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

ताराांकित प्रश्नोत्तराांची यादी 
  

गुरुिार, हदनाांि ०७ एवप्रल, २०१६ / चैत्र १८, १९३८ ( शिे ) 
  
(१) सहिार, पणन आणण िस्त्त्रोद्योग, सािवजननि 

बाांधिाम (सािवजननि उपक्रम िगळून) मांत्री 

 

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

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

प्रश्नाांची एिूण सांख्या - ६२ 
------------------------------------- 

 

रेििी (ता.गेिराई, जज.बीड) येथील खांडूबाबा माध्यममि विद्यालयात  
मशष्ट् यितत्ती िापपात ााले्या गैर्यिहाराबाबत 

(१) *  १६०५१   श्री.अमरमसांह पांडडत, श्री.रामराि िडिुते, श्री.विक्रम िाळे, 
श्री.सनतश च्हाण, श्री.ख्िाजा बेग, श्री.धनांजय मुांड े:  ताराांकित प्रश्न क्रमाांि 
११८३७ ला हदनाांि १५ डडसेंबर, २०१५ रोजी हदले्या उत्तराच्या सांदभावत:    
सन्माननीय सामाजजि न् याय मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) मौजे रेवकी (ता.गेवराई, जज.बीड) येथील खींडूबाबा ववद्यालयात साववत्रीबाई 
फुले शिषयवतृ्ती वा्पात लालेयाया गवरयवयवराराबाबत नानाींक २३ सप् े्ंबर, 
२०१५ रोजी वा त्या सुमारास तक्रारीच्या अनषुींगाने आयकु्त, समाजकयायाण, पुणे 
याींचेकडून अरवाल मागववण्यात आला आरे, रे खरे आरे काय, 
(२) असयायास, आयकु्त, समाजकयायाण, पुणे याींच्या अरवालातील ननषकषष काय 
आरेत, 
(३) असयायास, सन २००८ ते २०१३ या कालावधीत लालेयाया उक्त िाळेतील 
शिषयवतृ्ती गवरयवयवरार प्रकरणी सराय्यक आयुक्त, समाजकयायाण, बीड याींनी 
ाोषीींववरुध्ा कारवाई करण्यास ाोन वषाषच्या ववलींबाची कारणे काय आरेत, 
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(४) असयायास, ाोषी िाळेने त्याींचेकडील शिषयवतृ्तीमधील शियालक रक्कम 
चलनाद्वारे तब्बल ाोन वषाषनींतर समाजकयायाण ववभागाला भरणा केली, तसेच 
सारची रक्कम बेकायाेिीरपणे वापरयायाबाबत ाोषीींववरुध्ा िासनाने कोणती 
कारवाई केली वा करण्यात येत आरे, 
(५) नसयायास, ववलींबाची कारणे काय आरेत ? 
 
श्री. राजिुमार बडोले : (१) िासन पत्र नानाींक ४/१२/२०१५ अन्वये सींत खींडुबाबा 
माध्यशमक ववद्यालयातील साववत्रीबाई फुले शिषयवतृ्ती योजनेच्या शिषयवतृ्ती 
वा्पातील तक्रारीच्या अनुषींगाने आयुक्त, समाजकयायाण, पुणे याींचेकडून अरवाल 
मागववण्यात आला आरे. 
(२) आयुक्त, समाजकयायाण, बीड याींनी सरायक आयुक्त, समाजकयायाण, पुणे 
याींचा अरवाल साार केला आरे. त्यानषुींगाने आयुक्त, समाजकयायाण, पुणे याींना 
प्रस्ततु अरवालाची छाननी करुन स्वयींस्पष् अरवाल साार करण्याच्या सूचना 
ाेण्यात आयाया आरेत. 
(३) सन २०१३ मध्ये सरायक आयकु्त, समाजकयायाण, बीड याींनी चौकिी करुन 
सींबींधधताींवर कारवाई करण्याचे आाेि शिक्षणाधधकारी याींना नाले रोते. 
(४) ग् शिक्षणाधधकारी गेवराई याींना नानाींक २४/०५/२०१३ रोजी ववद्याथीनी व 
पालक याींनी ननवेान ाेवनू आम्राला शिषयवतृ्ती शमळाली असयायाचे तसेच 
तक्राराार ववद्याथीनी यवयनतररक्त इतर शिषयवतृ्ती मींजूर केलेयाया ववद्याथीनीींपवकी 
एका ववद्याथींनीचा आकजस्मक मतृ्यू लायायाने सार ववद्याथीनीस मींजूर रक्कम 
रुपये ९००/- नानाींक ०२/०८/२०१३ रोजी चलनाने िासन खाती जमा करण्यात 
आलेली आरे. 
(५) प्रश्न उद्् ावत नारी. 

----------------- 
परभणी जज्हा मध्यिती सहिारी बँिेने िापप  

िेले्या बबगर शतेी िजव िसुलीबाबत 

(२) *  १५०२७   श्री.अब्दु् लाखान दरुावणी, श्री.धनांजय मुांड,े श्री.सनतश च्हाण :   
सन्माननीय सहिार मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) परभणी जजयारा मध्यवती सरकारी बँकेने वा्प केलेयाया बबगर िेती कजष 
वा्पातील रक्कम वसुली ववना थकीत रानरयायाने नाींाेड येथील सरकार 
न्यायालयाने १०९ अवाडषच्या वसुलीसाठी आाेि काढले आरेत, रे खरे आरे काय, 
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(२) असयायास, वसुली करण्यासाठी ननयकु्त करण्यात आलेयाया वविेष वसुली 
अधधकारी व इतर यींत्रणाींच्या प्रलींबबत धोरणामुळे ववनरत मुातीत वसुली प्रक्रक्रया 
पुणष रोऊ न िकयायाने बॅंक व िेतकरी अडचणीत आयायाबाबतची तक्रार 
पत्रकाराींनी ववभागीय सरननबींधक सरकारी सींस्था, औरींगाबाा याींच्याकड े सन 
२०१६ मध्ये वा त्या ारम्यान केली आरे, रे री खरे आरे काय, 
(३) असयायास, अवाडषच्या वसुलीसाठी वविेष वसुली अधधकारी व इतर यींत्रणाींच्या 
अकायषक्षमतेची चौकिी कूनन कजष वसुलीबाबत कोणती कायषवारी केली वा 
करण्यात येत आरे, 
(४) नसयायास, ववलींबाची कारणे काय आरेत ? 
  
श्री. चांद्रिाांत पापील : (१) रोय, रे खरे आरे. 
(२) रोय, रे खरे आरे. 
(३) अवाडष प्राप्त १०९ सींस्थेस वविेष वसुली अधधकारी याींच्यामाफष त सींस्था / 
सींस्था सींचालक मींडळास कजष भरणा करणेबाबत नो्ीस नालेयाया सींस्थाींकडून   
रु. १६६.२२ लाख वसुल लालेले आरेत.  त्यापवकी ८ सींस्थाींची रु. १३.९३ लाख 
वसुल लाले असून सींस्था सींपुणष ननरींक लालेयाया आरेत.  तसेच ४१ सींस्थाच्या 
सींचालकाींच्या ववयजक्तक मालमत्तेवर सींस्थेच्या कजाषचा बोजा नोंा केलेला आरे. 
उवषरीत सींस्थेच्याबाबत वसुलीची कायषवारी बॅंकेमाफष त सुरु आरे. 
   मुख्य कायषकारी अधधकारी, परभणी जजयारा मध्यवती सरकारी बॅंक याींना 
ववभागीय सरननबींधक, सरकारी सींस्था, औरींगाबाा याींचे पत्र ना.१७.०२.२०१६ व 
जजयारा उपननबींधक, परभणी याींचे ना. २६.०२.२०१६ च्या पत्रानुसार चौकिी करुन 
उधचत कायषवारी करण्याबाबत कळववले आरे. त्यानुसार बॅंकेने चौकिी सुरु केली आरे.  
(४) प्रश्न उद्् ावत नारी. 

----------------- 
राज्य शासनाच्या विभागातील रेप िॉन्रैक्प खरेदीांची चौिशी िरण्याबाबत 

(३) *  १४७७१   आकिव .अनांत गाडगीळ : सन्माननीय उद्योग मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) िासनाच्या सवषच ववभागातील मागील १५ वषाषतील सवष रे् कॉन्रवक्् 
खरेाीींची चौकिी सुरु केली असून यासाठी मुख्य सधचवाींच्या अध्यक्षतेखाली 
उच्चाधधकार सशमती स्थापन केली असयायाचे मारे जानेवारी, २०१६ मध्ये वा 
त्याारम्यान ननािषनास आले आरे, रे खरे आरे काय, 
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(२) असयायास, या सशमतीच्या चौकिीत काय ननािषनास आले वा येत आरे, 
(३) नसयायास, ववलींबाची कारणे काय आरेत ? 
  
श्री. सुभाष देसाई : (१) िासनाच्या ववववध ववभागाींकडून मागील १५ वषाषमध्ये 
लालेयाया खरेाीची चौकिी करण्यासाठी मा.मुख्य सधचव याींच्या अध्यक्षतेखाली 
अप्पर मुख्य सधचव (ववत्त), प्रधान सधचव (उद्योग) अिी बत्रसास्यीय सशमती 
नानाींक ६.८.२०१५ रोजी स्थापन करण्यात आली आरे. 
(२) व (३) सार सशमतीने ज्या वस्तुींची खरेाीाार ववभागाने खरेाी ई-ननववाा 
प्रक्रक्रया राबवनू करणे बींधनकारक रोते, परींत ु सार मयाषाेत ज्या प्रकरणी      
ई-ननववाा न राबववता खरेाी करण्यात आली आरे. अिा मागील १५ वषाषत 
ारकरारावर वावषषक रुपये १० को्ीपेक्षा अधधक क्रकीं मतीच्या केलेयाया खरेाीची 
मानरती सींबींधधत खरेाीाार ववभागाकडून सींकशलत करण्याचे सशमतीने ननाेि नाले 
असून त्यानुसार कायषवारी करण्यात येत आरे. 
 

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

मुांबई ित षी उत्पन्न बाजार सममतीमधील िमवचाऱयाांची ररक्त पदे भरण्याबाबत 

(४) *  १४७८४   श्री.नरेंद्र पापील, श्री.सुननल तपिरे, श्री.धनांजय मुांड,े श्री.हेमांत 
पिले, श्री.किरण पािसिर, श्री.जयिांतराि जाधि, श्री.प्रिाश बबनसाळे, श्री.सांहदप 
बाजोररया, श्री.अननल भोसले, श्री.विक्रम िाळे, अॅड.जयदेि गायििाड, श्री.ख्िाजा 
बेग, श्री.रामराि िडिुते, श्री.धगरीशचांद्र ्यास :   सन्माननीय पणन मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) मुींबई कृषी उत्पन्न बाजार सशमतीच्या सींचालक मींडळाने ाोन वषाषपासून 
ररक्त असलेयाया १०६ पााींना मींजूरी ाेण्याबाबतचा प्रस्ताव िासनाकड ेपाठवूनरी, 
या प्रस्तावास मींजूरी शमळत नसयायाने एपीएमसीला कमी कमषचाऱयाींच्या मातीने 
सवष कामकाज करावे लागते, रे खरे आरे काय, 
(२) असयायास, या पााींची भरती केयायास ५० ्क्के वेतन खचाषला िासनाची 
मान्यता लागते व री मान्यता शमळेपयतं पााींची भरती करता येत नसयायाने 
बाजार सशमतीत सध्या कायषरत असलेयाया ८०० कमषचारी व अधधकाऱयाींच्या 
माफष त सध्याचे कामकाज करणे िक्य नसयायाने ररक्त लालेयाया १०६ पााींना 
मींजूरी ाेण्यास ्ाळा्ाळ करणाऱया सींबींधधत अधधकाऱयाींववरुध्ा िासनाने कोणती 
कारवाई केली वा करण्यात येत आरे, 
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(३) असयायास, एपीएमसी सींचालक मींडळाने ररक्त असलेयाया १०६ पााींसाठी 
पाठववलेयाया प्रस्तावाला मींजरूी ाेण्यामध्ये कोणत्या अडचणी येत आरेत, सार 
प्रस्तावाला मींजूरी कधी ाेण्यात येणार आरे, 
(४) नसयायास, ववलींबाची कारणे काय आरेत ? 
 
श्री. चांद्रिाांत पापील : (१) मुींबई कृवष उत्पन्न बाजार सशमतीमधील ररक्त पााींना 
मींजूरी ाेण्याचा प्रस्ताव मागील ाोन वषाषत िासनास प्राप्त लालेला नारी.  
(२), (३) व (४) सशमतीच्या ननयववळ उत्पन्नाच्या ५० % पेक्षा जास्त आस्थापना 
खचष करता येत नारी. तथावप, पा भरतीचा प्रस्तावच िासनास प्राप्त लालेला 
नसयायाने त्याच्या मान्यतेचा व ती ‘न’ नायायामुळे अधधकाऱयाींववरुध्ा कायषवारीचा 
प्रश्न उद्् ावत नारी. 

----------------- 
आश्रमशाळेतील महहला अधधक्षि, मशक्षि ि मशक्षिेतर 

 िमवचाऱयाांना मान्यता देण्याबाबत 

(५) *  १५१९६   श्री.धनांजय मुांड,े श्री.अमरमसांह पांडडत, श्री.प्रिाश गजमभये :   
सन्माननीय सामाजजि न् याय मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) वव.जा.भ.ज., इ.मा.व.  व  वव.मा.प्र. याींच्या अींतगषत चालववण्यात येत 
असलेयाया आश्रमिाळेतील मनरला अधधक्षक, शिक्षक व शिक्षकेतर कमषचाऱयाींना 
मान्यता ाेण्याबाबत प्रााेशिक उप आयुक्त, औरींगाबाा याींच्याकडून ्ाळा्ाळ रोत 
असयायाबाबत लोकप्रनतननधीींनी मारे सप् े्ंबर, २०१५ मध्ये वा त्या ारम्यान 
मा.सामाजजक न्याय मींत्री, याींच्याकड ेतक्रार केली रोती, रे खरे आरे काय, 
(२) असयायास, मा. सामाजजक न्याय मींत्री याींनीरी प्रााेशिक उप आयुक्त, 
औरींगाबाा याींना आश्रमिाळेतील कमषचाऱयाींना मान्यता ाेण्याबाबतची प्रकरणे 
ननकाली काढण्याच्या सुचना नायाया रोत्या, रे री खरे आरे काय, 
(३) असयायास, मा.मींत्री मरोायाींनी सूचना करुनरी प्रााेशिक उप आयुक्त, 
औरींगाबाा रे ्ाळा्ाळ करीत असयायाने त्याींच्यावर कारवाई करण्याची मागणी 
रोत आरे, रे री खरे आरे काय, 
(४) असयायास, मागणीनुसार कमषचाऱयाींना मान्यता न ाेऊन त्याींना त्रास ाेणाऱया 
प्रााेशिक उप आयुक्त याींच्यावर िासनाने काय कारवाई केली वा करण्यात येत 
आरे, 
(५) नसयायास, ववलींबाची कारणे काय आरेत ? 
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श्री. राजिुमार बडोले : (१) रोय. 
(२) रोय. 
(३) नारी. 
(४) याबाबत स्वयींस्पष् व सववस्तर अरवाल वस्तजुस्थतीसर साार करण्याचे 
ननाेि सींचालकाींना ाेण्यात आलेले आरेत. 
(५) प्रश्न उद्् ावत नारी. 

----------------- 
मुांबई-गोिा महामागावसाठी सांपाहदत िेले्या रत्नाधगरी जज्हयातील  

जममनीचा मोबदला शतेिऱयाांना देण्याबाबत 
(६) *  १४७२९   श्री.सांजय दत्त : सन्माननीय सािवजननि बाांधिाम (सािवजननि 
उपक्रम िगळून) मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) रत्नाधगरी जजयारयातील मींबई-गोवा मरामागाषचे रोणारे चौपारीकरण आणण 
शमऱ या बींार ते नागपूर रा नवीन रोणारा मरामागष यामुळे सींपूणष पाली गाींव 
उध्वस्त रोणार असयायाचे मारे जानेवारी, २०१६ मध्ये वा त्या ारम्यान 
ननािषनास आले आरे, रे खरे आरे काय, 
(२) असयायास, सार मरामागाषसाठी ितेकऱ याींकडून सींपानात करण्यात येणाऱ या 
जशमनीच्या क्रकीं मत भावानुसार मोबाला ाेण्याबाबत कोणती कायषवारी केली वा 
करण्यात येत आरे, 
(३) नसयायास, ववलींबाची कारणे काय आरेत ? 
 

श्री.चांद्रिाांत पापील : (१) रे खरे नारी. 
      मुींबई-गोवा ह्या राषरीय मरामागष ६६ (जुना १७) चा क्रक.मी. २९९/९५० ते 
क्रक.मी. ३०४/१०० असा ४.१५ क्रक.मी. लाींबीचा  तसेच  शमऱया बींार ते नागपूर 
ह्या राषरीय मरामागष १६६ (जुना २०४) चा क्रक.मी. ३१/०० ते ३२/०० असा १.०० 
क्रक.मी. लाींबीचा मरामागष पाली गावातनू जातो. 
      सद्यजस्थतीत ाोन्री मरामागांची ३० मी्र रुीं ा जागा कें द्र िासनाच्या 
ताब्यात असून चौपारीकरणासाठी ाोन्री बाजूस सवषसाधारणपणे ७.५० मी्र 
रुीं ाीचे अनतररक्त भुसींपाान करण्याची कायषवारी प्रगतीत आरे. मुींबई-गोवा राषरीय 
मरामागष ६६ (जुना १७) च्या प्रस्ताववत भुसींपाानामुळे पाली गावातील 
अजस्तत्वातील ८६४ बाींधकामापवकी फक्त ५२ बाींधकामे बाधधत रोणार असून  
शमऱया बींार ते नागपूर ह्या राषरीय मरामागष क्र. १६६ (जुना २०४) च्या 
प्रस्ताववत भुसींपाानामुळे १४ बाींधकामे बाधधत रोणार आरेत. 
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(२) मरामागाषसाठी भुसींपाान प्रक्रक्रया वविेष भुसींपाान अधधकारी, रत्नाधगरी 
याींचेमाफष त राषरीय मरामागष अधधननयम १९५६ नुसार प्रगतीत असून उक्त 
अधधननयमाच्या प्रचशलत तरताुीनुसार मोबायायाची रक्कम पररगणणत करुन 
सींबींधधताींना अाा करण्याची कायषवारी करण्याचे प्रस्ताववत आरे. 
(३) प्रश्न उद्् ावत नारी. 
 

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

चाळीसगाांि–मालेगाांि–सपाणा–नामपुर (जज.नामशि) या रस्त्त्याचे  
चौपदरीिरण िरण्याबाबत 

(७) *  १४५९२   डॉ.अपिूव हहरे :   सन्माननीय सािवजननि बाांधिाम 
(सािवजननि उपक्रम िगळून) मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) चाळीसगाींव–मालेगाींव–स्ाणा-नामपुर (जज.नाशिक) येथील वारतकू रराारी व 
वाषळीचा असलेला रस्ता अूनीं ा असयायाने वारींवार रोणारे अपघात आणण वारतकू 
कोंडी, जजवीत व ववत्तीय रोत असलेले नकुसान ह्याबाबी ववचारात घेता सारील 
रस्त्याचे चौपारीकरण यवरावे, अिी मागणी लोकप्रनतननधी (नाशिक) याींनी 
मा.सावषजननक बाींधकाम मींत्री (सावषजननक उपक्रम) मरोाय याींचेकड े नानाींक     
१८ ऑगस््, २०१५ मध्ये वा त्या सुमारास ननवेानाद्वारे केली आरे, रे खरे आरे 
काय, 
(२) असयायास, प्रश्नोक्त मागणीच्या अनषुींगाने कोणता ननणषय घेण्यात आला व 
त्यानुसार कोणती कायषवारी केली वा करण्यात येत आरे, 
(३) असयायास, रराारीच्यादृष्ीने मरत्वपुणष असलेला व वारतुकीने गजबजलेयाया 
ह्या रस्त्याचे चौपारीकरणाचे काम करणेबाबत िासनाने कोणती कायषवारी केली 
वा करण्यात येत आरे, 
(४) नसयायास, ववलींबाची कारणे काय आरेत ? 
  
श्री. चांद्रिाांत पापील : (१) रोय. 
(२), (३) व (४) प्रश्नाींक्रकत रस्त्याचे काम ननकष, प्राधान्यक्रम मींजूरी व ननधीच्या 
उपलब्धतेनुसार राती घेण्याचे ननयोजन रारील. 

----------------- 
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ठाण्यातील विविध सांिुलातील सदननिाांचे िापप शासिीय 
िमवचाऱयाांना िरण्याबाबत 

(८) *  १६२४३   प्रा.जोगेन्द्र ििाड,े श्री.नरेंद्र पापील, श्री.धनांजय मुांड,े श्री.हेमांत 
पिले, श्री.किरण पािसिर, श्री.जयिांतराि जाधि, श्री.प्रिाश बबनसाळे, श्री.सांहदप 
बाजोररया :   सन्माननीय सािवजननि बाांधिाम (सािवजननि उपक्रम िगळून) 
मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) ठाण्यातील लोढा सींकुल, घोडबींार रोडवरील रावरे शस्ी, आर मॉलिजेारील 
प्राईड पाकष , वाघबीळ येथील उन्नती वुडस, पे्रस््ीज रेशसडने्सी, भूमी एकसष, 
वविाल रेशसडने्सी, कोरल सींकुल आाी सींकुलातील साननकाींचे वा्प िासकीय 
कमषचाऱयाींना करण्यात येणार आरे, रे खरे आरे काय, 
(२) असयायास, सावषजननक बाींधकाम ववभागाकडून या साननका रारण्यास योग्य 
आरेत क्रकीं वा नारी याचे सवेक्षण करण्यात आले आरे काय, 
(३) असयायास, या सवेक्षणानुसार कोणत्या सुधारणा सावषजननक बाींधकाम 
ववभागाने सुचववलेयाया आरेत, 
(४) असयायास, या साननकाींचे वा्प केयवरापयतं करण्यात येणार आरे 
(५) नसयायास, ववलींबाची कारणे काय आरेत ? 
 
