
महारा ट्र िवधानपिरषद 
ितसरे अिधवेशन, २०१६ 
--------------------------------------------- 

तारांिकत प्र नो तरांची यादी 
  

शुक्रवार, िदनाकं ०५ ऑग ट, २०१६ / ावण १४, १९३८ ( शके ) 
 

(१) सावर्जिनक बांधकाम (सावर्जिनक उपक्रम 
वगळून) मतं्री 

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

 

 
 

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

प्र नांची एकूण संख्या - २६ 
------------------------------------- 

 
 

रा यातील अनसुूिचत जाती व भटक्या जमाती या आ मशाळांमधील  
अितिरक्त िशक्षक-िशक्षकेतर कमर्चार्यांचे समायोजन करणेबाबत 

(१) *  २२६७३   ी.िवक्रम काळे, ी.हेमंत टकले, ी.सितश च हाण, 
ी.अमरिसहं पिंडत : स माननीय सामािजक  याय मंत्री पुढील गो टींचा खलुासा 

करतील काय :- 
  

(१) रा यातील अनसुूिचत जाती, भटक्या जमाती या आ मशाळामंधील 
कायमसेवेत असलेले िशक्षक-िशक्षकेतर कमर्चारी अितिरक्त झा यास यांचे वतेन 
सु  ठेवणे व यांचे समायोजन करणे हे िनयमाने बंधनकारक असताना 
सामािजक याय िवभागाने या अितिरक्त िशक्षक कमर्चार्यांना काम नाही तर 
वेतन नाही, अशा व पाचा शासन िनणर्य माहे एिप्रल, २०१६ म ये वा यादर यान 
िनगर्िमत केला आहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) अस यास, मा.सामािजक याय मंत्री यांचेसमवेत मराठवाडा िवभागाचे 
िशक्षक लोकप्रितिनधी व आ मशाळा िशक्षक संघटना यां यासह माहे एिप्रल, 
२०१६ म ये झाले या बठैकीत मतं्री महोदयांनी उपरोक्त शासन िनणर्यास 
थिगती दे याचे आदेिशत केले होते, हे ही खरे आहे काय, 

(३) अस यास, उक्त प्रकरणी शासनाने घेतले या िनणर्याचे व प काय आहे, 
(४)  नस यास, िवलंबाची कारणे काय आहेत ? 
 
ी. राजकुमार बडोले : (१) अितिरक्त िशक्षक कमर्चा-यांना काम नाही तर वेतन 

नाही अशा व पाचा शासन िनणर्य िदनांक १ एिप्रल, २०१६ रोजी िनगर्िमत 
कर यात आलेला आहे. 
(२) मा.मतं्री (सा. या.िव िव.स) यां याकड े िदनांक ०५/०४/२०१६ रोजी झाले या 
बैठकीत असा िनणर्य घे यात आलेला आहे की, िव याथीर् सखं्या कमी झा यामुळे 
आ मशाळेचा एखादा वगर्/तकुडी कमी झा यास अथवा बंद पड यास अितिरक्त 
ठरले या िशक्षक/िशक्षकेतर कमर्चा-यांबाबत महारा ट्र खाजगी शाळामंधील 
कमर्चारी (सेवे या शतीर्) िनयमावली, १९८१ मधील िनयम २६ व २७ मधील 
तरतदूी अनसुार कायर्वाही कर यात यावी. तसेच सदरहू कमर्चा-यांचे अ य 
आ मशाळेत प्राथ याने समायोजन कर याची कायर्वाही कर यात यावी. हणजे 
यास िवना काम वतेन दे याची आव यकता भासणार नाही. 
(३) अ याप िनणर्य घे यात आलेला नाही. 
(४) याबाबत िवधी व याय िवभागाकडून अिभप्राय मागिव यात आले आहेत. 
 

----------------- 
खेडार् (ता.पाथरी, िज.परभणी) येथील सहकारी सोसायटीम ये  

कजर् वाटपात गरै यवहार के याबाबत 
(२) *  १९४८०   ी.जयंत पाटील, ी.अ दु लाखान दरुार्णी, ी.सुिनल तटकरे, 
ी.अमरिसहं पिंडत :  तारांिकत प्र न क्रमांक १६६८२ ला िदनाकं १७ माचर्, २०१६ 

रोजी िदले या उ तरा या सदंभार्त : स माननीय सहकार मतं्री पुढील गो टींचा 
खलुासा करतील काय :- 
  

(१) खेडार् (ता.पाथरी, िज.परभणी) येथील सहकारी सोसायटीने िडमांड कजर् 
वाटपातील शुभमंगल िववाह योजनेत बनावट कागदपत्रे व द तऐवजांचा वापर 
क न गैर यवहार केला अस याच ेिनदशर्नास आले, हे खरे आहे काय, 
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(२) अस यास, िकती रक्कमेचा गरै यवहार झाला आहे तसेच या प्रकरणी 
चौकशीसाठी िवशेष लेखा पिरक्षक, सहकारी सं था (वगर्-२) (िफरते पथक), 
परभणी यानंा िदनांक २४ फेब्रुवारी, २०१६ रोजी आदेश िदले असून सदर 
प्रकरणाची चौकशी पणूर् झाली आहे काय, 
(३) अस यास, चौकशीनसुार िकती रक्कमेचा गरै यवहार झाला आहे, नस यास 
िवलबंाची कारणे काय आहेत ? 
 
ी. सुभाष देशमखु : (१) होय, हे खरे आहे. 

(२) होय, 
     िज हा उपिनबधंक, सहकारी सं था, परभणी यां या िदनांक २४/२/२०१६ 
या पत्रा वये ी.आर.ए.सरसमकर, िवशषे लेखापिरक्षक, सहकारी सं था, (वगर्-२) 

(िफरते पथक) परभणी यांना चौकशी क न चौकशी अहवाल सादर करावयास 
कळिवले होते. यांनी िदनाकं १६/३/२०१६ रोजी चौकशी अहवाल सादर केला. 
तसेच िवभागीय सहिनबंधक, सहकारी सं था, औरंगाबाद यां या िदनांक 
१/७/२०१६ या आदेशा वये ी. पी. एम. इजाते, िवशषे लेखापिरक्षक वगर्-२, 
(कापूस) सहकारी सं था,  परभणी यानंी चाचणी लेखापिरक्षण अहवाल िदनांक 
८/७/२०१६ रोजी पुणर् केला आहे.  सदर अहवालानसूार खेडार् गावातील शुभमंगल 
िववाह योजनेतील िनयमबाहय कजर् वाटप व खेडार् िविवध कायर्कारी सेवा 
सोसायटी, िल., खेडार् या सं थेने केले या िनयमबाहय कजर्वाटपात         
पये १२,२१,७५३/- एवढया रकमेचा गैर यवहार झा याचे चाचणी लेखापिरक्षण 
अहवालानूसार िदसून येते.  यामळेु संबंिधत कजर्दार/अिधकारी/कमर्चारी/ 
पदािधकारी यांचेिव द नवा म ढा, पोलीस टेशन, परभणी येथे िदनांक 
११/७/२०१६ रोजी िवशषे लेखापिरक्षक वगर्-२, (कापूस) सहकारी सं था,  परभणी 
यांनी गु हा न द केलेला आहे.     
(३) पये १२,२१,७५३/- एवढया रकमेचा गरै यवहार झा याचे चाचणी लेखापिरक्षण 
अहवालानूसार िदसून येते. 
 

