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

ताराांकित प्रश्नोत्तराांची यादी 
  

शुक्रिार, हदनाांि १३ माचच, २०१५ / फाल्गुन २२, १९३६ ( शिे ) 
  

(१) सहिार, पणन आणण िस्त्रोद्योग, सािचजननि 
बाांधिाम (सािचजननि उपक्रम िगळून) मांरी 

 

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

  

------------------------------- 
प्रश्नाांची एिूण सांख्या - ९१ 

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

३ लक्ष रक्िमेच्या पुढील िामासाठी ई-टेन्डरीांग बांधनिारि िेल्यामुळे मांजुर  
सहिारी सांस्त्था ि सुशशक्षक्षत बेरोजगार अशभयांत्यािर झालेला अन्याय 

(१) *  ३९३७   श्री.सनतश चव्हाण, श्री.हेमांत टिले, श्री.सांहदप बाजोररया, डॉ.सुधीर ताांब,े 
श्री.हदपिराि साळुांख-ेपाटील, श्री.ख्िाजा बेग, श्री.विक्रम िाळे, श्री.धनांजय मुांड,े श्री.अननल 
भोसले, श्री.अब्दलु्लाखान दरुाचणी, श्री.अमरशसांह पांडडत, श्री.आनांदराि पाटील, श्री.रामहरी 
रुपनिर, श्रीमती हुस्त्नबानू खशलफे, श्री.सांजय दत्त, श्री.किरण पािसिर, श्री.नरेंद्र पाटील, 
श्री.सुननल तटिरे, श्री.प्रिाश गजशभये :   सन्माननीय सािचजननि बाांधिाम (सािचजननि 
उपक्रम िगळून) मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) शासनाच् या लपल   ोोाा-या रुपये १५ लक्ष पययतच् या ूक ा कामाींपीक  ३३ ्क् के काम े
स् प शिशााय शासन िनयुक् त काम ाा्प सिमती मार्य त मींज र सींस् थाना णे यासींणभाायत नणनाींक 
१६ /११/२००६ च् या शासन िनाययावााारे स् पष ्पाे दणेश नणले गेलेले दोेत  नणनाींक २६ 
/११/२००४ च् या शासन िनाययाींम ेु ३ लक्षच् या पुढील शासक य सा न सानो य खरेणीच् या 
कामासाठी ई े्ंडरीींग बीं नकारक केले गेलेले दोे   यामु े मजरु सींस् थाना नानािननाणा ३३ 
्क् के काम िम  याच् या ोक् काार गणा दलेली दोे ेसे जानेाारी २०१५ णरम् यान िनणशयनास 
दले दोे ोे खरे दोे काय, 
(२) ेसल् यास, शासन याबाबत स् पष ् िनणशश िनगयिमत कराार दोे काय, 
(३) ेसल् यास,  याचा तपशील काय दोे, 
(४) नसल् यास,  यामागील नालींबाची काराे काय दोेत ? 
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श्री. चांद्रिाांत पाटील : (१) ेींशत: खरे दोे  
शासनाने सामान्य प्रशासन नाभाागाींतगयत नण २६/११/२०१४ रोजी शासन िनाययाव्णारे 

या सींणभाायत स चना िनगयिमत केल्या दोेत  
(२), (३) ा (४) शासनामार्य त साायजिनक बाीं काम नाभाागाींतगयतच्या कामाींसाठी मज र सोकारी 
सींस्था ा सुिशक्षक्षत बेरोजगार ेिभायींयाींसाठी राखीा ठेायात येााऱ्या कामाींसाठी सणर काम े
सींबींध त ग्ातील पात्र सणस्याींमध्ये स्प ायकम िननाणा बोलाा न णेयाबाबत काययााोी 
करयाची बाब िनयोजजत ेस न तसींबीं ी सनास्तर स चना िनगयिमत करयाची काययााोी 
प्रगतीत दोे  

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

राज्यातील आहदिासी विद्याथी राजीि गाांधी विमा योजनेपासून िांधचत असल्याबाबत 

(२) *  ३६८६   अॅड.जयदेि गायििाड, श्री.धनांजय मुांड,े श्री.सुननल तटिरे, श्री.प्रिाश 
गजशभये, श्री.हेमांत टिले, श्री.अननल भोसले, श्री.विक्रम िाळे, श्री.नरेंद्र पाटील, श्री.ख्िाजा बेग, 
श्री.अब्दलु्लाखान दरुाचणी, श्री.सांजय दत्त, श्री.शरद रणवपस,े श्री.मुझफ्फर हुसैन सय्यद, 
श्री.अशोि उफच  भाई जगताप, डॉ.सुधीर ताांब,े श्री.सनतश चव्हाण, श्री.हदपिराि साळुांख-ेपाटील, 
श्री.किरण पािसिर, श्री.अमरशसांह पांडडत, श्री.सांहदप बाजोररया :   सन्माननीय आहदिासी 
वििास मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) राज्यातील साय दनणाासी नावायाथी सरकारी ासितगोृातील नावायार्थयाांना राजीा गाीं ी 
नामा योजनेे ींतगयत सरकारतर्श  नामा काढयाचा िनायय ११ नोव्ोेंबर, २०११ रोजी शासनिनायय 
व्णारे घेयात दला ोोता, ोे खरे दोे काय, 
(२) ेसल्यास, राज्यातील दनणाासी नावायाथी सणर नामा योजनेपास न ाींधचत ेसल्याच ेमाोे 
जानेाारी, २०१५ च्या सुमारास िनणशयनास दले, ोे खरे दोे काय, 
(३) ेसल्यास, सणर नावायार्थयाांचा नामा न काढयाची काराे काय दोेत,  
(४) ेसल्यास, प्रश्न भााग-२ बाबत चौकशी करयात दली काय, 
(५) ेसल्यास, चौकशीत काय दढ  न दले ा यानुसार दनणाासी नावायार्थयाांना राजीा गाीं ी 
नामा योजनेचा र्ायणा णेयाबाबत कोाती काययााोी केली ाा करयात येत दोे, 
(६) ेवायाप लक्त प्रश्नाबाबत काययााोी केली नसल्यास, नालींबाची काराे काय दोेत ? 
 
श्री. विष्ट्णु सािरा : (१) ोोय, ोे खरे दोे   
(२) शासन िनायय, शालेय िशक्षा ा क्रिडा नाभााग ि  पीदरई-२०११/प्र ि/२४९/प्रिश-१, नणनाींक 
११ जुली, २०११ ेन्ाये राजीा गाीं ी नावायाथी सुरक्षा योजना (ेपघात नामा योजना) बींण 
करयात दलेली ेस न राजीा गाीं ी नावायाथी ेपघात सानुग्रो ेनुणान योजना सुरु करयात 
दलेली दोे  सणर नाीन योजनाोी शालेय िशक्षा नाभाागामार्य त राबनायात येत ेस न या 
योजनेत नामा काढयाची बाब ेींतभा यत नाोी   
(३) प्रश्न लवा् ाात नाोी  
(४) प्रश्न लवा् ाात नाोी  
(५) प्रश्न लवा् ाात नाोी  
(६) प्रश्न लवा् ाात नाोी  

----------------- 
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हदल्ली मुांबई इांडजस्त्रयल िॉरीडॉरच्या विद्यमान टप्पप्पयातून नाशशिला िगळण्यात आल्याबाबत 

(३) *  ३४८३   श्री.जयिांतराि जाधि, श्री.अननल भोसले, श्री.किरण पािसिर :   सन्माननीय 
उद्योग मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) नािशकामध् ये मुबलक पााी लपल  नसल्याने नणल्ली मुींबई डींडजस्लयल कीरीडीरच्या 
नावायमान ्प्पप्पयात न नािशकला ाग यात दल्याची ख ब जनक मानोती नणनाींक १६ 
जानेाारी, २०१५ रोजी ाा यासुमारास िनणशयनास दली, ोे खरे दोे काय, 
(२) ेसल्यास, सणर डीूमदयसी प्रकल्पाींतगयत येााऱ्या लवायोगाींकररता नािशकमध्ये पुरेसे 
पााी लपल  नसल्याचा जलसींपणा नाभाागाने ेोााल नणल्यानींतर मराठााड्यातील शेंद्रा दणा 
बबडक न याींची िनाड डडूमदयसीच्या नावायमान ्प्पप्पयात केल्याचे िनणशयनास दले दोे, ोे 
ोी खरे दोे काय, 
(३) ेसल्यास, नािशक जजल््यात २३ लोानमोठी  राे ेसल्यान ेयात न नािशकसो ेींशत: 
मुींबई मराठााड्यालाोी पााीप राठा ोोतो, ोे ोी खरे दोे काय, 
(४) ेसल्यास, डीूमदयसीच्या नावायमान ्प्पप्पयामध्ये नािशकचा समााेश करयासाठी 
शासनामार्ां त कोाती तातडीची लपाययोजना केली ाा करयात येत दोे ? 
  

श्री. सभुाष देसाई : (१) नणल्ली मुींबई डींडजस्लयल कीरीडीर या प्रकल्पात डगतपुरी-नािशक, 
िसन्नर या औवायोधगक के्षत्राचा समााेश करयात दला ोोता  परींतु, सणर प्रकल्पासाठी पााी 
ा डतर ेडचाी येत ेसल्याम ेु सणर प्रकल्पासींबीं ीची काययााोी त तय स्थधगत ठेायात 
दलेली दोे  
(२) ोे खरे नाोी  तथानप, नणल्ली मुींबई डींडजस्लयल कीरीडीर प्रकल्पाच्या पनोल्या ्प्पप्पयात शेंद्रा 
बबडक न या औवायोधगक के्षत्राचा प ाीच समााेश करयात दला ोोता  
(३) नािशक जजल््यातील  राात न नािशकसो मराठााडयाला पााी पुराठा करयात येतो  
(४) नणल्ली मुींबई डींडजस्लयल कीरीडीर या प्रकल्पात डगतपुरी-नािशक, िसन्नर या औवायोधगक 
के्षत्राचा समााशे करयात दलेला दोे  तथानप, ताींबत्रक ेडचाीमु े सणर प्रकल्प त तय 
स्थधगत ठेायात दला दोे  ताींबत्रक ेडचाी ण र झाल्यानींतर सणर प्रकल्पाचे काम ोाती 
घेयात येाार दोे  

----------------- 
साांगली येथील खरेदीदार व्यापाऱ्यािडील हमाली दरिाढीिरून 

हमाल पांचायतीने िेलेले िाम बांद आांदोलन 

(४) *  ३५५६   श्री.हेमांत टिले, श्री.अब्दलु्लाखान दरुाचणी, श्री.नरेंद्र पाटील, अॅड.जयदेि 
गायििाड, श्री.ख्िाजा बेग, श्री.हदपिराि साळुांख-ेपाटील, श्री.विक्रम िाळे, श्री.प्रिाश गजशभये, 
श्री.आनांद ठािूर, श्री.किरण पािसिर, श्री.अमरशसांह पांडडत, श्री.धनांजय मुांड,े श्री.सुननल तटिरे, 
श्री.अननल भोसले :   सन्माननीय पणन मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) साींगली येथील खरेणीणार व्यापाऱ्याकडील ोमाली णरााढीारून ोमाल पींचायतीन े बेमुणत 
काम बींण दींणोलन सरुू केले ेस न यात माकश ्याडयमध्ये ८ को्ीची ललाढाल थाींबली दोे ोे 
खरे दोे काय, 
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(२) ेसल्यास, याबाबत शासनामार्ां त चौकशी केली दोे काय, 
(३) ेसल्यास, चौकशीत काय दढ  न दले ा तवानुसार साींगलीतील माकश ्याडय सुरू 
कराेबाबत शासनाने कोाती लपायायोजना केली ाा करयात येत दोे, 
(४) ेवायाप, कोातीच लपाययोजना केली नसल्यास, नालींबाची काराे काय दोेत ? 
  

श्री. चांद्रिाांत पाटील : (१) ोोय  ोमाल पींचायतीन ेकामबींण दींणोलन सुरु केल्याम ेु ६ नणास 
माके्याडयम ील व्याोाराार पररााम झाला ोोता  
(२) ा (३) ोोय  सींबींध त घ्काींची बीठक बोलाा न ोमाल णरााढीचा िनायय घेयात दला 
ेस न सध्या व्याोार सुर ीत सुरु दोे  
(४) प्रश्न लवा् ाात नाोी  

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

राज्यातील धगरणा (दाभाडी, ता.मालेगाांि, जज.नाशशि) ि अन्य सहिारी साखर  
िारखान्याांच्या खरेदी ि विक्रीमध्ये झालेल्या गैरव्यिहाराबाबत 

(५) *  २८३९   डॉ.अपूिच हहरे :  ताराांकित प्रश्न क्रमाांि ४९१३५ ला हदनाांि ३ जनू, २०१४ 
रोजी हदलेल्या उत्तरासांदभाचत:    सन्माननीय सहिार मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील 
काय :-  

(१) णाभााडी, ता मालेगाींा (जज नािशक) येथील धगराा सोकारी साखर कारखाना ा राज्यातील 
ेन्य साखर कारखान्याींची मालमता प्रचिलत ा प्रयक्ष बाजारमुल्यापेक्षा क्रकती तरी कमी 
प्ीतील णरात नाि  करयात दली ेसल्याची तिार सामाजजक नेत े ा काययकयाांकड न 
ाारींाार करयात येत ेस न या व्याोाराची शासनान ेचौकशी करााी, ेशी ाारींाार मागाी 
करयात येत दोे, ोे खरे दोे काय, 
(२) ेसल्यास, शेतकरी सभाासण, कामगाराींचे नोत नाचारात घेता, याबाबत चौकशी करयाची 
दाश्यकता शासनाच्या िनणशयनास दली दोे काय, 
(३) ेसल्यास, यानुषींगाने चौकशी कराेसींणभाायत शासनाचे  ोरा काय दोेत ा सणरील 
चौकशी केव्ोापयांत करयात येईल ? 
 

श्री. चांद्रिाांत पाटील : (१) ोोय  
(२) ा (३) णाभााडी, ता मालेगाींा (जज नािशक) येथील धगराा सोकारी साखर कारखान् याची 
नाि  डड दर ्ी को य्, मुींबई याींनी केली दोे  
     सोकारी साखर कारखान् याींकडील थक त कजय ासुलीसाठी सणर कारखान् याींच् या 
मालम तचेी नाि  ना तीय सींस् थाींकड न िसक् युरर्ायझशेन े्क् ् २००२ ेींतगयत कर यात येत 
दोे  

----------------- 
राष्ट्रीय महामागच क्रमाांि ६ च्या चौपदरीिरणाच् या िामाबाबत 

(६) *  २९०७   श्री.गोवपकिशन बाजोरीया :   सन्माननीय सािचजननि बाांधिाम (सािचजननि 
उपक्रम िगळून) मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) जालना, णेऊ गाींा राजा, बेरा ा, बेरा ा र्ा्ा, धचखली, ेमडाप र, खामगाींा या राषलीय 
मोामागायच्या चौपणीरकरााचे काम नणनाींक १९ म,े २०१० रोजी सुरु ोोऊन नणनाींक ३१ माचय, 
२०११ पयांत प ाय ोोयाचे शासक य लद्दीष् ेसतानाोी णोन्ोी कामाींचा िनयोजजत कालाा ी 
लल्ल्यानींतरोी ेवायापी काम ेे या् ेास्थेत ेसल्याच ेनुकतेच माोे जानेाारी, २०१५ मध्ये 
ाा यासुमारास िनणशयनास दले दोे, ोे खरे दोे काय, 
(२) ेसल्यास, लक्त कामाींकररता दतापयांत चार कीं त्रा्णार बणलयात दले ेस न 
कीं त्रा्णाराींनी काम प ाय न करताच याींना दगाऊ रक्कम णेयात दली दोे, ोे खरे दोे 
काय, 
(३) ेसल्यास, या मोामागायारील ााोत क मध्ये प्रचींड ााढ ोोत ेसतानाोी रस्याींच े काम 
े या् ेास्थते ेसल्याम ेु मोठया प्रमााात ेपघात ााढत दोेत, ोे ोी खरे दोे काय, 
(४) ेसल्यास, सणर मोामागायच्या कामाची पाोाी करयात दली दोे काय यात काय 
दढ  न दले, 
(५) तवानुसार यास जबाबणार ेसााऱ्या व्यक्तीींार कोाती कारााई करयात दली दोे ाा 
येत दोे ? 
  
श्री. चांद्रिाांत पाटील : (१) ेींशतः खरे दोे  

खाजगीकरााींतगयत चौपणरीकरााच ेखालील णोन प्रकल् प मींज र दोेत  
    भााग-१-जालना णेऊ राजा बेरा ा र्ा्ा रामा-१७६ चे चौपणरीकरा कराे (णेऊ राजा 
शोरासाठी ा ामागयसो) 
    भााग-२ बेरा ा र्ा्ा त े धचखली ेमडाप र खामगाींा रा म ६ पयांतच् या रस्  याच े
चौपणरीकरा कराे  
     सणरील भााग-१ च ेकाम नणनाींक ३१.३.२००९ ला सुरू ोोा न नणनाींक ३०.३.२०११ ला पुाय 
ोोाे ेपेक्षक्षत ोोत े भााग-२ च ेकाम नणनाींक १९.५.२०१० ला सुरू ोोा न नणनाींक १८.५.२०१२ ला 
पुाय ोोाे ेपेक्षक्षत ोोते  परींतु म ु लवायोजकान ेकाम पुाय न केल् यामु े करारनाम् याच् या े्ी 
ा शतीनुसार तसेच ेग्राी बँकेच् या िशर्ारशीनुसार नणनाींक १.२.२०१३ रोजी पयाययी 
लवायोजकाची नमेाुक कर यात दली ा  याींने सुा ा काम सुरू न केल् याने नणनाींक २१.१.२०१४ 
ला पयाययी लवायोजकाचे Toll Rights िनलींबबत कर यात दले  
(२) लपरोक् त भााग-१ साठी के्ी ्ोल डन् रास् लक् चर प्रा िल  डींणोर ोे म   लवायोजक ा 
नावायींाासीनी ्ोल डन् रास् लक् चर प्रा िल , मुींबई ोे पयाययी लवायोजक दोेत  
     भााग-२ साठी के्ी बबल् डकीन प्रा िल , डींणोर ोे मु  लवायोजक ा नाींवायाासीनी बबल् डकीन 
प्रा िल , मुींबई ोे पयाययी लवायोजक दोेत  
     णोन् ोी प्रकल् प बाीं ा ाापरा ा ोस् ताींतरा याार द ाररत ेसल् याने  याींना णेयक प्रणान 
कर याचा प्रश् न लवा् ाात नाोी  मींज र शासन सोभाागापीक  काोी सोभााग नातरीत कर यात 
दलेला दोे  
 
 
(३) ेींशतः खरे दोे  
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पोलीस नाभाागाकड न प्राप्प त ेोाालानुसार बोुताींशी ेपघात ोे ााोन चालकाच् या 
िनष का जीपााने झाल् याच ेनणस न येते  
(४) सणरील कामाची पोााी मखु् य ेिभायींता, साायजिनक बाीं काम प्राणेिशक नाभााग, ेमरााती 
याींनी केली ेस न  यानुसार सायसा ारापाे बोुताींशी रस्  याच् या णरुूस् तीची काम े पुाय ोोा न 
सवायजस्थतीत रस् त ााोतुक  यो् य दोे  
(५) लवायोजक म ेके्ी ्ोल डन् राक् स् ्र ा मे के्ी बबल् डकीन प्रा िल  या कीं पन् या ा सींचालक 
श्री केणारमल जखेन्या ा श्री की लासचींद्र जखेन्या याींना मोाराष ल शासनाच् या कोा याोी 
शासक य ा िनमशासक य नाभाागातील िननाणा घे यास बींणी घाल यात दली ेस न शासन 
पत्र ि खाके्षस-२००७/प्र ि १२९/रस् ते-९, नण १९.१२.२०१३ ेन् ाये लवायोजकाच ेनाींा का्या याणीत 
समानाष ् कर यात दलेले दोे  

----------------- 
राज् यातील समुारे १० लाख ऊसतोडणी ि िाहतूि िामगाराांच् या 

िेतनिाढीचा नविन िरार िरण् याबाबत 

(७) *  २६७२   श्री.धनांजय मुांड,े श्री.सुननल तटिरे, श्री.अमरशसांह पांडडत, श्री.सनतश चव्हाण :   
सन्माननीय सहिार मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज् यातील सुमारे १० लाख ऊसतोडाी ा ााोत क कामगाराींच् या ातेनााढीचा ननान करार 
१५ नणासाींत कर याच ेदश् ाासन नण २० नोव् ोेंबर, २०१४ रोजी घेतलेल् या बीठक त मा  सोकार 
मींत्री याींनी नणले ोोत,े ोे खरे दोे काय, 
(२) ेसल् यास, या ाेतन कराराबाबत पुढील काययााोी झाली दोे काय, 
(३) नसल् यास, णर ३ ाषाांनी कर यात येाा-या बत्रपक्षीय कराराची मुणत २०१३-१४ च् या ग ीत 
ोींगामात सींपल् यान ेकमयचारी सींघ्नाींनी काम बींण दींणोलन पकुारले दोे, ोे ोी खरे दोे काय, 
(४) ेसल् यास, ननान ाेतनााढीचा करार कर याबाबत शासनाची भा िमका काय ? 

श्री. चांद्रिाांत पाटील : (१) ोोय  
(२) ाेतन कराराबाबत मोाराषल राज्य सोकारी साखर कारखाना सींघ िल , मुींबई याींच ेस्तराार 
काययााोी चाल  दोे  
(३) नाोी  सणरची बाब ोी साखर सींघ, ऊस तोडाी मज र ा ााोत क सींघ्ना याींच ेणरम्यानची 
दोे  
(४) प्रश्न लवा् ाात नाोी  

----------------- 
राज्यातील दाररद्र्य रेषेखालील आहदिासी िुटूांबाांना वितरीत  

न केलेल्या गॅस सांचाांची चौिशी िरण्याबाबत 

 (८) *  ३८८७   श्री.जयांत पाटील, श्री.अननल भोसले, डॉ.नीलम गोऱ्हे, श्री.धनांजय मुांड,े 
श्री.सुननल तटिरे, श्री.अमरशसांह पांडडत, श्री.सनतश चव्हाण, श्रीमती शोभाताई फडणिीस, 
श्री.शरद रणवपस,े श्री.सांजय दत्त, डॉ.सधुीर ताांब,े श्री.अशोि उफच  भाई जगताप, श्री.प्रिाश 
बबनसाळे, श्री.अब्दलु्लाखान दरुाचणी, श्री.हेमांत टिले, श्री.प्रिाश गजशभये, श्री.जगन्नाथ शशांदे, 
श्री.ख्िाजा बेग, श्री.आनांद ठािूर, श्री.किरण पािसिर, श्री.रामराि िडिुते, श्री.सांहदप बाजोररया, 
श्री.राहुल नाििेर, श्री.मुझफ्फर हुसैन सय्यद, श्री.जयिांतराि जाधि, श्री.नरेंद्र पाटील, 
श्री.हदपिराि साळुांख-ेपाटील, अॅड.ननरांजन डािखरे :   सन्माननीय आहदिासी वििास मांरी 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  
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(१) राज्यातील णाररद्र्य रेषखेालील दनणाासी कु  ् ींबासाठी को्याा ी रूपये खचय करयात येा न 
खरेणी करयात दलेल्या तबल २६ ोजार ग्स शेगड्या शासक य गोणामाींत पड न ेसल्याचा 
 क्काणायक प्रकार माोे जानेाारी, २०१५ रोजी ाा यासमुारास िनणशयनास दला, ोे खरे दोे 
काय, 
(२) राज्यातील णाररद्र्य रेषेखालील दनणाासी कु्ुींबाींना मोर्त ग्स सींच पुरनायाचा िनायय 
सन २००६-२००७ मध्ये दनणाासी नाभाागाने घेतला ोोता, ोे खरे दोे काय, 
(३) ेसल्यास, मोामींड ाच्या ेध काऱ्याींनी लाभााथीची सींख्या िनजश्चत करयाप ाीच १ लाख 
२३ ोजार ९११ ग्स शेगड्या खरेणी केल्या, ोे खरे दोे काय, 
(४) ेसल्यास, या योजन ेेींतगयत ाा्प झालेल्या ग्स सींचाींपीक  काोी सींच बकेायणेशीरररया 
शोरी भाागात पुरनायात दल्याची िनणशयनास दले दोे, ोे ोी खरे दोे काय, 
(५) ेसल्यास, याप्रकराी चौकशी करयात दली दोे काय, चौकशीत काय दढ  न दले ा 
यानुसार या प्रकराात णोषी दढ  न येााऱ्याींार कारााई करयाबाबत तसेच दनणाासी 
कु  ् ींबबयाींना ग्स शेगड्याींच ेारीत ाा्प ोोयासाठी शासनाने कोाती तातडीची काययााोी केली 
ाा करयात येत दोे, 
(६) ेवायाप कोातीच कारााई करयात दली नसल्यास नालींबाची काराे काय दोेत ? 
 

श्री. विष्ट् णु सिरा : (१) ोोय, 
     राज्यातील द्राररद्रय रेषेखालील दनणाासी कु  ् ींबाींना ग्स युिन् पुराठा कराेचा शासनान े
िनायय घेतला यानुसार ग्स यिुन् पुराठा कराेत दला  तथापी मोाराषलातील नाना  
गोणामात २५५२७ ग्स शेगडया िशल्लक दोे  
(२) ोोय  
(३) मोामींड ान े१,२३,९९१ लक्ष ग्स शेगडया खरेणी केल्या यााे ी लाभाार्थयायची सींख्या ३६०९८ 
ूाढी ोोती  तथापी पुढील याणी लपल  ोोा न ती सींख्या स१२३९९१ ोोईल या ेपेके्षन ेसणर 
खरेणी करयात दली  
(४) नाोी  
(५) या योजनेे ींतगयत ाा्प झालेल्या ग्स सींचापीक  काोी सींच बकेायणेिशरररया शोरीभाागात 
पुरनायात दल्याच ेिनणशयनास दलेले नाोी  
     तथापी दनणाासी कु्ुींबीयाींना लायररत ग्स शेगडयाींचे ाा्प ारीत व्ोााे म्ोाुन या 
नाषयाार मोाराषल राज्य दनणाासी नाकास मोामींड ाचे प्राणेिशक व्यास्थापक ा नाजतींत्री 
याींची नाशेष सभाा नणनाींक २८/०१/२०१५ रोजी बोलनायात येा न ाा्प तका  व्ोाा ेम्ोाुन 
सुचना णेयात दल्या दोेत  तसेच ग्स डडलर याींचेार जजल््यातील जजल्ोा पुराठा ेध कारी 
याींच े िनयींत्रा ेसल्यामु े सींबीं ीत जजल्ोाध कारी-जजल्ोाध कारी नािशक याींना नणनाींक 
०१/०१/२०१५ रोजी, जजल्ोाध कारी - चींद्रप र, गडधचरोली, ेमरााती याींना नणनाींक ०५/०१/२०१५ 
रोजी, जजल्ोाध कारी - रायगड, ठााे ेोमणनगर ा पुाे याींना नणनाींक १७/०१/२०१५ रोजी, 
जजल्ोाध कारी-यातमा , नाींणेड ेकोला, बीड, औरींगाबाण, ज गाींा,  ु े ा नींणरुबार याींना 
नणनाींक २७/०१/२०१५ रोजी, जजल्ोाध कारी ा ाय याींना नणनाींक ०६/०२/२०१५ रोजी, पत्र णेा न ग्स 
डडलसय कड न दनणाासी लाभाार्थयाांना ारीत जोडाी णेयाबाबतत नानींती करयात दली दोे  
सींबीं ीत डडलसां कड न ग्स कनेक्शन ारीत वायाा ेम्ोाुन मोाराषल राज्य दनणाासी नाकास 
मोामींड ाचे प्राणेिशक व्यास्थापक स्तराारुन पत्र णेा न पाठपुरााा करयात दला दोे ा येत 
दोे  यामु े चौकशी करयाचा प्रश्न लवा् ाालेला नाोी  
(६) प्रश्न लवा् ाात नाोी  

----------------- 
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राज्यातील अशभयाांबरिी महाविद्यालये, तांरननिेतन ि जुन्या महाविद्यालयामधील 
मागासिगीय विद्यार्थयाांना शुल्ि प्रनतपूती देण्याबाबत 

(९) *  ३५२३   अॅड.ननरांजन डािखरे, श्री.विजय धगरिर, श्री.मुझफ्फर हुसैन सय्यद, डॉ.सुधीर 
ताांब,े श्री.अशोि उफच  भाई जगताप, श्री.सांजय दत्त, श्री.रामनाथ मोत,े श्री.नागो गाणार, 
डॉ.अपूिच हहरे, श्री.आनांद ठािूर, श्री.सुननल तटिरे, श्री.ख्िाजा बेग, श्री.हेमांत टिले, श्री.नरेंद्र 
पाटील, श्री.राहुल नाििेर, श्री.प्रिाश बबनसाळे :   सन्माननीय सामाजजि न् याय मांरी पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) शीक्षणाक ाषय २०१३-२०१४ मध्ये नव्यान े सुरू झालेल्या ेिभायाींबत्रक  मोानावायालये, 
तींत्रिनकेतने ा जुन्या मोानावायालयाींम ील नाीन तुकड्या यात प्राेश घेतलेल्या मागासागीय 
नावायार्थयाांना शुल्क प्रितप ती योजना लाग  करयाबाबत मा लच्च न्यायालयान े माोे सप्प े्ंबर, 
२०१४ मध्ये दणेश नणले दोेत, ोे खरे दोे काय, 

(२) याचप्रमााे कें द्र सरकारकड न राज् य शासनाला णराषी सा ारापाे ४३१ को्ी रुपये डतक  
रक्कम मागासागीय नावायार्थयाांच्या शुल्क प्रितप तीपो्ी प्राप्पत ोोत,े ोेोी खरे दोे काय, 
(३) ेसल्यास, ेसे ेसतानाोी सींबींध त लाभााथी मागासागीय नावायार्थयाांना गेल्या ४ 
मनोन्याींपास न शुल्क प्रितप ती रक्कम णेयात दली नसल्याच े नणनाींक १२ जानेाारी, २०१५ 
रोजी ाा यासमुारास िनणशयनास दले दोे, ोे ोी खरे दोे काय, 
(४) ेसल्यास, याप्रकराी चौकशी करयात दली दोे काय ा दली ेसल्यास, केव्ोा, 
(५) ेवायाप कोातीच काययााोी करयात दली नसल्यास नालींबाची काराे काय दोे ? 
  