श्री. चांद्रिाांत पापील : (१) रोय. 
(२) रोय. 
(३) क्रकरकोळ ारुुस्ती जसे इलेक्रीक स्वीचेस, डब्याय.ुसी.पॉ् कयवरर, अपूणष 
रींगकाम, णखडकीच्या काचा बसववणे, शलकेज काढणे, ारवाजे ारुुस्ती, इतर 
सुधारणा सुचववलेयाया आरेत. 
(४) सार साननकाींबाबत ववकासकास द्यावयाचा ननधी जजयाराधधकारी ठाणे 
याींचेकडून ववतरीत केयायानींतर सावषजननक बाींधकाम ववभागास साननका ताब्यात 
शमळायायावर त्याचे वा्प जजयारा ननवास वा्प सशमतीमाफष त करण्यात येणार 
आरे. 
(५) प्रश्न उद्् ावत नारी. 
 

----------------- 
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राज्य सहिारी ि जज्हा सहिारी बँिाांच्या गैर्यिहारात गुांतले्या सांचालिाांना 
ननिडणिू लढण्यास बांदीबाबतच्या ननणवयाची अमांलबजािणी िरण्याबाबत  

 (९) *  १५६०८   श्रीमती हदप्ती चिधरी, डॉ.सुधीर ताांबे, श्री.मुाफ्फर हुसेन 
सय्यद, श्री.अशोि ऊफव  भाई जगताप, अॅड.अननल परब, श्री.सुननल तपिरे, 
श्री.प्रिाश गजमभये :   सन्माननीय सहिार मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा 
करतील काय :- 
  

(१) बरखास्त केलेयाया राज्य सरकारी बकँ आणण जजयारा बकँा याींच्या 
गवरयवयवरारात गुींतलेयाया तत्काशलन सींचालकाींवर पुढील ारा वषे कोणत्यारी 
सरकारी बकेँची ननवडणकू लढण्यास बींाी घालण्याचा ननणषय िासनाने मींगळवार, 
नानाींक ५ जानेवारी, २०१६ रोजी घेतला, रे खरे आरे काय, 
(२) असयायास, सार ननणषयाचे स्वरुप काय आरे, 
(३) असयायास, मराराषर राज्य सरकारी बकेँचे मींडळ बरखास्त करण्यात आले 
असून त्यामध्ये सींबींधधत असलेयाया सवष सींचालकाींना ननवडणकुीत अपात्र 
ठरववण्याचा ननणषय िासनाने घेतला आरे, रे री खरे आरे काय, 
(४) असयायास, सार ननणषयाची अींमलबजावणी करण्यासाठी िासनाने कोणती 
कायषवारी केली वा करण्यात येत आरे 
(५) नसयायास, ववलींबाची कारणे काय आरेत ? 
 
श्री. चांद्रिाांत पापील : (१) रोय. 
(२) या अध्यााेिाद्वारे ववमा उतरववलेयाया सरकारी बँकेच्या बाबतीत, मराराषर 
सरकारी सींस्था (सुधारणा) अध्यााेि २०१६ च्या प्रारींभाच्या नानाींकापवूी ारा 
वषाषच्या कालावधीच्या आत, कोणत्यारी वेळी क्रकीं वा अिा प्रारींभानींतर कोणत्यारी 
वेळी, भारतीय ररलयवरष बँकेच्या मागणीनुसार जर नतची सशमती ननषप्रभाववत 
करण्यासाठीचा आाेि, कलम ११० अ अन्वये काढलेला असेल तर अिा 
सशमतीचा कोणतारी सास्य सशमती ननषप्रभाववत करण्यासाठीचा आाेिाच्या 
नानाींकापासून सशमतीच्या ाोन मुातीींच्या कालावधीकररता अिा बकेँच्या 
सशमतीवर सास्य म्रणनू पुन्रा ननयुक्त केला जाण्यास पनु्रा नामननाेशित केला 
जाण्यास पुन्रा ननवडून येण्यास क्रकीं वा पुन्रा स्वीकृत केला जाण्यास क्रकीं वा अिा 
बँकेच्या क्रकीं वा इतर कोणत्यारी बँकेच्या सशमतीचा सास्य म्रणनू रारण्यास क्रकीं वा 
नतचा सास्य म्रणनू ननयकु्त केला जाण्यास, नामननाेशित केला जाण्यास, 
ननवडून येण्यास क्रकीं वा स्वीकृत केला जाण्यास पात्र असणार नारी. 
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(३) रोय. 
(४) ररलयवरष बकेँच्या मागणीनुसार कायाा कलम ११० अ अन्वये ननषप्रभाववत 
करण्यात आलेले मराराषर राज्य सरकारी बँकेच्या यवयवस्थापक सशमतीवरील 
सास्य सध्या ज्या सरकारी बँकाींचे यवयवस्थापक सशमती सास्य म्रणनू कायषरत 
आरेत अिा सास्याींना यवयवस्थापक सशमती सास्य पाावूनन काढून ्ाकण्यासाठी 
कायाा कलम ७३कअ मधील सुधारणेनसुार सींबींधधत ननबींधकामाफष त १७ 
सींचालकाींना नो्ीसा नायाया आरेत. 
(५) प्रश्न उद्् ावत नारी. 
 
 
 

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

नामशि शहरातील विविध स्त्मशानभूमीत राख चाळण्याचे िाम िरणाऱया मातांग 
समाजाच्या महहलाांना िामे पेंडर न मागिता प्रायोधगि तत्िािर देण्याबाबत 

(१०) *  १४९४९   श्री.जयिांतराि जाधि :  ताराांकित प्रश्न क्रमाांि ८०३० ला 
हदनाांि १३ जुलै, २०१५ रोजी हदले्या उत्तराच्या सांदभावत:  सन्माननीय 
सामाजजि न् याय मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) नाशिक िररातील ववववध स्मिानभूमीत राख चाळण्याचे काम करणाऱया 
मातींग समाजाच्या मनरलाींना सामाजजक न्याय ववभागातील वसनतगरेृ वा 
कायाषलयातील साफसफाई, माळीकाम इत्यााी कामे े्ंडर न मागवता प्रायोधगक 
तत्वावर ाेण्याबाबत नानाींक ३१ जानेवारी, २०१४ रोजी वा त्या सुमारास 
िासनस्तरावर लालेयाया बवठकीमध्ये ननणषय घेण्यात आला आरे, रे खरे आरे 
काय, 
(२) असयायास, उक्त ननणषयाची अींमलबजावणी करण्यासाठी िासन ननणषय केयवरा 
ननगषशमत करण्यात येणार आरे, 
(३) नसयायास, ववलींबाची कारणे काय आरेत ? 
  
श्री. राजिुमार बडोले : (१) नारी. 
(२) व (३) प्रश्न उद्् ावत नारी. 
 

----------------- 
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औरांगाबाद ते अजजांठा लेणी या रस्त्त्याची ाालेली दरुिस्त्था 

(११) *  १५७४८   श्री.सांहदप बाजोररया, श्री.अननल भोसले, श्री.विक्रम िाळे, 
अॅड.जयदेि गायििाड, श्री.सुननल तपिरे, श्री.ख्िाजा बेग, श्री.रामराि िडिुते, 
श्री.सुभाष ााांबड, श्री.सांजय दत्त, श्री.अशोि ऊफव  भाई जगताप, श्री.मुाफ्फर 
हुसेन सय्यद, श्री.धगरीशचांद्र ्यास :   सन्माननीय सािवजननि बाांधिाम 
(सािवजननि उपक्रम िगळून) मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) धचनचे मा.उप राषरपती याींनी जगप्रशसध्ा अजजींठा व वेरुळ लेण्याींना नालेयाया 
भे्ी ारम्यान अत्यींत खराब रस्त्याने त्याींना जावे लागयायाने कें द्र िासनाच्या 
परराषर खात्याने या खराब रस्त्याींची गींभीर ाखल घेऊन, राज्य िासनाकड े
नानाींक ४ नोयवरेंबर, २०१५ रोजी वा त्या सुमारास तक्रार केयायाने सा.बाीं.ववभागाचे 
अनतररक्त मुख्य सधचव याींनी मारे नोयवरेंबर, २०१५ च्या ासुऱया आठवड्यात 
औरींगाबाा ते फााषपूर या रस्त्याची पराणी कूनन मारे डडसेंबर, २०१५ मध्ये वा 
त्या सुमारास या रस्त्याचे सफेशसींग करण्याकररता रुपये ३० को्ी मींजूर केले, रे 
खरे आरे काय, 
(२) असयायास, औरींगाबाा ते अजजींठा लेण्याींकड ेजाणाऱया रस्त्याच्या कामाींवर सन 
२०१३-२०१४, २०१४-२०१५ व २०१५-२०१६ या तीन आधथषक वषाषत क्रकती को्ी 
रुपये खचष करण्यात आले व त्या अींतगषत कोणकोणती कामे करण्यात आली आरेत, 
(३) असयायास, औरींगाबाा ते अींजजठा लेणीपयतंच्या ९५ क्रकमी रस्त्याींच्या 
डाींबरीकरणाचे काम ३१ ्क्के कमी ारात मींजुर कूनन त्या रस्त्याचे भुशमपुजन 
करण्यात आले असून सार काम सुरु लाले नसयायाचे मारे जानेवारी, २०१६ मध्ये 
वा त्या ारम्यान ननािषनास आले, रे खरे आरे काय, 
(४) असयायास, उक्त काम बारामतीच्या जगताप कन्स्रक्िन या गुत्तेााराने 
रुपये २५ को्ीचे काम १७ को्ीरुपयाींत घेतले असून रा रस्ता जागनतक वारसा 
असलेयाया अजजींठा लेणी या पयष् क स्थळाकड ेजात असयायाने याचे काम प्रलींबबत 
असयायाने नारक पयष् क व इतररी नागररकाींची गवरसोय रोत असयायाने याबाबत 
िासनाने काय कायषवारी केली वा करण्यात येत आरे, 
(५) धचनच्या उपराषरपतीींच्या ाौऱयात खराब रस्त्याींमुळे राज्याची व ाेिाची 
प्रनतमा मशलन रोण्यास जबाबाार असलेयाया सा.बाीं.ववभागाच्या सींबींधधत अधीक्षक 
अशभयींता, कननषठ उप अशभयींता, कायषकारी अशभयींता याींच्याववरुध्ा िासनाने 
कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आरे, नसयायास, ववलींबाची कारणे काय 
आरेत ? 
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श्री. चांद्रिाांत पापील : (१) रे अींित: खरे आरे. 
     चीनचे मा.उपराषरपती याींनी अींजजठा लेणी ािषन कायषक्रमासाठी   
औरींगाबाा-अजजींठा रस्त्यावरुन केलेयाया प्रवासाारम्यान रस्ता खराब असयायाबाबत 
कें द्र िासनाच्या परराषर खात्याने तक्रार केयायाबाबत या ववभागात कोणतेरी पत्र 
प्राप्त नारी. सावषजननक बाींधकाम ववभागाचे अनतररक्त मुख्य सधचव याींनी 
ना.१०.११.२०१५ रोजी रस्त्याींची पारणी केली आरे. 
     रस्त्याच्या मजबतूीकरण व नुतनीकरणासाठी रुपये २४.६८ को्ी रकमेची 
कामे मींजूर आरेत. 
(२) सन २०१३-१४ ते २०१५-१६ या तीन वषाषत औरींगाबाा अजजींठा रस्त्याच्या 
कामावर अथषसींकयाप, १३ वा ववत्त आयोग, ाेखभाल ारुुस्ती कायषक्रम       
ग्-अ,ब,क,ड,ई मधून रुपये २४७८.१२ लक्ष इतका खचष लाला आरे. यातून रस्ता 
रुीं ाीकरण, मजबूतीकरण, डाींबरीकरण, अपघातप्रवण स्थळाींची सुधारणा व इतर 
क्रकरकोळ ारुुस्तीची कामे पूणष करण्यात आली आरेत. 
(३) या रस्त्याच्या कामाचे भूमीपजून ना.५.१२.२०१५ रोजी लाले असून, 
कीं त्रा्ााराने अनतररक्त सुरक्षा रक्कम उिीराने नानाींक २५.१.२०१६ रोजी जमा 
केयायाने कायाषरींभ आाेि नानाींक २७.१.२०१६ रोजी ाेण्यात आलेले आरेत. 
(४) कामाची अींााजजत क्रकीं मत रुपये २५.२४ को्ी असून मींजूर ननववाा रुपये 
१७.३६ को्ी आरे. 
     सध्या प्रश्नाधीन रस्त्याचे आवश्यक त्या नठकाणी मजबूतीकरण व 
डाींबरीकरणाचे काम प्रगतीत आरे. 
(५) प्रश्नाधीन रस्त्याबाबत कें द्र िासनाच्या परराषर खात्याने तक्रार केयायाबाबत 
पत्र प्राप्त नारी. त्यामुळे अधधकाऱयाींववरुध्ा कारवाई करण्याचा प्रश्न उद्् ावत नारी. 

----------------- 
राज्यातील जज्हापररषद ि खाजगी प्राथममि शाळेतील िायवरत ि सेिाननितत्त 

मशक्षिाांना पदिीधर प्रमशक्षक्षत मशक्षिाांची िेतनशे्रणी (बीएड) देण्याबाबत 
(१२) *  १५९०२   श्री.विक्रम िाळे, श्री.अमरमसांह पांडडत, श्री.अब्दु् लाखान 
दरुावणी, श्री.दत्तात्रय सािांत, डॉ.सुधीर ताांबे, श्री.सनतश च्हाण :   सन्माननीय 
सामाजजि न् याय मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील जजयारापररषा व खाजगी प्राथशमक िाळेतील कायषरत व 
सेवाननवतृ्त शिक्षकाींना प्रशिक्षक्षत समजनू ननयुक्ती नानाींकापासून त्याींना पावीधर 
प्रशिक्षक्षत शिक्षकाींची वेतनशे्रणी (बी एड) ाेण्यात यावी या िालेय शिक्षण 
ववभागाच्या नानाींक ११ नोयवरेंबर, २०११ रोजीच्या िासन ननणषयानुसार अनुसूधचत 
जाती भ्क्या जमातीच्या आश्रमिाळेतील शिक्षकाींनारी रे लाभ ाेण्याबाबत 
िासनाने आाेि ननगषशमत केले आरे, रे खरे आरे काय, 
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(२) असयायास, त्यासाठी ववत्तीय तरताू करण्यात आली आरे काय, 
(३) नसयायास, ववलींबाची कारणे काय आरेत ? 
 
श्री. राजिुमार बडोले : (१) िासन ननणषय नानाींक २८.०४.२०१४ अन्वये ववजाभज 
प्रवगाषच्या आश्रमिाळेतील शिक्षकाींना लाभ ाेण्याचे आाेि ननगषशमत करण्यात 
आले आरेत. 
(२) ववजाभज आश्रमिाळाींसाठी उपलब्ध रोणाऱया ननयशमत तरताुीतनू सार खचष 
भागववण्यात येतो. 
(३) प्रश्न उद्् ावत नारी. 

----------------- 
मशिडाि-सोनिड ेघाप मागावच्या िामाला मांजूरी देण्याबाबत 

(१३) *  १६१३३   श्री.सतेज ऊफव  बांपी पापील, श्री.सांजय दत्त, श्री.अशोि ऊफव  
भाई जगताप, श्रीमती हदप्ती चिधरी :   सन्माननीय सािवजननि बाांधिाम 
(सािवजननि उपक्रम िगळून) मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) कोयारापूर व कोकणला जोडणाऱया शिवडाव-सोनवड े घा् मागाषस िासनाने 
मींजूरी नाली आरे, रे खरे आरे काय, 
(२) असयायास, शिवडाव- सोनवड ेघा् मागाषकररता वन ववभागाकडून परवानगी 
ाेण्यात आली आरे काय, 
(३) असयायास, उक्त मागाषच्या कामाला गती ाेण्यासाठी िासनाने कोणती 
कायषवारी केली वा करण्यात येत आरे, 
(४) नसयायास, ववलींबाची कारणे काय आरेत ? 
 
श्री. चांद्रिाांत पापील : (१) रोय. 
(२) सार घा्मागाषस वनववभागाकडून परवानगी घेण्यासाठी अपर प्रधान मुख्य 
वनसींरक्षक व कें द्रस्थ अधधकारी, मराराषर राज्य, नागपूर याींना प्रस्ताव साार 
करण्यात आला आरे. 
(३) सार घा्मागाषसाठी वनववभागाकडून परवानगी शमळववण्याबाबत ववभागाकडून 
सातत्याने पाठपुरावा करण्यात येत आरे, 
(४) सार घा्मागाषस वनववभागाकडून परवानगी शमळताच ननधी, ननकष व 
प्राथम्यक्रमाने सारील काम राती घेण्याचे ननयोजन आरे. 

----------------- 
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भोिर (जज.नाांदेड) येथील शासिीय मागासिगीय िसनतगतहातील 
विदयार्थयाांना सोयी सुविधा देण्याबाबत 

(१४) *  १५०७७   श्री.अमरनाथ राजूरिर :   सन्माननीय सामाजजि न् याय मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) भोकर (जज.नाींाेड) येथील िासकीय वसनतगरृात अिुध्ा पाणी, ननकृष् जेवण 
ववायार्थयांसाठी िवक्षणणक सानरत्य उपलब्ध नसयायाची व वसनतगरृातील 
पुस्तकाींना वाळवी लागयायाची बाब मारे जानेवारी, २०१६ मध्ये वा त्या ारम्यान 
ननािषनास आली आरे, रे खरे आरे काय, 

(२) असयायास, सार प्रकरणी िासनाने कोणती कायषवारी केली वा करण्यात येत आरे, 
(३) नसयायास, ववलींबाची कारणे काय आरेत ? 
 
श्री. राजिुमार बडोले : (१) वसनतगरृातील प्रवेशित ववद्यार्थयानंी नानाींक 
२३.१२.२०१५ रोजी गरृपालाकडून सोयी-सुववधा पुरववयाया जात नसयायाबाबत 
सरायक आयुक्त, समाजकयायाण, नाींाेड कायाषलयाकड ेननवेान साार केले रोते. 
(२) सरायक आयकु्त, समाजकयायाण, नाींाेड याींनी सार ननवेानातील      
सोयी-सुववधाींबाबतच्या तक्रारीींचे ननवारण करणेबाबत कायषवारी केलेली आरे. 
(३) प्रश्न उद्् ावत नारी. 

----------------- 
आहदिासी विद्यार्थयाांच्या इांग्रजी जस्त्पिीांग िोसवच्या  

योजनेत ााले्या गैर्यिहाराबाबत 

(१५) *  १५८१५   श्री.आनांद ठािूर, श्री.प्रिाश गजमभये, श्री.हेमांत पिले, 
अॅड.राहुल नािेिर, श्री.रामराि िडिुते, श्रीमती विद्या च्हाण, श्री.किरण 
पािसिर, श्री.नरेंद्र पापील :   सन्माननीय आहदिासी वििास मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) सन २०१३-१४ मध्ये एकाजत्मक आनावासी ववकास प्रकयाप याींच्या 
माध्यमातनू आनावासी ववद्यार्थयांच्या पनवेल तालुक्यातील कोळवाडी येथील 
वसनतगरृात इींग्रजी जस्पक्रकीं ग कोसषची योजना राबववण्यात आली रोती, रे खरे आरे काय, 
(२) असयायास, सार प्रशिक्षण ाेण्यासाठी ४ लाख ९६ रजार ३७६ रकमेचा ठेका 
लोकमाता अनरयायााेवी रोळकर िवक्षणणक व सेवाभावी सींस्था लातूर याींना ाेण्यात 
आला रोता, रे री खरे आरे काय, 
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(३) असयायास, या कोसषचा लाभ क्रकती ववद्यार्थयानंी घेतला व या कोसषच्या 
सानरत्य व पुस्तकासाठी क्रकती रक्कम खचष करण्यात आली, तसेच या योजनेत 
ववद्यार्थयांची फसवणकू लायायाची बाब मारे डडसेंबर, २०१५ मध्ये वा त्या 
ारम्यान ननािषनास आली, रे री खरे आरे काय, 
(४) असयायास, उक्त कोसषच्या सींाभाषत आयकु्त, आनावासी ववकास याींनी चौकिी 
करुन त्याबाबतचा अरवाल साार करण्याबाबतचे आाेि सींबींधधताींना नाले रोते, रे 
री खरे आरे काय, 
(५) असयायास, चौकिीच्या अनषुींगाने या प्रकरणातील ाोषीींवर िासनाने कोणती 
कारवाई केली वा करण्यात येत आरे, 
(६) नसयायास, ववलींबाची कारणे काय आरेत ? 
 
श्री. विष्ट् ण ुसिरा : (१) व (२) रे खरे आरे. 
(३) सार योजनेसाठी ९५ लाभाथी लक्षाींक रोता. नानाींक १.२.२०१४ रोजी प्रशिक्षण 
सुरु लाले तेंयवरा प्रशिक्षणाच्या पनरयाया नाविी १७ ववद्याथी वसनतगरृात उपजस्थत 
रोते. पनरयायाच नाविी योजनेची मानरती, प्रस्तावना ाेण्यात आली. मात्र त्यानींतर 
प्रशिक्षण लाले नारी. तसेच प्रशिक्षण कालावधीमध्ये ववद्यार्थयानंा कोणत्यारी 
प्रकारची पुस्तके, सी.डी. व स््ेिनरी सानरत्य ाेण्यात आलेले नारी. वसनतगरृाचे 
तत्कालीन गरृपाल याींनी सारची योजना राबववली नसयायाचे प्रकयाप अधधकारी 
याींना लेखी कळववले आरे. या अनुषींगाने ावननक सकाळ या वतषमान पत्रामध्ये 
मारे डडसेंबर, २०१५ च्या सुमारास बातमी प्रशसध्ा लाली रोती, रे खरे आरे. 
(४) रोय, रे खरे आरे. 
      अपर आयुक्त व प्रकयाप अधधकारी याींचे सींयुक्त सशमती माफष त चौकिी 
करण्यात आली आरे. चौकिी अरवाल अपर आयुक्त, आनावासी ववकास, ठाणे 
कायाषलयास साार लाला आरे. 
(५) सार चौकिी अरवालानसुार अपर आयुक्त स्तरावूनन सींबींधधतावर कारवाई 
करण्यात येत आरे. 
(६) प्रश्न उद्् ावत नारी. 
 