----------------- 
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धुळे व नदंरूबार िज हा म यवतीर् सहकारी बँके या प्रशासकीय  
इमारतीला आग लागनू सािह य जळा याबाबत 

(३) *  २१९६७   ॲड.रामहरी पनवर, ी.संजय द त, ी.चंद्रकांत रघुवंशी :  
स माननीय सहकार मतं्री पुढील गो टींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) धुळे व नदंरूबार िज हा म यवतीर् सहकारी बँके या सहा मजली प्रशासकीय 
इमारतीला आग लागनू प्रशासकीय कायार्लयातील सािह य जळाले अस याच े  
िदनांक १७ एिप्रल, २०१६ रोजी वा यासमुारास िनदशर्नास आले, हे खरे आहे 
काय, 
(२) अस यास, बँकेतील गरै यवहारासंदभार्तील कागदपत्रे जाळ या या उ शेाने 
सदर आग लाव यात आली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) अस यास, सदरील घटनेची शासनाने चौकशी केली आहे, चौकशीत काय 
आढळून आले व यानसुार सबंंिधतांवर कोणती कारवाई केली वा कर यात येत आहे, 
(४) नस यास, िवलंबाची कारणे काय आहेत ? 
 
ी. सुभाष देशमखु : (१) होय, हे खरे आहे. 

(२) नाही, हे खरे नाही. 
     आग लाग यानतंर धळेु शहर पोलीस टेशनला गु हा न दिवला आहे.  
तसेच तहिसलदार, धुळे तालकुा यांनी सदर घटनेचा पंचनामा केलेला आहे आिण 
कायर्कारी अिभयतंा, धुळे अबर्न सब िड हीजन-१, महारा ट्र टेट इलेिक्ट्रिसटी 
िड ट्री युशन कंपनी, धुळे यांनी घटनेचा पंचनामा केला असता यात 
शॉटसिकर् टमुळे आग लाग याचे प्रमाणपत्र िदले आहे. 
(३) नाही. 
(४) प्र न उ  ावत नाही. 

----------------- 
पातूर (िज.अकोला) पचंायत सिमती अतंगर्त रमाई घरकुल 

 व शौचालय योजनेत झालेला गरै यवहार 
(४) *  २३३७४   ी.गोिपिकशन बाजोरीया : स माननीय सामािजक  याय मंत्री 
पुढील गो टींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) पातूर (िज.अकोला) पचंायत सिमती अतंगर्त रमाई घरकुल व शौचालय 
योजनेत बनावट लाभा यार्ंना प्रथम प्राधा य देऊन घरकुलांचे धनादेश िवतिरत 
करताना गैर यवहार झाला अस याच े माहे जनू, २०१६ म ये वा यादर यान 
िनदशर्नास आले, हे खरे आहे काय, 
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(२) अस यास, उक्त बनावट लाभा यार्ंनी धनादेश घेऊन घरकुल व शौचालय 
बांधलेच नाही, यामळेु खरे लाभाथीर् सदर योजनेपासून विंचत रािहले आहेत, हे 
ही खरे आहे काय, 
(३) अस यास, सदर प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, यात काय 
आढळून आले, त नसुार शासनाने काय कायर्वाही केली वा कर यात येत आहे, 
(४) नस यास, िवलंबाची कारणे काय आहेत ? 
 

ी. राजकुमार बडोले : (१) व (२) हे खरे नाही. 
(३) व (४) प्र न उ  ावत नाही. 

----------------- 
सोलापूर िज यातील ५२ बोगस वसितगहृावंर कारवाई कर याबाबत 

 

(५) *  २०२०४   ी.प्रशांत पिरचारक : स माननीय सामािजक  याय मंत्री 
पुढील गो टींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) सोलापूर िज हा पिरषद प्रशासनाने केले या तपासणीत ५२ बोगस वसितगहृ 
अस याच ेिनदशर्नास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) अस यास, उक्त प्रकरणी िज हा पिरषदेने िवभागीय आयुक्त, समाजक याण 
कायार्लय याचेंकड े याबाबतचा अहवाल पाठिवला असून, यावर िवभागीय 
आयुक्त, समाजक याण यानंी संबिंधत वसितगहृ चालकांवर फौजदारी कारवाई 
कर याचे आदेश देऊनही कोणतीही कारवाई झाली नस याचे िनदशर्नास आले, हे 
ही खरे आहे काय, 
(३) अस यास, िज हा पिरषदे या या अिधकार्यांनी या प्रकरणाचा तपास केला 
तेच अिधकारी फौजदारी कारवाई कर यास दलुर्क्ष करीत आहेत, याबाबत 
शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशी या अनुषगंाने संबंिधतांवर कोणती 
कारवाई केली वा कर यात येत आहे, 
(४) नस यास, िवलंबाची कारणे काय आहेत ? 
 

ी. राजकुमार बडोले : (१) होय. 
(२) व (३) होय. 
   संबिंधत वसितगहृ चालकांवर फौजदारी कारवाई कर याची पढुील कायर्वाही 
सु  आहे. तसेच, सदर प्रकरणी दोषी असणार्या अिधकारी व कमर्चार्यावंर 
जबाबदारी िनि चत क न प्रशासकीय कायर्वाही कर या या अनुषगंाने चौकशी 
सिमती गठीत कर यात आली आहे. तसेच, आयुक्त, समाजक याण, पुणे 
यांचेकड ेिज हा पिरषदेकडून प्रा त झाले या अहवालावर कायर्वाही सु  आहे. 
(४) प्र न उ  ावत नाही. 

--------------- 
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येवला (िज.नािशक) येथील आिदवासी उपयोजनतगर्त घरकुल व  
इतर िविवध वयैिक्तक मलुभूत योजनांचा लाभ िमळ याबाबत 

(६) *  १९५८५   ी.जयवंतराव जाधव : स माननीय आिदवासी िवकास मंत्री 
पुढील गो टींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) येवला (िज.नािशक) िवधानसभा के्षत्रातील नागरीकांना आिदवासी 
उपयोजनतगर्त घरकुल योजना व इतर िविवध वैयिक्तक मुलभतू योजनांचा लाभ 
िमळ यासाठी कायर्वाही कर याच े अपर आयुक्तांनी िदनाकं ७ नो हबर, २०१५ 
रोजी एकाि मक आिदवासी िवकास प्रक पाबाबत िनदश देवूनही प्रक प अिधकारी 
कायार्लयाने येथील आिदवासी नागिरकानंा मुलभूत योजनांपासून वंिचत ठेवले 
आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) अस यास, दािर य रेषेखालील यादीत नाव नसले या आिदवासी कुटंुबानंा 
शासना या योजनांचा लाभ दे यासाठी शासनाने िदनांक ५ आक्ट बर, २००६ रोजी 
िनगर्िमत केले या मागर्दशर्क सूचनांनसुार येवला (िज.नािशक) तालुक्यातील 
अनसुूिचत जमाती या कुटंुबांना घरकुलाचंा लाभ िमळ यासाठी येवला पंचायत 
सिमतीने िदनांक ३१ जलुै, २०१५ रोजी वा यासमुारास पाठिवलेला प्र ताव 
एकाि मक आिदवासी िवकास प्रक प कायार्लयाकड े माहे जून, २०१६ पयर्ंत 
प्रलंिबत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) अस यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशी 
अनुषंगाने सदर भागातील आिदवासी नागरीकांना घरकुल योजना व इतर 
वैयिक्तक मलुभतू योजनाचंा लाभ दे यासाठी कोणती कायर्वाही केली वा 
कर यात येत आहे, 
(४) नस यास, िवलंबाची कारणे काय आहेत ? 
 
