
महाराष्ट्र विधानपररषद 
पहहले अधधिेशन, २०१५ 
--------------------------------------------- 

ताराांकित प्रश्नोत्तराांची यादी 
  

शुक्रिार, हदनाांि १० एवप्रल, २०१५ / चैत्र २०, १९३७ ( शिे ) 
  
(१) सहिार, पणन आणण िस्त्त्रोद्योग, सािवजननि 

बाांधिाम (सािवजननि उपक्रम िगळून) मांत्री 

 

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

 

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

प्रश्नाांची एिूण सांख्या - ३७ 
------------------------------- 

 
जव्हार तालुक्यात (जज.पालघर) ठक्िर बाप्पा योजने अांतगवत  

आहदिासी वििास विभागाने िेलेल्या भ्रष्ट्टाचाराबाबत 
(१) *  ४०९३   श्री.आनांद ठािूर, श्री.हेमांत टिले, श्री.नरेंद्र पाटील :   सन्माननीय 
आहदिासी वििास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) जव्हार तालुक्यात (जज.पालघर) ठक्कर बाप्पा योजने अींतगगत २०१४ या वर्ागसाठी 
ववकास कामाींना ३४ को्ीची तरतुद असताना ९० को्ीच्या कामाींना आददवासी 
ववकास ववभागाने मींजूरी ददल्याची धक्कादायक बाब माहे नोव्हेंबर, २०१४ मध्ये वा 
त्या दरम्यान ननदर्गनास आली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, र्ासनाने याची चौकर्ी केली आहे काय, 
(३) असल्यास, चौकर्ीच े ननषकर्ग काय आहेत व त्याअनुर्ींगाने सींबींधधत प्रकल्प 
अधधकारी याींच्यावर कोणती कारवाई करण्यात आली वा येत आहे, 
(४) अद्यापी, कारवाई केली नसल्यास, होत असलेल्या ददरींगाईची सवगसाधारण कारणे 
काय आहेत ? 
  

श्री. विष्ट् णु सिरा   (१) हे खरे नाही. 
(२) प्रश् न उद्् ावत नाही. 
(३) प्रश् न उद्् ावत नाही. 
(४) प्रश् न उद्् ावत नाही. 

----------------- 
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िरळी येथील (मुांबई) बीडीडी चाळीच्या दरुुस्त्तीची 
बोगस िामे दाखिून िेलेला गरैव्यिहार 

(२) *  ३७९०   श्री.विजय धगरिर :   सन्माननीय सािवजननि बाांधिाम (सािवजननि 
उपक्रम िगळून) मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मुींबईतील वरळी येथील ब्रि्ीर्कालीन बीडीडी चाळीची अवस्था अत्यींत दयनीय 
असून त्याचा गैरफायदा घेत त्या दठकाणी गेल्या पाच त ेसात वर्ागत मोठया सींख्येने 
दरुुस्तीची कामे साधारण १०० को्ीींचा खचग सावगजननक बाींधकाम ववभागाने केल्याच े
दाखववण्यात आलेले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) मात्र बहुताींर् कामे रदहवार्ाींनी स्वखचागने केली असल्याच ेआढळून आले आहे, हे 
ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सदर बीडीडी चाळीच े गेल्या पाच त े सात वर्ागतील दरुुस्तीींच्या 
कामाींची सखोल चौकर्ी करावी अर्ी मागणी रदहवार्ाींनी केली असल्याच ेददनाींक १५ 
जानेवारी, २०१५ रोजी वा त्यासुमारास ननदर्गनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, सदर मागणीनुसार चौकर्ी करण्यात आली आहे काय, 
(५) असल्यास, चौकर्ीत काय आढळून आले, 
(६) त्यानुसार गैरफायदा घेणाऱयाींवर कोणती कारवाई करण्यात आली वा येत आहे ? 
  

श्री. चांद्रिाांत पाटील   (१) मुींबईतील वरळी येथील बीडीडी चाळीींवर मागील ७ वर्ागत 
देखभाल व दरुुस् ती, सवग कर व सुरक्षा वेतन, साफसफाई कररता रु. १४०.५४ को्ी 
खचग आवश् यकतेनुसार करण् यात आलेला आहे. 
(२) अींर्तः खरे आहे. 
(३) अर्ा आर्याच े वतृ्त दद.१६.१.२०१५ रोजी दैननक स काळ या वतृ्तपत्रामध् ये 
प्रकाशर्त झाले आहे. 
(४) होय. 
(५) प्रकाशर्त झालेले वतृ्त वस् तुजस्थतीवर आधाररत नसल् याच ेददसुन आले आहे. 
(६) प्रश् न उद्् ावत नाही. 

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

येिला (जज.नाशशि) येथील निीन औद्योधगि िसाहतीत पायाभूत 
सोईसुविधाांसह भुखांड वििशसत िरण्याबाबत 

 (३) *  ३४८०   श्री.जयिांतराि जाधि, श्री.अननल भोसले, श्री.किरण पािसिर, 
श्री.ख्िाजा बेग :  सन्माननीय उद्योग मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) येवला (जज.नाशर्क) येथील नवीन औद्योधगक वसाहतीच्या भुसींपादनाची प्रक्रिया 
पूणग झाल्यामुळे या दठकाणी उद्योगधींद्याकररता पाणी, रस्त ेआणण ववद्युत पुरवठा 
इत्यादी पायाभूत सोईसुववधाींसह भुखींड ववकशसत करण्याकररता माहे नोव्हेंबर, २०१४ 
मध्ये वा त्या दरम्यान महाराषर औद्योधगक ववकास महामींडळाच्या प्रादेशर्क 
कायागलयाने र्ासनाकड ेप्रस्ताव सादर केलेला आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) तसेच ववींचुर (ता.ननफाड, जज.नाशर्क) येथील एमआयडीसी ही वाईन उद्योगासाठी 
राखीव असल्याने येथे वाईन उद्योगाींबरोबरच इतर कृर्ी पुरक व अन्य प्रक्रिया 
उद्योगधींद्याींना परवानगी शमळणेसाठी स्थाननक लोकप्रनतननधीींनी माहे जानेवारी, 
२०१५ मध्ये वा त्या दरम्यान र्ासनाकड ेमागणी केलेली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, प्रश्न भाग-१ व २ बाबत र्ासनामाफग त कोणती कायगवाही करण्यात 
आली वा करण्यात येत आहे, 
(४) अद्याप, कोणतीही कायगवाही केलेली नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

श्री. सुभाष देसाई   (१) हे, खरे नाही. 
     तथावप, सींपादीत क्षेत्राच ेसव्हे व डडमाकेर्नच ेकाम पणूग झालेले आहे. सींपादीत 
औद्योधगक क्षेत्राच्या आराखडयास मींजूरी देणे, पायाभतू सोयी सुववधा याींना 
प्रर्ासकीय मान्यता देणे याबाबतचा प्रस्ताव महाराषर औद्योधगक ववकास 
महामींडळाच्या ववचाराधीन आहे. 
(२) होय, हे खरे आहे. 
(३) येवला, जज.नाशर्क येथील सींपादीत क्षते्राच्या आराखडयास मींजूरी व पायाभूत 
सोयी सुववधा याींस प्रर्ासकीय मान्यता ददल्यानींतर पायाभतू सोयी सुववधाींची कामे 
महामींडळामाफग त हाती घेण्यात येतील. तसेच ववींचूर येथील ्प्पा ि. ३ मध्ये ४० 
हेक््र क्षेत्र कृवर् पुरक व अन्न प्रक्रिया उद्योगाींना देण्याबाबत महाराषर औद्योधगक 
ववकास महामींडळ कायगवाही करीत आहे. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

----------------- 
समाजिायव महाविद्यालयातील शशक्षि ि शशक्षिेत्तर िमवचाऱयाांना ६ व्या 

आयोगानुसार ननयशमत िेतन देण्याबाबत 

(४) *  ३९२५   श्री.सनतश चव्हाण, श्री.हेमांत टिले, श्री.सांहदप बाजोररया, डॉ.सुधीर 
ताांबे, श्री.हदपिराि साळुांखे-पाटील, श्री.अमरशसांह पांडडत, श्री.ख्िाजा बेग, श्री.विक्रम 
िाळे, श्री.प्रिाश गजशभये, श्री.धनांजय मुांडे, श्री.अब्दलु्लाखान दरुावणी :  हदनाांि ७ 
फेब्रुिारी, २०१४ रोजी सभागहृाच्या पटलािर ठेिण्यात आलेल्या यादी क्रमाांि ६ 
मधील  प्रश्न क्रमाांि ४८८४ ला हदलेल्या उत्तराच्या सांदभावत  सन्माननीय सामाजजि 
न् याय मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) समाजकायग महाववद्यालयातील शर्क्षक व शर्क्षकेत्तर कमगचाऱयाींना ६ व्या वेतन 
आयोगानुसार ननयशमत वेतन देण्याबाबतचा ननणगय घेण्यात आला आहे, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्यास, त्यानुसार कोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) अद्याप कोणती कायगवाही केली नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

श्री. राजिुमार बडोले   (१) व (२) होय, सन २०१४-१५ या आधथगक वर्ागत प्राप् त 
झालेली एकूण रुपये ७३४०.१४ लक्ष इतकी पूणग तरतूद समाजकायग महाववद्यालयातील 
कमगचा-याींच् या वेतनासाठी ववतरीत करण् यात आली असून ६ व् या वेतन आयोगाच् या 
फरकाच् या रक् कमेसाठी सुधारीत अींदाजपत्रक २०१४-१५ मध् ये रुपये ८३.१६ को्ी 
इतक् या ननधीची तरतूद करण् यात आलेली आहे. 
(३) प्रश् न उद्् ावत नाही. 

----------------- 
राज्यातील आहदिासी शाळेत शशिणाऱया मुलीांना सोयीसुविधा पुरविण्याबाबत 

(५) *  ३९८७   श्रीमती विद्या चव्हाण, श्री.रामराि िडिुत,े श्री.सांहदप बाजोररया, 
श्री.अननल भोसले, श्री.अशोि उफव  भाई जगताप, श्री.मुझफ्फर हुसैन सय्यद, श्री.सांजय 
दत्त, श्री.माणणिराि ठािरे, डॉ.सुधीर ताांबे, श्री.विक्रम िाळे, श्री.हेमांत टिले, 
श्री.ख्िाजा बेग :   सन्माननीय आहदिासी वििास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील आददवासी र्ाळेत शर्कणाऱया आददवासी मुलीींना अन्न, वस्त्र, पुस्तके, 
वैद्यकीय सुववधा तसेच सुरक्षा व्यवस्था पुरववण्याच े आदेर् मा.उच्च न्यायालयाने 
र्ासनास माहे जानेवारी, २०१५ मध्ये ददले आहेत, हे खरे आहे काय, 
(२) तसेच राज्यातील वसतीर्ाळाींमधील आददवासी मुलीींना अन्न, वस्त्र, पुस्तके आणण 
वैद्यकीय सुववधा पुरववण्यात याव्यात अर्ी मागणी सामाजजक कायगकत ेववषणू गवळी 
याींनी र्ासनाकड ेकेली असल्याच ेमाहे जानेवारी, २०१५ मध्ये ननदर्गनास आले, हे खरे 
आहे काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी आददवासी मुलीींना अत्यावश्यक सोयीसुववधा 
पुरववण्याबाबत र्ासनाने कोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास त्याची सवगसाधारण कारणे काय आहेत ? 
  

