष्ट्ठ महाविद्यालयातील 
 शशक्षिाांचे िेतन थिबािीसह अदा िरण्याबाबत 

(७४) *  १८७६३   श्री.विक्रम िाळे :  ताराांकित प्रश्न क्रमाांि १३९५० ला हदनाांि 

१५ डडसेंबर, २०१५ रोजी हदलेल्या उत्तराच्या सांदभाचत:    सन्माननीय सामाजजि 
न् याय मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील ववजािजच्या कननषि महाववद्यालयातील लशक्षकाींचए वएतन 
थकबाकीसह अदा करावए याबाबत मा.उच्च न्यायालयाच्या औरींगाबाद खींएपीिानए 
तसएच मा.उच्च न्यायालय, मुींबई याींनी डदएलशत कए लए डहए, हए खरए डहए काय, 
(२) असल्यास, सदर न्यायालयीन ननणायानुसार शासनानए कोणती कायावाही कए ली 
वा करण्यात यएत डहए, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणए काय डहएत ? 
  
श्री. राजिुमार बडोले : (१) होय. 
(२) मा.उच्च न्यायालयाच्या अींतररम डदएशानसुार याचचकाकत्यािंच्या वएतनाच्या 
थकबाकीची ५०% रक्कम काही प्रकरणी याचचकाकत्यािंना दएण्याचए व काही प्रकरणी 
मा.न्यायालयात िरणा करण्याचए डदएश ददलएलए डहएत. 
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 
 

----------------- 
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ननांभोरा (ता.अमळनेर, जज.जळगाांि) येथील नानासाहेब उत्तमराि पाटील  
प्राथशमि ननिासी खाजगी आश्रमशाळेतील  

विद्यार्थयािंना विषबाधा झाल्याबाबत 
(७५) *  १८१८४   प्रा.जोगेन्द्र ििाड े:   सन्माननीय सामाजजि न् याय मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) ननींिोरा (ता.अमळनएर, स्ज.जळगाींव) यएथील नानासाहएब उत्तमराव पा्ील 
प्राथलमक ननवासी खाजगी डश्रमशाळएतील ववद्यार्थयािंना ववषबाधा झाली 
असल्याची बाब माहए र्ए ब्रुवारी, २०१६ च्या पदहल्या डिवड्यात ननदशानास डली 
डहए, हए खरए डहए काय, 

(२) असल्यास, या ववद्यार्थयािंना णखचएीतनू ववषबाधा झाली, हए ही खरए डहए 
काय, 
(३) असल्यास, ववद्यार्थयािंच्या जीवाशी खएळणाऱ्याींववरुध्द व ननवासी खाजगी 
डश्रमशाळएच्या सींचालकाींववरुध्द शासनानए कोणती कारवाई कए ली वा करण्यात यएत 
डहए, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणए काय डहएत ? 

  
श्री. राजिुमार बडोले : (१) होय, हए खरए डहए. 
(२) व (३) ववद्यार्थयािंना दएण्यात डलएल्या सायींकाळच्या िोजनाचा नमुना, 
कोिीगहृातील र्कराणा मालाचा नमुना तसएच पाण्याचा नमुना महाराषर राज्य 
सावाजननक डरोग्य प्रयोगशाळा, पुणए या सींस्थएकएून तपासला असता त्यामध्यए 
ववषबाधएस कारणीिूत घ्क डढळून डलए नसल्याचा तसएच पाणी वपण्यास योग्य 
असल्याचा अहवाल सींस्थएनए ददला डहए. 
   सींबींचधत सींस्थएवर कारणए दाखवा नो्ीस बजावण्यात डली डहए. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

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

महाराष्ट्र विधानपररषद 
________________________________________________________ 
मुद्रणपूवा सवा प्रर्कया महाराषर ववधानमींएळ सचचवालयाच्या सींगणक यींत्रणएवर करण्यात डली डहए. 

मुद्रण: शासकीय मध्यवती मुद्रणालय, मुींबई. 


