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

ताराांकित प्रश्नोत्तराांची यादी 
  

शुक्रिार, हदनाांि २७ माचच, २०१५ / चैत्र ६, १९३७ ( शिे ) 
  

(१) सहिार, पणन आणण िस्त्त्रोद्योग, सािचजननि 
बाांधिाम (सािचजननि उपक्रम िगळून) मांत्री 

 

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

  

------------------------------- 
प्रश्नाांची एिूण सांख्या - ५८ 

------------------------------- 
मुांबईतील िाांदे्र येथील जात प्रमाणपत्र पडताळणी सममती िैधता 

प्रमाणपत्र देताना िरीत असलेला भ्रष्ट्टाचार 

(१) *  ३७७८   श्री.विजय धगरिर :   सन्माननीय सामाजजि न् याय मांत्री पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मुींबईतील वाींदे्र येथील जात प्रमाणपत्र पडताळणी सममती वैधता प्रमाणपत्र देताना भ्रष्ाचार 
करीत असल्याची बाब ननदर्शनास आली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, देण्यात येणाऱ्या जात पडताळणी प्रमाणपत्राची तपासणी करण्यात आली आहे 
काय, 
(३) असल्यास, सदर वाींदे्र सममतीची एसीबीकडून चौकर्ी करण्यात आली आहे काय, 
(४) असल्यास, चौकर्ीत काय आढळून आले आहे व त्यानुसार सदर प्रकरणात भ्रष्ाचार 
करणाऱ्याींवर र्ासनाने कोणती कारवाई केली आहे वा करण्यात येत आहे ? 
  

श्री. राजिुमार बडोले : (१) हे खरे नाही. अर्ा प्रकारची कोणतीही तक्रार प्राप् त ाालेली नाही. 
(२), (३) व (४) प्रश् न उद् ावत नाही. 

----------------- 
धनगर समाजाच्या आरक्षणासांदभाचत घ्याियाच्या ननणचयाबाबत 

(२) *  २६६७   श्री.धनांजय मुांड,े श्री.सुननल तटिरे, श्री.अमरमसांह पांडडत, श्री.सनतश चव्हाण, 
श्री.सांजय दत्त, श्री.शरद रणवपस,े श्री.मुझफ्फर हुसैन सय्यद, श्री.अशोि उफच  भाई जगताप, 
डॉ.सुधीर ताांब,े श्री.रामराि िडिुत,े श्री.हररमसांग राठोड :   सन्माननीय आहदिासी वििास मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) राज्यातील धनगर समाजास आददवासीींच्या सवलती देण्याबाबत ॲडव्हॉके् जनरल याींच े
मागशदर्शन घेवून १५ ददवसात आददवासीींच्या सवलती लागू करण्यात येतील अर्ी घोषणा 
मा.मुख्यमींत्री याींनी माहे जानेवारी, २०१५ मध्ये वा त्यासमुारास केली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, राज्यात धनगराींना आददवासीींच्या सवलती देण्यासाठी ॲडव्होके् जनरलच े
मागशदर्शन घेवनू त्याप्रमाणे कायशवाही करण्यात आली आहे काय, 
(३) असल्यास, आददवासी समाजाच्या ववदहत आरक्षणाला बाधा न पोहचता सदर आरक्षण 
देण्याबाबत र्ासनान ेकोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) अदयाप कोणतीच कायशवाही केली नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

श्री. विष्ट् णु सिरा : (१) नागपूर येथे ददनाींक ४.१.२०१५ रोजी ाालेल्या एका कायशक्रमात “धनगर 
आरक्षणाबाबत सवशकष ववचार करुन कायदा करण्याबाबत महाअधधवक्ता याींच्या समवेत 
लवकरच बैठकीच ेआयोजन करण्यात येईल” अर्ी मा.मुख्यमींत्री महोदयाींनी घोषणा केली आहे. 
(२) राज्याच ेॲडव्होके् जनरल याींच ेसमवेत चचाश ााली असून त्याींच ेअमिप्राय व ववधी व 
न्याय वविागाचे अमिप्राय आददवासी ववकास वविागास प्राप्त ााले आहेत. 
(३) व (४) सदय:स्थथतीत धनगर समाजाचा समावेर् ि्क्या जमाती-क या प्रवगाशमध्ये असून 
त्याींना ३.५ ्क्के आरक्षण अनुजे्ञय आहे. 
  धनगर समाज आणण अनुसूधचत जमाती याींना ममळणाऱ्या सवलती खालील प्रमाणे आहेत :- 
 

अ.क्र. सिलती धनगर समाज अनुसूधचत जमाती 
१ र्ासकीय नोकरीमध्ये आरक्षण ३.५% ७% 
२ र्ैक्षणणक सींथथेमध्ये आरक्षण ३.५% ७% 
३ ववदयार्थयाांना मर्षयवतृ्ती ममळते ममळते 
४ आश्रमर्ाळा सुववधा उपलब्ध आहे उपलब्ध आहे 
५ वसतीगहृाच्या सुववधा उपलब्ध आहे उपलब्ध आहे 

     वरील वववरणावरुन अस े ददसून येते की, अनुसूधचत जमातीला ममळणाऱ्या 
सवलींतीसारख्या बहुताींर् सवलती धनगर समाजाला ममळत आहेत. 
     तथावप, वरील चचेच्या अनुषींगाने ॲडव्होके् जनरल याींच े प्राप्त ाालेले अमिप्राय व 
मा.मुख्यमींत्री महोदयाींच्या ननदेर्ानुसार, आददवासीींच्या आरक्षणाला बाधा न पोहोचता धनगर 
समाजाला आरक्षण कस े देता येईल, ही बाब तसेच या वविागाचा र्ासन ननणशय क्र.सीबीसी-
१०८६/(२०३)/का.१०, ददनाींक ५.२.१९८८ अनुसार तपासून ननयमानुसार कायशवाही करण्यात येईल. 

----------------- 
अिोला एमआयडीसी मध्ये सोयीसुविधा पुरविण्याबाबत 

(३) *  २९३०   श्री.गोवपकिशन बाजोरीया :   सन्माननीय उद्योग मांत्री पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :-  

(१) अकोला र्हराच्या एमआयडीसीमधील ७०० पैकी ३०० उदयोग बींद पडलेले असल्याच े
नुकतेच माहे जानेवारी, २०१५ मध्ये ननदर्शनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, अकोला र्हरातील एमआयडीसीमध्ये गुींतवणूक करण्यास अनेक उदयोजक 
तयार असून केवळ मुलिूत सोयी-सुववधाींचा अिाव आणण दप्तर ददरींगाईचा फ्का बसल्यामुळे 
अनेक उदयोजकाींनी इतर स्जल््याच्या वा्ा धरल्यामळेु अकोला एमआयडीसीची अधोगती सुरु 
ााली आहे, हे खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त एमआयडीसीमध्ये सोयी-सुववधा पुरववण्याबाबत र्ासन थतरावर काय 
कायशवाही करण्यात आली आहे वा येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

श्री. सुभाष देसाई : (१) व (२) हे खरे नाही. 
       महाराषर औदयोधगक ववकास महामींडळाने अकोला औदयोधगक के्षत्र व अकोला ववकास 
कें द्रात एकूण १७०० िूखींडाचे आरेखन केले आहे. त्यापैकी १३७५ िूखींडाींच े वा्प केले आहे. 
सदय:स्थथतीत ४९८ उदयोग कायशरत असून, उवशररत उदयोग अपुरे आधथशक पाठबळ, 
बाजारपेठेचा अिाव व व्यवथथापनातील अडचणी इ. कारणामुळे बींद आहेत. 
     तसेच अकोला औदयोधगक के्षत्र महामींडळाकडून मुलिूत सोयी-सुववधा उपलब्ध करुन 
देण्यात आलेल्या आहेत. 
(३) अकोला औदयोधगक के्षत्र व अकोला ववकास कें द्रासाठी महामींडळामाफश त डाींबरी रथते, जल 
ववतरीका, पथददवे इत्यादी सुववधा पुरववण्यात आले आहेत. तसेच उदयोजकाींना ववदयुत पुरवठा 
करण्याच्या दृष्ीन े१३२ के. व्ही. व ३३ के.व्ही क्षमतेच्या दोन ववदयुत उपकें द्र उपलब्ध करुन 
देण्यात आलेले आहेत. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

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

मुांबई,ठाणे जजल्ह्यातील आहदिासी िसतीगहृातील विद्यार्थयाांनी िेलेल्हया आांदोलनाबाबत 
  

(४) *  ३३७८   श्री.िवपल पाटील :   सन्माननीय आहदिासी वििास मांत्री पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :-  

(१) राज्यातील आददवासी वसतीगहृातील ववदयार्थयाांनी आपल्या ववववध मागण्याींबाबत आणण 
वसतीगहृातील दरुावथथेबाबत उपोषण आींदोलन केले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त मागण्याींचे थवरुप काय आहे, 
(३) उपरोक्त प्रकरणी र्ासनाची िूममका काय आहे आणण याबाबत कोणती कायशवाही केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(४) राज्यातील वसतीगहेृ आणण आश्रमर्ाळा याींची दरुावथथा सींपवण्यासाठी र्ासनान े धोरण 
आखले आहे व त्याचे थवरूप काय आहे ? 
 