श्री. राजिुमार बडोले : (१) ोोय  
(२) शीक्षणाक शुल् क प्रितप ती ोी योजना राज् य शासनाची ेस न सणर योजनेतींगयत कें द्र 
शासनाकड न राज् य शासनास िन ी प्राप्प त ोोत नाोी  
(३) ा (४) मा  लच् च न् यायालयाने नणनाींक ९/९/२०१४ ा नणनाींक १५/०९/२०१४ रोजी नणलेल् या 
दणेशाच् या ेनुषींगाने पुढील काययााोी लच् च ा तींत्र िशक्षा नाभाागाींमार्य त सुरु दोे  
(५) प्रश् न लवा् ाात नाोी  

----------------- 
राज्यातील अनुदाननत आश्रमशाळाांमध्ये िायचरत शशक्षि िमचचाऱ्याांसाठी शाळा 

 सांहहतेचे सुधारीत प्रारुप पुनचविलोिन िरण्याबाबत 

(१०) *  ३७५१   श्री.विक्रम िाळे, श्री.हेमांत टिले, श्री.प्रिाश गजशभये, श्री.सनतश चव्हाण, 
अॅड.जयदेि गायििाड, श्री.अननल भोसले, श्री.ख्िाजा बेग, श्री.अमरशसांह पांडडत, डॉ.सुधीर ताांब,े 
श्री.अब्दलु्लाखान दरुाचणी :   सन्माननीय सामाजजि न् याय मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील नामुक्त जाती, भा्क्या जमातीच्या ेनुणािनत दश्रमशा ाींमध्ये काययरत 
िशक्षक-कमयचाऱ्याींसाठी शा ा सींनोतेचे सु ारीत प्रारुप पुनयनालोकन करयाकरीता िनयुक्ती 
केलेल्या सिमतीचा ेोााल शासनास प्राप्पत झाला दोे काय, 
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(२) ेसल्यास, सिमतीच्या ेोाालानुसार शासनाने घेतलेल्या िनाययाचे स्ारुप काय दोे, 
(३) लपरोक्त प्रकराी ेवायाप कोातीच काययााोी केली नसल्यास, नालींबाची काराे काय 
दोेत ? 
  

श्री. राजिुमार बडोले : (१) ा (२) ोोय, सवायजस्थतीमध् ये खाजगी स् ायींसेाी सींस् थाींमार्य त 
चालना यात येाा-या दश्रमशा ा सींनोतेचे काम प ाय करून मसुणा ेींितम कर यात येत दोे  
(३) प्रश् न लवा् ाात नाोी  

----------------- 
खामगाांि (जज.बुलढाणा) येथील महाराष्ट्र राज्य औद्योधगि वििास महामांडळाच्या 

 िाढीि जागेच्या प्रस्त्तािाला मांजूरी शमळणेबाबत 

(११) *  ४०४४   श्री.पाांडुरांग फुां डिर :   सन्माननीय उद्योग मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :-  

(१) खामगाींा (जज बलुढााा) येथील मोाराषल राज्य औवायोधगक नाकास मोामींड  
(ूम दय डी सी ) च्या ााढीा जागेच्या प्रस्ताााला मींज री िम ाेबाबतचा जागेचा प्रस्ताा 
शासनाकड ेसाणर केला, ोे खरे दोे काय, 
(२) ेसल्यास, लक् त प्रस् ताााची सवायःजस्थती काय दोे, 
(३) सणर प्रस्ताााला शासन ताका  मींज री णेऊन ााढीा जागा ेध ग्रोीत करयाची प्रक्रिया 
सुरु कराार दोे काय, 
(४) नसल्यास, नालींबाची काराे काय दोेत ? 
  

श्री. सुभाष देसाई : (१) ोोय, ोे खरे दोे  
(२) ा (३) ेितररक् त खामगाींा औवायोधगक के्षत्रासाठी मौजे सु्ा ा, ता खामगाींा, जज बुलढााा 
येथील २५४.४६ ोे  दर के्षत्र ेध स धचत कर यासींबीं ीच् या प्रस् तााास शासनान े मींज री नणली 
दोे  तथानप, कें द्र शासनाचा ननान भा सींपाणन कायणा, २०१३ नुसार भा सींपाणन कर यास ताींबत्रक 
ेडचाी येत ेसल् याम ेु सणर कायवायात न स ् णे यासींबीं ी कें द्र शासनास नानींती कर यात 
दलेली दोे  
(४) प्रश् न लवा् ाात नाोी  

----------------- 
मुांबईत सािचजननि बाांधिाम विभागातील “मनी मेिर रॅिेट” ने सरिारी इमारतीांची 

बोगस िामे िरून िोट्यािधी रुपयाांची उधळपट्टी िेल्याबाबत 
  

(१२) *  ३७८७   श्री.विजय धगरिर, श्री.हदपिराि साळुांख-ेपाटील, श्री.रामहरी रुपनिर, 
श्री.सांजय दत्त, श्री.शरद रणवपसे, श्री.हेमांत टिले, श्री.सुननल तटिरे, श्री.नरेंद्र पाटील, 
श्री.अननल भोसले, श्री.किरण पािसिर, श्री.धनांजय मुांड,े श्री.अमरशसांह पांडडत, श्री.सनतश 
चव्हाण, श्री.ख्िाजा बेग, श्री.अब्दलु्लाखान दरुाचणी, श्री.अशोि उफच  भाई जगताप, श्री.माणणिराि 
ठािरे :   सन्माननीय सािचजननि बाांधिाम (सािचजननि उपक्रम िगळून) मांरी पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :-  



10 

(१) मुींबईतील साायजिनक बाीं काम नाभाागातील ेध कारी दणा कीं त्रा्णार याींच्या युतीत न 
सक्रिय झालेल्या मनी मकेर र्के्ने शेकडो डमारती पोखरून काढल्या ेस न मींत्रालय, दमणार 
िनाास, मींत्रयाींच े बींगले, रू्ाालये, ेध काऱ्याींची िनाासस्थान,े बीडीडी चा , ााींदे्र येथील 
कमयचारी ासाोत, सरकारी मोानावायालये दणा ासितगोेृ, पोिलस ठााी, न्यायालये ेशा 
सायच सरकारी डमारतीींमध्ये बोगस काम करून मनी मेकर र्के्ने कोट्याा ी रूपयाींची 
ल  पट्टी केल्याचे माोे ११ जानेाारी, २०१५ रोजी ाा यासुमारास लघडक स दले, ोे खरे दोे 
काय, 
(२) याचप्रमााे जुली ते नोव्ोेंबर या पाच मनोन्याींत मींत्रालयाच्या नास्तारीत डमारतीमध्ये 
पाााेचार को्ी रुपयाींचा गीरप्रकार करयात दल्याचेोी दढ  न दले दोे, ोे ोी खरे दोे 
काय, 
(३) ेसल्यास, लक्त प्रकरााची शासनाने कस न चौकशी केली दोे काय, 
(४) ेसल्यास, चौकशीत दढ  न येााऱ्या मनी मेकर र्के्म ील सींबींध त ेध कारी, 
कीं त्रा्णाराींार शासनान ेकोाती कारााई केली दोे ाा कराार दोे, 
(५) ेवायाप, कोातीच कारााई करयात दली नसल्यास याची सायसा ारा काराे काय 
दोेत ? 
  

श्री. चांद्रिाांत पाटील : (१) ोे खरे नाोी  तथानप, ेशा दशयाचे ाृत णीिनक सका  या 
ाृ तपत्रामध् ये नण १२ १ २०१५ रोजी प्रिसा  झालेले दोे  
(२) ोे खरे नाोी  
(३) ा (४) णक्षता ा गुािनयींत्रा मींड , नाी मुींबई याींचेमार्य त चौकशी प्रगतीत दोे  
(५) णक्षता ा गुािनयींत्रा मींड , नाी मुींबई याींच् याकड न चौकशी ेोााल ेवायाप प्राप्प त 
झालेला नाोी  

----------------- 
पुणे येथील “हहांदसु्त्थान अॅजन्टबायोहटक्स” िां पनीला सहाय्य िरण्याबाबत 

(१३) *  ३३००   श्री.अनांत गाडगीळ, डॉ.सुधीर ताांब े:   सन्माननीय उद्योग मांरी पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) पुाे येथील ूकेका ची सुप्रिसध्ण औष  ेबननााारी “नोींणसु्थान े्जन््बायोन्क्स” ोी कीं पनी 
गेली काोी ाषश बींण पडली ोोती  परणेशी कीं पन्याींची भाारतीय बाजारपेठेतील मक्तेणारी मोड न 
काढयाच्या दृष्ीने राज्य शासनाने या कीं पनीस सायतोपरी सोाय्य कराे दाश्यक ेसल्याचे, 
माोे जानेाारी, २०१५ मध्ये ाा याणरम्यान िनणशयनास दले दोे, ोे खरे दोे काय, 
(२) ेसल्यास, लपरोक्त प्रकराी शासन  ोराामक िनायय घेाार दोे काय, 
(३) ेसल्यास, याचा तपशील काय दोे, 
(४) नसल्यास नालींबाची काराे काय दोेत ? 
  

श्री. सुभाष देसाई : (१) ोे खरे नाोी  
शासनाकड ेप्रस् ताा प्राप्प त झालेला नाोी  

(२), (३) ा (४) प्रश् न लवा् ाात नाोी  
 

----------------- 
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राज्यातील आहदिासी िसतीगहृाांचा दजाच सुधारण्याबाबत 

(१४) *  २६७६   श्री.अननल सोले, श्री.नागो गाणार :   सन्माननीय आहदिासी वििास मांरी 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) नागप र नाभाागातील दनणाासी नाभाागाींतगयत चालााऱ्या शासक य ासतीगोृात 
नावायार्थयाांसाठी राोयासाठी पुरेशी जागा नसाे, शुा  पायाची व्यास्था नसा,े स्ाच्छ 
स्नानगोृ नसाे, णखडक्या णारे तु्लेली ेसाे, दाश्यक कमयचारी नसा,े स्ायींपाकखोलीत 
ेस्ाच्छता, िनकृष् णजायचे जेाा डयाणी प्रकारच्या गीरसोयी ेस न या प्रकराी शासनान े
िनयिमत तपासाी केली नाोी, ोे खरे दोे काय, 
(२) ेसल्यास, नागप र नाभाागात दनणाासी नावायार्थयाांसाठी क्रकती शासक य ासतीगोृ काययरत 
दोेत, 
(३) या ासतीगोृाींची तपासाी यापुाी केव्ोा करयात दली ा क्रकती ासतीगोृाींमध्ये गीरसोयी 
ेसल्याच ेतपासाी ेोाालात नम ण केलेले दोे, 
(४) नसल्यास, शासन या प्रकराी लपाय योजना कराार दोे काय ? 
  

श्री. विष्ट् णु सिरा : (१) ेपर दयुक्त, दनणाासी नाकास, नागप र याींच्या ेींतगयत शासक य 
ासतीगोृाींमध्ये काोी सोयी सुना ाींचा ेभााा ेसल्याची बाब माोे ऑक््ोबर, २०१४ मध्ये 
िनणशयनास दली दोे  परींतु ासतीगोृाींची िनयिमत तपासाी केली जात नाोी, ोी बाब खरी 
नाोी  
(२) नागप र नाभाागात मुलाींसाठी ६५ ा मुलीींसाठी ५२ ेशी ूक ा ११७ शासक य ासतीगोेृ 
कायायजन्ा त दोेत  
(३) ा (४) ेपर दयुक्त, दनणाासी नाकास, नागप र याींनी नणनाींक २९.९.२०१४ चे पत्रान्ाये 
नणलेल्या स चनाींच्या ेनुषींगाने प्रकल्प ेध कारी याींच े स्तराार माोे ऑक््ोबर, २०१४ मध्ये 
ासतीगोृाींना भाे्ी णेऊन तपासाी केलेली दोे  सणर तपासाीमध्ये ११७ ासतीगोृाींपीक  ३३ 
ासतीगोृाींमध् ये न् व्ोी , सींगाक, जनरे्र, पींखे ा ाी्र र् ल््र नाणरुुस्त ेसाे तसेच ि डा 
सानोय ा स्प ाय पररक्षा पुस्तके पुरेशा प्रमााात लपल  नसाे ेशा बाबी िनणशयनास 
दलेल्या दोेत  याबाबीींची प तयता करयाच्या स चना गोृपाल याींना णेयात दलेल्या दोेत  

----------------- 
देशातील आठ राज्याांच्या नक्षलग्रस्त्त भागाांचा िायापालट िरण्यासाठी िें द्र शासनाने 

रस्त्ते वििास िृती आराखडा तयार िेल्याबाबत 

(१५) *  २८४१   डॉ.नीलम गोऱ्हे, श्री.ख्िाजा बेग, श्री.अननल भोसले, श्री.हदपिराि साळुांख-े
पाटील, श्री.अमरशसांह पांडडत, श्री.नरेंद्र पाटील, श्री.सनतश चव्हाण, श्री.धनांजय मुांड,े श्री.हेमांत 
टिले, श्री.सुननल तटिरे :   सन्माननीय सािचजननि बाांधिाम (सािचजननि उपक्रम िगळून) 
मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) णेशातील दठ राज्याींच्या नक्षलग्रस्त भाागाींचा कायापाल् करयासाठी कें द्र शासनाने रस्ते 
नाकास कृती दराखडा (ॲक्शन प्पल्न) तयार केला दोे यामध्ये राज्यातील नक्षलग्रस्त 
गडधचरोली दणा गोंनणया जजल््याकररता क्रकती रुपयाींचा तरत ण केली दोे काय, 
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(२) ेसल्यास, या तरत णीचा नािनयोग राज्य शासन कशा प्रकारे कराार दोे याींचा दराखडा 
तयार करयात दला दोे, 
(३) ेसल्यास, सणरची काम ेक्रकती कालाा ीत प ाय करयाचे शासनास ेपेक्षक्षत दोे ? 
  

श्री. चांद्रिाांत पाटील : (१) ा (२) ोोय, 
नक्षलग्रस् त गडधचरोली जजल् ्यासाठी रस् ते नाकासाच् या कृती दराखडयातील 

दर दर पी  ्प्प पा  २ ेींतगयत २३५१.९५ क्रक मी  लाींबीची रस् त े सु ाराा, मोठे ा लोान 
मुलाींच् या बाीं कामासाठी रु ३९४२.०० को्ी डतक् या रकमेचा प्रस् ताा जुली, २०१४ मध् ये कें द्र 
शासन साणर केला दोे  या काययिमाींतगयत गोंनणया जजल् ्यातील कामे ेींतभा यत नाोीत  या 
प्रस् तााास कें द्र शासनाची ेवायाप मान् यता प्राप्प त झालेली नाोी कें द्र शासनाची मान् यता प्राप्प त 
झाल् यानींतर ोी कामे ोाती घे यात येतील  
(३) कें द्र शासनाची मींज री प्राप्प त झाल् यानींतर लपल   तरत णीत न सणरची कामे प ाय कर याच े
िनयोजन दोे  

----------------- 
जात पडताळणीचा ननणचय देण्यासाठी होणारा विलांब टाळण्याबाबत 

(१६) *  ३२४७   श्री.रामनाथ मोते, श्री.नागो गाणार, डॉ.अपूिच हहरे :   सन्माननीय सामाजजि 
न् याय मांरी पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) शासक य कमयचारी, ेनुणािनत सींस्थाम ील कमयचारी ा नावायार्थयाांनी जात पडता ाी 
सिमतीकड े ेजय केल्यानींतर ६ मनोन्याींच्या दत जात पडता ाी सिमतीन े िनायय णेा े
बीं नकारक ेसल्याच ेदणेश मा मुींबई लच्च न्यायालयान ेेनके प्रकरााींमध्ये नणले दोेत, ोे 
खरे दोे काय, 
(२) ेसल्यास, जात पडता ाीचा िनायय णेयासाठी ोोाारा नालींब ्ा यासाठी जजल्ोा 
स्तराार जात पडता ाी सिमती गठीत करयात यााी ेसे दणेश मा मुींबई लच्च 
न्यायालयान ेमाोे जानेाारी, २०१५ मध्ये नणले दोेत, ोे ोी खरे दोे काय, 
(३) ेसल्यास, मुींबई लच्च न्यायालयाच्या िनणशशानसुार शासनान ेकोाती काययााोी केली दोे, 
(४) नसल्यास, नालींबाची काराे काय दोेत ? 
  

श्री. राजिुमार बडोले : (१) ोोय  
(२) मा लच्च न्यायालयान े तज्ञ सिमती िनयुक्त कराेबाबत, सध्या ेजस्ताात ेसलेल्या 
जाती प्रमाापत्र पडता ी सिमयाींचे ब क्ीकरा कराे, सिमयाींच्या सींख्या िनजश्चत कराे, 
सणर सिमयाींसाठी दाश्यक सोयी-सुना ा, सा नसामग्री ड णेाबेाबत नण  ४/२/२०१५ रोजी 
िनणशश नणलेले दोेत  
(३) मोाराषल ेनसु धचत जाती, नामुक्त जाती, भा्क्या जमाती, डतर मागासागय ा नाशेष 
मागास प्रागय (जातीचे प्रमाापत्र णेयाच े ा याच्या पडता ाीच े नािनयमन) िनयम २०१२ 
नानोत करयात दले ेस न या िनयमाींनुसार जातप्रमाापत्र णेाे ा याच्या जातपडता ाीच े
कामकाज चालत े सणर िनयमाींमध्ये जाताी तेबाबत पडता ाी सिमतीने ३ मनोन्याींच्या 
कालाा ीत िनायय णेाे बीं नकाकरक करयात दले दोे  
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     सवाय:जस्थतीमध्ये राज्यात १५ नाभाागीय जाती प्रमाापत्र पडता ाी सिम या काययरत 
दोेत या जात प्रमाापत्र पडता ाी सिमयाींचा कामाचा व्याप नाचारात घेऊन सिमयाींच े
कामकाज प्रभाााीपाे व्ोाा,े याकररता नण  २/३/२०१५ च्या शासन िनाययान्ाये प्रयेक 
जजल््यासाठी स्ातींत्र सिमती कायायजन्ात करयाचा िनायय घेयात दलेला दोे  
(४) प्रश्न लवा् ाात नाोी  

----------------- 
राज्यात अपांग शाळाांमध्ये िमचचारी ५ त े६ िषाचपासनू अधचिेतनािरच िाम िरत असल्याबाबत 

(१७) *  २८९७   डॉ.सुधीर ताांबे, श्री.विक्रम िाळे, श्री.सनतश चव्हाण, श्री.सांजय दत्त, 
श्री.अशोि उफच  भाई जगताप :  सन्माननीय सामाजजि न् याय मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
  

(१) राज्यात ेपींग शा ाींमध्ये पण िनिमयती करताना काोी कमयचाऱ्याींना कीं त्रा्ी पध्णतीार पण 
भारती करयास शासनाची मान्यता िम ाली ेस न सणर कमयचारी ५ ते ६ ाषायपास न 
े याेतनाारच ८ तास काम करीत ेस न िनाासी नावायार्थयाांच्या दृष्ीने या कमयचाऱ्याींची ८ त े
१० तास कराे व्यास्थापनाची गरज ेसल्याच ेमाोे जानेाारी, २०१५ रोजी ाा यासुमारास 
िनणशयनास दले, ोे खरे दोे काय, 
(२) ेसल्यास, सणरील कमयचाऱ्याींचा ६ व्या ाेतन दयोगात नाचार करयात दलेला दोे 
काय, 
(३) ेसल्यास, सणर कमयचाऱ्याींची ेपींग शा ेत गरज लक्षात घेता या कीं त्रा्ी कमयचाऱ्याींना प ाय 
ाेतनाार मान्यता णेऊन नणनाींक १८ ऑगस््, २००४ च्या दकृतीबीं च्या शासन िनाययाार 
नाचार झाला दोे काय, 
(४) ेसल्यास, लक्त प्रकराी शासनान ेकोणती काययााोी ाा लपाययोजना केली ाा करण्यात 
येत दोे ? 
  

श्री. राजिुमार बडोले : (१) ोोय  
(२) ा (३) नाोी  
(४) कीं त्रा्ी कमयचा-याींच् या मान नात ााढ कर याबाबतची बाब शासन स् तराार नाचारा ीन 
दोे  

----------------- 
यितमाळ-आणी मागाचिरील पोस्त्टबेशसि आश्रमशाळेत मोठ्या प्रमाणात 

सोयीसुविधाांचा असलेला अभाि 
  

(१८) *  ३४५१   श्री.सांहदप बाजोररया, श्री.नरेंद्र पाटील, श्री.सनतश चव्हाण, श्री.किरण 
पािसिर, श्री.ख्िाजा बेग, श्री.अननल भोसले, श्री.अब्दलु्लाखान दरुाचणी :   सन्माननीय 
आहदिासी वििास मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) यातमा -दाी मागायारील पोस््बेिसक दश्रमशा ेत मोठ्या प्रमााात सोयीसुना ाींचा 
ेभााा ेसल्याचे माोे डडसेंबर, २०१४ च्या शेा्च्या सप्पताोात लघडक स दले, ोे खरे दोे 
काय, 
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(२) ेसल्यास, लक्त प्रकराी शासनामार्ां त चौकशी केली दोे काय, 
(३) ेसल्यास, चौकशीत काय दढ  न दले ा तवानुसार सणर पोस््बेिसक दश्रमशा ेत 
सोयीसुना ा पुरनााेबाबत शासनाने कोाती काययााोी केली ाा करयात येत दोे, 
(४) ेवायाप, कारााई केली नसल्यास, नालींबाची काराे काय दोेत ? 
  

श्री. विष्ट् णु सिरा : (१) ोे खरे नाोी  
दनणाासी नाकास नाभागाींतगयत यातमा -दाी मागायार शासक य दश्रमशा ा, 

नोारी, ता जज यातमा   ोी पनोली ते १२ ाी पयांतची शासक य दश्रमशा ा काययरत दोे  
सणरच् या दश्रमशा ेत सोयी सुना ाींचा ेभााा ेसल् याचे नणस न येत नाोी  
(२), (३) ा (४) सणर दश्रमशा ेकरीता पक् का जोडरस् ता दोे  मलुाींसाठी ा मुलीींसाठी स् ातींत्र 
ासतीगोृ लपल   दोे  तसेच दश्रमशा ेकरीता सींरक्षक िभाींत दोे  नावायाथी तसेच 
नावायाथीनी याींच् यासाठी स् ातींत्र प्र येक  दठ स् नानगोेृ ा दठ शौचालये लपल   दोेत  
शा ेसाठी नाीन पााीपुराठा योजनेचे काम जजल् ोा पररषण, यातमा  याींचेकड न सुरु दोे  
सध् या पा याची व् यास् था ता परुती बाोेरुन भााड े त ााार घेऊन सुरु दोे  तसेच 
दश्रमशा ेसाठी १४ ागयखोल् या ेस न शा ेमध् ये कायायलय, प्रयोगशा ा, बोुलदे्दशीय ोील, 
सींगाक कक्ष, ग्रींथालय, क्रिडाींगा लपल   दोेत  

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

समाजिल्याण विभागाच् या आश्रमशाळाांमधील प्राथशमि ि माध्यशमि शशक्षिेतर  
िमचचाऱ्याांच्या िालबध्द पदोन्नतीच्या िेतनशे्रणीबाबत 

(१९) *  ३३७९   श्री.िवपल पाटील :   सन्माननीय सामाजजि न् याय मांरी पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :-  

(१) समाजकल्याा नाभाागाच्या प्रशासक य िनयींत्रााखालील दश्रमशा ाींच्या प्राथिमक / 
माध्यिमक िशक्षकेतर कमयचाऱ्याींच्या कालबध्ण पणोन्नतीच्या ातेनशे्राीबाबत सींणीप तडस, 
लपाध्यक्ष, िशक्षक भाारती याींनी ाारींाार मागाी केली दोे, ोे खरे दोे काय, 
(२) याबाबत मा मुींबई लच्च न्यायालयाच्या नागप र खींडपीठान ेदणेिशत केले दोे, ोे ोी खरे 
दोे काय, 
(३) ेसल् यास, याबाबत शासनान ेकाय काययााोी केली दोे ? 
 
श्री. राजिुमार बडोले : (१) ोोय  
(२) ोोय  
(३) सामाजजक न् याय  नाभाागाच् या ेींतगयत नाजाभाज दश्रमशा ाींना िशक्षके तर कमयचा-याींना 
कालबध् ण पणोन् नतीचा लाभा णे याबाबतचा प्रस् ताा शासनाकड न ेमान् य कर यात दलेला दोे  

----------------- 
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राज्यात नविन उद्योग सुरू होण्यािररता निीन अद्योधगि धोरण सुरु िरण्याबाबत 

(२०) *  ३२१०   श्रीमती हदप्पती चिधरी, डॉ.सुधीर ताांब े:   सन्माननीय उद्योग मांरी पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यात ननान लवायोग सरुू ोोयाकररता नाीन ेवायोधगक  ोरा सुरु करयाच े
शासनाच्या नाचारा ीन दोे, ोे खरे दोे काय, 
(२) ेसल्यास, सणर  ोरााचे स्ारूप काय दोे ा त े लाकरात लाकर सुरू करयासाठी 
शासनाने कोाती काययााोी केली ाा करयात येत दोे, 
(३) ेवायाप, कोातीच काययााोी करयात दली नसल्यास नालींबाची काराे काय दोेत? 
  

श्री. सभुाष देसाई : (१), (२) ा (३) मोाराष लाचे औवायोधगक  ोरा २०१३ नणनाींक २२ रे्ब्रुाारी, 
२०१३ च् या शासन िनाययान् ाये जाोीर कर यात दले दोे  तसेच स ष् म, लघ,ु मध् यम, मोठे ा 
नाशाल औवायोधगक लपिमाींना नाना  दधथयक ा डतर सालती / प्रो साोान े णे याबाबत 
साम नोक प्रो साोन योजना-२०१३ नणनाींक ०१/०४/२०१३ च् या शासन िनाययान् ाये घोनषत 
कर यात दली दोे  सणर औवायोधगक  ोराानुसार राज् यातील नाीन लवायोगावााारे गुींताा क 
दकनषयत कर यात येत दोे  

----------------- 
एफआरपीनुसार दर न देणाऱ्या साखर िारखान्याांिर कारवाई िरण्याबाबत 

(२१) *  ४१३६   प्रा.जोगेन्द्र ििाड े:   सन्माननीय सहिार मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
  

(१) राज्यात साखरेचे ूर्दरपीनुसार णर न णेााऱ्या साखर कारखान्याींना कुल प लाा न 
याींच्याार र्ौजणारी काययााोी करयासो ेशा कारखानणाराींना साखर दयुक्तालयाने नोटीसाही 
बजााल्याच ेमाोे जानेाारी, २०१५ च्या पनोल्या दठाड्यात िनणशयनास दले ोे खरे दोे काय, 
(२) ेसल्यास, दींतरराषलीय बाजारात साखरेचे णर घसरले ेसल्यामु े गेल्या ोींगामातील ७० 
ते ८० लाख मेनलक ्न साखर िशल्लक ेस न या ोींगामात दाखी २०० मेलीक ्न साखर 
लपाणन ोोाार ेसतानाोी गेल्या ोींगामातील िनयायत केलेले साखरेचे पीस ेदणा जाोीर केलेले 
ेनुणानोी िम ालेले नसल्यान ेकारखाने चालनााे जजकरीचे झाले दोे, ोे ोी खरे दोे काय, 
(३) ेसल्यास, प्रश्न भााग ूक ा णोन बाबत शासनान ेकोाता िनायय घेतला दोे, ेसल्यास 
यानुसार पुढे कोाती काययााोी करयात दली ाा येत दोे, 
(४) नसल्यास, नालींबाची काराे काय दोेत ? 
  

