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

ताराांकित प्रश्नोत्तराांची यादी 
  

शुक्रिार, हदनाांि २० माचच, २०१५ / फाल्गुन २९, 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 - ६३ 
------------------------------- 

मुांबई शहरातील हजारो इमारतीमध्ये असणाऱ्या उद्िाहनाांची ताांत्ररि  
तपासणी िरणाऱ्या ननरीक्षिाांची ररक्त पदे भरण्याबाबत 

(१) *  ३२८४   श्री.अनांत गाडगीळ, डॉ.सधुीर ताांब े:   सन्माननीय सािचजननि बाांधिाम 
(सािचजननि उपक्रम िगळून) मांरी पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) मुींबईत हजारो उींच इमारती आहेत, ज्यावर उद् वाहन िफलट)्) बसलवली गेली आहे, गेल्या 
काही महहन्यात फलट)् अडकल्याच्या अनेक घ्ना ननदर्शनास आल्या आहेत, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्यास, उद् वाहनाींच े ताींरिक क लववावासहशता तपासयायाच े काम सावशजननक बाींधकाम 
लवभागाचे असत,े हे काम तपासणाऱ्या ननरीक्षकाींची सींख्या अत्यींत कमी असल्यान ेउद्वाहनाची 
(फलट)्ची) वेळेत तपासणी होव ूर्कत नसल्यान ेमुींबईतील इमारतीींच्या उद् वाहनाबाबत अनेक 
समस्ाांना सामोरे जावे लागत असल्याचे माहे जानेवारी, २०१५ मध्ये वा त्या दरम्यान 
ननदर्शनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उद् वाहनाींची ताींरिक क लववावासहशता तपासयायाच ेकाम करणा-या ननररक्षकाींची ररक्त 
पदे भरयायाबाबत व अर्ा घ्ना घडू नये म्हणून र्ासनाने कोणती कायशवाही व उपाययोजना 
केली वा करयायात येत आहे, 
(४) असल्यास, त्याचा तपफर्ल काय आहे, 
(५) सदर तपफर्ल उपलब्ध नसल्यास, लवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. चांद्रिाांत पाटील : ि१) हे खरे आहे. 
(२) हे खरे नाही. 
(३), (४) व ि५) ननररक्षकाींची ररक् त पदे भरया याबाबत कायशवाही चाल ु आहे. तसचे फलट)् 
अडकया यासारख् या घ्ना घडू नयेत यासा म मुींबई व पुणे येलील उ द्वाहन कीं पन् या व उद्वाहन 
 ेकेदार याींना उद्वाहनात अनतररक् त  भारयीं णा आणण स् वयींचफलत आपतकालीन सहा्य 
यीं णेचा वापर बींधनकारक करया यात आला आहे, अर्ा आर्याचे पररप क ननगशफमत करया यात 
आले आहे. 

----------------- 
नॉन कक्रमीलेअरची उत्पन्न मयाचदा ४.५० लाख रुपयाऐिजी ६.०० लाख िरणेबाबत 

(२) *  २८३५   डॉ.अपूिच हहरे, डॉ.सुधीर ताांब,े श्री.सनतश चव्हाण, श्री.विक्रम िाळे, श्री.सांजय 
दत्त, श्री.अशोि उफच  भाई जगताप, श्री.मुझफ्फर हुसैन सय्यद :  ताराांकित प्रश्न क्रमाांि ११७३ 
ला हदनाांि ११ डडसेंबर, २०१४ रोजी  हदलेल्या उत्तरासांदभाचत -:    सन्माननीय सामाजजि 
न् याय मांरी पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील मॅट्रीकोत्तर र्ैक्षणणक र्ुल्क प्रनतपूती योजनअेींतगशत सन २०१३-१४ मध्ये इतर 
मागासवगीय, लवमुक्त जाती, भ्क्या जाती व लवर्ेष मागास प्रवगाशतील लवद्यार्थयाांच्या 
पालकाींची उत्पन्नाची मयाशदा रुपये ४.५० लाखावरुन रु.६.०० लाख करयायाचा प्रस्ताव 
मीं ीमींडळाच्या लवचारालश सादर झाला होता, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सन २०१२-१३ ची प्रनतपूती योजना आहे त्याच  स्वरुपात सन २०१३-१४ मध्ये 
चालु  ेवयायाचा ननणशय झाला व त्यानुसार हदनाींक ४ माचश, २०१४ च्या र्ासन ननणशयानुसार 
सन २०१३-१४ मध्ये र्ैक्षणणक र्ुल्क प्रनतपूती योजनकेरीता उत्पन्न मयाशदा रु. ४.५० लाख 
इतकीच  ेवयायात आली, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, रु. ४.५० लाखाींवरुन रु. ६.०० लाख एवढी उत्पन्नाची मयाशदा करयायासींबींधी 
मा.मीं ी, सामाजजक न्याय याींनी हदनाींक १२ डडसेंबर, २०१३ रोजी लवधीमींडळ सभागहृात 
हदलेल्या आवावासनासींदभाशत पुढे कोणता ननणशय घेयायात येत आहे वा येणार आहे, 
(४) नसल्यास, सावशरिक क मागणी लवचारात घेता उत्पन्नाची मयाशदा रु.६.०० लाख करयायासा म 
र्ासनाचे धोरण काय आहे ? 
  

श्री. राजिुमार बडोले : ि१), (२), (३) व ि४) मा.मीं ी, सामाजजक न्याय याींनी इतर मागासवगश, 
लवमुक्त जाती, भ्क्या जाती व लवर्ेष मागास प्रवगाशतील लवद्यार्थयाांच्या पालकाींची उत्पन्न 
मयाशदा रुपये ४.५० लाखावरुन रुपये ६.०० लाख करयायाबाबत हदनाींक १२ डडसेंबर, २०१३ रोजी 
लवधीमींडळ सभागहृात आवावासन हदले होते. त्यानुषींगाने राज्यातील मॅट्रीकोत्तर र्ैक्षणणक र्ुल्क 
प्रनतपूवी योजनअेींतगशत लवद्यार्थयाांच्या पालकाींची उत्पन्न मयाशदा रुपये ४.५० लाखावरुन रुपये 
६.०० लाख करयायाचा प्रस्ताव उच्च व तीं फर्क्षण लवभागामार्श त मीं ीमींडळाच्या लवचारालश सादर 
झाला होता. तलालप, सन २०१२-२०१३ ची प्रनतपूती योजना आहे त्याच स्वरुपात सन २०१३-
२०१४ मध्ये चाल ू  ेवयायाचा ननणशय झाला. त्यानुसार हदनाींक ४ माचश, २०१४ च्या र्ासन 
ननणशयान्वये सन २०१३-१४ मध्ये र्ैक्षणणक र्ुल्क प्रनतपूती योजनकेररता उत्पन्न मयाशदा रुपये 
४.५० लाख इतकीच  ेवयायात आली आहे. 

----------------- 
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महाविद्यालयीन मागासिगीय विद्यार्थयाांची थिीत शशष्ट्यितृी मिळणेबाबत 

(३) *  ३५२२   अॅड.ननरांजन डािखरे :   सन्माननीय सामाजजि न् याय मांरी पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यातील महालवद्यालयाींमध्ये मागासवगीय लवद्यार्थयाांची गेल्या ३ वषाांपासून लकीत 
असलेली फर्षयवतृ्ती देयायासा म २५० को्ी रुपयाींची तरतूद केल्याची घोषणा मा.र्ालेय 
फर्क्षणमीं ी महोदयाींनी हदनाींक २२ डडसेंबर, २०१४ रोजी वा त्यासमुारास केली आहे, हे खरे आहे 
काय, 

(२) असल्यास, सदर आर्लशक तरतुदीनुसार ककती रक्कमेच ेव केव्हा वा्प करयायात आले आहे, 
(३) त्याचप्रमाण ेराज्यातील ककती महालवद्यालये व ककती लवद्यार्थयाांना वा्प करयायात आले, 
(४) अद्याप रक्कमेचे वा्प केले नसल्यास, लवलींबाची कारणे काय आहेत ? 

श्री. राजिुमार बडोले : ि१), (२) व ि३) लवमुक् त जाती, भ्क् या जमाती, इतर मागारवगश व 
लवर्ेष मागास प्रवगाशतील लवद्यार्थ याांच् या मॅट्रीकोत् तर फर्ष यवतृ् ती, फर्क्षण र्ी/पररक्षा र्ी च् या 
प्रदानासा म रुपये २३०.५५ को्ीची पुरवणी मागणी माहे डडसेंबर, २०१४ च् या हहवाळी 
अर्धवेर्नात मींजूर करया यात आलेली आहे. सदर तरतूदीपैकी रुपये २२०.०० को्ीची तरतूद 
सींचालक, लवजाभज सींचालनालय, पुणे याींना उपलब् ध करया यात आलेली असून ती लवतरीत 
करया याची पुढील कायशवाही सुरु आहे. 
(४) प्रवा न उद्् ावत नाही. 

----------------- 
निी मुांबई पररसरातील खारघर येथील टोलनािा बांद िरण्याबाबत 

(४) *  २६६२   श्री.धनांजय मुांड,े श्री.सुननल तटिरे, श्री.अमरशसांह पांडडत, श्री.सनतश चव्हाण, 
श्री.माणणिराि ठािरे, श्री.सांजय दत्त, डॉ.सधुीर ताांब,े श्री.अशोि उफच  भाई जगताप, श्री.हररशसांग 
राठोड, श्री.शरद रणवपस,े श्री.मुझफ्फर हुसैन सय्यद, श्री.अननल भोसले, श्री.सांहदप बाजोररया, 
श्री.नरेंद्र पाटील, श्री.हेमांत टिले, श्री.किरण पािसिर, श्री.हदपिराि साळुांख-ेपाटील, अॅड.ननरांजन 
डािखरे, श्री.रामहरी रुपनिर :   सन्माननीय सािचजननि बाांधिाम (सािचजननि उपक्रम) मांरी 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मुींबई-पुणे द्रतुगती महामागाशवरील खारघरमध्ये रस्त्याींच े काम पूणश न करता ्ोलवसुली 
करयायाची अींमलबजावणी हदनाींक ६ जानेवारी, २०१५ पासून करयायात आली, हे खरे आहे काय, 
(२) तसेच, पनवेल ते खारघर या दरम्यान लवद्यार्थयाांची वाहतकू करणाऱ्या खासगी बसेस 
तसेच इतर अनेक वाहनाींनवर ्ोल बींद करयायाचा ननणशय घेयायात येवूनही वाहनाींवर मो या 
प्रमाणात ्ोल घेयायात येत असल्यामुळे सवश  तीव्र असींतोषाचे व सींतापाच ेवातावरण ननमाशण 
होत असल्याच ेमाहे जानेवारी, २०१५ रोजी वा त्यासुमारास ननदर्शनास आले, हे खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, नव्याने खारघर येले सुरू करयायात आलेल्या ्ोलवसुलीवर लाींबच लाींब राींग 
लावून वाहतुकीची मोठ्या प्रमाणात कोंडी होत असल्यान े जनतमेध्ये तीव्र असींतोष ननमाशण 
झालेला आहे, हे ही खरे आहे काय, 
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(४) असल्यास, खारघर येलील सदरची ्ोलवसुली बींद करयायाबाबत र्ासनान ेकोणती कायशवाही 
केली वा करयायात येत आहे तसेच ्ोलवसलुीबाबत र्ासनाचे धोरण काय आहे, 
(५) असल्यास, प्रवान भाग-४ बाबत कोणतीच कायशवाही केली नसल्यास, लवलींबाची कारणे काय 
आहेत ? 
  
श्री. एिनाथ शशांदे : ि१) हे खरे नाही. 
(२) हे खरे नाही. 
(३) हे खरे नाही. 
(४) सदर कामाच्या सवलत करारनाम्यातील अ्ी व र्तीस अर्धन राहून या पलकर 
स्लानकावर पलकर वसुली करयायात येत आहे. 
(५) प्रवान उद्् ावत नाही. 

----------------- 
ओबीसी, एससी, व्हीजेएनटी आणण एसबीसी प्रिगाचतील विद्यार्थयाांची 

प्रलांत्रबत शशष्ट्यितृ्ती देण्याबाबत 

(५) *  ३८९१   श्री.जयांत पाटील :  ताराांकित प्रश्न क्रमाांि २३९८ ला हदनाांि १८ डडसेंबर, 
२०१४ रोजी हदलेल्या उत्तरासांदभाचत:    सन्माननीय सामाजजि न् याय मांरी पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
  

(१) ओबीसी, एससी, व्हीजेएन्ी आणण लवर्ेष मागास प्रवगाशतील लवद्यार्थयाांना सन      
२०१३-२०१४ अखेरची फर्षयवतृ्ती वेळेवर न फमळयायाची कारणे काय आहेत, 
(२) सन २०१३-२०१४ अखेरच े १ लाख ९५ हजार फर्षयवतृ्तीच्या प्रलींरिकबत प्रकरणाींपैकी १ 
ऑगस््, २०१४ रोजी सींबींर्धताींना हदलेल्या सूचनाींनुसार ककती प्रकरणे ननकाली काढयायात आली 
आहेत, 
(३) अद्याप ककती प्रकरणे प्रलींरिकबत आहेत व ककती कालावधीत ननकाली काढयायात येतील ? 
  
श्री. राजिुमार बडोले : ि१) ज् या लवद्यार्थ याांनी अजाशसोबत आववा यक कागदप  ेजोडलेली नाहीत 
तसेच ज् या लवद्यार्थ याांनी ऑनलाईन अजश भरले आहेत तलालप सींबींर्धत महालवद्यालयाींनी त् या 
लवद्यार्थ याांचे अजश लवहहत कालावधीत सींबींर्धत जजल् ्याच् या सहा्यक आयुक् त, समाज कल् याण 
याींच् याकड ेसादर केले नाहीत. त् या लवद्यार्थ याांची फर्ष यवतृ् ती प्रलींरिकबत आहे. 
(२) सन २०१३-१४ मधील प्रलींरिकबत असलेल् या फर्ष यवतृ् तीच् या प्रकरणाींपैकी १,५३,६२४ प्रकरणे 
ननकाली काढया यात आलेली आहेत. 
(३) सद्यजस्लतीत ४२,०६० फर्ष यवतृ् तीची प्रकरणे प्रलींरिकबत आहे. सदर अजाशपैकी जे 
महालवद्यालय स् तरावर प्रलींरिकबत आहेत त् या महालवद्यालयाींना अजश त् वररत सींबींर्धत जजल् ्याच् या 
समाजकल् याण अर्धका-याींना सादर करया याच् या सूचना देया यात आलेल् या असून त् यानुसार 
प्रलींरिकबत अजश ननकाली काढया याची कायशवाही सरुू आहे. 

----------------- 
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महामानि भारतरत् न डॉ.बाबासाहेब आांबेडिर िास्त्तव्यास असलेल्या लांडनमधील िास्त्तूबाबत 

 (६) *  ३६९०   अॅड.जयदेि गायििाड, श्री.धनांजय मुांड,े श्री.सुननल तटिरे, श्री.हेमांत टिले, 
श्री.अननल भोसले, श्री.विक्रम िाळे, श्री.प्रिाश गजशभये, श्री.सनतश चव्हाण, श्री.ख्िाजा बेग, 
श्री.अब्दलु्लाखान दरुाचणी, श्री.किरण पािसिर, श्रीमती विद्या चव्हाण, श्री.सांहदप बाजोररया, 
श्री.रामहरी रुपनिर, श्री.माणणिराि ठािरे, श्री.हररशसांग राठोड, श्री.सांजय दत्त, श्री.शरद 
रणवपसे, प्रा.जोगेन्द्र ििाड,े श्रीमती हुस्त्नबानू खशलफे, श्री.मुझफ्फर हुसैन सय्यद, 
श्री.जयिांतराि जाधि, श्री.हदपिराि साळुांख-ेपाटील, अॅड.ननरांजन डािखरे :   सन्माननीय 
सामाजजि न् याय मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) महामानव भारतरत् न ड..बाबासाहेब आींबेडकर हे १९२१-२२ मध् ये लींडन स् कुल ऑर् 
इक.न.फमक् समध् ये फर्कत असताींना त े ककीं ग हेरी ी रोड लींडन येलील वास् तव् याला होत,े हे खरे 
आहे काय, 
(२) असल् यास, ही ऐनतहाफसक वास् तुचा फललाव प्र.प्ए एजन् सीन ेसरुु केला असून ही वास् तु ४० 
को्ी रुपयाला लवकली जात आहे, हेही खरे आहे काय, 
(३) तत् कालीन मा.मुख् यमीं ी याींनी मुींबईतील रिकि्नच् या उच् चायकु् ताींना प  फलहून फललाव 
लाींबलवया याची लवनींती केली असून ४ महहने फललाव लाींबलवया यात आला होता, हेही खरे आहे 
काय, 
(४) तत् कालीन मा.मुख् यमीं्याींनी ड..बाबासाहेब आींबेडकर हे राहत असलेली लींडन येलील वास् त ु
४० को्ी रुपयाींना लवकत घेया याची परवानगी कें द्र र्ासनाला मागीतली असता ती परवानगी न 
देया याची कारणे काय आहेत, 
(५) आता लींडन येलील ही वास् तु पुन् हा फललावात काढया याची तयारी लींडनमधील सींबींधीत 
प्र.प्ए एजन् सीने सुरु केली आहे, हेही खरे आहे काय, असल् यास, ही वास् तु लवकत घेवून तीचे 
जतन करया याबाबत र्ासनाने कोणती उपाययोजना केली वा करया यात येत आहे ? 

श्री. राजिुमार बडोले : ि१) भारतरत्न ड..बाबासाहेब आींबेडकर हे लींडन स्कूल ऑर् 
इक.न.फमक्समधून डी.एस.सी. इन इक.न.फमक्स आणण गे्रझ इन या सींस्लेमधून बार ॲ् ल. या 
पदव्या सींपादीत करताना सन १९२१-२२ मध्ये १०, ककीं ग्ज हेरी ी रोड, एन.डब्ल्यु.३, लींडन येल े
वास्तव्यास होते. 
(२) सदर वास्तु खुल्या फललावाद्वारे लवक्री करयायाची जाहहरात या वास्तुच्या मालकाने हद. १ 
सप् े्ंबर, २०१४ रोजी प्रफसध्द केली होती. 
(३) व ि४) तत्कालीन मखु्यमीं ी महोदयाींनी रिकि्न उच्चायुक्त अलवा कें द्र र्ासनार्ी प व्यवहार 
केल्याच ेआढळत नाही. 
(५) हदनाींक ३/२/२०१५ रोजी झालेल्या मा.मींरिक मींडळाच्या बै कीत सदर वास्त ु लवकत घेयायास 
मा.मींरिक मींडळान े तत्वत: मान्यता हदली असून त्यासा म मीं ी िसामाजजक न्याय व लवर्ेष 
सहा्य) याींच्या अध्यक्षतखेाली पढुील आववायक कायशवाहीसा म सफमती ग मत केली आहे. या 
सफमतीच्या बै कीतील ननणशयानुसार सदर वास्तू खरेदीसा म Asking Price च्या १०% रक्कम 
सींबींर्धत स.फलफस्रच्या खात्यात जमा केली आहे. 

----------------- 
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अिोल्यात एिाजत्मि रस्त्ते वििास प्रिल्प राबविण्यासांदभाचत 

 (७) *  २९१६   श्री.गोवपकिशन बाजोरीया :   सन्माननीय सािचजननि बाांधिाम (सािचजननि 
उपक्रम) मांरी पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) अकोल्यात एकाजत्मक रस्ते लवकास प्रकल्प राबलवयायासींदभाशत र्ासनाच्या लवलवध 
लवभागाच्या ७ सदस्याींची सकुाणू सफमती ग मत करुन १०० को्ी रुपायाींची ही योजना 
राबलवयायासा म महाराषट्र रस्ते लवकास महामींडळातरे् मान्यता देयायात आली आहे, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्यास, सदर प्रकल्प आर्लशकदृष्या सक्षम करयायाकररता नलवन प्रस्ताव तात्काळ सादर 
करयायाच े आदेर् तत्काफलन मुख्यमीं ीमहोदयाींनी महामींडळाला हदले आहेत, हे ही खरे आहे 
काय, 
(३) असल्यास, असे असताींनाही उक्त प्रकल्पास लवलींब लागयायाची कारणे काय आहेत, 
(४) असल्यास, याबाबत र्ासनान ेसखोल चौकर्ी केली आहे काय त्यात काय आढळून आले, 
(५) तद्नुसार पुढे कोणती कायशवाही केली आहे वा करयायात येत आहे ? 
  