ी. िव  ण ु सवरा : (१), (२), (३) व (४) रा यातील ग्रामीण गहृिनमार्ण 

कायर्क्रमाची प्रभावी अमंलबजावणी व संिनयंत्रण कर यासाठी ग्रामिवकास 
िवभागा या िदनांक १०/२/२०१६ या शासन िनणर्या वये रा य यव थापन  
कक्ष-ग्रामीण गहृिनमार्ण थापन कर यात आला आहे. सदर कक्षामाफर् त रा य 
शासना या सवर् िवभागांमाफर् त राबिव यात येणार्या ग्रामीण भागातील सवर् 
गहृिनमार्ण कायर्क्रमाची अमंलबजावणी व संिनयतं्रण कर यात येते. यानसुार या 
िवभागाचे घरकुल कायर्क्रम राबिव याची रा य यव थापन कक्ष-ग्रामीण      
गहृिनमार्ण माफर् त कायर्वाही सु  आहे. 
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     रा य शासनामाफर् त पंप संच बसिवणे, ऑईल इंिजन पुरिवणे, पी. ही.सी 
पाईपचा पुरवठा करणे इ यादी वयैिक्तक लाभा या योजना राबिव या जातात.  
प्रक प अिधकारी, एकाि मक आिदवासी िवकास प्रक प, नािशक यांनी यांच े
कायर्के्षत्रातील येवला तालुक्यातील वयैिक्तक मलुभतू लाभा या योजनतगर्ंत 
एच.डी.पी.ई. पाईप, तलेपंप मंजुर केले आहेत.  

----------------- 
मुंबई-गोवा तसेच मनमाड मागार्वर झाले या तीन अपघातातील  

मतृां या कुटंुिबयांना आिथर्क मदत दे याबाबत 
(७) *  २३३५५   ी.सुिनल तटकरे, ी.िकरण पावसकर, ी.आनंद ठाकूर, 
ी.हेमंत टकले, ी.नरद्र पाटील : स माननीय मुख्यमंत्री पुढील गो टींचा खलुासा 

करतील काय :- 
  

(१) मुंबई-गोवा मागार्वर इंदापूर जवळ तसेच िशडीर्जवळ नगर मनमाड र यावर 
झाले या तीन अपघातात २६ जण ठार झा याची घटना माहे मे, २०१६ या 
ितसर्या स ताहात िनदशर्नास आली, हे खरे आहे काय, 
(२) अस यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय 
आढळून आले व त नुसार सदर अपघातात मतृ झाले या मतृां या कुटंूिबयांना व 
जखमींना कोणती आिथर्क मदत केली वा कर यात येत आहे, 
(३) नस यास, िवलंबाची कारणे काय आहेत ? 
 
ी. देवद्र फडणवीस : (१) मुंबई-गोवा महामागार्वर (िज.रायगड) आिण      

नगर-मनमाड रोडवर (िज.अहमदनगर) येथे िदनांक १५/५/२०१६ रोजी झाले या 
अपघाताम ये अनुक्रमे ७ व ४ असे एक्ूण ११ जण मु यमूखुी पडले आहेत. 
(२) िदनांक १५/५/२०१६ रोजी मुंबई-गोवा महामागार्वरील अपघाताबाबत माणगांव 
पोलीस ठाणे येथे ग.ुर.क्रमांक ९९/२०१६, भा.दं.िव.स. कलम ३०४ (अ) २७९, ३३७, 
३३८ सह मो.वा.का. कलम १८४ अ वये अपघातास कारणीभतू कार चालकािव द 
गु हा दाखल कर यात आला आहे. सदर गु यातील आरोपी अपघाताम ये मयत 
झाला आहे. 
     तसेच िदनांक १५/५/२०१६ रोजी नगर-मनमाड  मागार्वरील अपघाताबाबत 
लोणी पोलीस ठाणे येथ ेगु.र.क्रमाकं ६७/२०१६ भा.दं.िव.स. कलम ३०४ (अ) २७९, 
३३७, ३३८ सह मो.वा.का. कलम १८४, १३४ (ब), १८७ अ वये रॉयल टार 
टॅ्र ह स या अनोळखी चालकािव द गु हा दाखल कर यात आला आहे.    
     अपघातामधील जखमीनंा व मतृ यक्तीं या नातेवाईकांना नुकसान भरपाई 
दावा दाखल कर याकिरता आव यक कागदपत्र ेपुरिव यात आली आहेत. 
(३) याप्रकरणी िवलंब झालेला नाही. 

-------------------------------- 
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रा यातील सवर् टोलनाक्यांवर ई-टॅग या इलेट्रॉिनक्स प दतीचा वापर कर याबाबत 

(८) *  २१०५२   ी.संजय द त, ी.शरद रणिपसे, ॲड.रामहरी पनवर : 
स माननीय सावर्जिनक बांधकाम (सावर्जिनक उपक्रम वगळून) मतं्री पढुील 
गो टींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) रा यातील टोलनाक्यांवर होणारी वाहनांची क डी रोख यासाठी सवर् 
टोलनाक्यांवर ई-टॅग या इलेट्रॉिनक्स प दतीचा वापर कर यात येणार अस याचे 
माहे मे, २०१६ म ये वा यादर यान िनदशर्नास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) अस यास, याबाबत शासनाने कोणती कायर्वाही केली वा कर यात येत आहे, 
(३) नस यास, िवलंबाची कारणे काय आहेत ? 
 

ी. चंद्रकातं पाटील : (१) होय. 
(२) रा यात भारतीय रा ट्रीय राजमागर् प्रािधकरणा या पथकर थानकांवर एिप्रल, 
२०१६ पासून एका मािगर्केसाठी ई-टॅग प्रणालीचा वापर सु  असून महारा ट्र रा य 
र ते िवकास महामंडळा या अख यारीतील मुंबईतील पाच प्रवेश पथकर थानके, 
राजीव गांधी सागरी सेतू व मुंबई पुणे द्रतुगती मागार्वर ई-टॅग प्रणाली वापर यात 
येत आहे. 
     सा.बां.िवभागा या अख यारीत पथक थानकांवर ई-टॅग प दत सु  
कर यासाठी िदनांक २६ मे, २०१६ रोजी सिमती गठीत केली आहे. 
(३) प्र  न उ  ावत नाही. 

----------------- 
खो या जात पडताळणी प्रमाणपत्रांना आळा घाल या या टीने 

 रॅ डम चिेकंग यतं्रणा राबिव याबाबत 

(९) *  २१६६२   ी.रामराव वडकुत,े ी.हेमंत टकले, ी.िकरण पावसकर : 
स माननीय सामािजक  याय मंत्री पढुील गो टींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) नोकर भरती, िशक्षण प्रवेश यांसाठी उपयुक्त ठरणार्या जात पडताळणीसाठी 
वेळ व पसैा खचर् करावा लागत अस याने यां या वडीलांकड ेजात पडताळणी 
प्रमाणपत्र असेल यां या अप यांना न याने पडताळणी कर याची आव यकता 
राहणार नाही, याचबरोबर खो या पडताळणी प्रमाणपत्रांना आळा घाल या या टीने 
रॅ डम चेिकंग सु दा होईल अशी यतं्रणा राबिव याची गरज अस याच े माहे 
जानेवारी, २०१५ म ये वा यादर यान िनदशर्नास आले, हे खरे आहे काय, 
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(२) अस यास, याबाबत शासनाने काही धोरणा मक िनणर्य घेतला आहे काय, 
याचा तपशील काय आहे, 
(३) नस यास, िवलंबाची कारणे काय आहेत ? 
 