श्री. विष्ट् णु सिरा   (१) हे खरे नाही. 
(२) हे खरे नाही. 
     श्री.ववषणु गवळी याींची वस्तीर्ाळाींमधील आददवासी मुलीींना सोयी सुववधा 
देण्याबाबतची कोणतीही ववनींती र्ासनास प्राप्त झालेली नाही. 
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     तथावप, अपर आयुक्त, आददवासी ववकास, ठाणे याींच े अधधनस्त र्ासकीय 
वसतीगहृाींमधील ववद्यार्थयाांनी आींदोलन व उपोर्णादरम्यान केलेल्या मागणीनुसार 
त्याींना आददवासी ववकास ववभाग, र्ासन ननणगय दद. ११/११/२०११, दद.१०/०४/२०१३ व 
दद. २९/०६/२०१३ वसतीगहृात देय असणाऱया सोयी सुववधा देण्याच्या अनुर्ींगाने 
कायगवाही करण्याची ववनींती श्री.ववषणु गवळी याींनी दद. ०१/०१/२०१५ रोजीच्या 
अजागन्वये केलेली आहे. 
(३) व (४) अपर आयुक्त, आददवासी ववकास, ठाणे याींच्या अधधनस्त ७ प्रकल्प 
कायागलयाींतगगत असलेल्या वसतीगहृातील ववद्याथी/ववद्याथींनीींना आददवासी ववकास 
ववभाग, र्ासन ननणगय दद. ११ नोव्हेंबर, २०११, र्ासन रु्ध्दीपत्रक दद. १०.४.२०१३ व 
र्ासन रु्ध्दीपत्रक दद. २९.०६.२०१३ नुसार सोयी-सुववधा पुरववण्याची कायगवाही प्रकल्प 
स्तरावर केली जाते. 
     भाडयाच्या इमारतीमध्ये सुरु असलेल्या वसतीगहृाींमध्ये र्ासनाच्या 
ननकर्ाप्रमाणे सवग सोयी-सुववधा उपलब्ध करुन देण्यासाठी जागेअभावी मयागदा येतात. 
सदर बाब वगळता इतर आवश्यक सवग मूलभूत सोयी-सुववधा र्ासन ननकर्ाप्रमाणे 
पुरववण्यात येत आहेत. त्याकरीता आवश्यक ननधी वेळोवेळी उपलब्ध करुन देण्यात 
येत आहे. 
     र्ासकीय वसतीगहेृ व र्ासकीय आश्रमर्ाळाींकररता र्ासकीय अथवा खाजगी 
जमीन सींपाददत करुन त्यावर इमारत बाींधण्याचा कायगिम सुरु आहे, जेणेकरुन 
ननवासी ववद्यार्थयाांना वसतीगहृात व आश्रमर्ाळेत जागेअभावी येणाऱया अडचणी दरू 
होऊन सवग सोयी-सुववधा उपलब्ध होऊ र्कतील. आश्रमर्ाळेतील मुलाींना आददवासी 
ववकास ववभाग, र्ासन ननणगय दद. २१ डडसेंबर, २००९ नुसार जेवण तसेच भौनतक व 
रै्क्षणणक सोयी-सुववधा उपलब्ध करुन ददल्या जात आहेत. आददवासी उपाययोजना 
क्षेत्रातील आश्रमर्ाळाींमधील ववद्यार्थयाांच्या आरोग्य तपासणीसाठी ३७ वैद्यकीय 
पक्षकाींची स्थापना केलेली आहे. 

----------------- 
राज्यातील अपांग शाळाांना अनुदान देण्यासाठी शाळाांची तपासणी 

िरण्याच्या प्रस्त्तािाबाबत 

 (६) *  ३७५५   श्री.विक्रम िाळे, श्री.हेमांत टिले, अॅड.जयदेि गायििाड, श्री.अननल 
भोसले, श्री.सनतश चव्हाण, डॉ.सुधीर ताांबे, श्री.ख्िाजा बेग, श्री.अमरशसांह पांडडत, 
श्री.अब्दलु्लाखान दरुावणी :   सन्माननीय सामाजजि न् याय मांत्री पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील अपींग र्ाळाींना तसेच कें द्रीय आश्रम र्ाळाींना अनुदान देण्यासाठी 
र्ाळाींची तपासणी करून प्रस्ताव सींचालकाींकडून र्ासनस्तरावर सादर केला आहे, हे 
खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी र्ासनाने कोणती कायगवाही केली आहे वा करण्यात 
येत आहे, 
(३) उक्त प्रकरणी अद्याप कायगवाही केली नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

श्री. राजिुमार बडोले   (१) होय. 
(२) व (३) राज् यातील ववनाअनुदान तत् वावरील ‘’अ’’ शे्रणीतील १२३ अपींगाींच् या 
र्ाळा/कमगर्ाळाींना अनुदान मींजूर करण् याचा ननणगय दद. १२.३.२०१५ रोजी मत्रीमींडळाने 
घेतलेला असून कें द्रीय आश्रम र्ाळाींना अनुदान देण् याबाबतचा प्रस् ताव र्ासनाच् या 
ववचाराधीन आहे. 

----------------- 
राज्यातील मागासिगीय विद्यार्थयाांची थिीत शशष्ट्यितृ्ती प्रदान िरणेबाबत 

(७) *  २८३८   डॉ.अपूिव हहरे :   सन्माननीय सामाजजि न् याय मांत्री पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील मान्यता प्राप्त अनुदाननत तसेच ववना अनुदाननत व्यावसानयक 
महाववद्यालयातून शर्क्षण घेणाऱया ववववध मागासवगीय सींवगागतील ववद्यार्थयाांच्या 
थकीत शर्षयवतृ्तीच े प्रदान सत्वर होणेबाबतची मागणी लोकप्रनतननधीनी 
(नाशर्क) ददनाींक १२ जानेवारी, २०१५ रोजीच्या पत्रान्वये मा.सामाजजक न्यायमींत्री 
तथा आददवासी ववकास मींत्री, मा.ववत्त मींत्री याींचकेडे केली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सींबींधधत महाववद्यालयातील वेतन-वेतनेतर बाबीींवरील पूतगता करताना 
उद्भवणाऱया अडी-अडचणी ववचारात घेता सदरच े प्रदान सत्वर करण्याकामी ननणगय 
घेण्यात आला आहे काय, 
(३) असल्यास, ननणगयाच ेसवगसाधारण स्वरुप काय आहे व सदरील प्रदान केव्हापयांत 
करण्यात येईल, नसल्यास, थकीत शर्षयवतृ्ती प्रदान न होण्याची कारणे काय आहेत? 
  
श्री. राजिुमार बडोले   (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) व (३) सींबींधधत महाववद्यालयातील सन २०१४-१५ या कालावधीतील मागासवगीय 
ववद्यार्थयाांची शर्षयवतृ्तीची प्रकरणे उपलब्ध ननधीनुसार माचग, २०१५ अखेर ननकाली 
काढण्यात आली असून उवगररत प्रकरणे सन २०१५-१६ मध्ये प्राधान्याने ननकाली 
काढण्याची कायगवाही करण्यात येत आहे. 

----------------- 
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महाराष्ट् र औद्योधगि वििास मांडळाच्या अधधिारी आणण दलालाांिडून  
ननयमबाह्य भूखांडाची विक्री िेली जात असल्याबाबत 

 (८) *  ३११७   श्रीमती हुस्त्नबानू खशलफे, श्री.सांजय दत्त, डॉ.सुधीर ताांबे, श्री.अशोि 
उफव  भाई जगताप, श्री.रामहरी रुपनिर, श्री.शरद रणवपसे :   सन्माननीय उद्योग 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) महाराष र औद्योधगक ववकास महामींडळाच्या वतीने जशमनीच्या बदल्यात १५ 
्क्के ववकशसत भूखींड ददला जात असून सदर भूखींड ५ वर्े ववकण्यास मनाई 
असल्याची अ् घालण्यात येऊनही मींडळाच ेअधधकारी आणण दलालाींकडून आधीच या 
भूखींडाची वविी केली जात असल्याच ेमाहे ३ जानेवारी, २०१५ रोजी वा त्यासुमारास 
आढळून आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, त्यानींतर ५ वर्ागची अ् शर्थील करून २ वर्े करण्यात आली तरीही 
याचा गैरफायदा दलाल घेत असल्याच ेउघड होत आहे, याची र्ासनाने चौकर्ी केली 
आहे काय, 
(३) असल्यास, चौकर्ीअींती दोर्ी आढळून येणाऱया सींबींधधतावर र्ासनाने कोणती 
कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, तसेच भूसींपादन कायद्यात बदल करण्याबाबत 
र्ासन काय कायगवाही वा उपाययोजना करणार आहे, 
(४) अद्याप, याबाबत कायगवाही केली नसल्यास त्याची सवगसाधारण कारणे काय 
आहेत ? 
  

श्री. सुभाष देसाई   (१), (२) व (३) हे खरे नाही. 
     भूखींड हस् ताींतरण करण् याची कायगवाही ही पुणगपणे पारदर्गक असून, यामध् ये 
कोणीही दलाल अींतभूगत असल् याच े ननदर्गनास आले नाही व त् यासींबींधीच् या तिारी 
देखील प्राप् त झाल् या नाहीत. 
     कें द्र र्ासनाचा नवीन भूसींपादन कायदा, २०१३ मधून महाराष र औद्योधगक 
ववकास अधधननयम, १९६१ च् या अधधननयमास सू् देण् यासींदभागत कें द्र र्ासनाकडे 
पाठपुरवठा करण् यात येत आहे. 
(४) प्रश् न उद्् ावत नाही. 

----------------- 
रायगड जजल् ह्यातील राज् यमागव, इतर जजल् हा मागव ि रामामीण रस्त् त् याांसाठी 

ननधी उपलब् ध िरणेबाबत 

(९) *  ४५३४   श्री.जयांत पाटील :   सन्माननीय सािवजननि बाांधिाम (सािवजननि 
उपक्रम िगळून) मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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 (१) रायगड जजल् ्यात झालेल् या अनतवषृ ्ीमुळे व वाढत् या औद्योधगकीकरणामुळे 
अवजड वाहनाींची वाहतुक  यामुळे जजल् ्यातील राज् यमागग, प्रमुख जजल् हा मागग व 
ग्रामीण रस् त ेदळणवळणाच् या ष्ष ्ीने नादरुुस् त झाले आहेत हे खरे आहे काय, 

(२) असल् यास, आजतागायत र्ासनाकडून आवश् यक दरुुस् ती व नुतननकरण न 
झाल् याने अपघाताच् या प्रमाणात वाढ झाली आहे हे खरे आहे काय, 
(३) असल् यास, र्ासन रायगड जजल् ्यातील रस् त् याींच् या दरुुस् तीसाठी ववर्ेर् ननधी 
उपलब् ध करणार आहे काय ? 

श्री. चांद्रिाांत पाटील   (१) अींर्तः खरे आहे. 
     तथावप, उपलब् ध होणा-या ननधीर्ी शसशमत राहून प्राथम् यिमानुसार 
जजल् ्यातील रस् त े दरुुस् तीची कामे हाती घेवून पूणग करण् यात आली आहेत. 
सद्यजस्थतीत रस् त् याींवरुन वाहतूक सुरळीत सुरू आहे. 
(२) अर्ी बाब आढळून आलेली नाही. 
(३) प्रश् न उद्् ावत नाही. 