----------------- 
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सामाजजि न्याय विभागातफे मागासिगीय विद्यार्थयाांना मशष्ट्यितत्ती देण्याबाबत 
(१६) *  १४६६५   डॉ.(श्रीमती) नीलम गोऱहे :   सन्माननीय सामाजजि न् याय 
मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) सामाजजक न्याय ववभागातफे मागासवगीय ववद्यार्थयाषना ाेण्यात येणा-या 
िवक्षणणक शिषयवतृ्तीची प्रकरणे ननकाली काढून शिषयवतृ्तीची रक्कम 
मागासवगीय ववद्यार्थयाषना ाेण्यात यावी, असे ननाेि मा. सामाजजक न्याय व 
वविषे सरायक मींत्री मरोायाींनी नानाींक १५ जानेवारी, २०१६ रोजी वा त्या 
सुमारास समाजकयायाण ववभागाच्या अधधका-याींना नाले आरेत, रे खरे आरे काय, 
(२) असयायास, राज्यातील मागासवगीयाींची िवक्षणणक शिषयवतृ्तीची प्रकरणे 
ननकाली काढण्यासाठी कोणकोणत्या उपाययोजना केयाया वा करण्यात येत आरेत, 
(३) नसयायास, ववलींबाची कारणे काय आरेत ? 
 
श्री. राजिुमार बडोले : (१) रोय, रे खरे आरे. 
(२) अनसूुधचत जाती, ववजाभज, इमाव व ववमाप्र प्रवगाषतील ववद्यार्थयाचं्या 
शिषयवतृ्ती व िवक्षणणक िुयाक प्रनतपतूीची प्रकरणे ननकाली काढण्यासाठी खालील 
सूचना ाेण्यात आलेयाया आरेत- 

१) शिषयवतृ्तीची प्रकरणे तात्काळ ननकाली काढणेबाबत सवष क्षबेत्रय 
अधधकाऱयाींना आयुक्त, समाजकयायाण, पुणे याींचे स्तरावरुन 
पररपत्रकाद्वारे सूचना ाेण्यात आलेयाया आरेत. 

२) जजयारा स्तरावरील समाजकयायाण कायाषलयास तञ त ताींबत्रक मनषुयबळ 
उपलब्ध करुन ाेण्यात आले आरे. 

३) मराववद्यालयाींच्या बवठका घेऊन ऑनलाईन अजष तात्काळ साार 
करण्याच्या सूचना ाेण्यात आयाया आरेत. 

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

सांगमनेर (जज.अहमदनगर) येथील िॉपोरेशन बँिेच्या ्यिस्त्थापिाांनी  
ित षी िजव िापपात िेलेला गैर्यिहार 

(१७) *  १५९४९   श्री.सुननल तपिरे, श्री.प्रिाश गजमभये, श्री.हररमसांग राठोड :   
सन्माननीय सहिार मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) सींगमनेर (जज.अरमानगर) येथे कॉपोरेिन बँकेच्या यवयवस्थापकाने 
सींगनमताने खोट्या कागापत्राच्या आधारे िेतकऱयाींची बोगस खाती बनवनू लाखो 
रुपयाचे कजष वा्प कूनन गवरयवयवरार केयायाचे मारे जानेवारी, २०१६ च्या पनरयाया 
सप्तारात ननािषनास आले, रे खरे आरे काय, 
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(२) असयायास, उक्त प्रकरणी िासनाने चौकिी केली आरे काय, 
(३) असयायास, चौकिीत काय आढळून आले व तद्नुसार बोगस खाती बनवून 
कजष वा्प करणाऱया सींबींधधत ाोषी अधधकाऱयाींवर िासनाने कोणती कारवाई केली 
वा करण्यात येत आरे, 
(४) नसयायास, ववलींबाची कारणे काय आरेत ? 
 
श्री. चांद्रिाांत पापील : (१) रोय, अिींत: खरे आरे. 
(२) नारी. 
   श्री.भाऊसारेब  तात्याबा कु्े, रा.सुकेवाडी, ता.सींगमनेर, जज.अरमानगर याींनी 
सींगमनेर िरर पोलीस स््ेिनला परस्पर तक्रार अजष केला असून सींगमनेर 
पोलीस स््ेिन याींच्या स्तरावरुन सार अजाषची चौकिी चालू आरे. 
(३) कॉपोरेिन बँक, िाखा सींगमनेर या बकेँचे अींतगषत लेखापररक्षकाने ना. 
२१/११/२०११ ते ना. १८/०७/२०१३ या कालावधीत पीक कजषवा्पािी सींबींधधत 
बाबीींचा वविषे अरवाल ना.२३/०९/२०१५ रोजी साार केला असून तो अरवाल 
िाखा यवयवस्थापक, कॉपोरेिन बँक, िाखा सींगमनेर याींनी ना.१५/०१/२०१६ रोजी 
सवष कागापत्रासरीत कॉपोरेिन बकेँच्या प्रधान कायाषलय, मींगलोर येथील 
ववजीलन्स डडपा ष्में्, फ्रॉड मॉनन्रीींग सेल येथे पुढील कायषवारीसाठी साार 
केलेला आरे.  या प्रकरणी सवष प्रकारची कायषवारी बॅंकेने करणे अशभपे्रत आरे. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नारी. 

----------------- 
सातारा येथील जज्हा ननयोजन सममतीिडून उभारण्यात येणाऱया  

अडिळणी पलुामुळे नागररिाांची होणारी गैरसोय 

(१८) *  १५६३६   श्री.सुभाष ााांबड, श्री.सांजय दत्त, श्री.अशोि ऊफव  भाई 
जगताप, श्री.मुाफ्फर हुसेन सय्यद :   सन्माननीय सािवजननि बाांधिाम 
(सािवजननि उपक्रम िगळून) मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) सातारा येथे जजयारा ननयोजन सशमतीकडून उभारण्यात येणाऱया अडवळणी 
पुलावूनन ये-जा करताना सींबींधधत गावातील नागररकाींची गवरसोय रोत असयायाचे 
मारे जानेवारी, २०१६ मध्ये वा त्या ारम्यान ननािषनास आले आरे, रे खरे आरे काय, 
(२) असयायास, या पुलाचा वापर फक्त भारतीय ब्ाशलयन व सातारा ताींड्यामुळे 
जाणाऱयाींनाच रोणार असून गावात प्रवेि करणाऱयाींना ारुवूनन वळण घेऊन जावे 
लागत आरे, रे री खरे आरे काय, 
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(३) असयायास, उपरोक्त प्रकरणी िासनाने कोणती कायषवारी केली वा करण्यात 
येत आरे, 
(४) नसयायास, ववलींबाची कारणे काय आरेत ? 
 
श्री. चांद्रिाांत पापील : (१) प्रश्नाधीन पुलाचे काम जजयारा ननयोजन सशमतीने 
मींजूर केलेले नसून सावषजननक बाींधकाम ववभागामाफष त अथषसींकजयापत असून रे 
काम प्रगतीत आरे. 
(२) रे खरे आरे. 
      तथावप, प्रश्नाधीन पुलाचे काम रे रस्ते ववकास योजना २००१-२०२१ 
मधील आखणीप्रमाणे आरे. 
(३) प्रस्ततु प्रकरणी सातारा गावात प्रवेि करणाऱयाींसाठी पयाषयी आखणी कूनन 
नवीन काम ननधीच्या उपलब्धतेनुसार राती घेण्याचे ननयोजन आरे. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नारी. 

----------------- 
मौजे अांत्रज ि दधम (ता.खामगाि, जज.बुलडाणा) येथील फासेपारधी  

समाजातील लोिाांना जमीन ममळण्याबाबत 
(१९) *  १६५९९   श्री.पाांडुरांग फुां डिर :   सन्माननीय आहदिासी वििास मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) मौजे अींत्रज व ाधम (ता.खामगाव, जज.बलुडाणा) येथील फासेपारधी 
समाजातील लोकाींना जमीन शमळण्याबाबतची मागणी मागील अनेक वषाषपासून 
प्रलींबबत आरे, रे खरे आरे काय, 

(२) असयायास, सारच्या फासेपारधी समाजाच्या लोकाींनी याकररता सन २००९ 
मध्ये वा त्या सुमारास याबाबत िासनास करारनामे कूनन नाले, रे री खरे आरे 
काय, 
(३) असयायास, उक्त प्रकरणी िासनाने चौकिी केली आरे काय, चौकिीत काय 
आढळून आले तद्नुसार फासेपारधी समाजास जशमनी ाेण्याबाबत िासनाने काय 
कायषवारी केली वा करण्यात येत आरे, 
(४) नसयायास, ववलींबाची कारणे काय आरेत ? 
 
श्री. विष्ट् ण ुसिरा : (१) रे खरे नारी. 
     तथावप, भूशमरीन सबळीकरण योजनेंतगषत जमीन शमळणेकरीता मौजे अींत्रज 
येथील ६४ अजाषपवकी २२ लाभार्थयानंा लाभ ाेण्यात आला आरे. तसेच ाधम 
येथील १७ लाभार्थयांचे अजष जशमनी शमळण्यासाठी प्राप्त लाले आरेत. परींत ू
जशमनी उपलब्ध न लायायाने त्याींना योजनेंतगषत लाभ ाेता आलेला नारी. 
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(२) रे खरे नारी. 
      भूशमनरन सबळीकरण योजनेंतगषत लाभार्थयांकडून फक्त जमीन 
शमळणेकामी अजष भूनन घेतले जातात, िासकीय करारनामे कूनन ाेण्यात येत नारीत. 
(३) प्रश्न उद्् ावत नारी. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नारी. 

----------------- 
बाळदी-वपरांजी (ता.उमरखेड, जज.यितमाळ) या रस्त्त्याच्या 

 िामात ाालेला गैर्यिहार 
(२०) * १६८०१ श्री.हररमसांग राठोड : सन्माननीय सािवजननि बाांधिाम 
(सािवजननि उपक्रम िगळून) मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) उमरखेड (जज.यवतमाळ) तालुक्यातील सावषजननक बाींधकाम ववभागाींतगषत 
चालू असलेयाया बाळाी-वपरींजी रस्त्याच्या कामात गवरयवयवरार कूनन ननकृष् 
ाजाषचे सानरत्य वापूनन रस्ता बनववला त्यामुळे अयापावधीतच रा रस्ता खड्डमेय 
लायायाचे मारे फेब्रुवारी, २०१६ मध्ये वा त्या ारम्यान ननािषनास आले, रे खरे 
आरे काय, 
(२) असयायास, िाखा अशभयींता, उप अशभयींता व ठेकेाार याींच्या सींगनमताने रा 
गवरयवयवरार लाला असून वररषठ अधधकारी मात्र या गींभीर प्रकरणाकड े ालुषक्ष 
करीत असयायाचे ननािषनास आले, रे री खरे आरे काय, 
(३) असयायास, या प्रकरणाची िासनाने चौकिी कूनन ठेकेाार व सींबधधत 
अधधकाऱयावर कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आरे, 
(४) नसयायास, ववलींबाची कारणे काय आरेत ?  
 
श्री. चांद्रिाांत पापील : (१) व (२) रे खरे नारी. 
     सार रस्त्यावरील क्रक.मी. २/०० ते ४/०० या लाींबीतील बी.बी. एम. चे काम 
जानेवारी, २०१६ मध्ये करण्यात आले रोते. जड वारतुकीमुळे बी.बी.एम. चे काम 
उखडले रोते. कारपे्चे काम करण्यापूवी कीं त्रा्ााराकडून उखडलेले काम ारुुस्त 
करुन कारपे् शसलको् चे काम फेब्रुवारी, २०१६ मध्ये पणूष करण्यात आले असून 
सद्यजस्थतीत रस्ता वारतुकीस सुजस्थतीत आरे. अधधक्षक अशभयींता, ाक्षता व 
गुणननयींत्रण मींडळ, अमरावती याींच्या तपासणीत काम समाधानकारक असयायाचे 
ननािषनास आले आरे. 
(३) व (४) प्रश्न उद्् ावत नारी. 

--------------------------- 
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आहदिासी भागाांमध्ये भारतरत्न डॉ.ए.पी.जे.अब्दलु 
िलाम अमतत योजना सक्षमपणे राबविण्याबाबत 

(२१) *  १६९१५   श्री.अशोि ऊफव  भाई जगताप, श्री.सांजय दत्त, श्री.मुाफ्फर 
हुसेन सय्यद :  सन्माननीय आहदिासी वििास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा 
करतील काय :- 
  

(१) आनावासी क्षेत्रातील गभषवती व स्तनाा माताींसाठी िासनाने भारतरत्न 
डॉ.ए.पी.जे.अब्ालु कलाम अमतृ योजना सुरु केली आरे, रे खरे आरे काय, 
(२) असयायास, या योजनेतनू २२ रुपयात चौरस आरार उपलब्ध करुन ाेण्यात 
येणार असून या योजनेच्या जानररातीसाठी िासनाने मींजूर कयायाण ननधीतून 
रुपये ७० को्ी खचष करण्यात आयायाचे ननािषनास आले, रे खरे आरे काय, 
(३) असयायास, सार योजनेची अींमलबजावणी अमरावती जजयाह्यातील मेळघा्ात 
रोत नसयायाने मागील ५ ते ६ मनरन्यात २१० बालकाींचा कुपोषणाने मतृ्य ू
लायायाचे मारे जानेवारी, २०१६ मध्ये वा त्याारम्यान ननािषनास आले, रे खरे 
आरे काय, 
(४) असयायास, सार प्रकरणी िासनाने चौकिी केली आरे काय, चौकिी काय 
आढळून आले व त्यानुसार आनावासी क्षेत्रातील गभषवती व स्तनाा माताींसाठी 
भारतरत्न डॉ.ए.पी.जे.अब्ालु कलाम अमतृ योजना आनावासी भागात सक्षमपणे 
राबववण्यासाठी िासनाने कोणती कायषवारी केली वा करण्यात येत आरे, 
(५) तसेच कुपोषणामुळे रोणारे बालमतृ्य ूरोखण्यासाठी िासनाने कोणती कायषवारी 
केली वा करण्यात येत आरे, नसयायास, ववलींबाची कारणे काय आरेत ? 
  
श्री. विष्ट् ण ुसिरा : (१) रे खरे आरे. 
(२) रे खरे नारी. या योजनेंतगषत प्रती लाभाथी प्रती नान आराराचा सरासरी खचष 
रुपये २५/- इतका आरे. 
(३) सार योजना मेळघा् मधील सवष अींगणवाडी क्षेत्रात नानाींक १८ जानेवारी, 
२०१६ पासून सुरु करण्यात आली आरे. 
     अमरावती जजयाह्यातील मेळघा् भागात मारे एवप्रल, २०१५ ते जानेवारी, 
२०१६ या ारा मनरन्याच्या कालावधीत ० ते ६ वषे वयोग्ातील २४६ बालकाींचा 
कुपोषणामुळे मतृ्यू लाले नसून ववववध आजारामुळे लालेले आरेत. 
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(४) बालमतृ्यूचे अन्वेषण सींबींधीत प्राथशमक आरोग्य कें द्राचे ववद्यकीय अधधकारी 
याींचेकडून ारमरा करण्यात येते. सन २०१५-१६ या आधथषक वषाषत साररू 
योजनेसाठी रुपये ३७.९२ को्ी तरताू उपलब्ध करुन ाेण्यात आली असून 
योजनेच्या प्रभावी अींमलबजावणीसाठी जजयारास्तरीय अींमलबजावणी सशमतीस 
िासनस्तरावरुन सूचना ाेण्यात आयाया आरेत. 
(५) कुपोषणामुळेच बालमतृ्य ूरोत नसून ववववध आजाराींमुळे लायायाचे ननािषनास 
येते. बालमतृ्य ू रोखण्यासाठी अींगणवाडीतील बालके, गरोार जस्त्रया व स्तनाा 
माता याींची ारमरा आरोग्य ववभागाकडून तपासणी करण्यात येते व त्यानुसार 
सींाभष आरोग्य सेवा ाेण्यात येतात. तसेच, तीव्र कुपोवषत मुलाींची ननयशमत 
आरोग्य तपासणी, औषधोपचार व वविेष आरार ाेवनू साधारण शे्रणीत आणण्याचे 
प्रयत्न केले जात आरेत. 

----------------- 
चािण (जज.पुणे) औद्योधगि वििास महामांडळािररता  

जमीन सांपादीत िरण्याबाबत 

(२२) *  १६९६८   श्री.माणणिराि ठािरे, श्री.शरद रणवपसे :   सन्माननीय 
उद्योग मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) चाकण (जज.पुणे) येथील सात गावातील जशमनी औद्योधगक ववकास 
मरामींडळाने सींपााीत करण्याबाबत ठरववले असयायाचे नानाींक १ जानेवारी, २०१५ 
रोजी वा त्या सुमारास ननािषनास आले आरे, रे खरे आरे काय, 
(२) असयायास, सारील ववमानतळाबाबत िासनाने कोणती कायषवारी केली वा 
करण्यात येत आरे, 
(३) नसयायास, ववलींबाची कारणे काय आरेत ? 
  
श्री. सुभाष देसाई : (१) चाकण औद्योधगक क्षेत्रासाठी मौजे चाकण, गोनवडी, 
आींबेठाण, रोरकल, वाकीखाुष व बबरावडी  या सरा गावातील ७४०.५१ रे.आर क्षेत्र 
नानाींक २०/९/२००३ च्या अधधसूचनेन्वये अधधसूधचत करण्यात आले रोते व कलम 
३२(२) ची अधधसूचना नानाींक २४/४/२००७ रोजी प्रशसध्ा करण्यात येऊन 
सबींधधताींना ववयजक्तक नो्ीसा  ाेण्यात आयाया रोत्या. तथावप सार क्षेत्र 
लोरगाव  ववमानतळाच्या रडार क्षेत्रात येत असयायाचे भारतीय ववमानतळाचे 
यवयवस्थापक  याींनी कळववयायाने भूसींपाानाची पुढील कायषवारी पूणष करण्यात 
आली नारी. तद्नींतर उच्चाधधकार सशमतीच्या नानाींक २४/५/२००७ च्या 
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बवठकीमध्ये सार क्षेत्र चाकण औद्योधगक क्षेत्र ्प्पा क्र. ५ म्रणनू ववकशसत 
करण्याबाबत मान्यता ाेण्यात आली व िासनाने ना. २७/७/२०१५ च्या पत्रान्वये 
सार क्षेत्रास औद्योधगक क्षते्र म्रणनू वापर करण्यास मान्यता ाेण्यात आली. 
तद्नींतर उपजजयाराधधकारी, भूसींपाान, पुणे याींनी सींबींधधत भूधारकाींना कलम ३२ (२) 
नुसार नो्ीसा ाेण्यात आयाया व  नो्ीिीींच्या अनषुींगाने ४५९ भूधारकाींनी 
आपयाया ररकती/आक्षेप नोंाववलेले असून त्याअनुषींगाने उपववभागीय अधधकारी, 
पुणे याींच्याकडून ररकतीचा अरवाल तयार करण्याचे काम करण्यात येत आरे. 
(२) चाकण औद्योधगक क्षेत्रासाठी अधधसूधचत करण्यात आलेयाया क्षेत्रात 
ववमानतळासींाभातं सध्या कोणतारी पयाषय ववचाराधीन नारी. 
(३) प्रश्न उद्् ावत नारी. 

----------------- 
सोनगीर (ता.जज.धळेु) येथील शेति-याांच्या हहतासाठी  

उपबाजार सममती स्त्थापन िरण्याबाबत 

(२३) *  १७१४२   श्री.अमररशभाई पपेल, डॉ.सुधीर ताांबे, श्री.सांजय दत्त, 
श्री.अशोि ऊफव  भाई जगताप, श्री.मुाफ्फर हुसेन सय्यद :   सन्माननीय पणन 
मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) सोनगीर (ता.जज.धुळे) येथील गाींव मोठ्या लोकसींख्येची असून गावात    
िेतकऱयाींच्या नरतासाठी उपबाजार सशमतीची स्थापना करण्याची गरज असयायाचे 
मारे जानेवारी, २०१६ वा त् या ारम्यान ननािषनास आले, रे खरे आरे काय, 
(२) असयायास, िेतक-याींचा प्रश्न मागी लावण्यासाठी िासनाने कोणती 
उपाययोजना केली वा करण्यात येत आरे, 
(३) नसयायास, ववलींबाची कारणे काय आरेत ? 
  
श्री. चांद्रिाांत पापील : (१), (२) व (३) सोनगीर (जज.धुळे) या गावाची लोकसींख्या 
१७८०० इतकी असून रे गाव धळेु कृवष उत्पन्न बाजार सशमतीच्या कायषक्षेत्रात 
येते. या नठकाणी उपबाजार स्थापन करण्यासाठी धुळे कृवष उत्पन्न बाजार 
सशमतीने सन १९८२ साली ठराव करुन सन १९८४ मध्ये जजयाराधधकाऱयाींकड े
साार केलेला आरे. तथावप बाजार सशमतीकडून यासींाभाषत कारी कागापत्राींची 
पुतषता बाकी असयायामुळे अद्याप उपबाजारासाठी जागा मींजूर रोऊ िकलेली 
नारी. 

----------------- 
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िडजाई, सौंदाणे, बाळुळिाडी (जज.धळेु) रस्त्त्याांची ाालेली दरुिस्त्था 
(२४) *  १७१६०   डॉ.सुधीर ताांबे, श्री.सांजय दत्त, श्री.अशोि ऊफव  भाई 
जगताप :   सन्माननीय सािवजननि बाांधिाम (सािवजननि उपक्रम िगळून) मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) वडजाई, सौंााणे, बाळुळवाडी (जज.धळेु) येथील गावातील रस्त्याींची ारुवस्था 
लायायाने पररसरातील नागरीकाींना त्रास सरन करावा लागत असयायाचे मारे 
जानेवारी, २०१६ मध्ये वा त्या ारम्यान ननािषनास आले, रे खरे आरे काय, 
(२) असयायास, सींबींधधत रस्त्याींचे काम पूणष करण्यासाठी िासनाने जास्तीचा 
ननधी मान्य करण्यासाठी कोणती उपाययोजना केली वा करण्यात येत आरे, 
(३) नसयायास, ववलींबाची कारणे काय आरेत ? 
 