श्री. विष्ट् णु सिरा : (१) अींर्त: खरे आहे. 
      अपर आयुक्त, आददवासी ववकास, ठाणे याींच्या अींतगशत र्ासकीय वसतीगहृातील 
ववदयाथी / ववदयाथीनी त्याींच्या मागण्याींबाबत चचाश करण्यासाठी दद. ४.१२.२०१४ व दद. 
१०.१२.२०१४ रोजी अपर आयुक्त, आददवासी ववकास कायाशलयात आले होत.े त्याचप्रमाण े
प्रकल्प अधधकारी, एकास्त्मक आददवासी ववकास प्रकल्प, पेण याींच्या अींतगशत र्ासकीय 
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वसतीगहृातील ववदयार्थयाांनी त्याींच्या मागण्याींसींदिाशत दद. १९.१२.२०१४ रोजी र्ासकीय मलुाींच े
वसतीगहृ, पनवेल येथ ेएकत्र येऊन उपोषण सुरु केले होत,े हे खरे आहे. तथावप अपर आयुक्त, 
आददवासी ववकास, ठाणे हा वविाग वगळता राज्यात इतर दठकाणच्या र्ासकीय वसतीगहृातील 
ववदयार्थयाांनी आींदोलन वा उपोषण केल्याचे ननदर्शनास आलेले नाही. 
(२) ववदयार्थयाांच्या मागण्या या प्रामुख्याने आददवासी ववकास वविाग, र्ासन ननणशय दद. ११ 
नोव्हेंबर, २०११ मधील तरतुदीनसुार सोयी-सुववधा पुरववण्यार्ी सींबींधधत आहेत. 
(३) अपर आयुक्त, आददवासी ववकास, ठाणे याींच्या अधधनथत ७ प्रकल्प कायाशलयाींतगशत 
असलेल्या वसतीगहृातील ववदयार्थयाांना आददवासी ववकास वविाग, र्ासन ननणशय दद. ११ 
नोव्हेंबर, २०११, र्ासन र्ुध्दीपत्रक दद. १०.४.२०१३ व र्ासन र्ुध्दीपत्रक दद. २९.६.२०१३ नुसार 
सोयी-सुववधा पुरववण्याची कायशवाही प्रकल्प थतरावर केली जाते. 
      िाडयाच्या इमारतीमध्ये सुरु असलेल्या वसतीगहृाींमध्ये र्ासनाच्या ननकषाप्रमाणे सवश 
सोयी-सुववधा उपलब्ध करुन देण्यासाठी जागेअिावी मयाशदा येतात. सदर बाब वगळता इतर 
आवश्यक सवश मुलिूत सोयी-सुववधा र्ासन ननकषाप्रमाणे पुरववण्यात येत आहेत. त्याकरीता 
आवश्यक ननधी वेळोवेळी उपलब्ध करुन देण्यात येत आहे. 
(४) र्ासकीय वसतीगहेृ व र्ासकीय आश्रमर्ाळाींकरीता र्ासकीय अथवा खाजगी जमीन 
सींपाददत करुन त्यावर इमारत बाींधण्याचा कायशक्रम सुरु आहे, जेणकेरुन ननवासी ववदयार्थयाांना 
वसतीगहृात व आश्रमर्ाळेत जागेअिावी येणाऱ्या अडचणी दरू होऊन सवश सोयी-सुववधा 
उपलब्ध होऊ र्कतील. आश्रमर्ाळेतील मुलाींना आददवासी ववकास वविाग, र्ासन ननणशय दद. 
२१ डडसेंबर, २००९ नुसार जेवण तसेच िौनतक व र्ैक्षणणक सोयी-सुववधा उपलब्ध करुन ददल्या 
जात आहेत. आददवासी उपयोजना के्षत्रातील आश्रमर्ाळाींमधील ववदयार्थयाांच्या आरोग्य 
तपासणीसाठी ३७ वैदयकीय पथकाींची थथापना केलेली आहे. आश्रमर्ाळेतील थवच्छतसेाठी 
“थवच्छ िारत - थवच्छ आश्रमर्ाळा” ही मोदहम युननसफेच्या सहकायाशन ेदद. ११.३.२०१५ च्या 
र्ासन ननणशयान्वये सुरु केली आहे. 

----------------- 
िसईतील (जज.पालघर) सांजय गाांधी ननराधार योजनेतील ३०० लाभार्थयाांची झालेली उपासमार 

 (५) *  ४०८६   श्री.आनांद ठािूर, श्री.सुननल तटिरे, श्री.ख्िाजा बगे, श्री.हेमांत टिले, श्री.नरेंद्र 
पाटील :   सन्माननीय सामाजजि न् याय मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) वसईतील (स्ज.पालघर) तहमसलदार कायाशलयातील सींजय गाींधी ननराधार योजना 
कायाशलयाच्या मनमानी कारिारामळेु सुमारे ३०० गोरगरीब लािार्थयाांना गेल्या जून, २०१४ या 
मदहन्यापासून आधथशक लाि ममळालेले नाहीत, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, र्ासनाने याची चौकर्ी केली आहे काय, 
(३) असल्यास, चौकर्ीचे ननषकषश काय आहेत व त्याअनुषींगाने ३०० लािार्थयाांना त्याींचे थककत 
लाि तात्काळ देण्याबाबत र्ासनाने कोणती ठोस कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) अदयाप, कायशवाही वा उपाययोजना केली नसल्यास होत असलेल्या ददरींगाईची सवशसाधारण 
कारणे काय आहेत ? 
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श्री. राजिुमार बडोले : (१) हे खरे नाही. 
(२), (३) व (४) पालघर स्जल््यातील वसई तालुक्यातील सींजय गाींधी योजना सममतीन े दद. 
१९/६/२०१४ रोजीच्या बैठकीत एकूण १४३ अजाांपैकी १२१ अजश मींजरू केले व उवशररत २२ अजश 
कागदपत्राींच ेपूतशता अिावी/ननकष पूणश करीत नसल्यामुळे नामींजूर केले. 
     तदनींतर सींजय गाींधी योजना सममतीचा बैठक दद. ४/३/२०१५ रोजी आयोस्जत करण्यात 
आली. या बैठकीत माहे जुल,ै २०१४ ते फेबुवारी २०१५ या कालावधीत प्राप्त ाालेल्या एकूण 
३१८ अजाांपकैी २२७ अजश सममतीन ेमींजूर केले व ९१ अजश नामींजूर केले. 
     सींजय गाींधी योजना सममतीची बैठक जुल,ै २०१४ ते फेब्रवुारी, २०१५ या कालावधीत 
ववधानसिा ननवडणूक आचारसींदहता तसेच पालघर स्जल्हा पररषद व पींचायत सममती 
ननवडणूक आचारसींदहता तसेच अन्य कारणाींमळेु आयोस्जत करता आली नाही, ही वथतुस्थथती 
आहे. तथावप, माहे जून, २०१४ रोजीच्या सींजय गाींधी योजना सममतीच्या बैठकीत मींजूर 
केलेल्या लािार्थयाांचे अनुदान माहे जून २०१४ पासून सुरु करण्यात आले आहे. तसेच माहे 
माचश, २०१५ मधील बैठकीत मींजरुी ददलेल्या लािार्थयाांच ेअनुदान सुरु करण्यासाठी कायशवाही 
सुरु करण्यात आली आहे. 