----------------- 
मुांबई-पुणे द्रतुगती मागाविर खालापूर त ेलोणािळयापयांत बोगदा तसेच  

४ किलोमीटर उन् नत मागव बाांधण् याबाबत 

(१०) *  ४७७३   श्री.हेमांत टिले, श्री.किरण पािसिर, श्री.अननल भोसले, श्री.नरेंद्र 
पाटील, श्री.सुननल तटिरे, श्री.प्रिाश बबनसाळे, श्री.सांहदप बाजोररया, श्री.धनांजय मुांडे, 
श्री.सनतश चव्हाण, अॅड.जयदेि गायििाड, श्री.जयिांतराि जाधि :  सन्माननीय 
सािवजननि बाांधिाम (सािवजननि उपक्रम) मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील  
काय :- 
  

(१) मुींबई-पुणे द्रतुगती मागागवर खालापूर त े लोणावळयापयांत बोगदा तसेच ४ 
क्रकलोमी्र उन् नत मागग बाींधण् याची बाब र्ासनाच् या ववचाराधीन आहे, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्यास, या रस्त्याच ेसवेक्षण झाले आहे काय, या रस्त्याला क्रकती खचग येणार 
आहे, त् यानुसार र्ासनाने कोणती कायगवाही केली वा करण् यात येत आहे, 
(३) अद्याप कोणतीच कायगवाही केली नसल् यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

श्री. एिनाथ शशांदे   (१) होय, खालापूर त े कुसगाींव (शसींहगड सींस् थेपयांत) दरम् यान 
दोन बोगदे, दोन उींच पूल व ३.२ क्रक.मी. लाींबीच् या उन् नत मागागसह एकूण १२ 
क्रक.मी. लाींबीच् या वळणमागागचा प्रस् ताव र्ासनाच् या ववचाराधीन आहे. 
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(२) होय. दोन ्प् प् यात पूणग होणा-या या प्रकल् पाची अींदाजजत क्रकीं मत (सन २०१०-११ 
च् या दरसूची नूसार) रु. ५१७० को्ी इतकी असून प्रस् ताव र्ासनाच् या ववचाराधीन 
आहे. 
(३) प्रश् न उद्् ावत नाही. 

----------------- 
पाांढरििडा (जज.यितमाळ) तालुक् यातील पुलाच ेबाांधिाम ननधी अभािी रखडल् याबाबत 

 (११) *  ५३९८   श्री.हररशसांग राठोड :   सन्माननीय सािवजननि बाांधिाम 
(सािवजननि उपक्रम िगळून) मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) पाींढरकवडा (जज.यवतमाळ) तालुक् यातील दाभा मानकर त े चौफुली या रोडवर 
दामा मानकर गावालगत नदीवर मींजूर झालेल् या पूलाच े बाींधकाम मागील ३ 
वर्ागपासून रखडल् यामुळे त् या पररसरातील नागररकाींना दळणवळणाची मोठी अडचण 
ननमागण झाली असल् याच े माहे जानेवारी, २०१५ मध् ये वा त् यादरम् यान ननदर्गनास 
आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल् यास, र्ासनस् तरावरुन पुरेसा ननधी उपलब् ध न होणे ्या कारणामुळे 
सदरील पुलाींच ेबाींधकाम प्रलींब्रबत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल् यास, पुलाच े बाींधकाम पूणग होण् याकरीता ननधी पुरववण् याबाबत र्ासनाने 
कोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) अद्याप, कोणतीच कायगवाही करण् यात आली नसल् यास त् याची सवगसाधारण 
कारणे काय आहेत ? 
  

श्री. चांद्रिाांत पाटील   (१), (२), (३) व (४) प्रश् नाींक्रकत कामास जून, २०१४ च् या 
पुरवणी अथगसींकल् पात मींजूरी प्राप् त झाली आहे. सदर कामाच े अींदाजपत्रक तयार 
करण् याच ेकाम प्रगतीत असून, ननधी उपलब् धतनुेसार काम पूणग करण् याच े ननयोजन 
आहे. 

----------------- 
सोलापूर महानगरपाशलिेत रमाई आिास योजनेत लाखो रुपयाांचा झालेला गैरव्यिहार 

(१२) *  ६००४   श्री.नरेंद्र पाटील, श्री.हदपिराि साळुांखे-पाटील, श्री.अननल भोसले, 
श्री.किरण पािसिर, श्री.सांहदप बाजोररया, श्री.सनतश चव्हाण :   सन्माननीय 
सामाजजि न् याय मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) अनुसूधचत जाती व नवबौध् दाींसाठी राबववण् याबाबत येणारी रमाई आवास योजना 
सोलापूर महानगरपाशलकेतील सहायक अशभयींता साररका आकुलवार याींनी ठेकेदार, 
अधधकारी व कमगचारी याींना हातार्ी धरुन लाखो रुपयाींचा गैरव् यवहार केल् याची बाब 
माहे जानेवारी, २०१५ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदर्गनास आली आहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल् यास, सदर प्रकरणी चौकर्ी करून कायगवाही करावी अर्ा बाबतच े पत्र 
ववर्ेर् समाजकल् याण ववभागाच् या सहायकयक आयुक् त मननर्ा फुले याींनी सोलापूर 
महानगरपाशलकेच् या आयुक् ताींना माहे जानेवारी, २०१५ मध् ये वा त् यादरम्यान ददलेले 
आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल् यास, र्ासनाने उपरोक्त प्रकरणाची चौकर्ी केली आहे काय, त् यात त् याींना 
काय आढळून आले व सदर प्रकरणात कोणकोणत् या अधधका-याींचा समावेर् असून 
त् याींनी एकूण क्रकती रुपयाींचा गैरव् यवहार केल् याच ेआढळून आले, 
(४) सदर प्रकरणात दोर्ी असणा-या अधधकारी, ठेकेदार याींच्यावर र्ासनाने कोणती 
कारवाई केली वा करण् यात येत आहे, 
(५) अद्याप र्ासनाने वरील प्रकरणाची चौकर्ी केली नसल् यास ववलींबाची कारणे 
काय आहेत ?  
  

श्री. राजिुमार बडोले   (१) नाही, हे खरे नाही. 
(२) होय. 
(३) या ववर्यासींदभागत दद. २०/१२/२०१४ अन् वये एक तिार सहायक आयुक् त, सोलापूर 
याींच् याकड े प्राप् त झाली होती. सदर तिारीची चौकर्ी आयुक् त महानगरपाशलका 
सोलापूर याींनी केली असून या प्रकरणात कोणीही अधधकारी / कमगचारी दोर्ी 
नसल् याच ेव कोणताही गैरव् यवहार झाला नसल् याच ेननष पन् न झाले आहे. 
(४) प्रश् न उद्् ावत नाही. 
(५) प्रश् न उद्् ावत नाही. 

----------------- 
अमरािती जजल्ह्यातील परतिाडा देिमाळी येथील अडीच हजार 

आहदिासी जोडप्याांच ेअनुदान शमळण्याबाबत 

 (१३) *  ६१६५   श्री.अशोि उफव  भाई जगताप, श्री.सांजय दत्त :   सन्माननीय 
आहदिासी वििास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) अमरावती जजल््यातील परतवाडा देवमाळी येथे ददनाींक २८ जानेवारी, २०१४ 
रोजी अडीच हजार आददवासी जोडप्याींच े सामूदहक वववाह सींदभागत अनुदान प्राप्त 
होण्यासाठी धारणी प्रकल्प कायागलयात प्रस्ताव दाखल करण्यात न आल्याने प्रत्येक 
आददवासी जोडप्याींना अनुदानाच े २० हजार शमळाले नसल्याची बाब माहे जानेवारी, 
२०१५ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदर्गनास आली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, याप्रकरणी आददवासी आयुक्त, अमरावती व प्रकल्प अधधकारी, धारणी 
याींनी अनधधकृत वववाह अधधकृत करुन करोडो रुपयाचा अपहार केल्याच े ननदर्गनास 
आले, हे ही खरे आहे काय, 
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(३) असल्यास, याप्रकरणी सखोल चौकर्ी करुन सींबींधधत अडीच हजार आददवासी 
जोडप्याींच ेअनुदान शमळण्यासाठी कोणती कायगवाही केली आहे वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, त्याची सवगसाधारण कारणे काय आहेत ? 
  

श्री. विष्ट् णु सिरा   (१) हे खरे नाही. 
     अणखल भारतीय आददवासी ववकास पररर्द, नवी ददल् ली ववदभग युवा र्ाखा 
याींचमेाफग त अमरावती जजल् ्यातील परतवाडा येथे २५०० जोडप् याींचा वववाह सोहळा 
आयोजजत करण् यात आला होता. याबाबतचा सींबींधीत सींस् थेचा ददनाींक २६.३.२०१४ चा 
प्रस् ताव प्रकल् प कायागलय, धारणी येथे ददनाींक २७.३.२०१४ रोजी प्राप् त झाला होता. 
     तथापी, वववाह सोहळ्याच् या आयोजनास प्रकल् प कायागलयाची पूवग परवानगी न 
घेतल् यामुळे प्रकल् प अधधकारी, एकाजत्मक आददवासी ववकास प्रकल् प, धारणी याींमाफग त 
ददनाींक २५.६.२०१४ च् या पत्रान् वये सदरचा प्रस् ताव अमान् य करुन पुनश् च सींस् थेकडे 
परत पाठववण् यात आला होता. 
(२), (३) व (४) प्रश् न उद्् ावत नाही. 

----------------- 
मराठिाड्यातील जजल् हा बािाांनी वपि िजावच ेरुपाांतर अल् प मदुतीच् या 

िजावत िेल्याबाबत 
(१४) *  ६२५१   श्री.धनांजय मुांड,े श्री.सुननल तटिरे, श्री.हेमांत टिले, श्री.अमरशसांह 
पांडडत :   सन्माननीय सहिार मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मराठवाड्यातील काही जजल् हा बकाकाींनी वपक कजागच े रुपाींतर अल् प मुदतीच् या 
कजागत केल् याच् या घ्ना माहे जानेवारी, २०१५ मध्ये वा त्यासुमारास उघडकीस 
आल् या आहेत, हे खरे आहे काय, 
(२) असल् यास, अगोदरच दषु काळामध् ये होरपळणा-या र्ेतक-याींना ६ ्क् के जवजी १२ 
्क् के व् याज आकरले जाणार आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल् यास, केवळ बँकाींची आधथगक जस्थती खालावेल या शभतीने र्ेतक-याींची 
परवानगी न घेता वपक कजागच ेरुपाींतर अल् प मुदतीत करण् यात येत आहे, हे ही खरे 
आहे काय, 
(४) असल् यास, र्ासनाने याबाबत चौकर्ी केली आहे काय असल् यास, त् यात काय 
आढळून आले व त् यानुसार र्ासनाने कोणती कायगवाही केली वा करण् यात येत आहे, 
(५) नसल् यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

श्री. चांद्रिाांत पाटील   (१) नाही हे खरे नाही. 
(२) प्रश् न उद्् ावत नाही. 
(३) प्रश् न उद्् ावत नाही. 
(४) प्रश् न उद्् ावत नाही. 
(५) प्रश् न उद्् ावत नाही. 

----------------- 
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बीड जजल् ह्यात सािवजननि बाांधिाम विभागाच् या विश्रामगहृाची झालेली दरुिस्त् था 

(१५) *  ६२७७   श्री.अमरशसांह पांडडत, श्री.धनांजय मुांडे :   सन्माननीय सािवजननि 
बाांधिाम (सािवजननि उपक्रम िगळून) मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) बीड जजल् हा सावगजननक बाींधकाम ववभागाच् या अखत्यारीतील र्ासकीय 
ववश्रामगहृाची अत् यींत दरुवस् था झालेली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल् यास, ववश्रामगहृाच् या देखभाल दरुुस् ती आणण ननगराणीच े योग् य ननयोजन 
नसल् यामुळे अनेक दठकाणच ेववश्रामगहृ बींद पडलेले आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल् यास, जजल् ्यातील र्ासकीय ववश्रामगहृाची दरुुस् ती करुन बींद पडलेले 
ववश्रामगहृ पुवगवत सुरु करण् यासाठी र्ासन कोणती उपाययोजना केली वा करण् यात 
येत आहे, 
(४) असल् यास, वर्ागनुवर्े बींद आणण मोडकळीस आलेल् या ववश्रामगहृाची दरुुस् ती आणण 
देखभाल करण् यास झालेल् या ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

श्री. चांद्रिाांत पाटील   (१) हे खरे नाही. 
(२) बीड जजल् ्यातील १५ ववश्रामगहृाींपैकी १३ ववश्रामगहेृ कायागजन्वत आहेत. 
(३) दोन दठकाणी उपाययोजना करण् यात येत आहेत. 
(४) प्रश् न उद्् ावत नाही. 