ी. राजकुमार बडोले : (१) हे खरे नाही. 

(२) मा.सव च यायालयाने प्र येक जात पडताळणी प्रकरण वतंत्रपणे या या 
गणुव तेनसुार तपास याच ेिनदश िदलेले आहेत.  सदर िनदश तसेच सन २००१ 
चा महारा ट्र अिधिनयम क्रमाकं २३ नसुार महारा ट्र अनसुूिचत जाती, िवमुक्त 
जाती, भटक्या जमाती, इतर मागासवगर् व िवशषे मागास प्रवगर् (जातीचे 
प्रमाणपत्र दे याच े व या या पडताळणीचे िविनयमन) िनयम २०१२ िविहत 
कर यात आले आहेत.  या िनयमांनसुार अनसुूिचत जाती, िवमुक्त जाती, 
भटक्या जमाती, इतर मागासवगर् व िवशषे मागास प्रवगार्मधील उमेदवारांचे 
शैक्षिणक, सेवा िवषयक व िनवडणूक याबाबींकिरता जात प्रमाणपत्र देणे व जात 
पडताळणीचे कामकाज चालते.  
(३) प्र न उ  ावत नाही.    
 

----------------- 
पुणे-सातारा (ता.भोर, िज.पुणे) महामागार् या र ता ं दीकरणाचेवेळी फुटले या 

पा या या पाईपलाईन दु त कर याबाबत 
(१०) *  २०६७१   ी.आनंदराव पाटील :   स माननीय सावर्जिनक बांधकाम 
(सावर्जिनक उपक्रम वगळून) मंत्री पढुील गो टींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) पुणे-सातारा (ता.भोर, िज.पुणे) महामागार् या र ता ं दीकरणाचे काम करताना 
अनेक गावां या नळ पाणीपुरवठा योजनां या फुटले या पाईपलाईन या कामासाठी 
पये ८० लाख मंजूर कर यात येऊनही या र याचे काम करणार्या ठेकेदारांकडून 
पाईपलाईनचे काम करणार्या कंत्राटदाराला पाईपलाईनची ह  िनि चत क न िदली 
जात नस याने दोन मिह यापंासून र याचं ेकाम प्रलंिबत अस याच ेमाहे एिप्रल, 
२०१६ म ये वा यादर यान िनदशर्नास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) अस यास, सदरील कामाचंा पिरणाम ९ गावां या नळ पाणीपुरवठा योजनांवर 
होत आहे तसेच महामागर् प्रािधकरण व िरलाय स इ फ्रा कंपनी या कामाब ल 
नागरीक त्र त झाले असनू यांनी काम वरीत सु  न के यास आदंोलन 
कर याचा इशारा िदला आहे, हे ही खरे आहे काय, 
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(३) अस यास, उक्त प्रकरणी शासनाने काय कायर्वाही केली वा कर यात येत आहे, 
(४) नस यास, िवलंबाची कारणे काय आहेत ? 
 
ी. चंद्रकातं पाटील : (१)  भारतीय रा ट्रीय राजमागर् प्रािधकरणामाफर् त पुणे ते 

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

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

मसुळवाडी (ता.मालेगाव, िज.वािशम) येथे शासकीय निवन आ मशाळा  
संकुला या बांधकामास मंजरूी दे याबाबत 

 

(११) *  २२३३८   ी.मािणकराव ठाकरे, ी.सजंय द त : स माननीय 
आिदवासी िवकास मंत्री पढुील गो टींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) मसुळवाडी (ता.मालेगाव, िज.वािशम) येथे निवन शासकीय आ मशाळा 
संकुलाचे बांधकाम कर यासाठी प्रशासकीय मा यता देणेबाबत थािनक 
लोकप्रितिनधीनंी प्रधान सिचव, सावर्जिनक बांधकाम िवभाग यांना िदनांक      
२० ऑग ट, २०१३ रोजी वा यासुमारास लेखी िनवेदन देऊनही कायर्वाही 
कर यात आली नस याचे माहे जनू, २०१६ म ये वा यादर यान िनदशर्नास 
आले, हे खरे आहे काय, 
(२) अस यास, सदरहू िनवेदनावर शासनाने कोणती कायर्वाही केली वा कर यात 
येत आहे, 
(३) नस यास, िवलंबाची कारणे काय आहेत ? 
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ी. िव  ण ुसवरा : (१) हे खरे नाही. 
     मसुळवाडी (ता.मालेगाव िज. वािशम) येथे नवीन शासकीय आ मशाळा 
संकुलास प्रशासकीय मा यता देणे याबाबतचे थािनक लोकप्रितिनधी यांच े
िदनांक २० ऑग ट, २०१३ रोजीच े िनवेदन प्रधान सिचव, सावर्जिनक बांधकाम 
िवभाग, मतं्रालय यां याकड ेप्रा त झालेले नाही. 
(२) व (३) शासकीय आ मशाळा मसुळवाडी ता.मालेगाव येथील आ मशाळा 
संकुल बांधकामाचे अदंाजपत्रके व आराखड े सुधारीत क न चाल ु दरसुचीनसुार 
मागिव यात आले आहेत. 

----------------- 
नांदेड िज यातील कलंबर सहकारी साखर कारखाना, गोदावरी मनार व जय 

िशवशंकर सहकारी साखर कारखा या या िवक्रीबाबत 

(१२) *  २२३३३   ी.अमरनाथ राजूरकर, ॲड.रामहरी पनवर :  स माननीय 
सहकार मतं्री पुढील गो टींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) नांदेड िज यातील कलबंर सहकारी साखर कारखाना, गोदावरी मनार व जय 
िशवशंकर सहकारी साखर कारखा या या िवक्रीस प्रितसाद िमळत नसून अ य 
कजर्दार सं थाही कजर् भर यास सहकायर् करीत नस याने नांदेड िज हा म यवतीर् 
सहकारी बँकेने िज हा पिरषदेचे पये ६४ कोटी परत कर या या कृती 
आराख यात अडचणी िनमार्ण होत अस याच े माहे जून, २०१६ म ये वा 
यादर यान िनदशर्नास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) अस यास, उक्त कारणा तव नांदेड िज हा पिरषदेस आिथर्क नकुसान सहन 
करावे लागत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) अस यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी क न काय कायर्वाही केली वा 
कर यात येत आहे, 
(४) नस  यास, िवलंबाची कारणे काय आहेत ? 
 
ी. सुभाष देशमखु : (१)  होय, हे खरे आहे. 

(२) होय. 
(३) रा यातील या िज हा म यवतीर् सहकारी बँकेकड े िज हा पिरषदांचा िनधी 
अडकून पडलेला आहे अशा िज हा म यवतीर् सहकारी बँके या सर यव थापक/ 
मखु्य कायर्कारी अिधकारी, संबिंधत िज हयाच े िवभागीय सहिनबधंक व िज हा 
उपिनबधंक यांची आठवडी बठैक आयोिजत क न िज हा पिरषदेचा िनधी परत 
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कर याबाबत आढावा घे यात यावा व याबाबत शासनास प्र येक मिह या या पाच 
तारखेपयर्ंत अहवाल सादर करावा अशा सुचना सहकार आयुक्त व िनबंधक, 
सहकारी सं था, महारा ट्र रा य, पुणे यांना िद या आहेत.  
(४) प्र न उ  ावत नाही. 