----------------- 
शेंद्रा ि िाळूज (औरांगाबाद) एम.आय.डी.सी. प्रशासनाने लघुउद्योजिाांना 

जागा देण्यासाठी दोन िषाचपूिी मागविलेल्हया अजाचबाबत 

(६) *  ३९३४   श्री.सनतश चव्हाण, श्री.सांहदप बाजोररया, श्री.हेमांत टिले, डॉ.सधुीर ताांब,े 
श्री.हदपिराि साळुांख-ेपाटील, श्री.अमरमसांह पांडडत, श्री.ख्िाजा बेग, श्री.विक्रम िाळे, श्री.धनांजय 
मुांड,े श्री.अननल भोसले, श्री.अब्दलु्हलाखान दरुाचणी :   सन्माननीय उद्योग मांत्री पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
  

(१) र्ेंद्रा व वाळूज (औरींगाबाद) मध्ये लघुउदयोजकाींना जागा देण्यासाठी एम.आय.डी.सी. 
प्रर्ासनाने दोन वषाशपूवी लघुउदयोजकाींकडून अजश मागववले हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर अजाशनसुार लघुउदयोजकाींना लहान औदयोधगक प्लॉ् देण्यासाठी र्ासनान े
कोणती कायशवाही केली वा करण्याींत येत आहे, 
(३) अदयाप कोणतीच कायशवाही केली नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

श्री. सुभाष देसाई : (१) र्ेंद्रा पींचताराींककत औदयोधगक के्षत्रात ऑक् ्ोंबर २०१० पासून 
ऑनलाईन अजश सेवा सुरु असल् यामुळे एकूण ११४६  अजशदाराींनी ऑन लाइनदवारे िूखींडाची 
मागणी केली होती. परींत,ू सदर के्षत्रात िूखींड वा्पास उपलब् ध नसल् यामुळे सदर अजशदाराींना 
अनतररक् त र्ेंद्रा औदयोधगक के्षत्रातील िूखींड घेण् यास सींमती आहे काय, अर्ी ववचारणा 
करण् यात आली होती. 
(२) अनतररक् त र्ेंद्रा औदयोधगक के्षत्राकरीता सींपाददत केलेल् या जममनीवर कें द्र व राज् य 
र्ासनामाफश त सींयुस्क्तक ददल् ली-मुींबई इींडस्थि्रयल कॉररडॉर हा प्रकल् प राबववण् यात येणार 
असल् यामळेु सदर के्षत्रामधून जागा वा्प करण् यासाठी प्राप् त ाालेल् या अजाशचा ववचार करणे 
र्क् य ााले नाही. त् यामळेु प्राप् त ाालेले सवश अजश ननकाली काढण् यात आले आहेत. 
(३) प्रश् न उद् ावत नाही. 

----------------- 
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राज्यात सामाजजि न्याय विभागामाफच त सुरू असलेली समाजिायच 
महाविद्यालये उच्च ि तांत्रमशक्षण विभागािड ेिगच िरण्याबाबत 

 (७) *  ३७६८   श्री.विक्रम िाळे, श्री.हेमांत टिले, अॅड.जयदेि गायििाड, श्री.प्रिाश गजमभये, 
डॉ.सुधीर ताांब,े श्री.अमरमसांह पांडडत, श्री.ख्िाजा बेग, श्री.सनतश चव्हाण, श्री.अब्दलु्हलाखान 
दरुाचणी :   सन्माननीय सामाजजि न् याय मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यात सामास्जक न्याय वविागामाफश त सुरू असलेली समाजकायश महाववदयालये 
प्रर्ासनाच्या दृष्ीन ेअधधक सुसतु्रता यावी यादृष्ीन ेसामास्जक न्याय वविागाकडून उच्च व 
तींत्रमर्क्षण वविागाकड ेवगश करण्याबाबत र्ासनाची कायशवाही पूणश ााली आहे काय, 
(२) असल्यास, र्ासनाने केलेल्या कायशवाही थवरुप काय आहे, 
(३) उपरोक्त प्रकरणी अदयाप कोणतीच कायशवाही केली नसल्यास, होणाऱ्या ववलींबाची सववथतर 
कारणे काय आहेत ? 
  

श्री. राजिुमार बडोले : (१) व (२) समाजकायश महाववदयालये उच् च व तींत्र मर्क्षण वविागाकड े
वगश करण् याचा प्रथ ताव त् या वविागाकड ेसहमतीसाठी पाठववण् यात आला आहे. 
(३) प्रश् न उद् ावत नाही. 

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

मराठा आणण मुजस्त्लम आरक्षणाला उच्च न्यायालयान ेहदलेली स्त्थधगती 

(८) *  २८३६   डॉ.अपूिच हहरे :  ताराांकित प्रश्न क्रमाांि १४१६ ला हदनाांि ११ डडसेंबर, २०१४ 
रोजी हदलेल्हया उत्तरासांदभाचत:    सन्माननीय सामाजजि न् याय मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा 
करतील काय :-  

(१) मराठा आणण मुस्थलम आरक्षणासींदिाशत मा.उच्च न्यायालयाने ददनाींक २४ नोव्हेंबर, २०१४ 
रोजीच्या र्ासन ननणशयास ददलेल्या थथधगतीसींदिाशत मा.सवोच्च न्यायालयात आव्हान 
देण्यासाठी करण्यात येणाऱ्या व इतर अनुषींधगक कायशवाहीच ेसींननयींत्रण करण्यासाठी मा.मींत्री, 
र्ालेय व उच्च मर्क्षण याींच्या अध्यक्षतेखाली सममती गठीत करण्यात येवून अवपल दाखल 
करण्याची सुरु असलेली कायशवाही पूणश ााली आहे काय, 
(२) असल्यास, सदरहू अवपल दाखल करण्यात आले आहे काय, 
(३) असल्यास, मराठा व मुस्थलम आरक्षणासींदिाशत राज्य र्ासनाच े धोरण काय आहे, 
मा.सवोच्च न्यायालयान ेया सींदिाशत यापूवी ददलेले आदेर् व आरक्षणाची ववहीत केलेली एकूण 
मयाशदा यानुषींगाने पुढे कोणती कारवाई करणे प्रथताववत आहे, 
(४) नसल्यास, उक्त कायशवाहीस होत असलेल्या ववलींबाची कारणे काय आहेत व सदरहू 
कायशवाही केव्हापयांत पूणश होणे अपेक्षक्षत आहे ? 
  

श्री. राजिुमार बडोले : (१) व (२) मा. उच् च न् यायालयाच् या आदेर्ाववरुध् द मा. सवोच् च 
न् यायालयात अपील दाखल करण् यात आले आहे. 
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(३) मराठा आरक्षणाबाबत र्ैक्षणणक व सामास्जकदृष ्या मागास प्रवगाशसाठी १६ ्क् के 
आरक्षणाबाबत सन २०१५ चा महाराष र अधधननयम क्रमाींक १, दद.९/१/२०१५ रोजी पाररत केला 
आहे. दद. २१/२/२०१५ च् या र्ासन ननणशयान् वये मा. उच् च न् यायालयाच् या आदेर्ापूवी सदर 
आरक्षणाींतगशत ाालेले र्ैक्षणणक सींथ थाींमधील प्रवेर् व र्ासकीय ननमर्ासकीय सेवेतील 
नेमणूका अबाधधत राहतील असे आदेर् देण् यात आलेले आहेत. तसेच थ थधगतीपूवी 
नोकरीकररता जादहरात ददली असल् यास सदर प्रवगाशची पदे मा. उच् च न् यायालयाच् या अींतीम 
आदेर् होईपयांत िरण् यात येऊ नयेत असेही आदेर् देण् यात आलेले आहेत. 
     मुस्थलम आरक्षणाची बाब र्ासनाच् या ववचाराधीन असून अनुषींधगक बाबी तपासण् यात येत 
आहेत. 
(४) प्रश् न उद् ावत नाही. 

----------------- 
बीड जजल्हहा मध्यिती सहिारी बिेँला आधथचि मदत िरणेबाबत 

(९) *  ३६७३   श्री.अमरमसांह पांडडत, श्री.हेमांत टिले, श्री.अब्दलु्हलाखान दरुाचणी, श्री.विक्रम 
िाळे, श्री.ख्िाजा बेग, श्री.सनतश चव्हाण, श्री.अननल भोसले, श्री.जगन्नाथ मशांदे, श्री.धनांजय 
मुांड े:   सन्माननीय सहिार मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) बीड स्जल्हा मध्यवती सह.बकँ मयाश, बीड या बँकेवर सन २०११ पासनू प्रर्ासकीय मींडळ 
कायशरत आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, बँकेला र्ासकीय िागिाींडवली ममळण्यासह इतर आधथशक मदत ममळणे बाबतच े
प्रथताव बँकेन ेर्ासनाकड ेदाखल केले आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, बँकेचे ठेवीदार आणण स्जल््यातील र्ेतकरी याींचे दहत लक्षात घेता स्जल्हा 
बँकेला आधथशक मदत करणेसींदिाशत र्ासनान ेकोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) बीड स्जल्हा बकेँला आधथशक मदत करण्यास ाालेल्या ववलींबाची कारणे कोणती ? 
  