----------------- 
नाांदेड जजल् ह्यातील देहली त ेमाांडिी रस्त् त् याची झालेली दरुिस्त् था 

(१६) *  ६४७५   श्री.अमरनाथ राजूरिर :   सन्माननीय सािवजननि बाांधिाम 
(सािवजननि उपक्रम िगळून) मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) नाींदेड जजल् ्यातील देहली त ेमाींडवी रस् त् याची दरुवस् था झालेली असून सावगजननक 
बाींधकाम ववभागाने या रस् त् याकड ेलक्ष देवून रस् त् याच् या दरुूस् तीच ेकाम सुरू करावे 
अर्ी मागणी येथील जनतकेडून ददनाींक १२ फेिुवारी, २०१५ रोजी वा त् या सुमारास 
केली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल् यास, सदर रस् त् याच् या दरुुस् तीबाबत र्ासनाने कोणती कायगवाही केली आहे 
वा करण् यात येत आहे, 
(३) नसल् यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

श्री. चांद्रिाांत पाटील   (१) व (२) प्रश् नाधीन रस् त् याचे ५.८ क्रक.मी. लाींबीतील 
अथगसींकल् पीय काम प्रगतीत आहे. 
(३) प्रश् न उद्् ावत नाही. 

----------------- 
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बाशी (जज.सोलापूर) येथेील औद्योधगि िसाहतीसाठी राखीि असणाऱया 
जशमनीिरील माती ि मुरमाच ेअिैधररत्या होत असलेले उत्खनन 

 (१७) *  ६५६५   श्री.रामहरी रुपनिर, प्रा.जोगेन्द्र ििाडे :   सन्माननीय उद्योग 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) बार्ी (जज.सोलापूर) येथे राज् य औद्योधगक वसाहतीसाठी राखीव असलेल् या र्ेकडो 
एकर जशमनीवर राजरोसपणे वी्भट्टीसाठी लागणारी माती व मुरमाच ेअवैध उत् खनन 
होत असून र्ासनाचा लाखो रुपयाींचा महसूल बुडण् याबरोबरच पयागवरणाचाही 
झपाट्याने ऱहास होत असल् याच े ददनाींक ८ फेिुवारी, २०१५ रोजी वा त् यासुमारास 
ननदर्गनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल् यास, उपरोक् त प्रकरणाची र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, 
(३) असल् यास, चौकर्ीअींती अवैध उत् खनन करणा-या सींबींधधताींवर र्ासनाने कोणती 
कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, त् याची सववस् तर कारणे काय आहेत ? 
 

श्री.सभुाष देसाई : (१) महाराषर औद्योधगक ववकास महामींडळाने ता.बार्ी 
(जज.सोलापूर) येथे औद्योधगक क्षेत्र ववकशसत केले आहे. त्या औद्योधगक क्षेत्रातील 
मौजे गाताची वाडी येथील शर्वारात दद. १३/२/२०१५ रोजी सकाळी १०.०० वाजेपूवी 
अज्ञात व्यक्तीने २०० िास मुरुम व ५०० िास मातीच ेउत्खनन केल्याच े ननदर्गनास 

आले आहे. त्यामुळे पयागवरणाचा ऱहास झाला असे म्हणणे सींयुक्तीक नाही. 
(२) व (३) सदर क्षेत्रात अवैधररत्या होणाऱया मुरुम व मातीच े उत्खनन बींद 

करण्याबाबत सींबींधधताींना योग्य त े आदेर् द्यावेत असे उप अशभयींता, महाराषर 

औद्योधगक ववकास महामींडळ याींनी तहशसलदार, ता.बार्ी, जज.सोलापूर याींना दद. 
३०/३/२०१५ च्या पत्रान्वये कळववले आहे. तसेच पोलीस ननररक्षक, पोलीस ठाणे, बार्ी 
र्हर याींच्याकड ेदेखील तिार नोंदववण्यात आली असून त्याअनुर्ींगाने त्याींनी गु.र.ि. 
३१/२०१५ हा दद. ३१/३/२०१५ रोजी भा.दीं.वव. सींदहतचे्या कलम ३७९ नुसार गुन्हा 
नोंदववलेला असून पोलीसाींकडून पुढील तपास सुरु आहे. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

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

मुांबई आरामा राष्ट् रीय महामागावच् या विस्त् तारीिरणाबाबत 
  

(१८) *  ६५७५   श्रीमती जस्त्मता िाघ :   सन्माननीय सािवजननि बाांधिाम 
(सािवजननि उपक्रम िगळून) मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) मुींबई आग्रा राष रीय महामागागच् या ववस् तारीकरणात काही कामे अधगव् 
राहील् यामुळे वारींवार अपघात होत असल् याच् या ननर्ेधागत वपपळगाींव (बसींवत) नाशर्क 
येथे ददनाींक ७ फेिुवारी, २०१५ रोजी वा त्या सुमारास नागररकाींनी रास् ता रोको 
आींदोलन केले हे खरे आहे काय, 
(२) असल् यास उपरोक् त कामे अधगव् राहण् याची कारणे काय आहेत व ती तातडीने 
पुणग करण् याबाबत कोणती उपाययोजना केली आहे, 
(३) या बाबतची सद्यःजस्थती काय आहे ? 
  

श्री. चांद्रिाांत पाटील   (१) होय. 
(२) कामातील वाव बदलामुळे सात दठकाणच ेकाम अपूणग आहे. 
     ओझर येथे मींजूर वाहन भूयारी मागागच्या जवजी १.५ क्रक.मी. चा उड्डाणपूल 
आणण धचींचखेड जींक्र्न येथे उड्डाणपूल बाींधणे अर्ा मागण्या करुन स्थाननक 
नागररकाींनी काम थाींबववले. परींतु, स्थाननक नागररक आणण महसूल अधधकाऱयाींर्ी 
चचेनींतर या प्रकरणी तोडगा काढण्यात आला आहे. 
      कामामधील वाव बदलास तत्वत: मान्यता शमळाली असून, वाव बदलाच े
आदेर् प्राप्त झाल्यानींतर उवगररत काम हाती घेण्यात येणार आहे. 
(३) सवलतदाराने वाहन भुयारी मागग/पादचारी भूयारी मागग व उड्डाण पुलाच ेसुधाररत 
सींकल्पधचत्र सादर केले असून, पडताळणी नींतर प्रादेशर्क अधधकारी, भारतीय राषरीय 
राजमागग प्राधधकरण, कुलाग याींच्याकड ेसादर करण्यात येणार आहे. 

----------------- 
राज् यातील शासकिय िैद्यकिय महाविद्यालय रु णालयामधील विद्यार्थ याांना 

शशष्ट् यितृ् तीपासुन िांधचत रहािे लागल् याबाबत 

 (१९) *  ६५९८   प्रा.जोगेन्द्र ििाड े:   सन्माननीय सामाजजि न् याय मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज् यातील र्ासक्रकय वैद्यक्रकय महाववद्यालय रुग् णालयामधील ववद्यार्थ याांना 
र्ासनातफे देण् यात येणा-या शर्ष यवतृ् तीतून शर्कवणी रु्ल् क रै्क्षणणक सींस् थेत भरले 
जात ेव ठरलेली रक् कम बँक खात् यात जमा केली जात ेपरींतु मागील तीन वर्ागपासून 
ही रक् कम सदरील ववद्यार्थ याांच् या खात् यात जमा झाली नसल् याने, अनुसूधचत जाती, 
जमाती, ववमुक् त भ्के याींच् यासह ओबीसी सींवगागत मोडणा-या असींख् य ववद्यार्थ याांना 
शर्ष यवतृ् ती पासुन वींधचत रहावे लागल् याच े ददनाींक २६ जानेवारी, २०१५ रोजी वा 
त्यादरम्यान ननदर्गनास आहे, हे खरे आहे काय, 
 (२) तसेच एक लाखा पेक्षा कमी उत् पन् न असलेल् या कु्ूींबातील वैद्यकीय शर्क्षण 
घेणा-या ववद्यार्थ याांना ददली जाणारी शर्ष यवतृ् तीची रक् कम मागील तीन वर्ागपासुन 
सींबींधधत ववद्यार्थ याांना ददली नाही, हे ही खरे आहे काय, 
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(३) असल् यास, प्रश् न भाग एक व दोन बाबतीतील सींबींधधत ववद्यार्थ याांची 
शर्ष यवतृ् तीची रक् कम त् वररत देण् याबाबत र्ासनाने पुढे कोणती कायगवाही केली वा 
करण् यात येत आहे, 
(४) नसल् यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

श्री. राजिुमार बडोले   (१) हे अींर्तः खरे आहे. 
अनुसूधचत जाती, वव.जा.भ.ज.,वव.मा.प्र. व इ.मा.व.या प्रवगागसाठी असलेली 

शर्ष यवतृ् ती योजना लनलाईन करण् यात आलेली असून ज् या ववद्यार्थ याांनी अजागसोबत 
आवश् यक कागदपत्रे जोडलेली नाहीत. ज् या अ् यासिमाींना शर्ष यवतृ् ती देय नाही 
त् याींच े अजग व ज् या ववद्यार्थ याांच े लनलाईन अजग महाववद्यालयाींनी समाजकल् याण 
कायागलयास ववदहत वेळेत सादर केले नाहीत, अर्ा ववद्यार्थ याांनी शर्ष यवतृ् ती प्रलींब्रबत 
रादहली आहे. तसेच तरतूदीअभावी शर्ष यवतृ् तीची काही प्रकरणे प्रलींब्रबत आहेत. 
(२) मागील तीन वर्ागतील आधथगकष्ष ट्या मागास ववद्यार्थ याांच् या प्रलींब्रबत शर्ष यवतृ् तीचे 
वा्प सींबींधधत ववद्यार्थ याांना करण् यात आलेले आहेत. 
(३) ज् या ववद्यार्थ याांच े अजग महाववद्यालय स् तरावर प्रलींब्रबत आहेत त् या 
महाववद्यालयाींना अजग त् वररत सादर करण् याबाबत सूचना देण् यात आल् या असून 
प्रलींब्रबत असलेली शर्ष यवतृ् ती प्राधान् याने अदा करण् याबाबतच् या सूचना सींबींधधताींना 
देण् यात आल् या आहेत. 
(४) प्रश् न उद्् ावत नाही. 