श्री. एिनाथ शशांदे : ि१) नाही. 
(२) नाही. तलालप नगर लवकास लवभागान ेर्ासन ननणशय हदनाींक ३१.०८.२००९ अन्वये अकोला 
र्हर एकाजत्मक रस्ते लवकास योजना बाींधा-वापरा व हस्ताींतररत करा िBOT) या तत्वावर 
राबलवयायास रु.८५.७६ को्ी इतक्या रकमसे मींजूरी हदलेली आहे. 
(३) वरीप्रमाणे प्रकल्प राबलवल्यास जनतेवर पलकराचा भुदांड बसणार असल्याने व 
सद्य:जस्लतीत जनतेचा पलकराबाबतचा असींतोष पाहता सदर प्रकल्पाबाबत रे्रलवचार करयायात 
येत आहे. 
(४) प्रवान उद्् ावत नाही. 
(५) प्रवान उद्् ावत नाही. 

----------------- 
राज्यातील सामाजजि न्याय विभागातील तसेच िननष्ट्ठ महाविद्यालयातील 

शशक्षि िमचचाऱ्याांचे ितेन देण्याबाबत 

(८) *  ३७५४   श्री.विक्रम िाळे, श्री.हेमांत टिले, श्री.अननल भोसले, श्री.प्रिाश गजशभये, 
डॉ.सुधीर ताांब,े श्री.ख्िाजा बेग, अॅड.जयदेि गायििाड, श्री.अमरशसांह पांडडत, श्री.अब्दलु्लाखान 
दरुाचणी, श्री.सनतश चव्हाण :  ताराांकित प्रश्न क्रमाांि १७०२ ला हदनाांि १८ डडसेंबर, २०१४ रोजी 
हदलेल्या उत्तरासांदभाचत :  सन्माननीय सामाजजि न् याय मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील 
काय :- 
  

(१) राज्यातील सामाजजक न्याय लवभागातील कननष  महालवद्यालयातील फर्क्षक कमशचाऱ्याींच े
वेतन देयायाबाबतच्या प्रस्तावावर र्ासनाने ननणशय घेयायाची कायशवाही पूणश केली आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी र्ासनाने कोणता ननणशय घेतला व त्याचे स्वरुप काय आहे, 
(३) उक्त प्रकरणी अद्याप कोणतीच कायशवाही केली नसल्यास, होणाऱ्या लवलींबाची कारणे काय 
आहेत ? 
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श्री. राजिुमार बडोले : ि१) व ि२) लवजाभजच् या कननष   महालवद्यालयातील कमशचा-याींच् या 
वेतनाच् या प्रस् तवाबाबत उच् चस् तर सफमतीने हदलेल् या ननदेर्ानसुार प्रस् ताव मा.लवत् त मीं ी तसेच 
मा.मुख् यमीं ी याींच् या मान् यतेन ेउच् चस् तर सफमतीस रे्रसादर करया यात आला आहे. 
(३) प्रवा न उद्् ावत नाही. 

----------------- 
शासनाने पाररत िेलेल्या अांधश्रद्धाविरोधी िायद्याबाबत जनजागतृी 

िरण्यािरीता िराियाची िायचिाही 

(९) *  ३०५४   श्री.माणणिराि ठािरे, श्री.सांजय दत्त, डॉ.सुधीर ताांब,े श्री.अशोि उफच  भाई 
जगताप :   सन्माननीय सामाजजि न् याय मांरी पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) र्ासनान े पाररत केलेल्या अींधश्रध्दालवरोधी कायद्याच े उल्लींघन करुन मळेघा्ात 
िजज.अमरावती) येल ेअघोरी उपचाराचे प्रकार सराशसपणे सुरू असल्याचे माहे जानेवारी, २०१५ 
रोजी वा त्यासमुारास उघडकीस आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, आहदवासीींचा वैद्यकीय के्ष ाबद्दलचा लववावास सींपादन करयायाबाबत त्याींच्यामध्ये 
जनजागतृी करयायाकरीता र्ासनान ेकाय कायशवाही वा उपाययोजना केली आहे, 
(३) अद्याप, उपरोक्त प्रकरणी कायशवाही करयायात आली नसल्यास त्याची सवशसाधारण कारणे 
काय आहेत ? 
  

श्री. राजिुमार बडोले : ि१) पोलीस लवभागाचे माहहतीनुसार या जजल््यात सदर कायद्याींतगशत 
तक्रारी प्राप्त नसून गुन््याींची नोंद नाही. 
(२) “महाराषट्र नरबळी आणण इतर अमानुष अननष् व अघोरी प्रला व जादू् ोणा याींना प्रनतबींध 
घालयायाबाबत व त्याींच े समूळ उच्च्न करयायाबाबत अर्धननयम” २०१३ अींतगशत जनजागतृी 
अफभयान व व्याख्यानाच े कायशक्रम आयोजजत करयायात येतात. माता बै की, ग्राम आरोग्य 
पोषण हदन, पोस््सश इत्यादी मार्श त आरोग्यलवषयक जागतृीकररता जजल्हा आरोग्य अर्धकारी, 
जजल्हा पररषद, अमरावती याींचे माध्यमातून करयायात येत आहे. 
(३) प्रवान उद्् ावत नाही. 

----------------- 
दषु्ट्िाळग्रस्त्त शतेिऱ्याांच ेसाििराांिडील िजच माफ िरण्याच्या घोषणेबाबत 

(१०) *  ४१५५   प्रा.जोगेन्द्र ििाड,े श्री.सांजय दत्त, श्री.शरद रणवपसे, डॉ.सुधीर ताांब,े 
श्री.मुझफ्फर हुसैन सय्यद, श्री.अशोि उफच  भाई जगताप :   सन्माननीय सहिार मांरी पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) र्ासनान े र्ेतकऱ्याींना सावकारी कजाशतून मुक्त करयायासा म हहवाळी अर्धवेर्नामध्ये 
घेतलेल्या ननणशयानुसार र्ेतकऱ्याच्या कजशमार्ीच ेआदेर् हदनाींक ३१ डडसेंबर, २०१४ च्या आत 
काढले परींतु सावकाराींना द्याव े लागणाऱ्या व्याजापो्ी ६०-७० को्ी रुपयाची भर पडणार 
असल्यान े र्ासनाला याकररता आणखी ४०० को्ी रुपयाहून अर्धक रकमचेी तरतूद करावी 
लागणार असल्यान ेसदर योजनेची अींमलबजावणी होत नसल्याच ेमाहे जानेवारी, २०१५ मध्ये 
वा त्यादरम्यान ननदर्शनास आले, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, सावकारी कजशमार्ीच े र्ासनाचे धोरण अद्याप स्पष् झालेले नसल्यान े
सावकारी कजशमार्ीचा खरोखरच ककती र्ेतकऱ्याींना आणण ककती रकमेचा लाभ फमळू र्कतो हे 
स्पष् झाले नसल्याच ेमाहे जानवेारी, २०१५ च्या समुारास ननदर्शनास आले, हे ही खरे आहे 
काय, 
(३) असल्यास, राज्यात खाजगी सावकाराींकड ेककती र्ेतकऱ्याींनी र्ते जफमनीवर कजश घेतल्याची 
नोंद आहे याबाबतची माहहती आहे काय, 
(४) असल्यास, राज्यात कजशबाजारीपणामुळे र्ेतकऱ्याच्या आत्महत्येचे प्रमाण वाढलेले 
असतानाही उक्त योजना अींमलात आणल्यास लवलींब होयायाची कारणे काय आहेत, 
(५) असल्यास, राज्यर्ासनान े सावकारी कजशमार्ीच े धोरण आखनू दषुकाळग्रस्त र्ेतकऱ्याींच े
सावकाराींकडील कजश मार् करयायाबाबत तातडीन े कोणती कायशवाही केली वा करयायात येत 
आहे, 
(६) अद्याप, उक्त प्रवानाबाबत कोणतीच कायशवाही होत नसल्यास, लवलींबाची कारणे काय 
आहेत ? 
  
श्री. चांद्रिाांत पाटील : ि१) लवधी मींडळाच् या सन २०१४ च् या हहवाळी अर्धवेर्नात मा.मुख् यमीं ी 
महोदयाींनी हद.१०.१२.२०१४ रोजी लवधानसभेत ी्ंचाई सदृष य पररजस्लती सींदभाशत झालेल् या 
चचेवेळी लवदभश व मरा वाड्यातील र्ेतक-याींनी परवानाधारक सावकाराकडून घेतलेले कजश 
र्ासनामार्श त सावकाराींना अदा करुन र्ेतक-याींना कजशमुक् त करया यासींदभाशत ननवेदन केले असून 
सदर ननवेदनाच् या अनुषींगान ेप्रस् ताव र्ासनाच् या लवचारार्धन आहे. 
(२) होय. 

तलालप, सावकारी कजशमार्ीच े र्ासनाच े धोरण ननजवा चत झाल् यानींतर कजश मार्ीचा 
लाभ ककती र्ेतक-याींना व ककती रकमेचा होऊ र्केल याबाबतची अद्यावत माहहती /ननजवाचत 
आकडवेारी स् पष ् होईल. 
(३) खाजगी सावकाराकडून ककती र्ेतक-याींनी र्ेतजमीनीवर कजश घेतले आहे याबाबतची 
माहहती घेया यात येत आहे. 
(४) व ि५) परवानाधारक सावकाराींकडून कजश घेतलेल् या र्ेतक-याींना कजशमुक् त करया याची बाब 
र्ासनाच् या लवचाराधीन असून याबाबत लवकरच कायशवाही करया यात येत आहे. 
(६) प्रवा न उद्् ावत नाही. 

----------------- 
लासलगाांि ि येिला (जज.नाशशि) येथील िाांद्यािर प्रकक्रया िरून उपउत्पादने  

तयार िरण्यासाठी शासनान ेआधथचि सहाय्य देणेबाबत 

(११) *  ३४६५   श्री.जयिांतराि जाधि, श्री.अननल भोसले, श्री.किरण पािसिर, श्री.ख्िाजा 
बेग :   सन्माननीय पणन मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) लासलगाींव व येवला िजज.नाफर्क) येलील कृषी उत्पन्न बाजार सफमत्याींमार्ां त काींद्यावर 
प्रकक्रया करून उपउत्पादने तयार करणारे उद्योग ननमाशण करयायासा म र्ासनाने लवर्ेष आर्लशक 
सहा्य देयायाची स्लाननक लोकप्रनतननधीींनी माहे नोव्हेंबर, २०१४ मध्ये र्ासनाकड े मागणी 
केलेली आहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, उक्त मागणीच्या अनुषींगान ेर्ासनामार्ां त कोणती कायशवाही केली वा करयायात 
येत आहे, 
(३) अद्याप, कायशवाही केलेली नसल्यास, लवलींबाची कारणे काय ? 
  
श्री. चांद्रिाांत पाटील : ि१) नाही. लासलगाींव व येवला िजज.नाफर्क) येलील कृषी उत् पन् न बाजार 
सफमत् याींमार्श त काींद्यावर प्रकक्रया करणारे उद्योग नाहीत. 
(२) प्रवा न उद्् ावत नाही. 
(३) प्रवा न उद्् ावत नाही. 

----------------- 
शासिीय मुद्रणालयाांना निीन यांरसामुग्री शशघ्र गतीन ेशमळण्याबाबत 

(१२) *  २६९२   श्री.अननल सोले, श्री.नागो गाणार, श्री.शमतेश भाांगडडया :   सन्माननीय 
उद्योग मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) सवश र्ासकीय मुद्रणालयाींना नवीन यीं सामुग्री फर्घ्र गतीने फमळयायाबाबत तसेच 
लवभागातील ररक्त असलेली पदे तातडीन ेभरयायाकरीता र्ासनान ेकोणती उपाययोजना केली 
आहे, 
(२) कमशचाऱ्याींचे प्रस्तालवत नवीन सेवा प्रवरे् ननयम लागू करयायाबाबत, र्ासकीय मुद्रणालय, 
नागपूर आणण र्ासकीय मुद्रणालय, वाई येलील इमारतीींची पुनबाांधणी कररता आणण 
मुद्रणालयीन कामगाराींना फर्लाई, धुलाई आणण गोपनीय भत्त्यात वाढ फमळयायाबाबत र्ासनान े
कोणती कायशवाही केली वा करयायात येत आहे, 
(३) नसल्यास, त्याची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. सुभाष देसाई : ि१) राज्यातील ८ र्ासकीय मुद्रणालयाच ेआधनुनकीकरण करयायासा म सन 
२००९-२०१० ते २०१४-१५ या पींचवालषशक योजनेंतगशत रु. ३०.६७ को्ी इतकी रक्कम मींजूर 
करयायात आली असून त्यामधून रु. १० को्ी ७३ लाख १० हजार इतक्या रकमेची यीं सामग्री 
खरेदी करयायात आली आहे. पींचवालषशक योजनेतील चालू लवत्तीय वषश २०१४-२०१५ करीता रु. 
१२.०० को्ी इतकी तरतूद अलशसींकल्पीत असनू सदर ननधीतून डडसेंबर, २०१४ पयांत रु. १ 
को्ी ३३ लाख ३० हजार इतक्या रकमेची यीं सामग्री खरेदी करयायात आली आहे. उवशरीत 
यीं सामग्री खरेदी करयायाची कायशवाही करयायात येत आहे. 
     मुद्रण सींचालनालयाच्या अर्धपत्याखालील मुद्रणालयातील ररक्त पदे सरळसेवेन े
भरयायाकरीता जाहहरातीव्दारे उमदेवाराकडून अजश मागलवयायात आले आहेत. राज्यसेवतेील 
पदाकरीता महाराषट्र लोकसेवा आयोगाकड ेमागणीप  पा लवयायात आले आहे. तसचे पदोन्नती 
व्दारे भरयायात येणाऱ्या पदासींदभाशत मुद्रण सींचालनालयाच्या स्तरावर व र्ासन स्तरावर 
कायशवाही करयायात येत आहे. 
(२) व ि३) पहहल्या ्प्प्यात मुद्रण सींचालनालयाच्या आस्लापनेवरील ३४ ताींरिक क पदाच ेनवीन 
सेवा प्रवेर् ननयम तयार करयायाची कायशवाही करयायात येत आहे. 
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नागपूर येलील र्ासकीय मुद्रणालयाची पनुबाांधणी करयायासा म रु. ४६,५१,३०,३००/- 
इतक्या रकमेच े अींदाजप क तयार केले आहे. त्यास प्रर्ासकीय मान्यता देयायाकरीता 
सावशजननक बाींधकाम लवभागाकड े छाननी आणण मान्यतेसा म प्रस्ताव सादर करयायात आला 
आहे. 
     वाई येलील र्ासकीय मुद्रणालयाच्या इमारतीच्या जागेची मालकी मरा म भाषा 
लवभाग/मरा म लववावकोर् मींडळ याींची असून त्याींचेकडून इमारतीचे सुधारीत बाींधकाम आराखड े
अींनतम करयायाची कायशवाही करयायात येत आहे. 
     मुद्रणालयीन कमशचाऱ्याींच्या धुलाई भत्त्यात वाढ करयायाचा प्रस्ताव र्ासनास प्राप्त झाला 
असून तो र्ासन स्तरावर तपासयायात येत आहे. तसेच कमशचाऱ्याींच्या गोपनीय भत्त्यात वाढ 
करयायाचा प्रस्ताव र्ासनाच्या लवचाराधीन आहे. 

----------------- 
न्यायालयाच्या परिानगीशशिाय आणण टेंडर िाढल्याशशिाय िधृ्दाश्रमाला जशमन 

देऊ नये अस ेस्त्पष्ट्ट ननदेश उच्च न्यायालयान ेहदल्याबाबत 

(१३) *  २८६०   डॉ.नीलम गोऱ्हे :   सन्माननीय सामाजजि न् याय ि विशेष सहाय्य मांरी 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) न्यायालयाच्या परवानगीफर्वाय आणण ननलवदा काढल्याफर्वाय वधृ्दाश्रमाला जफमन देऊ 
नये अस ेस्पष् ननदेर् उच्च न्यायालयान ेमाहे जानेवारी, २०१५ च्या समुारास हदले, हे खरे 
आहे काय, 
(२) सन २००७ या वषी पालक व ज्येष  नागररक देखभाल आणण लवकास कायदा अींमलात 
येऊनही अद्याप त्याींची अींमलबजावणी झाली नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, वधृ्दाश्रम चाललवणे सरकारला बींधनकारक आहे असा समज न्यायालयाचा झाला 
असून याबाबत र्ासनाची बाज ून्यायालयात माींडयायात आली आहे काय, 
(४) असल्यास, ज्येष ाींसा मींच्या धोरणाची का्ेकोरपणे अींमलबजावणी करयायासींदभाशत र्ासनाने 
कोणती पावले उचलली वा उचलयायात येत आहे ? 
  
श्री. राजिुमार बडोले : ि१) होय. 
(२) नाही. 
(३) व ि४) राज्याचे सवशसमावेर्क ज्येष  नागररक धोरण-२०१३ नुसार ज्येष  नागररकाींच्या 
कल्याण योजनाींचा साकल्याने लवचार करुन ज्येष  नागररकाींच े धोरण आखण े व त्याची 
अींमलबजावणी करणे यासा म मा.मुख्यमीं ी याींच्या अध्यक्षतेखाली महाराषट्र ज्येष  नागररक 
पररषद स्लापन करयायात येत आहे. याफर्वाय माननीय मुख्य सर्चव याींच े अध्यक्षतेखाली 
ज्येष  नागररक कायशकारी सफमती ग मत करयायात येत आहे. राज्याने प्रत्येक जजल््यामध्ये 
वधृ्दाश्रम स्लापन करयायाबाबत आववायक ती कायशवाही करयायाबाबत आयुक्त, समाजकल्याण 
पुणे तसेच महसुल व वन लवभाग याींचकेडून अफभप्राय मागलवयायात आले आहेत. 

----------------- 
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िधाच जजल््यात रमाई आिास योजनेतील लाभाथी घरिुल योजनेच्या  
लाभापासून िांधचत राहहल्याबाबत 

(१४) *  ३४४८   श्री.सांहदप बाजोररया, श्री.हेमांत टिले, श्री.सनतश चव्हाण, श्री.किरण 
पािसिर, श्री.नरेंद्र पाटील, श्री.अब्दलु्लाखान दरुाचणी, श्री.अननल भोसले, श्री.ख्िाजा बेग :   
सन्माननीय सामाजजि न् याय मांरी पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) वधाश जजल््यात रमाई आवास योजनेतील दाररद्र्यरेषेखालील व नवबौध्द असलेल्या 
समाजातील नागरीकाींसा म घरकुल योजना राबवूनही डडसेंबर, २०१४ च्या नतसऱ्या सप्ताहापयांत 
घरे फमळाली नाहीत, हे खरे आहे काय, 
(२) तसेच वाईतपूर येलील दाररद्र्यरेषेखाली येणाऱ्या श्री.नतमाजी मेहरे वय वष े ६० याींनी 
घरकुलासा म २४ वषाशपासून लढा देवून घरकूल फमळाले नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, प्रवान भाग ि१) व ि२) बाबत र्ासनामार्ां त चौकर्ी केली आहे काय, 
(४) असल्यास, चौकर्ीत काय आढळून आले व तद्नुसार वधाश जजल््यात रमाई आवास 
योजना पूणश क्षमतेन े राबलवणेबाबत र्ासनामार्ां त कोणती कायशवाही केली वा करयायात येत 
आहे, 
(५) अद्याप, कोणतीच कायशवाही केली नसल्यास, लवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. राजिुमार बडोले : ि१) हे खरे नाही. 
रमाई अवास योजनेंतगशत डडसेंबर, २०१४ अखेर या योजनेतील पा  लाभार्थयाांना घरकुलाींच े
वा्प करयायात आले आहे. 
(२) हे खरे नाही. 
श्री.नतमाजी मेहरे हे अनुसूर्चत जमाती या प्रवगाशतील अूसन, रमाई आवास घरकुल योजना 
अनुसूर्चत जाती प्रवगाशसा म असल्याने त ेया योजनेसा म पा  लाभाली नाहीत. 
(३), (४) व ि५) प्रवान उद्् ावत नाही. 

----------------- 
राज्यात उद्योगधांद्याच्या िाढीसाठी शासनाने िराियाची िायचिाही 

(१५) *  ३२११   श्रीमती हदप्ती चिधरी, श्री.आनांदराि पाटील, श्री.रामहरी रुपनिर, श्रीमती 
हुस्त्नबानू खशलफे, श्री.सांजय दत्त, डॉ.सुधीर ताांब े:   सन्माननीय उद्योग मांरी पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यात उद्योगधींद्याच्या वाढीसा म मा.मुख्यमीं ी याींनी लवलवध उद्योग समुहाींर्ी माहे 
डडसेंबर २०१४ रोजी बै क घेऊन चचाश केली आहे हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, या चचचेे र्फलत काय आहे, 
(३) असल्यास, राज्यात उद्योगधींद्याींना चालना फमळयायासा म राज्य र्ासन कोणती पावले 
उचलणार आहे, 
(४) तसेच उद्योगधींद्याकररता जागा व इतर मींजूरी लवनालवलींब देयायाबाबत कोणती 
उपायायोजना करणार आहे, 
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(५) अद्याप, प्रवान भाग ४ बाबत उपाय योजना करयायात आली नसल्यास त्याची कारणे काय 
आहेत ? 
  