श्री. चांद्रिाांत पाटील : (१) होय, सदर बकेँवर ददनाींक ०९.०१.२०१२ पासून प्रर्ासकीय मींडळाची 
ननयुक्ती केली आहे. 
(२) होय. 
(३) बँकेस अथश सहाय्य देणेबाबतची बाब र्ासनाच्या ववचाराधीन नाही. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

----------------- 
शहापूर (जज.ठाणे) येथील ९० टक् िे आश्रम शाळाांतील विद्यार्थ याांना 

शौचालय ि न् हाणीघर नसल्ह याबाबत 

(१०) *  ३६१२   श्री.सुननल तटिरे, अॅड.जयदेि गायििाड, श्री.हेमांत टिले, श्री.प्रिाश 
गजमभये, श्री.किरण पािसिर, श्री.अब्दलु्हलाखान दरुाचणी, श्री.जगन्नाथ मशांदे :   सन्माननीय 
आहदिासी वििास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) र्हापूर (स्ज.ठाणे) येथील ९० ्क् के आश्रम र्ाळाींतील ववदयार्थ याांना र्ौचालय व न् हाणीघर 
नसल् यान े र्ौचाला रानात तसेच आींघोळीला नदीवर ककीं वा ववदहरीवर जाव े लागत असल् याची 
बाब जानेवारी, २०१५ मध् ये पदहल् या आठवडयात उघडकीस आली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल् यास, याबाबत र्ासनान ेसदरहू आश्रम र्ाळेची पाहणी केली आहे काय, 
(३) असल् यास, ककती आश्रम र्ाळा दरुावथ थेत आहेत, 
(४) याबाबत र्ासनान ेसींबींधधत आश्रम र्ाळेवर कोणती कारवाई केली वा करण् यात येत आहे ? 
 

श्री. विष्ट् णु सिरा : (१) हे खरे नाही. 
     र्हापूर प्रकल् पाींतगशत एकुण २३ र्ासकीय आश्रमर्ाळा कायशरत आहेत. सदर 
आश्रमर्ाळाींमध् ये मर्क्षण घेणा-या ४०६६ मुलीींकररता १५२ र्ौचालये व १५० थ नानगहेृ उपलब् ध 
आहेत. तसेच ४८२४ मुलाींकररता १८३ र्ौचालये व १३२ थ नानगहेृ उपलब् ध आहेत. 
(२), (३) व (४) सहायक प्रकल् प अधधकारी व प्रकल् प अधधकारी याींचेमाफश त ननयममतपण े
र्ाळाींची तपासणी करुन र्ाळेतील त्रु्ीींबाबत र्ेरे नोंद करतात. सदर त्रु्ीची पुतशता करण् यात 
येते. 
     र्हापूर प्रकल् पातील २३ र्ासकीय आश्रमर्ाळाींपैकी ७ र्ाळाींचे बाींधकाम नवीन 
्ाईपप् लॅननुसार प्रगतीपथावर आहे. 

----------------- 
मुांबईतील िाांदे्र येथील शासिीय िॉलनीमध् ये एिेिा ामारतीसाठी लाखो किां िा 

िोट्यािधी रुपयाांचा खचच अनेिदा मांजूर िरण् याबाबत 

(११) *  ३६३८   श्री.नरेंद्र पाटील, अॅड.जयदेि गायििाड, श्री.धनांजय मुांड,े श्री.जगन्नाथ मशांदे, 
श्री.हदपिराि साळुांख-ेपाटील, श्री.सनतश चव्हाण, श्री.किरण पािसिर, श्री.ख्िाजा बेग, श्री.हेमांत 
टिले, श्री.अब्दलु्हलाखान दरुाचणी :   सन्माननीय सािचजननि बाांधिाम (सािचजननि उपक्रम 
िगळून) मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मुींबईतील वाींदे्र येथील र्ासकीय कॉलनीमध् ये एकेका इमारतीसाठी लाखो ककीं वा कोि्यावधी 
रुपयाींचा खचश अनकेदा मींजूर करण् याचे प्रताप सावशजननक बाींधकाम वविागातील अधधका-याींनी 
वाींदे्र वसाहतीत केले असल् याचे ददनाींक १३ जानेवारी, २०१५ रोजी ननदर्शनास आले आहे, हे खरे 
आहे काय, 
(२) असल् यास, याबाबत र्ासनान ेचौकर्ी केली आहे काय, 
(३) असल् यास, चौकर्ीत काय आढळून आले व तदनुसार सदर अधधका-याींववरुध् द कोणती 
कारवाई करण् यात आली वा येत आहे ? 
  

श्री. चांद्रिाांत पाटील : (१) नाही. तथावप, अर्ा आर्याचे वतृ्त दैननक सकाळ, मुींबई या 
वतृ्तपत्रामध्ये दद. १४ जानेवारी, २०१५ रोजी प्रमसध्द ााले आहे. 
(२)  याबाबत प्राथममक चौकर्ी करण्यात आली आहे. 
(३) या चौकर्ीत कामाींची मींजुरी ननयममत असल्याच ेआढळून आले आहे. तथावप अधधक्षक 
अमियींता, दक्षता व गुणननयींत्रण मींडळ याींना कामाींची तपासणी करुन अहवाल र्ासनाचा सादर 
करण्याच्या सुचना ददल्या आहेत. 

----------------- 
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मौज ेररघोरे (ता.माढा, जज.सोलापूर) येथील सीना नदीिरील पलुाच ेिाम आणण बाशी-िुडूचिाडी 
राज् यमागच क्रमाांि ७७ चे िाम ठेिेदाराांिडून सांथ गतीन ेसुरु असल्हयाबाबत 

 (१२) *  ३७१८   श्री.हदपिराि साळुांख-ेपाटील, श्री.हेमांत टिले, श्री.अननल भोसले, श्री.किरण 
पािसिर, श्री.नरेंद्र पाटील, श्री.सुननल तटिरे, श्री.धनांजय मुांड,े श्री.अमरमसांह पांडडत, श्री.ख्िाजा 
बेग, श्री.अब्दलु्हलाखान दरुाचणी :   सन्माननीय सािचजननि बाांधिाम (सािचजननि उपक्रम 
िगळून) मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१)  मौज ेररधोरे (ता.माढा,स्ज.सोलापूर) येथील सीना नदीवरील पलुाच ेकाम आणण मुींबई-पुणे 
व पस्श्चम महाराष राकड ेजाणा-या बार्ी-कुडूशवाडी राज् यमागश क्रमाींक ७७ च ेकाम ठेकेदाराींकडून 
सींथ गतीने सुरु असून सदर कामाची मुदत सींपनूही सदर दोन् ही काम ेअपूणश आहेत हे खरे 
आहे काय, 
(२) असल् यास, उक् त प्रकरणी र्ासनामाफश त चौकर्ी केली आहे काय, 
(३) असल् यास, चौकर्ीत काय आढळून आले व तदनुसार पलुाच ेतसेच राज् यमागश क्रमाींक ७७ 
चे काम मुदतीत न करणा-या ठेकेदाराींवर र्ासनान ेकोणती कडक कारवाई केली वा करण् यात 
येत आहे, 
(४) तसेच सदरची दोन् ही काम ेतातडीने पूणश करणेबाबत र्ासनान ेकोणती कायशवाही केली आहे ? 

श्री. चांद्रिाांत पाटील : (१), (२), (३) व (४) प्रश्नाधीन सीना नदीवरील पुलाच्या कामाची 
ननयोस्जत मुदत दद. ७.१२.२०१२ पयांत होती. तदनींतर सदर कामास दद. ३०.६.२०१३ पयांत 
मुदतवाढ देण्यात आली होती. तथावप कीं त्रा्दाराने सदरचे काम मुदतीत पूणश न केल्यान ेत्यावर 
करारनाम्यातील तरतुदीप्रमाणे दींडात्मक कायशवाही करण्यात आली आहे. सदयस्थथतीत काम 
प्रगतीपथावर आहे. सदरचे काम डडसेंबर २०१५ पयांत पूणश करण्याच ेननयोजन आहे. 
     प्रश्नाधीन बार्ी-कुडूशवाडी राज्यमागश क्रमाींक ७७ चे काम खाजगीकरणातींगशत मींजूर असून, 
या कामाकरीता उदयोजकास इरादा पत्र देण्यात आले आहे. सवलत करारनाम्यातील अ्ी व 
र्तीनुसार उदयोजकाने आधथशक ताळेबींदची (Financial Closure) कायशवाही पूणश केली 
नसल्यान ेअदयाप सदर कामाच ेकायाशरींि आदेर् देण्यात आलेले नाहीत. 
 