----------------- 
मोखाडा-खोडाळा (जज.पालघर) येथील रस्त्ता अत्यांत दयनीय जस्त्थतीत असल्याबाबत 

 (२०) *  ४६५३   श्री.आनांद ठािूर, श्री.सुननल तटिरे, श्री.हेमांत टिले, श्री.राहुल 
नािेिर :   सन्माननीय सािवजननि बाांधिाम (सािवजननि उपक्रम िगळून) मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मोखाडा-खोडाळा (जज.पालघर) या मुख्य रस्त्यावर मोठे-मोठे खड्ड े पडून रस्ता 
पूणगपणे खचलेल्या जस्थतीत आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, याची र्ासनाने पाहणी वा चौकर्ी केली आहे काय, 
(३) असल्यास, चौकर्ीच ेननषकर्ग काय आहेत व त्याअनुर्ींगाने सदर रस्त्याच ेननकृष् 
दजागच े काम केलेल्या ठेकेदार व सींबींधधत अधधकारी याींच्यावर र्ासनाने कोणती 
कारवाई केली आहे वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, कारवाईस होत असलेल्या ददरींगाईची सवगसाधारण कारणे काय आहेत? 
  

श्री. चांद्रिाांत पाटील   (१) नाही. 
(२), (३) व (४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

----------------- 
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राज्यातील शासिीय आश्रमशाळा ि िसतीगहृाांमधील नादरुूस्त्त सोलर िॉटर हहटर     
ि बायोमेहरि यांत्रणा िायावजन्ि त िरण्याबाबत 

 (२१) *  ३४८५   श्री.जयिांतराि जाधि, श्री.अननल भोसले, श्री.किरण पािसिर, 
श्री.धनांजय मुांडे :   सन्माननीय आहदिासी वििास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
  

(१) माचग, २०११ मध्ये आददवासी ववकास ववभागाने राज्यातील र्ासकीय 
आश्रमर्ाळाींमध्ये बसववलेले ५० ्क्क्याींहून अधधक वसनतगहृाींमधील सोलर वॉ्र 
दह्र नादरुूस्त झाल्यामुळे जन दहवाळ्यात वसतीगहृातील र्ालेय ववद्यार्थयाांना थींड 
पाण्याने स्नान करावे लागत असल्याची गींभीर बाब माहे जानेवारी, २०१५ मध्ये 
ननदर्गनास आली, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, र्ासकीय आश्रमर्ाळा व वसतीगहृाींमधील सोलार वॉ्र दह्र खरेदी व 
बायोमेदरक यींत्रणा बसववणे या प्रकरणाींमधील गैरव्यवहाराींची चौकर्ी करण्यासाठी 
र्ासनाने नेमलेल्या सशमतीने ददनाींक १४ जानेवारी, २०१५ पयांत र्ासनास चौकर्ी 
अहवाल सादर करणे अपेक्षक्षत होते, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, प्रश्न भाग (२) बाबत सशमतीने र्ासनास अहवाल सादर केला आहे 
काय, 
(४) असल्यास, सदर चौकर्ी अहवालाच्या अनुर्ींगाने र्ासनामाफां त कोणती कारवाई 
केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) तसेच राज्यातील र्ासकीय आश्रमर्ाळा व वसतीगहृाींमधील नादरुूस्त सोलर वॉ्र 
दह्र व बायोमेदरक यींत्रणा कायागन्वीत करण्यासाठी र्ासनामाफां त कोणती 
उपाययोजना केली वा करण्यात येत आहे ? 
  

श्री. विष्ट् णु सिरा   (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) होय, हे खरे आहे. 
(३) व (४) र्ासकीय आश्रमर्ाळा/वसतीगहृाींना पुरववण्यात आलेले सोलर वॉ्र दह्र 
व आश्रमर्ाळा /वसतीगहृाींना पुरववण्यात आलेले बायोमेदरक सींयींत्रे काही दठकाणी 
नादरुुस्त असल्याच्या व याप्रकरणी सींबींधधत पुरवठादार सींस्थेने केलेले दलुगक्ष याबाबत 
प्राप्त तिारीच्या अनुर्ींगाने कीं पनीर्ी झालेल्या कराराप्रमाणे त्याची अींमलबजावणी 
झाली क्रकीं वा कसे याबाबतची चौकर्ी करण्याकररता या ववभागाच्या दद. १६-०४-२०१४ 
च्या र्ासन ननणगयान्वये सधचव व ववभागीय चौकर्ी अधधकारी (१), सामान्य प्रर्ासन 
ववभाग, मींत्रालय याींची एक सदस्यीय सशमती गठीत करण्यात आलेली आहे. दद. २८-
०८-२०१४ च्या र्ासन ननणगयान्वये सदर सशमतीस चौकर्ी अहवाल सादर करण्यास 
दद. १४-०१-२०१५ पयांत मुदतवाढ देण्यात आली आहे. तथावप, अजूनही सींबींधधत काही 
अधधकारी याींचकेडून मादहती घेणे प्रलींब्रबत असल्याने चौकर्ी सशमतीने केलेल्या 
मागणीस अनुलक्षून चौकर्ी सशमतीस दद. १४-०७-२०१५ पयांत अहवाल सादर 
करण्यास मुदतवाढ देण्यात आलेली आहे. 
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(५) सोलर वॉ्र दह्र तसेच बायोमेदरक यींत्राची दरुुस्ती करण्यासाठी 
पुरवठादारासोबत असलेल्या करारनाम्यानुसार पुरवठादारास वेळोवेळी पत्र /नो्ीस 
देण्यात आलेल्या आहेत. 
     चौकर्ी सशमतीच्या अहवालानींतर योग्य ती आवश्यक कायगवाही करण्यात 
येईल. 

----------------- 
सामाजजि न्याय विभागाांतगवत राज्यातील समाजिायव महाविद्यालयातील  

शशक्षि ि शशक्षिेत्त्तर िमवचारी याांच ेिेतन देण्याबाबत 

 (२२) *  ३९३६   श्री.सनतश चव्हाण, श्री.हेमांत टिले, श्री.सांहदप बाजोररया, डॉ.सुधीर 
ताांबे, श्री.प्रिाश गजशभये, श्री.हदपिराि साळुांखे-पाटील, श्री.अमरशसांह पांडडत, 
श्री.ख्िाजा बेग, श्री.विक्रम िाळे, श्री.अननल भोसले, श्री.धनांजय मुांडे, श्री.अब्दलु्लाखान 
दरुावणी :  ताराांकित प्रश्न क्रमाांि ४८९६८ ला हदनाांि ६ जून, २०१४ रोजी हदलेल्या 
उत्तरासांदभावत -     सन्माननीय सामाजजि न्याय आणण विशेष सहाय्य मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) सामाजजक न्याय ववभागाींतगगत राज्यात ५० समाजकायग महाववद्यालये असून 
त्यात ५६३ शर्क्षक व ७३७ शर्क्षकेत्त्तर कमगचारी कायगरत आहेत हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर शर्क्षक व शर्क्षकेत्तर कमगचाऱयाींच े वेतन सहा मदहन्यापासून 
देण्याींत आले नाही, हे खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सदर शर्क्षकेत्तर कमगचाऱयाींने वेतन तातडीने देणेबाबत कोणती 
कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) अद्याप कोणतीच कायगवाही केली नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय ? 
 
श्री. राजिुमार बडोले   (१) होय. 
(२) व (३) सन २०१४-१५ या आधथगक वर्ागत प्राप्त झालेली एकूण रुपये ७३४०.१४ 
लक्ष इतकी पूणग तरतूद समाजकायग महाववद्यालयातील कमगचाऱयाींच्या वेतनासाठी 
ववतरीत करण्यात आली असून ६ व्या वेतन आयोगाच्या फरकाच्या रक्कमेसाठी 
सुधारीत अींदाजपत्रक २०१४-१५ मध्ये रुपये ८३.१६ को्ी इतक्या ननधीची तरतूद 
करण्यात आलेली आहे. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 
 

----------------- 
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मुांबई गोिा महामागावच्या पहहल्या टप्प्यातील पळस्त्पे त ेइांदापूर रस्त्त्याांच्या 
चौपदरीिरणाच ेिाम बांद असल्याबाबत 

 (२३) *  ३९९६   श्रीमती विद्या चव्हाण, श्री.किरण पािसिर, श्री.सुननल तटिरे, 
श्री.हेमांत टिले, श्री.जगन्नाथ शशांदे, श्री.प्रिाश गजशभये, श्री.नरेंद्र पाटील, अॅड.ननरांजन 
डािखरे, श्री.अब्दलु्लाखान दरुावणी, श्री.धनांजय मुांडे, श्री.ख्िाजा बेग, अॅड.जयदेि 
गायििाड, श्री.प्रिाश बबनसाळे, श्री.शरद रणवपसे, श्री.सांजय दत्त, श्री.हररशसांग राठोड, 
डॉ.सुधीर ताांबे, श्री.रामहरी रुपनिर, प्रा.जोगेन्द्र ििाड े:   सन्माननीय सािवजननि 
बाांधिाम (सािवजननि उपक्रम िगळून) मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मुींबई गोवा महामागागच्या पदहल्या ्प्प्यातील पळस्पे त े इींदापूर रस्त्याींच्या 
चौपदरीकरणाच ेकाम सध्या बींद आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, त्याची कारणे काय आहेत, 
(३) या रस्त्याच ेकाम त्वरीत पूणग करण्याबाबत र्ासनाने कोणती उपाययोजना केली 
वा करण्यात येत आहे, 
(४) अद्याप कोणतीच उपाययोजना केली नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. चांद्रिाांत पाटील   (१) अींर्त: खरे आहे. 
(२) भारतीय राषरीय राजमागग प्राधधकरणामाफग त पळस्पे त े इींदापूर रस्त्याींच्या 
चौपदरीकरणाच ेकामामध्ये ववलींब होण्याची कारणे पुढीलप्रमाणे आहेत. 
     कनागळा पक्षी अभयारण्य व सींवेदनर्ील क्षेत्र मधील राषरीय वन्यजीव मींडळ 
याींची मींजूरी प्राप्त होणे व शसडकोची अजस्तत्वातील पाणी पुरवठा करणारी जलवादहनी 
स्थलाींतरीत करणे व मौजे काराव येथील भूसींपादन व वडखळ बा्य वळणाकरीता 
शमठागराची जागा वाणणज्य एवीं उद्योग मींत्रालय भारत सरकार याींचकेडून हस्ताींतरीत 
होणे, राषरीय महामागागवरील अनतिमण काढणे व उद्योजकामाफग त काम करण्याची 
सींथ गती ही कारणे आहेत. 
(३) वरील बाबीची पुतगता करण्याकरीता सींबींधीत कायागलयाींर्ी पत्रव्यवहार व बैठका 
घेण्यात येतात. तसेच उद्योजकास क्रक.मी. २०/१०० त ेक्रक.मी. ८४/००० या लाींबीताल 
कामे हे माहे माचग २०१६ पयांत पूणग होणे अपेक्षक्षत आहे. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

----------------- 
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िणी (ता.िळिण, जज.नाशशि) येथील श्री सांप्तश्रृांगी गडािरील  
पाणीपुरिठा सुरु िरण्याबाबत 

(२४) *  २८३२   डॉ.अपूिव हहरे :   सन्माननीय सािवजननि बाांधिाम (सािवजननि 
उपक्रम िगळून) मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) वणी (ता.कळवण, जज.नाशर्क) येथील श्री सींप्तश्रृींगी गडावर सुरू असलेल्या 
भूशमगत ग्ारीच्या कामादरम्यान पाणीपुरवठा योजनीची मुख्य पाईपलाईन तु्ल्याने 
ददड मदहन्यापासून गडावरील बहुताींर् ग्रामस्थाींचा पाणीपुरवठा बींद असल्याच ेददनाींक 
०७ जानेवारी, २०१५ रोजी वा त्यासुमारास ननदर्गनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, मुख्य पाईपलाईन तु्ून पाणीपुरवठा बींद झाल्याने गडावरील रदहवार्ी/ 
मदहलावगग याींना मोठ्या प्रमाणात त्रास सहन करावा लागत असताींना सींबींधधत काम 
करणाऱया ठेकेदाराने मात्र पाईपलाईन नसल्याच े साींगून कामाकड े दलुगक्ष करीत 
असल्याच ेननदर्गनास आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, श्री.सींप्तश्रृींगी गडाच े धाशमगक व अध्याशमक महत्व ववचारात घेता 
तथेील पाणीपुरवठा सुरळीत होणेबाबत र्ासनाकडून कोणती कायगवाही केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

श्री. चांद्रिाांत पाटील   (१) सदरची पाणीपुरवठयाची वादहनी सींबींधीत ग्रामपींचायतीची 
आहे. सावगजननक बाींधकाम ववभागाच ेसप् तशु्रींगी गड येथे भूशमगत ग्ारीच ेकम सुरु 
असताना पाणीपुरवठा योजनेतील ववतरणाच् या वादहनीचा १ त े१.५० मी्र लाींबीतील 
भाग तु्ला होता. सदर पाणीपुरवठा वादहनीची दरुुस् ती २ ददवसात करण् यात आली 
असून सद्यजस्थतीत पाणी पुरवठा सुरळीत करण् यात आला आहे. 
(२) त े(४) प्रश् न उद्् ावत नाही. 