श्री. चांद्रिाांत पाटील : (१) ेींशत: खरे दोे  
     ऊस िनयींत्रा दणेश, १९६६ प्रमााे रास्त ा क्रकर्ायतशीर णर (FRP) प्रमााे ऊसणर 
णेयके मुणतीत न नणल्यास मोस ली ासुली प्रमाापत्र े (RRC) कारखान्याींच्या नारो ात 
जजल्ोाध कारी याींचेकड ेासुलीसाठी साणर करयाची तरत ण दोे  याप्रमााे ज्या कारखान्याींनी 
FRP नणलेली नाोी ेशा कारखान्याींनारो ात सुनाााीची कारााई चाल ु दोे  ारील 
दणेशामध्ये र्ौजणारी कारााई ेिभाप्रेत नाोी  
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(२) मोाराषल राज्यात सन २०१४-२०१५ च्या ोींगामामध्ये ूक ा ८६० लाख म े्न ऊसाच्या 
गा पाचा ेींणाज ेस न १०० लाख मे ्न साखरेचे लपाणन ेपेक्षक्षत दोे  
      सन २०१४-१५ च्या ोींगामाच्या सुरुाातीस साखरेचे णर रु  २६५०/- प्रित जक्ाीं्ल ोोते  
यामध्ये घसरा ोोा न दज ेखेर रु २४५०/- पयांन्त णर खाली दलेले दोेत  णेशात तसचे 
दींतरराषलीय बाजारात सातयान े साखरेच े णरामध्ये घसरा ोोत दोे  साखरेचे णर तसचे 
लपपणाथय जसे मोल्िसस, बग्स, जस्परी्, ूस डी ड चे णरोी कमी झालेले दोेत  सन २००६-०७ 
ा २००७-०८ मध्ये राज्यातील साखर कारखान्याींनी साखर िनयायत केलेली ोोती ा ेनुणानाच े
प्रस्ताा कें द्र शासनाकडे साणर केलेले ोोते  सणर िनयायतीपीक  ८१ साखर कारखान्याींच े रु  
१३८.४२ को्ीचे प्रस्ताा ेवायाप कें द्र शासनाकड ेप्रलींबबत दोेत  
(३) िन ी लपल तेच्या ेडचाीमु े बोुतेक साखर कारखान्याींनी FRP प्रमाा े णर नणलेला 
नाोी  FRP नुसार णर णेाे सुलभा व्ोााे यासाठी मागय काढयाकररता कें द्र शासनाकड ेिनाेणन 
साणर केलेले दोे  
(४) प्रश्न लवा् ाात नाोी  

----------------- 
राज्यातील उद्योग के्षरातील उद्योग परिाना पद्धत सुटसुटीत व पारदशी िरण्याबाबत 

(२२) *  ३०४९   श्री.माणणिराि ठािरे, श्री.सांजय दत्त, डॉ.सधुीर ताांब,े श्री.अशोि उफच  भाई 
जगताप, श्री.आनांदराि पाटील, श्रीमती हुस्त्नबानू खशलफे, श्री.रामहरी रुपनिर :   सन्माननीय 
उद्योग मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील लवायोग के्षत्रातील ेयींत गुींतागुींतीची परााने पा त, तसेच पराान ेिम नाताना 
प्रयेक नठकााी ोोाारी ेडाा क, प्रशासक य पात ीारील नणरींगाई या लवायोजकाींची तिार 
लक्षात घेऊन लवायोग परााना पा त ेयींत सु्सु्ीत, पारणशी करयाचे शासनाच्या 
नाचारा ीन ेसल्याचे माोे जानेाारी, २०१५ च्या सुमारास िनणशयनास दले, ोे खरे दोे काय, 
(२) ेसल्यास, लक्त नाचारा ीन ेसलेल्या प्रश्नाबाबत राज्य शासनाने िनायय घेऊन 
ेींमलबजाााी केली दोे काय, 
(३) ेसल्यास, ेींमलबजाााीचा तपशील काय, 
(४) ेवायाप, लक्त प्रश्नाबाबत िनायय झाला नसल्यास, नालींबाची काराे काय दोेत ? 
  

श्री. सुभाष देसाई : (१) राज्यातील लवायोग ा व्यासाय स्थापन करयासाठी नाना  मान्यता 
ा ना ोरकती तातडीन े ा सुलभारीया लपल  व्ोाव्यात या ोेत ने “मेक डन मोाराषल” ोा 
लपिम ोाती घेयाचा िनायय मा मुख्यमींत्री मोोणयाींच्या ेध्यक्षतखेाली नणनाींक १७/११/२०१४ 
रोजी झालेल्या बीठक त घेयात दला  
(२) ा (३) “मेक डन मोाराषल” या लपिमाींतगयत राज्यातील लवायोगाींना लागाारे नाना  
परााने / सींमती याींची सींख्या ा यासाठी लागाारा कालाा ी कमी करयासाठी मा मुख्यमींत्री 
याींचे ेध्यक्षतेखाली मींबत्रमींड  लप सिमती स्थापन करयास तसेच राज्यात गुींताा क 
करााऱ्या लवायोगाींना लागााऱ्या नाना  पराान े / सींमती जलण गतीन े लपल  करुन 
णेयासाठी मुख्य सधचााींच्या ेध्यक्षतेखाली सींबींध त नाभाागाींच्या सधचााींची शक्तीप्रणान सिमती 
गठीत करयास शासन िनायय िमाींक - मेडम-२०१४/प्र ि ८८/ लवायोग-८ नणनाींक ८/१/२०१५ 
ेन्ाये मान्यता णेयात दली दोे  
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     तसेच नणनाींक १५/१/२०१५ रोजी मा मुख्यमींत्री मोोणयाींच्या ेध्यक्षतेखाली झालेल्या 
दढााा बीठक त साय सींबींध त प्रशासक य नाभाागाींना लवायोगाींना णेयात येााऱ्या मींज ऱ्याींच्या 
सींख्येत कपात कराे, मींज री प्रक्रियेसाठी लागाारा कालाा ी कमी कराे, नाना  योजनाींचे 
नालीनीकरा करुन ूकच साांकष योजना राबनााे, प्रचिलत कायणे,  ोराे, काययिनयमााली, 
तपासाी यींत्राा यासारख्या बाबीींत बणल/सु ाराा कराे ा यासाठी नानोत कालमयायणा ठरा न 
णेयाचे िनणशश मा मुख्यमींत्री मोोणयाींनी नणले दोेत  
     यानुषींगाने प्र ान सधचा (लवायोग) सातयान े नाना  प्रशासक य नाभाागाींच्या ारीषठ 
ेध काऱ्याींसमाते बीठका घेऊन सणर प्रकराी शासन स्तराारुन कराायाच्या काययााोीबाबत 
ठोस ा जलण िनायय घेयासाठी पाठपुरााा करत दोेत  
(४) प्रश्न लवा् ाात नाोी  

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

िैतरणा नदीिरील जज.पालघर पुलाचा खाांब खचल्याबाबत 

(२३) *  ४०८९   श्री.आनांद ठािूर, श्री.हेमांत टिले, श्री.प्रिाश बबनसाळे, श्री.राहुल नािेिर :   
सन्माननीय सािचजननि बाांधिाम (सािचजननि उपक्रम िगळून) मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :-  

(१) पालघर जजल््यातील ाीतराा नणीारील पुलाचा खाींब खचल्यची  क्काणायक बाब नणनाींक 
२९ डडसेंबर, २०१४ रोजी ाा यासमुारास लघडक स दली दोे, ोे खरे दोे काय, 
(२) ेसल्यास, शासनाने याची चौकशी ाा पोााी केली दोे काय, 
(३) ेसल्यास, चौकशीचे िनषकषय काय दोेत ा याेुनषींगान ेपुढे कोाती काययााोी केली ाा 
लपाययोजना करयात दली ाा करयात येत दोे, 
(४) ेवायापी काययााोी ाा लपाययोजना केली नसल्यास ोोत ेसलेल्या नणरींगाईची सायसा ारा 
काराे काय दोेत ? 
 

श्री. चांद्रिाांत पाटील : (१) ोोय  
(२), (३) ा (४) काययकारी ेिभायींता, सींकल् पधचत्र मींड , नाी मुींबई याींनी नणनाींक २७.१२.२०१४ 
रोजी तसचे मुख् य ेिभायींता, साायजिनक बाीं काम प्राणेिशक नाभााग, मुींबई याींनी नणनाींक 
३१.१२.२०१४ रोजी प्रश् नाींक्रकत पुलाची पाोाी केलेली दोे  प्रस् तुत प लाच ेकाम मींज री ा िन ी 
लपल  तेच् या े ीन राो न ोाती घे याचे िनयोजन राोील  

----------------- 
राजे सांभाजी बहु सेिाभािी सांस्त्थेच्या मिुबधीर आणण मनतमांद 

ननिासी विद्यालयातील गैर प्रिाराबाबत 

(२४) *  ३६४४   श्री.अमरशसांह पांडडत, श्री.ख्िाजा बेग, श्री.अब्दलु्लाखान दरुाचणी, श्री.अननल 
भोसले, श्री.हेमांत टिले, श्री.जगन्नाथ शशांदे, श्री.विक्रम िाळे, श्री.सनतश चव्हाण, श्री.धनांजय 
मुांड,े श्री.हदपिराि साळुांख-ेपाटील :   सन्माननीय सामाजजि न् याय मांरी पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
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(१) नणनाींक ५ नोव्ोेंबर, २०१३ रोजी ेित मु का जज प  बीड याींनी राजे सींभााजी बोु सेाा भाााी 
सींस्थावााारा सींचिलत मुकब ीर ा मितमींण िनाासी नावायालय, बीड याींच्या 
गीरव्यास्थापनाबाबतचा ेोााल दयुक्त, ेपींग कल्याा पुाे याींना पाठनाला दोे, ोे खरे 
दोे काय, 
(२) ेसल्यास, सींस्थेतील ेन्यायग्रस्त कमयचाऱ्याींनी नणनाींक १ जानेाारी, २०१५ रोजी 
जजल्ोाध कारी, बीड याींच्या कायायलयासमोर दमरा लपोषा दींणोनल केले, ोे ोी खरे दोे 
काय, 
(३) ेसल्यास सींस्थतेील भ्रष्ाचार, दधथयक गीरव्याोार दणी सींणभाायत शासनान े कोाती 
काययााोी केली ाा करयात येत दोे, 
(४) समाजकल्याा ेध कारी ा जजल्ोा पररषण, बीड याींनी सींस्थचे्या गीरव्यास्थापना बाबत 
ेपींग कल्याा दयुक्त याींना नणनाींक ५ नोव्ोेंबर, २०१३ रोजी ेोााल णेऊनोी णोषीनारूध्ण 
काययााोीस नालींब का ोोत दोे ? 
  

श्री. राजिुमार बडोले : (१) ोोय, सणर ेोााल नण २५ २ २०१५ रोजी जजल् ोा समाज कल् याा 
ेध कारी, जज प बीड याींच् यामार्य त दयुक् त, ेपींग कल् याा, पुाे याींना प्राप्प त झाला दोे  
(२) ोोय  
(३) मुख् य काययकारी ेध कार, जज प बीड याींना सींस् थेच् या गीरव् याोाराबाबतची चौकशी कर याच े
िनणेश दयुक् त, ेपींग कल्याा, पुाे याींना नणले दोेत  
(४) दयुक् त, ेपींग कल् याा, पुाे याींच् याकडील प्राप्प त ेोाालानसुार सणर सींस् थेबाबत चौकशी 
सुरु ेस न चौकशीेींती णोषी दढ ल् यास शा ेचे नोंणाी प्रमाापत्र रद्द करुन 
सींस् थाचालींकानारुध् ण यो् य ती कायणेशीर कारााई कर यात येईल  

----------------- 
विदभाचतील आहदिासी विभागातील विविध वििास िामासाठी ननधीची 

िपात िेल्यामुळे वििास िाम ेरखडल्याबाबत 

(२५) *  ३९८५   श्री.राजेंद्र मळुि :   सन्माननीय आहदिासी वििास मांरी पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
  

(१) नाणभाायतील दनणाासी नाभाागातील नाना  नाकास कामासाठी िन ीची कपात करयात 
दल्यामु े दनणाासीींच्या नाकास कामाींना खी  बसल्याने को्या ी रुपयाींची नाकास काम े
रखडली ेसल्याम ेु दनणाासीमध्ये तीव्र ेसींतोष ा सींतापाची भाााना पसरली ेसल्याचे माोे 
जानेाारी, २०१५ रोजी ाा यासुमारास िनणशयनास दले, ोे खरे दोे काय, 
(२) ेसल्यास, रखडलेल् या कामाींना ेथयसींकल्पातील तरत णीत कपात करयात दली दोे ोेोी 
खरे दोे काय, 
(३) ेसल्यास, रखडलेली नाकासकाम ेप ाय करयासाठी सन २०१५ च्या ेथयसींकल्पात िन ीची 
तरत ण करयाबाबत शासनाने कोाती तातडीची काययााोी केली ाा करयात येत दोे, 
(४) ेवायाप काययााोी करयात दली नसल्यास, नालींबाची काराे काय दोेत ? 
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श्री. विष्ट् णु सिरा : (१) ेींशतः खरे दोे  
(२)  नाोी  तथानप, ना त नाभाागाने सन २०१४-१५ या चाल  दधथयक ाषायकरीता केलेल् या 
तरत णीपीक  योजने तर तरत ण ८५% च् या मयायणेत ा योजनाींतगयत योजनखेालील तरत ण ७५% 
च् या मयायणेत खचय कर यास सोमती नणली दोे  
(३) सन २०१५-१६ च् या ेथयसींकल् पात नाकास कामाींसाठी दाश् यक तरत ण कर याची काययााोी 
नाभाागाकड न सुरु दोे  
(४) प्रश् न लवा् ाात नाोी  

----------------- 
राज्यात जात पडताळणी सशमतीिरील ररक्त असणाऱ्या  

अघ्यक्षाांच्या ५० टक्िे जागा भरण्याबाबत 

 (२६) *  ३०२२   श्री.मुझफ्फर हुसैन सय्यद, डॉ.सुधीर ताांब,े श्री.अशोि उफच  भाई जगताप, 
श्री.सांजय दत्त : सन्माननीय सामाजजि न् याय मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यात जात पडता ाी सिमतीारील ेध्यक्षाींच्या ५० ्क्के जागा समाजकल्याा 
नाभाागातील ेध काऱ्याींसाठी राखीा ठेााव्यात ेशी िशर्ारस श्री सोाररया सिमतीन े करुनोी 
ेवायाप याची ेींमलबजाााी करयात दली नसल्याचे माोे जानेाारी, २०१५ रोजी ाा 
यासुमारास िनणशयनास दले, ोे खरे दोे काय, 
(२) ेसल्यास, राज्यातील जातपडता ाी सिमतीारील ेध्यक्षाींच्या १५ पणाींपीक  ६ पणे 
लपदयुक्त तथा सणस्य याींचे पण ररक्त ेसाे ा सणस्य सधचा याींची ४ पणे ररक्त ेसल्यान े
जात पडता ाी णाखले िम यास नालींब ोोत ेसल्याचे ाारींाार िनणशयनास दले दोे, ोे ोी 
खरे दोे काय, 
(३) ेसल्यास, प्रश्न भााग १ ा २ बाबत शासनान ेकोाती तातडीची काययााोी केली दोे ाा 
करयात येत दोे, 
(४) ेवायाप काययााोी करयात दली नसल्यास, नालींबाची काराे काय दोेत ? 
  

श्री. राजिुमार बडोले : (१) ेशी िशर्ारस सिमतीने केलेली नाोी  
(२) सवायजस्थतीत १५ सिम याींारील ेध् यक्षाींची ६ सणस् याींची २ ा सणस् य सधचा याींची ४ पणे 
ररक् त दोेत  सणर ररक् त पणाींचा ेितररक् त काययभाार ेन् य ेध का-याींकड ेसोपा न कामकाज 
ोाता  यात येत दोे  
(३) जात प्रमाापत्र पडता ाी सिम याींच् या कामाचा व् याप नाचारात घेता शासन िनायय नण  २ 
माचय, २०१५ ेन् ाये जजल् ोािनोाय सिम या कायायजन्ात कर याचा िनायय घे यात दला दोे  
(४) प्रश् न लवा् ाात नाोी  

----------------- 
राज्यातील भूवििास बिेँ सांदभाचत िराियाच् या िायचिाहीबाबत 

(२७) *  २९९२   श्री.सांजय दत्त, श्री.शरद रणवपस,े श्री.अशोि उफच  भाई जगताप, श्री.मुझफ्फर 
हुसैन सय्यद, डॉ.सधुीर ताांब े: सन्माननीय सहिार मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील  
काय :- 
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(१) राज्यातील भा नाकास बँका बींण कराार ेसल्याच ेमा सोकारमींत्री याींनी पत्रकाराींच्या बीठक त 
स्पष् केल्याच ेमाोे जानेाारी, २०१५ च्यासुमारास िनणशयनास दले, ोे खरे दोे काय, 
(२) ेसल् यास, राज्यातील २९ जजल्ोा भाुनाकास बँकाींमध्ये शासनाचे ूक ोजार नऊश ेको्ी 
रुपये ेडकले ेस न ते ास ल करयाकरीता शासनाने कोाती काययााोी केली ाा करयात येत 
दोे तसेच भाुनाकास बँकेतील कमयचाऱ्याींच्या सींणभाायत राज्यशासनाची भाुिमका काय दोे, 
(३) ेवायाप, लक्त प्रश्नाबाबत कोाती काययााोी ोोत नसल्यास नालींबाची काराे काय दोेत ? 
  

श्री. चांद्रिाांत पाटील : (१) राज् यातील भा-ुनाकास बँकेसींणभाायत  ोराा मक िनायय घे यासाठीचा 
प्रस् ताा मा मींबत्र मींड ाच् या नणनाींक १७/११/२०१४ च् या बीठक्रकत साणर केला ेसता, सणर 
प्रस् ताााचा े् यास कर यासाठी मींत्रीमींड  लपसिमती नमे याचा िनायय मींत्रीमींड  बीठक्रकत 
घे यात दला   यानुसार नणनाींक १७ १२ २०१४ च् या शासन िनाययान् ाये मींत्रीमींड  लपसिमती 
नेम यात दली  सणर लपसिमतीच् या नणनाींक ६ जानेाारी, २०१५, २७ जानेाारी, २०१५ ा 
नणनाींक २४ रे्ब्रुाारी, २०१५ रोजी बीठका झालेल् या दोेत  
(२) राज् यातील भा-ुनाकास बँकेसींणभाायत  ोराा मक िनायय घे यासाठीच् या प्रस् ताााचा े् यास 
कर यासाठी नेम यात दलेल् या मींत्रीमींड  लपसिमतीच् या बीठका सुरू ेस न, सणर मींत्रीमींड  
लपसिमतीचा ेोााल प्राप्प त झाल् यानींतर मींत्रीमींड ाच् या िनाययानुसार पुढील काययााोी कर यात 
येईल  
(३) प्रश् न लवा् ाात नाोी  

----------------- 
चांद्रपूर जजल््यातील १८० उद्योग बांद पडल्याबाबत 

  

(२८) *  २७०४   श्री.शमतेश भाांगडडया, श्रीमती शोभाताई फडणिीस :   सन्माननीय उद्योग 
मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) चींद्रप र जजल््यात मागील तीन ाषायमध्ये ूकुा १८० लघु ा मोठे लवायोग बींण पडलेले 
दोेत, ोे खरे दोे काय, 
(२) ेसल्यास, यातील बोुताींश लवायोग ोे को सा ा योजनेच्या कमी लपल तमेु े बींण 
पडलेले दोे, ोे ोी खरे दोे काय, 
(३) ेसल्यास, ोे साय लवायोग बींण पडल्याम ेु ोजारो लोक बेरोजगार झालेले दोेत, ोे ोी खरे 
दोे काय, 
(४) ेसल्यास, बींण पडलेल्या लवायोगाींना पुायात सुरू करयाकरीता शासन स्तराारुन नाशेष 
लपाययोजना राबनायात येाार दोे काय ा योजनेचे स्ारुप काय दोे ? 
  

श्री. सुभाष देसाई : (१) ोे खरे नाोी  
      चींद्रप र जजल् ्यात मागील तीन ाषायत णोन मोठे लवायोग घ्क बींण झाले दोेत  तसेच 
लघु लवायोगाींपीक  नोंणाी रद्द कर यासाठी ूकोी लवायोग घ्कान ेेजय केलेला नाोी  
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(२) ा (३) ोे खरे नाोी  
i) मे नानार डस् पात, ूमदयडीसी, च्रणींप र या लवायोग घ्काची गुींताा क रु  १०.८० 
को्ी ा १०२ रोजगार पररमाणात झाले दोेत  
ii) मे  ओम्ी स् ्ील डींडडया िल  ूमदयडीसी, चींद्रप र या लवायोग घ्काची गुींताा क 
रु  २३४.८० को्ी ा ५० रोजगार पररमाणात झाले दोेत  
या णोन मोठया लदृयोगाींना कच् चा माल (स् पीज दययन) चा पुराठा राज् यबाोेरुन ोोत 

ोोता  परींत ु ााोत क कच् चा मालाच् या णलातील ााढीमुोे पराडत नाोी  तसेच खे ते भााींडाल 
ेभाााी ोे लवायोग घ्क बींण पडले दोेत  
(४) राज् यात नाीन लवायोग यााते ा लवायोग घ्क बींण पड  नये यासाठी मोाराष ल शासनान े
औवायोधगक  ोरा २०१३ जाोीर केले ेस न  याची ेींमलबजाााी माोे ूनप्रल, २०१३ पास न 
सुरु झाली दोे  सणर  ोराात मागील  ोरााींपेक्षा ेध कच् या सोयी सालतीचा समााेश दोे  

तसेच पनुरुज् जीानक्षम नसलेल् या तसेच बींण घ्कासाठी नाशेष ेभाय योजना माोे 
मे २०१३ पास न लाग  केली दोे  या योजन ेेींतगयत पात्र घ्काींनी शासनाची णेाी ूक रकमी 
भारल् यास व् याज ा णींडव् याज मार् कर यात येते  

----------------- 
िोपरी (जज.ठाणे) येथील आहदिासी मुलीांच्या शासिीय िसतीगहृातील गैरिारभाराबाबत 

(२९) *  ३११३   श्रीमती हुस्त्नबानू खशलफे, श्री.सांजय दत्त, डॉ.सुधीर ताांब,े श्री.अशोि उफच  
भाई जगताप, अॅड.अननल परब :   सन्माननीय आहदिासी वििास मांरी पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
 (१) कोपरी (जज ठााे) येथील दनणाासी मुलीींच्या शासक य ासतीगोृातील गीरकारभााराबाबत 
तिारी करुन शासनाने याकड े णलुयक्ष केल्यामु े डडसेंबर, २०१४ पास न नावायार्थयाांच्या कृती 
सिमतीने दींणोलन केले ोोत ेा या दींणोलनात भााग घेतल्याचे काराास्ता िशक्षा म्ोा न या 
ासतीगोृातील सोनाली  ाींणाड या मुलीला ासतीगोृात न काढ न ्ाकल्याचा  क्का सोन न 
झाल्यामु े सणरो  सोनाली  ाणाड या मलुीन े थे् दमणोनाची  मक  नणली ा तेथ े
राोााऱ्या डतर मुलीनीोी दिमक भा िमका घेतल्यानींतर ासितगोृात न मुलीला काढ न 
्ाकयाचा िनायय रद्द करयात दला दोे, ोे खरे दोे काय, 

(२) ेसल्यास, या गींभाीर प्रकरााची सखोल चौकशी करयात दली दोे काय, 
(३) ेसल्यास, चौकशीत काय दढ  न दले ा यानसुार पुढे कोाती कारााई करयात दली 
दोे ? 

श्री. विष्ट् णु सिरा : (१) ोे खरे नाोी  
(२) ोोय 
     प्रकल्प ेध कारी, ूकाजमक दनणाासी नाकास प्रकल्प, बोरीाली मुींबई याींनी या 
प्रकरााची चौकशी केली दोे  
(३) कोपरी, जज ठााे येथील शासक य मुलीींच्या ासतीगोृातील कु सोनाली णौलत  ाणाड या 
नावायाथीनीच्या पालकाींचे ाानषयक लपन्नासींबीं ी शोािनशा केली ेसता सणर नावायाथीनीच्या 
पालकाींचे नोकरीपास न िम ाारे ाानषयक लपन्न रु २,६९,८८०/- डतके ेसल्याच े िनणशयनास 
दले  परींतु, ासतीगोृ प्राशेाा ेी सणर नावायाथीनीच्या पालकाींच ेाानषयक लपन्न रु १९,५००/- 
डतके नम ण करयात दले ोोत े ासतीगोृ प्राेशासाठी सवायजस्थतीत ेसलेली ाानषयक लपन्न 
मयायणा रु २,५०,०००/- डतक  ेसल्यामु े नण  ११.११.२०११ ा नण  १०.४.२०१३ च े शासन 
िनाययातील नानोत े्ी-शती नसुार सणरो  नावायाथीनी ासतीगोृ प्राेशास पात्र ठरत नव्ोती  
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यामु े सणरो  नावायाथीनीचा ासतीगोृातील प्राेश प्रकल्प ेध कारी, ूकाजमक दनणाासी 
नाकास प्रकल्प ेध कारी, ूकाजमक दनणाासी नाकास प्रकल्प, बोरीाली, मुींबई याींनी 
िनयमानुसार नणनाींक १४.१.२०१५ चे पत्रावााारे रद्द केला दोे  

----------------- 
मुांबईमध्ये सन २०१४-२०१५ या आधथचि िषाचत सािचजननि बाांधिाम 

विभागात झालेला गैरव्यिहार 

(३०) *  २७४९   श्री.नागो गाणार, श्री.अननल सोले :   सन्माननीय सािचजननि बाांधिाम 
(सािचजननि उपक्रम िगळून) मांरी पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) मुींबईमध्ये सन २०१४-१५ या दधथयक ाषायत साायजिनक बाीं काम नाभाागामार्य त शासक य 
ासाोती ा डमारतीमध्ये रींगरींगो्ी ा णरुुस्याींच्या कामामध्ये काम न करताच कोट्या ीची 
बबले मींज र करयात दल्या प्रकराी णीिनक सका , नागप र या ाृतपत्रात नणनाींक १० 
जानेाारी, २०१५ रोजी ाा या समुारास बातमी प्रिसा  झाली, ोे खरे दोे काय, 
(२) ेसल्यास, या ेनुषींगान े सन २०१४-२०१५ या दधथयक ाषायत साायजिनक बाीं काम 
नाभाागामार्य त मुींबईतील शासक य ासाोती ा डमारतीमध्ये रींगरींगो्ी ा णरुुस्याींच्या केलेल्या 
कामाींची ारीत चौकशी करयाची मागाी नणनाींक १३ जानेाारी, २०१५ रोजी ाा या समुारास 
नागप र नाभाागाच्या जनप्रितिन ीींनी पत्र पाठा न शासनाकड ेकेली दोे, ोे ोी खरे दोे काय, 
(३) ेसल्यास, या ेनुषींगाने शासनाने कोाती काययााोी केली ाा करयात येत दोे, 
(४) नसल्यास, नालींबाची काराे कोाती ? 
  

श्री. चांद्रिाांत पाटील : (१) ेशा दशयाच े ाृत णीिनक सका , मुींबई या ाृतपत्रामध्ये 
नण १० १ २०१५ रोजी प्रिसध्ण झालेले दोे  
(२), (३) ा (४) ोे खरे दोे  सणर प्रकराी मुख्य ेिभायींता, सा बाीं प्राणेिशक नाभााग, मुींबई 
याींना चौकशी करुन सनास्तर ेोााल साणर करयाच्या सुचना िनगयिमत केल्या दोेत  
ेोााल प्राप्पत झाल्यानींतर पुढील लधचत काययााोी करयात येईल  

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

महाराष्ट्र राज्य औद्योधगि वििास महामांडळामाफच त राज्यात १३० 
 नव्या उद्योग प्रिल्पाांना हदलेली मान्यता 

(३१) *  ३०५७   अॅड.अननल परब :   सन्माननीय उद्योग मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
  

(१) मोाराषल राज्य औवायोधगक नाकास मोामींड ामार्य त (ूमदयडीसी) राज्यात १३० नव्या 
लवायोग प्रकल्पाींना नुकतीच मान्यता णेयात दली दोे, ोे खरे दोे काय, 
(२) ेसल्यास, या लवायोगाम ेु राज्यात क्रकती रुपयाींची गुींताा क ेपेक्षक्षत दोे ा प्रयक्षात 
क्रकती कामगाराींना रोजगार लपल  ोोयाची ेपेक्षा दोे, 
(३) लपरोक्त लवायोग राज्यात कोाकोाया नठकााी लभाारयात येाार दोेत ा याींच्या 
लभााराी कामाींची सुरुाात झाली दोे काय, 
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(४) ेसल्यास, ेवायापोी या लवायोगाींच्या लभााराीच्या कामात सुरुाात झाली नसल्यास, 
याची काराे काय दोेत ? 
 

श्री. सुभाष देसाई : (१) मोाराष ल औवायोधगक नाकास मोामींड ाकड न प्रकल् पग्रस् ताींना मान् यता 
णे यात येत नाोी  परींत , सन २०१४ पास न दतापयांत २५० ननान लवायोजक भा खींडाींचे ाा्प 
कर यात दले दोे  
(२) २५० ननान लवायोजकाींना ाा्प कर यात दलेल् या भा खींडाींार ूक ा ४११६.३४ को्ी डतक् या 
रक् कमेची गुींताा क ोोाार ेस न  याम  न १९४९६ लोकाींना रोजगार िम ाे ेपेक्षक्षत दोे  
(३) सणरो  प्रकल् पाींना मोामींड ाच् या ाेगाेग्या नठकााच् या औवायोधगक के्षत्रात भा खींड ाा्प 
कर यात येत दोे  तथानप, भा खींड ाा्पानींतर प्र यक्ष लवायोग लभााराीसाठी नाकास कालाा ी 
णे यात येतो   याप्रमााे लवायोजकाींकड न काययााोी सुरु दोे  
(४) प्रश् न लवा् ाात नाोी  

----------------- 
यितमाळ जजल््यातील सुशशक्षक्षत बेरोजगाराांना उद्योग उभारण्यासाठी 

शासनाने अथचसहाय्य िरणेबाबत 

(३२) *  ३८९४   श्री.ख्िाजा बेग, श्री.आनांद ठािूर, श्री.अननल भोसले, श्री.हेमांत टिले, 
श्री.किरण पािसिर :   सन्माननीय उद्योग मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) यातमा  जजल््यातील सुिशक्षक्षत बेरोजगाराींकड न लवायोग लभाारयासाठी जजल्ोा लवायोग 
कें द्राकड ेमागील २ ाषायत क्रकती ेजय प्राप्प त झाले दोेत, 
(२) ेसल्यास, यापीक  क्रकती सुिशक्षक्षत बेरोजगाराींना ेथयसोाय्य णेयात दले दोेत, 
(३) ेसल्यास, यापीक  क्रकती जााींनी प्रयक्ष कामकाजास सुरुाात केली दोे ? 
 