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

राज्यातील विशेषत: विदभाचतील टोलनािे बांद िरण्याबाबत शासनान ेघ्याियाच्या ननणचयाबाबत 

 (१३) *  ३८५०   श्री.प्रिाश गजमभये, श्री.हेमांत टिले, श्री.अननल भोसले, श्री.किरण पािसिर, 
श्री.अब्दलु्हलाखान दरुाचणी, श्री.सुननल तटिरे, श्री.नरेंद्र पाटील :   सन्माननीय सािचजननि 
बाांधिाम (सािचजननि उपक्रम िगळून) मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील ्ोलनाके बींद करण्यात येतील असा र्ासनाने ननणशय घेतला असताना मनसर, 
का्ोल, बोरखेडी, गोडखैरी ्ोलप्लााा आदद ववदिाशतील ्ोलनाक्याींना र्ासनान े       
ददनाींक ५ जानेवारी, २०१५ रोजी परवानगी देवून ्ोलनाका सुरू करण्यात आला आहे, हे खरे 
आहे काय, 
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(२) असल् यास, त्या पररसरात राहणाऱ्या लोकाींनी त्याला ववरोध करुन ्ोलनाका बींद 
करण्याबाबत र्ासनाला ववनींती केली आहे, हेही खरे आहे काय, 
(३) या महामागाशवर दररोज ५० हजार वाहन े ये-जा करीत असतात परींतु ्ोलनाका सुरू 
ााल्यामुळे वाहतुकीची मोठ्या प्रमाणात कोंडी होत आहे, हेही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, हा ्ोलनाका बींद करण्याबाबत र्ासनाची िूममका काय आहे ? 
 
श्री. चांद्रिाांत पाटील : (१) मनसर, बोरखेडी, गोडखेरी हे तीन ्ोलप् लााा िारतीय राष रीय  
राजमागश प्राधधकरण कें द्र र्ासनाच् या अधधपत् याखाली आहेत. का्ील ्ोलप् लााा महाराष र राज् य 
रथ ते ववकास महामींडळ याींच् या अधधपत् याखाली सुरु आहे. 
     मनसर व बोरखेडी हे ्ोलप् लााा ददनाींक १०.११.२०१२ रोजी सुरु करण् यात आले आहे. 
गोडखेरी ्ोलप् लााा ददनाींक ०४.१०.२०११ ला सुरु करण् यात आलेला आहे. 
     का्ोल ्ोलप् लााा ०४.०५.२०१४ रोजी सुरु करण् यात आलेला आहे. 
(२) मनसर व बोरखेडी येथील ्ोलप् लााा अन् यत्र हलववणे बाबत थ थाननक नागरीकाींनी 
आींदोलन केले होत.े 
(३) नाही. 
(४) मनसर, बोरखेडी, गोरखेरी हे तीन ्ोलप् लााा िारतीय राष रीय राजमागश प्राधधकरणा कें द्र 
र्ासनाच् या अधधपत् याखाली असून सदर ्ोलप् लााा बींद करणेबाबत ननणशय घेणे ही बाब पुणशत  
कें द्र र्ासनाच् या अखत् यारीतील आहे. 
     का्ोल ्ोलप् लााावर पथकर वसुलीचा कालावधी ददनाींक २८.१०.२०३६ पयांत आहे. 
 

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

एमआयडीसीने िाटप िेलेल्हया जममनीिर उद्योजिाांनी उद्योग न उभारल्हयाबाबत 
 

 (१४) *  ११५८   श्री.सांजय दत्त, श्री.शरद रणवपसे, श्री.रामहरी रुपनिर, श्री.अशोि उफच  भाई 
जगताप :   सन्माननीय उद्योग मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) एमआयडीसीन ेराज् यात एक लाख ५७ हजार ४८८ एकर जममनीच ेवा्प केले त् यापकैी १९ 
हजार ८८० एकर जममनीवरील १३ हजार उदयोग फक् त कागदावरच उि ेअसून प्रत् यक्षात त् या 
जममनी उदयोजकाींनी बळकाववल्या आहेत, हे खरे आहे काय, 
(२) असल् यास, पाच वषाशत उदयोग न उिारल् यास उदयोजकाींकडून जममनी ताब् यात घेण् याचा 
ननणशय र्ासनाने घेतला आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल् यास, सदर ननणशयानुसार र्ासनान ेचौकर्ी करुन िुखींड बळकावण् या-या उदयोजकाींवर 
काय कारवाई केली आहे वा करण् यात येत आहे, 
(४) अदयाप कोणतीच कारवाई केली नसल् यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. सुभाष देसाई : (१) हे खरे नाही. 
 महाराषर औदयोधगक ववकास महामींडळाने राज्यात १,५७,४८८ एकर इतके के्षत्र 
सींपादीत केले असून महामींडळाच्या प्रचमलत धोरणानुसार रथते, मोकळी जागा, सुववधाींसाठी 
लागणारे साधारणपणे ४०% के्षत्र वगळून उवशररत के्षत्रामधून ७८,९४३ एकर के्षत्राच्या िूखींडाच े
वा्प ४९,४७० इतक्या उदयाजकाींना करण्यात आलेले आहे. त्यापैकी ३६,४१४ िूखींडाींवर उदयोग 
सुरु आहेत. 
(२) व (३) महाराषर औदयोधगक ववकास महामींडळाच्या औदयोधगक के्षत्रातील वा्प केलेला 
िूखींड उदयोजकाींनी ववहीत मुदतीत ववकस स् त केला नाही, महामींडळाच्या प्रचमलत धोरणानुसार 
सींबींधधत उदयोजकाींना कारणे दाखवा नो्ीस देवून िूखींड ताब्यात घेण्याची कायशवाही करण्यात 
येते. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही.  

----------------- 
अमरािती - सुरत या महामागाचचे चौपदरी िरणाच ेिाम पूणच िरण् याच् या 

दृष्ट् टीने आराखडा तयार िरण् याबाबत 

(१५) *  ४३१९   श्री.रामहरी रुपनिर, श्री.सांजय दत्त, डॉ.सुधीर ताांब,े श्रीमती हुस्त्नबान ू
खमलफे, श्री.हररमसांग राठोड, प्रा.जोगेन्द्र ििाड े:   सन्माननीय सािचजननि बाांधिाम 
(सािचजननि उपक्रम िगळून) मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) अमरावती - सुरत या ४८० ककलोमी्रच् या राष रीय महामागाशच ेचौपदरीकरणासाठी लागणा-
या ९० ्क् के जागेचे िूसींपादन पूणश ाालेले असून कें द्रातून मींजरू रकमेचा रु.८००० को्ीचा 
पदहला हप् ता देखील मींजूर ाालेला असला तरी अमरावती सुरत राष रीय महामागाशचे 
चौपदरीकरणाचे काम अदयाप सुरु करण् यात आलेले नाही अस ेजानेवारी, २०१५ मध्ये वा त्या 
दरम् यान ननदर्शनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल् यास, राज् य र्ासनान े सदर चौपदरी करणाचे काम पणूश करण् याच् या दृष ्ीन े काही 
आराखडा तयार केला आहे काय, 
(३) असल्यास, त् याचा तपर्ील काय आहे, 
(४) नसल् यास, तपर्ील उपलब् ध होण्यास ववलींबाची कारणे काय ? 
  