----------------- 
हदल् ली-मुांबई इांडस्त् रीयल िॉररडोरसाठी शेति-याांच् या 

जशमनी सांपाहदत िेल् याबाबत 

 (२५) *  ४५३५   श्री.जयांत पाटील :  सन्माननीय सािवजननि बाांधिाम (सािवजननि 
उपक्रम िगळून) मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) रायगड जजल् ्यातील ददल् ली त े मुींबई इींडस् रीयल कॉररडोअर प्रकल् पासा्ी 
रा.मा.ि.९२ व ९७ च ेआठपदरीकरण करण् याचा प्रस् ताव तत् कालीन र्ासनाने अींमलात 
आणला असून रायगड जजल् ्यातील ७ तालुक् यातील १४८ गाव बाधीत होणार आहेत 
हे खरे आहे काय, 
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(२) असल् यास, सुधागड, मुरुड, खालापूर, रोहा या ४ तालुक् यातील ८५ गावे तर 
म् हसळा, श्रीवधगन व माणगाव या ३ तालुक् यातील ६३ गावातील जशमनी सींपाददत 
केल् याने येथील र्ेतक-याींवर उपासमारीची वेळ येणार हे खरे आहे काय, 
(३) असल् यास, र्ासनाने या महामागागचा प्रस् ताव मींजूर करताना प्रकल् पग्रस् ताींचा 
ववचार केला आहे काय ? 
 

श्री. चांद्रिाांत पाटील   (१) सदर प्रस्ताव प्राथशमक स्तरावर असून उद्योग ववभागातफे 
प्रकल्पाच े समन्वय करण्यात येत.े रस्त्याच्या अनुर्ींगाने ताींब्रत्रक बाबी कररता 
सावगजननक बाींधकाम ववभाग सहकायग करत.े 
(२) व (३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

----------------- 
सोलापूर जजल्ह्यातील अपांग व्यजक्तांना शासिीय योजनाांचा लाभ शमळण्याबाबत 

 (२६) *  ६००५   श्री.नरेंद्र पाटील, श्री.हदपिराि साळुांखे-पाटील, श्री.अननल भोसले, 
श्री.किरण पािसिर, श्री.सांहदप बाजोररया, श्री.सनतश चव्हाण :   सन्माननीय 
सामाजजि न् याय मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) सोलापूर जजल््यात अपींगाची सींख्या मोठया प्रमाणात असून त े र्ासनाच्या 
ववववध योजनेपासून वींधचत आहेत. त्याींना र्ासकीय कायागलयात ववर्ेर्त: सोलापूर 
येथील अपींग ववकास महामींडळातील अधधकारी अपमानास्पद वागणुक देत असल्याने 
प्रस्तुत प्रकरणी आींदोलन करण्याचा इर्ारा तथेील मानवाधधकार सींघ्नेच्या 
जजल्हाध्यक्ष राणी बनपटे्ट याींनी जजल्हाधधकारी, सोलापूर याींना माहे जानेवारी, २०१५ 
मध्ये वा त्यादरम्यान ननवेदनाव्दारे ददलेला आहे, हे खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, जजल््यातील पींढरपूर, बार्ी, आकलुज (माळशर्रस) या तालुक्यातील  
अपींगाची अनेक प्रकरणे महामींडळाकड े प्रलींब्रबत असून जजल््यातील १० तहशसल 
कायागलयात अपींगाची कामे केली जात नाहीत, अपींगाींना जजल्हा पररर्द सदस्याींची 
शर्फारस पत्राची अ् रद्द करावी व इतर मागण्याही त्याींनी सदर ननवेदनामध्ये नमूद 
केलेल्या आहेत, हे खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, र्ासनाने वरील प्रकरणाची चौकर्ी केली आहे काय, त्यात त्याींना 
काय आढळून आले, त्यानुसार र्ासनाने त्याींच्या मागण्याबाबत कोणती कायगवाही 
केली आहे वा करण्यात येत आहे, 
(४) अद्याप र्ासनाने वरील प्रकरणाची चौकर्ी केली नसल्यास ववलींबाची कारणे 
काय आहेत ? 
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श्री. राजिुमार बडोले   (१) हे अींर्तः खरे आहे. मानवाधधकार सींघ्नेच् या 
जजल् हाध् यक्ष राणी बनपटे्ट याींनी जजल् हाधधकारी सोलापूर याींना दद. २९/१२/२०१४ रोजी 
जजल् ्यातील बोगस अपींगाचा र्ोध कधी घेणार अर्ा ववर्याींच ेननवेदन ददले आहे. 
(२) सोलापूर जजल् ्यातील पींढरपूर तालुक् यात-०२ व बार्ी तालुक् यात-०३ अर्ी एकूण 
०५ अींपगाची प्रकरणे प्रलींब्रबत असून त् या कजगदाराींच् या अजाांची नाननी करुन त् यावर 
कायगवाही करण् यात येत आहे. तसेच सवग तहशसल कायागलयात अपींगाची कामे केली 
जातात. व् यवस् थापकीय सींचालक, अपींग ववत्त व ववकास महामींडळ याींचकेडील 
अशभप्रायानुसार महामींडळातील अपींगाबाबतच् या योजनाींचा लाभ घेण् याकरीता जजल् हा 
पररर्द सदस् य क्रकीं वा तत् सम सदस् याींच् या शर्फारर्ीची आवश् यकता नाही. 
(३) जजल् हा व् यवस् थापक, महाराष र राज् य अपींग व ववत्त ववकास महामींडळ, सोलापूर 
याींचकेडून वरील प्रकरणाींची चौकर्ी चालू असून कजग मींजुरीच ेप्रलींब्रबत प्रस् ताव अपींग 
ववत्त ववकास महामींडळाकड ेपाठववण् याची कायगवाही सुरु आहे. 
(४) प्रश् न उद्् ावत नाही. 

----------------- 
ननफाड (जज.नाशशि) तालुक् यातील रस्त्त्याांच्या िामात झालेला गैरव्यिहार 

 (२७) *  ६१६६   श्री.अशोि उफव  भाई जगताप, श्री.सांजय दत्त :   सन्माननीय 
सािवजननि बाांधिाम (सािवजननि उपक्रम िगळून) मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
 (१) ननफाड (जज.नाशर्क) तालुक् यातील दोन रस् त् याींची कामे न करताच कामे पूणग 
करण् यात आल् याच े दाखवून लाखो रुपयाींचा गैरव् यवहार करण् यात आल् याचा  प्रकार 
माहे जानेवारी, २०१५ मध्ये वा त् यादरम् यान ननदर्गनास आला हे खरे आहे काय, 

(२) असल् यास, या प्रकरणी चौकर्ी करण् यात आली आहे काय, 
(३) असल् यास, चौकर्ीत काय आढळून आले व त् यानुसार ठेकेदारावर तसेच 
ठेकेदाराला मदत करणा-या सींबींधधत अधधकारी /कमगचारी याींचवेर कारवाई 
करण् याबाबत र्ासनाने कोणती कायगवाही केली वा करण् यात येत आहे, 
(४) अद्याप कोणतीच कायगवाही करण् यात आली नसल् यास ववलींबाची कारणे काय 
आहेत ? 

श्री. चांद्रिाांत पाटील   (१) हे खरे नाही. 
(२) प्रश्न उद्् ावत नाही. 
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

----------------- 
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सािवजननि बाांधिात विभागात ई-टेंडरीांग न िरता िोटयिधी रुपयाांची 
िामे होत असल् याबाबत 

(२८) *  ६२९४   श्री.अमरशसांह पांडडत, श्री.धनांजय मुांडे :   सन्माननीय सािवजननि 
बाांधिाम (सािवजननि उपक्रम िगळून) मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मींत्रयाींची र्ासकीय ननवासस् थाने आणण कायागलय याींच े नुतनीकरण करताना 
कामाच े ई- े्ं डरीींग झाले नसल् याची बाब सकाळ इन् व् हेस् ्ीगेर्न ्ीमने ददनाींक १५ 
फेिुवारी वा त्यासुमारास ननदर्गनास आणली, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक् त प्रकरणी नुतनीकरणासाठी क्रकती खचग झालेला आहे, 
(३) असल् यास, र्ासनाने ३ लाख रुपये पेक्षा अधधक क्रकीं मतीची कामे ई- े्ं डरीींगद्वारे 
करण् याच ेआदेर् ददलेले असतानाही उक् त कामे ववना ननववदेची करण् यात आली, हे ही 
खरे आहे काय, 
(४) असल् यास, बेकायदेर्ीरररतीने ननववदा न काढता कोणत्या ननषकर्ागने को्यावधी 
रुपयाींची कामे केल् याप्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, 
(५) उक् त प्रकरणी झालेली अननयशमतता व बेकायदेर्ीरपणा याबाबत सींबींधधत 
दोर्ीववरुध् द कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
  

श्री. चांद्रिाांत पाटील   (१) अर्ा आर्याच े वतृ्त दैननक “सकाळ” मुींबई या 
वतृ्तपत्रामध्ये ददनाींक ३/२/२०१५ रोजी प्रशसध्द झाले आहे. 
(२) कामे प्रगतीत आहेत. अद्याप खचग झालेला नाही. 
(३) हे खरे नाही. 
     ववनाननववदा कामे करण्यात आलेली नाहीत. प्रचशलत ननयमाप्रमाणे कामाींचे 
वा्प करण्यात आले असून सदर कामे प्रगतीत आहेत. 
(४) व (५) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

----------------- 
ननिृष्ट् ट सॉफ्टिेअरमुळे अनेि विद्याथी शशष्ट् यितृ् ती आिेदन 

भरण्यापासून िांधचत असल्याबाबत 

(२९) *  ६४९२   श्री.अमरनाथ राजूरिर :   सन्माननीय सामाजजि न् याय मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) नाींदेड येथे रै्क्षणणक वर्ग सींपत असताींना सुद्धा भारत सरकार शर्ष यवतृ् तीच ेवा्प 
झालेले नाही मास् ्ेक नावाच् या ननकृष ् सॉ््वेअरमुळे अनेक ववद्याथी शर्ष यवतृ् ती 
आवेदन भरण् यासाठी अद्यापही वींधचत असल्याच ेददनाींक ११ फेिुवारी, २०१५ रोजी वा 
त् यासुमारास ननदर्गनास आले, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल् यास, र्ासनाने चौकर्ी करुन ववद्यार्थ याांच् या शर्ष यवतृ् ती सींदभागत कोणती 
उपाययोजना केली आहे वा करण् यात येत आहे, 
(३) नसल् यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

श्री. राजिुमार बडोले   (१) ई-शर्ष यवतृ् ती योजनेतींगगत लनलाईन शर्ष यवतृ् तीच ेअजग 
भरण् यासाठी ददनाींक ३१ माचग, २०१५ पयगन् त मुदतवाढ देण् यात आलेली होती. नाींदेड 
जजल् ्यामध् ये सन २०१४-१५ या वर्ागमध् ये ४४६४२ मागासवगीय ववद्यार्थ याांनी 
लनलाईन शर्ष यवतृ् तीचे अजग भरले आहेत. त् यापैकी ३७७६५ ववद्यार्थ याांच ेअजग मींजूर 
झाले असून २४२५५ ववद्यार्थ याांना शर्ष यवतृ् तीच े वा्प करण् यात आले आहे. उवगररत 
ववद्यार्थ याांच् या शर्ष यवतृ् ती वा्पाची कायगवाही सुरू आहे. 
(२) प्रश् न उद्् ावत नाही. 
(३) प्रश् न उद्् ावत नाही. 