श्री. चांद्रिाांत पापील : (१) रे खरे नारी. 
(२) प्रश्नाधीन गावे री धळेु अींचाळे या प्रजजमा २७ रस्त्याींवरील असून या 
गावातील रस्त्याची लाींबी खड्ड ेववररीत आरे. 
    सार रस्त्यावर नाबाडष-२० अींतगषत रु.६३.५८ लक्ष रकमेचे काम प्रगतीत आरे. 
(३) प्रश्न उद्् ावत नारी. 

----------------- 
भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आांबेडिर विशेष सामूहहि  

प्रोत्साहन योजना राबविण्याबाबत 
(२५) *  १७२०१   श्री.शरद रणवपसे, श्री.अशोि ऊफव  भाई जगताप, श्री.सांजय 
दत्त :   सन्माननीय उद्योग मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) अनुसूधचत जाती व जमातीतील लोकाींच्या उद्योजकतेला प्रोत्सारन म्रणनू 
भारतरत्न डॉ. बाबासारेब आींबेडकर वविेष सामुनरक प्रोत्सारन योजना 
राबववण्याबाबतचा ननणषय ना. २ फेब्रुवारी, २०१६ रोजी वा त्या सुमारास घेण्यात 
आलेला असून या योजनेंतगषत औद्योधगक वापरासाठीचे औद्योधगक ववकास 
मरामींडळाचे २० ्क्के भूखींड अनुसूधचत जाती व जमातीींसाठी राखीव ठेवले 
जाणार असून वीज िुयाक अनुाानरी नाले जाणार आरे, रे खरे आरे काय, 
(२) असयायास, उक्त ननणषयाचे व त्यानुसार राबवावयाच्या योजनेचे स्वरुप काय 
आरे, उक्त योजनेची अींमलबजावणी कें यवरापासून कोणकोणत्या नठकाणी करण्यात 
येणार आरे व योजनेचे साधारणत: क्रकती लाभाथी आरेत, 
(३) नसयायास, ववलींबाची कारणे काय आरेत ? 
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श्री. सुभाष देसाई : (१) रोय. 
    िासन ननणषय नानाींक ११/२/२०१६ अन्वये प्रस्ततू योजना राबववण्यात येत आरे. 
(२) िासन ननणषय नानाींक ११/२/२०१६ अन्वये भारतरत्न डॉ.बाबासारेब आींबेडकर 
वविेष सामूनरक प्रोत्सारन योजना जारीर केली असून प्रस्तूत योजनेत मराराषर 
औद्योधगक ववकास मरामींडळाकड े (एमआयडीसी) सुक्ष्म, लघु व मध्यम 
उद्योगाींसाठी उपलब्ध असलेयाया एकूण औद्योधगक प्लॉ्पवकी २० ्क्के प्लॉ् 
अनुसूधचत जाती व अनुसूधचत जमातीींतील उद्योजकाींसाठी आरक्षक्षत ठेवण्याचा 
ननणषय घेतला आरे. 
     प्रस्ततु योजनेंतगषत सुक्ष्म, लघु व मध्यम ग्ातील केवळ नवीन ननशमषती 
उद्योगाींना ठराववक ाराने उत्पाानाच्या नानाींकापासून वीज वापर व त्याचे 
भूगतान केयायावर पाच वषाषकररता ववद्यतु िुयाक व अनाुान ाेण्यात येईल. 
तसेच उद्योगाींसाठी भाग भाींडवल अनाुान १५-३०% भुखींडासाठी अनुाान, उद्यम 
भाींडवल ननधी, यवयाज अनाुान, समुर औद्योधगक ववकास ग्ाद्वारे प्रोत्सारन व 
त्याींना पायभूत सुववधा, उबवन कें द्राची स्थापना तालुका स्तरावर अनुसूधचत जाती 
व अनुसूधचत जमातीच्या प्रत्येकी एक उद्योजकाींना प्रारींभापासून उद्योग 
उभारणीसाठी सराय्य, कौियाय ववकास इत्यााी घ्क योजनेत अींतभूषत आरेत. 
     सार योजना िासन ननणषय नानाींक ११/२/२०१६ पासून राज्यातील सवष 
भागात अनुसूधचत जाती व अनुसूधचत जमाती प्रवगाषतील उत्पाान व मानरती 
तींत्रञ तान व मानरती तींत्रञ तान सराय्यभूत सेवा क्षेत्रातून अजष करणाऱया 
उद्योजकाींना लागू रारील. योजना नकुतीच घोवषत लाली असयायाने अद्याप 
ननजश्चत लाभाथी सींख्या साींगता येणार नारी. 
(३) प्रश्न उद्् ावत नारी. 

----------------- 
पुणे-बांगळूर रस्त्त्याच्या सहापदरीिरणाचे िाम पूणव िरण्याबाबत 

(२६) *  १७९८६   श्री.जगन्नाथ मशांदे : सन्माननीय सािवजननि बाांधिाम 
(सािवजननि उपक्रम िगळून) मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) मुींबई-बींगळूर या राषरीय मरमागाषपवकी पुणे-बींगळूर या रस्त्याच्या सरापारी 
रुीं ाीकरणाची घोषणा यपुीए िासनाकडून लायायानींतर रे काम प्रशसध्ा अिा 
ररलायन्स इन्फ्रास्रक्चरला नायायानींतर या कामास प्रत्यक्षात सन २०१० मध्ये 
सुरुवात लाली असतानारी आजशमतीस ६ वषे लाली तरीरी प्रत्यक्षात प्रस्ताववत 
कामामधील ३४ कामाींना सुरुवातच लालेली नसयायाचे  मारे डडसेंबर, २०१५ मध्ये 
वा त्या ारम्यान ननािषनास आले आरे, तसेच पुणे ते सातारा या १२० क्रकमी 
अींतरात १२ नठकाणी मुख्य मरामागाषवर उड्डाणपूल बाींधण्याचे क्रकीं वा पााचारी 
भुयारी मागष बाींधण्याचे ननजश्चत करण्यात आलेले असताना सार कामे ४ वषाषत 
पूणष लालेली नारीत, रे खरे आरे काय, 
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(२) असयायास, साररू सरापारी रुीं ाीकरणाचे काम राती घेऊन ठराववक 
कालमयाषाेत रे काम मागी लावण्याच्यादृष्ीने िासनाने कोणती कारवाई केली वा 
करण्यात येत आरे, 
(३) नसयायास, ववलींबाची कारणे काय आरेत ? 
 

श्री. चांद्रिाांत पापील : (१) भारतीय राषरीय राजमागष प्राधधकरणामाफष त      
पुणे-सातारा राषरीय मरामागष क्र. ४ च्या क्रक.मी. ८६५/३५ ते ७२५/०० या १४०.३५ 
क्रक.मी. लाींबीच्या मरामागाषच्या सरापारीकरणाचे कामासाठी मे.पी.एस.्ी.आर.पी.एल 
(मे. ररलायन्स इन्फ्रास्रक्चर) याींना ना. ०१.१०.२०१० रोजी सवलतकार म्रणनू 
ननयुक्त करण्यात आले असून सारील काम पुणष करण्याची सुधारीत मुात 
३१.१२.२०१५ पयतं  रोती. 
    वनजशमनीींची अडचण, भुसींपाानाच्या मावेजाबाबत मुद्द,े लाड े तोडण्याची 
परवानगी शमळण्यास लालेला उिीर, अनतक्रमणे, सेवावानरन्याींचे स्थलाींतर, 
धाशमषक स्थळे इत्यााी तसेच कीं त्रा्ााराची मींा प्रगती या कारणाींमुळे काम पुणष 
करण्यास उिीर लाला आरे. 
    उपरोक्त कारणास्तव एका पलुाचे रुीं ाीकरण, तीन उड्डाणपुल, वारनाींसाठी 
सात भुयारी मागष, पााचाऱयाींसाठी आठ भुयारी मागष अिाप्रकारची एकूण १९ 
बाींधकामे सुरु करण्यात आली नारीत. 
     पुणे ते सातारा या १४० क्रक.मी. लाींबीच्या मरामागाषवर एकूण अकरा 
उड्डाणपुलाींच्या बाींधकामाींपवकी तीन कामे पूणष व पाच कामे प्रगतीपथावर असून 
तीन कामे अद्याप सुरु यवरावयाचे आरेत, असे प्रकयाप सींचालक,  भारतीय 
राषरीय राजमागष प्राधधकरण, पुणे याींनी कळववले आरे. 
(२) प्रलींबबत भुसींपाान, धाशमषक स्थळे, अनतक्रमणे र्ववणे, सेवा वानरन्या 
स्थलाींतर करणे इत्यााी बाबीींसाठी सतत पाठपुरावा करण्यात येत असून बरुताींिः 
अडचणी ारु लायाया असयायाने सवलतकारास तातडीने काम पुणष करण्याबाबत 
सुधचत करण्यात आले असयायाचे प्रकयाप सींचालक, भारतीय राषरीय राजमागष 
प्राधधकरण, पुणे याींनी कळववले आरे. 
(३) प्रश्न उद्् ावत नारी. 
 

----------------- 
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आहदिासी आश्रम शाळेतील मतत बालिाांच्या पालिाांना साांत्िन ननधी देण्याबाबत 

(२७) *  १८१८९   श्रीमती जस्त्मता िाघ :   सन्माननीय आहदिासी वििास मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१)  िासनाच्या आनावासी आश्रमिाळेतील सुमारे ११० मतृ बालकाींच्या 
पालकाींना िासन ननयमाप्रमाणे रुपये ७५००० साींत्वन ननधी प्रत्येकी ाेय असून 
गेयाया २ वषाषपासून रा ननधी या पालकाींना ाेण्यात आलेला नारी, रे खरे आरे 
काय, 

(२) असयायास, उपरोक्त प्रकरणी िासनाने चौकिी कूनन तद्नुसार कोणती 
कायषवारी केली वा करण्यात येत आरे, 
(३) नसयायास, ववलींबाची कारणे काय आरेत ? 
 
श्री. विष्ट् ण ुसिरा : (१) अींित: खरे आरे. 
     गेयाया ाोन वषाषतील ८६ मयत ववद्यार्थयांच्या पालकाींना सानुग्रर 
अनाुानापो्ी रुपये ६४.५० लक्ष ननधी ववतरीत करणे बाकी आरे 
(२) सानुग्रर अनाुानाकररता अथषसींकजयापय तरताू योजनेतर लेखाशिषाषखाली 
असून त्यासाठी गेयाया ाोन वषाषत पूरेिा प्रमाणात तरताू उपलब्ध न लायायाने 
प्रलींबबत अनाुानाचा सार खचष योजनाींतगषत योजनेमधनू भागववण्याच्या सुचना 
आयुक्ताींना नालेयाया आरेत. 
(३) प्रश्न उद्् ावत नारी. 

----------------- 
मौजे घापघर, पो.आांजनािळे (ता.जनु्नर, जज.पुणे) येथील रस्त्त्याच्या दरुुस्त्तीबाबत 

(२८) *  १८२३८   श्री.नागो गाणार :   सन्माननीय सािवजननि बाांधिाम 
(सािवजननि उपक्रम िगळून) मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) मौजे घा्घर, पो.आींजनावळे (ता.जनु्नर, जज.पुणे) येथील पोस्् बेशसक 
आश्रम िाळेतील ववद्यार्थयांना गावापासून िाळेपयतं जाण्या-येण्याकरीता असलेला 
रस्ता ागड मातीचा असयायाने सार रस्त्यावरुन कोणतेरी वारन धावू िकत 
नसयायामुळे ववद्यार्थयानंा िाळेत जाण्या-येण्याकरीता पायी प्रवास करावा लागत 
आरे, रे खरे आरे काय, 
(२) असयायास, उक्त प्रकरणी िासनाने चौकिी केली आरे काय, 
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(३) असयायास, चौकिीत काय आढळून आले व तद्नुसार िासनाने कोणती 
कायषवारी केली वा करण्यात येत आरे, 
(४) नसयायास, ववलींबाची कारणे काय आरेत ? 
 
श्री. चांद्रिाांत पापील : (१) नारी. 
     मौजे अींजनावळे (ववषयाींक्रकत आश्रमिाळा) ते घा्घर गाव रे अींतर ४.०० 
क्रक.मी. आरे. त्यापवकी घा्घर गाव ते घा्घर फा्ा या १.०० क्रक.मी. लाींबीतील 
रस्ता रा ग्रामीण मागष क्र.१ असून सार लाींबी जजयारा पररषाेच्या अखत्यारीतील 
आरे. तसेच घा्घर फा्ा ते अींजनावळे आश्रमिाळा या ३.०० क्रक.मी. लाींबीतील 
रस्ता रा प्रजजमा क्र.१ चा भाग आरे. उपरोक्त घा्घर गाव- घा्घर फा्ा ते 
अींजनावळे आश्रमिाळा या  एकूण ४.०० क्रक.मी.  लाींबीमधील रस्ता वारतुकीस 
सुजस्थतीत असून सार रस्त्यावूनन ननयशमत वारतुक चालू आरे.   
(२) प्रश्न उद्् ावत नारी. 
(३) प्रश्न उद्् ावत नारी. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नारी. 

----------------- 
महाराष्ट्र इलेक्रॉननक्स धोरणाच्या उहिष्ट्पाांबाबत 

(२९) *  १९०५७   श्रीमती शोभाताई फडणिीस :   सन्माननीय उद्योग मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) जागनतक पातळीवर इलेक्रॉननक्स रब म्रणनू येत्या पाच वषातं मराराषर 
राज्याची प्रनतमा ननशमषती करण्याकरीता मराराषर इलेक्रॉननक्स धोरणाला नानाींक 
९ फेब्रुवारी, २०१६ रोजी राज्य मींबत्रमींडळाच्या बवठकीत मान्यता ाेण्यात आली, रे 
खरे आरे काय, 
(२) असयायास, त्यानुसार साररू मराराषर इलेक्रॉननक्स धोरणाची उनद्दषट्ये काय 
आरेत, तसेच राज्यातील क्रकती िरराींना ग्रामीण भागाींना व युवकाींना याचा 
फायाा रोणार आरे काय, 
(३) नसयायास, ववलींबाची कारणे काय आरेत ? 
  
श्री. सुभाष देसाई : (१) रोय. 
(२) मराराषर इलेक्रॉननक्स धोरणाची उनद्दष्े पढुीलप्रमाणे आरेत. 
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१) २०२० पयतं जवळपास १ लक्ष लोकाींसाठी या क्षेत्रातील रोजगाराच्या 
सींधी ननमाषण कूनन ३०० को्ी डॉलसष इतक्या गुींतवणकुीसर १२०० 
को्ी डॉलसष इतक्या उलाढालीचे लक्ष्य ठेवनू इलेक्रॉननक्स रचना 
प्रणाली व उत्पााक उद्योगाकररता जागनतक स्तरावर सवषमान्य रब 
म्रणनू मराराषराची ओळख ननमाषण करणे. 

२) २०२० पयतं इलेक्रॉननक्स रचना प्रणाली व उत्पााक उद्योग क्षेत्रातील 
ननयाषत २०० को्ी डॉलसष इतकी करणे. 

३) इलेक्रॉननक्स रचना प्रणाली व उत्पााक उद्योग क्षेत्राकररता कुिल 
मनुषयबळाची उपलब्धता वाढववण्यासाठी या क्षेत्रािी ननगडीत असलेयाया 
गुींतवणकुााराींच्या सक्रक्रय सरयोगाने या क्षेत्रात प्रभावी उपाययोजना 
करणे. 

४) इलेक्रॉननक्स रचना प्रणाली व उत्पााक उद्योग व नननो इलेक्रॉननक्स 
क्षेत्रातील सींिोधन व ववकासासाठी अधधकाधधक ननधी उपलब्ध कूनन 
इलेक्रॉननक्स रचना प्रणाली व उत्पााक उद्योग क्षते्रात बौजध्ाक 
मालमत्ता ननशमषतीस चालना ाेणे. 

५) इलेक्रॉननक्स रचना प्रणाली व उत्पााक उद्योग क्षेत्रातील ववनननाषष् 
गरजा भागववण्याकररता िासनाींतगषत वविेष ववभाग/िासन यवयवस्था 
ननमाषण करणे. 

६) या उद्योगामुळे ननमाषण रोणाऱया ई-कचऱयाचे यवयवस्थापन करण्यासाठी 
कें द्र िासनाच्या व राज्य िासनाच्या ननाेिानुसार िास्त्रोक्त पध्ातीचा 
वापर कूनन त्याची ववयारेवा् लावणे. 

     या धोरणाअींतगषत ाेण्यात येणारी प्रोत्सारने/फायाे राज्यातील सवष 
भागातील पात्र उद्योगाींना ाेय असतील. 
(३) प्रश्न उद्् ावत नारी. 

----------------- 
ल्हुरी-चौफाळा (ता.िेज, जज.बीड) या रस्त्त्याचे िाम ननित ष्ट्प दजावचे ाा्याबाबत 

(३०) *  १९११२   श्री.विनायिराि मेपे :   सन्माननीय सािवजननि बाांधिाम 
(सािवजननि उपक्रम िगळून) मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) मौजे लयवरुरी ते येवता (ता.केज, जज.बीड) या रस्त्यावरील लयवरुरी-चौफाळा या 
नाड क्रकलोमी्र अींतराकररता खडीकरण व डाींबरीकरण कामासाठी          
रुपये १५,००,०००/- (रुपये पींधरा लाख) मींजूर लाले रोते, रे खरे आरे काय, 
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(२) असयायास, चींद्रकात बबक्कड या एजन्सीला नालेयाया अींााज पत्रकानुसार 
बी.बी.एम. चे काम नाड इींची खडीचे रोते परींतु गुत्तेााराने रे काम केवळ १० 
शमलीमी्र खडीत केले, रे खरे आरे काय, 
(३) असयायास, अींााजपत्रकानुसार या कामात गुत्तेाराने डाींबराचा वापर कमी 
केला, रे री खरे आरे काय, 
(४) असयायास, या कामाबद्दल येथील गावकऱयाींनी कायषकारी अशभयींता, 
उपअशभयींता क्वाशल्ी कीं रोल, बीड याींच्यािी पत्रयवयवरार करुनरी अधधकाऱयाींनी 
कोणतेरी कायषवारी केली नारी, रे री खरे आरे काय, 
(५) असयायास, सार प्रकरणी चौकिी करुन सींबींधधताींवर िासनाने कोणती 
कारवाई केली वा करण्यात येत आरे, 
(६) नसयायास, ववलींबाची कारणे काय आरेत ? 
 
श्री. चांद्रिाांत पापील : (१) केज-कानडीमाळी-लयवरुरी-येवता-जजवाची वाडी-धचखलीबीड 
रस्ता क्रकमी.११/०० ते १३/०० मध्ये डाींबरी नतुनीकरणाचे काम रुपये ३० लक्ष 
साठी मींजूर आरे. 
(२) व (३) रे खरे नारी. 
(४) व (५) या कामाबाबत स्थाननकाींनी केलेयाया तक्रारीनुसार कामाची प्रत्यक्ष 
स्थळ पारणी केली असून वापरण्यात आलेली खडी व डाींबराचे चाचणी ननषकषष 
मानकाप्रमाणे असयायाचे आढळून आले आरे. 
(६) प्रश्न उद्् ावत नारी. 

----------------- 
खाांदा िॉलनी, पनिेल (जज.रायगड) येथील आहदिासी िसनतगतहात 
अनधधित तररत्या राहणाऱया विद्यार्थयाांना िाढून पािण्याबाबत 

(३१) *  १९१७७   श्री.हेमांत पिले, श्री.सुननल तपिरे, श्री.नरेंद्र पापील, श्री.किरण 
पािसिर, श्री.आनांद ठािूर :   सन्माननीय आहदिासी वििास मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) रायगड जजयाह्यातील पेण प्रकयाप कायाषलयाींतगषत खाींाा कॉलनी, पनवेल 
येथील आनावासी वसनतगरृात मागील आठ ते ारा वषाषपासून बोगस प्रमाणपत्र व 
उत्पन्न प्रमाणपत्राच्या आधारे आधथषक गवरयवयवरार करुन नापास लालेयाया 
ववद्यार्थयांना प्रवेि ाेण्यात आला आरे, रे खरे आरे काय, 
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(२) असयायास, उपरोक्त प्रकरणी जबाबाार असलेयाया गरृपालाींनी नापास 
लालेयाया ववद्यार्थयानंा ननवाषरभत्ता व िासनाच्या सुववधा ाेण्यात येऊन 
अनधधकृतपणे रारणाऱया ववद्यार्थयानंा वसनतगरृाींतनू काढून ्ाकणेबाबतच्या 
सूचना ाेखील गरृपालाींना नालेयाया आरेत, रे री खरे आरे काय, 
(३) असयायास, उक्त आनावासी वसनतगरृात रारणाऱया ववद्यार्थयांनी मारे 
ऑगस््, २०१५ मध्ये वा त्या ारम्यान कायाषलयावर रयाला करुन कायाषलयाची 
मोडतोड करुन सींबींधधत ववद्यार्थयांववरुध्ा पोलीस स््ेिन पेण, जज.रायगड येथे 
तक्रार ााखल करण्यात आली आरे, रे री खरे आरे काय, 
(४) असयायास, उक्त तक्रारीनुसार िासनाने कोणती कारवाई केली वा करण्यात 
येत आरे, नसयायास, ववलींबाची कारणे काय आरेत ? 
  