श्री. चांद्रिाांत पाटील : (१) सदयस्थथतीत ९५% िमूीच ेनो्ीकफकेर्न ाालेले असून, प्रत्यक्ष ७५ 
% ताबा ममळाला आहे. सदर काम बी.ओ.्ी.तत्वावर प्रथताववत आहे. कें द्र र्ासनाच्या 
धोरणानुसार ८०%  जागा ताब्यात आल्यामर्वाय काम सुरु करता येत नाही. 
(२) सदर काम िारतीय राषरीय राजमागश प्राधधकरण माफश त करण्यात येत आहे. 
(३) प्रश्न उद् ावत नाही. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

----------------- 
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राज्यात िधृ्दाांसाठी िायदा असूनही िधृ्दाांिड ेिेले जात असलेले दलुचक्ष 

 (१६) *  ४३४३   श्री.अशोि उफच  भाई जगताप, श्री.मुझफ्फर हुसैन सय्यद, श्री.सांजय दत्त, 
डॉ.सुधीर ताांब,े श्री.शरद रणवपसे :   सन्माननीय सामाजजि न् याय ि विशेष सहाय्य मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यात वधृ्दाींसाठी कायदा असूनही सराशस वधृ्दाींकड ेदलुशक्ष केले जात असून कायदयाची 
अींमलबजावणी करताना वधृ्दाींसाठी उपलब्ध सरकारी योजनाींचा फायदा होत नाही व मदहन्याला 
फक्त ६०० रुपये र्ासकीय वधृ्दाश्रमाींतील वधृ्दाींना ददले जात असल्याच ेमाहे जानेवारी, २०१५ 
च्या सुमारास ननदर्शनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, वधृ्दाींना सरकारी योजनाींचा पुरेपुर फायदा ममळावा यासाठी कोणती उपाययोजना 
राबववण्यात आली आहे वा येत आहे, 
(३) नसल्यास, त्यामागील ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

श्री. राजिुमार बडोले : (१) नाही, र्ासन ननणशय ददनाींक २९ डडसेंबर, २०११ अन्वये अनुदाननत 
वधृ्दाश्रमातील वधृ्दाींना मदहन्याला रुपये ९०० इतके पररपोषण अनुदान ददले जात.े 
(२) र्ासनामाफश त श्रावणबाळ सेवा योजना (राषरीय वधृ्दापकाळ ननवतृ्तीवेतन योजना), कें द्रीय 
अन्नपूणाश योजना, इींददरा गाींधी ननराधार व िमुीदहन र्ेतमजूर मदहला अनुदान योजना (राज्य 
पुरथकृत) अर्ा ववववध योजना राबववल्या जातात. तसेच ज्येषठ नागररकाींना 
महानगरपामलका/नगरपामलका रुग्णालयातून ववनार्ुक्ल सेवा ददली जाते. 
(३) प्रश्न उद् ावत नाही. 

----------------- 
राज्यातील प्राथममि ि माध्यममि आश्रमशाळातील मशक्षि ि मशक्षिेतर 

िमचचाऱयाांचे िेतन प्रलांबबत असल्हयाबाबत 

(१७) *  ४५३१   श्री.जयांत पाटील :   सन्माननीय सामाजजि न् याय मांत्री पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील सामास्जक न्याय वविागामाफश त ५२६ प्राथममक व २९८ माध्यममक आश्रमर्ाळा 
चालववण्यात येत आहेत हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, या र्ाळातील मर्क्षक व मर्क्षकेतर कमशचाऱ्याींना माहे ऑक््ोबर २०१४ पासून 
वेतन अदा केले नाही हे खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, वेळेवर वेतन अदा न करण्याची कारणे कोणती आहेत ? 
  

श्री. राजिुमार बडोले : (१) नाही हे खरे नाही. 
राज् य र्ासनातफे या वविागामाफश त अनुसूधचत जाती प्रवगाशच् या १० प्राथममक व ८ 

माध् यममक, ववजािज प्रवगाशच् या ५२८ प्राथममक व २९९ माध् यममक आश्रमर्ाळा चालववण् यात 
येत आहेत. 
(२) नाही हे खरे नाही. 

राज् य र्ासनातफे चालववण् यात येणा-या आश्रमर्ाळातील मर्क्षक / मर्क्षकेतर   
कमशचा-याींना माहे फेब्रुवारी, २०१५ पयांतचे वेतन अदा करण् यात आलेले आहे. 
(३) प्रश् न उद् ावत नाही. 

----------------- 
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ठाणे (िोपरी) ि उल्ह हासनगर येथील आहदिासी िसतीगहृाांची झालेली दरुिस्त्था 

(१८) *  ४५८६   श्री.जगन्नाथ मशांदे, श्री.शरद रणवपस,े डॉ.सुधीर ताांब,े श्री.मुझफ्फर हुसैन 
सय्यद :   सन्माननीय आहदिासी वििास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) आददवासी ववदयार्थ याांसाठी राज् य सरकारन े अनेक योजना आखल् या असून त् याच् यात 
मर्क्षणाबाबत सजगता ननमाशण व् हावी त् याचे मर्क्षण सुरळीतपणे व् हावे यासाठी वसतीगहृ 
त् याचप्रमाणे सोयी-सुववधासह र्कै्षणणक ित् त े सरकारन े ददलेले असताना, ठाणे थ ्ेर्नजवळ 
कोपरी येथील साईनाथकृपा या बबल् डीींगच् या सहाव् या व सातव् या मजल् यावरील मलुीच ेवसतीगहृ 
तसेच उल् हासनगरमधील सेक् ्र ५ मधील गाींधी चौकातील एका चाळीत असलेले वसतीगहृात 
अनुक्रमे ६३ मुली व ५० मुली दा्ीदा्ीने र्ासनाच् या कोणत् याही सोयी-सुववधा वाचनू मर्क्षण 
घेत असल् यान ेत् याींच् या नमर्बातील वनवास आजही कायम आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) सदरहू वविागानुसार ननवासी ित् ता तसेच थ वच् छता ित् ता दरमहा १०० रुपये देण े
आवश् यक असताना या ववदयार्थ याांना मागील ८ मदहन् याींपासून ननवासी ित् ता ममळालेला नाही, 
हे ही खरे आहे काय, 
(३) सदरहू वसतीगहृातील समथ याबाबत ददनाींक १० डडसेंबर, २०१४ रोजी (मानवी हक् क ददन) 
र्ासनाचे लक्ष वेधण् यासाठी मोचाशही काढला होता, हेही खरे आहे काय, 
(४) असल् यास, या दोन् ही वसतीगहृातील गैरसोयी व अन् य समथ याींबाबत र्ासनाने सखोल 
चौकर्ी केली आहे काय, 
(५) असल् यास, चौकर्ीत काय आढळून आले व त् यानसुार पुढे कोणती कारवाई करण् यात आली 
आहे ? 
  

श्री. विष्ट् णु सिरा : (१) आददवासी मुलीींच े र्ासकीय वसतीगहृ (कोपरी) ठाणे व आददवासी 
मुलीींच ेवसतीगहृ उल् हासनगर येथील प्रवेमर्त मुली र्ासनाच् या कोणत् याही सोयी-सुववधावाचून 
मर्क्षण घेत असल् याची बाब खरी नाही. 
     तथावप आददवासी मुलीींच ेर्ासकीय वसतीगहृ (कोपरी), ठाणे हे महाराष र राज् य को.ऑप. 
माके्ीींग फेडरेर्न, मुींबई याींच् या मालकीच् या साईनाथ को-ऑप. हौमसींग सोसाय्ी, बबस्ल्डींग 
क्र.१ या इमारतीमध् ये ६ व् या व ७ व् या मजल् यावरील ६ सदननकाींमध् ये िाडतेत् वावर सुरु आहे. 
सदर वसतीगहृात जागेअिावी येणा-या मयाशदा वगळता र्ासन ननयमानुसार सवश सोयी-सुववधा 
देण् यात येत आहेत. 
      त् याचप्रमाणे आददवासी मलुीींचे र्ासकीय वसतीगहृ, उल् हासनगर हे र्ासकीय इमारतीत 
सुरु असून सदर इमारतीिोवती आवार मिींतीच् या बाींधकाम प्रथतावास प्रर्ासकीय मान्यता 
कायशवाही सुरु आहे. सदर वसतीगहृात र्ासन ननयमानसुार सवश सोयी-सुववधा देण् यात येत 
आहेत. 
(२) हे खरे नाही. 
       आददवासी मुलीींचे वसतीगहृ (कोपरी), ठाणे व आददवासी मुलीींचे वसतीगहृ उल् हासनगर 
या दोनही वसतीगहृात माहे, फेब्रुवारी, २०१५ अखेरपयांत मामसक ननवाशह ित्ता व थ वच् छता 
ित्ता ववदयाथीनीींना अदा करण् यात आलेला आहे. 
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(३) हे खरे नाही. 
      तथावप, अपर आयुक् त, आददवासी ववकास, ठाणे याींच् या अींतगशत र्ासकीय 
वसतीगहृाींमधील ववदयाथी प्रनतननधी दद. १०. १२.२०१४ रोजी वसतीगहृाींतील सोयी-सुववधा व 
इतर समथ याींववषयी अपर आयुक् त, आददवासी ववकास, ठाणे याींच् या समवेत चचाश करण् यासाठी 
आले होते. 
(४) व (५) आददवासी मुलीींचे वसतीगहृ (कोपरी), ठाणे हे वसतीगहृ िाडतेत् वावर सुरु असून 
वसतीगहृातील जागा पुरेर्ी नसल् याने मुींबईत इतर दठकाणी िायायाची इमारत घेणेबाबत तसचे 
वसतीगहृ बाींधण् यासाठी जमीन उपलब् ध करण् याच् या अनुषींगान ेकायशवाही सुरु आहे. त् याचप्रमाण े
आददवासी मुलीींचे र्ासकीय वसतीगहृ, उल् हासनगर हे र्ासकीय इमारतीत सुरु असून सदर 
इमारतीिोवती आवार मिींतीच् या बाींधकाम प्रथ तावास प्रर्ासकीय मान् यता देण् याची कायशवाही सुरु 
आहे. 