श्री. सुभाष देसाई : ि१) राज् यातील उद्योग व व् यवसाय स् लापन करया यासा म लवलवध मान् यता 
व ना हरकती तातडीन े व सुलभरीत् या उपलब् ध व् हाव् यात या हेतनूे “मेक इन महाराष ट्र” हा 
उपक्रम हाती घेया याचा ननणशय मा.मुख् यमीं ी महोदयाींच् या अध् यक्षतखेाली हदनाींक १७/११/२०१४ 
रोजी झालेल् या बै कीत घेया यात आला. 
(२) प्रस् तूत बै कीत कें द्र र्ासनाच् या “मेक इन इींडडया” उपक्रमाच् या धतीवर राज् यात “मेक इन 
महाराष ट्र” हा उपक्रम हाती घेया याचे  रले. 
(३), (४) व ि५) “मेक इन महाराष ट्र” या उपक्रमाींतगशत राज् यातील उद्योगाींना लागणारे लवलवध 
परवाने / सींमती याींची सींख् या व त् यासा म लागणारा कालावधी कमी करया यासा म मा.मुख् यमीं ी 
याींचे अध् यक्षतेखाली मींरिक मींडळ उप सफमती स् लापन करया यास तसेच राज् यात गुींतवणूक 
करणाऱ् या उद्योगाींना लागणाऱ् या लवलवध परवान े / सींमती जलद गतीन े उपलब्ध करुन 
देयायासा म मुख्य सर्चवाींच्या अध्यक्षतेखाली सींबींर्धत लवभागाींच्या सर्चवाींची र्क्तीप्रदान सफमती 
ग मत करयायास र्ासन ननणशय क्रमाींक  मेइम-२०१४/प्र.क्र./८८ उद्योग-८ हदनाींक ८/१/२०१५ 
अन्वये मान्यता देयायात आली आहे. 
    “मेक इन महाराषट्र” या उपक्रमाच्या अनुषींगाने प्रधान सर्चव िउद्योग) सातत्याने लवलवध 
प्रर्ासकीय लवभागाींच्या वरीष  अर्धकाऱ्याींसमवेत बै का घेऊन सदर प्रकरणी र्ासन स्तरावरुन 
करावयाच्या कायशवाहीबाबत  ोस व जलद ननणशय घेयायासा म पा परुावा करत आहेत.   

----------------- 
पीि िजचदार शेतिऱ्याांच्या ७/१२ उताऱ्यािरील िजाचचा बोजा िमी िरणेबाबत 

(१६) *  ३६५५   श्री.अमरशसांह पांडडत, श्री.हेमांत टिले, श्री.अब्दलु्लाखान दरुाचणी, श्री.ख्िाजा 
बेग, श्री.हदपिराि साळुांख-ेपाटील, श्री.विक्रम िाळे, श्री.सनतश चव्हाण, श्री.अननल भोसले, 
श्री.जगन्नाथ शशांदे, श्री.धनांजय मुांड े:   सन्माननीय सहिार मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
  

(१) भारतीय ररजव्हश बनकेने हदनाींक ११ म,े २०१२ रोजी पीक कजाशबाबत सुधारीत योजना जाहहर 
करुन पीक कजाशसा म केवळ पीकाचे तारण  ेवणे बाबत बनकाींना सचूना हदल्या आहेत, हे खरे 
आहे काय, 
(२) असल्यास, रु. १ लाख मयाशदेतील कजाशच्या तारणासा म बनकेन ेनोंदलवलेल्या कजाशचा बोजा 
कमी करयायाची मोहहम जजल्हार्धकारी, लातूर याींनी माहे जानवेारी २०१५ च्या सुमारास 
राबलवली, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, ररजव्हश बनकेच्या उक्त ननदेर्ानुसार बीड जजल््यासह राज्यातील कजशदार 
र्ेतकऱ्याींच्या ७/१२ उताऱ्यावरील कजाशची नोंद कमी करयायासा म र्ासन कोणती कायशवाही 
करणार आहे, 
(४) उक्त प्रकरणी कजशदार र्तेकऱ्याींच्या ७/१२ उताऱ्यावरील नोंदी कमी करयायास होत 
असलेल्या लवलींबाची कारणे कोणती ? 
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श्री. चांद्रिाांत पाटील : ि१) होय. 
(२) होय. 
(३) भारतीय ररझव् हश बनकेच् या हदनाींक ११ म,े २०१२ च् या पीक कजाशबाबतच् या पररप ाकानुसार 
जजल् हा उपननबींधक सहकारी सींस् ला, बीड याींच् या हदनाींक ०३.०२.२०१५ च् या प ान् वये जजल् हा 
मध् यवती सहकारी बनक बीड व व् यापारी / ग्रामीण बनकाींना याींना आर.बी.आय.च् या सुचनाींप्रमाणे 
कायशवाही करणेबाबत कळलवया यात आले आहे. 
(४) प्रवा न उद्् ावत नाही. 

----------------- 
राज्यातील बोगस आिडिेारी दाखित टोलच्या माध्यमातून जनतेची िषाचनुिष े

लूट िरणाऱ्या टोल िां राटाांच्या चौिशीबाबत 

(१७) *  २९९३   श्री.सांजय दत्त, श्री.शरद रणवपसे, श्री.मुझफ्फर हुसैन सय्यद, डॉ.सुधीर ताांब,े 
श्री.हेमांत टिले, श्री.किरण पािसिर, श्री.अननल भोसले, श्री.नरेंद्र पाटील, श्री.हदपिराि साळुांख-े
पाटील, श्री.सुननल तटिरे, श्री.धनांजय मुांड,े श्री.प्रिाश त्रबनसाळे, अॅड.ननरांजन डािखरे, श्री.राजेंद्र 
मुळि :   सन्माननीय सािचजननि बाांधिाम (सािचजननि उपक्रम िगळून) मांरी पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज् यातील लोडी मुदत असलेले ५० को्ीहून अर्धक रक्कमेचे ४० ्ोलनाके बींद करयायाची 
बाब र्ासनाच्या लवचाराधीन असल्याच ेमाहे जानेवारी, २०१५ च्यासुमारास ननदर्शनास आले, हे 
खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, राज्यातील बोगस आकडवेारी दाखवत ्ोलच्या माध्यमातून जनतेची वषाशनुवष े
लू् करणाऱ्या सींर्यास्पद ्ोल कीं  ा्ाींची चौकर्ी करयायाचे आदेर् राज्य र्ासनाने हदले, हे ही 
खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, प्रवान भाग-१ व प्रवान भाग-२ बाबत राज्य र्ासनान ेकोणती कायशवाही केली वा 
करयायात येत आहे, 
(४) अद्याप उक्त प्रवानाबाबत कोणतीच कायशवाही केली नसल्यास लवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

श्री. चांद्रिाांत पाटील : ि१) नाही. 
(२) नाही. 
(३) व ि४) प्रवान उद्् ावत नाही. 

----------------- 
मुांबई-पुणे द्रतुगती महामागाचिर अपघाताच्या सांख्येत होत असलेली वाढ 

(१८) *  ३०२१   श्री.मुझफ्फर हुसैन सय्यद, डॉ.सुधीर ताांब,े श्री.अशोि उफच  भाई जगताप, 
श्री.सांजय दत्त, श्री.शरद रणवपस,े श्री.हररशसांग राठोड, श्रीमती हदप्ती चिधरी, प्रा.जोगेन्द्र ििाड,े 
श्री.रामहरी रुपनिर, श्रीमती हुस्त्नबानू खशलफे, अॅड.अननल परब, डॉ.नीलम गोऱ्हे :   
सन्माननीय सािचजननि बाांधिाम (सािचजननि उपक्रम) मांरी पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील 
काय :- 
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(१) मुींबई-पुणे द्रतुगती महामागाशवर तसेच याच हायवेवरील खींडाळा, खोपोली, सोमा्णे र्ा्ा 
आणण अमतृाींजन रिकिज या ह काणी अपघातात मतृ्यू होयायाची सींख्या वाढत असून मागील 
अकरा महहन्यात अपघातात १७६७ मतृ्यू झाल्याचा धक्कादायक प्रकार माहे जानेवारी, २०१५ 
रोजी वा त्यासमुारास आढळून आला, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, एक्सप्रेसवरील वाढत्या अपघाताींची कारणे र्ोधयायासा म राज्य र्ासनासन े
जे.पी.ररसचश इींडडया प्रा.फल. या सींर्ोधन करणाऱ्या वाहतूक के्ष ातील प्रख्यात कीं पनीला लवींनती 
केली होती हेही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सदर कीं पनीने याबाबतचे सींर्ोधन करून र्ासनाला फर्र्ारर्ी केल्या आहेत 
काय, त्यातील फर्र्ारर्ीींच े स्वरूप काय आहे व सदर फर्र्ारर्ीींच्या अनुषींगाने र्ासनान े
अपघात ्ाळयायासा म कोणत्या उपाययोजना केल्या आहेत वा येत आहे? 
(४) असल्यास, सदरहू महामागाशवर हदवसेंहदवस अपघातात मतृ्यूच ेवाढत असलेल्या प्रकाराला 
आळा घालयायासा म र्ासनाने कोणती तातडीची व लवर्ेष अर्ी उपाययोजना केली वा करयायात 
येत आहे, 
(५) अद्याप कोणतीच कायशवाही करयायात आली नसल्यास लवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. एिनाथ शशांदे : ि१) नाही. पोलीस लवभागाकडील माहहतीनसुार डडसेंबर २०१४ अखेर 
अपघातात एकूण १२६ व् यजक्त मतृ् यूमुखी पडल् या आहेत. 
(२) नाही. 
(३) व ि४) जे.पी.ररसचश इींडडया प्रा.फल.या खाजगी कीं पनीन े पोलीसाींच् या परवानगीन े
एक् सप्रेसवरील वाढत् या अपघाताींची कारणे र्ोधया यासा म स् वतहहुन सींर्ोधन केले आहे. या 
कीं पनीन े सादर केलेल् या अहवालाच् या आधारे अप् पर पोलीस महासींचालक िवा), मुींबई याींनी 
महाराष ट्र राज् य रस् ते लवकास महामींडळाला केलेल् या फर्र्ारर्ी लवचारात घेऊन मुींबई-पुणे 
द्रतुगती मागाशवर आय.आर.सी.ननकषाप्रमाणे आववा यक सुरक्षा उपाय योजना करया यात आल् या 
आहेत त् यात सुरक्षा क ड,े आधुननक पद्धतीच ेकॅ्रर् बॅररअसश, गाडश स् ्ोन, कॅ् आईज, डलेीने्र, 
माहहती र्लक, जब्लींकसश इ.समालवष ् आहे. अपघात ननवारण यीं णा िAccident Rescue 
System) राबलवया यात येत असून त् यात पेट्रोफलींग गाड्या, पेट्रोफलींग स् ्ार्, दोन २० ्नी के्रन, 
दोन २० ्नी पुलर, एक ६० ्नी पलुर, रुग् ण वाहहका, २ जे.सी.बी. इत् यादी समालवष ् आहे. 
वरील सवश बाबीच े ननयीं ण कुसगाव येलील महामींडळाच् या कीं ट्रोल रुम वरुन करया यात येत.े 
तातडीच् या मदतीसा म ्ोल री ी मो.क्र.९८२२४९८२२४ तसेच दर दोन कक.मी. अींतरावर ्ेलीर्ोन 
सुलवधा उपलब् ध केली आहे. ट्र.मा केअर सें्र व हेलीपॅड सुलवधा लवकफसत करया यात येत आहे. 
लवर्ेष उपाय योजना म् हणून २०१२ ते २०१४ या कालावधीत सुमारे १५ कक.मी. लाींबीत अपघात 
प्रवण के्ष ामध् ये आधुननक स् ्ील वायर रोप कॅ्रर् बेररयर बसलवया यात आले आहे. याफर्वाय 
मुींबई-पुणे द्रतुगती मागाशवरील वाहतूक ननयमन व ननयीं ण महामागश पोलीसाींकडून करया यात 
येते. महामागश पोलीस चौक् या/मदत कें द्र उपलब् ध आहेत. 
(५) प्रवा न उद्् ावत नाही. 

----------------- 
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निी मुांबई बाजार सशमतीमधील िां राटी सफाई िामगाराांच्या प्रलांत्रबत मागण्याांबाबत 

(१९) *  ३६४०   श्री.नरेंद्र पाटील, श्री.ख्िाजा बेग, अॅड.जयदेि गायििाड, श्री.जगन्नाथ शशांदे, 
श्री.अब्दलु्लाखान दरुाचणी, अॅड.ननरांजन डािखरे, श्री.किरण पािसिर, श्री.हेमांत टिले, श्री.सुननल 
तटिरे, श्री.धनांजय मुांड,े श्री.हदपिराि साळुांख-ेपाटील :   सन्माननीय पणन मांरी पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) नवी मुींबई बाजार सफमतीमधील कीं  ा्ी सर्ाई कामगाराींनी प्रलींरिकबत मागयायासा म हदनाींक 
२० जानेवारी, २०१५ पासून बाजार सफमती आवारात धरणे आींदोलन सुरु केले आहे, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्यास, तेलील सर्ाई कामगाराींच्या मागयाया काय आहेत, 
(३) या मागयायाींपैकी ककती मागयाया मान्य करयायात आल्या आहेत, 
(४) उवशररत मागयाया मान्य व करयायाची कारणे काय आहेत ? 
  

श्री. चांद्रिाांत पाटील : ि१) होय. 
(२) कीं  ा्ी सर्ाई कामगाराींच् या १२ मागया या असनू प्रमखु मागया या वेतनात रु.१२०००/- ने 
वाढ, सरकारी ननयमानुसार महागाई भत् ता व घरभाड े भत् ता, वैद्यकीय भत् ता, प्रवासभत् ता, 
पोषाखभत् ता, कॅन् ्ीन सुलवधा, हदवाळी बोनस, हजेरी भत् ता, सुट्टया अर्ा आहेत. 
(३) व ि४) हे कमशचारी मुींबई बाजार सफमतीच े कमशचारी नसनू ते कीं  ा्ी कमशचारी आहेत. 
कीं  ा्दाराने पुरलवलेल् या कामगाराींच् या सींख् येप्रमाण ेर्ासनाच् या धोरणानुसार ककमान वेतनापेक्षा 
अर्धक वेतन बाजार सफमती कीं  ा्दारास अदा करते. त् यामुळे कीं  ा्ी कमशचा-याींच् या मागया या 
मुींबई बाजार सफमतीने मान् य करया याचा प्रवा न उद्धवत नाही. 

----------------- 
मौज ेमागी (ता.िरमाळा, जज.सोलापुर) येथील औद्योधगि के्षरात अद्याप  

उद्योग सुरू िरण्यात आले नसल्याबाबत 

(२०) *  ३७१२   श्री.हदपिराि साळुांख-ेपाटील, श्री.धनांजय मुांड,े श्री.हेमांत टिले, श्री.अननल 
भोसले, श्री.किरण पािसिर, श्री.नरेंद्र पाटील, श्री.अमरशसांह पांडडत, श्री.सुननल तटिरे, श्री.सनतश 
चव्हाण, श्री.ख्िाजा बेग, श्री.प्रिाश गजशभये, श्री.अब्दलु्लाखान दरुाचणी :   सन्माननीय उद्योग 
मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मौज ेमागी िता.करमाळा, जज.सोलापुर) येल े१९१५ मध्ये प्रर्ासकीय के्ष  मींजूर झाले असून 
सन २०१० मध्ये औद्योर्गक के्ष  म्हणून लवकास करयायास परवागनी देऊन अद्याप उद्योग 
सुरू करयायात आले नाहीत हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, त्याींची कारणे काय आहेत, 
(३) तसेच सदर के्ष ात उद्योग सरुू करणेबाबत र्ासनान ेकोणती कायशवाही केली वा करयायात 
येत आहे, 
(४) अद्याप कायशवाही केली नसल्यास, लवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. सुभाष देसाई : ि१) हे, खरे नाही. 
(२), (३) व ि४) प्रवान उद्् ावत नाही. 

----------------- 
शशक्षिाांच् या पाल् याांना ननलशुल् ि सिलत असल् यान ेफी भरण् याची अट रद क िरण् याबाबत 

(२१) *  २७६४   श्री.नागो गाणार, श्री.अननल सोले, 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) हदनाींक  ४ माचश, २०१४ च् या र्ासकीय पररप कानुसार लवलवध व् यवसानयक अ् यासक्रम 
पदवीका, पदवी, डी.एड. बी.एड सोडून लवमुक् त जाती, भ्क् या जमाती, लवर्ेष मागासवगश व 
इतर मागासवगीय लवद्यार्थ याांच् या पालकाींची वालषशक उत् पन् न मयाशदा साडचेार लाख करया यात 
आली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल् यास, ही उत् पन् न मयाशदा वाढलेले र्ैक्षणणक र्ुल् क, महागाई, वाढलेले खचश हे गहृीत 
धरुन कें द्राच् या धतीवर ६ लाख रुपये उत् पन् न मयाशदा करया याबाबत र्ासन लवचार करणार आहे 
काय, 
(३) तसेच माध् यफमक उच् च माध् यफमक, प्रालफमक, उच् च प्रालफमक फर्क्षकाींच् या पाल् याींना 
ननहर्ुल् क ि१ली ते पदव् यतू् तर पयांत) फर्क्षण सवलत असताना लवद्यार्थ याांच् या पालकाींकडून 
र्ैक्षणणक र्ुल् क भरया याची सक् ती केली जात े व त् यानींतर त् याींची प्रनतपूती केली जाते याच े
प्रयोजन काय, 
(४) ननहर्ुल् क र्ैक्षणणक सवलत असताना र्ुल् क भरया याची लादया यात आलेली अ् र्ासन रद्द 
करणार आहे काय ? 
  

श्री. राजिुमार बडोले : ि१) होय. 
(२) राज् यातील मॅट्रीकोत् तर र्ैक्षणणक र्ुल् क प्रनतपूती योजनअेींतगशत लवद्यार्थ याांच् या पालकाींची 
उत् पन् न मयाशदा रुपये ४.५० लाखावरुन रुपये ६.०० लाख करया याचा प्रस् ताव उच् च व तीं फर्क्षण 
लवभागामार्श त मीं ीमींडळाच् या लवचारालश सादर झाला होता. तलालप, सन २०१२-२०१३ ची 
प्रनतपूती योजना आहे त् याच स् वरुपात सन २०१३-१४ मध् ये चाल ू ेवया याचा ननणशय झाला आहे. 
त् यामुळे र्ैक्षणणक र्ुल् क प्रनतपूती योजनकेररता उत् पन् न मयाशदा रुपये ४.५० लाख इतकीच 
 ेवया यात आली आहे. 
(३) र्ालेय फर्क्षण लवभागाच् या हदनाींक १९/०८/१९९५ च् या र्ासन ननणशयान् वये राज् यातील 
अनुदाननत अर्ासकीय माध् यफमक र्ाळाींतील तसेच उच् च माध् यफमक स् तरावरील पुणशवेळ 
फर्क्षक व फर्क्षकेतर कमशचाऱ्याींच्या तसेच अध््ापक लवद्यालयातील कमशचा-याींच् या पाल् याींना 
पदव् युत् तर स् तरापयांत ननहर्ुल् क फर्क्षण देया याची योजना कायाशजन्वत आहे. 
     व् यावसानयक अ् यासक्रमाबाबत ही सवलत मान् यताप्राप् त सींस् लेतील री ी सी्वर प्रवेर् 
घेतलेल् या लवद्यार्थ याांनाच अनुेेय आहे. सन २००३-२००४ पासनू री ी सी् प्रवेर् पद्धत बींद 
झालेली असून सवश प्रवरे् पेमें् सी् या पध्दतीन ेहोतात. 
(४) र्ैक्षणणक सवलतीींबाबतची बाब र्ासनाच् या लवचाराधीन आहे. 
 

----------------- 
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राज्याच्या सामाजजि न्याय विभागाने शशधापत्ररिेच्या धतीिर िुटूांबातील सिच सदस्त्याांना  
जात प्रमाणपर म्हणून एिच स्त्माटच िास्त्ट िाडच देण्याबाबत 

(२२) *  ३०७९   अॅड.अननल परब, अॅड.जयदेि गायििाड, श्री.सुननल तटिरे, श्री.अननल 
भोसले, श्री.हेमांत टिले, श्री.नरेंद्र पाटील, श्री.विक्रम िाळे, श्री.किरण पािसिर, श्री.हदपिराि 
साळुांख-ेपाटील, श्री.ख्िाजा बेग, श्री.अमरशसांह पांडडत, श्री.जयिांतराि जाधि, श्री.सनतश 
चव्हाण :   सन्माननीय सामाजजि न् याय मांरी पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) राज्याच्या सामाजजक न्याय लवभागाने फर्धापरिक केच्या धतीवर कु्ूींबातील सवश सदस्याींना 
जात प्रमाणप  म्हणून एकच स्मा श् कास्् काडश देयायाचा महात्वाकाींक्षी ननणशय नुकताच माहे 
जानेवारी २०१५ मध्ये वा त्या समुारास घेतला आहे हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, एकच स्मा श् कास्् काडशचा उपयोग राज्यातील ककती लोकाींना होणार आहे, 
(३) असल्यास, त्याींची अींमलबजावणी केव्हापासून होणार आहे ? 
 