श्री. विष्ट् ण ुसिरा : (१) अींित: खरे आरे. 
(२) सन २०१५-१६ या वषाषत आनावासी मुलाींचे िासकीय वसतीगरृ, खाींाा कॉलनी 
(जुने पनवेल) या वसतीगरृात प्रवेि नालेयाया १३ अनुत्तीणष ववद्यार्थयानंा माशसक 
ननवाषर भत्ता तसेच इतर सोयी सुववधा उपलब्ध कूनन नायायाचे मारे जानेवारी, 
२०१६ मध्ये ननािषनास आले आरे. त्यानुसार सार १३ ववद्यार्थयाचंा प्रवेि रद्द 
करण्यासींाभाषत प्रकयाप कायाषलय, पेण याींच्यामाफंत ना.२९.०१.२०१६, 
ना.०२.०२.२०१६ व ना.०३.०२.२०१६ च्या पत्रान्वये सींबींधधत गरृपालाींना सूचना 
ाेण्यात आलेयाया आरेत. 
(३) रे खरे आरे. 
(४) सार प्रकरणी पोलीस यींत्रणेमाफष त चौकिी सुरु आरे. 

----------------- 
औरांगाबाद शहरातील एमआयडीसीच्या जागेचा िापर  

रहहिाशी िसाहतीसाठी होत अस्याबाबत 
(३२) *  १७५०५   श्री.अमरमसांह पांडडत, श्री.सनतश च्हाण, श्री.धनांजय मुांड े:   
सन्माननीय उद्योग मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) औरींगाबाा मरानगरपाशलका रद्दीत धचकलठाणा पररसरात मराराषर 
औद्योधगक ववकास मरामींडळाची सुमारे ४०० रेक््र पररसरात औद्योधगक 
वसारत आरे, रे खरे आरे काय, 
(२) असयायास, या औद्योधगक वसारतीतील अनेक उद्योग बींा अवस्थेत 
असयायामुळे या वसारतीचा वापर रनरवािी वसारतीसाठी प्रामुख्याने केला जात 
आरे, रे री खरे आरे काय, 
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(३) असयायास, उक्त औद्योधगक वसारतीचा वापर रनरवािी वसारतीसाठी 
करताींना िासनाची परवानगी घेण्यात आली आरे काय, या वसारतीत कोणत्या 
ननकषाद्वारे नागरी वसारती परवानगी ाेण्यात आली, 
(४) असयायास, एमआयडीसीने घरगुती साींडपाणी प्रक्रक्रयेकररता एस्ीपी उभारलेली 
नसणे, तसेच औद्योधगक साींडपाण्याची ववयारेवा् लावणारी यींत्रणा नसयायाने 
िासनाने सींबींधधताींवर कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आरे, 
(५) नसयायास, ववलींबाची कारणे काय आरेत ? 
 
श्री. सुभाष देसाई : (१) औरींगाबाा मरानगरपाशलका रद्दीत धचकलठाणा येथे 
मराराषर औद्योधगक ववकास मरामींडळाने  ६३३.१८ रे.आर पररसरात औद्योधगक 
क्षेत्र ववकशसत केले आरे. 
(२) व (३) रे अींित: खरे आरे. 
     मे.ॲ्ोमोबाईल प्रॉडक्् ऑफ इींडडया शल. याींना भूखींड क्रमाींक डी-५ या 
भूखींडाचे वा्प करण्यात आले आरे. तथावप सार कीं पनी  बींा अवस्थेत गेयायावर 
सार उद्योगाची BIFR (बोडष ऑफ इींडस्रीयल  अँड फायनाजन्ियल 
ररकन्स्रक्िन) माफष त आधथषक व पनुबाधंणी करण्यासाठी त्याची ववक्री करण्यात 
आली. तसेच सार भूखींडाचे ववभाजन करुन त्याचे यवयापारी व रनरवासी 
प्रयोजनासाठी वा्प करण्यात आले आरे. क्र.आरएच-७  रा भूखींड ननवासी 
वापरासाठी वा्प लायायामुळे त्यावरील ननवासी बाींधकामास  मरामींडळाच्या 
ववकास ननयींत्रण ननयमावलीनुसार नकािे मींजुरी ाेण्यात आली आरे. तसेच 
ववभाजन केलेला  भूखींड क्र.डी-५/१ रा भूखींड सुध्ाा ननवासी वापराकररता 
रुपाींतरीत करण्यात आलेला आरे. त्याचप्रमाणे धचकलठाणा औद्योधगक क्षेत्रातील 
मानरती व तींत्रञ तान सींकुलातील  भूखींड क्र.ई-२६,२७,२८,४४,२० व एफ-४ व ४/१ 
च्या पा ष्वर  िासनाच्या मानरती तींत्रञ तान धोरणानसुार ननवासी क्षेत्रासाठी  
नकािाींना मींजुरी ाेण्यात आलेली आरे. 
 (४) धचकलठाणा औद्योधगक क्षेत्र औरींगाबाा मरानगरपाशलकेच्या रद्दीमध्ये 
समाववषठ लाले असून ाेखभाल व ारुुस्तीसाठी मरानगरपाशलकेस नानाींक 
११/११/१९८७ रोजी रस्ताींतरीत करण्यात आले आरे.त्यामुळे ननवासी 
उद्योगासाठी वा्प करण्यात आलेयाया ननवासी भूखींडधारकाींनी घरगुती साींडपाणी 
प्रक्रक्रयेकरीता सेप््ीक ्ँकची यवयवस्था करुन साींडपाण्याची जोडणी औरींगाबाा 
मरानगरपाशलकेच्या भूमीगत असलेयाया साींडपाणी योजनेस करण्यात आली आरे.      
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     मरामींडळाच्या धोरणानसुार रासायननक  औद्योधगक क्षेत्रात  उद्योजकाींच्या 
सींघ्नेमाफष त साींडपाणी प्रक्रक्रया कें द्र उभारण्यात येते. सार औद्योधगक क्षेत्रास 
मराराषर प्राषूण ननयींत्रण मींडळाद्वारे प्रत्येक कारखान्यास औद्योधगक 
साींडपाण्यावर  प्रक्रक्रया  करुन  त्याींची ववयारेवा् लावण्यास Consent  to 
operate ाेण्यात येते. अिा कारखान्याींतफे मराराषर प्राषूण ननयींत्रण मींडळाने 
ठरवून नालेयाया मानकानसुार गुणवत्ता राखनू  त्याींच्या भूखींडामध्येच 
साींडपाण्याचा ननचरा करण्याचे ननयमन   मराराषर प्राषूण ननयींत्रण मींडळाकडून 
करण्यात येते. 
(५)   प्रश्न उद्् ावत नारी. 

----------------- 
पाथरी (जज.परभणी) येथील रेणिुा साखर िारखान्यािर िारिाई िरण्याबाबत 

(३३) *  १५०३६   श्री.अब्दु् लाखान दरुावणी, श्री.धनांजय मुांड,े श्री.सनतश 
च्हाण :   सन्माननीय सहिार मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) पाथरी येथील रेणकुा साखर कारखान्याने चालु रींगामात साखर कारखाना 
चालु केला असून उत्पन्न व रोजगार वाढववण्याच्या दृष्ीने सार कारखाना व 
यवयवस्थापन काम करण्यास अकायषक्षम असून त्याींच्यावर फौजाारी प्रक्रक्रया ाींड 
सींनरती अींतगषत कारवाई करण्याबाबतचा इिारा जजयारा ाींड अधधकारी तथा 
जजयाराधधकारी, परभणी याींनी मारे नोयवरेंबर २०१५ रोजी ारम्यानच्या बवठकीत 
नाला रोता, रे खरे आरे काय, 
(२) असयायास, चालु रींगामात कामगाराींना पगार व बोनस न ाेणे, गत वषीची 
एफआरपी ची पुणष रक्कम अाा न करणे तसेच सभासााींना िेअसषची रक्कम 
परत न करणे असे प्रकार करणाऱया रेणकुा िुगसष ववरोधात जजयारााींडाधधकारी 
तथा जजयाराधधकारी, परभणी याींनी फौजाारी प्रक्रक्रया ाींडसींनरतेप्रमाणे प्रत्यक्षात 
कारवाई केली आरे काय, 
(३) नसयायास, राज्य िासन कारखाना यवयवस्थापनास पाठीिी घालून िेतकरी व 
कामगार नरताकड ेालुषक्ष करण्याची कारणे काय आरेत ? 
  
श्री. चांद्रिाांत पापील : (१) रोय. 
(२) नारी, रेणकुा िुगसष, पाथरी, जज.परभणी या कारखान्याने सन २०१४-१५ 
रींगामामध्ये गाळप केलेयाया ऊसाचे ननयववळ FRP प्रमाणे ाेय रु.२३८८.५४ लाख  
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रक्कम ऊस पुरवठााार िेतकऱयाींना सींपूणष अाा केयायाने कारखान्याकड े नानाींक 
१५.३.२०१६ अखेर FRP ाेयबाकी ननरींक आरे. ाषुकाळी पररजस्थतीमुळे 
पाण्याअभावी व ऊसाची आवक कमी असयायामुळे सन २०१५-१६ चा गाळप 
रींगाम सुरु करण्यात अडचण ननमाषण लालेली आरे. सद्य:जस्थतीत 
कारखान्यामध्ये काम नसून सुध्ाा कामगाराींना पगार ाेण्यात येत आरे. 
(३) प्रश्न उद्् ावत नारी. 

----------------- 
नाांदेड जज््यातील मुदखेड-भोिर-इस्त्लामपूर-किनिप-घोपी-अांबाडी-वप ांपळगाि या 

राज्यमागव क्रमाांि १० च्या रस्त्त्याचे िाम अपूणव अस्याबाबत 

(३४) *  १८७८४   श्री.धनांजय मुांड े:   सन्माननीय सािवजननि बाांधिाम 
(सािवजननि उपक्रम िगळून) मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) नाींाेड जजयारयातील मुाखेड-भोकर-इस्लामपूर-क्रकनव्-घो्ी-अींबाडी-वप ींपळगाव 
ते राज्यमागष क्रमाींक १० या रस्त्यावर पुररानी अींतगषत नुतनीकरणाचे काम ाीड 
वषाषपूवी मींजूर रोऊनरी पूणष लाले नसयायाचे मारे जानेवारी, २०१६ मध्ये वा त्या 
ारम्यान ननािषनास आले, रे खरे आरे काय, 
(२) असयायास, उक्त रस्त्याच् या कामाची चौकिी करुन, सार रस्त्याचे काम पुणष 
करण्याबाबत िासनाने कोणती कायषवारी केली वा करण्यात येत आरे, 
(३) नसयायास, ववलींबाची कारणे काय आरेत, 
 
श्री. चांद्रिाांत पापील : (१), (२) व (३) प्रश्नाधीन मागाषवर रस्ते व पुलाच्या 
ारुुस्तीची पूररानी कायषक्रम ग्-ई अींतगषत एकूण ६ कामे मींजूर असून त्यापवकी ५ 
कामे पूणष लालेली आरेत व १ काम प्रगतीत आरे. 

----------------- 
राज्यातील उद्योगाांना सिव मांजुऱया एिाच हठिाणी ममळण्याच्या दृष्ट्पीने  

एि णखडिी योजना राबविण्याबाबत 

(३५) *  १६९३७   श्री.सांजय दत्त, श्री.मुाफ्फर हुसेन सय्यद, श्री.शरद रणवपसे, 
डॉ.अपिूव हहरे : सन्माननीय उद्योग मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील उद्योगाींना सवष मींजुऱया एकाच नठकाणी ाेण्यासाठी एक णखडकी 
योजना राबवून मवत्री कक्ष सक्षम करण्याचा ननणषय मींबत्रमींडळात नानाींक        
२ फेब्रुवारी, २०१६ रोजी घेण्यात आला, रे खरे आरे काय, 
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(२) असयायास, राज्यातील औद्योधगक गुींतवणकुीस चालना ाेण्यासाठी उद्योगाींना 
लागणाऱया ववववध ववभागाींच्या परवान्याींच्या मींजुरीची प्रक्रक्रया सुलभ करण्यासाठी 
एक णखडकी योजनेची अींमलबजावणी करण्यात आली काय, तसेच सारील मवत्री 
कक्षास आवश्यक असणारी पाननशमषती करण्यात आली आरे काय, 
(३) नसयायास, ववलींबाची कारणे काय आरेत ? 
 
श्री. सुभाष देसाई : (१) िासन ननणषय ११/२/२०१६ अन्वये राज्यातील उद्योगाींना 
सवष मींजऱुया एकाच नठकाणी ाेण्यासाठी एक णखडकी योजना राबववण्यासाठी मवत्री 
कक्ष सक्षम करण्याचा ननणषय घेतला आरे. 
(२) सार योजनेची अींमलबजावणी करण्याची व मवत्री कक्षास आवश्यक असणारी 
पाननशमषती करण्याची कायषवारी करण्यात येत आरे. सार पाननशमषतीचा प्रस्ताव 
उच्चस्तरीय सशमतीच्या मान्यतेसाठी साार करण्यात आला आरे. 
(३) प्रश् न उद्् ावत नारी. 

----------------- 
सािवजननि बाांधिाम विभाग औरांगाबाद येथील अनतररक्त 
िायविारी अमभयांता याांनी िेले्या बेिायदा िामाांबाबत 

(३६) *१४५८९ डॉ.अपिूव हहरे : ताराांकित प्रश्न क्रमाांि ११५५७ ला हदनाांि        
१५ डडसेंबर, २०१५ रोजी हदले्या उत्तराच्या सांदभावत: सन्माननीय सािवजननि 
बाांधिाम (सािवजननि उपक्रम िगळून) मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील 
काय :- 
  

(१) औरींगाबाा येथील सावषजननक बाींधकाम ववभागातील अनतररक्त कायषकारी 
अशभयींता याींच्याववरुध्ा प्राप्त तक्रारीच्या अनुषींगाने मुख्य अशभयींता, सावषजननक 
बाींधकाम प्रााेशिक ववभाग, औरींगाबाा याींचे स्तरावर सुून असलेले चौकिीचे 
कामकाज पुणष लाले आरे काय, 
(२) असयायास, चौकिीत काय आढळून आले व िासनास एकूण क्रकती रकमेचे 
नुकसान लाले, त्यास जबाबाार असणाऱयाींववरुध्ा िासनाने कोणती कारवाई केली 
वा करण्यात येत आरे, 
(३) नसयायास, ववलींबाची कारणे काय आरेत ? 
 
श्री. चांद्रिाांत पापील : (१) व (२) मुख्य अशभयींता, सावषजननक बाींधकाम प्रााेशिक 
ववभाग, औरींगाबाा याींच्या स्तरावूनन चौकिीची कायषवारी सुरु असून चौकिी 
अरवाल प्राप्त लायायावर ननयमानुसार पुढील कायषवारी करण्यात येईल. 
(३) प्रश्न उद्् ावत नारी. 
 

----------------- 
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अमरािती जज््यातील मागासिगीय विद्यार्थयाांना मशष्ट्यितत्ती देण्याबाबत 

(३७) *  १८३८३   प्रा.जोगेन्द्र ििाड े:   सन्माननीय सामाजजि न् याय मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) अमरावती जजयाह्यातील इयत्ता अकरावी ते पायवयतु्तरपयतं शिक्षण घेणाऱया 
ववववध प्रवगाषतील मागासवगीय ववद्यार्थयांना शिषयवतृ्तीचे ऑनलाईन अजष 
भरण्यासाठी ताींबत्रक अडचणी येत असयायामुळे सुमारे ाोन लाख ववद्यार्थयानंा 
शिषयवतृ्ती शमळत नसयायाचे मारे जानेवारी, २०१६ मध्ये वा त्या ारम्यान 
ननािषनास आले, रे खरे आरे काय, 
(२) असयायास, सारील प्रकरणाची चौकिी कूनन त्यानुसार सारील ववद्यार्थयांना 
शिषयवतृ्ती ाेण्याबाबत िासनाने कोणती कायषवारी केली वा करण्यात येत आरे, 
(३) नसयायास, ववलींबाची कारणे काय आरेत ?  
 

श्री. राजिुमार बडोले : (१) अींित: खरे आरे. 
(२) शिषयवतृीचे ऑनलाईन अजष भरताना ताींबत्रक अडचणी येत रोत्या त्या ारु 
करण्यासाठी तञ त कमषचाऱयाींची नेमणकु करण्यात आली आरे. 
(३) प्रश्न उद्् ावत नारी. 
 

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

नामशि जज््यातील शेतिऱयाांिडून होत असलेली  
सक्तीची िजविसूली थाांबविण्याबाबत 

(३८) *  १६४७१   श्री.जयिांतराि जाधि : सन्माननीय सहिार मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) ाषुकाळग्रस्त असलेयाया नाशिक जजयाह्यातील सक्तीची कजषवसुली तातडीने 
थाींबवावी अिी लोकप्रनतननधीींनी नानाींक ३१ डडसेंबर, २०१५ रोजी वा त्यासुमारास 
िासनाकड ेमागणी केलेली रोती, रे खरे आरे काय,  
(२) असयायास, सक्तीच्या कजष वसुलीकड े िासनाने ालुषक्ष केयायामुळे नाशिक 
जजयारा सरकारी बकेँने पाठववलेयाया जप्तीपूवीच्या अींनतम नो्ीसीमुळे नानाींक    
७ जानेवारी, २०१६ रोजी वा त्या सुमारास नाशिक जजयाह्यातील िेतकऱयाचा 
हृायववकाराच्या तीव्र ल्क्यामुळे मतृ्य ूलाला, रे री खरे आरे काय, 
(३) असयायास, भीषण ाषुकाळाच्या पाश्वषभूमीवर थकीत कजाषतनू िेतकऱयाींना 
मुक्त करण्यासाठी िासनाने कोणती कायषवारी केली वा करण्यात येत आरे, 
(४) नसयायास, ववलींबाची कारणे काय आरेत ? 
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श्री. चांद्रिाांत पापील : (१) नारी, रे खरे नारी. 
(२) नाशिक जजयारा मध्यवती सरकारी बकँ शल. नाशिक या बँकेने कजष 
वसुलीसाठी कोणत्यारी िेतकरी सभासााकड ेसक्तीची वसुली करणेबाबत तगााा 
लावत नसून बकेँमाफष त कजष घेतलेयाया व सक्तीच्या वसुलीच्या कारणाने नाशिक 
जजयारयातील कोणत्यारी ितेकरी सभासााचा ह्रायववकाराच्या तीव्र ल्क्यामुळे 
मतृ्य ुलालेला नारी.  
(३) प्रश्न उद्् ावत नारी. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नारी. 

----------------- 
ठाणे (जज.ठाणे) विभागातील आहदिासी वििास प्रि्पाचे सहाय्यि प्रि्प 

अधधिारी याांनी िोट्यिधी रुपयाांचा िेलेला गैर्यिहार 

(३९) *  १७७७७   श्री.सांहदप बाजोररया, श्री.किरण पािसिर, श्री.अननल भोसले, 
श्री.हेमांत पिले, श्री.नरेंद्र पापील :   सन्माननीय आहदिासी वििास मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) अप्पर आयकु्त, आनावासी ववभाग (ठाणे) याींच्या नानाींक २६ ऑगस््, २०१० 
रोजीच्या आाेिानुसार तत्काशलन उपायकु्त, आनावासी ववकास ववभाग, श्री.सुधीर 
पा्ील याींच्या सशमतीने नानाींक २१ ऑगस्् ते २ सप् े्ंबर, २०१० या कालावधीत 
केलेयाया चौकिीत एकाजत्मक आनावासी ववकास प्रकयापाचे सराय्यक प्रकयाप 
अधधकारी, आर.एन.राळपे याींनी केलेयाया कोट्यवधी रुपयाींच्या 
गवरयवयवराराववरोधात मारे फेब्रुवारी, २०११ मध्ये वा त्या ारम्यान डराण ूपोलीस 
ठाण्यात गुन्रा ााखल करुन नानाींक २४ माचष, २०११ रोजी वा त्या सुमारास 
ननलींबबत करण्यात आले, रे खरे आरे काय, 
(२) असयायास, ननलींबबत केयायानींतर त्याींच्यावर ाोषारोप पत्र बजाववण्यास 
नारींगाई करणाऱया सींबींधधत अधधकाऱयाींववरुध्ा कोणती कारवाई केली वा करण्यात 
येत आरे, तसेच आधथषक गुन्रे िाखा, ठाणे ग्रामीण याींनी चौकिी सशमतीने 
केलेली चौकिी व त्याचा ननषकषष खो्ा ठरववण्याची सवषसाधारण कारणे काय 
आरेत, 
(३) तत्काशलन उपायुक्त, श्री.सुधीर पा्ील याींच्या सशमतीने केलेयाया चौकिीचा 
अरवाल िासनास प्राप्त लाला आरे काय, त्यामध्ये ाोषी आढळलेयाया 
यवयक्तीींववरुध्ा कारवाई करण्याबाबत सशमतीने कोणत्या शिफारिी केयाया आरेत, 
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(४) असयायास, उक्त प्रकरणाचा तपास करुन अप्पर आयुक्त, आनावासी ववकास 
व आयुक्त याींनी ाोषारोप पत्र बजाववण्यास केलेयाया नारींगाईबद्दल त्याींचेववरुध्ा 
कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आरे, 
(५) नसयायास, ववलींबाची कारणे काय आरेत ? 
  
श्री. विष्ट् ण ुसिरा : (१) रे खरे आरे. 
(२) श्री. राळपे, सराय्यक प्रकयाप अधधकारी याींच्यावर ववभागीय चौकिीची 
कायषवारी सुरु करण्यात आलेली असून सार प्रकरण ररतसर ववभागीय 
चौकिीसाठी प्रााेशिक ववभागीय अधधकारी कोकण ववभाग याींच्याकड ेसोपववण्यात 
आले आरे. आधथषक गुन्रे िाखा, ठाणे ग्रामीण याींनी सार गुन्ह्याच्या तपासाअींती 
"ब" समरी वगीकरणाकरीता मा. प्रथमवगष न्यायाींडाधधकारी, डराण ू याींचेकड े
अरवाल साार केला असता मा. न्यायालयाने "ब" वगीकरण समरी मींजूर केली 
आरे.              
(३) श्री. सुधीर पा्ील तत्कालीन उपायुक्त याींच्या अध्यक्षतेखालील सशमतीने 
केलेयाया चौकिीचा अरवाल अपर आयुक्त, आनावासी ववकास, ठाणे याींनी 
ना.०६/०९/२०१० च्या पत्रान्वये िासनास साार केलेला आरे. सशमतीने यवयक्तीगत 
ाोष नालेले नारीत तथावप, भाींडारपाल व रोखपाल याींचे कायाषलयीन 
कामकाजातील नोंाी सींियास्पा असयायाचे नमूा केयायाने श्री. यवरी.एन. चन्ने, 
रोखपाल व श्री. युवराज भानसे, भाींडारपाल याींचेवर ननलींबनाची कारवाई करण्यात 
आलेली आरे. 
(४) व (५) ाोषारोपत्र बजाववण्यास रेततु: नारींगाई केलेली नसयायाने सींबींधधत 
अधधकाऱयाींवर कारवाई करण्याचा प्रश्न उद्् ावत नारी. 
 