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

 

रायगड िज हा म यवतीर् बँकेने िनयमबा य दे यात आले या कजर् वसूलीबाबत 
 
 

(१३) *  २२८३२   ी.हिरिसगं राठोड, ी.संजय द त : स माननीय सहकार 
मतं्री पुढील गो टींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) रायगड िज हा म यवतीर् बँकेने िनयमबा यिरतीने दे यात आले या कजर् 
वसलूीसदंभार्त कोणतीही कायर्वाही न करता को यवधीचे बेकायदा कजर् पु हा 
मंजूर क न बँके या पशैाचा अपहार केला अस याचे माहे िडसबर, २०१५ म ये 
वा यादर यान िनदशर्नास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) अस यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी क न संचालक मडंळावर 
कोणती कारवाई केली वा कर यात येत आहे, 
(३) नस यास, िवलंबाची कारणे काय आहेत ? 
 
ी. सुभाष देशमखु : (१)  होय, हे खरे आहे. 

(२)  िवभागीय सहिनबंधक, सहकारी सं था, लेखापिरक्षण, मुंबई िवभाग यांनी 
िदनांक १२/७/२०१६ अ वये रायगड िज हा म यवतीर् सहकारी बँके या 
तपासणीकरीता िज हा िवशषे लेखापिरक्षक वगर्-१, सहकारी सं था याचेंसह अ य 
चार अिधकारी यांचे पथक िनयुक्त केलेले आहे.  सदर तपासणीचा अहवाल प्रा त 
झा यानतंर योग्य ती कायर्वाही कर यात येईल.   
(३) प्र  न उ  ावत नाही.  

 
----------------- 
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पाथरी (िज.परभणी) येथील प्रभारी उपअिभयंता यांनी केले या गैर  यवहाराबाबत 

(१४) *  १९९२८   ी.अ दु लाखान दरुार्णी, ी.सिुनल तटकरे, ी.अमरिसहं 
पंिडत : तारांिकत प्र न क्रमांक १५०७९ ला िदनांक १७ माचर्, २०१६ रोजी िदले या 
उ तरा या संदभार्त : स माननीय सावर्जिनक बांधकाम (सावर्जिनक उपक्रम 
वगळून) मतं्री पुढील गो टींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) पाथरी (िज.परभणी) येथील सावर्जिनक बांधकाम िवभागाचे उपअिभयतंा यांनी 
बनावट द तऐवज सादर क न र यांची व इमारतींची कामे न करता कोटयवधी 
पयांची देयके तयार क न गरै यवहार के याबाबत उपअिभयतंा ी.तरकसे यांना 

शासनाने सन २०१६ म ये वा यादर यान िनलिंबत केले आहे, हे खरे आहे 
काय, 

(२) अस यास, उपअिभयतंा ी.तरकसे यांचे सोबत संगनमत करणार्या 
व सदरील गैरप्रकारात सहभागी असणार्या मजुर सहकारी सं था व कंत्राटदार 
यांची चौकशी न करता यांना पाठीशी घाल याचा प्रकार विर ठ तराव न 
कर यात येत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) अस यास, उपरोक्त प्रकरणी दोषी मजुर सं था व कंत्राटदार यांची चौकशी 
कर यात आली आहे काय, अस यास के हा, 
(४) नस यास, िवलंबाची कारणे काय आहेत ? 
 
ी. चंद्रकातं पाटील : (१) ी.जी.डी.तरकसे हे प्रभारी उपअिभयंता हणून 

सावर्जिनक बांधकाम उपिवभाग पाथरी येथे कायर्रत असताना यां यािव द 
झाले या तक्रारी व याअनुषगंाने िविधमंडळा या २०१६ या अथर्संकि पय 
अिधवेशनात उपि थत झाले या तारांिकत प्र ना या अनुषगंाने िवधानमंडळात 
िदले या आ वासनानसुार ी.जी.डी.तरकसे यांना िदनांक १७/३/२०१६ या शासन 
आदेशा वये िनलंिबत कर यात आलेले आहे. 
(२), (३) व (४) सदर प्रकरणाची चौकशी कर यासाठी अिधक्षक अिभयंता, 
सावर्जिनक बांधकाम मडंळ, नांदेड यानंी चौकशी सिमती िनयुक्त केली असनू 
सिमतीमाफर् त चौकशी कर यात येत आहे. 
 

----------------- 
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चाकण (ता.खेड, िज.पुणे) औ योिगक के्षत्रात वततं्रपणे चाकण  
औ योिगक प्रािधकरण थापन कर याबाबत 

(१५) *  २०९३२   ी.शरद रणिपसे, ी.संजय द त, ॲड.रामहरी 
पनवर : तारांिकत प्र न क्रमांक १६९६८ ला िदनांक ७ एिप्रल, २०१६ रोजी 
िदले या उ तरा या संदभार्त : स माननीय मखु्यमंत्री पुढील गो टींचा खलुासा 
करतील काय :- 
  

(१) खेड (िज.पुणे) तालुक्यात मोठया प्रमाणात िवकिसत झाले या आिण 
जागितक तरावर ऑटो हब हणून उदयास आले या चाकण औ योिगक के्षत्रात 
वततं्रपण ेचाकण औ योिगक प्रािधकरण थापन कर याचा प्र ताव शासनाकड े
प्रलंिबत आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) अस यास, याबाबत शासनाने िनणर्य घेतला आहे काय, िनणर्याच े व प 
काय आहे व यानसुार कोणती कायर्वाही केली वा कर यात येत आहे, 
(३) नस यास, पुणे िज हयात उ योग वाढीसाठी वातावरण अनकूुल अस यामुळे 
उक्त प्रािधकरणाची थापना कर याबाबत शासनाने कोणती कायर्वाही केली वा 
कर यात येत आहे ? 
 
ी. देवद्र फडणवीस : (१) व (२) होय, 
 िज हािधकारी, पणेु यां याकडून चाकण येथे औ योिगक नगरी थापन 

कर याबाबतचा प्र ताव प्रा त झालेला आहे. 
 सदर प्र तावा या अनुषंगाने उ योग िवभागाचे अिभप्राय प्रा त क न 

घे यात येत आहेत. 
(३) याबाबत उ योग िवभागाचे अिभप्राय प्रा त झा यानतंर महारा ट्र 
नगरपिरषदा, नगरपंचायती व औ योिगक नगरी अिधिनयम, १९६५ नुसार 
कायर्वाही कर यात येईल. 

----------------- 
मुंबई कृषी उ प न बाजार सिमती या ठेवी शासना या परवानगी  

िशवाय वाळके वर (मुंबई) बँके या शाखेत ठेव याबाबत 
(१६) *  १९५०४   ी.नरद्र पाटील, ी.सिुनल तटकरे, ी.हेमंत टकले, ी.िकरण 
पावसकर, ी.जयवंतराव जाधव, ी.सिंदप बाजोिरया, ी.अिनल भोसले, 
अॅड.िनरंजन डावखरे, ी.अमरिसहं पिंडत : स माननीय पणन मंत्री पुढील 
गो टींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) मुबंई कृषी उ प न बाजार सिमतीमधील ६४ कोटीं या ठेवी देना बँके या 
मुंबईतील वाळके वर येथील शाखेत शासना या परवानगीिशवाय ठेव या 
अस याच ेमाहे मे, २०१६ या दसुर्या स ताहात िनदशर्नास आले, हे खरे आहे 
काय, 
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(२) अस यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय 
आढळून आले व सदर ठेवी बँकेतून काढणार्या संबंिधत अिधकार्यांवर कोणती 
कारवाई केली वा कर यात येत आहे, 
(३) नस यास, िवलंबाची कारणे काय आहेत ? 
 