----------------- 
मुरबाड (जज.ठाणे) तालुक् यातील आहदिासी आश्रम शाळेत मुलाांना 

सोयीसुविधा ममळत नसल्ह याबाबत 

 (१९) *  ४७६७   श्री.हेमांत टिले, श्री.किरण पािसिर, श्री.अननल भोसले, श्री.नरेंद्र पाटील :   
सन्माननीय आहदिासी वििास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मुरबाड (स्ज.ठाणे) तालुक् यातील आददवासी आश्रम र्ाळेत मुलाींना सोयीसुववधा ममळत 
नसल् याचे माहे जानेवारी, २०१५ च्या नतस-या सप् ताहात ननदर्शनास आले आहे, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल् यास, सदर प्रकरणी र्ासनामाफश त आश्रमर्ाळेची पाहणी केली आहे काय, 
(३) असल् यास, पाहणीचे ननष कषश काय आहेत व तदनुसार तालकु् यातील आददवासी र्ाळेत 
सोयीसुववधा पुरववणेबाबत र्ासनाने कोणती कायशवाही केली वा करण् यात येत आहे, 
(४) अदयाप कोणतीच कायशवाही केली नसल् यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

श्री. विष्ट् णु सिरा : (१) हे खरे नाही. 
(२) प्रकल् प अधधकारी, सहाय्यक प्रकल् प अधधकारी हे आश्रमर्ाळेला ननयममत िे्ी देतात. 
(३) व (४) र्हापुर प्रकल् पातील मरुबाड तालुक् यात मठ, सासण,े माळ, मोरोर्ी व खु्ल ्या ५ 
र्ासकीय आश्रमर्ाळा सुरू आहेत. त् यापैकी एक आश्रमर्ाळा ही िायायाच् या इमारतीत असुन 
त् यामध् ये ववदयार्थ याांसाठी लागणा-या मुलिुत सुववधा उपलब् ध आहेत. उवशरीत ४ आश्रमर्ाळा 
्या र्ासकीय इमारतीत सुरु आहे. त् यादठकाणी सुधा ा ववदयार्थयाांसाठी लागणा-या सवश मुलिुत 
सोयी-सुववधा उपलब् ध आहेत. 
     तथावप, आश्रमर्ाळा िे्ी दरम् यान आढळून आलेल् या त्रु्ी आश्रमर्ाळेच् या र्ेरे नोंदवहीत 
नोंदवून त् याची पुतशता करुन घेण् यात येते. 

----------------- 
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नामशिच् या आहदिासी वििास भिनािर मशक्षिाांनी िेलेल्हया विविध मागण् याांबाबत. 

 (२०) *  ४७८३   श्री.जयिांतराि जाधि, श्री.नरेंद्र पाटील, श्री.किरण पािसिर, श्री.अननल 
भोसले, श्री.हेमांत टिले, श्री.हदपिराि साळुांख-ेपाटील :   सन्माननीय आहदिासी वििास मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) आददवासी िागातील आश्रमर्ाळाींमध् ये दहा वषाशपासनू रोजींदारावर काम करणा-या साडतेीन 
हजाराहून अधधक मर्क्षकाींनी माहे डडसेंबर २०१४ च्या र्ेव्च् या सप् ताहात नामर्कच् या आददवासी 
ववकास िवनावर ववववध मागण् याींसाठी बब-हाड आींदोलन केले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल् यास, त् याींच् या मागण् याींच ेसवशसाधारण थ वरुप काय आहे, 
(३) असल्यास, उक् त मागण् याींवर र्ासनामाफश त कोणती कायशवाही केली वा करण् यात येत आहे, 
(४) अदयाप कोणतीही कायशवाही केलेली नसल् यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

श्री. विष्ट् णु सिरा : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) आददवासी ववकास वविागातील सवश रोजींदारी / मानधनावरील कमशचा-याींना र्ासन सेवेत 
सामावून घेणे व आददवासी ववकास वविागाींतगशत होणा-या सवश िरती प्रकक्रया तात् काळ रद 
करणे अस ेत् याींच् या मागण् याींच ेथ वरुप आहे. 
(३) व (४) सदर पदाींवर कायशरत कमशचा-याींची ननयुक् ती ववहीत मागाशने ाालेली नसल् यान े
त् याींना सेवेत सामावून घेण् यात आलेले नाही. याबाबत र्ासनाने धोरणात् मक ननणशय 
घेतल् यानींतर आवश् यक कायशवाही करण् यात येईल. 

----------------- 
यितमाळ जजल्ह्यात सीसीआयने िेलेल्हया िापसू खरेदीत  

मोठया प्रमाणात झालेला भ्रष्ट्टाचार 

(२१) *  ४९०४   श्री.ख्िाजा बेग, श्री.अननल भोसले, डॉ.नीलम गोऱहे :   सन्माननीय पणन 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) यवतमाळ स्जल््यात सीसीआयने (कॉ श्न कापोरेर्न ऑफ इींडडया) समुारे १० लाख स्क्वीं्ल 
कापसाची खरेदी केली असनू त्यात मोठया प्रमाणात भ्रष्ाचार ााला असल्याची तक्रार 
सींबींधधत पोलीस थथानकात माहे जानेवारी, २०१५ मध्ये वा त्यादरम्यान नोंदववली आहे, हे खरे 
आहे काय, 
(२) त्याचप्रमाणे वधाश स्जल््यातील दहींगणघा् येथील र्ेतकऱ्याींकडून सीसीआयने (कॉ श्न 
कापोरेर्न ऑफ इींडडया) खरेदी केलेल्या कापसात तथेील र्ेतकऱ्याींना सुमारे ३ ्क्क्याींपयांत तू् 
दाखववली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, यासींदिाशत चौकर्ी करण्यात आली आहे काय, 
(४) असल्यास, त्यात काय आढळून आले व तदनुसार पुढे कोणती कायशवाही केली वा करण्यात 
येत आहे ? 
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श्री. चांद्रिाांत पाटील : (१) सदर प्रश्न हा िारतीय कपास ननगम मयाश, (CC) या कें द्र 
र्ासनाच्या ननयींत्रणाखालील एजन्सीबाबत असनू  िारतीय कपास ननगमकड ेअर्ा प्रकारच्या 
गैरव्यवहाराबाबत कोणतीही तक्रार प्राप्त ाालेली नाही. 
(२) दहींगणघा् येथील कापूस खरेदी व त्याच े वजन हे कृवष उत्पन्न बाजार सममतीच्या 
आवारात व त्याींच्या अधधका-याींच्या उपस्थथत ननयमानुसार होते. त्यामळेु अर्ा प्रकारची 
कोणतीही तक्रार िारतीय कपास ननगत मयाश, याींच्याकड ेप्राप्त ाालेली नाही. 
(३) व (४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

----------------- 
िैभिििाडी-गगनबािडा (जज.िोल्हहापूर) येथील रस्त्त्याचे िाम ननिृष्ट्ट प्रतीच ेझाल्हयाबाबत 

(२२) *  ४९८३   श्री.किरण पािसिर, श्री.सुननल तटिरे, श्री.प्रिाश बबनसाळे, अॅड.ननरांजन 
डािखरे, श्री.नरेंद्र पाटील :   सन्माननीय सािचजननि बाांधिाम (सािचजननि उपक्रम िगळून) 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) वैिववाडी-गगनबावडा (स्ज.कोल्हापूर) येथील रथत्याचे काम ननकृष् प्रतीचे ााले असतानाच 
सध्या सुरु असलेल्या ववजयदगुश कोल्हापूर मागाशवरील करुळ ते एडगाव रथत्याचे डाींबरीकरणाच े
कामही ननकृष् प्रतीच ेााले असल्याच ेमाहे जानेवारी, २०१५ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदर्शनास 
आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी र्ासनामाफश त सदर कामाची पाहणी केली आहे काय, 
(३) असल्यास, पाहणीच े ननषकषश काय आहेत व त्यानुसार सदर रथत्याच े ननकृष् काम 
करणाऱ्या ठेकेदारावर र्ासनान ेकोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे ? 
  