श्री. सभुाष देसाई : (१) यातमा  जजल् ्यातील सुिशक्षक्षत बेरोजगाराींकड न लवायोग 
लभाार यासाठी जजल् ोा लवायोग कें द्राकड े सन २०१२-२०१३ या ाषायत सु ाररत बीज भााींडाल 
योजनेंतगयत २२८ ेजय, जजल् ोा लवायोग कें द्र कजय योजनेंतगयत २१ ेजय ा पींतप्र ान रोजगार 
िनिमयती काययिमाींतगयत १३६ ेजय ेसे ूक ा ३८५ ेजय प्राप्प त झालेले दोे  
     तसेच सन २०१३-२०१४ या ाषायत सु ाररत बीज भााींडाल योजनेंतगयत ११५ ेजय, जजल् ोा 
लवायोग कें द्र कजय योजनेंतगयत २० ेजय ा पींतप्र ान रोजगार िनिमयती काययिमाींतगयत १२३ ेजय 
ेसे ूक ा २५८ ेजय प्राप्प त झालेले दोेत  
(२) सन २०१२-२०१३ या ाषायतील प्राप्प त ेजाांपीक  सु ाररत बीज भााींडाल योजनेंतगयत ५२ 
लाभाार्थ याांना, जजल् ोा लवायोग कें द्र कजय योजनेंतगयत १६ लाभाार्थ याांना ा पींतप्र ान रोजगार 
िनिमयती काययिमाींतगयत ८८ लाभाार्थ याांना ेसे ूक ा १५६ लाभाार्थ याांना ेथयसोाय्य णे यात 
दलेले दोे  
     तसेच सन २०१३-२०१४ या ाषायतील प्राप्प त ेजाांपीक  स ुाररत बीज भााींडाल योजनेंतगयत 
५० लाभाार्थ याांना, जजल् ोा लवायोग कें द्र कजय योजनेंतगयत १० लाभाार्थ याांना ा पींतप्र ान रोजगार 
िनिमयती काययिमाींतगयत ३७ लाभाार्थ याांना ेसे ूक ा ९७ लाभाार्थ याांना ेथयसोाय्य णे यात दलेले 
दोे  



24 

(३) सन २०१२-२०१३ या ाषायत ेथयसोाय्य नणलेल् या लाभाार्थ याांपीक  सु ाररत बीज भााींडाल 
योजनेंतगयत ५० लाभाार्थ याांनी, जजल् ोा लवायोग कें द्र कजय योजनेंतगयत १३ लाभाार्थ याांनी ा 
पींतप्र ान रोजगार िनिमयती काययिमाींतगयत ८८ लाभाार्थ याांनी ेस ेूक ा १५१ लाभाार्थ याांनी प्र यक्ष 
कामकाजास सुरूाात केलेली दोे  
     सन २०१३-२०१४ या ाषायत ेथयसोाय्य नणलेल् या लाभाार्थ याांपीक  सु ाररत बीज भााींडाल 
योजनेंतगयत ४८ लाभाार्थ याांनी, जजल् ोा लवायोग कें द्र कजय योजनेंतगयत ८ लाभाार्थयाांनी ा पींतप्र ान 
रोजगार िनिमयती काययिमाींतगयत ३७ लाभाार्थ याांनी ेस े ूक ा ९३ लाभाार्थ याांनी प्र यक्ष 
कामकाजास सुरूाात केलेली दोे  

----------------- 
िाराि (ता.अांबरनाथ, जज.ठाणे) गािातील गरीब आहदिासी मुलीांशी  

आश्रमशाळेच ेअध ज क्षि िरीत असलेले गैरितचणूि  

(३३) *  ३३२७   श्री.हररशसांग राठोड, श्री.सांजय दत्त, श्रीमती हुस्त्नबानू खशलफे, डॉ.सधुीर ताांब,े 
श्री.शरद रणवपसे, श्री.अशोि उफच  भाई जगताप, श्री.राजेंद्र मळुि :   सन्माननीय आहदिासी 
वििास मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) बणलापुर शोरापास न १५ क्रक मी  ेींतराार ेसलेल्या काराा या गााात ेसलेल्या 
दश्रमशा ेत िशक्षा घेयासाठी येााऱ्या गरीब दनणाासी मुलीींशी दश्रमशा ेचे े  ज क्षक 
ेश्लील चा े करीत ेसल्याच ेमाोे जानेाारी, २०१५ मध्ये ाा याणरम्यान िनणशयनास दले, 
ोे खरे दोे काय, 
(२) ेसल्यास, या प्रकराी चौकशी करयात दली दोे काय, 
(३) ेसल्यास, चौकशीत काय दढ  न दले ा यानसुार या प्रकराात णोषी दढ  न येााऱ्या 
नारुध्ण कोाती कारााई केली ाा करयात येत दोे, 
(४) ेवायाप कोातीच कारााई करयात दली नसल्यास, नालींबाची काराे काय दोेत ? 
  

श्री. विष्ट् णु सिरा : (१) ोोय, ोे खरे दोे  
लल्ोास पररसर प्रितषठान सींचिलत ेनुणािनत दश्रमशा ा, काराा, ता ेींबरनाथ, 

जज ठााे या दश्रमशा ेतील ेध क्षक श्री ेजजतिसींग जयिसींग धगरासे याींच्यानारुध्ण यासींणभाायत 
दश्रमशा ेतील ९ नावायार्थयायनीींनी मुख्याध्यापकाकड े नणनाींक ३१ १२ २०१४ रोजी लेखी तिार 
नणली दोे  
(२) ा (३) नावायार्थयीनीींच्या पालकाींनी ूकत्र येा न पोलीस ठााे कु गाींा (बणलाप र), येथे सणर 
ेध क्षकानारुध्ण तिार नोंणनाली ेस न सणर तिारीच्या ेनुषींगाने ेनुस धचत जाती, 
ेनुस धचत जमाती ेयाचार प्रितबींण कायणा सन १९८९ च े कलम ३(१) (११)३(२)(७) 
सो भाा णीं ना स क ३५४ (े) ५०९ सो बालकाींचे लैंधगक ेपरा ापास न सरींक्षा ेध िनयम २०१२ 
चे कलम ८,१२ या कलमान्ाये गुन्ोा नोंणनायात दला दोे  तसेच नण  ७.१.२०१५ पास न 
सणर ेध क्षकास िनलींबबत करयात दले दोे  
(४) प्रश्न लवा् ाात नाोी  

----------------- 
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रायगड जजल््यातील औद्योधगि के्षरातील प्रिल्पग्रस्त्त  
शेतिऱ्याांना भखूांड िाटप िरण्याबाबत 

(३४) *  ३५८८   श्री.सुननल तटिरे, श्री.हेमांत टिले, अॅड.जयदेि गायििाड, श्री.प्रिाश 
गजशभये, श्री.ख्िाजा बेग, श्री.किरण पािसिर, श्री.अब्दलु्लाखान दरुाचणी, श्री.धनांजय मुांड,े 
श्री.प्रिाश बबनसाळे, अॅड.ननरांजन डािखरे, श्री.नरेंद्र पाटील :   सन्माननीय उद्योग मांरी पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) रायगड जजल््यातील मोाड, ेितररक्त मोाड दणा ना े भाागाड या औवायोधगक के्षत्रातील 
ज्या शेतकऱ्याींच्या जिमनी सींपानणत केल्या दोेत ेशा प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्याींपीक  काोी 
प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्याींना मोबणल्यासाठी भा खींड णेयाचा िनायय मोामींड ाने घेऊन ेवायाप 
भा खींड णेयात दलेले नाोीत, ोे खरे दोे काय, 
(२) ेसल्यास, भा खींडाच ेाा्प न करयाची काराे काय दोेत, 
(३) तसेच कराराप्रमााे सणर प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्याींना भा खींड ाा्प करयाबाबत शासनान े
कोाती काययााोी केली ाा करयात येत दोे 
(४) ेवायाप कोातीच काययााोी केली नसल्यास, नालींबाची काराे काय दोेत ? 
  

श्री. सभुाष देसाई : (१) ा (२) ोे खरे नाोी  ज्या प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्याींनी भा खींडाींची मागाी 
केलेली दोे, याींना भा खींडाचे ाा्प करयात दलेले दोे  
(३) ा (४) ज्या प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्याींनी भा खींडाींची मागाी केलेली नाोी, याींनी नण  
३१/०५/२०१५ पयांत पी ू पी  भा खींड मागाी ेजय साणर करााेत, ेशी जाोीरात ातयमानपत्रात 
जानेाारी, २०१५ मध्ये प्रिसध्ण करयात दली ोोती  यास ेनसुरुन ना े भाागाड औवायोधगक 
के्षत्राम ील ६ प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्याींकड न पी ू पी भा खींड मागाी ेजय प्राप्पत झालेले ेस न 
याींना भा खींड मागाी ेजय प्राप्पत झालेले ेस न याींना भा खींड ाा्प करयाच्या ेनुषींगान े
काययााोी सुरु दोे  

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

मांरालयाच्या नुतनीिरणाच ेिाम अत्यांत धीम्या गतीन ेसुरु असल्याबाबत 
  

(३५) *  ३१४०   श्री.आनांदराि पाटील, श्री.सांजय दत्त, श्रीमती हुस्त्नबानू खशलफे, श्री.रामहरी 
रुपनिर, डॉ.सुधीर ताांब,े श्री.जयिांतराि जाधि, श्री.नरेंद्र पाटील, श्री.हेमांत टिले, श्री.किरण 
पािसिर, श्री.शरद रणवपस,े श्री.अशोि उफच  भाई जगताप :   सन्माननीय सािचजननि 
बाांधिाम (सािचजननि उपक्रम िगळून) मांरी पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) माोे जलुी, २०१२ मध्ये ाा या णरम्यान लागलेल्या दगीत मींत्रालयाच े प्रचींड नुकसान 
झाले ेस न मींत्रालयाच्या नतुनीकरााचे कीं त्रा् ज्याकीं पनीला णेयात दले दोे, याींनी ेयींत 
 ीम्या गतीने काम कररत या कामाींच ेेींणाजपत्रकोी ााढनाले दोे, ेडीच ाषश पुाय ोोऊनोी 
ेवायाप खालील तीन मजल्याींच ेकाम ेप ाय ेास्थेत ेसल्याचे माोे जानेाारी, २०१५ मध्ये 
ाा या णरम्यान िनणशयनास दले दोे ोे खरे दोे काय, 
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(२) ेसल्यास, ोे काम प ाय ोोयासाठी ेज न क्रकती कालाा ी लागाार दोे, या  ीम्या 
गतीने चालााऱ्या कामास जबाबणार ेसलेल्या कीं त्रा्णाराार शासनाने काय कारााई केली ाा 
करयात येत दोे, 
(३) ेसल्यास, याचा तपशील काय, 
(४) सणर तपशील लपल  नसल्यास नालींबाची काराे काय ? 
  

श्री. चांद्रिाांत पाटील : (१) ोे खरे नाोी  
     पनोल् या ा ितस-या मजल् याच ेकाम प ाय झाले दोे ा णसु-या ा त मजल् याच ेकाम 
प्रगतीत दोे  
(२) ा (३) मींत्रालय मुख् य डमारतीतील खालील तीन मजल् याींची काम ेकाींोी प्रमााात ेपुाय 
ोोती   यापीक  ितसरा ा पनोला मजला ेनिुमे नण २२.१.२०१५ ा नण ६.२.२०१५ रोजी 
कायायलयीन लपयोगासाठी तयार दोे  णसु-या ा त मजल् याारील काम े नण ३१.३.२०१५ पयांत 
कर याचे िनयोजजत दोे  
     सणर प्रकराी मुख् य ेिभायींता, साायजिनक बाीं काम प्राणेिशक नाभााग, मुींबई याींना 
दाश् यक काययााोी कर याबाबत क नाले दोे  
(४) सकृतणशयनी खालील कारााींम ेु लशीर ोोत दोे  

१. मु  िननाणेत समानाष ् नसलेली जास् तीची कामे करााी लागल् यामु े ठरनालेले 
मु  काम प ाय ोो यास नालींब झाला  
२. मु  मींजुर लेदऊ्प्रमााे काम प ाय ाास दल् यानींतर  यात मागाीप्रमाा ेबणल 
कर यासाठी काोी भाागात रे्रबणल कराा ेलागले  
३. नुतनीकरा ा णरुुस् तीसाठी त , पनोला, णसुरा ा ितसरा या मजल् याींारील 
ेजस्त ाातील कायायलये ा णालन े सींबींध ताींनी सा ारातः सप्प ्ेंबर-ऑक् ्ोबर, २०१४ 
मध् ये ररक् त करून नणल् यामु े काम प ाय ोो यास लशीर ोोत दोे  

----------------- 
धचपळूण येथील खडी येथे ननयमाांची पायमल्ली िरत राज्यमागाचलगत  

राजरोसपण ेबाांधिाम होत असल्याबाबत 

(३६) *  २७३७   श्री.जगन्नाथ शशांदे, श्री.किरण पािसिर, श्री.अब्दलु्लाखान दरुाचणी :   
सन्माननीय सािचजननि बाांधिाम (सािचजननि उपक्रम िगळून) मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
  

(१) राज्य मागायलगत बाीं काम करताींना सन २००१ च्या शासन िनाययानसुार नागरी ा 
औवायोधगक के्षत्रासाठी रेिसडजेन्सला रस्यापास न २० मी्र, तर कमिशययलला ३७ मी्र जागा 
सोडाे दाश्यक ेस न, “े” भााग ेसल्यास ४० मी्र ेशी े् ेसताना गुोागर-नाजाप र 
या राज्य मागायार धचप  न जा ील खेडी येथे िनयमाींचे लल्लींघन करून रस्यापास न ेाघ्या 
१३ ते १५ िम ेींतराारच बाीं काम ेसुरू करयात दली दोेत, ोे खरे दोे काय, 
(२) या बाीं कामास सींबींध त ग्रामपींचायतीचा ना ोरकत णाखला, नगर रचनाकार, प्राींताध कारी, 
साायजिनक बाीं काम नाभााग याींनीोी पराानगी नणलेली दोे, ोे ोी खरे दोे काय, 
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(३) ेसल्यास, सन २००१ च्या शासन िनाययाचे लल्लींघन करून बाीं यात येत ेसलेल्या 
डमारतीींच्या िनषकासनाबाबत ा सींबींध त णोषीींनारो ात शासनान े कोाती कारााई केली ाा 
करयात येत दोे ? 
  

श्री. चांद्रिाांत पाटील : (१) ेींशत: खरे दोे  
पथक्रकनाराती िनयमाींच ेलल्लींघन करुन काोी बाीं काम ेसुरु करयात दली दोेत  

(२) ोे खरे नाोी  या बाीं कामास साायजिनक बाीं काम नाभाागाकड न पराानगी णेयात दलेली 
नाोी  
(३) पथक्रकनाराती िनयमाींच े लल्लींघन करुन बाीं यात येत ेसलेल्या डमारतीींना साायजिनक 
बाीं काम नाभाागाकड न नो्ीस णेयात दलेली दोे  

----------------- 
राज्यातील शतेिऱ्याांची िजच माफी ि िीज बील माफी िरणेबाबत 

(३७) *  २७८७   श्री.अब्दलु्लाखान दरुाचणी, श्री.रामराि िडिुते, श्री.सनतश चव्हाण, 
श्री.अमरशसांह पांडडत, श्री.विक्रम िाळे :   सन्माननीय सहिार मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील णषुका ी पररस्थीती लक्षात घेता शेतकऱ्याींची सींप ाय कजय मार्  ा प ाय ाीज 
बबल मार्  करयाबाबतच्या मागया राज्यातील सामाजजक राजक य सींघ्नासो शतेकऱ्याींनी 
दींणोलन ेा िनाेणनावााारे करुन शासनाचे लक्ष ाे ले ोोत,े ोे खरे दोे काय, 
(२) ेसल्यास, शेतकऱ्याींची सींप ाय कजय मार्  ा ाीज बबल मार्  करयात दली दोे काय, 
(३) नसल्यास, णषुका ाची ितव्रता लक्षात घेता ेयल्प दथीक मणत ा केा  ाीज 
बबलाारील व्याज मार् करुन शतेकऱ्याींची र्साा क केल्यान ेशतेकऱ्याींत न सींताप ा नाराजी 
व्यक्त ोोत दोे काय, 
(४) ेसल्यास, सींप ाय कजय मार्  ा ाीज बील मार्  बाबत शासनाचे  ोरा काय दोे ? 
  

श्री. चांद्रिाांत पाटील : (१) ेींशतः खरे दोे  
(२) जजल् ोाध कारी याींनी राज् यातील सोा मोसुली नाभाागातील २३,८११ गाााींना ५० पीस ेपेक्षा 
कमी पीसेाारी घोनषत केली दोे  सणर गाााींना सोकार नाभाागाशी सींबीं ीत सोकारी कजायच े
रुपाींतर ा शेतीशी िनगडीत कजायच् या ासुलीस स् थधगती णे याचे नण  २१.०१.२०१५ रोजी शासन 
पररपत्रक िनगयमीत कर यात दले दोे  

शासनातर्श  णषु का ग्रस् त गााातील कृषी ग्राोकाींना जलुी, ऑगस् ्, सप्प ्ेबर २०१४ या 
त्रीमािसकाींची नाजणेयके सींपुायपाे मार् कर यात दलेली दोेत  
(३) नाोीत कालाा ीत पीक कजायची परतरे्ड करु न शकााऱ्या शतेकऱ्याींच्या कजायच ेपुनगयठन 
केल् यानींतर या शतेक-याींच् या कजायचे सन २०१४-१५ म ील व् याज शासनामार्य त भार याची बाब 
शासन नाचारा ीन दोे  

शासनातर्श  डडसेंबर २०१४ नींतर केा  कृनष ग्राोकाींच् या ाीज बीलात रे्ब्रुाारी २०१४ 
पास न णे यात येाारी सा ाराः २० % ेितरीक् त सालत यापुढेोी चाल  ठेा यात दली दोे  
(४) प्रश् न लवा् ाात नाोी  

----------------- 
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स्त्िामी रामानांद नतथच मराठिाडा विद्यापीठात मागासिगीय  
विद्यार्थयाांची होत असलेली आधथचि फसिणूि 

  

(३८) *  ४३९४   श्री.अमरनाथ राजूरिर, श्री.रामहरी रुपनिर, श्री.अशोि उफच  भाई जगताप, 
श्री.सांजय दत्त :   सन्माननीय सामाजजि न् याय मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) स्ाामी रामानींण ितथय मराठााडा नावायापीठात मागासागीय नावायार्थयाांकड न िशक्षा शुल्क, 
पररक्षा शुल्क ा डतर शुल्क ास ल केले जात ेस न नावायापीठाकड न शासनाच्या िनयमाींच े
लल्लींघन ोोत ेस न मागासागीय नावायार्थयाांची दधथयक र्साा क ोोत ेसल्याच े माोे 
जानेाारी, २०१५ मध्ये ाा याणरम्यान िनणशयनास दले दोे, ोे खरे दोे काय, 
(२) ेसल्यास, लक्त प्रकराी शासन ारीत चौकशी करुन दाश्यक काययााोी कराार  ाा 
करीत दोे काय, 
(३) नसल्यास, यामागील नालींबाची काराे काय दोेत ? 
  

श्री. राजिुमार बडोले : (१) नाोी  
(२) प्रश् न लवा् ाात नाोी  
(३) प्रश् न लवा् ाात नाोी  

----------------- 
औरांगाबाद जजल् ्यात ३९ लाख रुपयाांची विद्युत विभागाची िाम ेननविदा न मागविता  

आपल् या मजीतील िां राटदराांना देण् यात आल् याबाबत 

(३९) *  ४५०६   श्री.सुभाष झाांबड, श्री.सांजय दत्त :   सन्माननीय सािचजननि बाांधिाम 
(सािचजननि उपक्रम िगळून) मांरी पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) औरींगाबाण जजल् ्यात ३९ लाख रुपयाींची नावायुत नाभाागाची काम े िननाणा न मागनाता 
दपल् या मजीतील कीं त्रा्णाराींना नणल्याचे माोे जानेाारी, २०१५ मध्ये ाा याणरम्यान 
िनणशयनास दले, ोे खरे दोे काय, 
(२) ेसल् यास, याप्रकराी चौकशी कर यात दली दोे काय, 
(३) ेसल् यास, चौकशीत काय दढ  न दले ा  यानुसार या प्रकराातील णोषीींार कोाती 
कारााई केली ाा कर यात येत दोे, 
(४) ेवायाप, कोातीच कारााई कर यात दली नसल् यास नालींबाची काराे काय दोेत ? 
  

श्री. चांद्रिाांत पाटील : (१) ोे खरे नाोी  तथानप, ेशा दशयाचे ाृत नण  २१ १२ २०१४ 
रोजीच्या ाृतपत्रामध्ये प्रकािशत झाले दोे  
(२), (३) ा (४) सणर प्रकरााची सनास्तर चौकशी करुन ेोााल साणर करयाकररता े ीक्षक 
ेिभायींता, णक्षता ा गुािनयींत्रा मींड , औरींगाबाण याींना क नायात दले दोे  

----------------- 
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पुणे जजल््यातील बारामती तसचे सातारा जजल््यातील शशरिळ-लोणांद-बारामती  
या रस्त्त्याांचे चौपदरीिरणाचे िाम पूणच िरण्याबाबत 

  

(४०) *  ४९४८   श्री.रामराज े नाईि-ननांबाळिर :   सन्माननीय सािचजननि बाांधिाम 
(सािचजननि उपक्रम िगळून) मांरी पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :-  

(१) पुाे जजल््यातील बारामती तसेच सातारा जजल््यातील िशरा -लोाींण-बारामती या चौपणरी 
रस्याींच्या कामाची प्रगती ा सवाय:जस्थती काय दोे, 
(२) या रस्याच ेकाम ेवायापोी ेप ाय ेास्थेत दोे, ोे ोी खरे दोे काय, 
(३) ेसल्यास, याची काराे काय दोेत, 
(४) या रस्याचे काम ारीत प ाय करयाबाबत शासनान े कोाती लपाययोजना केली ाा 
करयात येत दोे ? 
  

श्री. चांद्रिाांत पाटील : (१) िशरा  लोाींण र्ल्ा बारामती रस्ता चौपणरीकरा प्रकल्पाची 
ूक ा ७८ क्रक मी  लाींबीपीक  ४८ क्रक मी  लाींबीम ील चौपणरीकरा डीबीूम पयांत पुाय झालेले 
दोे  
(२) ोोय  
(३) भा सींपाणनाेभाााी प्रकल्पाचे काम ेप ाय दोे  
(४) भा सींपाणन प्रक्रिया प ाय करुन प्रकल्पाचे काम तातडीन े पाुय करयाबाबत पाठपुरााा 
करयात येत दोे  

----------------- 
राज्यातील अांध, अपांग िमचशाळा ि विद्यालयातील िमचचाऱ्याांना  

सेिाननितृ्ती ितेन मांजूर िरण्याबाबत 

(४१) *  ५४८८   श्री.श्रीिाांत देशपाांड े:   सन्माननीय सामाजजि न् याय मांरी पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :-  

(१) ेीं , ेपींग कमयशा ा ा नावायालयातील २००५ प ाीच्या कमयचाऱ्याींना ज नी पेन्शन लाग  
करयाबाबत मा प्र ान सधचा, शालेय िशक्षा याींना ेमरााती नाभााग िशक्षक दघाडीन े
नणनाींक ६ रे्ब्रुाारी, २०१५ रोजी ाा यासमुारास मागाी केली दोे, ोे खरे दोे काय, 
(२) ेसल्यास, सन २००५ प ाीच्या लागलेल्या ेीं , ेपींग कमयशा ा कमयचाऱ्याींना ज नी पेन्शन 
लाग  करयानाषयी शासनाचे  ोरा दोे काय, 
(३) ेसल्यास, ेीं , ेपींग कमयशा ा नावायालयातील ेपेक्षीत कमयचाऱ्याींना न्याय िम याच्या 
दृष्ीने काय लपाययोजना केली दोे ? 
  

श्री. राजिुमार बडोले : (१), (२) ा (३) सामाजजक न् याय नाभाागामार्य त ेपींगाींच् या 
कमयशा ाींम ील कमयचा-याींना साेािनाृ ती ाेतन मींज र कर याची बाब शासन स् तराार 
नाचारा ीन दोे  

----------------- 
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सामाजजि न्याय विभागाच्या खाजगी अनुदाननत शाळेतील िननष्ट्ठ महाविद्यालयीन  
शशक्षिाांना ६ िषाचपासून पगार न शमळाल्याबाबत 

(४२) *  ३९४४   श्री.सनतश चव्हाण, श्री.हेमांत टिले, श्री.सांहदप बाजोररया, डॉ.सुधीर ताांब,े 
श्री.हदपिराि साळुांख-ेपाटील, श्री.अमरशसांह पांडडत, श्री.ख्िाजा बेग, श्री.विक्रम िाळे, श्री.अननल 
भोसले, श्री.धनांजय मुांड,े श्री.अब्दलु्लाखान दरुाचणी :   सन्माननीय सामाजजि न् याय मांरी पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) सामाजजक न्याय नाभाागाच्या खाजगी ेनुणािनत शा ेतील किनषठ मोानावायालयीन 
िशक्षकाींना ६ ाषायपास न पगार नाोी ोे खरे दोे काय, 
(२) ेसल्यास, लक्त प्रकराी शासनामार्य त चौकशी केली दोे काय, 
(३) ेसल्यास, चौकशीचे िनषकषय काय दोेत ा यानुसार सणर िशक्षकाींची लपासमार ोोऊ नये 
म्ोा न शासनान ेकोाती लपाययोजना केली ाा करयाींत येत दोे, 
(४) ेवायाप, कोातीच लपाययोजना केली नसल्यास, नालींबाची काराे काय ? 
  

श्री. राजिुमार बडोले : (१) ोोय 
(२) ा (३) शासन िनायय नण  २६.०६.२००८ ा नण  ३१.०८.२००९ ेन्ाये राज्यात नाजाभाज 
दश्रमशा ेंच्या १४८ किनषठ मोानावायालयाींना मान्यता णेयात दलेली दोे  सणर किनषठ 
मोानावायालयातील िशक्षक ा िशक्षकेतर कमयचाऱ्याींच्या पणाींना लच्चस्तर सिमतीची मान्यता 
नसल्यान ेाेतन ेणा करता दलेले नाोी  पणाींना मान्यता णेयाचा प्रस्ताा लच्चस्तर सिमतीस 
साणर करयात दला ेसता लच्चस्तर सिमतीन ेनणलेल्या िनणशशानुसार प्रस्ताा मा नात मींत्री 
तसेच मा मखु्यमींत्री याींच्या मान्यतेने लच्चस्तर सिमतीस रे्रसाणर करयात दला दोे  
(४) प्रश्न लवा् ाात नाोी  

----------------- 
राज् यातील िधृ् दाश्रमात सोयी-सुविधा पुरविण्याबाबत 

(४३) *  ३६९५   अॅड.जयदेि गायििाड, श्री.धनांजय मुांड,े श्री.सुननल तटिरे, श्री.हेमांत टिले, 
श्री.अननल भोसले, श्री.विक्रम िाळे, श्री.नरेंद्र पाटील, श्री.ख्िाजा बेग, श्री.अब्दलु्लाखान 
दरुाचणी : सन्माननीय सामाजजि न्याय ि विशेष सहाय्य मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील 
काय :- 
(१) ाधृ् णाास् थेत दप्प तेष ्ाींनी पाठ क्रर्रनाल् यानींतर ासााा येथील लच्चभ्र  ास्तीतील फ्ल््मध् ये 
गेली पाच ाषश ूकाक  ोलाखीच ेजीान जगाा-या जयश्री गोा कर या ाधृ् णेचा मृ य  झाल् याची 
न् यायालयाने गींभाीर णखल घेऊन मा लच् च न् यायालयाने राज् यात ाधृ् णाश्रमात पुरेशी व् यास् था 
कर याचे शासनास दणेश नणले दोेत ोे खरे दोे काय, 
(२) ेसल् यास,  यानुसार शासनान ेकोाती काययााोी केली ाा कर यात येत दोे, 
(३) ेवायाप कोातीच काययााोी केली नसल् यास, नालींबाची काराे काय दोेत ? 

श्री. राजिुमार बडोले : (१) ोोय  
(२) मा लच्च न्यायालयाच्या िनणेशानुसार प्रयेक जजल््यामध्ये ाधृ्णाश्रम स्थापन करयाबाबत 
दाश्यक ती काययााोी करयाबाबत दयुक्त, समाजकल्याा पाेु तसेच मोसुल ा ान 
नाभााग याींचकेड न ेिभाप्राय मागनायात दले दोेत  
(३) प्रश्न लवा् ाात नाोी  

----------------- 
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राज् यातील िैिाडी समाजाचे के्षबरय बांधन उठिून सदर समाजास  
अनुसूधचत जातीमध् ये समाविष्ट् ट िरण्याबाबत 

 (४४) *  ४७३०   श्री.हेमांत टिले, श्री.किरण पािसिर, श्री.अननल भोसले, श्री.नरेंद्र पाटील, 
श्री.हदपिराि साळुांख-ेपाटील :   सन्माननीय सामाजजि न् याय मांरी पुढील गोष्ीींचा खलुासा 
करतील काय :- 
(१) राज् यातील की काडी समाज ोा नाणभाायमध् ये ेनसु धचत जातीच् या प्रागायत येत ेस न तोच 
समाज लायररत मोाराष लात नामकु् त जाती ा भा्क् या जमातीच् या मागासागीय प्रागायमध् ये 
येतो, ोे खरे दोे काय, 
(२) ेसल् यास, राज् यातील की काडी समाजाच े के्षबत्रय बीं न लठा न सणर समाजास ेनसु धचत 
जातीमध् ये समानाष ् करााे ेशी िशर्ारस डी बाबासाोेब दींबेडकर सींशो न कें द्र, पुाे याींनी 
नणनाींक ५ सप्प ्ेंबर, २०१४ रोजी ाा  यासमुारास शासनास साणर केले, ोे खरे दोे काय, 
(३) ेसल् यास, सणर समाजाच े के्षबत्रय बीं न लठा न राज् यातील साय की काडी समाजास 
ेनुस धचत जातीमध् ये समानाष ् कर याचा िनायय राज् याच् या मींत्री मींड ान े घेतला ेस न 
 याबाबतची िशर्ारस शासनान े नणनाींक ७ ऑक् ्ोबर, २०१४ रोजी ाा  यासुमारास कें द्र 
शासनाकड ेकेली, ोेोी खरे दोे काय, 
(४) ेसल् यास, सणर समाजास कें द्र शासनाकड न न् याय िम  याच् या दृष ्ीन े राज् य शासनाने 
कोाता पाठपुरााा केला ाा कर यात येत दोे, 
(५) ेवायाप पाठपुरााा केला नसल् यास  याची सायसा ारा काराे काय दोेत ? 
  