श्री. राजिुमार बडोले : ि१) हे खरे नाही.  अर्ा प्रकारचा कोणताही ननणशय घेया यात आलेला 
नाही. 
(२) व ि३) प्रवा न उद्् ावत नाही. 

----------------- 
विदभाचत िस्त्रोद्योगशभमुख उद्योग सुरु िरणेबाबत 

(२३) *  ३९१२   श्री.ख्िाजा बगे, श्री.आनांद ठािूर, श्री.हदपिराि साळुांख-ेपाटील, श्री.किरण 
पािसिर, श्री.हेमांत टिले, श्री.अननल भोसले :   सन्माननीय िस्त् रोद्योग मांरी पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
  

(१) लवदभाशत मो या प्रमाणात कापूस उत्पादन होत असल्यान ेवस् ोद्योग धोरणाची आखणी 
करयायाची बाब र्ासनाच्या लवचाराधीन आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर लवचाराधीन प्रस्तावाींवर अींनतम ननणशय झाला आहे काय, 
(३) असल्यास, त्यानुसार लवदभाशत वस् ोद्योगफभमुख वस् ोद्योग सुरु करणेबाबत कोणती 
कायशवाही केली वा करयायात येत आहे, 
(४) अद्याप कोणतीच कायशवाही केली नसल्यास, लवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

श्री. चांद्रिाांत पाटील : ि१) वस्  ोद्योग धोरण २०११-१७ मध् ये सुधारणा करया याची बाब 
र्ासनाच् या लवचारार्धन आहे. 
(२) नाही. 
(३) व ि४) सदर बाब र्ासनाच् या लवचाराधीन आहे. 

----------------- 
नागपूर येथे पािरलूम सविचस सेंटर उभारण्याचा घेतलेला ननणचय 

(२४) *  ३८५४   श्री.प्रिाश गजशभये, श्री.अब्दलु्लाखान दरुाचणी :   सन्माननीय िस्त् रोद्योग 
मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) नागपूर येले पावरलूम सलवशस सें्र उभारयायाचा ननणशय र्ासनाने माहे जानेवारी, २०१५ 
च्या नतसऱ्या सप्ताहात घेतला आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर ननणशयाची अींमलबजावणी करणेबाबत र्ासनान ेकोणती कायशवाही केली वा 
करयायात येत आहे, 
(३) अद्याप कोणतीच कायशवाही केली नसल्यास, लवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

श्री. चांद्रिाांत पाटील : ि१) होय, कें द्र र्ासनान े नागपूर येल े प.वरलूम सलवशस सें्र सुरु 
करयायास हद. २६/२/२०१४ रोजी मींजूरी हदली आहे. 
(२) सदर प.वरलुम सलवशस सें्र हद. २७/८/२०१४ पासून कायाशजन्वत झाले आहे. 
(३) प्रवान उद्् ावत नाही. 

----------------- 
रायगड जजल््यातील म्हसळा शहराजिळ घोणस ेघाट अत्यांत अरूां द आणण िळणािळणाचा 

असुन या घाटातील रस्त्ते खराब झालेले असल्याबाबत 

(२५) *  ३१८०   श्री.शरद रणवपसे, श्री.सांजय दत्त, श्री.रामहरी रुपनिर, डॉ.सुधीर ताांब,े 
श्री.अशोि उफच  भाई जगताप :   सन्माननीय सािचजननि बाांधिाम (सािचजननि उपक्रम 
िगळून) मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) रायगड जजल््यातील म्हसळा र्हराजवळ घोणस ेघा् अत्यींत अरूीं द आणण वळणावळणाचा 
असुन सद्यजस्लतीत या घा्ातील रस्त ेखराब झालेले असुन सदरहू घा् हा डोंगर भागातून 
गेला आहे तसेच आजूबाजूला डोंगर दऱ्या असुनही या क ड े नसल्याने हा घा् धोकादायक 
असल्याच े माहे जानेवारी २०१५ रोजी वा त्या सुमारास ननदर्शनास आले आहे, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्यास, हररहरेवावर येले अस्ली लवसजशनाच ेकायश मोठ्या प्रमाणात केले जात असल्यान े
या घा्मागाशवरून हररहरेवावर येले जाव े लागत असल्याने वाहनाींची सींख्याही जास्त असुन 
सदरहू वाहनचालक जीव मु मत घेऊन प्रवास करीत आहेत हे पाहता र्ासन त्वरीत आववायक 
ती कायशवाही करणार वा कररत आहे काय, 
(३) नसल्यास, यामागील लवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. चांद्रिाांत पाटील : ि१) नाही. सद्यहजस्लतीत रस् ता वाहतकुीसा म सुजस्लतीत असून 
आववा यक त् या लाींबीत सींरक्षक उपाययोजना करयायात आल् या आहेत. 
(२) व ि३) प्रवा न उद्् ावत नाही. 

----------------- 
राज्यातील एम.एस्त्सी.िॉम्पुटर विद्यार्थयाांना शशष्ट्यितृ्तीचा लाभ देण्याबाबत 

  

(२६) *  ३१४७   श्री.आनांदराि पाटील, श्री.सांजय दत्त, श्रीमती हुस्त्नबानू खशलफे, श्री.रामहरी 
रुपनिर :   सन्माननीय सामाजजि न् याय मांरी पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
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(१) सन २०११-१२ पासून राज्यातील लवद्यार्थयाांना देयायात येणाऱ्या फर्षयवतृ्तीचे अजश ई 
फर्षयवतृ्ती प्रणाली मार्श त भरयायाची सुलवधा ननमाशण करयायात आली आहे. सदर प्रणालीत 
काही अ्यासक्रम झडे प्रवगाशत समालवष् करयायात आले असून त्यात एम.एस्सी. क.म्प्यु्र 
या अ्यासक्रमाींचा समावरे् आहे. सन २०११-१२ पासून २०१३-१४ पयांत या अ्यासक्रम 
प्रवेर्ीत लवद्यार्थयाांना या फर्षयवतृ्तीचा लाभ घेता येत नाही अर्ी ताींरिक क अडचण ननमाशण 
झालेली आहे. अस ेजानेवारी २०१५ रोजी ननदर्शनास आले आहे हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, र्ासन सींगणक प्रणालीतील ही ताींरिक क अडचण दरू करून सदर लवद्यार्थयाांस 
फर्षयवतृ्तीचा लाभ फमळयायाच्या दृष्ीने काही पावले उचलणार आहे काय, 
(३) असल्यास, त्याचा तपफर्ल काय आहे, 
(४) नसल्यास, लवलींबाची कारणे काय ? 
  
श्री. राजिुमार बडोले : ि१) लवमुक् त जाती, भ्क् या जमाती, इतर मागासवगश व लवर्ेष मागास 
प्रवगाशतील लवद्यार्थ याांसा मच् या सद्या सुरू असलेल् या मॅट्रीकोत् तर फर्ष यवतृ् ती योजनेत 
एस.एस् सी.क.म् प् यु्र या अ् यासक्रमाचा समावरे् नाही. त् यामळेु सदर प्रवगाशतील लवद्यार्थ याांना 
या अ् यासक्रमासा म लवद्यार्थ याांना फर्ष यवतृ् ती लाभ हदला जात नाही. 
(२) व ि३) लवमुक् त जाती, भ्क् या जमाती, इतर मागासवगश व लवर्ेष मागास प्रवगाशतील 
लवद्यार्थ याांना मॅट्रीकोत् तर फर्ष यवतृ् ती योजनतेींगशत एस.एस् सी.क.म् प् यु्र व इतर सुधाररत 
अ् यासक्रमाचा समावेर् करया याची बाब र्ासनाच् या लवचाराधीन आहे. 
(४) प्रवा न उद्् ावत नाही. 

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

आळांदी, देहू ते पांढरपूर पालखी महामागच रूां दीिरणाच ेिाम रखडले असल् याबाबत 
  

(२७) *  ४२८०   श्री.रामहरी रुपनिर, श्री.सांजय दत्त :   सन्माननीय सािचजननि बाांधिाम 
(सािचजननि उपक्रम िगळून) मांरी पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) आळींदी, देहू त ेपींढरपूर िजज.सोलापूर) पालखी महामागश रुीं दीकरणाचे काम रखडले असल् याच े
माहे २० डडसेंबर, २०१४ रोजी वा त् यासुमारास उघडकीस आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल् यास, उक् त प्रकरणी पढुील दोन वषाशत महामागश रूीं दीकरणाचे काम पूणश करया यात 
येईल अर्ी घोषणा कें द्रीय वाहतकु मीं ी याींनी केली, परींतु अद्यापपयांत सावशजननक बाींधकाम 
लवभागाकड े याबाबतचा कोणत् याही प्रकारचा प व् यवहार झाला नसल् यान े रस् त् याची केवळ 
घोषणा करया यात आली असल् याच ेआढळून आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल् यास, प्रवा न भाग १ बाबत महामागश रुीं दीकरणाच ेकाम केव् हा पूणश करया यात येणार 
आहे, 
(४) अद्याप, याबाबत कोणतीच कायशवाही झाली नसल् यास लवलींबाची सवशसाधारण कारणे काय 
आहेत ? 
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श्री. चांद्रिाांत पाटील : ि१) अींर्तह खरे आहे. 
(२) याबाबत प व् यवहार झालेला नाही. 
(३) आळींदी त े पींढरपूर या पालखी मागाशच् या एकूण २२९.९६ कक.मी. लाींबीपैकी एकूण ५२.४० 
कक.मी. लाींबीमध् ये चौपदरीकरणाचे काम पूणश झाले आहे व ४६.२६ कक.मी. लाींबीत 
चौपदरीकरणाचे काम खाजगीकरणाींतगशत प्रगतीत आहे. उवशररत लाींबीच े चौपदरीकरणाचे काम 
ननकष व ननधीच् या उपलब् धतेच् या अर्धन राहून हाती घेया याचे ननयोजन आहे. 
(४) प्रवा न उद्् ावत नाही. 

----------------- 
राज्यातील आहदिासी मुलामुलीांच्या िसतीगहृात भोजन पुरविण्यािररता 

स्त्थाननि ठेिेदाराांची नमेणूि िरण्याबाबत 

(२८) *  ४४०५   श्री.अमरनाथ राजूरिर, श्री.रामहरी रुपनिर, श्री.मुझफ्फर हुसैन सय्यद, 
श्री.सांजय दत्त : सन्माननीय आहदिासी वििास मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील आहदवासी मुलामलुीींच्या वसतीगहृात भोजन पुरलवयायाचे बहुतके  ेका महहला 
बचत ग्ाींच्या नावे आहेत. परींत,ु अर्ा प्रकारचे महहला बचत ग् अजस्तत्वात नसल्याच ेमाहे 
जानेवारी, २०१५ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदर्शनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, बाहेरील  ेकेदार नेमल्याने त्याींनी पुरलवलेल्या भोजनामळेु वसतीगहृात नेहेमीच 
लवषबाधेच्या घ्ना घडत असल्याचे आढळून आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, वसतीगहृात वारींवार घडत असलेल्या लवषबाधा लाींबलवयायासा म भोजन 
पुरलवणाऱ्या  ेकेदारावर कारवाई करयायाबाबत तसेच स्लाननक  ेकेदाराींची नेमणूक करयायाबाबत 
र्ासनाने कोणती तातडीची कायशवाही केली वा करयायात येत आहे, 
(४) अद्याप कोणतीच कायशवाही करयायात आली नसल्यास लवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

श्री. विष्ट् णु सिरा : ि१) हे खरे नाही. 
(२) वसतीगहृातील मुला मलुीींना नेहमीच लवषबाधेच्या घ्ना घडतात ही बाब खरी नाही. 
     तलालप, माहे जानेवारी, २०१५ मध्ये फर्रपूर, जज.धुळे व तलासरी, जज.पालघर येलील 
वसतीगहृातील मलुीींना उल्या, जुलाब व पो्दखुीचा  ास झाल्याचे ननदर्शनास आलेले आहे. 
फर्रपूर, जज.धुळे येलील वसतीगहृातील मुलीींना वसतीगहृाबाहेरील अन्न खाल्याने  ास झालेला 
आहे. वसतीगहृात भोजन पुरव यामुळेच अर्ा प्रकारच्या घ्ना घडतात असे नसून काही वेळेस 
लवद्यार्थयाांकडून वसतीगहृाबाहेरील अन्न खाल्यामुळेदेखील अस ेप्रसींग उद्भवतात. 
(३) फर्रपूर व तलासरी येलील आहदवासी मलुीींच्या र्ासकीय वसतीगहृातील अन्नाच्या 
नमुन्याबाबतचे अहवाल प्राप्त झाल्यानींतर आववायकतेनुसार कारवाई करयायात येईल. 
     र्ासन ननणशय हद.११.११.२०११ नुसार भोजन ेका देताना अनसुूर्चत जमातीच्या सहकारी 
सींस्ला / अनसुूर्चत जमातीच्या महहलाींचे बचत ग् / अनसुूर्चत जमातीच्या व्यक्तीींना प्राधान्य 
देयायाबाबतची तरतूद आहे. त्यामुळे स्लाननक ह काणाव्यनतररक्त बाहेरील ह काणच े इच्छुक 
ननलवदाधारक हे देखील ननलवदाप्रकक्रयेत सहभागी होऊ र्कतात. भोजन ेका ननजवाचत 
करयायासा म प्रकल्प स्तरावर ई-ननलवदा प्रकक्रया राबलवली जात.े 
(४) प्रवान उद्् ावत नाही. 

----------------- 
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मुांबई-गोिा या राष्ट् रीय महामागाचिर होणाऱ्या अपघाताांसांदर्ाात उपाययोजना करणेबाबत 

(२९) *  ४४५६   श्रीमती हुस्त्नबानू खशलफे, श्री.सांजय दत्त, डॉ.सुधीर ताांब े: सन्माननीय 
सािचजननि बाांधिाम (सािचजननि उपक्रम िगळून) मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) मुींबई-गोवा या राष ट्रीय महामागश ६६ वर मोठ्या प्रमाणात लहान-मो े अपघात होऊन अनेक 
प्रवासी मतृ् यमूुखी पडत असून अनके प्रवार्ी गींभीर जखमी होत असल् यान े सींबींर्धत 
समस् याींलवषयी ननणशय घेया याबाबत स् लाननक लोकप्रनतननधीींनी हदनाींक १७ डडसेंबर, २०१४ रोजी 
वा त् यासुमारास मा.सावशजननक बाींधकाम मीं ी याींना ननवेदन हदले, हे खरे आहे काय, 

(२) असल् यास, याबाबत चौकर्ी करया यात आली आहे काय, 
(३) असल् यास, चौकर्ीच् या अनषुींगाने उक्त महामागाशचे काम पूणश करया यासा म कोणती 
तातडीची कायशवाही करया यात आली आहे, 
(४) नसल् यास, त् यामागील लवलींबाची कारणे काय आहेत ? 

श्री. चांद्रिाांत पाटील : ि१) होय. 
(२) हदनाींक २८.०१.२०१५ रोजी पदार्धकारी व अर्धकारी याींची बै क आयोजजत करयायात आली 
होती. व त्याच अनुषींगान े भूसींपादन प्रकक्रयेस गती देयायाकरीता हदनाींक ५.०२.२०१५ रोजी 
सींबींर्धत जजल्हार्धकारी, भूसींपादन अर्धकारी याींची बै क घेऊन प्रवान मागी लावयायाबाबत 
सूचना हदल्या आहेत. 
(३) वरील प्रमाण.े 
(४) प्रवान उद्् ावत नाही. 

----------------- 
अनुसूधचत जाती ि अन् य दबुचल घटिाांतील विद्यार्थ याचची अडिणुि िेली जात असल् याबाबत 

(३०) *  ४७४४   श्री.हेमांत टिले, श्री.किरण पािसिर, श्री.नरेंद्र पाटील, श्री.हदपिराि साळुांख-े
पाटील, श्री.ख्िाजा बेग, श्री.अननल भोसले :   सन्माननीय सामाजजि न् याय मांरी पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मागासवगीय समाजाच् या हहतासा म कायशरत असलेल् या सामाजजक न् याय लवभागाकडून 
अनुसूर्चत जाती व अन् य दबुशल घ्काींतील लवद्यार्थ याशची अडवणुक केली जात असल् याचे माहे 
जानेवारी २०१५ मध् ये वा त् यादरम् यान ननदर्शनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल् यास, औद्योर्गक प्रफर्क्षण सींस् ला िआय्ीआय) अफभयाींरिक की वा तत् सम व् यावसानयक 
अ् यासक्रमासा म प्रवरे् फमळलवलेल् या लवद्यार्थ याांना त् यात स् लानच देया यात आले नाही, हे ही 
खरे आहे काय, 
(३) असल् यास, त् याची सवशसाधारण कारणे कोणती, 
(४) असल् यास, लवद्यार्थ याांना वसनतगहृात प्रवेर् फमळावा यासा म प्रवेर् धोरणात बदल करया यात 
येणार आहे काय ? 
  
श्री. राजिुमार बडोले : ि१) नाही, हे खरे नाही. 
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(२), (३) व ि४) अफभयाींरिक की तसेच इतर तत्सम व्यावसानयक अ्यासक्रमातील लवद्यार्थयाांना 
प्रत्येक र्ासकीय वसनतगहृामध्ये ननजवाचत करुन हदलेल्या को्यानसुार प्रवेर् देयायात येतो. 
          तलालप, डडप्लोमा पूणश होऊन अफभयाींरिक कीच्या दसुऱ्या वषाशला प्रवेर् घेणाऱ्या 
लवद्यार्थयाांच्या व आय्ीआय तसेच प.फल्ेजक्नकला प्रवेर् घेणाऱ्या लवद्यार्थयाांच्या र्ासकीय 
वसनतगहृ प्रवेर्ाच्या प्रचफलत धोरणात बदल करयायाचे प्रस्तालवत आहे. 

----------------- 
राज् याच् या औदयोगीि के्षराच्या वििासासाठी शासनाने िराियाची िायचिाही 

(३१) *  ४९६५   श्री.किरण पािसिर, श्री.सुननल तटिरे, श्री.धनांजय मुांड,े श्री.नरेंद्र पाटील, 
अॅड.ननरांजन डािखरे, श्री.हदपिराि साळुांख-ेपाटील :   सन्माननीय उद्योग मांरी पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज् याच् या औदयोगीक के्ष ात पाच लाख को्ीची नवी गुींतवणुक व २० लाख रोजगाराींच् या 
ननफमशतीसा म प्रयत् नर्ील असल् याचे मा. उद्योग मीं ी याींच् याकडून घोषणा करया यात आल् याच े
माहे डडसेंबर २०१४ मध् ये वा त् यादरम् यान ननदर्शनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल् यास, त् या अनुषींगाने उद्योजकाींच् या लवकासासा म र्ासनान ेकोणती उपयायोजना केली 
वा करया यात येत आहे, 
(३) नसल् यास, लवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. सभुाष देसाई : ि१) राज्य र्ासनाने र्ासन ननणशय २२/२/२०१३ अन्वये राज्याचे औद्योर्गक 
धोरण २०१३ घोलषत केले असनू त्यात औद्योर्गक के्ष ात पाच लाख को्ीची गुींतवणूक व २० 
लाख व्यक्तीींना रोजगार व दरवषी उत्पादन के्ष ात १२ त े१३ ्क्के वाढ साध्य करणे व त्याचा 
वा्ा राज्याच्या स्ललू उत्पन्नाच्या २८ ्क्के पयांत वाढलवयायाच ेननजवाचत करयायात आले आले. 
(२) उद्योग धोरण २०१३ च ेलक्ष्य साध्य करयायासा म खालील उपाययोजना प्रस्तालवत आहेत :- 
     उद्योगाींना प्रोत्साहन देयायासा म सामूहहक प्रोत्साहन योजना, औद्योर्गक वापरासा म 
अर्धक के्ष  उपलब्ध करणे, औद्योर्गक के्ष ासा म अर्धक पायाभूत सुलवधा उपलब्ध करणे, 
गुींतवणूकदाराींसा म सोयी सुलवधा उपलब्ध करुन देणे, कुर्ल मनुषयबळ उपलब्ध करुन देण,े 
सामाईक सुलवधा कें द्र स्लापन करणे, आजारी उद्योग घ्काींच े पुनवशसन, मुींबई महानगर 
प्रदेर्ात औद्योर्गक स्लान ननवाचयन धोरणात सधुारणा करणे इ. उपाययोजना प्रस्तालवत 
आहेत. 
(३) प्रवान उद्् ावत नाही. 