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

नाांदेड येथील शासिीय आहदिासी मुलाांच्या िसनतगतहातील  
विद्यार्थयाांना सोयीसुविधा पुरविण्याबाबत 

(४०) *  १८७६४   श्री.विक्रम िाळे :   सन्माननीय आहदिासी वििास मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) नाींाेड येथील िासकीय आनावासी मुलाींच्या वसनतगरृातील ववद्यार्थयांनी 
वसतीगरृातील सोयी सुववधाबाबत मारे जानेवारी, २०१६ मध्ये वा त्या 
ारम्यान आींाोलन केले रोते, रे खरे आरे काय, 
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(२) असयायास, सार ववद्यार्थयांच्या मागण्याींचे स्वरुप काय रोते व त्यानुसार 
आनावासी ववभागाने कोणती कायषवारी केली वा करण्यात येत आरे, 
(३) नसयायास, ववलींबाची कारणे काय आरेत ? 
  
श्री. विष्ट् ण ुसिरा : (१) रे खरे आरे. 
(२) वसतीगरृात प्रवेि न शमळालेयाया ववद्यार्थयानंा प्रवेि ाेणे, नानाींक 
११.११.२०११ चा िासन ननणषय लागू करणे, ववद्यार्थयानंा स्पधाष पररक्षा व 
सी.ई.्ी च्या बनचेस सुरु करणे, वसतीगरृासाठी िासकीय इमारत, वॉ्र क्रफया्र व 
बेडीींग सानरत्याचा पुरवठा इत्यााी प्रमुख मागण्या रोत्या. 
        सार मागण्याींच्या अनुषींगाने नागपूर ववभागात ररक्त असलेयाया, 
मुलाींच्या १५० जागा व मुलीींच्या ४५ जागा अिा एकूण १९५ जागा नाींाेड येथील 
मुला-मुलीींच्या वसतीगरृाकरीता समायोजजत करण्यात आलेयाया आरेत. स्पधाष 
पररक्षा प्रशिक्षण व सी.ई.्ी च्या बनचेसकरीता वतषमानपत्रात जानररात ाेण्यात 
आली असून सींस्था ननवडीची प्रक्रक्रया सुरु आरे. सवष ववद्यार्थयानंा स््ेिनरी 
सानरत्य, गणवेिाची रक्कम, िवक्षणणक सरल रक्कम, मारे फेब्रवुारी, २०१६ 
पयतंचा ननवाषरभत्ता इत्यााीचे वा्प करण्यात आलेले आरे. तसेच इीं्रने्सर 
सींगणक, ग्रींथालय पसु्तके, वतषमानपत्र या सुववधाींचा ाेखील पुरवठा करण्यात 
आलेला आरेत. आनावासी मुलीींचे िासकीय वसतीगरृ, नाींाेड येथील 
इमारतीकरीता ववद्यापीठाकड े ०.८० आर जशमनीचा प्रस्ताव ववद्यापीठामाफष त 
उच्च व तींत्र शिक्षण ववभागाकड ेप्रस्ताववत करण्यात आलेला आरे. वॉ्र क्रफया्र 
तसेच बेडीींग सानरत्य खरेाीची कायषवारी प्रस्ताववत आरे. 
(३) प्रश्न उद्् ावत नारी. 

----------------- 
नाांदेड जज्हयातील शासिीय आहदिासी आश्रम  
शाळाांमधील मशक्षणाचा दजाव घसर्याबाबत 

(४१) *  १९१३६   श्री.अमरनाथ राजूरिर :   सन्माननीय आहदिासी वििास 
मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१)  नाींाेड जजयारयातील सवषच िासकीय आनावासी आश्रम िाळातील शिक्षणाचा 
ाजाष ढासळला असून क्रकनव् प्रकयाप कायाषलयाींतगषत असणा-या बरुताींि 
आश्रमिाळाींमधील शिक्षणाचा ाजाष ढासळण्याची कारणे व कमषचा-याींचे तेथे 
नसलेले वास्तयवय व ववायार्थयांकड ेनसलेले लक्ष कारणीभूत असयायाची बाब मारे 
जानेवारी, २०१६ च्या चौर्थया आठवड्यात उघडकीस आली आरे, रे खरे आरे काय, 
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(२) असयायास, उक्त प्रकरणी िासनाने कोणती कायषवारी केली वा करण्यात येत 
आरे, 
(३) नसयायास, ववलींबाची कारणे काय आरेत ? 
 
श्री. विष्ट् ण ुसिरा : (१) रे खरे नारी. 
(२) व (३) प्रश्न उद्् ावत नारी. 

----------------- 
राज्यातील साखर िारखान्याांनी शतेि-याांना ऊस बबलाची थिबािी देण्याबाबत 

(४२) *  १४६६४   डॉ.(श्रीमती) नीलम गोऱहे, श्री.आनांदराि पापील, श्री.सांजय 
दत्त, श्री.अशोि ऊफव  भाई जगताप, श्री.मुाफ्फर हुसेन सय्यद, श्री.महादेि 
जानिर, प्रा.जोगेन्द्र ििाड,े श्री.धगरीशचांद्र ्यास :   सन्माननीय सहिार मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) गाळप परवाना न घेता कारखाना सुरु केयायाबद्दल व िेतक-याींना गतवषाषची 
ऊस बबलाची थकबाकी न नायायाने राज्यातील पाच साखर कारखान्याींना साखर 
आयुक्ताींनी नानाींक १५ जानेवारी, २०१६ रोजी वा त्यासुमारास २६ को्ी रुपयाींचा 
ाींड आकारण्यात आला आरे, रे खरे आरे काय, 
(२) असयायास, १४ साखर कारखान्याींनी रास्त व क्रकफायतिीर भावाची 
(एफआरपी) थकीत रक्कम ाेण्याबाबत िासनाने आाेि नाले असून सार 
कारखान्याींचे गाळप परवाने रद्द केले आरेत, रे री खरे आरे काय, 
(३) असयायास, श्रीगोंाा तालुक्यातील ऊस उत्पााक िेतकरी ऊस ारावरुन  
अडचणीत आला असून या ऊस उत्पााक िेतकऱयाींना एफआरपी नुसार साखर 
कारखान्याींकडून पवसे अद्यापपयतं शमळाले नसयायाचे मारे जानेवारी, २०१६ मध्ये 
वा त्या ारम्यान ननािषनास आले आरे, रे री खरे आरे काय, 
(४) तसेच राज्यातील ४४ साखर कारखान्याकड े गाळप केलेयाया ऊसापो्ी 
िेतकऱयाींचे एफआरपीचे रुपये ३२८ को्ी तसेच रींगाम सन २०१५-२०१६ या 
वषीच्या ऊस गाळप रींगामातील रुपये १४२१ को्ी आणण गतवषीच्या सन   
२०१४-२०१५ च्या रींगामातील थकीत ाेय रुपये ३०१ को्ी अिी शमळून सुमारे    
ूनपये १ रजार ७२२ को्ी ितेकऱयाींना ाेण्यात आलेले नारीत, रे खरे आरे काय, 
(५) असयायास, साखर कारखान्याींची नावे व अध्यक्ष कोण आरेत, सार 
कारखान्याींकडून िासन क्रकती नावसात पवसे वसुल करणार आरे, नसयायास 
ववलींबाची कारणे काय आरेत ? 
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श्री. चांद्रिाांत पापील : (१) रोय. ५ कारखान्याींना रु. २५,८२,१४,००० /- ाींड 
आकारण्यात आला आरे. त्यापवकी एका कारखान्याने २०१४-१५ ची FRP अाा 
केयायामुळे ाींडाचा आाेि रद्द केला आरे. 
(२) रींगाम २०१४-१५ ची FRP ची थकीत रक्कम १४ कारखान्याींनी अाा न 
केयायामुळे गाळप परवाने ना. ११.१.२०१६ रोजी ननलींबबत करण्यात आले रोते. 
(३) रोय. श्रीगोंाा तालुक्यातील श्री साईकृपा िुगर नररडगाींव युनन्-२ या 
कारखान्याने रींगाम २०१४-१५ मधील FRP ाेयके अाा न केयायाने कारखान्यावर 
िुगरकेन कीं रोल ऑडषर, १९६६ मधील तरताुीनुसार ना.१२/०८/२०१५ चे आाेिान्वये 
रु.३८२५.१० लाख रक्कमेची RRC कारवाई करण्यात आली आरे. त्यापवकी 
कारखान्याने ितेकऱयाींना रु.८४०.०० लाख अाा केली असून  अद्याप 
कारखान्याकड े ना.१५/०३/२०१६ अखेर रु. २९८५.१० लाख ाेयके थकीत आरेत. 
तसेच रींगाम २०१५-१६ मध्ये ना.१५/०३/२०१६ अखेर कुकडी सरकारी साखर 
कारखान्याने रु.१०६०२.७१ लाख FRP ाेयकापवकी रु.१८५३.७१ लाख ाेयके थकीत 
आरेत. सरकार मरषी शि. ना. नागवड े सरकारी साखर कारखान्याकड े ाेय 
रु.१२२२२.३२ लाख पवकी रु.२४०६.९८ लाख थकीत आरेत आणण साईकृपा िुगर 
ाेवावठण यनुन्-१ कारखान्याकड े ाेय रु.३३९७.०१ लाख रक्कमेपवकी रु.५१३.९२  
लाख थकीत आरेत. 
(४) सन २०१४-१५ च्या रींगामामधील FRP प्रमाणे मारे जानेवारी, २०१६ अखेर 
३८ साखर कारखान्याकड े रु.२८५.८९ को्ी इतकी थकबाकी आरे. तसेच  
ना.१५/०३/२०१६ अखेर ३८ पवकी २४ कारखान्याींकड ेरु.१९९.९० को्ी इतकी बाकी 
आरे. 
    रींगाम २०१५-१६ मध्ये १७७ कारखान्याींनी रींगाम सुरु केलेला असून त्याींनी 
गाळप केलेयाया ऊसाचे ाेयके FRP प्रमाणे ाेय रक्कम  रु.१४०१८.३१ को्ी 
रक्कमेपवकी कारखान्याींनी रु.१०६२८.०३ को्ी ाेयके ऊस पुरवठााार िेतकऱयाींना 
अाा केलेली असून ना.१५/०३/२०१६ अखेर रु.३३९९.६४ को्ी ाेयके थकीत आरेत. 
(५) रींगाम २०१४-१५ मधील ना.१५/०१/२०१६ अखेर FRP प्रमाणे थकबाकी 
असणाऱया ३८ साखर कारखान्याींच्या अध्यक्षाींच्या नावाींची यााी “पररशिषठ-अ” 
सोबत जोडली आरे. 
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     सार ३८ पवकी १४ कारखान्याींनी ना.१५/०३/२०१६ अखेर सींपूणष FRP ाेयके 
अाा केली असून २४ कारखान्याकड े थकबाकी आरे.  सार २४ पवकी १७ 
कारखान्याींवर RRC आाेि ननगषशमत करण्यात आलेले आरेत. उवषररत ७ 
कारखान्याींपवकी ३ कारखान्याींची प्रकरणे न्यायप्रववषठ आरे, १ कारखान्याची 
सुनावणी िासन स्तरावर सुरु आरे आणण उवषरीत ३ कारखान्याींची सुनावणी 
साखर आयकु्तालयामध्ये सुरु आरे. 
अ.क्र. 

 
विभाग 

 
जज्हा साखर िारखान्याचे 

नाांि 
िारखान्याच्या अध्यक्षाचे 

नाांि 
१ कोयारापूर कोयारापूर मराडीक िुगर ॲग्रो सौ.सुवप्रया जयींत पा्ील 
२ 
 

 
 

साींगली 
 

मराींकाली ससाका श्री.ववजयकुमार आप्पसारेब 
सगरे 

३ पुणे सातारा प्रतापगड-क्रकसनवीर श्रीमती सुनेत्र राजेंद्र शिींाे 
४ 

 
 सातारा कुमुाा-रयत ससाका कुमुाा-श्री.अववनाि भोसले 

रयत-श्री.उायशसींग 
ववलासराव पा्ील 

५  पुणे छत्रपती ससाका श्री.अमरशसींर राजेंद्रकुमार 
घोलप 

६  पुणे भीमा ससाका पा्स श्री.रारुल सुभाषराव कुल 
७  पुणे राजगड ससाका श्री.सींग्राम अनींतराव थोप्े 
८  सोलापूर कुमषाास ससाका श्री.धनाजी गणपतराव साठे 
९  सोलापूर मकाई ससाका श्री.नाग्वीजय नागींबर बागल 
१० 
 

 सोलापूर ववजय िुगर 
 

श्री.धवयषशिल राजशसींर मोनरते 
पा्ील 

११  सोलापूर िेतकरी िुगर 
चाींाापुरी 

श्री.उत्तमराव शिवाास 
जानकर 

१२  सोलापूर िींकररत्न िुगर श्री.उायशसींर एस मोनरते 
पा्ील 

१३  सोलापूर आनानाथ ससाका श्रीमती िामलताई नागींबर 
बागल 

१४  सोलापूर स्वामीसमथष ससाका श्री.शसद्रामप्पा एम. पा्ील 
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१५ 
 

 सोलापूर िींकर ससाका 
 

श्री.धवलशसींर प्रतापशसींर 
मोनरते पा्ील 

१६  सोलापूर आयषन िुगर श्री.अववनाि भोसले 
१७ अरमानगर अरमानगर प्रसाा िुगर श्री.प्राजक्ता तनपुरे 
१८  अरमानगर सींगमनेर ससाका श्री.माधवराव कानवड े
१९  अरमानगर वधृ्ाेश्वर ससाका श्री.आप्पासारेब राजळे 
२०  अरमानगर साईकृपा यनुन्-२ श्री.ववक्रम बबनराव पाचपतेु 
२१  नाशिक आमषस्राँग िुगर श्री.समीर भुजबळ 
२२  नाशिक केवाघ, के.- 

छसींभाजीराजे 
श्री.रररभाऊ बागड े

२३ औरींगाबाा जळगाींव मधुकर ससाका श्री.िरा जजवराम मराजन 
२४  जळगाींव चोपडा ससाका श्रीमती ननताबाई सींभाजी 

पा्ील 
२५  बीड जयभवानी ससाका श्री.जयशसींर शिवाजीराव 

पींडडत 
२६ नाींाेड परभणी रत्नप्रभा िुगर श्रीमती ववद्या मुरकुीं बी 
२७ 
 

 परभणी 
 

मराराषर ितेकरी 
िुगर 

श्री.अशभजीत उत्तमराव 
ाेिमुख 

२८  नरींगोली भाऊराव चयवराण 
युनन्-२ 

श्री.गणपतराव िामजी 
नतडके 

२९  नरींगोली पुणाष ससाका श्री.जयप्रकाि ााींडगेाींवकर 
३०  नाींाेड भाऊराव चयवराण 

युनन्-१ 
श्री.गणवतराव िामजी 
नतडके 

३१  नाींाेड भाऊराव चयवराण 
युनन्-३ 

श्री.गणपतराव िामजी 
नतडके 

३२  नाींाेड भाऊराव चयवराण 
युनन्-४ 

श्री.गणपतराव िामजी 
नतडके 

३३  उस्मानाबाा शभमािींकर िुगर श्री.ात्तात्रय नररर खवले 
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३४  उस्मानाबाा ववठ्ठलसाई मुरुम श्री.बसवराज माधवराव 
पा्ील 

३५  उस्मानाबाा जयलक्ष्मी िुगर श्री.ववजय शसताराम 
ाींडनाईक 

३६  लातूर शसध्ाी िुगसष श्री.बाबासारेब मोरनराव 
पा्ील 

३७  लातूर साईबाब िुगर श्री.आर.यवरी. बकेु 
३८ अमरावती यवतमाळ वसींत पुसा श्री.प्रकाि पा्ील ाेवसरकर 

 

----------------- 
मेि इन इांडडया सोहळ्यामध्ये मेि इन महाराष्ट्राची िेलेली घोषणा 

(४३) *  १९१५७   श्री.सुननल तपिरे, अॅड.जयदेि गायििाड, श्री.अननल भोसले, 
श्री.ख्िाजा बेग, श्री.आनांद ठािूर, श्री.हेमांत पिले, श्री.किरण पािसिर, श्री.नरेंद्र 
पापील :   सन्माननीय उद्योग मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) मुींबईत भरलेयाया मेक इन इींडडया सोरळ्यामध्ये मेक इन मराराषर री मोनरम 
मा.मुख्यमींत्री याींनी जारीर कूनन राज्यात मोठ्या प्रमाणात गुींतवणकू येणार 
असयायाची घोषणा नानाींक १६ फेब्रवुारी, २०१६ रोजी वा त्या सुमारास केली आरे, 
रे खरे आरे काय, 
(२) असयायास, सारच्या प्रकयापातून िासनाने नयवया रोजगाराबाबत सामींजस्य 
कराररी केले आरेत, रे री खरे आरे काय, 
(३) असयायास, मेक इन इींडडयाच्या माध्यमातून राज्यात क्रकती को्ीची गुींतवणकू 
रोणार आरे व त्यामुळे क्रकती जणाींना रोजगार उपलब्ध रोणार आरे, तसेच 
रोजगार कोणत्या ववभागात व जजयाह्यात उपलब्ध रोणार आरेत, 
(४) नसयायास, ववलींबाची कारणे काय आरेत ? 
 

श्री. सुभाष देसाई :  (१) कें द्र व राज्य िासनाने “मेक इन इींडीया” व "मेक इन 
मराराषर" या उपक्रमाद्वारे उद्योग करणे सोपे यवरावे यासाठी केलेयाया सुधारणा व 
त्याद्वारे जागनतक स्तरावर त्याींचा यवयापक प्रचार व प्रसार रोवून ाेिात व 
राज्यात मोठ्या प्रमाणावर औद्योधगक गुींतवणकू आकवषषत करण्याच्या रेतनेू    
नानाींक १३ ते १८ फेब्रवुारी, २०१६ या कालावधीत मुबई येथे “मेक इन इींडीया” 
सप्तार या आींतरराषरीय ाजाषच्या प्रािषनाचे आयोजन करण्यात आले रोते. 
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(२) व (३) “मेक इन इींडीया” सप्तारामध्ये राज्यात एकूण २५९४ सामींजस्य करार 
करण्यात आले आरेत. सार करारामुळे मराराषरात सुमारे ८ लाख को्ीींची 
गुींतवणकू व ३० लाख जणाींना रोजगार उपलब्ध रोणार आरेत. सार करारानुसार 
कोकण, ववाभष, मराठवाडा, नाशिक, पुणे, मुींबई या क्षेत्रात उद्योग स्थापन रोणार 
आरेत. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नारी. 

----------------- 
राज्यातील िसनतगतहातील विद्यार्थयाांच्या समस्त्या सोडविण्याबाबत 

(४४) *  १८९०२   श्री.हररमसांग राठोड, श्री.सांजय दत्त :   सन्माननीय आहदिासी 
वििास मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील वसनतगरृातील ववववध समस्या सोडववण्यासाठी सींतप्त लालेयाया 
आनावासी ववद्यार्थयाषनी कडाक्याच्या थींडीत साक्री ते नाशिकपयतं पायी मोचाष 
काढला असून या मोचाषत सरभागात लालेयाया ६ तरुणाींची प्रकृती बबघडयायाने 
त्याींच्यावर रुग्णालयात उपचार करण्यात आले असयायाचे मारे जानेवारी, २०१६ 
मध्ये वा त्या ारम्यान ननािषनास आले आरे, रे खरे आरे काय, 
(२) असयायास, उक्त मोचाषची गींभीर ाखल घेऊन राज्यातील वसनतगरृाच्या 
समस्या सोडववण्याबाबत िासनाने कोणती कायषवारी केली वा करण्यात येत आरे, 
(३) नसयायास, ववलींबाची कारणे काय आरेत ? 
  
श्री. विष्ट् ण ु सिरा : (१) आनावासी मुलीींचे िासकीय वसतीगरृ, साक्री, जज.धळेु 
येथील ववद्याथीनीींनी साक्री येथे वसतीगरृासाठी भाडतेत्वावर घेतलेली इमारत 
ननवासाच्या दृष्ीने योग्य नसयायाने सार वसतीगरृ स्थलाींतरीत करण्याच्या 
प्रमुख मागणीसाठी ना.२४.०१.२०१६ रोजी आनावासी ववकास भवन, नाशिक येथे 
आींाोलन केले रोते. 
   त्या ारम्यान तीन ववद्याथीनीींना मळमळ, पाय ाखुणे, अिक्तपणा या 
तक्रारीींमुळे ग्रामीण ूनग्णालयात ााखल करण्यात आलेले रोते. प्राथशमक 
उपचारानींतर सार ववद्याथीनीींची प्रकृती बरी लायायाने त्याींना वसतीगरृात परत 
पाठववण्यात आले. 
(२) भाडतेत्वावर असलेयाया इमारतीमधील अपुऱया सोयी सुववधाींच्या अनषुींगाने 
साक्री येथील वसतीगरृातील ववद्याथीनीींनी जानेवारी, २०१६ मध्ये आींाोलन केले 
रोते. त्यास अनुसूनन मारे फेब्रवुारी, २०१६ मध्ये सार ाोन्री वसतीगरेृ िासकीय 
इमारतीत स्थलाींतरीत केलेली आरेत. 
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    सार वसतीगरृातील मुलीींना गणवेि भत्ता, खेळ सानरत्य, िवक्षणणक 
सानरत्य, स्पधाष पररक्षा पसु्तके, इत्यााी सोयी सुववधा तसेच मारे फेब्रुवारी, २०१६ 
पयतंचा ननवाषर भत्ता प्रकयाप अधधकारी, धुळे याींच्यामाफष त पुरववण्यात आलेला 
आरे. 
     वसतीगरृ प्रवेिासाठी वाढीव वसतीगरृ क्षमतेची मागणी लक्षात घेऊन इतर 
प्रकयाप/ववभागात वसतीगरृातील ररक्त असलेयाया जागा आवश्यक त्या प्रकयापात 
वगष करण्यात आलेयाया आरेत. त्याचप्रमाणे राज्यातील वसतीगरृातील 
ववद्यार्थयांना ननवाषर भत्ता व सोयी सुववधा वेळेवर ाेण्याबाबत क्षबेत्रय 
अधधकाऱयाींना ववभागाच्या आढावा बवठकीत वेळोवेळी सूचना ाेण्यात आयाया आरेत. 
(३) प्रश्न उद्् ावत नारी. 