श्री. राजिुमार बडोले : (१), (२) ा (३) ोे खरे दोे  
(४) नाणभाय ाग ता लायररत मोाराष लामध् ये के्षत्रीय बीं न लठा न सींप ाय मोाराष लात की काडी 
समाजाचा ेनुस धचत जातीमध् ये समााेश कर यासाठी राज् य शासनाने कें द्र शासनास िशर्ारस 
केलेली दोे  
(५) प्रश् न लवा् ाात नाोी  

----------------- 
आघार ब.ु||, (ता.मालेगाांि, जज.नाशशि) येथे श्रािण बाळ योजनचेा गैरफायदा  

घेऊन शासनाची फसिणुि िरणाऱ्याांची चौिशी होणेबाबत 

 (४५) *  ५२६१   डॉ.अपूिच हहरे :   सन्माननीय सामाजजि न्याय ि विशेष सहाय्य मांरी 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मालेगाींा (जज नािशक) तालुक्यातील दघार ब ु|| येथील श्रााा बा  योजनेचा गीरर्ायणा 
घेऊन शासनाची र्साा क करााऱ्याींची चौकशी व्ोााी, ेशी मागाी स्थािनक ग्रामस्थाींनी 
तोिसलणार, मालेगाींा (जज नािशक) याींचेकड े नणनाींक ९ जानेाारी, २०१५ रोजी ाा यासमुारास 
ेजायवााारे केली दोे, ोे खरे दोे काय, 
(२) ेसल्यास, दघार बु || येथील सरपींच ोे ेपात्र ा स नशेतकरी ेसतानाोी याींनी या 
योजनेचा लाभा घेतल्याचे िनणशयनास दले, ोे ोी खरे दोे काय, 
(३) ेसल्यास, प्रस्तुत तिारीची चौकशी करयात दली दोे काय, यात काय दढ  न दले 
ा यानुषींगाने सींबींध त णोषीींनारुध्ण कोाती काययााोी करयात दली ा करयात येत दोे ? 
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श्री. राजिुमार बडोले : (१) ोोय, ोे खरे दोे  
(२) ोोय, ोे खरे दोे  
(३) सणर तिारीची तलाठी दघार बु || याींचे मार्य त प्राथिमक चौकशी करयात दली दोे  या 
चौकशीत सणर लाभााथी स न ेस न श्राााबा  सेाा राज्य िनाृती ाेतन योजनेचा लाभा 
घेयास पात्र नाोीत, ेस ेदढ  न दले दोे  या चौकशी ेींती लाभाार्थयाांच ेेनुणान तापुरत े
बींण करयात दले दोे  या प्रकरााचे गाींभाीयय नाचारात घेऊन नायब तोिसलणार (ग्रामीा), 
सींगायो, ता मालेगाींा ा मींड  ेध कारी, णाभााडी याींच्या नाशेष पथकामार्य त सखोल चौकशी 
सुरु करयात दली दोे  

----------------- 
सािचजननि बाांधिाम विभागातील अधधक्षि अशभयांत्याांची ररक्त असलेली पदे 

(४६) *  २९०४   श्री.गोवपकिशन बाजोरीया :   सन्माननीय सािचजननि बाांधिाम (सािचजननि 
उपक्रम िगळून) मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) साायजिनक बाीं काम नाभाागातील े ीक्षक ेिभायींयाींची (स्थापय) जा पास ४२ पणे 
ररक्त ेसल्याने नाभाागातील कामकाजाार नापररत पररााम झालेला ेस न पणे भारत 
नसल्यान ेेसींतोष िनमाया झाला दोे, ोे खरे दोे काय, 
(२) ेसल्यास, सन २००० पास न या नाभाागातील काययकारी ेिभायींता पणोन्नतीस पात्र 
ेसतानाोी याींना बढती न णेता, लल् सन २००० ची ज्येषठता याणी काोीोी कारा नसताना 
मजीतील ेपात्र काययकारी ेिभायींयाींना पणोन्नतीचा लाभा िम ााा म्ोा न सन २०१० मध्ये 
बणलयात दली, ोे ोी खरे दोे काय, 
(३) ेसल्यास, याबाबत न्यायालयान े स्पष् िनणशश नणल्यानींतरोी कोातीोी काययााोी न 
झाल्याने काोी ेन्यायग्रस्त ेिभायींयाींनी नणनाींक १६ नोव्ोेंबर, २०१४ ाा यासुमारास नागप र 
येथे मा मुख्यमींत्री याींचकेड ेलेखी िनाेणन णेऊन याबाबत चौकशी ा णोषीार कारााई करयाची 
मागाी केली, ोे ोी खरे दोे काय, 
(४) ेसल्यास, याबाबत कोाती कारााई केली ेथाा करयात येत दोे, ेसल्यास चौकशी 
ा कारााईचे स्ारुप काय दोे ? 
  

श्री. चांद्रिाांत पाटील : (१) ोे खरे नाोी  तथानप, साायजिनक बाीं काम नाभाागाची १५ ा ेन् य 
नाभाागाींची (प्रितिनयुक् तीची) १३ ेशी ूक ा सध् या २८ े ीक्षक ेिभायींता (स् थाप य) ची पणे 
ररक् त ेस न, पणोन् नतीने ररक् त पणे भार याबाबतचा प्रस् ताा सामान् य प्रशासन नाभाागाच् या 
मान् यतेस् ता साणर केला दोे  
(२) ोे खरे नाोी  
     काययकारी ेिभायींता (स् थाप य) सींागायची सन १९९०-१९९८ या कालाा ीची नण २८.२.२००० 
रोजी प्रिसा  केलेली ज् येष ठतासचुी ोी ता पुर या स् ारुपाची ोोती  सणर याणी बाबत प्राप्प त 
झालेल् या दके्षपाचा साींगोपाींग नाचार करुन सणर याणी नण १२.५.२०१० रोजी ेींितम स् ारुपात 
प्रिसध्ण करयात दली  
(३) (े) काययकारी ेिभायींता (स् थाप य) सींागायची नण २८.२.२०१२ रोजी प्रिसा  कर यात दलेली 
ेींितम ज् येष ठतासुची मा प्रशासक य न् यायाध कराान े नण १०.५.२०१३ च् या दणेशान् ाये रद्द 
ठरनाली  सणर दणेशानारुा  शासनाच् याातीन े मा लच् च न् यायालय, मुींबई येथ े ेपील णाखल 
कर यात दले  
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(ब) मा न् यायाध करााच् या नण १०.५.२०१३ च् या दणेशानारुा  मा लच् च न् यायालय, नागप र 
खींडपीठ येथेोी काययकारी ेिभायीं याींने याधचका णाखल केली  सणर याधचकेमध् ये मा लच् च 
न् यायालयाच् या नागप र खींडपीठान ेIn accordance with law  ज् येष ठतास ची तयार कर याच े
दणेश नण ५.१२.२०१३ रोजी नणले  
(क) मा मुख् यमींत्री मोोणयाींना नणलेल् या िनाेणनाार ‘िनयमानुसार काययााोी करााी’ ेसे िनणशश 
मा मुख् यमींत्री मोोणयाींनी नणले  
(ड) मा लच् च न् यायालयाच् या नागपुर खींडपीठान े नणलेल् या दणेशानुसार काययकारी ेिभायींता 
(स् थाप य) सींागायची सन १९९०-१९९८ या कालाा ीची ेींितम ज् येष ठतास ची सेाा प्राेश 
िनयमातील तरतुणी ा ज् येष ठतचे े िनयम नाचारात घेऊन िनयमानुसार नण २९.१.२०१५ रोजी 
प्रिसा  कर यात दली दोे  सणर ज् येष ठतास चीस मु  ेजय ि ५३/२०१५ ेन् ाये मा प्रशासक य 
न् यायाध करा, मुींबई येथे दव् ोािनत कर यात दलेले ेसुन सणर प्रकरा न् यायप्रनाष ठ दोे  
(४) प्रश् न लवा् ाात नाोी  

----------------- 
मुरबाड (जज.ठाणे) तालुक्यातील आश्रमशाळाांमधील अनागोंदी िारभाराबाबत 

(४७) *  २६४७   श्री.धनांजय मुांड,े श्री.सुननल तटिरे, श्री.अमरशसांह पांडडत, श्री.सनतश 
चव्हाण :   सन्माननीय आहदिासी वििास मांरी पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) मुरबाड (जज ठााे) तालुक्यातील दश्रमशा ाींम ील ेनागोंणी कारभाारामु े नावायार्थयाांच े
ोाल ोोत दोेत, ेशा प्रकारच्या तिारी नणनाींक १० जानेाारी, २०१५ रोजी ाा यासुमारास 
प्राप्पत झाल्या दोेत, ोे खरे दोे काय, 
(२) ेसल्यास, या दश्रमशा ेत िनकृष् णजायचे ेन्न, ेपुऱ्या शीक्षणाक सोयीसुना ा िम त 
ेसल्यान ेयाींची ेध कच गीरसोय ोोत दोे, ोेोी खरे दोे काय, 
(३) ेसल्यास, या ेनागोंणी कारभाार प्रकल्प ेध कारी, मुख्याध्यापक ा ेध क्षक जबाबणार 
दोेत, ोेोी खरे दोे काय, 
(४) ेसल्यास, लपरोक्त प्रकराी चौकशी केली दोे काय, 
(५) नसल्यास, नालींबाची काराे काय दोेत ? 
  

श्री. विष्ट् णु सिरा : (१) मुरबाड तालुक् यामध् ये दनणाासी नाकास नाभाागाींतगयत शासक य 
माध् यिमक दश्रमशा ा मोरोशी, सासा,े खु्ल, मा  दणा प्राथिमक दश्रमशा ा, मढ ेशा 
ूक ा ५ दश्रमशा ा काययरत ेस न या दश्रमशा ाींबद्दल ेशा प्रकारच् या तिारी सींबींध त 
कायायलयाकड े प्राप्प त झाल् या नस न याबाबत नण  १० -१२-२०१४ च् या णी  पुढारी ा प्रोार या 
ाृतपत्रात बातमी प्रिसध् ण झालेली दोे  
(२), (३) ा (४) मुरुबाड तालुक् यातील दश्रमशा ाींमध् ये शासनाने ठरा न नणलेल् या प्रमााानुसार 
सकस ा पो्भार जेाा नणले जाते   याचप्रमाा े नावायार्थ याांना दाश् यक ेसाारे लेखन 
सानो य, तसेच शीक्षणाक सानो य णराषी णे यात येते  नावायाथी दजारी पडल् यास  याार 
ाे ीच लपचार कर यात येऊन  याींची का जी घेतली जात े 
(५) प्रश् न लवा् ाात नाोी  

----------------- 
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अशलबाग (जज.रायगड) तालुक्यातील शासिीय विश्रामगहृाच् या नुतनीिरणाबाबत 

(४८) *  ३८८९   श्री.जयांत पाटील :  ताराांकित प्रश्न क्रमाांि ५०८७१ ला हदनाांि ७ जनू, २०१४ 
रोजी हदलेल्या उत्तरासांदभाचत -:    सन्माननीय सािचजननि बाांधिाम (सािचजननि उपक्रम 
िगळून) मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) ेिलबाग (जज रायगड) येथ े साायजिनक बाीं काम नाभाागाच्या ेध पयाखाली तषृार ा 
सारींग ोी शासक य नाश्रामगोेृ काययरत दोेत, ोे खरे दोे काय, 
(२) ेसल्यास, मागील णोन दधथयक ाषायपास न पयय् काींच्या सींख्येत सातयाने ााढ ोोत ेस न 
शासक य ेध कारीोी मोठ्या प्रमााात येत ेसल्याने लपल  जागा ेप री पडत े म्ोा न 
नाीन सकी् ोाऊस बाीं ाेबाबत मागाी केली ोोती, ोे खरे दोे काय, 
(३) तसेच, शासक य नाश्रामगोेृ तषृार ा सारींग प्रस्तानात डमारती नतुनीकरा 
करयाबाबतच्या प्रस्तााास मान्यता नणलेली दोे काय, 
(४) नसल्यास, नालींबाची काराे काय दोेत ? 
  

श्री. चांद्रिाांत पाटील : (१) ोे खरे दोे  
(२) ोे खरे दोे  
(३) तुषार नाश्रामगोृाच ेनुतनीकरा करयाच्या प्रस्तााास मान्यता प्राप्पत ेसुन काम प्रगतीत 
दोे  
     सारींग नाश्रामगोृाच ेनुतनीकरााचा प्रस्ताा शासन मान्यतेसाठी साणर करयाच्या सुचना 
मुख्य ेिभायींता, सा बाीं प्राणेिशक नाभााग, मुींबई याींना णेयात दल्या दोेत  
(४) प्रश्न लवा् ाात नाोी  

----------------- 
सािचजननि बाांधिाम विभागात मुांबईतील शसडनहॅम महाविद्यालय िामा  

रुग्णालयात इ.हठिाणी दरुूस्त्तीच्या िामात झालेला गैरप्रिार 

(४९) *  ३५३७   अॅड.ननरांजन डािखरे, श्री.सांजय दत्त, श्री.शरद रणवपसे, श्री.मुझफ्फर हुसैन 
सय्यद, श्री.अशोि उफच  भाई जगताप :   सन्माननीय सािचजननि बाांधिाम (सािचजननि 
उपक्रम िगळून) मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) साायजिनक बाीं काम नाभाागामार्ां त मुींबई येथील िसडनो्म मोानावायालयाच ेप्राेशवााार ा 
ेन्य णरुुस्ती कामासाठी रु १ को्ी ५७ लाख ५४ ोजार, तेलींग मुलीच्या ासतीगोृातील 
शौचालय णरुूस्ती ा ेन्य णरुूस्ती कामाींसाठी रक्कम रू १ को्ी ८ लाख, कामा रु्ाालयातील 
ऑपरेशन धथू्र ा यातील नतुनीकराासाठी रु २ को्ी ३२ लाख ३४ ोजार, ा चचयगे् 
(मुींबई) येथील मुलाींच्या ासतीगोृातील लावायाींच े नुतनीकरा, शौचालय णरुूस्ती ा रींगरींगो्ी 
कामाींसाठी ८९ लाख १३ ोजार रूपये डतका खचय माोे जलुी, सप्प े्ंबर, ऑक््ोबर ा नोव्ोेंबर, 
२०१४ या चार मनोन्यात केला ेसल्याचे नणनाींक १० जानेाारी, २०१५ रोजी ाा या सुमारास 
िनणशयनास दले, ोे खरे दोे काय, 
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(२) ेसल्यास, िसडनो्म मोानावायालयाच्या प्राेशव्णारासाठी १० लाख खचय झाल्याचे 
णाखनायात दले ेसले तरी प्रयक्षात मात्र गेल्या णोन ाषायपास न या प्राेशवाााराच ेकोातेोी 
काम झाले नसल्याचे तसेच तेलींग मुलीींचे ासतीगोृ, कामा रु्ाालयात ा मुलाींचे ासतीगोृ 
चचयगे् येथील कामे णेखील न करताच रेकीडयार णाखा न पीसे घेतल्याचे माोे जानेाारी, २०१५ 
मध्ये ाा याणरम्यान िनणशयनास दले दोे, ोे ोी खरे दोे काय, 
(३) ेसल्यास, साायजिनक बाीं काम नाभाागातील ेध कारी ा कीं त्रा्णार (मज र सींस्था) याींच्या 
सींगनमतान ेप्पल्स््र णरुूस्ती ा रींगरींगो्ी ेशी कामे णाखा न तसचे ेन्य बोगस काम े केली 
ेसल्याचेोी सका  डन्व्ोेजस््गेशन (ूसदय्ी) या ाृतपत्र माध्यमाच्या ्ीमन े नणनाींक १० 
जानेाारी, २०१५ रोजी ाा यासुमारास िनणशयनास दाले दोे, ोे ोी खरे दोे काय, 
(४) ेसल्यास, यासींणभाायत चौकशी करयात दली दोे काय, ा चौकशीत काय दढ  न दोे, 
(५) ेसल्यास, चौकशीनुसार सींबींध त णोषी ेध काऱ्याींार कोाती कारााई केली दोे ाा 
करयात येत दोे ? 
  

श्री. चांद्रिाांत पाटील : (१) ेशा दशयाच ेाृ त णीिनक सका  या ाृ तपत्रामध् ये नण ११ १ २०१५ 
रोजी प्रिसा  झालेले दोे  
(२), (३) ा (४) ोे खरे नाोी  तथानप, णक्षता ा गुािनयींत्रा मींड , नाी मुींबई याींना चौकशीच े
दणेश णे यात दले दोेत  
(५) णक्षता ा गुािनयींत्रा मींड , नाी मुींबई याींच् याकड न चौकशी ेोााल ेवायाप प्राप्प त 
झाल् यानींतर पुढील काययााोी कर यात येईल  

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

खामगाांि (जज.बुलढाणा) येथील ज्ञानगांगा नदीिर बाांधण्यात  
येणाऱ्या पुलाचे अांदाजपरिाला मांजूरी देण्याबाबत 

  

(५०) *  ४०५३   श्री.पाांडुरांग फुां डिर :   सन्माननीय सािचजननि बाांधिाम (सािचजननि उपक्रम 
िगळून) मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) िनम् न ज्ञानगींगा बोृत लघुपा्बीं ारे योजना या प्रकल्पाकड ेजाााऱ्या ा ज्ञानगींगा नणीार 
बाीं यात येााऱ्या पुलाचे काम ेवायापपयांत सुरु झाले नाोी, ोे खरे दोे काय, 
(२) ेसल्यास, सणर पुलाच ेेींणाजपत्रकाला रु ९८८.८९ लाखास ताींबत्रक मान्यता िम ाेकरीता 
ेींणाजपत्रक मुख्य ेिभायींता साायजिनक बाीं काम नाभााग, ेमरााती याींचेकड े मागील १ 
ाषायपास न प्रलींबबत दोे, ोे खरे दोे काय, 
(३) ेसल्यास, सणर ेींणाजपत्रकाला ताका  मींज री णेऊन सणर पलुाचे बाीं कामाच्या कामाला 
सुरुाात कराेबाबत शासन ताका  कारााई कराार दोे काय, 
(४) नसल्यास, नालींबाची काराे काय दोेत ? 
  

श्री. चांद्रिाांत पाटील : (१) ोे खरे दोे  
(२), (३) ा (४) प्रश् ना ीन पुलाच् या सनास् तर साशक्षााची काययााोी प्रगतीत दोे  

----------------- 
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राज्यात अपांगाच्या िाढलेल्या सांख्येमुळे नोिऱ्याांमध्ये आरक्षणात िाढ िरण् याबाबत 

(५१) *  ३७८०   श्री.विजय धगरिर :   सन्माननीय सामाजजि न् याय मांरी पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यात ेपींगाच्या प्रमाापत्राच्या द ारे शासक य योजनाींचा नाशेषत: नोकरीचा लाभा 
घेयासाठी बोगस ेपींगाींच्या सींख्येत ााढ झाल्याच ेिनषपन्न झाले दोे, ोे खरे दोे काय, 
(२) ेसल्यास, ेपींगाींच्या ााढलेल्या सींख्येम ेु नोकऱ्याींमध्ये तीनजाजी सोा ्क्के दरक्षााची 
तरतुण करााी ेशी मागाी मोाराषल राज्य ेपींग कमयचारी-ेध कारी सींघ्नेन ेकेली दोे, ोे 
खरे दोे काय, 
(३) ेसल्यास, सणर मागाीनसुार शासन कोाती लपाययोजना कराार दोे ाा करीत दोे, 
(४) ेसल्यास, याचे स्ारुप काय दोे ? 
  
श्री. राजिुमार बडोले : (१) ा (२) ोे खरे नाोी  साायजिनक दरो् य नाभााग, शासन िनायय 
नण  ६ १० २०१२ ेन् ाये ेपींगाींना सींगाक प्राालीवााारे (SADM) ेपींगाींच् या सींख् येत ााढ 
झाल् याबाबत तसेच ेपींगाींच् या सींख् येत ााढ झाल् यामु े नोक-याींमध् ये तीन ्क् के जाजी सोा 
्क् के दरक्षााची तरतुण कर याची मागाी कराारे िनाेणन शासनास प्राप्प त झालेले नाोी  
(३) ा (४) प्रश् न लवा् ाात नाोी  

----------------- 
स्त्री ि पुरुष अशा जेष्ट्ठ नागररिाांसाठी एिच ियोमयाचदा ननजश्चत िरण्याबाबत 

(५२) *  २६७७   श्री.अननल सोले, श्री.नागो गाणार, श्री.शमतेश भाांगडडया :   सन्माननीय 
सामाजजि न् याय मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मोाराषलातील जेषठ नागररकाींकररता सरकारने केलेल्या  ोराात कुठलीोी दधथयक तरतुण 
नसल्यान ेया  ोरााचा लाभा जेषठ नागररकाींना ोोत नसल्याच ेनणनाींक ८ सप्प े्ंबर, २०१४ रोजी 
िनणशयनास दले, ोे खरे दोे काय, 
(२) राज्यात ज्येषठ ा ााृ  नागररकाींना शासक य सोयी सालती िम यासाठी शासनान े
ायोमयायणा पुरुषाींसाठी ६५ ाषश ा स्त्रीयाींसाठी ६० ाषश िनजश्चत केल्याने स्त्री दणा पुरूष ेसा 
भाेणभााा करयात दला, ोे खरे दोे काय, 
(३) मात्र कें द्र शासनाने स्त्री दणा पुरुषाींसाठी ज्येषठ नागररक म्ोा न ६० ाषश ायोमयायणा 
िनजश्चत केली दोे, ोे ोी खरे दोे काय, 
(४) ेसल्यास, ायातील या तर्ाातीींमु े राज्यातील ३० लक्ष जेषठ नागररक या सालती 
पासुन ाींधचत दोे, ोे खरे दोे काय, 
(५) ेसल्यास, या प्रकराी लपरोक्त प्रकराी शासनान ेलक्ष घाल न पुरूष दणा स्त्रीयाींसाठी ६० 
ाषायची ायोमयायणा िनजश्चत करून तसा शासन िनायय िनगयिमत कराार दोे काय ? 
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श्री. राजिुमार बडोले : (१) नाोी  
(२) नाोी  
     “राज्याच ेसायसमााेशक ज्येषठ नागररक  ोरा-२०१३ मध्ये ज्येषठ नागररकाींची व्याख्या 
ोी ६५ ाषायच्या ार ाय ेसलेल्या साय व्यक्तीींना ायस्कर व्यक्ती समजयात येईल  ोी 
व्याख्या जात, ाींश, पींथ, िलींग, शीक्षणाक क्रकीं ाा दधथयक णजाय यापास न स्ातींत्र ेसले” ेसे 
स्पष् करयात दले दोे  
(३) ोोय  
(४) नाोी  
(५) प्रश्न लवा् ाात नाोी  

----------------- 
खारघर टोलनाक्यािर घेण्यात येणाऱ्या टोल मधुन पनिले येथील 

३२ गािाांना या टोलमधून सूट देण्याबाबत 
  

(५३) *  २८४२   डॉ.नीलम गोऱ्हे, प्रा.जोगेन्द्र ििाड े:  ताराांकित प्रश्न क्रमाांि १५६१ ला 
हदनाांि ११ डडसेंबर, २०१४ रोजी हदलेल्या उत्तराच्या सांदभाचत:    सन्माननीय सािचजननि 
बाांधिाम (सािचजननि उपक्रम िगळून) मांरी पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) न्यायालयाच्या दणेशामु े राज्य शासनान ेखारघर येथील ्ोलनाका माोे जानेाारी, २०१५ 
च्या सुमारास सुरु करयात दला, ोे खरे दोे काय, 
(२) ेसल्यास, या खारघर ्ोलनाक्यात न पनाेल, कामोठे, खारघर, क ींबोली ा कोपरा ोी 
ाग ली ेसली तरी पनाले गाााच्या लल्लेखामु े खाींणेश्ार ा ननान पनाेल या िसडको 
ासाोतीम ील ााोनाींचा सालतीमध्ये समााशे करयात दला नाोी, ोे ोी खरे दोे काय, 
(३) ेसल्यास, स्थािनक गाााींना ाग याबाबत राज्य शासनाने कोाता िनायय घेतला दोे ा 
याचे स्ारुप काय दोे, 
(४) ेवायाप िनायय घेतला नसल्यास, नालींबाची काराे काय दोेत ? 
  
श्री. चांद्रिाांत पाटील : (१) सालत करारनाम्यातील े्ी ा शती नुसार प्रश्ना ीन पथकर 
नाक्याार पथकर ासुली सुरु करयात दली दोे  
(२) ोे खरे नाोी  
(३) ा (४) मुख्य ेिभायींता (नाशेष प्रकल्प) सा बा नाभााग, मुींबई याींच्या ेध्यक्षतखेाली 
े्यासग् सिमतीची स्थापना करयात दली दोे ा सिमतीच्या ेोाालानुसार काययााोी 
करयाचे िनयोजन दोे  

----------------- 
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स्त्ियांसेिी सांस्त्थाांमाफच त चालविण्यात येणाऱ्या अांपगाच्या विशेष शाळाांमधील  
अधचिेळ िमचचाऱ्याांना सुधाररत िेतनशे्रणी शमळत नसल्याबाबत 

(५४) *  ३२५७   श्री.रामनाथ मोते, श्री.नागो गाणार, डॉ.अपूिच हहरे :   सन्माननीय सामाजजि 
न् याय मांरी पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) राज्य सरकारी कमयचारी तसचे ेनुणािनत सींस्थाींम ील िशक्षक ा िशक्षकेतर कमयचाऱ्याींना 
६ ाा ाेतन दयोग लाग  करयात दला दोे, ोे खरे दोे काय, 
(२) ेसल्यास, सामाजजक न्याय नाभाागाच्या मान्यताप्राप्पत ेनुणािनत ेपींगाच्या शा ाींम ील 
प ायाे  िशक्षक िशक्षकेतराींना नणनाींक ४ डडसेंबर, २००९ च्या शासन दणेशानुसार ६ ाा ाेतन 
दयोग लाग  करयात दला दोे, ोे खरे दोे काय, 
(३) ेसल्यास, याच शा ाींम ील े याे  कमयचाऱ्याींना ६ ाा ाेतन दयोग गेल्या ८ ाषश लाग  
न करयाची काराे काय दोेत, 
(४) मा ेपींग कल्याा दयुक्त याींनी नणनाींक २३ म,े २०११ च्या प्रस्तााावााारे े याे  
कमयचाऱ्याींना ६ ाा ाेतन दयोग लाग  करयाबाबत िशर्ारस केली दोे, ोे खरे दोे काय, 
(५) मोाराषल राज्य िशक्षक पररषणेचे कायायध्यक्ष ा कोका नाभााग िशक्षक मतणार सींघाच े
लोकप्रितिन ी याींनी नणनाींक ३० डडसेंबर, २०१४ रोजी याबाबत िनाेणन नणले दोे, ोे खरे दोे 
काय, 
(६) ेसल्यास, िनाेणनाच्या ेनुषींगाने काय काययााोी करयात दली दोे ? 
  

श्री. राजिुमार बडोले : (१) ा (२) ोोय  
(३) या नाभाागाच् या नण  ४.१२.२००९ शासन िनाययान सार शासन मान् यता ा ेनुणान प्राप्प त 
ेींपींगाच् या नाशे ष शा ा ा काययशा ा यातील प ायाे  िशक्षक ा िशक्षके तर कमयचा-याींना ६ 
व्या ाेतन दयोगानुसार सु ारीत ाेतन सींरचना लाग  कर यात दली दोे  
(४) दयुक् त, ेपींग कल् याा, पुाे याींनी कीं त्रा्ी कमयचा-याींना मान नात ााढ कर याचा प्रस् ताा 
शासनास साणर केला दोे  
(५) ा (६) ोोय, सणर बाब शासन स् तराार नाचारा ीन दोे  

----------------- 
राज्यातील अपांग विद्यार्थयाांसाठी असलेला शाळाांमध्ये िां राटी िमचचाऱ्याांना 

 पूणचिेळ िमचचारी म्हणून सामािनू घेण्याबाबत 
  

(५५) *  २९०१   डॉ.सुधीर ताांबे, श्री.विक्रम िाळे, श्री.सनतश चव्हाण, श्री.सांजय दत्त, 
श्री.अशोि उफच  भाई जगताप :  सन्माननीय सामाजजि न् याय मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील ेपींग नावायार्थयाांसाठी ेसलेला शा ाींमध्ये कीं त्रा्ी कमयचारी नमेलेले ेस न 
याींना ेयल्प ाेतन नणले जात ेसल्याचे माोे जानेाारी, २०१५ मध्ये ाा याणरम्यान 
िनणशयनास दले, ोे खरे दोे काय, 
(२) ेसल्यास, कीं त्रा्ी कामगाराींना क्रकती तास काम करााे लागते, तसेच याींना प ाया े 
कमयचारी म्ोा न सामाा न घेाार दोे काय, 
(३) ेवायाप, कोातीच काययााोी करयात दली नसल्यास, याची काराे काय दोेत ? 
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श्री. राजिुमार बडोले : (१) ोोय  
(२) ा (३) कीं त्रा्ी कमयचा-याींना प ाय ाे  म् ोाजेच ८ ते १० तास काम कराा ेलागते  सणर 
कमयचा-याींच् या मान नात ााढ कर याबाबतची बाब शासन स् तराार नाचारा ीन दोे  

----------------- 
मुांबई उपनगरातील अांधत्ि, अपांगत्ि, िणचबधीरता आणण स्त्िमग्नता शाळाांच् या  

शशक्षिाांचे पगार विलांबाने होत असल्याबाबत 

(५६) *  ३३८९   श्री.िवपल पाटील :   सन्माननीय सामाजजि न् याय मांरी पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
  

(१) ेीं ा, ेपींगा, कायब ीरता दणा स्ाम्नता ेशी शारररीक ा मनोाीज्ञािनक दव्ोान े
ेसलेल्या नाशेष मुलाींच्या साय शा ाींना ेनुणान िम ाा े दणा या शा ाींम ील िशक्षकाींच े
पगार शालाथय प्रमााे दणा ाे ेार व्ोााेत दनण मागयाींकड ेशासनाच ेणलुयक्ष झाल्याम ेु या 
नाशेष शा ा ेडचाीत दल्या दोेत दणा दर्ीईनुसार या नावायार्थयाांचा िशक्षााचा 
ेध कार बाध त झाला दोे, ोे खरे दोे काय, 
(२) ेसल्यास, याबाबतची ास्तुजस्थती काय दोे, 
(३) मुींबई दणा लपनगरातील ेशा नाशेष शा ाींचे पगार झालेले नाोीत क्रकीं ाा नालींबान ेोोत 
दोेत याबाबत शासनान ेकाय काययााोी केली दोे ? 
  