----------------- 
राज्यातील िृवष उत्पन्न बाजार सशमतीच्या बाबतीत मा.उच्च न्यायालयाने  

हदलेल्या ननणचयाबाबत 

(३२) *  ५०५८   श्री.अननल भोसले, श्री.जयिांतराि जाधि, श्री.हदपिराि साळुांख-ेपाटील, 
श्री.ख्िाजा बेग :   सन्माननीय पणन मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) राज्यातील कृलष उत्पन्न बाजार सफमतीच्या आवारातील घाऊक बाजारात र्ेतमाल आणण 
र्ेतमालास पूरक वस्तचूी लवक्री न करयायाचे आदेर् मा.उच्च न्यायालयाने र्ासनास माहे 
जानेवारी, २०१५ मध्ये वा त्यादरम्यान पहहल्या सप्ताहात हदले आहेत, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, त्यानुसार र्ासनान ेआतापयांत कोणती कायशवाही केली वा करयायात येत आहे, 
(३) अद्याप कोणतीच कायशवाही केली नसल्यास, लवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

श्री. चांद्रिाांत पाटील : ि१) नाही. 
(२) व ि३) प्रवा न उद्् ावत नाही. 

----------------- 
भगिानपूर (ता.मूल, जज.चांद्रपूर) येथील पोचमागाचचे डाांबरीिरणाचे ननिृष्ट्ठ दजााचे झालेले िाम 

(३३) *  ५१३५   श्रीमती शोभाताई फडणिीस :   सन्माननीय सािचजननि बाांधिाम 
(सािचजननि उपक्रम िगळून) मांरी पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) भगवानपूर िता.मूल,जज.चींद्रपूर) येलील पूवशसीत गावाकड े जाणा-या पोचमागाशच्या 
डाींबरीकरणाच ेकाम ननकृष   दजाशचे झाले असल् याचे हदनाींक १६ डडसेंबर, २०१४ रोजी ननदर्शनास 
आले, हे खरे आहे काय, 

(२) असल् यास, उक् त प्रकरणाची तक्रार मूल तालुका फर्वसेना अध् यक्षाींनी बाींधकाम लवभागाकड े
केली, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल् यास, उक् त प्रकरणाची र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, 
(४) असल्यास, सींबींधीतावर काय कारवाई केली वा करया यात येत आहे, 
(५) नसल् यास, लवलींबाची कारणे काय आहेत ? 

श्री. चांद्रिाांत पाटील : ि१) व ि२) प्रवानाधीन लवषयाबाबत मूल तालुका फर्वसेना अध्यक्ष याींचे 
हद. १२.०१.२०१५ रोजीच ेननवेदन प्राप्त आहे. 
(३) सदर कामाची तपासणी दक्षता व गुणननयीं ण मींडळ, नागपूर याींनी केली असून, त्याींच्या 
अहवालानसुार प्रस्तुत पोचमागाशच े डाींबरीकरणाच ेकाम मानकाप्रमाणे असल्याच ेआढळून आले 
आहे. 
(४) प्रवान उद्् ावत नाही. 
(५) प्रवान उद्् ावत नाही. 

----------------- 
औरांगाबाद शहराचा वििास िरण्यासाठी िाहनधारिाांिडून तीन  

टोलनािे उभारुन होत असलेली टोल िसुली  

(३४) *  ५४४३   श्री.सुभाष झाांबड, श्री.सांजय दत्त, श्री.अमरनाथ राजूरिर :   सन्माननीय 
सािचजननि बाांधिाम (सािचजननि उपक्रम िगळून) मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) औरींगाबाद र्हराचा लवकास करयायाच्या नावाखाली र्हराजवळच तीन ्ोलनाके उभारुन 
वाहनधारकाींकडून ्ोल वसलु करयायात येत असल्याचे माहे जानेवारी, २०१५ मध्ये वा 
त्यादरम्यान ननदर्शनास आले, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, र्हराच्या लवकास कामाच्या नावाखाली वसुल करयायात येत असलेले ्ोल नाके 
बींद करयायाबाबत र्ासनाने कोणती तातडीची कायशवाही केली वा करयायात येत आहे, 
(३) अद्याप, कोणतीच कायशवाही करयायात आली नसल्यास, लवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. चांद्रिाांत पाटील : ि१) नाही. तलालप औरींगाबाद एकाजत्मक रस्ते लवकास प्रकल्पाींतगशत 
येणाऱ्या तीन पलकर स्लानकावरील वसुली िनक्ष वाडी, सावींगी व लासूर) र्ासनाने ननगशफमत 
केलेल्या हद. १९.१२.२०१३ च्याअर्धसूचनेनुसार सुरु आहे. 
(२) सदर प्रकल्पाींतगशत तीन पलकर स्लानकाींवरील पलकर वसुली ही अर्धसुचनेतील पलकर-
दराींनुसार सुरु आहे. प्रकल्पाच्या खचाशची वसलुी झाल्यानींतर पलकर वसुली बींद करयायात येईल. 
(३) प्रवान उद्् ावत नाही. 

----------------- 
अमरािती जजल् ्यातील साठ िषाचिरील िदृ्धाांसाठी असलेल् या ननितृ् ती 

िेतन योजनेचा लाभ तरुण घेत असल् याबाबत 

(३५) *  ५६३०   डॉ.सुधीर ताांब,े श्री.सांजय दत्त :   सन्माननीय विशेष सहाय्य मांरी पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) अमरावती जजल् ्यातील सा  वषाशवरील वदृ्धाींसा म असलेल् या ननवतृ् ती वेतन योजनचेा लाभ 
तरुण घेत असल् याच ेननदर्शनास आल् यानींतर धारणीच् या सींजय गाींधी ननराधार योजनेतील चार 
कमशचा-याींना तडकार्डकी ननलींरिकबत करया यात आल् याचे हदनाींक १० जानेवारी, २०१५ रोजी वा 
त् या समुारास ननदर्शनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल् यास, या घो्ाळ्याची व् याप् ती मो म असल् याचे लक्षात घेता र्ासनान ेसखोल चौकर्ी 
करुन कोणती कायशवाही केली आहे वा करया यात येत आहे, 
(३) नसल् यास, लवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. राजिुमार बडोले : ि१) होय. हे खरे आहे. 
      जजल् हार्धकारी, अमरावती हद. ८/१/२०१५ रोजी धारणी तालुक् याच् या दौ-यावर असताना 
तक्रारीच् या अनुषींगाने चौकर्ी केली असता, मौजा हररसाल ता.धारणी येलील ६ लाभाली अपा  
असून त् याींना अनुदानाचे वा्त झाल् याच े प्रलम दर्शनी ननदर्शनास आले. या प्रकरणी 
श्री.आर.यु.र्रकुीं ड,े अव् वल कारकून, श्री.ए.पी.तो्ेवाड, कननष   फललपक,कु.एस.एस. ेंग, कननष   
फलपीक याींना ननलींरिकबत करया यात आले आहे. तसेच, श्री.पी.पी. सोळींके, नायब तहफसलदार, 
सींजय गाींधी योजना याींच् यावर र्ौजदारी गुन् हा दाखल करुन त् याींना देणखल ननलींरिकबत करया यात 
आले आहे. 
(२) धारणी तालुक् यात तलाठ्याींमार्श त गावननहाय अपा  लाभाली र्ोध मोहहम सुरु करया यात 
आली आहे. 
(३) प्रवा न उद्् ावत नाही. 

----------------- 
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बँिाांची िृषी िजाचच्या थिीत िजच िसुलीबाबत 

(३६) *  २६६६   श्री.धनांजय मुांड,े श्री.सुननल तटिरे, श्री.अमरशसांह पांडडत, श्री.सनतश 
चव्हाण :   सन्माननीय सहिार मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) दषुकाळ ननवारणासा म र्ासनामार्श त राबलवयायात येणाऱ्या उपाय येाजनामध्ये बनकाींनी 
महत्वाची भूफमका बजावावी अर्ा सूचना हदनाींक १५ जानेवारी, २०१५ रोजी वा त्या सुमारास 
हदल्या आहेत, ही बाब खरी आहे काय, 
(२) असल्यास, सींबींर्धत बनका यालवषयी कायशवाही करीत नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, अपुऱ्या मान्सुनमळेु कृषी लवत्त पुरवठ्यात अडलळे ननमाशण होऊन गतवषीच्या 
तुलनेत ७% लवत्त पुरव ा कमी झाला आहे, हेही खरे आहे काय, 
(४) सींबींर्धत बनकाींची कृषी कजाशच्या लकीत कजश वसुली बाबत भूफमका काय आहे ? 
  

श्री. चांद्रिाांत पाटील : ि१) होय. 
     र्ासनाच् या महसुल व वन लवभागाच् या र्ासन ननणशय क्र.एससीवाय-२०१४/प्र.क्र.२५७/म-७ 
हद.१४ जानेवारी, २०१५ नुसार र्ासनाने राज् यातील २३८११ गावाींमध् ये ५० पेक्षा कमी 
पैसेवारीच् या कारणास् तव ी्ंचाई सदृवा य पररजस्लती जाहहर केली असुन त् यानसुार द्यावयाच् या 
सवलतीमध् ये बनकाकडील सहकारी कजाशच ेपुनगश ण तसेच बनकाकडील र्ेतीर्ी ननगडीत कजाशच् या 
वसुलीस स् लर्गती हदलेली आहे. 
(२) हे खरे नाही. 
(३) हे खरे नाही. हद.३१ डडसेंबर, २०१४ अखेर राज् यामध् ये बनकाींनी रु.२८,२९३ को्ीच ेपीककजश 
वा्प करुन ७२ ्क् के लक्षाींक पुतशता केलेली आहे. गतवषी हद.३१.१२.२०१३ अखेर बनकाींनी 
रु.२५,९८३ को्ीच ेपीककजश वा्प करुन ७४ ्क् के लक्षाींक पतुशता केली आहे. 
(४) ज् या गावामध् ये ५० पैर्ापेक्षा कमी पैसेवारी जाहहर केली आहे, अर्ा गावातील र्तेक-याींनी 
बनकाींकडून/कृलष पतपुरव ा सहकारी सींस् लाींकडून घेतलेल् या कजाशच् या िचाल ू बाकी व लकबाकी) 
वसुलीस र्ासनाने स् लर्गती हदलेली असल् यान े र्ासनाच् या सचुनेचे अनुपालन बनकाींकडून 
करया यात येत आहे. 

----------------- 
अशलबाग (जज.रायगड) तालुक्यातील अशलबाग-रेिदांडा मागाचिरील 

निेदरबेली येथील पुलाच्या दरुूस्त्तीबाबत 

(३७) *  ३८९०   श्री.जयांत पाटील :   सन्माननीय सािचजननि बाांधिाम (सािचजननि उपक्रम 
िगळून) मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) अफलबाग िजज.रायगड) तालकु्यातील अफलबाग-रेवदींडा मागाशवरील नवेदरबली या ह काणी 
पूलाची दरुावस्ला झाली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, पुलाची क ड्यासह त्वरीत दरुूस्ती न केल्यास या ह काणी मो ा धोका ननमाशण 
होयायाची र्क्यता असल्याबाबत लोकप्रनतननधीनी व नागररकाींनी सींबींर्धताींना कळलवले आहे, हे 
खरे आहे काय, 
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(३) असल्यास, पुलाच्या दरुुस्तीबाबत बाींधकाम लवभागान ेकोणती कायशवाही केली आहे, 
(४) अद्याप कोणतीच कायशवाही केली नसल्यास लवलींबाची कारणे कोणती ? 
  
श्री. चांद्रिाांत पाटील : ि१) अींर्त: खरे आहे. सदरच्या पूलाचे रेफलींग नादरुुस्त झाले आहे. 
(२) होय. 
(३) सदर पुलाच्या आववायक त्या दरुुस्तीचे काम मींजूर असून ननलवदा ननजवाचत झाल्यानींतर 
काम हाती घेयायाचे ननयोजन आहे. 
(४) प्रवान उद्् ावत नाही. 

----------------- 
गडधचरोली जजल् ्यातील महाविद्यालयाांनी बोगस विद्याथी सांख् या 

दाखिून शशष्ट् यितृ् तीचा िेलेला गैरव्यिहार 

 (३८) *  ३६९६   अॅड.जयदेि गायििाड, श्री.धनांजय मुांड,े श्री.सुननल तटिरे, श्री.हेमांत टिले, 
श्री.अननल भोसले, श्री.विक्रम िाळे, श्री.सनतश चव्हाण, श्री.ख्िाजा बेग, श्री.अब्दलु्लाखान 
दरुाचणी, श्री.नागो गाणार, श्री.अननल सोले, श्रीमती शोभाताई फडणिीस, श्री.रामनाथ मोत,े 
डॉ.अपूिच हहरे, डॉ.नीलम गोऱ्हे, श्री.नरेंद्र पाटील, प्रा.जोगेन्द्र ििाड,े श्रीमती हुस्त्नबान ूखशलफे, 
श्री.सभुाष झाांबड :   सन्माननीय आहदिासी वििास मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील 
काय :- 
  

(१) लोकमत वतृ् त समुहाने गडर्चरोली जजल् ्यातील काही सींस्लाचालकाींनी आहदवासी लवभागाची 
र्सवणूक करुन कोट्यावधी रुपयाींची फर्षयवतृ्ती योजनअेींतगशत अनुदान ला्ले हे फर्ष यवतृ् ती 
अर्रातर्र प्रकरण ननदर्शनास आणल् यानींतर आहदवासी लवभागाच् या गडर्चरोली प्रकल् प 
कायाशलयामार्श त ्या प्रकरणी सखोल चौकर्ी केली, हे खरे आहे काय, 
(२) असल् यास, अींनतम चौकर्ी अहवालानसुार जजल् ्यातील ६ महालवद्यालयाींनी क्षमतेपक्षा 
अर्धक बोगस लवद्याली दाखवून २ को्ी ९ लाख २७ हजार ३९ रुपयाींची फर्ष यवतृ् ती हडप 
केली, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सदर प्रकार सींपणूश राज्यात घडला असल्याची फभती व्यक्त करुन सखोल 
चौकर्ी करयायाची गरज असल्याचा अहवाल एकाजत्मक आहदवासी लवभागाच्या वररष  
अर्धकाऱ्यान ेर्ासनास हदला आहे, हे खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, आतापयांत ककती व कोणत्या र्ैक्षणणक सींस्लाींच्या लवरोधीत र्ौजदारी स्वरुपाच े
गुन्हे दाखल करयायात आले आहेत काय, 
(५) या प्रकरणी दोषी असलेल् याींलवरुध् द र्ासन कोणती कारवाई करणार आहे व केव् हापयांत ? 
  

श्री. विष्ट् णु सिरा : ि१) हे खरे आहे. 
      प्रकल् प अर्धकारी, एकाजत्मक आहदवासी लवकास प्रकल् प, गडर्चरोली कायाशलयामार्श त या 
प्रकल् पाींतगशत महालवद्यालयाींमधील फर्ष यवतृ्ती योजनाींच् या गैरव् यवहाराबाबत चौकर्ी केलेली 
आहे. 
(२) अींर्तह खरे आहे. 
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      गडर्चरोली प्रकल् पाींतगशत महालवद्यालयाींमधील फर्ष यवतृ्ती योजनाींच् या गैरव् यवहाराबाबत 
केलेल् या प्रालफमक चौकर्ीमध् ये एकूण ९ महालवद्यालयाींचा गैरव् यवहार उघडकीस आलेला आहे. 
त् यापैकी ५ महालवद्यालयाींनी मींजूर क्षमतेपेक्षा अर्धक लवद्याली दर्शवून आहदवासी लवकास 
लवभाग व सामाजजक न् याय लवभाग या २ लवभागाींमध् ये फमळून सन २०१३-१४ या वषाशमध् ये रु. 
१ को्ी, २५ लाख, ८० हजार, ९९१ इतकी अनतररक् त फर्ष यवतृ्ती रक् कम घेतली असल् याच े
आढळून आले आहे. तर ४ महालवद्यालयाींनी लवद्यार्थ याांची बनाव् कागदप  सादर करुन 
फर्ष यवतृ्ती उचल केल् याच ेहदसून आले असून या महालवद्यालयाींकडून झालेल् या गैरव् यवहाराच् या 
रकमेबाबतचा पोलीस यीं णेमार्श त तपास सुरु आहे. 
(३) गडर्चरोली प्रकल् पाींतगशत दरुस् ल फर्क्षण पध् दतीन े अ् यासक्रम चाललवणा-या काही 
महालवद्यालयातील फर्ष यवतृ्तीच् या गैरव् यवहाराबाबतची प्रालफमक माहहती व एका सींस् लेलवरुध् द 
गुन् हे दाखल केल् याबाबतचा तपफर्ल प्रकल् प अर्धकारी, एकाजत्मक आहदवासी लवकास प्रक ल् प, 
गडर्चरोली याींनी हद. ३०.१२.२०१४ च् या प ान् वये र्ासनास सादर केला, हे खरे आहे. 
(४) गडर्चरोली जजल् ्यात एकाजत्मक आहदवासी लवकास प्रकल् प, गडर्चरोली या प्रकल् पाींतगशत ९ 
महालवद्यालयाींवर प्रकल् प कायाशलयाकडून गुन् हे दाखल करया यात आलेले आहेत. 
      सदर ९ महालवद्यालयाींमध् ये १) फर्वाजी क.लेज, वडसा, २) फर्वनेरी इींजस्््यु् ऑर् 
अॅडव् हान् स ्ेक् न.ल.जी, गडर्चरोली, ३) स् वगीय राहुलभाऊ बोम् मावार क.लेज ऑर् मॅनेजमें् 
अनड ्ेक् न.ल.जी, चामोर्ी, ४) सालव ीबाई रु्ले इींजस्््यु् ऑर् मॅनेजमें् अनड ्ेक् न.ल.जी, 
गडर्चरोली, ५) अॅस् पायर क.लेज ऑर् ्ेक् न.ल.जी, गडर्चरोली, ६) र्ालोम क.लेज ऑर् 
मॅनेजमें् स् ्डीज, गडर्चरोली, ७) गुरुसाई क.लेज ऑर् ्ेक् नीकल अनड मॅनजेमें्, आष ्ी, ८) 
लवद्याभारती क.लेज, गडर्चरोली व ९) समलश बालाजी क.लेज ऑर् ्ेक् नीकल एज् युकेर्न, 
गडर्चरोली याींचा समावरे् आहे. 
(५) प्रालफमक चौकर्ीनुसार ९ महालवद्यालयाींवर र्ौजदारी गुन् हे दाखल केलेले असून एकाजत्मक 
आहदवासी लवकास प्रकल् प, गडर्चरोली या कायाशलयातील सदर प्रकरणार्ी सींबींधीत तत् कालीन 
प्रकल्प अर्धकारी, व सींबींर्धत फलपीक, याींना ननलींरिकबत करया यात आले आहे. 
       गडर्चरोली प्रकल् पातील फर्ष यवतृ्तीतील गैरव् यवहाराच् या पावा वशभूमीवर राज् यातील सवश 
आहदवासी प्रकल् प कायाशलयाींतगशत फर्ष यवतृ्ती व र्ैक्षणणक र्ुल् क योजनाींची सखोल चौकर्ी 
करावी तसेच गैरव्यवहार झाल् याचे ननदर्शनास आल् यास सींबींर्धताींवर र्ौजदारी कारवाई करुन 
त् याबाबतचा अहवाल र्ासनास सादर करया याबाबतच् या सूचना आयुक् त, आहदवासी लवकास याींना 
र्ासन प  हद. २०.०१.२०१५ अन् वये हदलेल् या आहेत. 
      सदर गैरव् यवहाराच् या पावा वशभूमीवर मा.मखु् यमीं ी याींच् या ननदेर्ानुसार फर्ष यवतृ्ती 
योजनाींमधील गैरव् यवहाराची चौकर्ी करया यासा म लवर्ेष चौकर्ी पलक स् लापन करणेबाबतचा 
प्रस् ताव गहृ लवभागाकड ेपा लवया यात आलेला आहे. 