ी. सभुाष देशमखु : (१), (२) व (३)  मुंबई कृषी उ प न बाजार सिमतीने    

मे, २०१६ म ये देना बँकेत पये ६४ कोटी या ठेवी ठेव या नसनू यापुवीर्च  
सन २०१४ म ये पये ६५ कोटी या ठेवी संचालक (पणन) यां या मंजूरीने 
ठेवले या आहेत. सदर ठेवीवर बनावट कजर् खाते तयार क न देना बँकेतील 
अिधकार्यांनी अपहार केलेला आहे. यासाठी बँके या त कालीन मखु्य 
यव थापकासह अ य ३ यांचेिव द किद्रय गु हे अ वेषण िवभागाने यां या 
िवशषे यायालयात आरोपपत्र दाखल केले आहे. तसेच सदर प्रकणात बाजार 
सिमती या सहभागाची चौकशी पणन अिधिनयमा या कलम ४० अ वये कर यात 
येत आहे. 

----------------- 
औरंगाबाद िज यात सावर्जिनक बांधकाम प्रादेिशक िवभागातंगर्त 

केलेली कामे िनकृ ट दजार्ची झा याबाबत 

(१७) *  १९५२३   ी.जयंत पाटील :  तारांिकत प्र न क्रमांक १५६४० ला िदनांक 
१० माचर्, २०१६ रोजी िदले या उ तरा या सदंभार्त : स माननीय सावर्जिनक 
बांधकाम (सावर्जिनक उपक्रम वगळून) मतं्री पढुील गो टींचा खलुासा करतील    
काय :- 
  

(१) औरंगाबाद िज यात सावर्जिनक बांधकाम प्रादेिशक िवभागामाफर् त अनेक 
कामे िनकृ ट दजार्ची झा याची तक्रार पंचायत सिमती सद य, माजलगाव, 
िज.बीड यांनी केले या तक्रारीची प्रत अिधक्षक अिभयंता, सावर्जिनक बांधकाम 
िवभाग, औरंगाबाद, नांदेड, उ मानाबाद तसेच मुख्य अिभयतंा, सावर्जिनक 
बांधकाम प्रादेिशक िवभाग, औरंगाबाद यांना पाठिव यात आली आहे, हे खरे आहे 
काय,  
(२) अस यास, याप्रकरणी मुख्य अिभयंता, सावर्जिनक बांधकाम प्रादेिशक 
िवभाग, औरंगाबाद यांचेकड े के हा तक्रार कर यात आली तसेच याबाबत यांनी 
कोणती कायर्वाही केली वा कर यात येत आहे, 
(३) नस यास, शासनाने सबंंिधतांिव द कोणती कारवाइर् केली वा कर यात येत 
आहे, नस यास, िवलंबाची कारणे काय आहेत ? 
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ी. चंद्रकांत पाटील : (१) मे.यश क ट्रक्शन, लातूर यांनी केलेली कामे िनकृ ट 
दजार्ची अस याची तक्रार िदनांक १६/१०/२०१५ रोजी संबंिधतांनी केली आहे. 
(२) व (३) िवषयाधीन तक्रार िदनांक १६/१०/२०१५ रोजी कर यात आली होती.  
या तक्रारीसदंभार्त  मुख्य अिभयतंा, सावर्जिनक बांधकाम प्रादेिशक िवभाग, 
औरंगाबाद यांनी संबंिधत  अधीक्षक अिभयंता यां यामाफर् त चौकशी आदेिशत 
केली आहे.  
      संबंधीत पंचायत सिमती सद यानंी यांची तक्रार चकुी या मािहती या 
आधारे गैरसमजतुीतून के याचे िनवेदन िदनांक २५/०२/२०१६ रोजी मुख्य 
अिभयंता, औरंगाबाद यांना सादर केले आहे. तथािप मूळ तक्रारीची चौकशी 
आदेिशत केलेली अस याने  मुख्य अिभयंता यांना १ मिह यात अहवाल सादर 
करणेबाबत आदेिशत केले आहे. 

----------------- 
दिलत/आिदवासींवरील अ याचाराचे खटले प्रलंिबत अस याबाबत 

(१८) *  २२२८८   ॲड.रामहरी पनवर, ी.संजय द त : स माननीय सामािजक 
 याय मंत्री पढुील गो टींचा खलुासा करतील काय :-  

  

(१) रा  य अनसूूिचत जाती/जमाती आयोगाकड े मागील ४ वषार्पासनू 
दिलत/आिदवासीवरील अ याचाराचे १५७१ खटले प्रलंिबत अस याच ेमाहे एिप्रल, 
२०१६ म ये वा यादर यान िनदशर्नास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) अस यास, सदर प्रलिंबत खट यांचा िनपटारा कर यासाठी आव यक सुिवधा 
व मनु यबळ पुरिव याबाबत शासनाने कोणती कायर्वाही केली वा कर यात येत आहे, 
(३)  नस यास, िवलंबाची कारणे काय आहे ? 
 

ी. राजकुमार बडोले : (१) अंशत: खरे आहे. 
     रा य अनसुूिचत जाती/जमाती आयोगाकड े एकूण १५७१ प्रकरणे प्रलंिबत 
आहेत. तथािप, अनसुूिचत जाती/जमातीवरील अ याचारां या प्रलंिबत प्रकरणांची 
सखं्या  ही २४० असून उवर्िरत सवर् प्रकरणे शैक्षिणक, आिथर्क व सामािजक 
लाभासंदभार्तील आहेत. प्रलंिबत प्रकरणे िनकाली काढ याकिरता आयोगावरील 

अिधकारी/कमर्चा-यांची िरक्त पदे भर याबाबतची कायर्वाही चालू आहे. 
(२) व (३) प्र न उ  ावत नाही. 
 

----------------- 
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कद्र शासनाकडून दे यात येणार्या िश  यवृ ती वाटपात गैर यवहार के याबाबत 
(१९) * २१०३३ ी.संजय द त, ी.शरद रणिपसे, ॲड.रामहरी पनवर :  
स माननीय सामािजक  याय मंत्री पढुील गो टींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) रा यातील कौटंुिबक वािषर्क उ प न पये २.५ लाखापेक्षा कमी असले या 
मागासवगीर्य िव या यार्ंना कद्र शासनाकडून दरवषीर् पये ३००० कोटी िश यवृ ती 
दे यात येत,े नंदरूबार येथील सं थनेे बोगस िव याथीर् दाखवनू पाच वषार्त   
पये ७८ लाख तसेच उ मानाबाद येथील १७ यावसाियक सं थांनी बोगस 
िव या यार्ंची नावे सादर क न पये २.२ कोटी रकमेचा गैर यवहार के याच े 
माहे मे, २०१६ म ये वा यादर यान िनदशर्नास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) अस यास, िश यवृ ती दे यात येत असले या सवर् शैक्षिणक सं थांची 
तपासणी कर यात आली आहे काय, 
(३) अस यास, उपरोक्त संबिंधत अिधकार्यांवर शासनाने काय कायर्वाही केली वा 
कर यात येत आहे, याचा तपिशल काय आहे, 
(४) नस यास, िवलंबाची कारणे काय आहेत ? 
 