----------------- 
िामशम जज््यातील सािवजननि बाांधिाम विभागाच्या अखत्यारीत  

असले्या रस्त्त्याांिरील ितक्षाांची तोड होत अस्याबाबत 

(४५) *  १६९७८   श्री.माणणिराि ठािरे, श्री.सांजय दत्त, श्री.अशोि ऊफव  भाई 
जगताप :   सन्माननीय सािवजननि बाांधिाम (सािवजननि उपक्रम िगळून) मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) वाशिम जजयाह्यातील सावषजननक बाींधकाम ववभागाच्या अखत्यारीत असलेयाया 
रस्त्याींवरील वकृ्षाींची चोरट्याींकडून तोड रोत असयायाचे मारे फेब्रवुारी, २०१६ मध्ये 
वा त्या ारम्यान ननािषनास आले आरे, रे खरे आरे काय, 
(२) असयायास, उक्त प्रकरणी िासनाने चौकिी कूनन ाोषीींवर कोणती कारवाई 
केली वा करण्यात येत आरे, 
(३) नसयायास, ववलींबाची कारणे काय आरेत ? 
  
श्री. चांद्रिाांत पापील : (१) अींित: खरे आरे. 
(२) रस्त्याच्या कडलेा असलेले िेतकरी रस्त्याच्या कडचेी लाड-ेलुडपे व गवत, 
कचरा िेतीकामाचे वेळी जाळून ्ाकतात. त्यावेळी िेजारीच असलेयाया लाडाींना 
आग लागुन लाड ेकमकुवत रोऊन कोसळतात. लाड ेकोसळयायानींतर सार वकृ्षाींची 
चोरी रोत आरे, रे ननािषनास आले आरे. परींतु अिा घ्ना ननािषनास आयायावर 
याबाबत सींबींधीत पोलीस स््ेिनला तक्रार नोंाववण्यात आलेली आरे. 
(३) प्रश्न उद्् ावत नारी. 

----------------- 
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महाराष्ट्र औद्योधगि धोरण २०१३ अांतगवत राज्यातील १४ सहिारी औद्योधगि 
िसाहतीांना पायाभूत सुविधा देताना सुिाण ूसममतीने  

घातले्या जाचि अपी रि िरण्याबाबत  

(४६) *  १७१७७  डॉ.सुधीर ताांबे, श्री.सांजय दत्त, श्री.अशोि ऊफव  भाई जगताप, 
श्री.हररमसांग राठोड, श्री.मुाफ्फर हुसेन सय्यद : सन्माननीय उद्योग मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) मराराषर औद्योधगक धोरण २०१३ अींतगषत राज्यातील १४ सरकारी 
औद्योधगक वसारतीींनी पायाभूत सुववधाींबाबतचे प्रस्ताव ााखल केले रोते. त्यापवकी 
५ सरकारी औद्योधगक वसारतीींचे प्रस्ताव मींजूर करण्यात आले आरेत, त्यामध्ये 
सरकारी औद्योधगक वसारतीींना २५:७५ या आकृतीबींधाऐवजी आता िासनाने 
५०:५० या आकृतीबींधात अथषसराय्य कारी अ्ीींसर मींजूर केयायाचे उद्योग 
सींचालनालयाचे पत्र नानाींक ६ जून, २०१५ अन्वये सुकाण ूसशमतीने मींजूरी नाली 
आरे, रे खरे आरे काय, 
(२) असयायास, सुकाण ूसशमतीकडून जाचक अ्ी घालण्यात आयायाने कोणतीरी 
सरकारी औद्योधगक वसारत सार अ्ी पूणष करु िकत नसयायाने या जाचक 
अ्ी ारू करण्याबाबत िासनाने कोणती कायषवारी केली वा करण्यात येत आरे, 
(३) नसयायास, ववलींबाची कारणे काय आरेत ? 
  
श्री. सुभाष देसाई : (१) औद्योधगक पायाभूत सुववधाींची ननशमषती व ववकास 
यासींाभाषत मा.मुख्य सधचव याींच्या अध्यक्षतेखाली नानाींक १९/१२/२०१४ रोजी 
लालेयाया सुकाण ूसशमतीच्या ासुऱया बवठकीमध्ये सरकारी औद्योधगक वसारतीींना 
५०:५० या आकृतीबींधास अथषसराय्य ाेण्यास मान्यता नाली रोती. तथावप, 
सरकारी औद्योधगक वसारतीचे वावषषक मरसूली उत्पन्न व सद्य:जस्थती पराता, 
वसारतीींना कामाच्या क्रकीं मतीच्या ५०% भार उचलणे िक्य रोणार नसयायाची बाब 
उद्योग सींचालनालयाने िासनाच्या ननािषनास आणली रोती. म्रणनू सुकाण ू
सशमतीच्या नानाींक १९/१२/२०१४ रोजी लालेयाया ासुऱया बवठकीत मींजूर केलेले 
प्रस्ताव आढायवयाअींती मा.मुख्य सधचव याींच्या अध्यक्षतेखाली नानाींक ३१.१२.२०१५ 
रोजी लालेयाया सुकाण ूसशमतीच्या नतसऱया बवठकीमध्ये पुन:ववचारासाठी ठेवण्यात 
आले रोते. 
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(२) औद्योधगक पायाभूत सुववधाींची ननशमषती व ववकास यासींाभाषत मा.मुख्य 
सधचव याींच्या अध्यक्षतेखाली नानाींक ३१.१२.२०१५ रोजी लालेयाया सुकाण ू
सशमतीच्या नतसऱया बवठकीमध्ये सरकारी औद्योधगक वसारतीींच्या मागणीस 
अनुसरुन २५-७५ अिा सुधारीत आकृतीबींधास सशमतीने मान्यता नाली आरे. 
     या सींाभाषत िासनाकडून कोणतीरी जाचक अ् घातलेली नारी. 
(३) प्रश्न उद्् ावत नारी. 

----------------- 
राज्यातील विविध भागातील महाराष्ट्र औद्योधगि वििास 

महामांडळाचे भूखांड ताब्यात घेण्याबाबत 

(४७) *  १७२१६   श्री.शरद रणवपसे, श्री.अशोि ऊफव  भाई जगताप, श्री.सांजय 
दत्त :   सन्माननीय उद्योग मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील ववववध भागातील मराराषर औद्योधगक ववकास मरामींडळाचे 
मोकळे भूखींड ताब्यात घेण्याची प्रक्रक्रया सुरु असून मारे जानेवारी, २०१६ 
अखेरपयतं सुमारे १७०० भूखींड ताब्यात घेण्यात आलेले आरेत, रे खरे आरे काय, 
(२) असयायास, उक्त भूखींड कोणत्या कारणाींमुळे ताब्यात घेण्यात आले आरेत व 
त्याचा वापर किाप्रकारे करण्यात येणार आरे, उक्त एमआयडीसीकडून क्रकती 
भूखींड ताब्यात घेण्यात आले आरेत, 
(३) नसयायास, ववलींबाची कारणे काय आरेत ? 
 
श्री. सुभाष देसाई : (१) रोय, रे खरे आरे. मराराषर औद्योधगक ववकास 
मरामींडळाने ववरीत कालावधीत ज्या भूखींडधारकाींनी भूखींड ववकशसत केलेला नारी, 
अिा भूखींडधारकाींचे मोकळे भूखींड परत घेण्याची कायषवारी मराराषर औद्योधगक 
ववकास मरामींडळाकडून करण्यात येत असून मरामींडळाने फेब्रवुारी, २०१६ 
अखेरपयतं १३९७ भूखींड ताब्यात घेतले आरेत. 
(२) मराराषर औद्योधगक ववकास मरामींडळाने वा्प केलेयाया भूखींडधारकाींसोबत 
केलेयाया प्राथशमक करारनाम्यातील अ्ी व िती तसेच औद्योधगक क्षेत्राचे 
केलेयाया वगीकरणानुसार ववनरत कालावधीत/ वाढीव कालावधीत भूखींड ववकशसत 
केला नारी तर भूखींड परत घेण्याची कायषवारी मराराषर औद्योधगक ववकास 
मरामींडळातफे करण्यात येते. 
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     मरामींडळाने नानाींक ३/६/२०१४ च्या पररपत्रकानसुार ताब्यात घेतलेयाया 
भूखींडाबाबत धोरण ननजश्चत केले असून भूखींडधारकाींना रक्कम परतावा आाेि 
काढून रक्कम परतावा  आाेिाच्या नानाींकापासून ३ मनरने पूणष रोताच ताब्यात 
घेतलेले भूखींड ररक्त भूखींडाींच्या यााीत समाववष् करुन भूखींड प्राधान्य 
साराखाली क्रकीं वा उद्योग ववस्तारासाठी वा्प करण्यात येतात. 
    मराराषर औद्योधगक ववकास मरामींडळाने फेब्रवुारी, २०१६ पयतं १३९७ भूखींड 
ताब्यात घेतले आरेत.          
(३) प्रश्न उद्् ावत नारी. 

----------------- 
अमळनेर (जज.जळगाि) तालुक्यातील नायब  

तहमसलदाराांनी गैर्यिहार िे्याबाबत 
(४८) *  १९११७   श्रीमती जस्त्मता िाघ :   सन्माननीय सामाजजि न् याय मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) अमळनेर (जज.जळगाव) तालुक्यातील नायब तरशसलााराींनी सींजय गाींधी 
योजनेची सशमती गठीत लाली नसतानारी व जजयाराधधकारी याींनी फक्त ावनींनान 
प्रलींबबत प्रकरणे ननकाली काढावी असे आाेि नाले असताींना नायब तरशसलााराींनी 
नानाींक १९ ऑगस््, २०१५ व नानाींक ०५ ऑक््ोबर, २०१५ रोजी सींजय गाींधी 
योजनेच्या बवठकी घेऊन ननणषय घेऊन मोठ्या प्रमाणात गवरयवयवरार व चुकीचे 
ननणषय लायायाच्या तक्रारी आरेत, रे खरे आरे काय, 

(२) असयायास, उक्त प्रकरणी िासनाने चौकिी केली आरे काय, चौकिीत काय 
आढळून आले व तद्नुसार िासनाने कोणती कायषवारी केली वा करण्यात येत आरे, 
(३) नसयायास, ववलींबाची कारणे काय आरेत ? 
 
श्री. राजिुमार बडोले : (१) रोय, या सींाभाषत स्थाननक लोकप्रनतननधीींची तक्रार 
प्राप्त लालेली आरे. 
(२) सींजय गाींधी योजना सशमती गठीत लाली नसेल अिावेळी सींबींधधत 
तरशसलाार याींनी सशमतीची बवठक घ्यावी असे नानाींक ४.८.२०१५ रोजीच्या िासन 
पररपत्रकान्वये ननाेशित केले आरे. त्यानुसार अमळनेर तालुक्यात नानाींक 
१९.८.२०१५ व नानाींक ५.१०.२०१५ रोजी बवठका घेण्यात आयाया आरेत. 
      मात्र सार बवठकीत मींजूर केलेयाया प्रकरणासींाभाषत प्राथशमक तपासणी 
केली असता, कारी प्रकरणाींमध्ये त्रु् ी असयायाचे सकृतािषनी आढळून आलेले 
आरे. त्यानषुींगाने वविेष पथकाद्वारे चौकिी करण्यात येत आरे. 
(३) प्रश्न उद्् ावत नारी. 

----------------- 
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इांहदरा गाांधी अनदुाननत आश्रमशाळा िुलाव (ता.िरोरा, जज.चांद्रपूर) या 
आश्रमशाळेतील ननयममत मशक्षि मान्यतेच्या प्रस्त्तािाबाबत 

(४९) *  १९०४२   श्री.नागो गाणार, श्री.अननल सोले, श्री.रामनाथ मोते, 
श्री.धगरीशचांद्र ्यास :   सन्माननीय आहदिासी वििास मांत्री पुढील गोष्ीींचा 
खलुासा करतील काय :- 
  

(१) गौरव बरु. शिक्षण सींस्था वरोरा द्वारा सींचाशलत इींनारा गाींधी अनाुाननत 
आश्रम िाळा कुलाष (ता.वरोरा, जज.चींद्रपूर) या आश्रमिाळेतील शिक्षण सेवक 
श्री.अजय ाेवीाास जाधव याींचा ३ वषाषचा कालावधी ना. ०१ जुलव, २०१० रोजी 
पूणष रोऊन साडपेाच वषष लाले तरी अद्यापपयतं त्याींचा ननयशमत शिक्षक 
मान्यतेचा प्रस्ताव आश्रमिाळेने साार केलेला नारी, रे खरे आरे काय, 
(२) असयायास, उक्त ववभागातील अनेक शिक्षण सेवकाींचा ३ वषाषचा कालावधी 
पूणष रोऊनरी सींस्था चालक व मुख्याध्यापक रे ननयशमत मान्यतेचा प्रस्ताव 
साार करण्यास ्ाळा्ाळ करुन ववलींब लावत असयायाने याबाबत िासनाने 
कोणती कायषवारी केली वा करण्यात येत आरे, 
(३) नसयायास, ववलींबाची कारणे काय आरेत ? 
  
श्री. विष्ट् ण ुसिरा : (१) रे खरे आरे. 
(२) रे खरे नारी, 
    शिक्षण सेवक पााच्या मान्यता आाेिातच शिक्षण सेवकाचा ३ वषाषचा 
कालावधी सींपयायानींतर ननयशमत मान्यतेचा प्रस्ताव साार करणे सींस्थेस 
बींधनकारक आरे. परींतु अिाप्रकारे कायषवारी न करणाऱया सींस्थाींना त्वरीत 
कायषवारी करण्याच्या सूचना ाेण्यात येतील. 
(३) प्रश्न उद्् ावत नारी. 

----------------- 
पुणे जज््यातील राष्ट्रीय महामागव ५५ ि जज्हा मागव ६१  

या रस्त्त्याांच्या बाांधिामाबाबत 
(५०) *  १९१९६   श्री.हेमांत पिले :  सन्माननीय उद्योग मांत्री पढुील गोष्ीींचा 
खलुासा करतील काय :- 
  

(१) पुणे जजयाह्यातील राषरीय मरामागष ५५ इींारूी जाींभवड,े जाधववस्ती नवलाखे 
उीं बे्र ते आींबळे व इतर जजयारामागष ६१ पयतंच्या रस्त्याचे क्रक.मी.११/७०० तजे 
१२/८०० च्या बाींधकामाच्यासींाभाषत प्रधान सधचव (उद्योग), प्रधान सधचव 
(पयाषवरण) (अनतररक्त कायषभार) याींनी नानाींक १६ सप् े्ंबर, २०१४ रोजीच्या 
आयेाजजत केलेयाया बवठकीत घेतलेयाया ननणषयाप्रमाणे पणेु जजयाह्यातील राषरीय 
मरामागष क्र. ५५ या रस्त्यापैंकी क्रक.मी. ११/८०० ते १४/१०० या एकूण १३०० मी. 
लाींबीच्या रस्त्याचे काम मराराषर औद्योधगक ववकास मरामींडळाने राती घेतले 
आरे, रे खरे आरे काय, 
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(२) असयायास, या रस्त्याच्या कामासाठी लागणाऱया रु.३९५.९९ लक्ष (नक्त) व 
रु.४५५.४० लक्ष (ठोक) इतक्या रक्कमेच्या प्रस्तावास मान्यता ाेऊन ननधी 
प्रत्यक्षात उपलब्ध करुन ाेण्यात आला आरे काय, 
(३) असयायास, मराराषर औद्योधगक ववकास मरामींडळ याींनी करावयाच्या १३०० 
मी. लाींबीच्या रस्त्याींपवकी ५०० मी. लाींबीचा रस्त्यासाठी वनववभागाची परवानगी 
सावषजननक बाींधकाम ववभागाने घेतली आरे काय, 
(४) नसयायास, ववलींबाची कारणे काय आरेत ? 
 

श्री. सुभाष देसाई : (१) व (२) पुणे जजयाह्यातील राषरीय मरामागष क्र. ५५ येथील 
१३०० मी. लाींबीच्या रस्त्याचे काम मरामींडळाने करावयाचे असयायामुळे 
मरामींडळाने सार कामासाठी लागणाऱया  रु. ३५०.९९ लक्ष (नक्त)  व रु.४५५.४० 
लक्ष (ठोक) इतक्या  खचाषच्या रक्कमेच्या प्रस्तावास तत्वत: मान्यता नालेली 
आरे. तथावप, बवठकीत ठरयायाप्रमाणे सावषजननक बाींधकाम ववभागाने ५०० मी. 
जागा वन खात्याकडून मरामींडळाकड े अद्यापपयतं रस्ताींतरीत केलेली नारी. 
त्यामुळे रस्त्याच्या कामास सुरुवात केली नारी. त्यामुळे ननधी उपलब्ध करुन 
नालेला नारी. 
(३) सावषजननक बाींधकाम ववभागाने राषरीय मरामागष क्र. ५५ येथील वन 
खात्याच्या अखत्यारीत असलेली ५०० मी. जागेचा प्रस्ताव तयार करुन उप 
वनसींरक्षक, पुणे याींच्या कायाषलयाकड े साार केला रोता. त्याअनषुींगाने        
ना. २२/०६/२०१५ रोजी सींयकु्त तपासणी करण्यात आली असून, त्यासींबींधीचा 
अरवाल वन पररक्षेत्र अधधकारी, वडगाींव, मावळ याींनी ना. २४/०६/२०१५ रोजी उप 
वनसींरक्षक, पुणे याींच्याकड ेमींजूरीसाठी साार केलेला आरे. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नारी. 

----------------- 
श्रीशे्रत्र नामलगाांि या जोड रस्त्त्याच्या डाांबरीिरणाचे िाम  

ननित ष्ट्प दजावचे ाा्याबाबत 
 (५१) *  १७५७६   श्री.अमरमसांह पांडडत, श्री.सनतश च्हाण, श्री.धनांजय मुांड े:   
सन्माननीय सािवजननि बाांधिाम (सािवजननि उपक्रम िगळून) मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) राज्याच्या पयष् न व साींस्कृनतक कायष ववभागाकडून प्रााेशिक पयष् न 
योजनेंतगषत श्रीक्षेत्र नामलगाींव या जोड रस्त्याच्या डाींबरीकरण कामासाठी     
रुपये ९३.३६ लक्ष ननधी मींजूर केला, रे खरे आरे काय, 
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(२) असयायास, उक्त ननधीतनू सुरु असलेले काम अत्यींत ननकृष् ाजाषचे 
असयायाने ग्रामस्थाींनी रे काम बींा करुन कामाची ाक्षता व गुण ननयींत्रण 
ववभागाकडून चौकिी करण्याची मागणी मारे फेब्रवुारी, २०१६ मध्ये वा त्या 
ारम्यान केली, रे री खरे आरे काय, 
(३) असयायास, सार प्रकरणी ग्रामस्थ व लोकप्रनतननधी याींनी नालेयाया 
ननवेानावर िासनाने कोणती कायषवारी केली वा करण्यात येत आरे, 
(४) असयायास, रस्त्याचे काम ाजेाार रोण्यासाठी सावषजननक बाींधकाम ववभागाने 
कोणती उपाययोजना केली वा करण्यात येत आरे, 
(५) नसयायास, ववलींबाची कारणे काय आरेत ? 
 
श्री. चांद्रिाांत पापील : (१) रे खरे आरे. 
(२), (३) व (४) प्रश्नाधीन रस्त्याच्या कामाबाबत बाींधकाम सानरत्याचे चाचणी 
अरवाल घेतले असून, चाचणी अरवालाचे ननषकषष मानकाप्रमाणे असयायाचे 
आढळून आले आरे. 
     तसेच सारील काम प्रगतीपथावर असून ननकषाप्रमाणे काम करुन घेण्यात 
येत आरे. 
(५) प्रश् न उद्् ावत नारी. 

----------------- 
राज्य मागव २६५, ५१ ि आांध्रा मसमा रस्त्त्याची ाालेली दरुिस्त्था  

(५२) *  १८७८८   श्री.धनांजय मुांड,े श्री.सुननल तपिरे, श्री.अमरमसांह पांडडत, 
श्री.सनतश च्हाण :   सन्माननीय सािवजननि बाांधिाम (सािवजननि उपक्रम 
िगळून) मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) नाींाेड जजयारयातील मारुर गड ाेवीच्या साडतेीन वपठाींपवकी एक पीठ 
असयायाने, ाेवीच्या ािषनासाठी ाेिातून लाखो भाववक येत असतात, परींत ूसाररू 
रस्त्याची ारूवस्था लायायाचे ननािषनास आले आरे, रे खरे आरे काय, 
(२) असयायास, उपरोक्त राज्य मागष २६५, ५१ व आींध्रा शसमा या रस्त्याची 
ारुवस्था लायायाने भाववकाींना अपघातास तोंड द्यावे लागत आरे, रे खरे आरे 
काय, 
(३) असयायास, उपरोक्त ववषयी सींबींधधत मा.मींत्री मरोायाींना वेळोवेळी ननवेान 
ाेवनू सार रस्त्याच्या नतुनीकरणासाठी कोणतीरी कायषवारी केलेली नारी, रे री 
खरे आरे काय, 
(४) नसयायास, ववलींबाची कारणे काय आरेत ? 