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



28 

राष्ट्रीय महामागच क्रमाांि ६ िरील अमरािती त ेजळगाांि ि जळगाांि ते गुजरात 
 हद कीपयांतच ेचौपदीिरणाच ेिामाबाबत 

(३९) *  २९१४   श्री.गोवपकिशन बाजोरीया :   सन्माननीय सािचजननि बाांधिाम (सािचजननि 
उपक्रम िगळून) मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राषट्रीय महामागश क्रमाींक ६ वरील अमरावती ते जळगाींव व जळगाींव ते गुजरात हद्दीपयांतच े
चौपदीकरणाचे काम भारतीय राषट्रीय राजमागश प्रार्धकरण िएन.एच.ए.आय.) मार्श त सुरु 
करयायाबाबत मागश काढयायासा म सदरचा रस्ता हा एनएचएआय कड े असल्यामुळे हे काम 
तातडीन ेहाती घेयायाच्या दृष्ीने कें द्र र्ासनाकड ेपा पुरावा करयायात आला आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर प्रकरणी गतस ात लक्षवेधी सूचनेवरील चचदेरम्यान मा.मीं ीमहोदयाींनी 
एक महहन्याींत ननणशय घेऊन कें द्रीय मीं ीमहोदयाींसमवेत बै क लावून ननणशय घेयायात येणार 
असल् याच ेआवावासन हदले होत,े हे खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, याबाबत र्ासनान ेचौकर्ी केली आहे काय, त्यात काय आढळून आले, 
(४) तद्नुसार पुढे कोणती कायशवाही केली आहे वा करयायात येत आहे, 
(५) नसल्यास, त्याची कारणे काय आहेत ? 
  

श्री. चांद्रिाांत पाटील : ि१) होय. 
(२) होय. 
(३) सदर बै की बाबतचा पा पुरव ा कें द्रर्ासनाकड ेसुरु आहे. 
(४) वरीलप्रमाणे. 
(५) प्रवा न उद्् ावत नाही. 

----------------- 
यवतिाळ जजल्ह्यातील अशोकनगर येथील विविध योजनेतील घरिुले प्रलांत्रबत ठेिल्याबाबत    

(४०) *  ५६०४   श्री.माणणिराि ठािरे, श्री.सांजय दत्त :   सन्माननीय सामाजजि न् याय 
मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) यवतमाळ जजल् ्यातील अर्ोकनगर येल े वाजल्मकी आींबेडकर आवास योजनेची घरकुले 
२००७-२००८ मध् ये बाींधया यात आली असून त् या भागात लवकास आराखड्यातील रस् त् याच ेकारण 
साींगुन रमाई आवास योजनेतील व आय.एस.एच.डी.पी.योजनेतील बैठी घरकुले प्रलींरिकबत आली 
असल् याची बाब माहे जानेवारी, २०१५ मध् ये ननदर्शनास आली, हे खरे आहे काय, 
(२) असल् यास, याबाबत चौकर्ी करया यात आली आहे काय, 
(३) असल् यास, उक् त बैठी घरकुले पूणश करया यासा म कोणती कायशवाही करया यात आली आहे वा 
येत आहे, 
(४) नसल् यास, त् याची कारणे काय आहेत ? 
  

श्री. राजिुमार बडोले : ि१) हे खरे नाही. 
सदृजस्लतीत रमाई आवास योजनेंतगशत घरकुलाींचे बाींधकाम सुरु आहे. 
(२), (३) व ि४) प्रवान उद्् ावत नाही. 

----------------- 
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सािचजननि बाांधिाम विभागातील िमचचाऱ्याांना िायम िरण्याबाबत 

(४१) *  ५१८४   प्रा.जोगेन्द्र ििाड े:   सन्माननीय सािचजननि बाांधिाम (सािचजननि उपक्रम 
िगळून) मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) नागपूर येलील हहवाळी अर्धवेर्नामध्ये दरवषी कायशकारी अफभयींता, नागपूर लवद्युत 
लवभाग, नागपूर याींच्या अींतगशत रामगीरी, देवगीरी, मुख्यमीं्याींचे सर्चवालय, नागभवन, 
राजभवन, हैद्राबाद हाऊस व नलवन आमदार ननवास येलील लवद्यतु उपकरणाच्या देखभाल व 
दरुुस्तीकरीता तात्पुरत्या स्वरुपात कामगाराींची ननयुक्ती करयायात येते, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, या कामगाराींना त्याींनी केलेल्या सेवेचा लाभ फमळावा म्हणून पी.डब्ल्यू.डी. 
के्षरिक य कामगार सींघ्ना, नागपूर याींनी उक्त कामगाराींना त्याींच्या पा तेनसुार सदरील सेवेत 
कायम करयायाबाबत वेळोवळेी मोचे, धरणे, आींदोलन ेकरुन सुध्दा सींबींर्धत लवभागाने वतशमान 
प ात जाहीरात देवून तेल ेइतर उमेदवाराींची नेमणूक करयायात येवून या कामगाराींवर अन्याय 
करयायात येत असल्याच ेमाहे जानेवारी, २०१५ मध्ये वा त्यासमुारास ननदर्शनास आले, हे ही 
खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त कमशचाऱ्याींना सदरील लवभागात कायम करयायाबाबत र्ासनाने कोणती 
कायशवाही केली वा करयायात येत आहे, 
(४) नसल्यास, लवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. चांद्रिाांत पाटील : ि१) होय. 
(२), (३) व ि४) लवधीमींडळाच् या हहवाळी अर्धवेर्नासा म ननव् वळ तात् पुरत् या स् वरुपात रोजींदारी 
कमशचारी नेमण््ात येतात. 
     सेवाप्रवेर् ननयमानुसार ननयफमत पदावर भरती केली जाते. ऑगस् ् २०१४ मध् ये 
याकरीता भरतीप्र क्रीया सुरू करया यात आली आहे. या पदाींकरीता लवहहत पा ता धारण करणारे 
रोजींदारी कमशचारी अजश करया यासा म पा  होत.े 

----------------- 
नाशशि जजल््यातील इगतपूरीसह राज्यात पाच कक्रडा प्रबोधधनी स्त्थापन िरण्याबाबत 

  

(४२) *  ३४७५   श्री.जयिांतराि जाधि, श्री.अननल भोसले, श्री.ख्िाजा बेग :   सन्माननीय 
आहदिासी वििास मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) नाफर्क जजल््यातील इगतपरूीसह राज्यात पाच कक्रडा प्रबोर्धनी स्लापन करयायास माहे 
ऑगस््, २००९ मध्ये आहदवासी लवकास लवभागान ेमींजूरी देवूनही माहे जानेवारी, २०१५ पयांत 
सदर प्रबोर्धनीींची स्लापना झालेली नसल्याचे ननदर्शनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, अनुसूर्चत जमातीच्या मुलाींना क्रीडा लवषयक सोयीसुलवधा उपलब्ध करुन 
देयायासा म उक्त क्रीडा प्रबोर्धनी तातडीने स्लापन करयायासा म र्ासनामार्श त कोणती तातडीची 
कायशवाही केली वा करयायात येत आहे, 
(३) अद्याप कोणतीही कायशवाही केलेली नसल्यास, लवलींबाची कारणे काय आहेत ? 



30 

श्री. विष्ट् णु सिरा : ि१), ि२) व ि३) आहदवासी लवकास लवभागान ेराज्यात पाच क्रीडा प्रबोर्धनी 
स्लापन करयायाचा ननणशय घेतलेला नाही. परींत,ु आहदवासी लवकास लवभाग, र्ासन ननणशय 
हद.२४.०८.२००९ अन्वये अनुसूर्चत जमातीच्या लवद्यार्थयाांकररता इगतपुरी, जज.नाफर्क येल े
कक्रडा प्रबोर्धनी स्लापन करयायाबाबतचा ननणशय घेतलेला आहे. सदर क्रीडा प्रबोर्धनीकररता लप्रप्री 
सद्रोद्यीन, ता.इगतपुरी येल े जमीन प्राप्त झालेली असून र्ासन ननणशय हद. २९.०५.२०१४ 
अन्वये प्रबोर्धनीच्या प्रलम ्प्प्यातील बाींधकामासा म रु. २५.०० को्ी इतक्या रकमेच्या 
अींदाजप कास मान्यता देयायात आलेली आहे. याप्रकरणी पुढील कायशवाही सुरु आहे. 

----------------- 
मुांबई-पुणे एक्सप्रेस हायिेिरील अपघाताांची िाढती सांख्या लक्षात घेता जखमीांना तात्िाळ 

िैद्यकिय सुविधा पुरविण्याबाबत 

(४३) *  २८६४   डॉ.नीलम गोऱ्हे :   सन्माननीय सािचजननि बाांधिाम (सािचजननि उपक्रम 
िगळून) मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मुींबई-पुणे एक्सप्रेस हायवेवरील अपघाताींची वाढती सींख्या लक्षात घेता जखमीींना तात्काळ 
वैद्यककय सुलवधा उपलब्ध व्हावी याकररता या मागाशवर सुसज्ज वैद्यककय व्हॅन  ेवयायाचा 
प्रस्ताव र्ासनाचा लवचाराधीन आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, या व्हॅनमध्ये कोणकोणत्या वैद्यककय सुलवधा उपलब्ध करुन देयायात येणार 
आहे, 
(३) तसेच एक्सप्रसे वेवर वरील अपघात प्रवण ह काणावरील दभुाजकाींवर वायर बाींधणे व या 
रस्त्याचा लवस्ताराचा प्रस्ताव, खालापूर ्ोलनाका त े फसींहगड सींस्लेपयांत भुयारी मागश या 
प्रस्तावावर र्ासनाने ननणशय घेतला आहे काय, 
(४) असल्यास, या ननणशयानुसार आतापयांत या एक्सप्रेस वेवर कामे करयायात आली आहे काय 
व उवशररत काम ेककती कालावधीत पूणश करयायाचे र्ासनास अपेक्षक्षत आहे ? 
  
श्री. चांद्रिाांत पाटील : ि१) होय. 
(२) प्रस् तालवत कॅ्रर् रेस् क् यू व् हॅन मध् ये अपघातग्रस् ताींना तातडीची प्रलमोपचार िर्स् ्श एड) 
वैद्यकीय मदत व याफर्वाय त् याींना अपघातग्रस् त वाहनातनू तात् काळ व सुरक्षक्षतपणे बाहेर 
काढया याची सुलवधा असणार आहे. 
(३) मुींबई-पुणे द्रतुगती मागाशवरील अपघात प्रवण के्ष ाींतील एकूण १५ कक.मी. लाींबीसा म 
दभुाजकाींवर आधुननक स् ्ील वायररोप बसलवया यात आले आहेत. सदर रस् त् याच् या वाहतूक 
क्षमता वाढीचा प्रस् ताव व खालापूर ्ोलनाका ते फसींहगड सींस् लेपयांत भुयारी व उन् नत 
मागाशबाबतचा प्रस् ताव र्ासनाच् या लवचाराधीन आहे. 
(४) एकूण १५ कक.मी. लाींबीत वायररोप यर्स् वीपण े बसलवया यात आले आहेत. त् याह काणी 
अपघाताच े गाींभीयश कमी करया यात उपयोग झाला आहे. उवशरीत कामाींबाबतचा प्रस् ताव 
र्ासनाच् या लवचाराधीन आहे. 

----------------- 
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चांपािती अबचन िो.ऑप.बँि मयाच बीडच्या अिसायि मांडळान े
िेलेल्या भ्रष्ट्टाचाराची चौिशी िरणेबाबत 

 (४४) *  ३६६८   श्री.अमरशसांह पांडडत, श्री.अब्दलु्लाखान दरुाचणी, श्री.हेमांत टिले, श्री.अननल 
भोसले, श्री.ख्िाजा बेग, श्री.विक्रम िाळे, श्री.सनतश चव्हाण, श्री.धनांजय मुांड,े श्री.जगन्नाथ 
शशांदे :  ताराांकित प्रश्न क्रमाांि ३५३ ला हदनाांि ११/१२/२०१४ रोजी हदलेल्या उत्तरासांदभाचत:    
सन्माननीय सहिार मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) चींपावती अबशन को.ऑप.बनक. मयाश, बीडच्या अवसायक मींडळाने केलेल्या आर्लशक 
गैरव्यवहाराची चौकर्ी करणे बाबत प्राप्त तक्रारीच्या अनुषींगाने सहकार आयुक्त, पुणे 
याींच्याकडून मुदे्दननहाय अफभप्राय मागलवयायात आले आहेत, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर अफभप्रायातील ननषकषश कोणते, दोषीलवरुध्द र्ौजदारी गुन्हे दाखल 
करणेबाबत र्ासन कोणती कायशवाही करत आहे, 
(३) उक्त बनकेच्या लेखापररक्षणास होत असलेल्या लवलींबामुळे दोषीींना पाह र्ी घालयायाचा 
प्रयत्न सींबींर्धत अर्धकारी सींगणमताने करत आहेत काय, लेखा पररक्षणास होत असलेल्या 
लवलींबाची कारणे कोणती, 
(४) उक्त बनकेत बनकेचे ननबींधक हे अवसायक मींडळाचे अध्यक्ष असून गैरव्यवहाराचे पुराव े
त्याींच्याकड ेअसतानाही दोषीलवरूध्द कारवाईस लवलींब का होत आहे ? 
  
श्री. चांद्रिाांत पाटील : ि१) होय. 
(२) अद्याप अफभप्राय प्राप् त झाले नाहीत. तलालप, लवर्ेष लेखापररक्षक वगश-१ सहकारी सींस् ला, 
बीड याींनी जजल् हा उपननबींधक, सहकारी सींस् ला, बीड याींना हद.३०.१.२०१५ रोजी सादर केलेल् या 
लेखापररक्षण अहवालात र्ौजदारी गुन् हे दाखल करया याबाबत उल् लेख नसल् यान े गुन् हे दाखल 
करया यात आलेले नाहीत. मा  हद.५.३.२०१५ रोजीच् या प ान् वये प्रस् तुत प्रकरणी र्ौजदारी 
कायशवाही होऊ र्कते ककीं वा कस ेयाबाबत जजल् हा सरकारी वककल याींचे अफभप्राय मागलवया यात 
आले आहेत. 
(३) व ि४) जजल् हा उपननबींधक, सहकारी सींस् ला, बीड याींना हद.३०.१.२०१५ रोजी सदर बकेॅचा 
लेखापररक्षण अहवाल प्राप् त झाला असून, अहवालाची छाननी करया यासा म लवभागीय 
सहननबींधक, सहकारी सींस् ला, औरींगाबाद याींच् याकड े पा लवला असता, त् याींनी लेखाप रीक्षण 
अहवाल व प्रर्ासककय अहवाल स् वयींस् पष ् असून, महाराष ट्र सहकारी सींस् ला अर्धननयम १९६० 
च् या तरतूदीस अनुसरुन कारवाई करया याबाबत कळलवले. त् यानुसार जजल् हा उपननबींधक, सहकारी 
सींस् ला, बीड याींनी कलम ८८(१) प्रमाणे प्रस् तुत प्रकरणी चौकर्ी करुन आर्लशक नुकसानीची 
जबाबदारी ननजवाचत करया याकरीता हद.२१.२.२०१५ च् या प ान् वये प्रार्धकृत अर्धका-याची 
ननयुक् ती केलेली आहे. 

----------------- 
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राज् यातील नागरी आणण ग्रामीण अथचव् यिस्त् थेत आधथचि सांिटात 
सापडलेल् या सहिारी बिँाांना पॅिेज देण् याबाबत 

(४५) *  ११५७   श्री.सांजय दत्त, श्री.शरद रणवपस,े श्री.रामहरी रुपनिर, श्री.अशोि उफच  भाई 
जगताप :   सन्माननीय सहिार मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज् यातील नागरी आणण ग्रामीण अलशव् यवस् लेत सहकारी बनकाींचा मो ा वा्ा आहे अनेक 
सहकारी बनका आर्लशक अडचणीत आहेत त् याींना मदतीची गरज आहे या बनका आर्लशक सींक्ात 
सापडू नयेत यासा म त् याींना पॅकेज देया याची बाब राज् य र्ासनाच्या लवचाराधीन असल् याच े
हदनाींक ३० जानेवारी, २०१५ रोजी वा त्यासुमारास ननदर्शनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल् यास, राज् य र्ासनान ेराज् यातील कोणत् या बनकाना ककती मदतीची गरज आहे याचा 
आढावा घेऊन ककती पॅकेज देया यात येणार आहे, 
(३) असल् यास, आर्लशक सींक्ात सापडलेल् या सहकारी बनकेला पॅकेज देया याच ेजाहहर केल् यानींतर 
पॅकेजसा म चाल ूआर्लशक वषाशत तरतूद करया यात आली आहे काय, 
(४) नसल् यास, लवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

श्री. चांद्रिाांत पाटील : ि१) होय. 
(२), (३) व ि४) याबाबत सहकार आयुक्त व ननबींधक, सहकारी सींस्ला, महाराषट्र राज्य, पुणे 
याींच्याकडून अहवाल मागलवयायात आला आहे. अहवाल प्राप्त होताच उर्चत कायशवाही करयायात 
येईल. 

----------------- 
समाजिल्याण विभागाच्या िसनतगहृाचे अनुदान ि िमचचाऱ्याांच ेिेतन तातडीने देणेबाबत 

(४६) *  ४९३३   श्री.हदपिराि साळुांख-ेपाटील, श्री.हेमांत टिले, श्री.अमरशसांह पांडडत, श्री.अननल 
भोसले, श्री.सुननल तटिरे, श्री.जयिांतराि जाधि, श्री.किरण पािसिर :   सन्माननीय 
सामाजजि न् याय मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) नगरसह राज्यातील अनेक जजल््यातील समाजकल्याण लवभागातील अनुसूर्चत जाती-
जमाती व भ्क्या, लवमुक्त लवद्यार्थयाांच्या वसनतगहृाचे अनुदान व कमशचाऱ्याींच े वेतन 
लकल्यान ेमाहे जानेवारी, २०१५ मध्ये वा त्यादरम्यानच्या चौर्थया सप्ताहात ननदर्शनास आले, 
हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी र्ासनामार्श त चौकर्ी केली आहे काय, 
(३) असल्यास, चौकर्ीत काय आढळून आले व तद्नुसार समाजकल्याण लवभागाच्या 
वसनतगहृाचे अनुदान व कमशचाऱ्याींचे वेतन तातडीन ेदेणेबाबत र्ासनान ेकोणती कायशवाही केली 
वा करयायात येत आहे, 
(४) अद्याप कोणतीच कायशवाही केली नसल्यास, लवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. राजिुमार बडोले : ि१) होय. 
(२) व ि३) सदर योजनेसा म सुरवातीस रु. ११२.८०७ को्ी एवढी तरतूद मींजूर करयायात आली 
होती. मा , सदर ननधी अपुरा पडत असल्याने लवधानमींडळाच्या सन २०१४ च्या हहवाळी 
अर्धवेर्नात रु. २४.०० को्ी इतक्या रकमेची पुरवणी मागणी मींजूर करयायात आलेली आहे. 
याखेरीज, सुधाररत अींदाजप कामध्ये ननधीची मागणी करयायात आली असून ननधीच्या 
उपलब्धतेनुसार वसनतगहृाचे अनदुान व कमशचाऱ्याींचे वतेन देणेबाबत कायशवाही करयायात येत 
आहे. 
(४) प्रवान उद्् ावत नाही. 

----------------- 
भांडारा येथील आहदिासी आश्रम शाळेतील शशक्षि ि शशक्षिेत् तर 

िमचचाऱ्याांना ननयशमत िेतन शमळण् याबाबत 

(४७) *  २७७२   श्री.नागो गाणार, श्री.अननल सोले :   सन्माननीय आहदिासी वििास मांरी 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) एकाजत्मक आहदवासी लवकास प्रकल् प कायाशलय भींडारा, जज.भींडारा अींतगशत ककती अनुदाननत 
आहदवासी आश्रम र्ाळा सुरु आहेत, 
(२) या र्ाळाींमध् ये ककती फर्क्षक व कमशचारी कायशरत आहेत, 
(३) या र्ाळाींमधील फर्क्षक कमशचा-याींना दरमहा ननयफमत वेतन अदा केले जाते काय, 
(४) नसल् यास, त् याची कारणे काय आहेत, 
(५) या प्रकरणी नागपूर लवभागाच् या जनप्रनतननधीींनी र्ासनास हदनाींक ११ डडसेंबर, २०१४ रोजी 
प  पा वून ननयफमत वेतन अदा करया याची मागणी केली हे खरे आहे काय, 
(६) असल् यास, या प्रकरणी र्ासनाने कोणती कायशवाही केली, 
(७) नसल् यास, लवलींबाची कारणे कोणती ? 
  