श्री. राजिुमार बडोले : (१) ोे खरे नाोी  
(२) ा (३) प्रश् न लवा् ाात नाोी  
 ----------------- 
  

शभिांडी (जज.ठाणे) तालुक्यातील अांबाडी नाक्यािर २५० आहदिासी िुटूांबबयाांचे  
सांसार उघडयािर चालित असल्याबाबत 

(५७) *  ५६३५   श्रीमती हदप्पती चिधरी, डॉ.सुधीर ताांब,े श्री.सांजय दत्त, श्री.अशोि उफच  भाई 
जगताप :   सन्माननीय आहदिासी वििास मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) िभााींडी (जज ठााे) तालुक्यातील ेींबाडी नाक्याार २५० दनणाासी कु  ् ींबबयाींचे सींसार 
लघडयाार चालात ेसल्याच ेमाोे रे्ब्रुाारी, २०१५ मध्ये ाा याणरम्यान िनणशयनास दले, ोे 
खरे दोे काय, 
(२) ेसल्यास, श्रमजीाी सींघ्नचेे युाा जजल्ोाध्यक्ष याींनी पत्रकाराींशी बोलताींना दनणाासी 
समाजातील स्त्री-पुरुषाींना दणा सुिशक्षक्षत युाकाींना याींच्या तालुक्यात रोजगार ोमीच्या 
माध्यमात न रोजगार लपल  व्ोााा, तसेच याींच्याार स्थलाींतराची पा ी येऊ नये यासाठी 
शासन कोातीोी काययााोी करीत ेसल्याचे नणस न येत नाोी, यामु े येथील बाीं ा दपल्या 
मागयासाठी दींणोलन करतील ेसा डशारा नणला दोे, ोे खरे दोे काय, 
(३) ेसल्यास, लपरोक्त प्रकराी शासनाने काय काययााोी केली दोे ाा कराार दोे ? 
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श्री. विष्ट् णु सिरा : (१) सणर नठकााी ५ दनणाासी कु्ुींब ेता परु या स् ारुपात रोजगारासाठी 
स् थलाींतरीत झाल् याचे दढ  न दलेले दोे  
(२) ेशा प्रकारच े िनाेणन प्राप्प त झाल् याच े दढ  न येत नाोी, परींतु दनणाासी कु्ुींबाींच े
स् थलाींतर ोोऊ नये म् ोा न न् युजक्लेस बजे् म  न लाभााच् या योजना राबनाल् या जातात  
 यामध् ये क्रकरााा णकुानासाठी दधथयक सोाय्य, ना्भाट्टी ेनुणान, भााजीपाला व् यासायासाठी 
ेथयसोाय्य ेशा ाेगाेग्या योजना लाभााथींच् या डच् छेनुसार राबनाल् या जातात  नाशेष कें द्रीय 
सोाय्य पी्ीजी या योजने खाली सुध् णा बचत ग् ा पुरुष बचत ग् तथा ाीयजक्तक 
लाभाार्थ याांकरीता पोल् ली र्ामयसाठी ेनुणान, ो ण लागाड, मोगरा लागाड, शेतत े, पीली 
ोाऊस याींसारख् या ाेगाेग्या योजना राबना यात येतात  तसेच दनणाासी बेरोजगार युाक 
युातीींकरीता कौशल् य नाकास योजने ेींतगयत नाना  प्रकारे लणा  व् यजक्तम ा नाकास, सुरक्षा 
रक्षक, र््शन डडझायनीींग, रेडीमेड गारमें् ड  चे प्रिशक्षा णेा न रोजगार लपल   करुन नणले 
जातात  
(३) प्रश् न लवा् ाात नाोी  

----------------- 
तलासरी येथील सरिारी मुलीांच्या िसनतगहृातील मुलीांना अन्नातुन झालेली विषबाधा 

(५८) *  ४१४८   प्रा.जोगेन्द्र ििाड,े श्री.रामहरी रुपनिर, श्री.हररशसांग राठोड, श्री.सांजय दत्त, 
श्री.आनांदराि पाटील, श्रीमती हुस्त्नबान ूखशलफे, डॉ.सधुीर ताांब,े श्री.मुझफ्फर हुसैन सय्यद :   
सन्माननीय आहदिासी वििास मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) दनणाासी नाकास प्रकल्प डोाा  ेींतगयत ेसलेल्या तलासरी येथील सरकारी मलुीींच्या 
ासितगोृातील ३२ मुलीींना नणनाींक ९ जानेाारी, २०१५ रोजी शिुाारी सींध्याका ी ेन्नातुन 
नाषबा ा झाल्यामु े ज्याींची प्रकृती गींभाीर दोे ेशा मुलीींना तलासरी ग्रामीा रु्ाालयात 
णाखल करयात दले ेसल्याच ेिनणशयनास दले ोे खरे दोे काय, 
(२) ेसल्यास, लक्त प्रकराी शासनाने चौकशी केली दोे काय, ेसल्यास, चौकशीत काय 
दढ  न दले ा यानुसार सींबींध त णोषीींार पुढे कोाती कारााई केली ाा करयात येत दोे 
ा भानाषयात ेस ेप्रकार पुन्ोा घड  नयेत म्ोा न कोाती लपाययोजना करयात दली ाा येत 
दोे, 
(३) नसल्यास, नालींबाची काराे काय दोेत ? 
 

श्री. विष्ट् णु सिरा : (१) मुलीींचे शासक य ासतीगोृ, तलासरी, जज पालघर येथील ३२ नव्ोे तर 
२९ मुलीींना नणनाींक ९ १ २०१५ रोजी रात्री जेााानींतर जलुाब, लल्ी ा पो्णखुीचा त्रास 
झाल्याने याींना औष ोपचारासाठी ग्रामीा रु्ाालय, तलासरी येथ ेणाखल करयात दले, ोी 
बाब खरी दोे  
(२) ोोय, चौकशी करयात दली दोे  
     मुलीींच ेशासक य ासतीगोृ, तलासरी, जज पालघर येथील २९ मुलीींना नणनाींक ९.१.२०१५ 
रोजी रात्री जेााानींतर जुलाब, लल्या, पो्णखुीचा त्रास झाल्यान ेग्रामीा रु्ाालय, तलासरी 
येथे औष ोपचार करयात दले  ाीवायक य ेध कारी याींनी २९ मुलीींची तपासाी करुन 
यापीक  २२ मलुीींची प्रकृती नठक ेसल्याने याींना ासतीगोृात पाठनायात दले  लायररत ७ 
मुलीींार लपचार करुन नणनाींक १०.१.२०१५ रोजी ासतीगोृात पाठनायात दले  ाीवायक य 
े  ज क्षक, ग्रामीा रु्ाालय, तलासरी याींनी ासतीगोृात मुलीींनी घेतलेल्या ेन्नाच े नमुन े
तपासाीसाठी लपसींचालक, दरो्य सेाा, राज्य दरो्य प्रयोगशा ा, पुाे येथे पाठनाले दोे  
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ेवायाप ेोााल प्राप्पत झालेला नाोी  तो प्राप्पत झाल्यानींतर दाश्यकतेनुसार जबाबणारी 
िनजश्चत करुन कारााई करयात येईल  
     ेशा प्रकारच्या घ्ना भानाषयात घड  नयेत याकररता दाश्यक ती खबरणारी घेयाबाबत 
नाभाागाच्या साय के्षबत्रय कायायलयाींना शासनपत्र नण  ०४.०३.२०१५ ेन्ाये स चना णेयात दल्या 
दोेत  
(३) प्रश्न लवा् ाात नाोी  

----------------- 
राज्यातील औरांगाबाद, नाशशि यासारख्या शहरात बीपीओ उद्योग 

स्त्थापन िरण्यास होत असलेला विलांब 

 (५९) *  ३०५०   श्री.माणणिराि ठािरे, श्री.सांजय दत्त, डॉ.सुधीर ताांब,े श्री.अशोि उफच  भाई 
जगताप :   सन्माननीय उद्योग मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील औरींगाबाण, नािशक यासारख्या शोरात बीपीओ लवायोग स्थापन करयाचा 
शासनाच्या नाचारा ीन ेसल्याच ेमाोे जानेाारी, २०१५ ाा याणरम्यान िनणशयनास दले, ोे 
खरे दोे काय, 
(२) ेसल्यास, शासनाच्या नाचारा ीन प्रश्नाबाबत िनायय घेऊन ेींमलबजाााी करयात 
दली दोे काय, 
(३) ेसल्यास, ेींमलबजाााीचा तपशील काय दोे, 
(४) नसल्यास, नालींबाची काराे काय दोेत ? 
  

श्री. सुभाष देसाई : (१) राज्यात ननान मानोती तींत्रज्ञान/मानोती तींत्रज्ञान सोाय्यभा त सेाा 
 ोरा-२०१५ दखाीची काययााोी सुरु दोे  
(२) ा (३) राज्यात ननान मानोती तींत्रज्ञान/मानोती तींत्रज्ञान सोाय्यभा त सेाा  ोरा-२०१५ चा 
प्रारुप मसुणा तयार करयात दला ेस न नाना  नाभाागाच ेेिभाप्राय मागनाले दोेत  ग्रामीा 
ा िनमशोरी भाागात भाागात बबजनेस प्रोसेस दऊ् सोिसींग (बीपीओ) लपिमाींचे प्रातयन 
करयासींबीं ीची बाब प्रस्तानात  ोराात नाचारा ीन दोे  
(४) प्रश्न लवा् ाात नाोी  

----------------- 
जव्हार, मोखाडा ि विक्रमगड (जज.पालघर) तालकु्यातील ९० टक्िे आहदिासी  

रोजगारासाठी स्त्थलाांतर िररत असल्याबाबत 

(६०) *  ४०९०   श्री.आनांद ठािूर, श्री.हेमांत टिले, श्री.प्रिाश बबनसाळे :   सन्माननीय 
आहदिासी वििास मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) जव्ोार, मोखाडा ा नािमगड (जज पालघर) तालुक्यातील ९० ्क्के दनणाासी रोजगारासाठी 
स्थलाींतर करीत दोेत, ोे खरे दोे काय, 
(२) ेसल्यास, शासनाने याची चौकशी ाा पाोाी केली दोे काय, 
(३) ेसल्यास, चौकशीच े िनषकषय काय दोेत तसेच लक्त तालुक्यातील दनणाासीींना 
रोजगाराची सीं ी लपल  करुन णेयासाठी शासन कोाती ठोस काययााोी ाा लपाययोजना 
कराार दोे ाा करयात येत दोे, 
(४) ेवायापी, काययााोी केली नसल्यास, ोोत ेसलेल्या नणरींगाईची सायसा ारा काराे काय 
दोेत ? 
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श्री. विष्ट् णु सिरा : (१) ोे खरे नाोी  
(२) प्रश् न लवा् ाात नाोी  
(३) तथानप, प्रकल् प कायायलय जव् ोार प्रकल् पाींतगयत दनणाासी लाभाार्थ याांना स् थािनक स् तराार 
रोजगार लपल   ोोा न स् थलाींतर न ोो याच् या ेनुषींगाने नाना  नाकास योजना राबना यात 
येत दोेत  कृषी नाकासाच् या ेनुषींगाने दनणाासी लाभाार्थ यायना ानपट्याींचे ाा्प करुन 
 याींच् या जिमनीचा नाकास कर यासाठी िसींचन नानोरी, शेतत े, शेडने्, पीलीोालस ड यानण 
योजना राबना यात येतात  
        कें द्र, राज् य तसेच जजल् ोास् तरीय नाना  योजनाींच् या माध् यमात न कौशल् य द ाररत 
प्रिशक्षा णेा न दनणाासी लाभाार्थ याांना स् थािनक स् तराींार रोजगाराच् या नाना  सीं ी लपल   
करुन णे यात येतात  
(४) लाग  ोोत नाोी  

--------------- 
राज्यातील उद्योग सुरू न िेलेल्या उद्योजि ि िारखानदाराांिडून  

भूखांड ताब्यात घेण्याबाबत 
  

(६१) *  ४४३३   श्री.राजेंद्र मुळि, श्री.जगन्नाथ शशांदे :   सन्माननीय उद्योग मांरी पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) राज्यातील लवायोग के्षत्रात जास्तीत जास्त लवायोग ींणे यााते दणा गुींताा क ााढााी 
यासाठी राज्य शासनाने ेिलकडचे (डडसेंबर, २०१४ ाा यासमुारास) िनायय घेतला दोे, ोे खरे 
दोे काय, 
(२) ेसल्यास, सणरो  िनाययाचे थोडक्यात स्ारुप काय दोे, 
(३) सरकारकड न नाममात्र णरात भा खींड घेा न याार ठरानाक कालाा ीत लवायोग सुरू न 
करााऱ्या लवायोजक ा कारखानणाराींकडील जमीन नानानालींब तायात घेयाचाोी िनायय घेतला 
दोे, ोेोी खरे दोे काय, 
(४) ेसल्यास, लवायोग सुरू न केलेल्या दजिमतीस ूक ा क्रकती ा कोाकोाया लवायोजक ा 
कारखानणाराींकड न भा खींड जप्पत केलेले दोे ा ेवायापी क्रकती लवायोजक ा कारखानणाराींकड न 
भा खींड तायात घेाे बाक  दोे ? 
  

श्री. सुभाष देसाई : (१) ोोय, ोे खरे दोे  
(२) राज्यात स्थापन ोोााऱ्या लवायोगाींना सध्या लागााऱ्या मींज ऱ्याींचे प्रमाा कमी कराे, 
तसेच यासाठी लागाारा सध्याचा कालाा ी कमी कराे, प्रचिलत कायणे,  ोराे, िनयमााली 
ड  बाबीमध्ये सु ाराा कराे ा यासाठी नाोीत कालमयायणा ठरा न णेाे ेस ेया िनाययाच े
स्ारूप दोे  
(३) ा (४) मोामींड ाच्या औवायोधगक के्षत्रातील ाा्प केलेला भा खींड लवायोजकाींनी नाोीत 
मुणतीत नाकसीत न केल्यास याींच्या नारुध्ण काययााोी करुन भा खींड तायात घेयाची प्रक्रिया 
सुरु करयात येते  यानसुार मोामींड ाने ४२९२ भा खींड  ारकाींना नो्ीस णेऊन १०७५ 
लवायोजकाींचे भा खींड परत घेयात दले ेस न लायररत भा खींड ारकाींकड न भा खींड परत घेयाची 
काययााोी करयात येत दोे  

----------------- 
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राज्यातील आश्रमशाळेतील सांस्त्था चालिाांच्या अनागोंदी िारभारामळेु विद्यार्थयाांच्या  
आत्महत्याच ेप्रमाण िाढत असल्याबाबत 

  

(६२) *  ३०२०   श्री.मुझफ्फर हुसैन सय्यद, डॉ.सुधीर ताांब,े श्री.अशोि उफच  भाई जगताप, 
श्री.सांजय दत्त :  सन्माननीय सामाजजि न् याय मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील दश्रमशा ेतील सींस्था चालकाींच्या ेनागोंणी कारभााराम ेु दश्रमशा ेत 
िशकााऱ्या नावायार्थयाांना कोायाोी मुलभा त सुना ा िम त नस न याींना दश्रमशा ेत 
ूखावाया कोंडााड े सारखे रोााे लागत दोे तसेच दश्रमशा ेतील नावायार्थयाांच्या 
दमोयाचेोी प्रमाा ााढत ेसल्याचे माोे जानेाारी, २०१५ रोजी ाा यासमुारास लघडक स 
दले, ोे खरे दोे काय, 
(२) ेसल्यास, राज्यातील दश्रमशा ेतील नावायार्थयाांना मुलभा त सनुा ा पुरनायाबाबत तसेच 
नावायार्थयाांच े ोोत ेसलेले मृय ींचे प्रमाा रोखयाबाबत तसेच नावायार्थयाांना सुना ा 
पुरनायाकड े णलुयक्ष करााऱ्या सींस्था चालकाींार कारााई करयाबाबत शासनान े कोाती 
तातडीची काययााोी केली ाा करयात येत दोे, 
(३) ेवायापी, कोातीच कारााई करयात दली नसल्यास नालींबाची काराे काय दोेत ? 
  

श्री. राजिुमार बडोले : (१) नाोी  
(२) प्रश् न लवा् ाात नाोी  
(३) प्रश् न लवा् ाात नाोी  

----------------- 
सािचजननि बाांधिाम विभाग नागपूर प्रादेशशि मांडळातील पद अनशुेष भरण्याबाबत 

(६३) *  २७१२   श्री.शमतेश भाांगडडया :   सन्माननीय सािचजननि बाांधिाम (सािचजननि 
उपक्रम िगळून) मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) साायजिनक बाीं काम नाभााग, नागप र प्राणेिशक मींड ात ागय २ ा ३ ची ेनके पणे ररक्त 
दोेत या पणाींच्या भारती बाबतचा प्रस्ताा शासनाकड ेप्रलींबबत दोे काय, 
(२) ेसल्यास, ागय २ ा ागय ३ ची पण भारती नसल्याम ेु ेनके स्थानी नाकास कामाींार 
याचा नापरीत पररााम ोोत दोे, ोे ोी खरे दोे काय, 
(३) ेसल्यास, ूकाच ेध काऱ्याींार णसुऱ्या कामाचा ेितररक्त भाार ेसल्याम ेु कामाचा णजाय 
न्कुन राोयाकरीता ेध काऱ्याींची र्ार ओढाताा ोोत ेसत,े ोेोी खरे दोे काय, 
(४) नसल्यास, ररक्त पणाींबाबत शासनाची भाुिमका काय ? 
  

श्री. चांद्रिाांत पाटील : (१) नाोी  
(२), (३) ा (४) भारती प्रि या सुरु ेस न िनाड प्रक्रिया ेींितम ्प्प यात दोे  
 

----------------- 
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गडधचरोली जजल््यातील भामरागड तालुक्यातील लाहेरी येथील शासिीय आहदिासी  
आश्रमशाळेच े६ विद्याथी तब्बल १५ हदिसाांपासून बेपत्ता असल्याबाबत 

(६४) *  ३११८   श्रीमती हुस्त्नबानू खशलफे, श्री.सांजय दत्त, डॉ.सुधीर ताांब,े श्री.अशोि उफच  
भाई जगताप, श्री.प्रिाश गजशभये, श्रीमती शोभाताई फडणिीस :   सन्माननीय आहदिासी 
वििास मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) गडधचरोली जजल््यातील भाामरागड तालकु्यातील लाोेरी येथील शासक य दनणाासी 
दश्रमशा ेचे ६ नावायाथी तबल १५ नणासाींपास न बेपता ेसल्याची  क्काणायक मानोती 
नणनाींक १८ जानेाारी, २०१५ रोजी ाा याणरम्यान लघडक स दली ोे खरे दोे काय, 
(२) ेसल्यास, सणरील नावायाथी ोे काम करयासाठी दींध्रप्रणेशात जात दोेत, ोे खरे दोे 
काय, 
(३) ेसल्यास, लपरोक्त प्रकरााची शासनाने चौकशी केली दोे काय, 
(४) ेसल्यास, चौकशीेींती दश्रमशा ेच्या व्यास्थापनेार शासनाने कोाती काययााोी केली 
दोे ाा कराार दोे, 
(५) ेवायाप, कोातीच काययााोी करयात दली नसल्यास याची सायसा ारा काराे काय 
दोेत ? 
  

श्री. विष्ट् णु सिरा : (१) प्रकल् प कायायलय, भाामरागड ेींतगयत काययरत ेसलेली शासक य 
माध् यिमक दश्रमशा ा, लाोेरी ता भाामरागड जज गडधचरोली येथील पाच नावायाथीनी नणनाींक 
१ १ २०१५ रोजी बेप ता ेसल् याच ेिनणशयनास दले ोोत े 
(२) ोे खरे नाोी  
(३), (४) ा (५) सणर प्रकराी दनणाासी नाकास िनरीक्षक, भाामरागड याींनी चौकशी केली 
ेसता सणर नावायाथींनी णिश् चन िमिशनरीचे नाच पाो यासाठी जात ेसल् याच े काोी 
नावायाथीनीींना साींगुन शा ेतील नावायार्थ याांसोबत ासतीगोृाबाोेर रात्रभार रानोल् या ेसल् याचे 
िनणशयनास दले दोे  सणर प्रकराी सकृत णशयनी णोषी ेसलेल् या प्रभाारी माध् यिमक 
मुख् याध् यापक, ासतीगोृ ेध क्षक दणा मनोला ेध क्षक्षका याींना िनलींबबत कर यात दलेले 
ेस न पोलीस नाभाागामार्य त पुढील तपास सुरू दोे  

----------------- 
राज्याच्या आहदिासी विभागात विविध योजनाांमध्ये झालेल्या  

िोट्यािधी रुपयाांच्या गैर व्यिहाराबाबत 

(६५) *  २७५२   श्री.नागो गाणार, श्री.अननल सोले, श्री.रामनाथ मोत े:   सन्माननीय 
आहदिासी वििास मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्याच्या दनणाासी नाभाागात नाना  योजनाींमध्ये झालेल्या कोट्याा ी रुपयाींच्या ेपोार 
प्रकरााच्या चौकशीबाबत मुींबई लच्च न्यायालयात जननोत याधचका ि १५३/२०१२ प्रलींबबत 
ेस न न्यायालयान े शासनास नणलेल्या दणेशान्ाये सेाािनाृत न्यायम ती मार्य त पाच 
सणस्यीन चौकशी सिमती गठीत केली, ोे खरे दोे काय, 
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(२) या प्रकराी चौकशी सिमतीने ाे  माधगतल्यानुसार ा े ााढा न णेयाबाबत राज्याचे 
मा राज्यपाल याींनी दनणाासी नाभाागाला दणेश नणला ेस न यानुसार नणनाींक १५ ूनप्रल, 
२०१५ पयांत मुणतााढ णेयाचा शासन िनायय िनगयिमत करयात दला, ोे ोी खरे दोे काय, 
(३) ेसल्यास, नणलेल्या मुणतीत चौकशी प ाय ोोाार दोे काय ? 
  

श्री. विष्ट् णु सिरा : (१) ोोय  
(२) मा राज्यपाल मोोणयाींनी दणेश नणलेले नाोीत  

तथानप, चौकशी सिमतीन े ाे  ााढा न माधगतल्यानुसार शासन िनायय ि  जनोया 
२०१२/प्र ि ८० (भााग-७)/ का-१६, नणनाींक २० नोव्ोेंबर, २०१४ ेन्ाये चौकशी सिमतीस नणनाींक 
१५.१०.२०१४ पास न पुढील ६ मोनेकरीता मुणत ााढ णेयात दलेली दोे  
(३) सवायजस्थतीत सेाािनाृत न्याया ीश श्री ूम जी  गायकााड याींच्या ेध्यक्षतेखालील 
चौकशी सिमतीचे काम सुरु दोे  सणर सिमती ोी मा लच्च न्यायालय, मुींबई याींच्या 
दणेशानुसार चौकशी करत दोे  तसचे सणर चौकशी ोी सन २००४-०५ ते सन २००८-०९ या 
पाच ाषायच्या कालाा ीम ील या नाभाागातील नाना  योजनाींमध्ये झालेल्या कधथत 
गीरव्याोारासींब ी दोे  यामु े चौकशी पुाय करयास काोी ेा ी लागयाची शक्यता दोे  
यामु े िनश्चीत कालाा ी नम ण करता येाार नाोी  

----------------- 
एसटी महामांडळ तोट्यात असल्यामुळे एसटीला टोलमुक्त िरण्याबाबत 

(६६) *  ३०७२   अॅड.अननल परब :  ताराांकित प्रश्न क्रमाांि २१५७ ला हदनाांि १८ डडसेंबर, 
२०१४ रोजी हदलेल्या उत्तरासांदभाचत :    सन्माननीय सािचजननि बाांधिाम (सािचजननि 
उपक्रम िगळून) मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) ूस्ी मोामींड  तोट्यात ेसल्याम ेु तसेच मोामींड ाला ्ोलपो्ी सुमारे ९८८ को्ी 
रुपये मोजााे लागत ेसल्यामु े ूस्ीला ्ोलमुक्त करयाचा प्रस्ताा शासनाच्या नाचारा ीन 
दोे ोे खरे दोे काय, 
(२) ेसल्यास, तकािलन दघाडी सरकारने ूस्ीच्या ्ोलमुक्तीच्या ेनकेणा घोषाा करूनोी 
सणर घोषाा प्रयक्षात न लतरता या कागणाारच रानोल्या दोेत ोे ोी खरे दोे काय, 
(३) ेसल्यास, लक्त नाचारा ीन प्रस्ताााार केव्ोापयांत िनायय घेयात येाार दोे, 
(४) ेसल्यास, याची सायसा ारा स्ारुप काय ेसेल ? 
  

श्री. चांद्रिाांत पाटील : (१) ोोय  
(२) नाोी  
साायजिनक खाजगी सोभााग  ोरा नणनाींक ३१ जुली २०१४ नसुार मोाराष ल राज् य रस् ते ााोत क 
मोामींड ाच् या (ूस्ी) प्राासी बससेना लपभाोक्ता शुल् कात न जलुी २०१४ नींतरच् या प्रकल् पाींकररता 
सु् णे यात दली दोे  
(३) प्रश् न लवा् ाात नाोी  
(४) प्रश् न लवा् ाात नाोी  

----------------- 
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गोंडवपांपरी, धचमूर ि मूल या तालकु्यातील (जज.चांद्रपूर) शसांचन प्रिल्प 
 ि उद्योगासाठी भ-ूसांपादीत िरण्यात आल्याबाबत 

(६७) *  ३८९६   श्री.ख्िाजा बगे, श्री.आनांद ठािूर, श्री.हेमांत टिले, श्री.किरण पािसिर, 
श्री.अननल भोसले :   सन्माननीय उद्योग मांरी पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) गोंडनपींपरी, धचम र ा म ल या तालुक्यातील (जज चींद्रप र) िसींचन प्रकल्प ा लवायोगासाठी 
भा सींपाणीत करयात दल्या दोेत, ोे खरे दोे काय, 
(२) ेसल्यास, लपनाभाागीय कायायलयाच्या नढसा  िनयोजनामु े जजल््यातील साडतेीन ोजार 
प्रकल्पग्रस्ताचे २७ को्ी रुपयाचे ाा्प ेवायाप प्रकल्प शेतकऱ्याींना णेयात दले नाोी, ोे ोी 
खरे दोे काय, 
(३) ेसल्यास, सणर प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्याींना िन ी णेयाबाबत शासनाने कोाती तातडीची 
काययााोी केली ाा करयात येत दोे, 
(४) ेवायाप कोातीच काययााोी केली नसल्यास, नालींबाची काराे काय दोेत ? 
  