----------------- 
जळगाांि जजल् हा बॅिेच ेचअेरमन ि िायविारी समीतीच् या सांचालिाांनी पैसे 

मोजण् याच् या मशीन खरेदीत गैरव्यिहार िेल्याबाबत 

 (३०) *  ६५७६   श्रीमती जस्त्मता िाघ :   सन्माननीय सहिार मांत्री पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
  

(१) जळगाींव जजल् हा बॅकेच े चअेरमन व कायगकारी सशमतीच् या सींचालकाींनी पैसे 
मोजण् याच् या मर्ीन खरेदीत ७ लाख ६ हजार ७८० रुपयाींचा अपहार केल् याचे 
ननदर्गनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल् यास, या प्रकरणाची चौकर्ी केली आहे काय, असल्यास चौकर्ीत काय 
आढळुन आले व त् या अनुर्ींगाने पुढे कोणती कारवाई करण्यात आली, 
(३) या प्रकाराची अद्याप चौकर्ी केली नसल्यास ववलींबाची कारणे काय आहेत व 
याबाबतची सद्यजस्थती काय आहे ? 
 

श्री.चंद्रकांत पाटील : (१) जळगाींव जजल्हा मध्यवती सहकारी बँकेमध्ये नो् काऊीं ्ीींग 
मर्ीन खरेदी सींदभागतील डॉ.सतीर् भास्करराव पा्ील, वव.स.स. (एरींडोल-पारोळा) याींचा 
ददनाींक ०५.०१.२००५ चा तिार अजग ववभागीय सहननबींधक, सहकारी सींस्था, नाशर्क 
याींनी ददनाींक ०७.०२.२०१५ रोजी जजल्हा उपननबींधक सहकारी सींस्था, धुळे याींना चौकर्ी 
करण्यासाठी पाठववण्यात आला आहे.  
(२) चौकर्ी अहवाल अद्याप अप्राप्त असल्याने पुढील कारवाई करण्याचा प्रश्न 
उदभवत नाही.  
(३) अद्याप चौकर्ी सुरु असनू ववलींब झालेला नाही.  

----------------- 
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त्र्यांबिेश्िर येथे होणाऱया िुां भमेळयािररता डहाणू-जव्हार-नाशशि 
या रस्त्त्याच ेचौपदरीिरण िरण्याबाबत 

 (३१) *  ४६५४   श्री.आनांद ठािूर, श्री.सुननल तटिरे, श्री.राहुल नािेिर, श्री.नरेंद्र 
पाटील, श्री.हेमांत टिले :   सन्माननीय सािवजननि बाांधिाम (सािवजननि उपक्रम 
िगळून) मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) सन २०१५ मध्ये त्रयींबकेश्वर येथे आयोजजत कुीं भमेळयाकररता डहाणू-जव्हार-
नाशर्क या रस्त्याच्या चौपदरीकरणाचा प्रस्ताव २०१३ मध्ये मींजूर होऊनही या 
दठकाणी चौपदरीकरण करण्यात आलेले नाही, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, र्ासनाने याबाबत चौकर्ी केली आहे काय, 
(३) असल्यास, चौकर्ीच े ननषकर्ग काय आहेत व त्याअनुर्ींगाने सदर रस्त्याच्या 
चौपदरीकरणास होत असलेल्या ददरींगाईची सवगसाधारण कारणे काय आहेत, 
(४) सन २०१५ मध्ये आयोजजत कुीं भमेळयाच्या दठकाणी होणारी वदगळ व अपघात 
होऊ नये म्हणून र्ासनाने कोणती उपाययोजना केली आहे वा करण्यात येत आहे ? 
  
श्री. चांद्रिाांत पाटील   (१), (२) व (३) प्रश्नाधीन त्रयींबकेश्वर त ेनाशर्क या लाींबीतील 
मींजूर चौपदरीकरणाची कामे पूणग करण्याची मुदत जुलै, २०१५ पयांत असून सदरची 
कामे ववहीत मुदतीत पूणग करण्याच ेननयोजन आहे. 
(४) सदरच ेरस्त ेवाहतुकीसाठी सुजस्थतीत ठेवण्यात येत आहेत. 

----------------- 
िें द्राने महाराष्ट् रासाठी मांजुर िेलेल् या १४५ एसईझेड पैिी फक् त २५ एसईझेड 

प्रिल्प िायावजन् ि त झाल् याबाबत 

 (३२) *  ४८२०   श्री.जयिांतराि जाधि, श्री.नरेंद्र पाटील, श्री.हेमांत टिले, श्री.किरण 
पािसिर, श्री.अननल भोसले :   सन्माननीय उद्योग मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
  

(१) कें द्र र्ासनाने राज्यासाठी मींजुर केलेल् या १४५ एसईझडे पैकी फक् त २५ एसईझडे 
प्रकल् प कायागजन् व त झाल् याचे ददनाींक २१ जानेवारी, २०१५ रोजी वा त् यासुमारास 
ननदर्गनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल् यास, उक् त एसईझेड मधील ३७ प्रकल् प र्ासनाने रद्द केले आहे, हे ही खरे 
आहे काय, 
(३) असल् यास, राज् यासाठी मींजुर असलेले प्रकल् प कायागजन् व त करण् यासाठी 
र्ासनामाफग त कोणती कायगवाही केली वा करण् यात येत आहे ? 
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श्री. सुभाष देसाई   (१) व (२) कें द्र सरकारने महाराष रातील एकूण १३९ ववर्ेर् 
आधथगक क्षेत्राींना तत् वतः / अींनतम / अधधसूधचत या प्रकारात मान् यता प्रदान केली 
आहे. त् यापैकी ६१ प्रकल् पाच् या ववकासकाींनी ना-अधधसूधचत / माघार घेतली आहे. ५२ 
अधधसूधचत ववर्ेर् आधथगक क्षेत्रामधून २५ ववर्ेर् आधथगक क्षेत्र कायागजन्वत झाले आहेत. 
(३) राज् य र्ासनाने ववर्ेर् आधथगक क्षेत्राच े प्रकल् प कायागन् वीत होण् यासाठी मा.मींत्री 
(उद्योग) याींच्या अध् यक्षतेखाली ववर्ेर् आधथगक क्षेत्राींच े प्रस् तावाींच् या नाननी 
करण् याच् या कामकाजात पारदर्गकता आणण् यासाठी सशमतीचे गठन केले असून, ववर्ेर् 
आधथगक क्षेत्राच् या अडचणी जलद गतीने सोडववण् यासाठी मा.मुख् य सधचव याींच् या 
अध् यक्षतखेाली र्क् ती प्रदान सशमतीच े गठन करण् यात आले आहे. र्ासनाने ववर्ेर् 
आधथगक क्षेत्राच् या ववकासकाींना व घ्काींना मुद्राींक रु्ल् कातून सू्, मूल् यवधधगत कराचा 
कालबध् द पध् दतीने परतावा, अकृवर्क आकारणीतून सू् तसेच गौण खननजाच् या 
स् वामीत् वधन आकारणीतून सू् देण् याबाबतचा र्ासन ननणगय ददनाींक १५ /१०/२०११ 
रोजी ननगगशमत केला आहे. ववर्ेर् आधथगक क्षेत्र व ननयागत प्रवण घ्क याींच् यासाठी 
नवीन उपाययोजना आखण् यासाठी स् वतींत्र धोरणाचा मसुदा तयार करण् यात येत आहे. 

----------------- 
मालेगाांि (जज.नाशशि) येथील औद्योधगि िसाहत िायावन् ियीत िरणेबाबत 

 (३३) *  ५३३६   डॉ.अपूिव हहरे :   सन्माननीय उद्योग मांत्री पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
 (१) मालेगाींव (जज.नाशर्क) येथील औद्योधगक वसाहतीसाठीच् या भुमी सींपादनाची 
प्रक्रिया पूणग झाली आहे काय, 

(२) असल् यास, मालेगाींव येथे औद्योधगक वसाहत ननमागण करुन त् यास ‘डी’ झोनचा 
दजाग देण् याबाबतची घोर्णा मा.उद्योग मींत्रयाींनी ददनाींक १७ जानेवारी, २०१५ रोजी वा 
त् यासुमारास नाशर्क येथे केली, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल् यास, प्रददघग काळापासून प्रस् ताववत औद्योधगक वसाहत कायागन् वीत होणेचे 
अनुर्ींगाने पुढे कोणती कायगवाही करण् यात आली वा करण् यात येत आहे, 
(४) अद्याप भुमी सींपादन व अन् य प्रक्रिया पूणग झालेली नसल् यास प्रस् तुत कायगवाहीस 
होत असलेल् या ववलींबाची सवगसाधारण कारणे काय आहेत व सदरील कायगवाही 
केव् हापयांत पूणग होणे अपेक्षक्षत आहे ? 

श्री. सुभाष देसाई   (१) मालेगाव औद्योधगक क्षेत्राकरीता मौज े सायने (बुद्रकु), 
ता.मालेगाव, जज. नाशर्क येथील ११३.४८ हे. आर क्षेत्र दद. १५/०५/१९८९ रोजी 
अधधसूधचत करण् यात आले होत.े त् यापैकी ९७.७८ हे. आर क्षेत्र वगळून उवगररत १५.७० 
हे. आर क्षेत्र महाराष र औद्योधगक ववकास महामींडळाने सींपादन केले होत.े त् या 
क्षेत्रावर महामींडळाने ६४ भूखींडाींच ेआरेखन केले असून, सवग भूखींडाींच ेवा्प करण् यात 
आलेले आहे. 
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    तद्नींतर सदर क्षेत्रालगत असलेल् या मौजे सायने (बुद्रकु) येथील खाजगी ९४.२९ 
हे. आर व सरकारी १८.९१ हे. आर असे एकूण ११३.२० हे. आर क्षेत्र दद. १२/०१/२००७ 
रोजी अधधसूधचत करण् यात आले आहे. त् यापैकी सवग खाजगी क्षेत्राचा सींमतीदर्गक 
ननवाडा करण् यात आला असून ननवाड्याची रक् कम रु. ३५, ८५, ०५, २२८/- उप 
ववभागीय अधधकारी, मालेगाींव याींना उपलब् ध करुन देण् यात आलेली आहे. मोबदला 
रक् कमेच ेवा्प सुरु असून ३७.६० हे. आर क्षेत्राचा महामींडळाकड ेताबा प्राप् त झालेला 
आहे. 
     मालेगाींव औद्योधगक क्षेत्रासाठी मौजे सायने (बुद्रकु) येथील ४९४.२३९१ हे. आर 
व मौज ेसायने (खुदग) येथील ८७.५३ हे. आर असे एकूण ५८१.७६९१ हे. आर क्षेत्राची 
अधधसूचना दद. १९/०२/२००९ रोजी प्रशसध् द करण् यात आली असून जजल् हाधधकारी, 
नाशर्क याींच े स् तरावर वा्ाघा्ीने नुकसान भरपाईचा दर ननजश्चत करण् याची 
कायगवाही सुरु आहे. 
(२) सामुदहक प्रोत् साहन योजना, २००७ अींतगगत मालेगाींव तालुक् याचा समावेर् ‘’डी+’’ 
झोन मध् ये करण् यात आलेला आहे. 
(३) व (४) मालेगाव औद्योधगक क्षेत्रासाठी भाग-१ येथे नमूद केलेले क्षते्राच् या 
अनुर्ींगाने भूसींपादनाची कायगवाही करण् यात येत आहे. 