श्री. विष्ट् णु सिरा : ि१) एकाजत्मक आहदवासी लवकास प्रकल्प कायाशलय, भींडारा, जज.भींडारा 
अींतगशत एकुण ०८ अनुदाननत आश्रमर्ाळा सुरु आहेत. 
(२) उपरोक्त र्ाळाींमध्ये ९८ फर्क्षक व ९५ फर्क्षकेत्तर कमशचारी अस े एकुण १९३ कमशचारी 
कायशरत आहेत. 
(३) व ि४) राज्यातील सवश अनदुाननत आश्रमर्ाळा ननयफमत वतेन अदा करयायाच्या सूचना 
र्ासनाच्या हदनाींक २.१.२०१५ च्या पररप कान्वये देयायात आल्या आहेत. आहदवासी लवकास 
लवभागाींतगशत अनुदाननत आश्रमर्ाळेतील फर्क्षक/फर्क्षकेत्तर कमशचाऱ्याींच े वेतन व भत्त े
“आश्रमर्ालालश” प्रणालीव्दारे अदा करयायाचा ननणशय हद.३१.१०.२०१२ च्या र्ासन ननणशयान्वये 
घेयायात आला असनू, त्यानुसार भींडारा प्रकल्पाींतगशत माहे, डडसेंबर, २०१४ पयांतचे वेतन 
कमशचाऱ्याींना अदा करयायात आलेले आहे. 
(५) व ि६) होय, सदर प ाच्या अनुषींगाने ननयमानुसार कायशवाही करुन र्ासनास अवगत 
करयायाच्या सचूना आयुक्त, आहदवासी लवकास, महाराषट्र राज्य, नाफर्क याींना र्ासन प  
हद.३१.१.२०१५ अन्वये देयायात आल्या आहेत. 
(७) प्रवान उद्् ावत नाही. 

----------------- 
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राज् यातील ऊस उत् पादि शेति-याांना उत् पादन खचाचिर आधाररत 
 रास्त् त ि किफायतशीर भाि देण् याबाबत 

(४८) *  ५०९९   श्री.प्रिाश गजशभये, अॅड.जयदेि गायििाड, श्री.सुननल तटिरे, श्री.हेमांत 
टिले, श्री.नरेंद्र पाटील, श्री.अननल भोसले, श्री.विक्रम िाळे :   सन्माननीय सहिार मांरी 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज् यातील ऊस उत् पादक र्तेक-याींना उत् पादन खचाशवर आधाररत रास् त व ककर्ायतर्ीर 
भाव िएमआरपी) देया याचा ननणशय र्ासनाने माहे जानेवारी, २०१५ रोजी वा त् यादरम् यान 
घेतल्याचे ननदर्शनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२)असल्यास,  एमआरपीनुसार ऊसाची रक् कम र्ेतक-याींना देया याचे आदेर् मा.आयुक् ताींनी 
कारखान् याींना हदले आहेत, हे खरे आहे काय, 
(३) असल् यास, त् यानुसार ककती कारखान् याींनी एमआरपीनुसार र्ेत क-याींना ऊसाची रक् कम हदली 
आहे, 
(४) तसचे कोणकोणत् यास कारखान् याींनी एमआरपी प्रमाण े र्ेतक-याींना ऊसाची रक् कम हदली 
नाही त् या ऊस कारखान् यावर र्ासनाने कोणती कारवाई केली वा करया यात येत आहे, 
(५) अद्याप कोणतीच कारवाई केली नसल् यास, लवलींबाची कारणे काय आहेत ? 

श्री. चांद्रिाांत पाटील : ि१) होय. 
     मा. मखु्य सर्चव याींचे अध्यक्षतेखाली ऊस ननयीं ण मींडळाची बै क हद. १५/११/२०१४ 
रोजी घेयायात आलेली आहे. सदर बै कीमध्ये ऊसाचा पुरव ा केल्यानींतर लवहीत कालावधीत 
साखर कारखान्याींनी FRP दर ऊस उत्पादकाींना अदा करावा असा ननणशय घेतला आहे. 
(२) होय. 
     साखर आयुक्त याींनी साखर कारखान्याींना FRP अदा करणे सींदभाशत साखर 
आयुक्तालयामध्ये वेळोवेळी सुनावयाया घेवून ऊस पुरव ादार र्ेतकऱ्याींना FRP नुसार रक्कम 
देयायाचे आदेर् हदलेले आहेत. 
(३) सन २०१४-१५ च ेहींगामामध्ये माहे रे्िुवारी, २०१५ अखेर १७८ कारखान्याींनी गाळप हींगाम 
सुरु केलेला असून ४४ साखर कारखान्याींनी FRP प्रमाण ेदर अदा केलेला आहे. 
(४) ऊस ननयीं ण आदेर्, १९६६ मधील तरतुदीनसुार सन २०१४-१५ च्या हींगामामध्ये लकीत 
FRP बाबत १) कुमदा-रयत, सातारा २) कुीं ्रकर र्ुगसश, नाींदेड व ३) जयलक्ष्मी र्ुगसश- 
उस्मानाबाद या तीन कारखान्याींवर RRC ननगशफमत करयायात आलेली आहे. उवशररत साखर 
कारखान्याींवर सुनावणीची कायशवाही सुरु आहे. 
(५) प्रवान उद्् ावत नाही. 

----------------- 
ठाणे जजल् ्यातील शहापूर येथील आहदिासी आश्रमशाळेस ननधी उपलब् ध िरण् याबाबत 

(४९) *  ४२३३   श्री.शरद रणवपसे, श्री.सांजय दत्त, श्री.रामहरी रुपनिर, प्रा.जोगेन्द्र ििाड,े 
श्री.मुझफ्फर हुसैन सय्यद :   सन्माननीय आहदिासी वििास मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
  

(१)  ाणे जजल् ्यातील र्हापूर येलील ९० ्क् के आहदवासी आश्रमर्ाळाींची अवस् ला अत् यींत 
दयनीय असल् याचे माहे जानेवारी, २०१५ मध् ये ननदर्शनास आले, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल् यास,या आहदवासी लवकास लवभागाच् या आश्रम र्ाळाींकड े अर्धका-याींच े दलुशक्ष होत 
असल् याचेही आढळून आले, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल् यास, उक् त आहदवासी लवकासाच् या आश्रमर्ाळेची द्नी् अवस् ला सधुारया यासा म 
ननधी उपलब् ध करया यात येणार आहे काय, 
(४) नसल् यास, त् यामागील सवशसाधारण कारणे काय आहेत ? 
  

श्री. विष्ट् णु सिरा : ि१) व ि२) हे खरे नाही. 
प्रकल् प कायाशलय र्हापूर याींचे अींतगशत २३ र्ासकीय आश्रमर्ाळा कायशरत असून 

त् यापैकी ७ आश्रमर्ाळा भाड्याच् या इमारतीत भरलवया यात येतात येलील इमारतीींची जस्लती 
चाींगली असून लवद्यालींनीकरीता आींघोळीसा म व स् वतीं  र्ौचालय व् यवस् ला उपलब् ध आहे. 
लवद्यार्थ याांना सकस व पौष ्ीक आहार हदला जात आहे त् यात अींडी, केळी, सर्रचींद व पो्भर 
दोन वेळच् या जेवनाचा समावरे् आहे. त् याच प्रमाणे लवद्यार्थ याांना सवश र्ैक्षणणक सुलवधा वषश 
सुरू होताच वेळेवर पुरलवया यात आलेल् या आहेत. आश्रम र्ाळाींसा म सवश सोयी सुलवधा उपलब् ध 
करुन देया यासा म व त् याींची तपासणी कामी फर्क्षण लवभाग स् वतीं  असुन त् याींच् या मार्श त ही 
वेळोवेळी तपासणी करून त् याींच् या त् या सुलवधा उपलब् ध करुन देया यात आल् या की नाही याचीही 
पाहणी करया यात येत असते. 
(३) प्रकल् पातील २३ पैकी २० आश्रमर्ाळा इमारत बाींधकामाींना प्रर्ासकीय मींजुरी प्रदान 
करया यात आलेली आहे. जून २०१५ पासून सुरू होणा-या र्ैक्षणणक स ात त् यापैकी काही नलवन 
इमारती पुणश होऊन ताब् यात फमळणार आहेत. जजल् हास् तर योजनेतुन सन २०१४-१५ मध् ये 
आश्रमर्ाळाींच् या बाींधकामासा म रु.८००.०० लक्ष ननधी उपलब् ध करुन देया यात आला आहे व सन 
२०१५-१६ सा म ५००.०० लक्ष उपलब् ध करुन देया यात येणार आहेत. आश्रमर्ाळाच् या बाींधकाम 
दरुूस् ती व इतर सुलवधा यासा म मागणी नसुार ननधी उपलब् ध करुन देया यात येतो. 
(४) प्रवा न उद्् ावत नाही. 

----------------- 
शमरज-पांढरपूर राज् य महामागाचिरील पूलाची तातडीने दरुूस्त् ती िरण् याबाबत 

(५०) *  ४२८४   श्री.रामहरी रुपनिर, श्री.सांजय दत्त :   सन्माननीय सािचजननि बाांधिाम 
(सािचजननि उपक्रम िगळून) मांरी पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) फमरज-पींढरपूर राज् य महामागाशवरील साींगोला तालुक् यातील वा ी्ंबरे येलील पूलाची दरुावस् ला 
झाली असून पलुावर जागोजागी खड्ड े पडले असल् याचे माहे डडसेंबर, २०१४ रोजी वा 
त् यासुमारास उघडकीस आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल् यास, सदरील पूलाची तातडीने दरुूस् ती करावी अर्ी वाहनधारकाींकडून व सामाजजक 
कायशकत् याांकडून प व् यवहारव्दारे मागणी करया यात येऊनही सावशजननक बाींधकाम लवभागाकडून 
अद्यापपयांत कोणतीच कायशवाही करया यात आलेली नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल् यास, उपरोक् त प्रकरणी र्ासनाने काय कायशवाही केली आहे वा करणार आहे, 
(४) अद्याप, कोणतीच कायशवाही करया यात आली नसल् यास त् याची सवशसाधारण कारणे काय 
आहेत ? 
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श्री. चांद्रिाांत पाटील : ि१) होय. 
सद्य:जस्लतीत सवश पलूाींवरच ेखड्ड ेभरुन घेया यात आले आहेत. 

(२) अींर्तह खरे आहे. 
सदर पूलाची तातडीने दरुुस्ती करावी अर्ी मागणी असून सदर पूलाच े दरुुस् तीच े काम सन 
२०१४-१५ च् या कें द्र र्ासनाच् या वालषशक आराखड्यामध् ये समालवष ् करया यात आले आहे. 
(३) सद्य:जस्लतीत अींदाजप क करया याची कायशवाही सुरु आहे. 
(४) प्रवा न उद्् ावत नाही. 

----------------- 
एमआयडीसीांमध्ये शासनान ेअल्पदरात हदलेल्या जशमनीिर उद्योग उभारण्यासाठी 

अनेि उद्योजिाांनी घेतलेल्हया कजााबाबत 

(५१) *  ४४६२   श्रीमती हुस्त्नबानू खशलफे, श्री.सांजय दत्त, डॉ.सुधीर ताांब,े श्री.आनांदराि 
पाटील :   सन्माननीय उद्योग मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) नवी मुींबईतील महापे औद्योर्गक के्ष ातील  ाणे-बेलापूर औद्योर्गक पट्टा, तळोजा 
एमआयडीसी, तसेच पनवेल औद्योर्गक के्ष ातील पनवले, महाडा व रोहे येलील 
एमआयडीसीींमध्ये र्ासनाने अल्पदरात हदलेल्या जफमनीवर उद्योग उभारयायाचा व्याप अनके 
उद्योजकाींनी केला असून बनका व लवत्तसींस्लाींकड े जमीन तारण  ेवून उद्योजकाींनी 
को्यावधीींची कज ेघेतली असल्याचे माहे २६ डडसेंबर, २०१४ रोजी वा त्यादरम्यान उघडकीस 
आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणात कजश घेतलेल्या उद्योजकाींनी मो या प्रमाणात गैरप्रकार 
केल्याच ेआढळून आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, याबाबत र्ासनान ेकजश घेतलेल्या उद्योजकाींनी माहहती घेऊन त्याींचेवर काय 
कारवाई केली आहे वा करणार आहे, 
(४) अद्याप, कोणतीच कारवाई करयायात आली नसल्यास त्याची सवशसाधारण कारणे काय 
आहेत ? 
  
श्री. सुभाष देसाई : (१), (२) व ि३) महाराष ट्र औद्योर्गक लवकास महामींडळाच् या औद्योर्गक 
के्ष ात उद्योजकाींना भखूींड वा्प केल् यानींतर उद्योजक भूखींड / भूखींडावरील इमारत व 
त् यावरील स् लावर जींगम मालमत् ता लवत् तीय सींस् ला  /  बनका याींच् याकड ेतारण  ेवनू महाराष ट्र 
औद्योर्गक लवकास महामींडळाकड े सींमतीप  घेया यासा म लवनींती करतात. तदनींतर उद्योजक 
लवत् तीय सींस् ला  / बनका व महाराषट्र औद्योर्गक लवकास महामींडळ याींच्यामध्ये रिक पक्षीय 
करारनामा करयायात येतो. जर एखादा उद्योजक कजाशची परतरे्ड करयायास असमलश  रल्यास, 
लवत्तीय सींस्ला / बनका वसलुीसा म त् या उद्योजकाचा भूखींड ताब् यात घेऊन त् याची फललावाद्वारे 
लवक्री करुन कजाशची रक् कम वसूल करया यासींबींधीची कायशवाही करतात. 
(४) प्रवा न उद्् ावत नाही.                                   

----------------- 
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मागासिगीय ि अपांगाांसाठी विविध योजनाचा फायदा मळू लाभाथीना शमळत नसल्याबाबत 

(५२) *  ४७५२   श्री.हेमांत टिले, श्री.किरण पािसिर, श्री.नरेंद्र पाटील, श्री.ख्िाजा बेग, 
श्री.अननल भोसले, श्री.हदपिराि साळुांख-ेपाटील, श्री.जयिांतराि जाधि, श्री.अमरशसांह पांडडत, 
श्री.सुननल तटिरे, श्री.सनतश चव्हाण :   सन्माननीय सामाजजि न् याय मांरी पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
  

(१) सामाजजक न् याय लवभागाच् या माध् यमातून मागासवगीय व अपींगाींसा म लवलवध योजनाचा 
र्ायदा मूळ लाभालीना फमळत नाही तसेच पुरेसे मनुष यबळ नसल् याने त् याींचाही र््का 
योजनाींच् या अींमलबजावणीला बसतो ही बाब र्ासनाच् या ननदर्शनास आली आहे, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल् यास, या योजनाींमध् ये ससुु ाता आणया यासा म त् यास काही बदल करया याच् या र्ासनान े
ननणशय घेतला आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल् यास, हा ननणशय केव् हापासून अींमलात आणया यात येणार आहे ? 
  
श्री. राजिुमार बडोले : ि१) ते ि३) सामाजजक न् याय लवभागाच् या माध् यमातुन मागासवगीय व 
अपींगाींसा म लवलवध योजनाचा र्ायदा मळु लाभार्थ याांना देया यात येत असुन मनुष यबळाच् या 
दृष ्ीने ररक् त पदे वेळोवळेी लवहीत पद्धतीने भरया यात येतात. सद्यजस्लतीत ररक् त पदाींसा म 
सरळसेवा भरतीन् वये उमेदवाराींची ननवड करया यासा म माहे जानेवारी २०१५ मध् ये लेखी पररक्षा 
घेऊन उमेदवाराींची ननवड करया यात येत आहे. तसेच पदोन् नतीच् या कोट्यातील ररक् त पदे पा  
कमशचा-यामधनु भरया याची कायशवाही देखील सुरू आहे. 

----------------- 
राज् यातील भूवििास बिँा आधथचि अडचणीत आल् याने त्याांच ेपुनरुज् जीिन िरण्याबाबत 

(५३) *  ५०५९   श्री.अननल भोसले, श्री.जयिांतराि जाधि, श्री.हदपिराि साळुांख-ेपाटील, 
श्री.ख्िाजा बेग :   सन्माननीय सहिार मांरी पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) राज् यातील भूलवकास बनका आर्लशक अडचणीत आल् यान े त् याचे पुनरुज् जीवन करया यासा म 
माहे जानेवारी, २०१५ मध् ये वा त् यादरम् यान पहहल्या सप् ताहात र्ासनाने सफमती स् लापन केली 
आहे हे खरे आहे काय, 
(२) असल् यास, सदर सफमतीन ेभ-ूलवकास बनकाना वाचलवया यासा म कोणते ननणशय घेतले आहेत, 
(३) असल्यास, सदर ननणशयानुसार र्ासनान ेकोणती कायशवाही केली वा करया यात येत आहे, 
(४) अद्याप कोणताच ननणशय घेतला नसल् यास, लवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

श्री. चांद्रिाांत पाटील : ि१) राज्यातील भ-ूलवकास बनकेसींदभाशत धोरणात्मक ननणशय घेयायासा मचा 
प्रस्ताव मीं ीमींडळाच्या हद. २७.११.२०१४ च्या बै कीत सादर केला असता सदर प्रस्तावाचा 
अ्यास करयायासा म मीं ीमींडळ उपसफमती नेमयायाचा ननणशय मीं ीमींडळ बै कीत घेयायात आला. 
त्यानुसार हद. १७.१२.२०१४ च्या र्ासन ननणशयान्वये मीं ीमींडळ उपसफमती नमेयायात आली 
आहे. 
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(२) (३) व ि४) मीं ीमींडळ उपसफमतीच्या हदनाींक ६.१.२०१५, हद. २७.१.२०१५ व हद. २४.२.२०१५ 
रोजी बै का घेयायात आल्या असून सदर बै कीत मीं ीमींडळा समोर  ेवयायात आलेल्या 
प्रस्तावावर चचाश झालेली आहे. सफमतीचा अहवाल प्राप्त झाल्याींनतर मीं ीमींडळाच्या 
ननणशयानुसार पुढील कायशवाही करयायात येईल. 

----------------- 
अमरािती आहदिासी अप्पर आयकु्तालया अांतगचत येणाऱ्या ७ प्रिल्प अधधिारी  

िायाचलयामध्ये ९१५ पदाचा अनशुषे असल्याबाबत 

(५४) *  ५१४६   श्रीमती शोभाताई फडणिीस :   सन्माननीय आहदिासी वििास मांरी पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) अमरावती आहदवासी अप्पर आयुक्तालया अींतगशत येणाऱ्या ७ प्रकल्प अर्धकारी 
कायाशलयामध्ये ९१५ पदाचा अनुर्ेष आहे असे हदनाींक १५ जानेवारी, २०१५ रोजी वा 
त्यासुमारास ननदर्शनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, प्रर्स्त इमारत व पुरेर्ा व्यवस्ला असून सुध्दा अद्यापपयांत ररक्त पदे 
भरयायात आलेली नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, अनत महत्वाची काम ेप्रलींरिकबत असून काम ेवेळेवर होत नाहीत अर्ी जनतेची 
तक्रार आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, ररक्त पदे तातडीन ेभरयायासा म र्ासन कोणती कायशवाही करीत आहे ? 
  

श्री. विष्ट् णु सिरा : ि१) व ि२) अींर्त: खरे आहे. अपर आयुक्त, आहदवासी लवकास, अमरावती 
याींच्या कायशके्ष ातील प्रकल्प अर्धकारी कायाशलयाींमध्ये सुमारे ३०३ पदे ररक्त आहेत. 
(३) ररक्त पदाींचे कामकाज अनतररक् त कायशभार देवुन करयायात येत आहे. त्यामुळे अर्ा 
प्रकारची तक्रार आढळून आलेली नाही. 
(४) ररक्त् ा पदे सरळसेवेन ेव पदोन्नतीने भरयायाची कायशवाही सुरु आहे. 

----------------- 
औरांगाबाद येथील ए.एस.क्लबपासनू पैठण रोडपयांत शलांि रोडचे िाम ननिृष्ट्ट  

दजाचचे िरणाऱ्याांिर िारिाई िरण्याबाबत 

(५५) *  ५४४४   श्री.सुभाष झाांबड, श्री.सांजय दत्त, श्री.अमरनाथ राजूरिर :   सन्माननीय 
सािचजननि बाांधिाम (सािचजननि उपक्रम) मांरी पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) औरींगाबाद येलील वाळूज महानगरालगत असलेल्या ए.एस.क्लबपासून पै ण रोडपयांत 
सुमारे ४.५ ककमीच्या फलींक रोडचे काम अनतर्य ननकृष् दजाशचे करयायात आल्यान े
ह कह काणी खड्ड ेपडून रस्ता अनतर्य खराब झाला असल्याच ेमाहे जानेवारी, २०१५ मध्ये वा 
त्यादरम्यान ननदर्शनास आले, हे खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, सदरहू रस्त्याची त्वरीत दरुुस्ती करयायाबाबत तसेच रस्त्याचे ननकृष् काम 
करणाऱ्या कीं  ा्दाराींवर कारवाई करयायाबाबत र्ासनाने कोणती तातडीची कायशवाही केली वा 
करयायात येत आहे, 
(३) अद्याप, कोणतीच कायशवाही करयायात आली नसल्यास, लवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. एिनाथ शशांदे : ि१) अींर्त: खरे आहे. 
(२) नागपूर-औरींगाबाद-फसन्नर-घो्ी रस्त्यावरील ्ोल बींद केल्यानींतर या रस्त्यावर वाहतकू 
वदशळ वाढली असल्याने ककरकोळ खड्ड े पडलेले होते, तलालप ते त्वरीत कीं  ा्दारान े दोष 
दानयत्व कालावधी मध्ये डाींबरीकरणाव्दारे स्वखचाशने दरुुस्त केले आहेत. त्यामुळे कारवाईचा 
प्रवान उद्् ावत नाही. 
(३) प्रवान उद्् ावत नाही. 