ी. राजकुमार बडोले : (१), (२) व (३), कद्र शासना या मॅट्रीको तर िश यवृ ती 
वाटपात रा याम ये गरै यवहार झाला िकंवा कसे याबाबत चौकशी कर यासाठी 
गहृिवभागा या शासन िनणर्य, िदनांक १५/१/२०१६ अ वये अपर पोिलस 
महासंचालक (प्रिशक्षण) यांचे अ यक्षतखेाली एक िवशषे चौकशी पथक (टा क 
फोसर्) थापन झाले असून सदर चौकशी पथकामाफर् त चौकशी सु  आहे. 
(४) प्र  न उ  ावत नाही. 

----------------- 
रा यातील आिदवासी समाजाला िविवध िवकास  
योजनां या लाभापासनू वंिचत ठेव याबाबत 

(२०) *  २१६७१   ी.रामराव वडकुत,े ी.हेमंत टकले, ी.िकरण पावसकर, 
अॅड.जयदेव गायकवाड, ी.अिनल भोसले, ी.संिदप बाजोिरया :   स माननीय 
आिदवासी िवकास मंत्री पढुील गो टींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) रा यात आिदवासी िवभागामाफर् त सन २००५ ते २०१५ या कालावधीत 
आिदवासींसाठी कोणकोण या योजना राबिव यात आ या आहेत, सदर 
योजनासंाठी कद्र शासनाने व रा य शासनाने आिथर्क तरतूद क न सु दा मळू 
आिदवासी समाजाला िविवध िवकास योजनां या लाभापासून विंचत ठेवले जात 
आहे असे आिदवासी संशोधन व प्रिशक्षण सं थे या आयुक्तांनी माहे मे, २०१६ 
म ये वा यादर यान खलुासा केला आहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) अस यास, जातीिनहाय/वषर्िनहाय िकती िव या यार्ंना लाभ दे यात आला 
आहे, याचा तपशील काय आहे, 
(३) अस यास, मळू आिदवासींऐवजी आिदवासींची बनावट प्रमाणपत्रे देऊन िबगर 
आिदवासी यक्ती शासना या अनेक योजनांचा लाभ घेत या प्रकरणी शासनाने 
चौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय आढळून आले, 
(४)  नस यास, िवलंबाची कारणे काय आहेत ? 
 
ी. िव  ण ुसवरा : (१)  होय, हे अंशत: खरे आहे. 

(२)  सदरहू अहवालाम ये जातीिनहाय/वषर्िनहाय िकती िव या यार्ंना लाभ दे यात 
आला आहे याबाबतचा कोणताही तपिशल दे यात आलेला नाही. 
(३) आयुक्त, TRTI, पुणे यानंी यां या िदनांक १८/०२/२०१६ या पत्रा वये नांदेड 
िज हयाम ये तसेच संपुणर् मराठवाडयाम ये नामसाध यार्चा फायदा घेऊन िबगर 
आिदवासींनी अनुसूिचत जमातीची बोगस जात प्रमाणपत्रे तयार क न शासकीय 
सवलती प्रा त के याची शक्यता वतर्वली होती. ही पा वर्भूमी िवचारात घेऊन सवर् 
प्रकरणांचा सखोल तपास कर याकिरता शासनाने िद.०१ जलु,ै २०१६ रोजी या 
शासन िनणर्या वये औरंगाबाद महसूली िवभागातील अशा सवर् प्रकरणांचा तपास 
कर याकिरता  “िवशषे तपासणी सिमतीची” थापना केलेली आहे. 
(४) प्र न उ  ावत नाही.      

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

चांदरूबाजार (िज.अमरावती) सावर्जिनक बांधकाम िवभागा  या 
 िव ामगहृाम ये सोयी-सुिवधा उपल ध क न दे याबाबत 

(२१) *  २२३४४   ी.मािणकराव ठाकरे, ॲड.रामहरी पनवर :  स माननीय 
सावर्जिनक बांधकाम (सावर्जिनक उपक्रम वगळून) मतं्री पुढील गो टीचंा खलुासा 
करतील काय :- 
  

(१) चांदरूबाजार (िज.अमरावती) सावर्जिनक बांधकाम िवभाग यां या अिधन त 
मागील १० वषार्पासून िव ामगहृा या बाधंकामावर लाखो पयांचा खचर् झाला 
अस याच ेमाहे माचर्, २०१६ म ये वा यादर यान िनदशर्नास आले, हे खरे आहे 
काय, 
(२) अस यास, सदरील िव ामगहृात कोण याही सोयी-सुिवधा उपल ध कर यात 
आले या नाहीत, हे ही खरे आहे काय, 
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(३) अस यास, िव ामगहृाची न याने दु ती क न अ ययावत सोयी-सुिवधा 
उपल ध क न दे याबाबत शासनाने काय कायर्वाही केली वा कर यात येत आहे, 
(४) नस यास, िवलंबाची कारणे काय आहेत ? 
 
ी. चंद्रकांत पाटील : (१) चांदरूबाजार िव ामगहृाच ेबांधकाम पूणर् झाले असून 

सदर िव ामगहृा या थाप य व िव युत बाबींसाठी आजतागायत .२९.९५ लक्ष 
इतका खचर् झाला आहे. 
(२), (३) व (४) सदर िव ामगहृात फिनर्चर उपल ध क न २ मिह यात 
िव ामगहृ कायार्ि वत कर यात येत आहे.  

----------------- 
लातुर िज यातील िनवासी आ मशाळांना िनयिमत तादंळाचे वाटप कर याबाबत 

(२२) * २२८३७   ी.अमरनाथ राजरूकर, ी.सजंय द त : स माननीय 
सामािजक  याय मंत्री पुढील गो टींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) लातूर िज यातील सुमारे २५ िनवासी आ मशाळामं ये िशकणार्या दिलत 
िव या यार्ंना माहे स टबर, २०१५ पासून कद्र शासनाने तांदळुच िदला नस याच े
माहे मे, २०१६ म ये वा यादर यान िनदशर्नास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) अस यास, या िनवासी आ मशाळानंा तादंळाच ेिनयिमतपणे वाटप कर याबाबत 
शासनाने कद्र शासनाकड ेकोणता पाठपुरावा केला वा कर यात येत आहे, 
(३) नस यास, िवलंबाची कारणे काय आहेत ? 
 
ी. राजकुमार बडोले : (१) नाही, 

(२) कद्र परु कृत योजनतगर्त लातूर िज हयातील २८ प्राथिमक व ११ मा यिमक 
अशा एकूण ३९ कद्रीय आ मशाळा कायर्रत आहेत. सदर आ मशाळानंा संबंिधत 
आ मशाळां या मुख्या यापकांनी मागणी के यानसुार िज हा परुवठा अिधकारी 
गहू व तांदळाचे वाटप करतात. सबब, गहू व तांदळू वाटपासंबंधी कद्र शासनाकड े
पाठपरुावा कर याचा प्र न उ  ावत नाही. तसेच सदरहू गहू व तांदळू 
वाटपासंबधंी कोणतीही तक्रार प्रा त झालेली नाही. 
(३) प्र  न उ  ावत नाही. 