श्री. सुभाष देसाई : (१) गोंडनपींपरी, धचम र ा म ल या तालुक्यात (जज चींद्रप र) औवायोधगक के्षत्र 
स्थापन करयासाठी मोाराषल औवायोधगक नाकास मोामींड ान े तसेच िसींचन प्रकल्पासाठी 
लपनाभाागीय ेध कारी याींच्यामार्य त भा सींपाणन केले दोे  
(२) ा (३) मोाराषल औवायोधगक नाकास मोामींड ामार्य त सणर औवायोधगक के्षत्रासाठी करयात 
दलेल्या भा सींपाणनाची रक्कम सींबींध त लपनाभाागीय ेध कारी याींच्याकड न शेतकऱ्याींना ाा्प 
करयात दली ेस न, जिमनीचा ताबा मोामींड ाकड ेसुप णय करयात दलेला दोे  
     िसींचन प्रकल्पासाठी सींपानणत केलेल्या जिमनीचा मोबणला भा सींपाणन ेध कारी 
याींच्यामार्य त ाा्प करयात दला दोे  
(४) प्रश्न लवा् ाात नाोी  

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

रत् नाधगरी जजल् हयातील लाांजा-साटिली रस्त् त् याची मोठ्या प्रमाणात दरुािस्त् था झाल् याबाबत 
  

(६८) *  ३५९८   श्री.सुननल तटिरे, श्री.हेमांत टिले, अॅड.जयदेि गायििाड, श्री.ख्िाजा बेग, 
श्री.प्रिाश गजशभये, श्री.किरण पािसिर, श्री.अब्दलु्लाखान दरुाचणी :   सन्माननीय सािचजननि 
बाांधिाम (सािचजननि उपक्रम िगळून) मांरी पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) र नाधगरी जजल् ोयातील लाींजा-सा्ाली रस्  याची मोठ्या प्रमााात णरुाास् था झाली दोे, ोे 
खरे दोे काय, 
(२) ेसल् यास, लक् त प्रकराी शासनामार्य त पाोाी केली दोे काय, 
(३) ेसल् यास, पाोाीचे िनष कषय काय दोेत ा तवानसुार सणर रस्  याची णरुुस् ती तातडीन े
कराेबाबत शासनाने कोाती काययााोी केली ाा कर यात येत दोे, 
(४) ेवायाप कोातीच काययााोी केली नसल् यास, नालींबाची काराे काय दोेत ? 
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श्री. चांद्रिाांत पाटील : (१) नाोी, सणर रस्  याच ेकाम रे्ब्रुाारी, २०१५ मध् ये भाौितकदृष ्या प ाय 
झाले ेस न प्रश् नाध न रस् ता ााोतुक स सुजस्थतीत दोे  
(२), (३), ा (४) प्रश् न लवा् ाात नाोी  

----------------- 
राज् यातील समुारे २ लाखापेक्षा अधधि विद्याथी शशष्ट् यितृ् ती योजनेच् या 

लाभापासून िांधचत असल् याबाबत 

(६९) *  ४५५१   श्री.जगन्नाथ शशांदे :   सन्माननीय सामाजजि न् याय मांरी पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मागासागीय नावायार्थ याांच् या शीक्षणाक नाकासासाठी सामाजजक न् याय ा नाशेष सोाय्य 
नाभाागामार्य त राबना यात येत ेसलेल् या िशष याृ ती योजनेच् या लाभाापास न राज् यातील सुमारे 
२ लाखाींो न ेध क नावायाथी मागील ३ ाषायपास न ाींधचत रानोलेले दोेत, ोे खरे दोे काय, 
(२) ेसल् यास, सणरो  मागासागीय नावायार्थ याांना णेय ेसलेली िशष याृ तीची रक् कम ेणा न 
ोो याची साय सा ारा काराे काय दोेत, 
(३) ेसल्यास, राज् यात २०१३-१४ या शीक्षणाक ाषायपास न ई-स् कीलरशीप योजनेंतगयत 
िशष याृ तीचे ेजय भारलेले दोे  याींनाोी ेवायापी िशष याृ तीची रक् कम ेणा न झाल् याम ेु 
सुमारे २ लाखाींो न ेध क नावायार्थ याांना याींचा र््का बसला ेस न  याींच् याार शासनाच् या 
नाकतश भा िमकेमु े शीक्षणाक गींडातराची समस् या िनमाया झालेली दोे, ोेोी खरे दोे काय, 
(४) ेसल् यास, मागासागीयाींच् या शीक्षणाक नाकासासाठी सामाजजक न् याय ा नाशेष सोाय्य 
नाभाागामार्य त राबना यात येत ेसलेल् या िशष याृ तीचा लाभा नानानालींब साय णेय नावायार्थ याांना 
िम  याच् या दृष ्ीने शासनान ेठोस कारााई केली दोे ाा कर यात येाार दोे ? 
  

श्री. राजिुमार बडोले : (१) ेींशतः ोे खरे दोे  
(२) ा (३) ेनुस धचत जाती, नाजाभाज, नामाप्र ा डमाा प्रागायसाठी ेसलेली िशष याृ ती 
योजना ऑनलाईन कर यात दलेली दोे  ज् या नावायार्थ याांनी ेजायसोबत दाश्यक कागणपत्र े
जोडलेली नाोीत  ज् या े् यासिमाींना िशष याृ ती णेय नाोी  याींचे ेजय ा ज्या नावायार्थयाांच े
ऑनलाईन ेजय मोानावायालयाींनी समाजकल् याा कायायलयास नानोत ाे ेत साणर केले नाोीत  
ेशा नावायार्थ याांची िशषयाृती प्रलींबबत रानोली दोेत   याच बरोबर या योजनेसाठी पुरेशी 
ेथयसींकल्पीय तरत ण लपल   नसल् याने िशष याृ तीची काोी प्रकराे प्रलींबबत दोेत  
(४) ज् या नावायार्थ याांच ेेजय मोानावायालय स् तराार प्रलींबबत दोेत  या मोानावायालयाींना ेजय 
 ाररत साणर कराेबाबत स चना णे यात दलेल् या दोेत  तसेच प्रलींबबत ेसलेली िशष याृ ती 
सन २०१४-१५ मध् ये मींजुर ेसलेल् या िन ीत न प्रा ान् याने ेणा कर याबाबतच् या स चना नणनाींक 
१ ऑगस् ् २०१४ च् या शासन पत्रान्ाये णे यात दलेल् या दोेत  

----------------- 
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शशशी पूल (जज.परभणी) येथील बाांधिामात झालेल्या भ्रष्ट्टाचाराबाबत 

(७०) *  २७९१   श्री.अब्दलु्लाखान दरुाचणी, श्री.सनतश चव्हाण, श्री.अमरशसांह पांडडत, श्री.विक्रम 
िाळे, श्री.रामराि िडिुत े:   सन्माननीय सािचजननि बाांधिाम (सािचजननि उपक्रम िगळून) 
मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) परभााी जजल्ोयातील गोणाारी नणीारील िशशी प ल बाीं यासाठी लागाारा िन ी 
िम यासाठी राज्य शासनाच्या बाीं काम नाभाागातील काोी ेध काऱ्याींची बनाा् णस्तजाज 
कें द्र शासनाकड े साणर करुन र्साेधगरी केल्याचा प्रकार क्गने सन २०१४-१५ णरम्यान 
लघडक स दाला दोे, ोे खरे दोे काय, 
(२) ेसल्यास, बनाा् णस्तजाज बना न िन ी ला्याचा गीर प्रकार कराा-या सींबींिघत साय 
ेध काऱ्याींच्या कारभााराींची ाररषठ स्तराारुन चौकशी करयात दली दोे काय, 
(३) ेसल्यास, कें द्र शासनाची र्साा क करााऱ्या सींबींध त णोषी कीं त्रा्णार ा ेध काऱ्याींार 
कोाती कारााई करयात दली दोे, 
(४) नसल्यास, याींना पाठीशी घालयाचे  ोरा ाररषठ स्तराारुन राबनायात येत दोे काय? 
  

श्री. चांद्रिाांत पाटील : (१) भाारताचे िनयींत्रक ा मोालेखापररक्षक याींच् या ाषय २०१४ च् या 
ेोाालात सणरच् या कामानाषयी पररच् छेण/दके्षप प्राप्प त दोे  
(२), (३) ा (४) मुख् य ेिभायींता, साायजिनक बाीं काम प्राणेिशक नाभााग, औरींगाबाण याींचेकड न 
स् पष ्ीकराा मक ज्ञापने मागना यात दली दोेत  प्राप्प त स् पष ्ीकराानुसार पुढील काययााोी 
कर याचे िनयोजन दोे  

----------------- 
नाांदेड जजल््यातील रस्त्त्यािरील खड्डयाांमुळे होत असलेल्या अपघाताबाबत 

(७१) *  ४४०१   श्री.अमरनाथ राजूरिर, श्री.रामहरी रुपनिर, श्री.सांजय दत्त :   सन्माननीय 
सािचजननि बाांधिाम (सािचजननि उपक्रम िगळून) मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील    
काय :- 
  

(१) नाींणेड जजल््यातील साायजिनक बाीं काम लपनाभााग नायगाींा याींच्या काययके्षत्राींतगयत 
येााऱ्या गडगा - कौठा या रस्ता णरुुस्तीच्या प्रितके्षत ेसुन या रस्याारील ५ बी् कामाच्या 
ेींतरासाठी ५ लाख रुपयाींचा िन ी मींज र ेसुन खड्ड ेबुजनायाच ेकाम ूका गुतेणारा मार्य त 
करयात दले ेस न ेवायापोी या रस्यात खड्ड े कायम ेसल्याचे माोे जानेाारी, २०१५ 
मध्ये ाा याणरम्यान िनणशयनास दले दोे, ोे खरे दोे काय, 
(२) ेसल्यास, सणरो  रस्याारील खड्ड ेकायम ेसुन याच रस्याारील गडगा, कें णाराडगाींा, 
चौक नजीक ेसलेल्या पुलाींना सींरक्षक कठड ेनसल्याने काोी ा ेेस ेपघात ोोत ेसतात ोे 
पाोता शासन ारीत दाश्यक काययााोी कराार ाा करत दोे काय, 
(३) नसल्यास, यामागील नालींबाची काराे काय दोेत ? 
 
 



49 

श्री. चांद्रिाांत पाटील : (१) ोे खरे नाोी  
रस्याची प्रश्ना ीन लाींबी सवाय:जस्थतीत ााोतुक कररता सुजस्थतीत दोे  

(२) व (३) पुलाच्या पाईप रेिलींगच्या णरुुस्तीच ेकाम िन ी, िनकष ा प्रा ान्यिमानुसार ोाती 
घेयाचे िनयोजन दोे  

----------------- 
औरांगाबाद शहरातील उड्डाणपूलाच ेबाांधिाम िरताना उड्डाणपूलाच् या शजेारी सात मीटरचा 

रस्त् ता ि अडीच मीटरचा फुटपाथ तयार न िरण्यात आल्याबाबत 

(७२) *  ४५०८   श्री.सुभाष झाांबड, श्री.सांजय दत्त :   सन्माननीय सािचजननि बाांधिाम 
(सािचजननि उपक्रम) मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) औरींगाबाण शोरातील ्ाऊन ोील, रेल् ाेस् ्ेशन ा सींग्रागनगर येथे कीं त्रा्णाराींने बाीं लेल् या 
लड्डााप ला शजेारी सात मी्रचा रस् ता ा ेडीच मी्रची र् ्पाथ तयार कर यात दली 
नसल् याच ेमाोे जानाारी, २०१५ रोजी ाा  याणरम् यान िनणशयनास दले, ोे खरे दोे काय, 
(२) ेसल् यास, लड्डााप लाच ेबाीं काम करताना लड्डााप लाच् या शजेारी सात मी्रचा रस् ता ा 
ेडीच मी्रची रु््पाथ तयार न कराा-या कीं त्रा्णाराार कोाती कारााई केली ाा कर यात 
येत दोे, 
(३) ेवायाप, कोातीच कारााई कर यात दली नसल् यास नालींबाची काराे काय दोेत ? 

श्री. एिनाथ शशांदे : (१) ेींशत: खरे दोे  
(२) मींजुर िननाणेनुसार कीं त्रा्णाराने काम प ाय केले दोे  
सणर रेल्ाे लड्डाापुलासाठी औरींगाबाण मोानगरपािलकेन ेपुल बाीं यासाठी (डी पी रस्ता) र्क्त 
२४ मी्र जागा ोस्ताींतरीत केली दोे  यात १२ मी्रचा पलु ा ६ मी्र रुीं णीचे रस्ते णोन्ोी 
बाजुस (Slip Roads) प ाय करयात दले दोेत  ६ मी्रच्या रस्यात नणड मी्रच ेरु््पाथ 
णोन्ोी बाजुस करयात दले दोेत  यामु े कारााई करयाचा प्रश्न लवा् ाात नाोी  
(३) प्रश्न लवा् ाात नाोी  

----------------- 
औरांगाबाद येथील सांत तुिाराम शासिीय िसनतगहृातील मुलाांना 

ननयमाप्रमाणे सुविधा शमळत नसल्याबाबत 

(७३) *  ३९३१   श्री.सनतश चव्हाण, श्री.सांहदप बाजोररया, श्री.हेमांत टिले, डॉ.सुधीर ताांब,े 
श्री.हदपिराि साळुांख-ेपाटील, श्री.अमरशसांह पांडडत, श्री.ख्िाजा बेग, श्री.विक्रम िाळे, श्री.अननल 
भोसले, श्री.धनांजय मुांड,े श्री.अब्दलु्लाखान दरुाचणी :   सन्माननीय सामाजजि न् याय मांरी पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) औरींगाबाण येथील सींत तकुाराम शासक य ासितगोृातील मलुाींना िनयमाप्रमााे सुना ा 
िम त नसल्याने लपोषाास बसयाचा डशारा नणला दोे ोे खरे दोे काय, 
(२) ेसल्यास, ासितगोृातील मुले लपोषााला बसल्यास याींना ासितगोृात न काढ न 
्ाकयात येईल ेशी नो्ीस नणनाींक ३ जानेाारी, २०१५ रोजी ासितगोृ प्रशासनाकड न 
लाायात दली, ोे ोी खरे दोे काय, 
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(३) ेसल्यास, लक्त प्रकराी शासनाने चौकशी केली दोे काय, 
(४) ेसल्यास, चौकशीत काय दढ  न दले ा तवानुसार सणर ासितगोृास सोयीसुना ा 
णेाेबाबत कोाती काययााोी केली ाा करयाींत येत दोे, 
(५) ेवायाप, कोातीच काययााोी केली नसल्यास, नालींबाची काराे काय ? 
  

श्री. राजिुमार बडोले : (१) ोोय  ोे खरे दोे  
औरींगाबाण येथील सींत तकुाराम शासक य ासितगोृातील नावायार्थ याांनी िनयमाप्रमाा े

सुना ा िम त नसल् याची तिार करुन सोायक दयुक् त, समाजकल् याा, औरींगाबाण याींच े
कायायलयासमोर लपोषाास बस याचा डशारा नणलेला ोोता  
(२) ोे खरे नाोी  

ासितगोृ ेध क्षकाने नण  ३/०१/२०१५ रोजी स चना पत्रकावााारे ासितगोृातील 
शाींततेचा भाींग ोोईल क्रकीं ाा ासितगोृातील ााताारा ण नषत ोोईल ेशी कोातीोी कृती न 
कर याबाबत नावायार्थ याांना स चना केलेली ोोती  
(३), (४) ा (५) सणरील स चनापत्रक ोे शासक य ासितगोृाच् या िनयमााली नुसारच लाा यात 
दलेले ेसल् याने प्रस् तुत प्रकराी काययााोी कर याचा प्रश् न लवा् ाात नाोी  

----------------- 
राज् य शासनाने जजल् हा पातळीिर जात पडताळणी सशमत् या स्त् थापन िरण् याबाबत 

(७४) *  ३७०२   अॅड.जयदेि गायििाड, श्री.नरेंद्र पाटील, श्री.अब्दलु्लाखान दरुाचणी, श्री.अननल 
भोसले, श्री.जगन्नाथ शशांदे, श्री.धनांजय मुांड,े श्री.हदपिराि साळुांख-ेपाटील, श्री.किरण पािसिर, 
श्री.सनतश चव्हाण, श्री.प्रिाश गजशभये, श्री.ख्िाजा बेग, श्री.सुननल तटिरे, श्री.जनाचदन 
चाांदरूिर, श्री.सांजय दत्त, श्री.रामहरी रुपनिर, डॉ.सुधीर ताांब े:   सन्माननीय सामाजजि न् याय 
मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
 (१) सरकारी कमयचारी दणा नावायार्थयाांसो जातीच्या णाखल्याची पडता ाी करयाची गरज 
ेसलेल्या सायच सींबींध ताींना लाकर न्याय िम ााा दणा बनाा् जातीच्या णाखल्याींच्या 
द ारे नोकरी ेथाा शीक्षणाक प्राेश घेााऱ्याींना प्रितबीं  करयासींबींध च्या कायवायाची प्रभाााी 
ेींमलबजाााी करयाबाबत जजल्ोा स्तराार सिमया नेमयाच े िनणशश मा लच्च न्यायालयान े
माोे जानेाारी, २०१५ च्या ितसऱ्या सप्पताोात नणले दोेत ोे खरे दोे काय, 

(२) ेसल् यास, यानुसार शासनान ेक्रकती जजल् ्यात सिम या स् थापन केल् या दोेत, 
(३) लायररत जजल् ्यात सिम या केव् ोा स् थापन कर यात येतील, 
(४) ेवायाप कोातीच काययााोी केली नसल्यास, नालींबाची काराे काय दोेत ? 

श्री. राजिुमार बडोले : (१) मा  लच् च न् यायालयात तज्ञ सिमती िनयुक् त कराेबाबत, सध् या 
ेजस्त ाात ेसलेल् या जाती प्रमाापत्र पडता ाी सिम याींच ेब क्ीकरा कराे, सिम याींच् या 
सींख् या िनजश्चत कराे, सणर सिम याींसाठी दाश् यक सोयी सुना ा, सा नसामग्री ड  णेाेबाबत 
नण  ४/२/२०१५ रोजी िनणशश नणलेले दोेत, ोे खरे दोे  
(२) ा (३) सवायःजस्थतीमध् ये राज् यात १५ नाभाागीय जाती प्रमाापत्र पडता ाी सिम या 
काययरत दोेत, या जात प्रमाापत्र पडता ाी सिम याींच् या कामाचा व् याप नाचारात घेऊन 
सिम याींचे कामकाज प्रभाााीपा ेव् ोााे, याकररता नण  २/३/२०१५ च् या शासन िनाययान् ाये प्र येक 
जजल् ृयासाठी स् ातींत्र सिमती कायायजन्ात कर याचा िनायय घे यात दलेला दोे  
(४) प्रश् न लवा् ाात नाोी  

----------------- 
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निी मुांबई िामोठे येथील टोल रद्द िरण् याबाबत 

(७५) *  ४७३२   श्री.हेमांत टिले, श्री.अब्दलु्लाखान दरुाचणी, श्री.हदपिराि साळुांख-ेपाटील, 
श्री.नरेंद्र पाटील, अॅड.जयदेि गायििाड, श्री.ख्िाजा बेग, श्री.विक्रम िाळे, श्री.किरण पािसिर, 
श्री.प्रिाश गजशभये, श्री.आनांद ठािूर, श्री.अमरशसांह पांडडत :   सन्माननीय सािचजननि 
बाांधिाम (सािचजननि उपक्रम िगळून) मांरी पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
 (१) नाी मुींबई कामोठे येथील ्ोल रद्द कर याबाबत ूका राजक य पक्षामार्य त नणनाींक ८ 
जानेाारी, २०१५ रोजी ाा  याणरम् यान मोचायचे दयोजन केले ोोते ोे खरे दोे काय, 

(२) ेसल् यास, तेथील ्ोलनाका रद्द कर यात दला दोे काय, 
(३) ेवायाप ्ोलनाका रद्द केला नसल् यास, ्ोलनाका केव् ोा बींण कर यात येईल ? 

श्री. चांद्रिाांत पाटील : (१) ोोय, ोे खरे दोे  
(२) नाोी  
(३) प्रश्न लवा् ाात नाोी  

----------------- 
खाजगी अनुदाननत िसतीगहृासाठी तसेच अभ्याशसिेसाठी इमारत भाड े

अनुदान मांजुर होणेबाबत 
  

(७६) *  ५३१२   डॉ.अपूिच हहरे :   सन्माननीय सामाजजि न् याय मांरी पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यातील सामाजजक न्याय नाभाागाींतगयत चालनायात येााऱ्या खाजगी ेनुणािनत 
ासतीगोृाींसाठी शासनान े बींणी केलेले डमारत भााड ेेनुणान पुायात सुरु करुन नाीन डमारत 
बाीं कामासाठी ेनुणान िम ाा,े ेशी मागाी खाजगी दनणाासी सींस्था चालक सींघ्नाींकड न 
सातयाने करयात येत दोे, ोे खरे दोे काय, 
(२) ेसल्यास, शासनाने शासक य ासतीगोृाप्रमााेच खाजगी ेनुणािनत ासतीगोृातील 
नावायार्थयाांसाठीोी स्ातींत्र े्यािसका ेसााी, ेसे सक्तीच े केलेले ेसल्याने या 
े्यािसकाींच्या डमारत िनमायाासाठीोी नाशेष ेनुणान मींजुर करयात याा,े ेशीोी मागाी 
करयात येत दोे, ोे खरे दोे काय, 
(३) ेसल्यास, प्रश्नोक्त बाब ‘१’ ा ‘२’ म ील बाबीींसाठी ेनुणान मींजुर कराेबाबत शासनाच े
 ोरा काय दोे ा केव्ोापयांत मींजुर करयात येईल 
  

श्री. राजिुमार बडोले : (१) ा (२) सणरो  सींघ्नेच् या मागाीच ेिनाेणन शासन / दयकु् तालय 
स् तराार दढ  न येत नाोी  तथानप, खाजगी ेनुणािनत ासितगोृाींसाठी तयार कर यात 
दलेल् या शासन िनयमााली नसुार सींस् थेन े ासितगोृाच् या डमारत भााडयापो्ी साायजिनक 
बाीं काम नाभाागाने प्रमाणात केलेंडर भााडचे् या ७५ ्क् के रक् कम सींस् थेस डमारत भााड ेेनुणान 
म् ोा न णे यात येते  
(३) प्रश् न लवा् ाात नाोी  

----------------- 
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भाईचांद हहराचांद रायसोनी मल्टीस्त्टेट सहिारी पतसांस्त्थेविरुद्ध िारिाई िरण्याबाबत 

(७७) *  २६५९   श्री.धनांजय मुांड,े श्री.सुननल तटिरे, श्री.अमरशसांह पांडडत, श्री.सनतश 
चव्हाण :   सन्माननीय सहिार मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) भााईचींण नोराचींण रायसोनी मल््ीस््े् सो  पतसींस्थेचा मल््ीस््े्चा णजाय रद्द करून कलम 
१०८ ेन्ाये काययााोी करयाचा प्रस्ताा नणनाींक १७ डडसेंबर, २०१४ रोजी सोकार दयुक्त, 
पुाे याींनी कें द्र शासनाकड ेसाणर केला दोे, ोे खरे दोे काय, 
(२) ेसल्यास, राज्यातील लाखो ठेाीणाराींच्या कोट्याा ी रुपयाींच्या ठेाी लक्त सींस्थनेे परत न 
केल्याबाबत ठेाीणाराींनी सोकार नाभाागाकड ेतिारी नणलेल्या दोेत, ोे ोी खरे दोे काय, 
(३) ेसल्यास, ठेाीणाराींची र्साा क केल्याप्रकराी पतसींस्थेच्या सींचालक मींड ानारुा  तसेच 
गोरगरीब ठेाीणाराींच्या कोट्याा ी रुपयाींच्या ठेाी परत िम ा न णेयासाठी शासन कोाती 
काययााोी ा लपाययोजना करीत दोे ाा कराार दोे, 
(४) लक्त प्रकराी णोषी सींस्थेनारुा  कारााई दणा ठेाी परत िम ा न णेयासाठी झालेल्या 
नालींबाची काराे कोाती ? 
  

श्री. चांद्रिाांत पाटील : (१) नाोी  
(२) ा (३) ोोय, सणरची सींस्था बोुराज्यीय सोकारी सींस्था ेस न ेध िनयम २००२ ेन्ाये 
नोंणाीकृत सींस्था ेस न, सींस्थचेे िनबीं क केनद्रय िनबीं क, नाी नणल्ली ोे ेसल्यान े
ठेाीणाराींनी ठेाी परत िम यासींणभाायत सोकार दयुक्त ा िनबीं क, सोकारी सींस्था याींच्याकड े
प्राप्पत झालेल्या तिारी पुढील काययााोीसाठी कें नद्रय िनबीं क, सोकारी सींस्था, नाी नणल्ली 
याींच्याकड ेपाठनायात दल्या दोेत, 

कें नद्रय िनबीं क, नाी नणल्ली याींनी याींच्या नण  २९.५.२०१३ च्या ेणेशान्ाये 
बोुराज्यीय सोकारी सींस् था ेध िनयम २००२ म ील कलम १०८ ेन्ाये सणर सींस्थेच्या घोले 
रोड पुाे या शाखेची चौकशी करयाचे दणेश सोकार दयुक्त ा िनबीं क, सोकारी सींस्था, 
म  रा पुाे याींना नणले दोेत  यानुसार चौकशीसाठी सोिनबीं क सोकारी सींस्था (लेखापररक्षा) 
राज्यस्तरीय लेखासिमती याींची िनयुक्ती करयात दली ोोती  यानुसार चौकशी पुाय करुन 
चौकशी ेोााल कें नद्रय िनबीं क, नाी नणल्ली याींना नण  ३०.०४.२०१४ च्या पत्रान्ाये 
पाठनायात दला दोे  
(४) प्रश्न लवा् ाात नाोी  

----------------- 
मुांबईतील सािचजननि बाांधिाम विभागातील अधधिाऱ्याांिडून  

दरुूस्त्तीच्या िामात झालेला गैरव्यिहार 

(७८) *  ३५४६   अॅड.ननरांजन डािखरे :   सन्माननीय सािचजननि बाांधिाम (सािचजननि 
उपक्रम िगळून) मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) साायजिनक बाीं काम नाभाागाच्या मुींबई येथील स्थापय (िसव्ोील) नाभाागात कर् परेड 
येथील ूम्ीूनूल कुपरेज डमारतीतील ५० लाख रकमेची काम,े डींजस््ट्यु् ऑर् सायन्स 
मध्ये २१ लाख ७० ोजार रुपयाींची कामे तसेच मुींबई शोरातील सरकारी डमारतीतील कायायलये, 
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रु्ाालयातील ाातानुक िलत यींत्राा बसनााे ा ेन्य काम ेोी तुकडी पध्णतीने करून मजीतील 
ठेकेणाराींना सींबींध त काययकारी ेिभायींता याींनी णेा न दधथयक गीरव्याोार केले ेसल्याच ेनणनाींक 
१५ जानेाारी, २०१५ रोजी ाा यासुमारास िनणशयनास दले दोे, ोे खरे दोे काय, 
(२) तसेच ााडीबींणर पोिलस ासाोतीतील कामाच्या िननाणा प्रक्रियेनुसार कमी णराची िननाणा 
प्राप्पत झालेल्या िननाणाकाराचे िननाणा मींज र न करता रे्रिननाणा काढयात दल्या ेसतानाोी 
सींबींध त िनाेणाकाराची ेनामत रक्कम णीड ाषश ठेा नसुध्णा ेवायाप परत करयात दली 
नाोी, ोे ोी खरे दोे काय, 
(३) ेसल्यास, याप्रकराी मा साायजिनक बाीं काम मींत्री, मोाराषल राज्य सधचा, साायजिनक 
बाीं काम नाभााग, मींत्रालय याींच्याकड ेतिारी करूनोी याबाबत जानेाारी, २०१५ च्या ितसऱ्या 
दठाड्यापयांत कोातीोी काययााोी झाली नसल्याचेोी याच सुमारास िनणशयनास दले, ोे खरे 
दोे काय, 
(४) सणरो  तिारीच्या ेनुषींगान ेचौकशी करयात दली दोे काय, ेसल्यास यामध्ये काय 
दढ  न दले दोे ा यानुसार पुढे कोाती काययााोी करयात दली ेथाा येत दोे ? 
  

श्री. चांद्रिाांत पाटील : (१) ोे खरे नाोी  
(२) ोे खरे नाोी  
(३) ा (४) तिारीच् या ेनुषींगान ेचौकशी कर यात दली दोे  चौकशी ेोााल शासनास प्राप्प त 
झाला दोे  चौकशी ेोाालाच् या छाननीेींती पुढील काययााोी कर यात येईल  

----------------- 
विदभाचतील िापूस उत्पादि यितमाळ तसेच बुलढाणा जजल््यातील  

खामगाांि येथ ेटेक्सटाईल पािच  उभारण्याबाबत 

(७९) *  ४०६२   श्री.पाांडुरांग फुां डिर, श्री.ख्िाजा बेग, श्री.आनांद ठािूर, श्री.हेमांत टिले, 
श्री.किरण पािसिर, श्री.अननल भोसले :  ताराांकित प्रश्न क्रमाांि ४८८८३ ला हदनाांि ५ जनू, 
२०१४ रोजी हदलेल्या उत्तरासांदभाचत:    सन्माननीय िस्त् रोद्योग मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :-  

(१) राज्यात १५ ्ेक्स्ाईल पाकय  लभाारयास कें द्र शासनाने मींज री नणली दोे, ोे खरे दोे 
काय, 
(२) ेसल्यास, या पीं राम ील नाणभाायत न ेमराातीला सुध्णा ्ेक्स्ाईल पाकय  मींज र झाले 
ोोते, ोे खरे दोे काय, 
(३) यातमा  येथे ्ेक्स्ाईल पाकय  लभाारयाची घोषाा माोे सप्प े्ंबर, २०१४ च्या पनोल्या 
सप्पताोात करुनोी ेवायाप ्ेक्स्ाईलची लभााराी केली नाोी, ोे ोी खरे दोे काय, 
(४) ेसल्यास, नाणभाायतील शेतकऱ्याींच्या दमोया थाींबनायाकरीता शेतकऱ्याींना रोजगार ा 
काप साचा मोबणला णेयाच्या दृष्ीकोनात न बुलढााा जजल््यातील खामगाींा या साायत जास्त 
काप साची खरेणी-नाि  करााऱ्या शोरात तसेच यातमा सो नाणभाायत काप साच ेलपाणन जास्त 
प्रमााात ेसल्यान ेयातमा  येथे ्ेक्स्ाईल पाकय  लभााराेबाबत शासनान ेकोाती काययााोी 
केली ाा करयाींत येत दोे, 
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(५) ेसल्यास, जस्कम र्ीर डींन्गे्र े्ंड ्ेक्स्ाईल पाकय  या कें द्र शासनाच्या जस्कम म  न 
खामगाींा येथ े ्ेक्स्ाईल पाकय  लभाारयाबाबत शासन, कें द्र शासनाकड ेमागाी कराार दोे 
काय ? 
(६) नसल्यास, नालींबाची काराे काय दोेत ? 
  