----------------- 
राज्यातील रहदारीच्या रस्त्त्यािरील टोल िसुली बाबत शासनाने सहा चाटचड  

अिाऊां टांटची सशमती नेमल्याबाबत 

(५६) *  २६६९   श्री.धनांजय मुांड,े श्री.सुननल तटिरे, श्री.अमरशसांह पांडडत, श्री.सनतश चव्हाण, 
श्री.अननल भोसले, श्री.अब्दलु्लाखान दरुाचणी, श्री.हेमांत टिले, श्री.जगन्नाथ शशांदे, श्री.ख्िाजा 
बेग, श्री.विक्रम िाळे, श्री.हदपिराि साळुांख-ेपाटील, श्री.किरण पािसिर :   सन्माननीय 
सािचजननि बाांधिाम (सािचजननि उपक्रम िगळून) मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील रहदारीच्या रस्त्यावरील ्ोल वसुली बाबत र्ासनाने सहा चा श्ड अकाऊीं ी्ं्ची 
सफमती नेमली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल् यास, ्ोलमुक् त महाराष ट्र धोरण राबलवया या सींदभाशत सफमतीने त् याींचा अहवाल 
र्ासनास सादर केला आहे काय, 
(३) असल् यास, अहवालातील ननष कषश काय आहेत, नसल् यास, लवलींबाची कारणे काय आहेत, 
(४) तसेच राज्यात १२३ ह काणी ्ोल वसलुीचा प्रवान गींभीर होत असून अनके सामाजजक 
सींघ्ना व लोकप्रनतननधी ्ोल वसुली बींद करयायाची मागणीसा म आींदोलन करत आहे, हे ही 
खरे आहे काय, 
(५) असल्यास, ्ोलमुक्त महाराषट्र करून राज्यातील सवश ्ोलनाके बींद करयायासा म र्ासन 
कोणती कायशवाही करत आहे वा करयायात ये आहे, 
(६) अनेक कीं  ा्दार अवाजवी ्ोल आकारून वाहन धारकाींनी र्सवणूक करत असल्याच्या 
तक्रारी बाबत र्ासन कोणती कायशवाही करणार आहे वा करयायात येत आहे ? 
  
श्री. चांद्रिाांत पाटील : ि१) नाही, परींतु मुख्य अफभयींता, सावशजननक बाींधकाम प्रादेफर्क लवभाग 
याींचे अध्यक्षतेखाली सफमती स्लापन केली आहे. 
(२) ते ि६) खाजगीकरण प्रकल्प व पलकर स्लानकाींच्या अडचणीींचा अ्यास करणेस्तव सफमती 
स्लापन केली आहे. सफमतीच्या अहवालानुसार योग्य ती कायशवाही करयायाचे ननयोजन आहे. 

----------------- 
िापूस पणन महासांघािडून हमीदराने शेतिऱ्याांचा िापूस खरेदीबाबत 

(५७) *  ३८९२   श्री.जयांत पाटील :  ताराांकित प्रश्न क्रमाांि ६६६ ला हदनाांि १८ डडसेंबर, 
२०१४ रोजी हदलेल्या उत्तरासांदभाचत :   सन्माननीय पणन मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
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(१) राज्यात चालू हींगामात जवळपास ८० लाख गा म कापसाच े उत्पादन अपेक्षक्षत असताना 
र्ेतकऱ्याींचा कापसू बाजारात कमी भावाने लवकला जावू नये म्हणून राज्य मीं ी मींडळाने ३० 
को्ी रकमेचा कापूस पणन महामींडळास कजश स्वरुपात देयायास मींजूरी हदली आहे, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्यास, र्ासनान ेकापसू पणन महामींडळास ३० को्ी रकमेची कजश उचल प्रत्यक्षात 
देयायात आली आहे अगर कसे, 
(३) कजश उचल देयायात आली असल्यास केव्हा, कजश उचल हदल्यानुसार कापूस पणन 
महामींडळाने र्तेकऱ्याींकडून कापूस खरेदी करयायास सुरूवात केली आहे काय, 
(४) असल्यास, आतापयांत ककती जक्वीं्ल कापूस खरेदी करयायात आला ? 
  

श्री. चांद्रिाांत पाटील : ि१) हींगाम २०१४-१५ मध् ये महाराष ट्र राज् य सहकारी कापूस उत् पादक 
पणन महासींघ मयाश., याींना र्ासनाने कापूस उत् पादक र्ेतक-याींकडून कापूस खरेदी करया यासा म 
रु.५०/- को्ी इतकी रक् कम कजश स् वरुपात उपलब् ध करून हदलेली आहे. 
(२) र्ासनाने महासींघास रु.५०/- को्ी इतकी रक् कम कजश स् वरुपात हदलेली असून बनकाींकडून 
कजश घेया यासा म रु.७००/- को्ीची हमी हदलेली आहे आणण रु.६०० को्ी हमीचा प्रस् ताव 
लवचाराधीन आहे. 
(३) कापूस पणन महासींघान ेहद.१५.११.२०१४ पासून कापूस खरेदी करया यास सुरूवात केली आहे. 
(४) कापूस पणन महासींघाने हदनाींक १५.११.२०१४ ते हदनाींक ३.३.२०१५ पयांत एकूण २६.४४ 
लाख जक्वीं्ल कापूस खरेदी केला आहे. 

----------------- 
पूिीच्या मान्य झालेल्या सेझ प्रिल्पािर आतापयांत १.६० लाख िोटीची 

गुांतिणूि अडिली असल्याबाबत 

 (५८) *  ५१८६   प्रा.जोगेन्द्र ििाड े:   सन्माननीय उद्योग मांरी पुढील गोष्ीींचा खलुासा 
करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील सेझ प्रकल्पाचा आढावा जोपयांत पूणश होत नाही तो पयांतच्या कालावधीत 
कोणत्याही नव्या प्रकल्पाचा र्ासनाकडून लवचार केला जाणार नसल्याचे मा.उद्योगमीं ी याींनी 
नुकतेच माहे जानेवारी, २०१५ मध्ये वा त्यादरम्यान दसुऱ्या सप्ताहात जाहीर केले, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्यास, पूवीच्या मान्य झालेल्या प्रकल्पावर आतापयांत १.६० लाख को्ीची गुींतवणूक 
अडकली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी र्ासनाने कोणता ननणशय घेतला व त्यानुसार पुढे कोणती 
कायशवाही केली वा करयायात येत आहे, 
(४) अद्याप ननणशय घेतला नसल्यास, लवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. सुभाष देसाई : ि१) राज्यातील सेझ प्रकल्प राबलवताना सवश घ्काींना येत असलेल्या अडी-
अडचणी सींदभाशत समस्याींचा आढावा घेयायात येत आहे. 
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(२) कें द्र सरकारन ेमहाराषट्रातील एकूण १३९ लवर्ेष आर्लशक के्ष ाींना तत्वत:/अींनतम/अर्धसूर्चत 
या प्रकारात मान्यता प्रदान केली आहे. त्यापैकी ६१ प्रकल्पाच्या लवकासकाींनी माघार घेतली 
असून उरलेल्या ७८ लवर्ेष आर्लशक के्ष ापैकी ५२ अर्धसूर्चत लवर्ेष आर्लशक के्ष ामधून २५ 
लवर्ेष आर्लशक के्ष  कायाशजन्वत झाले आहेत. 
    राज्यातील लवर्ेष आर्लशक के्ष  प्रकल्पातून लवकासकाींनी माघार घेयायामागे अलवा ५२ 
अर्धसूर्चत लवर्ेष आर्लशक के्ष ाींपकैी कायाशजन्वत झालेले २५ लवर्ेष आर्लशक के्ष  वगळता उवशरीत 
२७ लवर्ेष आर्लशक के्ष ाचे लवकासक प्रकल्प उभारणीस लवलींब होयायामागे कें द्र सरकारचे लवर्ेष 
आर्लशक के्ष ालवषयी बदललेले धोरण ककीं वा आींतरराषट्रीय स्तरावरील आर्लशक मींदी ही कारणे 
असावीत. 
(३) राज्य र्ासनान े लवर्ेष आर्लशक के्ष ाच े प्रकल्प कायाशन्वीत होयायासा म मा.मीं ी िउद्योग) 
याींच्या अध्यक्षतेखाली लवर्ेष आर्लशक के्ष ाींच े प्रस्तावाींच्या छाननी करयायाच्या कामकाजात 
पारदर्शकता आणयायासा म सफमतीचे ग न केले असून, लवर्ेष आर्लशक के्ष ाच्या अडचणी जलद 
गतीने सोडलवयायासा म मा.मुख्य सर्चव याींच्या अध्यक्षतेखाली र्क्ती प्रदान सफमतीचे ग न 
करयायात आले आहे. र्ासनान े लवर्ेष आर्लशक के्ष ाच्या लवकासकाींना व घ्काींना मुद्राींक 
र्ुल्कातून सू्, मूल्यवर्धशत कराचा कालबध्द पध्दतीन े परतावा, अकृलषक आकारणीतून सू् 
तसेच गौण खननजाच्या स्वामीत्वधन आकारणीतून सू् देयायाबाबतचा र्ासन ननणशय हदनाींक 
१५/१०/२०११ रोजी ननगशफमत केला आहे. 
     लवर्ेष आर्लशक के्ष  व ननयाशत प्रवण घ्क याींच्यासा म नवीन उपाययोजना आखयायासा म 
स्वतीं  धोरणाचा मसुदा तयार करयायात येत आहे. 
(४) प्रवान उद्् ावत नाही. 

----------------- 
राज्यातील सामाजजि ि आधथचि मागासिगाचतील युििाांना स्त्ियांपूणच  

िरण्यासाठी िराियाची िायचिाही 

(५९) *  ३४६०   श्री.जयिांतराि जाधि, श्री.अननल भोसले, श्री.ख्िाजा बेग :  ताराांकित प्रश्न 
क्रमाांि ६५९ ला हदनाांि ११ डडसेंबर, २०१४ रेोजी हदलेल्या उत्तरासांदभाचत :    सन्माननीय 
सामाजजि न् याय मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील पाच मागासवगीय आर्लशक लवकास महामींडळाींकररता २५८ को्ी रूपयाींच्या कजश 
हमीबाबत काढलेला र्ासन ननणशय रद्द करयायात आल्याची गींभीर बाब हदनाींक १६ ऑक््ोबर, 
२०१४ रोजी वा त्या सुमारास ननदर्शनास आली, हे खरे आहे काय, 
(२) तसेच सदर महामींडळाींना कें हद्रय महामींडळाकडून ५५० को्ीच्या वाढीव कजाशला हमी 
देयायासा म सामाजजक न्याय लवभागाने प्रस्ताव सादर केलेला होता, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, प्रवान भाग ि१) व ि२) बाबत र्ासनामार्ां त चौकर्ी करयायात आली आहे काय, 
(४) असल्यास, चौकर्ीत काय आढळून आले व तद्नुसार राज्यातील सामाजजक व आर्लशक 
मागासवगाशतील युवकाींना स्वयींपणूश करयायासा म र्ासनामार्ां त कोणती कायशवाही केली वा 
करयायात येत आहे ? 
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श्री. राजिुमार बडोले : ि१) होय, सदर र्ासन ननणशय अनावधानाने या लवभागामार्श त ननगशफमत 
करया यात आलेला होता. तलालप, सदरचा र्ासन ननणशय रद्द करुन सुधाररत र्ासन ननणशय लवत् त 
लवभागामार्श त ननगशफमत झालेला आहे. 
(२) होय, हे अींर्तह खरे असनू या लवभागाींतगशत कायशरत ५ मागासवगीय व १ अपींग 
महामींडळाींकरीता कें द्रीय महामींडळाींकडून रु. ५५५.०० को्ीचा प्रस् ताव लवत् त लवभागाला सादर 
करया यात आला होता. 
(३) व ि४) प्रवा न उद्् ावत नाही, तलालप राज् यातील सामाजजक व आर्लशक मागासवगाशतील 
युवकाींना स् वयींपूणश करया यासा म कायशरत ६ महामींडळाींकडून स् वयीं रोजगाराच्या लवलवध 
योजनाींतगशत कजश पुरव ा करया यात येतो. 

----------------- 
टोल िरार तपासण्यासाठी नेमण्यात आलेल्या उच्चस्त्तरीय सशमनतच्या अहिालाबाबत 

(६०) *  ४१५६   श्री.सांजय दत्त, श्री.अशोि उफच  भाई जगताप, श्री.रामहरी रुपनिर, श्री.शरद 
रणवपसे :   सन्माननीय सािचजननि बाांधिाम (सािचजननि उपक्रम िगळून) मांरी पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) कोल्हापूर, खारघर व अन्य ह काणी ्ोललवरोधात आींदोलन सुरु झाल्यावर ्ोल करार 
तपासयायासा म उच्चस्तरीय सफमत्या नेमयायाची घोषणा मा.सावशजननक बाींधकाम मीं ी याींनी 
हदनाींक २९ जानेवारी, २०१५ रोजी वा त्यासुमारास केली, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, नेमयायात आलेल्या सफमतीच्या अहवालानुसार र्ासन आणण जनतेच्या हहताची 
र्सवणूक करयायात आल्याच े हदसून आल्यास ्ोल रद्द करयायासा म कारवाई करयायात येणार 
आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सदर सफमतीन ेराज्य र्ासनाला अहवाल हदला आहे काय, 
(४) असल्यास, राज्यातील ककती ्ोलनाक्यावर कारवाई केली वा करयायात येत आहे, 
(५) नसल्यास, लवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

श्री. चांद्रिाांत पाटील : ि१) व ि२) खाजगीकरणाींतगशत करया यात आलेल् या प्रकल् पाींच् या व पलकर 
स् लानकाींच् या अडचणीबाबत अ् यासग् सफमती स् लापन करया यात आली आहे. 
(३) ते ि५) सफमतीचा अहवाल प्राप् त झाल् यानींतर योग् य ती कायशवाही करया यात येईल. 

----------------- 
नागपूर विभागातील समाजिायच महाविद्यालयातील शशक्षि ि शशक्षिेत् तर 

िमचचा-याांना ननयशमत िेतन शमळत नसल् याबाबत 

(६१) *  ५१२८   श्री.नागो गाणार, श्री.अननल सोले :   सन्माननीय सामाजजि न् याय मांरी 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) नागपूर लवभागात सामाजजक न् याय लवभागाअींतगशत एकूण ककती समाजकायश महालवद्यालय 
कायशरत आहेत, 
(२) या समाजकायश महालवद्यालयातील फर्क्षक व कमशचा-याींना दरमहा ननयफमत वेतन फमळत 
नाही, हे खरे आहे काय, 
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(३) असल् यास, त् याची कारणे कोणती, 
(४) ननयफमत वेतन देया याबाबत र्ासन व् यवस् ला करणार आहे काय ? 
  

श्री. राजिुमार बडोले : ि१) नागपूर लवभागात २० समाजकायश महालवद्यालये कायशरत आहेत. 
(२) अींर्त: खरे आहे. 
(३) पुरेर्ी तरतूद उपलब्ध झाली नाही. 
(४) चालू वषी वेतनासा म प्राप्त झालेली १००% तरतूद लवतरीत करयायात आली आहे तसचे 
सुधाररत आ माही अींदाजप कामध्ये व पुरवणी मागणीद्वारे ननधीची मागणी केली आहे. 

----------------- 
राज्यातील साखर िारखान्याांनी एमआरपीप्रमाण ेशासनािड ेदेयिे हदलेली नसल्याबाबत 

(६२) *  ४४६३   श्रीमती हुस्त्नबानू खशलफे, श्री.सांजय दत्त, डॉ.सुधीर ताांब,े श्री.आनांदराि 
पाटील :   सन्माननीय सहिार मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील साखर कारखान्याींचा गळीत हींगाम सुरु होऊन दीड महहना झाला तरी बहुताींर्ी 
कारखान्याींनी एमआरपीप्रमाणे र्ासनाकड ेदेयके हदलेली नसल्याच ेमाहे डडसेंबर, २०१४ मध्ये वा 
त्यादरम्यान ननदर्शनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी साींगली, कोल्हापूर जजल््यातील १४ कारखान्याींनी एर्आरपीचे 
उल्लींघन केले असनू याबाबतचा प्रस्ताव लवभागीय साखर सहसींचालकाींकडून साखर आयुक्ताींकड े
पा लवयायात आला आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणाची र्ासनाने चौकर्ी केली असता दोषी आढळून येणाऱ्या 
साखर सह सींचालकाींवर काय कारवाई केली वा करणार आहे, 
(४) अद्याप, कोणतीच कारवाई करयायात आली नसल्यास त्याची सवशसाधारण कारणे काय 
आहेत ? 
  

श्री. चांद्रिाांत पाटील : ि१) अींर्तह खरे आहे. 
    कें द्र र्ासनामार्श त प्रत् येक हींगामाकररता ऊसाला रास् त व ककर्ायतर्ीर भाव िएर्आरपी) 
जाहीर केला जातो आणण राज् यातील हींगाम घेणा-या सवश साखर कारखान् याींना ऊस ननयीं ण 
आदेर्, १९६६ मधील तरतूदीनुसार लवहीत मुदतीत ऊस पुरव ादार र्ेतक-याींना ककमान FRP 
प्रमाणे दर देण ेबींधनकारक असत.े 
      सन २०१४-१५ चे हींगामाच े सुरूवातीस साखरेच े दर रु.२६५०/- प्रनत जक्वीं्ल होते. 
त् यामध् ये घसरण होवून आजअखेर रु.२४५०/- पयांत दर खाली आलेले आहेत. देर्ात तसचे 
आींतरराष ट्रीय बाजारात सातत् यान े साखरेच् या दरामध् ये घसरण होत आहे. साखरेच े दर तसेच 
उपपदालश जस ेमोलॅफसस, बगॅस, जस्परी्, एस.डी.इ.चे दरही कमी झालेले आहेत. त् यामुळे ननधी 
उपलब् धतेच् या अडचणीमुळे बहुतके कारखान् याींनी FRP त् याप्रमाणे दर हदलेला नाही, ही 
वस्तुजस्लती आहे. 
(२) व ि३) प्रादेफर्क सहसींचालक िसाखर) कोल् हापूर याींचकेडील हद.१९/१२/२०१४ व 
हद.२६/१२/२०१४ च ेप ान् वये कोल् हापूर लवभागामध् ये एर्आरपी प्रमाणे ऊसदर र्ेतक-याींना अदा 
केले नसलेबाबत १६ कारखान् याींचे कारवाईच े प्रस् ताव साखर आयुक् तालयाकड े सादर केले. 
याबाबत साखर आयुक् तालयामध् ये सींबींर्धत कारखान् याींच् या हद.१३/१/२०१५ व हद.२७/०१/२०१५ 
रोजी सुनावया या घेया यात येवून FRP प्रमाण े ऊसदर अदा करणेबाबत कारखान् याींना सूर्चत 
करया यात आले आहे. 
(४) प्रवा न उद्् ावत नाही. 

----------------- 
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औरांगाबाद येथील देिगाांि रांगारी ते गल्ले बोरगाि या बारा कि.मी. रस्त्त्यािर 
मोठया प्रमाणात खड्ड ेपडल्याबाबत 

(६३) *  ५४४७   श्री.सभुाष झाांबड, श्री.अशोि उफच  भाई जगताप, श्री.सांजय दत्त :   
सन्माननीय सािचजननि बाांधिाम (सािचजननि उपक्रम िगळून) मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
  

(१) औरींगाबाद येलील देवगाींव रींगारी ते गल्ले बोरगाव या बारा कक.मी. रस्त्यावर मो या 
प्रमाणात खड्ड ेपडल्यामुळे वाहतकुीची मो या प्रमाणात कोंडी होत असल्याचे माहे जानेवारी, 
२०१५ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदर्शनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदरहू रस्त्याची तातडीन े दरुुस्ती करयायाबाबत र्ासनाने कोणती तातडीची 
कायशवाही केली वा करयायात येत आहे, 
(३) अद्याप, कोणतीच कायशवाही करयायात आली नसल्यास, लवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. चांद्रिाांत पाटील : ि१) अींर्त: खरे आहे. 
(२) व ि३) प्रवानाधीन १२ कक.मी. लाींबीपैकी ७ कक.मी. लाींबीतील खड्ड ेभरयायात आले आहेत. ३ 
कक.मी. लाींबीतील खड्ड े भरयायाच े काम प्रगतीत आहे. २ कक.मी. लाींबीतील कामाची ननलवदा 
प्रकक्रया पूणश होताच काम हाती घेयायाचे ननयोजन आहे. 

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

महाराष्ट्र विधानपररषद 
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