 
----------------- 
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को हापूर िज यातील मागासवगीर्य व अनसुूिचत जातीच ेिव याथीर्  
िश यवृ तीपासून वंिचत रािह याबाबत 

(२३) *  १९५२९   ी.जयंत पाटील :  तारांिकत प्र न क्रमांक १८००० ला िदनांक 
१० माचर्, २०१६ रोजी िदले या उ तरा या संदभार्त : स माननीय सामािजक 
 याय मंत्री पढुील गो टींचा खलुासा करतील काय :- 

  

(१) को हापूर िज हा पिरषदे या िज हा म यवतीर् बँके या शाखेतील खा यावर 
पुणे िवभागाच े उपआयुक्त यांनी माहे जून, २०१५ म ये मागासवगीर्य व 
अनसुूिचत जाती या िव या यार्ं या िश यवृ तीसाठी शासनाकडून आलेले      
पये १ कोटी ४५ लाख इतक्या रक्कमेच ेवाटप केले नस याने सदर िव याथीर् 

िश यवृ तीपासून वंिचत रािह याचे िनदशर्नास आले, हे खरे आहे काय, 
(२)  अस यास, इय ता ९ वी व १० वी मधील अनसुूिचत जाती या िव या यार्ंच े
जातीचे दाखले व मुख्या यापकांनी िव या यार्ंचे बँक खा यातील क्रमाकं चुकीच े
भर याने िव या यार्ंना सन २०१४-१५ या िश यवृ तीपासून विंचत रहावे लागले, 
हे ही खरे आहे काय, 
(३) अस यास, चुकीचे बँक खाते नबंर देणार्या व जाती या दाख यांची 
िव या यार्ंकडून पूतर्ता क न न घेणार्या मखु्या यापक व इतर संबिंधतांवर 
शासनाने कोणती कारवाइर् केली वा कर यात येत आहे, 
(४) नस यास, िवलंबाची कारणे काय आहेत ? 
 
ी. राजकुमार बडोले : (१) अंशत: खरे आहे. 

(२) इय ता ९ वी व १० वी मधील अनुसूिचत जाती या िव या यार्ंना कद्र 
पुर कृत िश यवृ ती योजनतगर्त आव यक असलेला जातीचा दाखला 
िव या यार्ंनी सादर न के याने तसेच मखु्या यापकांनी िव या यार्ंच े बँक खाते 
क्रमांक चुकीच ेभर याने काही िव या यार्ंचे िश यवृ ती अजर् प्रलंिबत आहेत. 
(३) अिनयिमतता झालेली नस याने चौकशी कर यात आलेली नाही. 
(४) प्र  न उ  ावत नाही. 
 

----------------- 
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भोलावड-ेमहूड े(ता.भोर, िज.पुणे) या र यावरील झाड-ेझडुपे काढ याबाबत 
 

(२४) *  २२२९५   ॲड.रामहरी पनवर : स माननीय सावर्जिनक बांधकाम 
(सावर्जिनक उपक्रम वगळून) मंत्री पढुील गो टींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) भोलावड-ेमहूड े (ता.भोर, िज.पुणे) र यावरील प्रवाशांना त्रासदायक ठरत 
असलेली झाड-ेझुडपे काढून टाक  यासंदभार्त ग्राम थांनी सावर्जिनक बांधकाम 
िवभागाकड ेमागणी क नही कायर्वाही झाली नस याच ेमाहे एिप्रल, २०१६ म ये 
वा यादर यान िनदशर्नास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) अस  यास, उक्त प्रकरणी संबंिधतांवर शासनाने कोणती कायर्वाही केली वा 
कर यात येत आहे, 
(३) नस यास, िवलंबाची कारणे काय आहेत ? 
 
ी. चंद्रकातं पाटील : (१) नाही. ग्राम थांनी मागणी के याप्रमाणे सदरील 

र यावरील झाड-ेझुडप े काढून टाक यात आलेली आहेत. र ता वाहतुकीस 
सुि थतीत आहे. 
(२) प्र  न उ  ावत नाही. 
(३) प्र  न उ  ावत नाही. 
 

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

िचखली (िज.बलुढाणा) तालुक्यातील शतेकर्यांना िव याची रक्कम दे याबाबत 
 

(२५) *  २२३४७   ी.मािणकराव ठाकरे, ॲड.रामहरी पनवर :  स माननीय 
सहकार मतं्री पुढील गो टींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) िचखली (िज.बुलढाणा) तालुक्यातील शतेकर्यांनी शेतातील िपक िव याचा 
ह ता बकेत भरला असतानाही  यांना िपक िव याची रक्कम िदली नस याचे माहे 
जून, २०१६ म ये वा यादर यान िनदशर्नास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) अस यास, दु काळी पिरि थती अस याने सोयाबीन, मुग, उडीद, कापसू, तूर 
इ यादी िपकाचं ेअ य प उ पादन होणे तसेच शेतकर्यांना िपक िव याची रक्कम 
िमळाली नस याने होणारी गैरसाय दरू कर यासाठी शासनाने काय कायर्वाही 
केली वा कर यात येत आहे, 
(३) नस यास, िवलंबाची कारणे काय आहेत ? 
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ी. सुभाष देशमखु : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) संबंिधत बँकांना ता काळ िपक िव या या रकमा संबंिधत शेतकर्यां या 
खा यात जमा कर याचे िनदश िदलेले आहेत. 
(३) प्र  न उ  ावत नाही. 

----------------- 
लातूर येथील शासकीय वसितगहृातील िव या यार्ंना  

िनकृ ट दजार्चा आहार वाटप झा याबाबत 
(२६) *  २२८८६   ी.अमरनाथ राजरूकर, ी.संजय द त : स माननीय 
सामािजक  याय मंत्री पुढील गो टींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) लातूर येथील मांजरा सहकारी साखर कारखा यानजीक असले या शासकीय 
वसितगहृातील हजार िव या यार्ंना िनकृ ट दजार्चा आहार िदला जात असनू 
याबाबत तक्रार के यास िव या यार्ं या पालकांना वेगवेगळी कारणे सांगनू 
िव या यार्ंना आठ-दहा िदवसासाठी वसितगहृातून बाहेर काढले जात अस याची 
तक्रार िव या यार्ंनी िज हािधकार्यांकड े केली अस याच ेमाहे माचर्, २०१६ म ये 
वा यादर यान िनदशर्नास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) अस यास, या सदंभार्त शासनाने चौकशी क न या वसितगहृा या प्रशासनावर 
कारवाई करण े व िव या यार्ंना चांग या दजार्चा आहार दे याबाबत कोणती 
कायर्वाही केली वा कर यात येत आहे, 
(३) नस यास, िवलंबाची कारणे काय आहेत ? 
 
ी. राजकुमार बडोले : (१) अंशत: खरे आहे 

     सदर वसितगहृातील िव या यार्ंनी भोजनासंदभार्त िज हािधकारी, लातूर 
यांना माहे माचर्, २०१६ म ये िनवेदन िदले होते. 
(२)  भोजन पुरवठा आदेशातील अटी व शतीर्नसुार संबिंधत भोजन ठेकेदारावर 
दंडा मक कायर्वाही कर यात आलेली आहे. 
(३) प्र  न उ  ावत नाही. 

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

िवधान भवन :   उ तमिसगं च हाण 
मुंबई.   सिचव, 

महारा ट्र िवधानपिरषद 
________________________________________________________ 
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