----------------- 
पनिेल ि िजवत तालुक् यातील (जज.रायगड) आहदिासी विद्यार्थ याांना 

सोयीसुविधा उपलब् ध िरणेबाबत 
(३४) *  ४५३६   श्री.जयांत पाटील :   सन्माननीय आहदिासी वििास मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
 (१) पनवेल व कजगत (जज.रायगड) तालुक् यातील आददवासी ववद्यार्थ याांसाठी 
र्ासनाकडून सोयीसुववधा, स् कॉलरशर्प, कमी दजागच ेभोजन, पाणी व् यवस् था, रै्क्षणणक 
सुववधा अपु-या असल् याने त्यामध्ये सुधारणा करण् यासाठी ववद्याथी अन् नत् याग 
उपोर्णास माहे डडसेंबर, २०१४ वा त् या सुमारास बसले होत ेहे खरे आहे काय, 

(२) असल् यास, ठेकेदाराींकडून होत असलेल् या ददरींगाईमुळे ववद्यार्थ याांच् या शर्क्षणावर 
ववपररत पररणाम होत आहे हे खरे आहे काय, 
(३) असल् यास, र्ासनाने याबाबत कोणती उपाययोजना केली आहे वा करणार आहे ? 

श्री. विष्ट् णु सिरा   (१) होय हे खरे आहे. 
  प्रकल्प अधधकारी, एकाजत्मक आददवासी ववकास प्रकल्प, पेण, जज.रायगड 
याींच्या अींतगगत आददवासी मुला/मुलीच े र्ासकीय वसतीगहृामधील ववदयाथी 
प्रनतननधीींना त्याींच्या मागण्यासींदभागत दद. १९.१२.२०१४ रोजी सायींकाळ पासून 
र्ासकीय मुलाींच ेवसतीगहृ, पनवेल येथे उपोर्ण सुरु केले होत.े 
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(२) व (३) एकाजत्मक आददवासी ववकास प्रकल्प, पेण याींच्या अींतगगत र्ासकीय 
वसतीगहृाींमध्ये ववद्यार्थयाांना पुरवठादाराींकडून सुरळीतपणे व र्ासन ननयमाप्रमाणे 
भोजनाची व्यवस्था सुरु आहे. त्यामुळे ददरींगाई झाल्याचा प्रश्न उद्् ावत नाही. 
आददवासी मुला-मुलीींच्या र्ासकीय वसतीगहृात ई- ननववदा प्रणालीचा वापर करुन 
भोजन ठेक्याद्वारे भोजन व्यवस्था चालववण्यासाठी ननववदा मागववल्या जातात. सदर 
ननवेदनातील अनुसूधचत जमातीच्या मदहला बचत ग्, आददवासी सेवा सींस्था अथवा 
वैयजक्तक ठेकेदार याींना प्राधान्य देऊन वसनतगहृाच ेभोजनठेके मींजूर केले जातात. 

----------------- 
सािवजननि बाांधिाम उपविभाग दक्षक्षण सोलापूर, जज.सोलापूर अांतगवत  

रस्त्त्याच्या िामात िेलेल्या गैरव् यिहाराबाबत 

 (३५) *  ६०११   श्री.नरेंद्र पाटील, श्री.हदपिराि साळुांखे-पाटील, श्री.अननल भोसले, 
श्री.सांहदप बाजोररया, श्री.किरण पािसिर, श्री.सनतश चव्हाण :   सन्माननीय 
सािवजननि बाांधिाम (सािवजननि उपक्रम िगळून) मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
 (१) सावगजननक  बाींधकाम उपववभाग दक्षक्षण सोलापूर, जज.सोलापूर येथील 
उपअशभयींता, र्ाखा अशभयींता व ठेकेदार याींनी सींगनमताने सन २०१२ त े२०१४ या 
कालावधीत भींडारकवठे- ननींबगी-मींद्रपु, कुीं दलगाींव-तलेगाींवसीता, वव ींचुर-कुीं दलगाींव, 
तलेगाींवभीमा-भींडारकवठे, सादेपुर-बाळगी, बाळगी-भींडारकवठे, माळकवठे-लवींगी, 
कारकल-औज (मींद्रपु), नाींदणी-मींद्रपु, करघो्-्ाकळी, बरुर-्ाकळी, इतरसींग-कुडल, 
कुडल-बरुर, औराद-बरवनगर,औराद-बोळकवठा, होवमुगी-औराद, वव ींचुर-कुसुर, राजुर-
होनमुगी, सुींजवाड-औराद, मनमोळी-वागी इत् यादी कामे करताना सदरील कामावर 
ननकृष ् दजागच े सादहत् य वापरुन तेथील खड्ड े बुजवताना साधा मुरुम ्ाकण् यात 
आल् याने वरील पैकी अनेक रस् ते मोठ्याप्रमाणात सध् या खराब झालेले आहेत हे खरे 
आहे काय, 
(२) असल् यास, र्ासनाने वरील प्रकरणाची चौकर्ी केली आहे काय, त् यात त् याींना 
काय आढळून आले, सदर प्रकरणात कोणकोणत े अधधकारी दोर्ी आढळून आले 
आहेत, त् यात त् याींनी एकूण क्रकती रुपयाींचा गैरव् यवहार केल् याच ेआढळून आले आहे, 
(३) सदर प्रकरणात दोर्ी असणा-या अधधका-याींवर कोणती कारवाई केली आहे, वा 
करण् यात येत आहे, 
(४) अद्याप र्ासनाने वरील प्रकरणाची चौकर्ी केली नसल् यास ववलींबाची कारणे 
काय आहेत ? 
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श्री. चांद्रिाांत पाटील   (१), (२), (३) व (४) प्रश् नाधीन कामाींची चौकर्ी दक्षता व गुण 
ननयींत्रण मींडळ, पुणे याींच् याकडे आदेशर्त करण् यात आली आहे. चौकर्ी अहवाल प्राप् त 
झाल् यानींतर त् यानुसार कायगवाही करण् याच ेननयोजन आहे. 

----------------- 
धचखलदरा येथील डोमा शासिीय आहदिासी आश्रम शाळेत 

सोयी सुविधाांच् या अभािाबाबत 

 (३६) *  ६१८०   श्री.अशोि उफव  भाई जगताप, श्री.सांजय दत्त, डॉ.सुधीर ताांबे :   
सन्माननीय आहदिासी वििास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
 (१) राज् य र्ासनाच् या आददवासी ववभागामाफग त धचखलदरा येथील डोमा र्ासकीय 
आददवासी आश्रम र्ाळेत अपुरे व ननष कृष ् जेवण, र्ासनाच् या सोयी सुववधाींच् या 
अभावाबाबत धारणी प्रकल् प कायागलयाने चौकर्ी आदेर् ददले असल् याची बाब ददनाींक 
३० डडसेंबर, २०१४ रोजी वा त् यासुमारास ननदर्गनास आली, हे खरे आहे काय, 

(२) असल् यास, या प्रकरणी चौकर्ी करण् यात आली आहे काय, 
(३) असल् यास, चौकर्ीच् या अनुर्ींगाने कोणती कारवाई करण् यात आली आहे काय, 
(४) अद्याप, कारवाई करण् यात आली नसल् यास ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 

श्री. विष्ट् णु सिरा   (१) हे खरे नाही. 
       यासींदभागत दद. २४-१२-२०१४ रोजी दै. लोकमत मध् ये सदर आश्रमर्ाळेतील 
ववद्यार्थ याांच े आरोग् य धोक् यात आल् याबाबत बातमी नापण् यात आली होती. 
त् याअनुर्ींगाने सहायकयक प्रकल् प अधधकारी (शर्क्षण), प्रकल् प कायागलय, धारणी याींनी 
सदर र्ाळेस भे् देऊन ववद्यार्थ याांची गैरसोय होणार नाही याबाबत आवश् यक त् या 
सूचना र्ाळा व् यवस् थापनास ददलेल् या आहेत. 
(२), (३) व (४) दद.२४-१२-२०१४ रोजी दै. लोकमत मधील बातमीच् या अनुर्ींगाने 
जरीदा कें द्राच ेकें द्र प्रमुख याींनी दद. २५-१२-२०१४ रोजी प्रत् यक्ष चौकर्ी केली. सदर 
भे्ीत आश्रमर्ाळेतील ववद्यार्थ याांना मानकाप्रमाणे जेवण ददल् याच ेददसून आले. तसेच 
आश्रमर्ाळेतील ववद्यार्थ याांना सवग सोयी सुववधा ददल् या जात असल् याच े ननदर्गनास 
आले आहे. तसेच सोयी सुववधा व् यवजस्थत पुरववणेबाबत मुख् याध् यापक, अधधक्षक 
याींना ताकीद देण् यात आली आहे. 

----------------- 
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माहुर (जज.नाांदेड) शहरातील रस्त्त्याांची झालेली दरुिस्त्था 

 (३७) *  ६४९६   श्री.अमरनाथ राजूरिर : सन्माननीय सािवजननि बाांधिाम 
(सािवजननि उपक्रम िगळून) मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
 (१) माहुर (जज.नाींदेड) र्हरात आगमनासाठी पुसद व क्रकनव् घा् हे रस्त ेअसून हे 
दोन्ही घा् रस्त े अपघातग्रस्त बनले आहेत तसेच माहूर प्रर्ासकीय इमारतीकडे 
जाणा-या रस्त्याची दरुवस्था झाली असून तसेच र्हरातील बसस्थानक त ेववश्रामगहृ 
या मुख्य मागागवर अनतिमण झाल्याचे ददनाींक १२ फेिुवारी, २०१५ रोजी वा 
त्यासुमारास ननदर्गनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, या सींदभागत र्ासनाने चौकर्ी करुन कोणती कायगवाही केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 

श्री. चांद्रिाांत पाटील   (१) हे खरे नाही. 
     पुसद व क्रकनव् घा् रस्ता हा घो्ी-सारखणी-वाई-माहूर त े प्ररामा ६८ या 
राज्यमागग ि. २६५ चा भाग आहे. प्रश्नाींक्रकत रस्त्याची लाींबी ३.०० क्रकमी असून या 
भागातील रस्ता सुजस्थतीत असून रस्त्यावरील वाहतूक सुरळीत सुरु आहे. 
     प्रर्ासकीय इमारतीकड ेजाणारा रस्ता नगर पींचायत,  माहूर याींच्या ताब्यात 
असून वैशर्ष्पूणग योजनेतून १२ मी्र रुीं दीच्या रस्त्याच ेकाम करण्यात येणार असून 
रस्त्याच ेरेखा नकार्े मींजूरीसाठी र्ासनास सादर केले आहेत. 
(२) व (३) प्रश्न उद्् ावत नाही.  

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

महाराष्ट्र विधानपररषद 
__________________________________________________________ 
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