52 

श्री. चांद्रिाांत पापील : (१) रोय. अींित: खरे आरे. 
(२), (३) व (४) प्रश्नाधीन रस्त्यावर रस्ता सुधारणेची ४ कामे रु.३०० लक्ष 
रकमेस मींजूर असून कामे प्रगतीत आरेत. तसेच योजनेतर ग्-अ अींतगषत खड्ड े
भरण्याची ४ कामे रु.३१.२० लक्ष रकमेस मींजूर असून पणूष लालेली आरेत. 
     सद्य:जस्थतीत रस्ता सुजस्थतीत असून वारतूक सुरळीतपणे सुरु आरे. 

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

अांधेरी (मुांबई) येथील सािवजननि बाांधिाम विभागात बनािप  
प्रमाणपत्र सादर िरून गैर्यिहार िे्याबाबत 

(५३) *  १६३०४   डॉ.अपिूव हहरे :  ताराांकित प्रश्न क्रमाांि ११९५६ ला हदनाांि ८ 
डडसेंबर, २०१५ रोजी हदले्या उत्तराच्या सांदभावत : सन्माननीय सािवजननि 
बाांधिाम (सािवजननि उपक्रम िगळून) मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील 
काय :- 
  

(१) अींधेरी (मुींबई) येथील सावषजननक बाींधकाम ववभागात बनाव् प्रमाणपत्र साार 
कूनन लालेयाया गवरयवयवरारासींाभाषत अधीक्षक अशभयींता, ाक्षता व गुणननयींत्रण 
मींडळ, नवी मुींबई याींनी िासनास साार केलेयाया अरवालात २५ कामाींचे चाचणी 
अरवाल बनाव् असयायाचे ननािषनास आले, रे खरे आरे काय, 
(२) असयायास, उक्त प्रकरणी १९ अशभयींत्याना ननलींबबत करण्यात येऊन सींबींधधत 
कीं त्रा्ााराींना काळ्या यााीत ्ाकण्याच्या ववचाराधीन प्रस्तावावर िासनाचा ननणषय 
लाला आरे काय, 
(३)  असयायास, उक्त प्रकरणी िासनाने कोणती कायषवारी केली वा करण्यात येत 
आरे, 
(४)  नसयायास, ववलींबाची कारणे काय आरेत ? 
  
श्री. चांद्रिाांत पापील : (१) रोय. 
(२), (३) व (४) याप्रकरणी िासन मागषािषक सूचनाींनुसार एकूण १८ ाोषी 
कीं त्रा्ााराींना काळ्या यााीत ्ाकण्याच्या दृष्ीने प्रक्रक्रया सुरु आरे. तसेच 
याप्रकरणी सींबींधधत कीं त्रा्ााराींववरुद्ध ााााभाई नौरोजी नगर पोलीस ठाणे, मुींबई 
येथे गु.र.क्र.७६५/१५ कलम-४२०, ४६५, ४६८, ४७१, ४७४, ३४ भा.ाीं.वव. अन्वये 
ना.०७.१२.२०१५ रोजी गुन्रा नोंा केला आरे. सार गुन्रा तपासाधीन आरे.  
 

----------------- 
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नाांदेगाि पेठ (जज.अमरािती) येथील एमआयडीसीत गारमेंप हब उभारण्याबाबत 

 (५४) *  १८४५२   प्रा.जोगेन्द्र ििाड े:   सन्माननीय उद्योग मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) नाींाेगाव पेठ (जज.अमरावती) येथील एमआयडीसीत गारमें् रब करण्याचा 
िासनाचा ववचार असयायाचे मारे डडसेंबर, २०१५ मध्ये वा त् या ारम्यान 
ननािषनास आले, रे खरे आरे काय, 
(२) असयायास, उक्त प्रकरणी िासनाने कोणती कायषवारी केली वा करण्यात येत 
आरे, 
(३) नसयायास, ववलींबाची कारणे काय आरेत ? 
 

श्री. सुभाष देसाई : (१) व (२) रोय, रे खरे आरे. 
     मराराषर औद्योधगक ववकास मरामींडळाने अनतररक्त अमरावती  (नाींागाव 
पेठ) या औद्योधगक क्षेत्रात ५०० रे.आर इतक्या क्षेत्रामध्ये वस्त्रोद्योग ववकशसत 
केले आरेत. तसेच एकूण ३२६.५० रे.आर क्षेत्रावर ३८ भूखींड आरेणखत करण्यात 
आले असून ३१०.११ रे.आर क्षेत्रावर १३ उद्योगाींना भूखींडाींचे वा्प करण्यात आले 
आरे व १८९.८८ रे.आर क्षेत्र वा्पासाठी उपलब्ध आरे.  सार वस्त्रोद्योग क्षेत्रात 
एकूण रु. ३७५१/- को्ी इतकी गुींतवणकू रोणार असून त्यामुळे  १३,३१० लोकाींना 
रोजगार उपलब्ध रोणार आरे. 
(३) प्रश्न उद्् ावत नारी. 

----------------- 
राज्यातील महाराष्ट्र औद्योधगि वििास महामांडळाच्या  

प्रादेमशि अधधिाऱयाांची ररक्त पदे भरण्याबाबत 
(५५) *  १८५४५   श्री.जयिांतराि जाधि :   सन्माननीय उद्योग मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) नाशिकसर कोयारापूर, नागपूर व नाींाेड येथील मराराषर औद्योधगक ववकास 
मरामींडळाच्या प्रााेशिक अधधकाऱयाींच्या जागा अनेक मनरन्याींपासून ररक्त आरेत, 
रे खरे आरे काय, 
(२) असयायास, उक्त प्रााेशिक कायाषलयाींमधील औद्योधगक क्षेत्राच्या अडचणी ारू 
करुन सार ररक्त पाे भरण्याकररता िासनाने कोणती कायषवारी केली वा 
करण्यात येत आरे, 
(३) नसयायास, ववलींबाची कारणे काय आरेत ? 
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श्री. सुभाष देसाई : (१) व (२)  मराराषर औद्योधगक ववकास मरामींडळाने 
प्रााेशिक अधधकारी सींवगाषत एकूण १६ पाे मींजूर केली असून, त्यापवकी नाशिक, 
कोयारापूर व नागपूरसर १५ प्रााेशिक अधधकारी कायषरत आरेत. प्रााेशिक 
अधधकारी, नाींाेड येथील पा नानाींक १/२/२०१६ पासून ररक्त असून, तेथे क्षेत्र  
यवयवस्थापक  याींच्याकड ेअनतररक्त स्वरुपात कायषभार सोपववण्यात आलेला आरे. 
(३) प्रश्न उद्् ावत नारी. 

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

राज्यातील विमुक्ती जातीच्या आश्रमशाळेत िायवरत मशक्षिेतर  
िमवचाऱयाांना िालबध्द पदोन्नती देण्याबाबत 

(५६) *  १८७६८   श्री.विक्रम िाळे :   सन्माननीय सामाजजि न् याय मांत्री पढुील 

गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) राज्यातील ववमुक्ती जातीच्या आश्रमिाळेतील कायषरत शलपीक/सेवक/कामाठी/ 
स्वयींपाकी/वसनतगरृ अधीक्षक/प्रयोगिाळा सराय्यक/पररचर/नाईक इत्यााी शिक्षकेतर 
कमषचाऱयाींनािालेय शिक्षण ववभागाच्या धतीवर कालबध्ा पाोन्नती ाेण्याबाबत 
मा.उच्च न्यायालयाने ननणषय नाला आरे, रे खरे आरे काय, 
(२) असयायास, त्या ननणषयानुसार िासनस्तरावरुन कोणती कायषवारी केली वा 
करण्यात येत आरे, 
(३) नसयायास, ववलींबाची कारणे काय आरेत ? 
  
श्री. राजिुमार बडोले : (१) रोय. रे खरे आरे. तथावप, याप्रकरणी मा. सवोच्च 
न्यायालयात ााखल करण्यात येत असलेयाया/आलेयाया याधचकाींमधील ननकालाच्या 
अधधन रारून लाभ ाेण्यात यावा, असे मा. न्यायालयाचे ननाेि आरेत. 
(२) व (३) मा.न्यायालयाच्या आाेिानुसार कायषवारी करण्याचे ननाेि िासन पत्र 
ना. १०.०३.२०१६ नुसार नालेले आरेत. 
 

----------------- 
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िुां डलिाडी (जज.नाांदेड) येथील पोलीस स्त्पेशनचे  
बाांधिाम ननधीअभािी प्रलांबबत राहह्याबाबत 

(५७) *  १९१३७   श्री.अमरनाथ राजूरिर :   सन्माननीय सािवजननि बाांधिाम 
(सािवजननि उपक्रम िगळून) मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) कुीं डलवाडी (जज.नाींाेड) येथील पोलीस स््ेिनचे बाींधकाम सावषजननक बाींधकाम 
ववभागाच्या गलथान कारभारामुळे व ालुषक्षामुळे रखडलेले असून त्यामुळे पोलीस 
स््ेिनमधील कमषचा-याींना व तेथे येणा-या नागररकाींना त्याचा त्रास सरन करावा 
लागत असयायाची बाब मारे जानेवारी-२०१६ मध्ये वा त्या ारम्यान ननािषनास 
आली आरे रे खरे आरे काय, 
(२) असयायास, सार प्रकरणी िासनाने कोणती कायषवारी केली वा करण्यात येत 
आरे, 
(३) नसयायास, ववलींबाची कारणे काय आरेत ? 
  
श्री. चांद्रिाांत पापील : (१) ननधीच्या कमतरतेमुळे काम अद्याप पूणष लालेले 
नारी. 
(२) व (३) ननधी उपलब्ध करणेबाबत कायषवारी करण्यात येत आरे. ननधी 
उपलब्ध लायायावर काम पूणष करण्यात येईल. 

----------------- 
मसांहगड (जज.पुणे) येथील तांत्रमशक्षण सांस्त्थेच्या अमभयाांबत्रिी महाविद्यालयातील 

विद्यार्थयाांना शु्ि प्रनतपतुीची रक्िम देण्याबाबत 

(५८) *  १६३८५   डॉ.(श्रीमती) नीलम गोऱहे :   सन्माननीय सामाजजि न् याय 
मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) शसींरगड (जज.पुणे) येथील तींत्रशिक्षण सींस्थेच्या अशभयाींबत्रकी 
मराववद्यालयातील ववद्यार्थयांच्या िुयाक प्रनतपतुीचे रुपये १२१ को्ी ८० लाख 
समाजकयायाण ववभागाने मारे डडसेंबर, २०१५ मध्ये वा त्या ारम्यान नालेले 
नारी, रे खरे आरे काय, 
(२) असयायास, तींत्रशिक्षण सींस्थेच्या अशभयाींबत्रकी मराववद्यालयातील 
ववद्यार्थयांना िुयाक प्रनतपतुीची थकीत रक्कम ाेण्याबाबत िासनाने कोणती 
उपाययोजना केली वा करण्यात येत आरे, 
(३) नसयायास, ववलींबाची कारणे काय आरेत ? 
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श्री. राजिुमार बडोले : (१) नारी. 
(२) सन २०११-१२ ते २०१५-१६ पयषन्त शिषयवतृ्ती व िवक्षणणक िुयाक प्रनतपूती 
योजनेंतगषत अनुसूधचत जाती, ववजाभज, इमाव व ववमाप्र या प्रवगाषची एकूण 
रुपये ३८६१०.९५ लाखाची रक्कम मींजूर करण्यात आलेली असून प्रलींबबत अजष 
ननकाली काढण्याची कायषवारी चालू आरे. 
(३) प्रश्न उद्् ावत नारी. 

----------------- 
बीजधूािडी (ता.धारणी, जज.अमरािती) येथील शासिीय आश्रमशाळा ि सुसदाव 

आश्रमशाळेतील प्रयोगशाळेचे बाांधिाम पूणव िरण्याबाबत 
(५९) *  १८४०१   श्री.माणणिराि ठािरे, श्री.हररमसांग राठोड :   सन्माननीय 
आहदिासी वििास मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) बीजधूावडी (ता.धारणी, जज.अमरावती) येथील िासकीय आश्रमिाळा व 
कननषठ मराववद्यालयात तसेच सुसााष येथील आश्रमिाळेत प्रयोगिाळा इमारतीचे 
बाींधकाम अद्याप पूणष लालेले नारी त्यामुळे बारावी ववञ तानिाखेच्या ववद्यार्थयांला 
प्रयोग करायला शमळाले नसयायाचे मारे ऑक््ोबर, २०१५ मध्ये वा त्या ारम्यान 
ननािषनास आले आरे, रे खरे आरे काय, 
(२) असयायास, धचखलारा तालुक्यात डोमा येथील आश्रमिाळेत अकरावी 
बारावीच्या ववद्यार्थयांसाठी गणणत शिक्षक नारीत, रे री खरे आरे काय, 
(३) असयायास, सार नठकाणी प्रयोगिाळेच्या इमारतीचे काम पुणष करण्याबाबत 
तसेच आश्रमिाळेत गणणत शिक्षक ननयुक्त करण्याबाबत िासनाने कोणती 
कायषवारी केली वा करण्यात येत आरे, 
(४) नसयायास, ववलींबाची कारणे काय आरेत ? 
  
श्री. विष्ट् ण ु सिरा : (१) िासकीय  आश्रमिाळा, बीजधूावडी व  सुसााष येथे 
प्रयोगिाळा इमारतीींचे  बाींधकाम सुरु असून इयत्ता ९ वी ते १२ वी च्या 
ववद्यार्थयांची ववञ तान प्रात्यक्षक्षकाची यवयवस्था  आश्रमिाळेच्या अन्य खोलीत 
करण्यात आली आरे. 
(२) रे खरे आरे. 
(३) व (४) िासकीय आश्रमिाळा, बीजूधावडी व सुसााष येथील प्रयोगिाळा 
इमारतीींचे बाींधकाम अींनतम ्प्प्यात आरे. 
     िासक्रकय आश्रमिाळा, डोमा, ता. धचखलारा येथील गणणत ववषयाच्या 
माध्यशमक शिक्षकाकडून इयत्ता ११ वी व १२ वी च्या वगाषस गणणत ववषयाचे 
अध्यापन सुरु आरे. 

----------------- 
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िाच-पत्रा गोळा िरणाऱया मुलाांना मशष्ट्यितत्ती ममळण्याबाबत 
(६०) *  १७१९६   डॉ.सुधीर ताांबे, श्री.सांजय दत्त, श्री.अशोि ऊफव  भाई जगताप, 
श्री.मुाफ्फर हुसेन सय्यद :   सन्माननीय सामाजजि न् याय मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) ऑनलाईन शिषयवतृ्ती प्रक्रक्रयेत गोंधळ लायायाने री सुववधा घेणाऱया    
काच-पत्रा गोळा करणाऱया मनरला सींघ्नेची अधधकृत नोंा जजयारा पररषा 
प्रिासनाकड े नसयायाने जजयाह्यातील काच-पत्रा गोळा करणा-याींची मुले 
शिषयवतृ्तीपासून वींधचत असयायाचे नानाींक २१ जानेवारी, २०१६ रोजी वा 
त्यासुमारास ननािषनास आले, रे खरे आरे काय, 
(२) असयायास, सार शिषयवतृ्ती शमळावी या मागणीसाठी काच-पत्रा गोळा 
करणाऱया मनरलाींनी जजयारा पररषाेसमोर आींाोलन केले असयायाचे शिषयवतृ्ती 
ाेण्याबाबत िासनाने कोणती कायषवारी केली वा करण्यात येत आरे, 
(३) नसयायास, ववलींबाची कारणे काय आरेत ? 
 

श्री. राजिुमार बडोले : (१) नारी. 
(२) रोय, सार योजनेतींगषत ववद्यार्थयाचें ऑनलाईन अजष भरलेले असून पात्र 
ववद्यार्थयांना शिषयवतृ्तीचा लाभ ाेण्याची कायषवारी जजयारा समाजकयायाण 
अधधकारी, जजयारा पररषा, पुणे याींचे स्तरावरुन सुरु असून आवश्यक तरतूा 
उपलब्ध करण्यात आलेली आरे. 
(३) प्रश्न उद्् ावत नारी. 

----------------- 
नांदरूबार जज््यातील आहदिासी िसनतगतहातील विद्यार्थयाांच्या समस्त्याांबाबत 

 (६१) *  १९१७६   श्रीमती जस्त्मता िाघ :   सन्माननीय आहदिासी वििास मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :-  
(१) नींारूबार जजयारा व पररसरातील तळोाा,  िरााा,  नींारूबार, धडगाव, नावापुर, 
अक्कलकुवा या भागातील आनावासी वसनतगरृातील ववद्यार्थयांना ववववध 
समस्याींना सामोरे जावे लागत आरे,  रे खरे आरे काय, 
(२) असयायास, िवक्षणणक सानरत्य न शमळणे, ग्रींथालय नसणे, उपयुक्त पुस्तके 
नसणे, सींगणक, ्ी. यवरी. नसणे, इत्यााी ववववध मागण्याींसाठी नानाींक २५ फेब्रवुारी, 
२०१६ रोजी वा त्या ारम्यान सुमारे ५०० ववद्यार्थयानंी आयुक्त कायाषलय नींारूबार 
ते नाशिक असा २२० क्रक.मी. पायी मोचाष काढला रोता, रे री खरे आरे काय, 
(३) असयायास, याबाबत िासनाने चौकिी केली आरे काय, त्यानुसार कोणती   
कायषवारी केली वा करण्यात येत आरे,  

(४) नसयायास, ववलींबाची कारणे काय आरेत ? 
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श्री.विष्ट्ण ुसिरा : (१) अींित: खरे आरे. 
(२) नींारूबार व तळोाा प्रकयापाींतगषत कारी वसनतगरृाींमध्ये िवक्षणणक सानरत्य न 
शमळणे ग्रींथालय नसणे, उपयुक्त पसु्तके नसणे, सींगणक, न्.यवरी. नसणे इत्यााी 
ववववध समस्याींच्या मागणीसाठी सुमारे १५० ववद्यार्थयानंी नींारूबार ते ठाणेपाडा 
(जज.नींारूबार) पयतं २० क्रक.मी. अींतर पायी चालून व तद्नींतर बसने प्रवास करुन 
नानाींक २५.०२.२०१६ रोजी आयुक्त कायाषलय नाशिक येथे मोचाष काढला रोता, रे 
खरे आरे. 
(३) नींारूबार व तळोाा प्रकयापाींतगषत वसनतगरृाींमधील ववद्यार्थयांना बरुताींिी सोयी 
सुववधा पुरववण्यात आलेयाया आरेत. ववद्यार्थयांना िवक्षणणक सानरत्य, पाठ्यपसु्तके 

उपलब्ध करुन ाेण्यात आलेली आरेत. ग्रींथालयासाठी स्वतींत्र कक्ष ननमाषण करणे 

तसेच सींगणक व न्.यवरी. खरेाी करुन पुरवठा करण्यासींाभाषत आवश्यक कायषवारी 
प्रकयाप स्तरावर सुरु आरे. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नारी.  
 

----------------- 
ठेिेदाराांची देयिे प्रलांबबत ठेिणाऱया अधधिाऱयाांिर िारिाई िरण्याबाबत 

(६२) *  १९१९७   श्री.हेमांत पिले, श्री.नागो गाणार :  सन्माननीय सािवजननि 
बाांधिाम (सािवजननि उपक्रम िगळून) मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील 
काय :- 
  

(१) धचींचणी (ता.डराण,ू जज.पालघर) येथील ववभागीय कायाषलय, जयवरार 
याींच्यामाफष त ठेकेाार, श्री.जे.डब्याय,ू धानमेरेर याींनी सन १९९२-१९९३ पासून 
रस्त्याची अनेक कामे केली असून िासनाकडून ठेकेााराींचे २५ ते ३० लाख 
रुपयाींची अींनतम ाेयके प्रलींबबत असयायाचे मारे जानेवारी, २०१६ मध्ये वा त्या 
ारम्यान ननािषनास आले, रे खरे आरे काय, 
(२) असयायास, साररू ठेकेााराने उक्त प्रकरणी अधीक्षक अशभयींता, सावषजननक 
बाींधकाम मींडळ, ठाणे तसेच तत्कालीन सावषजननक बाींधकाम मींत्री याींचेकड ेअनेक 
वेळा पत्राद्वारे ननवेाने ाेऊनरी कोणतीच कायषवारी लाली नारी, रे री खरे आरे 
काय, 
(३) असयायास, उक्त कामासाठी ठेकेााराने बकेँकडून घेतलेयाया कजाषमुळे त्याची 
परतफेड करणे िक्य न लायायाने मानशसक त्रासामुळे ठेकेााराचा हृायववकाराने 
मतृ्य ूलाला आरे, रे री खरे आरे काय, 
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(४) असयायास, सार प्रकरणी िासनाने चौकिी केली आरे काय व चौकिीत काय 
आढळून आले व तद्नुसार िासनाकड े प्रलींबबत असलेयाया ठेकेााराची ाेयकाची 
उवषररत रक्कम ाेऊन सींबींधधत प्रकरणी ाोषी असणाऱया अधधकाऱयाींवर िासनाने 
कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आरे, 
(५) नसयायास, ववलींबाची कारणे काय आरेत ? 
  
श्री. चांद्रिाांत पापील : (१) नारी. 
(२) प्रश्न उद्् ावत नारी. 
(३) याबाबत या ववभागाकड ेमानरती उपलब्ध नसयायाने भाषय नारी. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नारी. 
(५) प्रश्न उद्् ावत नारी. 

----------------- 
  
  
विधान भिन :   उत्तममसांग च्हाण 
मुांबई.   सधचि, 

महाराष्ट्र विधानपररषद 
________________________________________________________ 
मुद्रणपूवष सवष प्रक्रकया मराराषर ववधानमींडळ सधचवालयाच्या सींगणक यींत्रणेवर करण्यात आली आरे. 

मुद्रण: िासकीय मध्यवती मुद्रणालय, मुींबई. 