श्री. चांद्रिाांत पाटील : (१) ोे खरे दोे  
     कें द्र शासनाच्या ूकाजमक ास्त्रोवायोग सींकुल लभााराी योजनेेींतगयत कें द्र शासनाकड न 
राज्यात ूक ा १५ ्ेक्स्ाईल पाकय  मींजुर करयात दले ोोते  परींतु कें द्र शासनान े यापीक  
र्क्त १२ ्ेक्स्ाईल पाकय ला मान्यता नणली ेसुन ३ ्ेक्स्ाईल पाकय  रद्द करयात दलेले 
दोे  
(२) ोे खरे दोे  
     ेमरााती येथ ेबबलाय ्ेक्स्ाईल पाकय  कें द्र शासनाव्णारे मींजरु करयात दले ोोते  मात्र 
नींतर सणर ्ेक्स्ाईल पाकय  कें द्र शासनाव्णारे रद्द करयात दले दोे  
(३), (४) ा (५) ोे खरे नाोी  
      ्ेक्स्ाईल पाकय  लभाारयाची काययााोी शासनाकड न केली जात नस न या करीता 
डच्छुकाींनी ूस पी व्ोी  तयार करुन सणरचा प्रस्ताा कें द्र शासनाकड न मींजुर करुन घेाे 
दाश्यक दोे  
(६) प्रश् न लवा् ाात नाोी  

----------------- 
िधाच जजल्हा िो-ऑप.बँि, िधाच येथील ग्राहि ठेिीदाराांची रक्िम परत देण्याबाबत 

 (८०) *  २६७८   श्री.अननल सोले, श्री.नागो गाणार :   सन्माननीय सहिार मांरी पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) ा ाय जजल्ोा को ऑप बँकेत ग्राोकाींनी ठेालेल्या ठेाी ठेाणाराींना मागाीनुसार मागील २ 
ाषायपास न परत णेयात येत नाोी, ोे खरे दोे काय, 
(२) ेसल्यास, या प्रकराी नागप र नाभाागाच्या जनप्रितिन ीींनी शासनास नणनाींक २२ डडसेंबर, 
२०१४ रोजी पत्र णेऊन ठेाीणाराींच्या ठेालेल्या ठेाीींची रक्कम याींना दाश्यक कामासाठी 
ारीत परत णेयाची मागाी केली दोे, ोे खरे दोे काय, 
(३) तसेच बँक ठेाीणाराींना याींच्या रकमा परत करयास नकार णेयाची काराे काय दोेत, 
(४) या प्रकराी शासनान ेणखल घेऊन कोाती काययााोी केली, 
(५) नसल्यास, नालींबाची काराे कोाती ? 
  

श्री. चांद्रिाांत पाटील : (१) ोोय, ोे खरे दोे  
(२) ोोय, ना ानपररषण सणस् य याींनी शासनास नण  २२.१२.२०१४ रोजी नणलेल् या पत्राच् या 
ेनुषींगाने नाभााधगय सोिनबीं क सोकारी सींस् था, नागप र याींच् या नण  १५.०१.२०१५ च् या 
पत्रान् ाये जजल् ोा मध् याती सोकारी बकँ मयाय , ा ाय याींना ता का  यो् य ती काययााोी 
कर याबाबत क नालेले दोे  
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(३) बँकेस ररझव् ोय बँकेवााारे नण ०९.०५.२०१२ रोजी बँक्रकीं ग िनयमन ेध िनयम कलम ३५ (ू) 
चे िनबां  लाग  झाल् यापास न ४२,५२० ठेाीणाराींना समुारे रु १९५९६.०७ लाख (रु १९५.९६ को्ी) 
च् या ठेाी कजयणाराींची कजश ा ठेाीणाराींच् या ठेाीींच् या समायोजनावााारे तसेच स् ािन ीत न परत 
कर यात दल् या दोेत  नण ०९.०५.२०१४ रोजी बँक्रकीं ग िनयमन ेध िनयम २२ (३) चे िनबां  
लाग  केल् यामु े बँक ींग व् याोार ठप्प प झालेले दोेत   याम ेु बँक ठेाीणाराींना ठेाी परत करु 
शकत नाोी  
(४) ा ाय, नागप र ा बुलढााा या तीन जजल् ोा मध् याती सोकारी बँकाींचे पुनरुज् जीान 
कर यासाठी कें द्र शासनाच् या नण १७.११.२०१४ च् या पत्रानुसार, कें द्र शासन, राज् य शासन ा 
नाबाडय याींच् या मार्य त ेथयसोाय्य कर याचा प्रस् ताा शासनाच् या नाचारा ीन दोे  
(५) प्रश् न लवा् ाात नाोी  

----------------- 
िोल्हापूर येथील राजषी छरपती शाहू माध्यशमि आश्रमशाळेत शशिणाऱ्या 

विद्यार्थयाांने आत्महत्या िेल्याबाबत 

(८१) *  २८४९   डॉ.नीलम गोऱ्हे, श्री.हदपिराि साळुांख-ेपाटील, श्री.अमरशसांह पांडडत, श्री.हेमांत 
टिले, श्री.धनांजय मुांड,े श्री.नरेंद्र पाटील, श्री.अननल भोसले, श्री.किरण पािसिर, श्री.सुननल 
तटिरे, श्री.सनतश चव्हाण, श्री.ख्िाजा बेग, श्री.अब्दलु्लाखान दरुाचणी :   सन्माननीय 
सामाजजि न् याय मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) कोल्ोाप र येथील राजषी छत्रपती शाो  माध्यिमक दश्रमशा ेत िशकाारा नावायाथी सुरज 
श्यामराा पाार याींनी सतत ोोााऱ्या चोरीच्या दरोपाला कीं ्ा  न स्ात:ला पे्ा न घेऊन 
दमोया केल्याची घ्ना नकुतीच माोे जानेाारी, २०१५ मध्ये ाा या सुमारास घडली दोे, 
ोे खरे दोे काय, 
(२) ेसल्यास, मतृ सुरजच्या नातेााईकाींनी दणा णिलत समाजातील नागररकाींनी दींणोलन 
करुन सींस्थाचालकाींनारुध्ण खुनाचा गुन्ोा णाखल करयाची मागाी केली दोे, ोे खरे दोे 
काय, 
(३) ेसल्यास, यासींणभाायत शासनान े सखोल चौकशी केली दोे काय, यात काय दढ  न 
दले, 
(४) तवानुसार णोषी व्यक्तीींार कोाती कारााई करयात दली दोे ाा येत दोे, 
(५) नसल्यास, याची काराे काय दोेत ? 
  
श्री. राजिुमार बडोले : (१) ोोय  
(२) ोोय  
(३) ा (४) पोलीस नाभाागाकड न चौकशी / तपास चाल  दोे  
(५) प्रश् न लवा् ाात नाोी  

----------------- 
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राज्यातील बाजार सशमतीतील आडत रद्द िरण्याचा ननणचयाबाबत शासनाच ेधोरण 

 (८२) *  ३०५२   श्री.माणणिराि ठािरे, श्री.सांजय दत्त, डॉ.सुधीर ताांब,े श्री.अशोि उफच  भाई 
जगताप, श्री.शरद रणवपसे, श्री.सुननल तटिरे, श्री.हेमांत टिले, श्री.ख्िाजा बेग, श्री.अननल 
भोसले, अॅड.जयदेि गायििाड, श्री.किरण पािसिर, श्री.प्रिाश गजशभये, श्री.अब्दलु्लाखान 
दरुाचणी, श्री.नरेंद्र पाटील, श्री.हदपिराि साळुांख-ेपाटील, श्री.जगन्नाथ शशांदे, श्री.धनांजय मुांड,े 
श्री.सनतश चव्हाण, अॅड.ननरांजन डािखरे, श्री.रामराजे नाईि-ननांबाळिर, अॅड.अननल परब, 
श्री.जयिांतराि जाधि, श्री.अमरशसांह पांडडत, श्री.अमरनाथ राजरूिर, श्री.विक्रम िाळे :   
सन्माननीय पणन मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील बाजार सिमतीमध्ये खरेणीणाराकड न ेडत घेााऱ्या पान सींचालकाच्या 
िनाययाला स्थधगती णेयात येा न सायमान्य तोडगा १५ नणासाींत काढयाच े मा पान मींत्री 
याींनी नागप र ेध ाेशनात दश्ाासन णेयात येा नोी ेवायापी कोाताच िनायय घेयात दला 
नसल्याच ेमाोे जानेाारी २०१५ मध्ये ाा याणरम्यान िनणशयनास दले, ोे खरे दोे काय, 
(२) राज्यातील नाना  बाजार सिमयाम ील दडतीच्या प्रश्नाार तोडगा काढयासाठी खरेणी 
नाि  व्याोारातील घ्काींच्या प्रितिन ीची बीठक नण  १५/०१/२०१५ रोजी यासुमारास मुींबईतील 
साखर भाान येथे दयोजजत केली ोोती ोे, खरे दोे काय, 
(३) ेसल्यास, शेतकऱ्याींना ेडत ा णलाली ेसे ेााजाी रक्कम भारााी लागत ेसल्याने 
शेतकऱ्याींचा माल नाक न णेयासाठी बाजार सिमतीत ाेग ी यींत्राा लभाी करयासाठी काययााोी 
करयात येाार दोे काय, 
(४) ेसल्यास, मा पान मींत्री याींनी नणलेल्या दश्ाासनानसुार तसचे राज्यातील शेतमालाच्या 
खरेणी नाि  व्याोारात सुस त्रता िनमाया करून शेतकरी व्यापारी, दडते, मापाडी डयाणी साय 
घ्काींना न्याय णेयासाठी समन्ायाने मागय काढयासाठी दडत,े शेतकरी दणा शासनाच्या 
प्रितिन ीची सिमती गठीत करयाचा िनायय सणर सिमतीत घेयात दला दोे, ोेोी खरे दोे 
काय, 
(५) ेसल्यास, सणरो  सिमती गठीत करयात दली दोे काय, ेसल्यास, लक्त सिमतीचा 
ेोााल क्रकती कालाा ीत िम याचे ेपेक्षक्षत दोे, 
(६) ेवायापोी यासींणभाायत सिमती गठीत केली नसल्यास, ोोााऱ्या नालींबाची काराे काय 
दोेत, तसेच बाजारसिमतीतील दडत रद्द करयासाठी शासनान े ोरा काय दोेत ? 
 

श्री. चांद्रिाांत पाटील : (१) नाोी  
(२) ोोय  
(३) ा (४) नाषयाींक त प्रकराी साय सींबींध ताींची नण  १५.१.२०१५ रोजी बीठक दयोजजत 
करयात दली ोोती  या बीठक त साय सींबींध त घ्काींच्या प्रितिन ीींची सिमती गठीत 
करयाचा ा या सिमतीच्या िशर्ारशीींनुसार पुढील काययााोी करयाचा िनायय घेयात दला  
(५) ा (६) सिमती गठीत करयाचे काम ेींितम ्प्पप्पयात दोे  तथानप, पान सींचालक, पुाे 
याींनी सणर सिमतीची काययकक्षा ााढनायाची नानींती केल्यामु े याार नाचार करुन लाकरच 
ेींितम िनायय घेयात येईल  सिमतीच्या िशर्ारशीींनसुार दडत बाबतच े  ोरा िनजश्चत 
करयात येईल  

----------------- 
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जगतपूर येथील विहीरीच्या बाांधिामाबाबत 
  

(८३) *  ४४४८   श्री.राजेंद्र मुळि, श्री.सांजय दत्त, डॉ.सुधीर ताांब े:   सन्माननीय आहदिासी 
वििास मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) जगतप र (ता चाींणगाींा, खींडशे्ार, जज ेमरााती) येथील नानोरीच्या बाीं कामासींणभाायतील 
तिारीमध्ये चौकशी ेींती सयता दढ  नोी याबाबत ेवायापी कोातीोी काययााोी करयात 
दली नसल्याम ेु मा स्थािनक लोकप्रितिन ी याींनी प्रकल्प ेध कारी, ूकाजमक दनणाासी 
नाकास प्रकल्प,  ाराी याींना नणनाींक ३१ डडसेंबर, २०१४ रोजी ाा यासुमारास लेखी िनाेणन 
णेयात दलेले दोे, ोे खरे दोे काय, 
(२) ेसल्यास, सणर िनाेणनाार शासनाने कोाती तातडीची काययााोी केली ाा करयात येत 
दोे, 
(३) ेवायाप, कोातीच काययााोी करयात दली नसल्यास नालींबाची काराे काय दोेत ? 
 

श्री. विष्ट् णु सिरा : (१) ोे खरे दोे, 
(२) याबाबत प्रकल् प स् तराार चौकशी झालेली ेस न ेोाालामध् ये नासींगती दढ  न येत 
ेसल् याने या प्रकराी दयुक् त, दनणाासी नाकास याींना सखोल चौकशी कर याचे िनणशश 
णे यात दले दोेत, 
(३) प्रश् न लवा् ाात नाोी  

----------------- 
रत्नाधगरी जजल््यातील सािचजननि बाांधिाम विभागाला ननधीची िमतरता 

 असल्याने त्याबाबत िराियाची िायचिाही 

(८४) *  ४४५४   श्रीमती हुस्त्नबानू खशलफे, श्री.आनांदराि पाटील, श्री.रामहरी रुपनिर :   
सन्माननीय सािचजननि बाांधिाम (सािचजननि उपक्रम िगळून) मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
  

(१) रनाधगरी जजल््यातील साायजिनक बाीं काम नाभाागाला िन ीची कमतरता ेसल्यान े
येथील शासक य डमारतीची काम ेबींण करयात दली ेसल्याच ेमाोे जानेाारी, २०१५ मध्ये 
ाा याणरम्यान िनणशयनास दले, ोे खरे दोे काय, 
(२) ेसल्यास, लपरोक्त प्रकराी शासनाने िन ीची प तयता करयाबाबत काय काययााोी केली 
दोे ाा कराार दोे, 
(३) ेवायाप, याबाबत कोातीच काययााोी करयात दली नसल्यास याची सायसा ारा काराे 
काय दोेत ? 
 

श्री. चांद्रिाांत पाटील : (१) प्रश् ना ीन जजल् ्यातील काोी प्रशासक य डमारतीची कामे िन ीची 
कमतरता ेसल् याने मींणगतीने सरुु दोेत  तथानप, कामे बींण कर यात दली ोे खरे नाोी  
(२) प्रश् ना ीन प्रकराी सींबींध त नाभाागाींकड े साायजिनक बाीं काम नाभाागामार्य त िन ीची 
मागाी कर यात दली दोे  
(३) प्रश् न लवा् ाात नाोी  

----------------- 
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जेष्ट्ठ ि िदृ्ध नागररिाांसाठी आिश्यि उपाययोजना िरण्याबाबत 

(८५) *  २७५८   श्री.नागो गाणार, श्री.अननल सोले :   सन्माननीय विशेष सहाय्य मांरी 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) ज्येषठ नागररकाींसाठी राज्य शासनाने राज्यात क्रकती शासक य ााृ ाश्रम सुरू केलेले दोेत, 
(२) नसल्यास, खाजगी ााृ ाश्रम चालनाााऱ्या सींस्थाींना शासन ेनणुान णेत ेकाय ा क्रकती, 
(३) ेनुणािनत ााृ ाश्रमात ज्येषठ नागररकाींसाठी िनाास, भाोजन, औष ी ्यासाठी शुल्क 
िनजश्चत करयात दले दोे काय, 
(४) नसल्यास, भारमसाठ शुल्क घेााऱ्या ााृ ाश्रमाींार शासन कारााई कराार दोे काय, 
(५) शासन गोरगररब ज्येषठ ा ााृ  नागररकाींसाठी नानाशुल्क ााृ ाश्रम स्थापन कराार दोे 
काय, 
(६) मुींबई लच्च न्यायालयाने नकुयाच ूका ााृ ेचा ोलाखीच्या पररजस्थतीत मृय  झाल्यान ेया 
प्रकराी णखल घेऊन शासनाने ााृ  लोकाींसाठी कोाया लपाययोजना केल्या, याची नाचाराा 
केली, ोे खरे दोे काय, 
(७) ेसल्यास, शासन याची णखल घेाार दोे काय ? 
 

श्री. राजिुमार बडोले : (१) शासनाने ूकोी शासक य ाधृ्णाश्रम सुरु केले नाोी  
(२) ोोय, शासन िनायय २०.२.१९६३ ेन्ाये र्िनयचर सा न सामगु्री डयाणी साठी ५० ्क्के 
ेनुणान ा डमारत बाीं काम णर ेश्रीतामागे ७५० याप्रमााे ूकणाच ेनुणान णेयात येते  
(३) ोोय, ेनुणािनत ाधृ्णाश्रमात ज्येषठ नागररकाींसाठी िनाास, भाोजन, औष ी यासाठी शासन 
िनायय नणनाींक २९.१२.२०११ ेन्ाये णरमोा णरडोई रु ९०० ेसा परररक्षा (पररपोषा) णर 
नण १.१.२०१२ पास न लाग  केला दोे  
(४) प्रश्न लवा् ाात नाोी  
(५) ेनुणािनत ाधृ्णाश्रमात ज्येषठ नागररकाींसाठी नानाशुल्क प्राेश नणला जातो  
(६) ा (७) ोोय  

राज्याने प्रयेक जजल््यामध्ये ाधृ्णाश्रम स्थापन करयाबाबत दाश्यक ती काययााोी 
करयाबाबत दयुक्त, समाजकल्याा पुाे तसेच मोस ल ा ान नाभााग याींचेकड न ेिभाप्राय 
मागनायात दले दोेत  

----------------- 
आिोट (जज.अिोला) िृषी उत्पन्न बाजार सशमतीतफे िेलेल्या वििास  

िामात मोठ्या प्रमाणात गैरव्यिहार झाल्याबाबत 

(८६) *  ३०७५   अॅड.अननल परब :   सन्माननीय पणन मांरी पुढील गोष्ीींचा खलुासा 
करतील काय :- 
  

(१) दको् (जज ेकोला) कृषी लपन्न बाजार सिमतीतर्श  केलेल्या नाकास कामात मोठ्या 
प्रमााात गीरव्याोार झालेला ेस न केलेली कामे िनकृष् णजायची झाली ेसल्याच ेूका त्रयस्थ 
सींस्थेने केलेल्या पाोाीत माोे डडसेंबर, २०१४ च्या पनोल्या दठाड्यात ाा यासुमारास 
िनणशयनाश दले दोे, ोे खरे दोे काय, 
(२) ेसल्यास, या प्रकरााची चौकशी केली दोे काय, ेसल्यास, चौकशीचे िनषकषय काय 
दोेत ा यानुषींगान ेसींबीं ीत णोषीींार कोाती कारााई केली दोे, 
 



59 

(३) ेवायापोी या प्रकरााची चौकशी प ाय झाली नसल्यास, ोोााऱ्या नालींबाची काराे काय 
दोेत ा याबाबतची सवायजस्थती काय दोे ? 
  

श्री. चांद्रिाांत पाटील : (१) ोोय  
(२) ा (३) सणर प्रकराी बाजार सिमती सधचा याींनी पोलीस ेध क्षक, ेकोला याींचेकड े
णाखल केलेल् या तिारीनसुार ेको् पोलीस स् ्ेशन येथ ेणोषी व् यक् तीींनारुध् ण भाा ण ना च ेकलम 
४०६, ४२०, ४६७, ४६८, ४७१, ४७७, ३४ ेन् ाये गुन् ोा णाखल कर यात दला दोे  सणर 
प्रकराी पोलीस िनरीक्षक, ेको् याींचेकड न चौकशी सुरु दोे  

----------------- 
पुसद येथील एिाजत्मि आहदिासी वििास प्रिल्प िायाचलयात 

 पुरेशा प्रमाणात िमचचाऱ्याांची ननयुक्ती िरणेबाबत 

(८७) *  ३९०४   श्री.ख्िाजा बगे, श्री.आनांद ठािूर, श्री.अननल भोसले, श्री.हेमांत टिले :   
सन्माननीय आहदिासी वििास मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) पुसण (जज यातमा ) येथ े ेसलेल्या ूकाजमक दनणाासी नाकास प्रकल्प कायायलयात 
केा  ११ कमयचारी ेस न ते सात तालुक्याचा कारभाार चालनात दोेत, ोे खरे दोे काय, 
(२) ेसल्यास, सणर कायायलयाचा कारभाार सक्षमररया चालााा म्ोा न सणर कायायलयात पुरेशा 
प्रमााात कमयचाऱ्याींची िनयुक्ती कराेबाबत शासनाने कोाती काययााोी केली ाा करयात येत 
दोे, 
(३) ेवायाप कोातीच काययााोी केली नसल्यास, नालींबाची काराे काय दोेत ? 
  

श्री. विष्ट् णु सिरा : (१) ोोय  
(२) ररक्त पणे पणोन्नतीन ेा नामिनणशशनाने भारयाबाबतची काययााोी सुरु दोे  
(३) प्रश्न लवा् ाात नाोी  

----------------- 
राज् यातील अपांगाांसाठीच् या धोरणाननशमचतीचा प्रलांब ज त प्रस्त् ताि मागी लािण् यासांदभाचत 

(८८) *  ४५५२   श्री.जगन्नाथ शशांदे :   सन्माननीय सामाजजि न् याय मांरी पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज् यातील ेपींगासाठीच् या  ोरािनिमयतीचा प्रस् ताा मागील २ ाषायपास न प्रलींबबत ेसल् यान े
ा याबाबत सात याने पाठपुरााा करुनोी शासनाने  ोरा लाग  केलेले नाोी, ोे खरे दोे काय, 
(२) कुठलाोी दधथयक बोजा न ्ाकता ोे  ोरा लाग  ोोऊ शकत ेस न या  ोराास 
शासनाच् या साय नाभाागाची मान् यता ेस नोी  ोरा राबना यास नालींब ोोत ेसल् यान े
राज् यातील ेपींगासाठीच े ोरा लाग  कर यात याा ेेशा दशयाच् या मागाीचे ूक िनाेणन 
नणनाींक १४ जानेाारी, २०१५ रोजी ाा  याणरम् यान मा मखु् यमींत्रयाींना मोाराष ल राज् य ेींपग 
 ोरािनिमयती कृती सिमतीच् या ातीने साणर केले दोे, ोे ोी खरे दोे काय, 
(३) ेसल् यास, ेींपगासाठीच े ोरा लाग  कर यास नालींब ोो याची सायसा ारा काराे काय 
दोेत ? 
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श्री. राजिुमार बडोले : (१), (२) ा (३) नण  ३० ऑगस् ्, २०१४ रोजी त कालीन मींत्रीमींड  
बीठक त साणर कर यात ेसलेल् या ेपींग सक्षमीकरााच् या  ोराासींणभाायतील प्रस् ताााार चचाय 
ोोऊ शकली नाोी  प्रस् तुत प्रस् ताा पुनश्रः मींत्रीमींड ाच् या मान् यतेसाठी कर याचा प्रस् ताा 
शासनाच् या नाचारा ीन दोे  

----------------- 
हहांगोली जजल््यातील िां राटदारािर िारिाई िरणेबाबत 

(८९) *  २७९४   श्री.अब्दलु्लाखान दरुाचणी, श्री.अमरशसांह पांडडत, श्री.सनतश चव्हाण, श्री.विक्रम 
िाळे :   सन्माननीय सािचजननि बाांधिाम (सािचजननि उपक्रम िगळून) मांरी पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
  

(१) नोींगोली येथील सामाजजक न्याय भाान, जजल्ोा रु्ाालय ााढीा काम तसेच तोसील 
कायायलय बाीं काम ेपुाय ठेाााऱ्या कीं त्रा्णाराार णींडामक कारााई करयाबाबतचा ेोााल 
णेऊनोी काययकारी ेिभायींता, साायजिनक बाीं काम, नोींगोली याींच्याकड न कीं त्रा्णारास पाठीशी 
घातले जात ेसल्याबाबत सामाजजक काययकयाांनी सन २०१५ च्या णरम्यान नाभाागीय 
दयुक्त, औरींगाबाण याींच्याकड ेलेखी तिार नोंणनाली दोे, ोे खरे दोे काय, 
(२) ेसल्यास, नाोीत मुणतीत काम न करता नाकास कामात ेडथ ा दाााऱ्या कीं त्रा्णारास 
तसेच याींना पाठशी घालााऱ्या ेध काऱ्याींच्या कारभााराची चौकशी करयात दली दोे काय, 
(३) ेसल्यास, णोषी कीं त्रा्णार ा ेध काऱ्याींार कोाती कारााई करयात दली दोे, 
(४) नसल्यास, याींना पाठीशी घालयाचे  ोरा ाररषठ स्तराारुन राबनायात येत दोे काय ? 
  

श्री. चांद्रिाांत पाटील : (१) सणर प्रकराी साायजिनक बाीं काम नाभाागाकड े कोातीोी तिार 
प्राप्पत झालेली नाोी  
(२) ा (३) सणर प्रकराी िननाणा शतीनुसार णींडामक कारााई करयात दली दोे  यामु े 
प्रश्न लवा् ाात नाोी  
(४) प्रश्न लवा् ाात नाोी  

----------------- 
खिटी (ता.खेड, जज.रत्नाधगरी) येथील आहदिासी आहदम िातिरी समाजातील  

लोिाांची राहती घरे उद्ध्िस्त्त िरण्यात आल्याबाबत 

(९०) *  ४४०२   श्री.अमरनाथ राजूरिर, श्री.रामहरी रुपनिर, श्री.सांजय दत्त, श्रीमती 
हुस्त्नबानू खशलफे, डॉ.सुधीर ताांब े:   सन्माननीय आहदिासी वििास मांरी पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :-  

(१) खा्ी (ता खेड, जज रनाधगरी) येथील दनणाासी दनणम कातकरी समाजातील लोकाींची 
राोती घरे लवाध्ास्त करुन याींच्या मालमतेचे नकुसान करून बघेर करयात दल्याचे माोे 
जानेाारी, २०१५ मध्ये ाा याणरम्यान िनणशयनास दले दोे, ोे खरे दोे काय, 
(२) ेसल्यास, लक्त तालुक्यातील खा्ी येथे राोाारे केशा लष्मा पाार ा रमेश कृषाा 
पाार या णोघा दनणाासी दनणम कातकरी समाजातील कु  ् ींबाची राोती घरे नणनाींक ६ 
जानेाारी, २०१५ रोजी ाा यासमुारास पाडयात दल्यानींतर जजल््यातील दनणाासी दनणम 
कातकरी सींघ्ना ा बोुजन समाजााणी पा्ी दिमक झाली ेसल्याने या प्रकराी 
णोषानपींताार शासन चौकशी करून दाश्यक कारााई कराार दोे ाा करीत दोे काय, 
(३) नसल्यास, यामागील नालींबाची काराे काय दोेत ? 
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श्री. विष्ट् णु सिरा : (१) ा (२) मौ खा्ी, ता खेड जज र नाधगरी येथील १९/०१ ज ना साश नीं  ९/१ 
म ील क जेणार याींनी  याींच् या सणरील जागेारील केशा लख् मा पाार ा कृष ाा  ोंडबा पाार 
याींचे ेितिमीत ेसाा-या घराबाबत मा  नणाााी न् यायालयाकड े णााा णाखल करुन 
 याबाबतच ेेितिमा काढ याबाबतचे दणेश प्राप्प त करुन घेतले दोेत   याींची घरे लध् ास् त 
कर यात दलेली नस न मा  न् यायालयाच् या दणेशानुसार नणनाींक ६ जानेाारी, २०१५ रोजी 
ेितिमा काढ यात दलेले दोे   यामु े णोषीींताार कारााई कर याचा प्रश् न लवा् ाात नाोी  
तथानप सवायःजस्थतीत या नठकााी राोाा-या पाार कु्ुींबीयाींची राो याची व्यास् था नात  
जलिसींचन प्रकल् पाच् या ता यातील शेडमध् ये करुन णे याचा प्रस् ताा पींचायत सिमती खेड 
याींचेकड न जजल् ोा पररषण र नाधगरीस पाठना याचे िनणशिशत कर यात दलेले दोे  
(३) प्रश् न लवा् ाात नाोी  

----------------- 
औरांगाबाद जजल् ्यातील वपसादेिी रोड ते िअेर हाऊसपयांतच् या  

रस्त् त् याचे िाम अनतशय खराब असल् याबाबत 
  

(९१) *  ४५०९   श्री.सुभाष झाांबड, श्री.सांजय दत्त :   सन्माननीय सािचजननि बाांधिाम 
(सािचजननि उपक्रम िगळून) मांरी पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) औरींगाबाण जजल् ्यातील नपसाणेाी रोड ते ाेे र ोाऊसपयांत १४ लाख रुपये खचय करुन 
बाीं  यात दलेल्या रस् याच े काम ेितशय खराब झाल्याने ााोतुक ची कोंडी ोोत ेस न 
ााोनचालक ा शेतकऱ्याींना ेितशय त्रास सोन करााा लागत ेसल् याचे माोे जानेाारी, २०१५ 
रोजी ाा  याणरम् यान िनणशयनास दले, ोे खरे दोे काय, 
(२) ेसल् यास, रस्  याचे िनकृष ् णजायचे काम कराा-या ठेकेणाराार शासनाने कोाती कारााई 
केली ाा कर यात येत दोे, 
(३) तसेच सणर खराब झालेल् या रस्  याची  ारीत णरुुस् ती कर याबाबत शासनान े कोाती 
काययााोी केली ाा कर यात येत दोे, 
(४) ेवायाप, कोातीच काययााोी कर यात दली नसल्यास नालींबाची काराे काय दोेत ? 
  
श्री. चांद्रिाांत पाटील : (१) ोे खरे नाोी  
(२), (३) ा (४) प्रश्न लवा् ाात नाोी  

----------------- 
  
विधान भिन :   डॉ. अनांत िळसे 
मुांबई.   प्रधान सधचि, 

महाराष्ट्र विधानपररषद 
__________________________________________________________________ 
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मुद्रा: शासक य मध्याती मुद्राालय, मुींबई  