श्री. चांद्रिाांत पाटील : (१) होय. प्रश्नाींकीत कामाींची चौकर्ी करावी अर्ी मागणी पींचायत 
सममतीच्या सवशसाधारण सिेत करण्यात आली आहे. 
(२) होय. सदर कामाची तपासणी दक्षता व गुण ननयींत्रण मींडळ याींच्या माफश त करण्यात आली 
आहे. 
(३) दक्षता व गुण ननयींत्रण मींडळ याींच्या अहवालानसुार सदर कामाच्या लाींबीतील कक.मी.७०/०० 
ते ७२/१०० या साखळी क्रमाींकात ाालेल्या डाींबरी करणाच्या कामाची दरुुथती करताना 
खडबडीत ाालेला डाींबरी पषृठिाग वगळता इतर सवश डाींबरीकरण सवशसाधारणपणे योग्य 
ााल्याचे ददसून आले. 
    सदरची लाींबी दोष दानयत्व कालावधीत असल्यान ेकीं त्रा्दारास थवखचाशन ेकरुन देण्याच्या 
सूचना देण्यात आल्या आहेत. 

----------------- 
विशेष अनतविशेषोपचार रुग्णालयामधील विविध िामािड े

सािचजननि बाांधिाम विभागाच ेहोत असलेले दलुचक्ष 

(२३) *  ५१०५   श्री.अननल सोले, श्री.नागो गाणार :   सन्माननीय सािचजननि बाांधिाम 
(सािचजननि उपक्रम िगळून) मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
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(१) ववर्ेष अनतववर्ेषोपचार रुग्णालय, नागपूर येथील सावशजननक बाींधकाम वविागाच ेथ वतींत्र 
कायाशलय आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, ववर्ेष अनतववर्ेषोपचार रुग्णालयामधील ववववध कामाकड ेसावशजननक बाींधकाम 
वविागाचे दलुशक्ष होत आहे व त् याींचेकड े सवश तक्रारी प्रलींबबत आहेत, यासाठी जबाबदार 
अधधकाऱ्याींवर र्ासनाने कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) असल् यास, मादहती दयावी त्याचे थवरुप काय आहे, 
(४) नसल् यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 

श्री. चांद्रिाांत पाटील : (१) नाही. त थावप, देखिाल-दरुुथ तीववषयक तक्रारी थ वीकारण् यासाठी 
पयाशयी व् यवथ था केली आहे. 
(२) याबाबत आवश् यक कायशवाही सा.बाीं. वविागामाफश त करण् यात येत आहे. 
(३) व (४) प्रश् न उद् ावत नाही. 

----------------- 
सायन-पनिेल (जज.मुांबई) महामागाचिरील िामोठे येथे उड्डाणपलूाच ेिाम प्रलांबबत असल्हयाबाबत 

(२४) *  ५१९०   प्रा.जोगेन्द्र ििाड े:   सन्माननीय सािचजननि बाांधिाम (सािचजननि उपक्रम 
िगळून) मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) सायन-पनवेल (स्ज.मुींबई) महामागाशवरील कामोठे येथ े उयाडाणपूलाच े काम प्रलींबबत 
असल्यान े या महामागाशवर अपघाताच े प्रमाण वाढल्यामुळे सदरील पूलाच े काम त्वरीत पूणश 
करण्याची मागणी कामोठे येथील नागरीकाींनी ददनाींक २७ जानेवारी, २०१५ रोजी वा 
त्यासुमारास र्ासनाकड ेकेली, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त मागणीच्या अनुषींगान े सदरील पूलाच े काम त्वरीत पूणश करण्याबाबत 
र्ासनाने कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे, असल्यास, साधारणत: केव्हापयांत 
उक्त पूलाचे काम पूणश होणे अपेक्षक्षत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

श्री. चांद्रिाांत पाटील : (१) हे खरे नाही. 
     कामोठे येथील उयाडाणपुलाचे काम पुणश ााले आहे व त्यावरुन वाहतूक सुरळीत सुरु 
आहे. 
(२) व (३) प्रश्न उद् ावत नाही. 

----------------- 
अजजांठा लेणीिड ेजाणाऱया औरांगाबाद-जळगाांि महामागाचची झालेली दरुिस्त्था 

(२५) *  ५४५१   श्री.सुभाष झाांबड, डॉ.सुधीर ताांब,े श्री.अशोि उफच  भाई जगताप, श्री.सांजय 
दत्त :   सन्माननीय सािचजननि बाांधिाम (सािचजननि उपक्रम िगळून) मांत्री पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
(१) औरींगाबाद स्जल् ्यातील अस्जींठा लेणीकड े जाणाऱ्या औरींगाबाद-जळगाींव महामागश अरुीं द 
तसेच दठकदठकाणी खयाड े व गोळेगाव नजीकच्या पुलाींवरील कठड े तु्लेले असल् यान े या 
महामागाशवर अपघातात िर पडत असल्याचे माहे जानेवारी, २०१५ मध्ये वा त् यादरम्यान 
ननदर्शनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल् यास, उक् त महामागाशवर मागील ११ मदहन् यामध् ये ४३ जणाींना कायमचे अपींगत् व आले 
असुन २८ जणाींचा मतृ् य ू ााला आहे तरी देर्-ववदेर्ातील पयश् काींच् या सोयीकररता सदरहू 
महामागाशचे चौपदरीकरण करावे अर्ी मागणी नागररकाींनी केली आहे हे पाहता र्ासन त् वरीत 
कोणती आवश् यक कायशवाही करणार वा करीत आहे काय, 
(३) असल् यास, या मागाशवरील खयाड े बुजववण् याचे व कठड े दरुुथ तीचे काम करण् यासींदिाशत 
र्ासनाने काय कायशवाही केली वा करण् यात येत आहे, 
(४) नसल् यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

श्री. चांद्रिाांत पाटील : (१) हे खरे नाही. 
(२) सदर महामागाशचे चौपदरीकरणाचे काम खाजगीकरणा अींतगशत ननववदा थ तरावर आहे. 
(३) मोठ्या वहातुक वदशळीमळेु व नुकत् याच ाालेल् या अवकाळी पावसामळेु पडलेले खयाड े
बुजववण् याचे काम प्रगतीत आहे. तसेच पुलाचे क्षनतरस्थ त ाालेल् या कठयायाच ेकाम ननधी ननकष 
व प्राथम् यक्रमानसुार हाती घेण् याच ेननयोजन आहे. 
(४) प्रश् न उद् ावत नाही. 

----------------- 
किनिट-नाांदेड तालुक्यातील राज्य मागच १० च्या मागाचिरील िामात झालेला गैरव्यिहार 

(२६) *  ५५००   श्री.अमरनाथ राजूरिर, श्री.रामहरी रुपनिर :   सन्माननीय सािचजननि 
बाांधिाम (सािचजननि उपक्रम िगळून) मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) ककनव् (स्ज.नाींदेड) तालुक्यातील प्रमखु राज्य मागश १० च्या वरील खयाड ेबुजववण्याच्या व 
डाींबरीकरण करण्याचे काम अनतर्य ननकृष् दजाशचे करण्यात येवनू लाखो रुपयाींचा गैरव्यहार 
करण्यात आल्याचा प्रकार माहे जानेवारी, २०१५ मध्ये वा दरम्यान ननदर्शनास आला हे खरे 
आहे काय, 
(२) असल्यास, रथत्याचे ननकृष् दजाशच े काम करुन लाखो रुपयाींचा गैरव्यवहार करणाऱ्या 
दोषीींवर कारवाई करण्याबाबत तसेच सदरहू रथत्याच े काम चाींगल्या दजाशच े करण्याबाबत 
र्ासनाने कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) अदयाप, कोणतीच कायशवाही करण्यात आली नसल्यास ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

श्री. चांद्रिाांत पाटील : (१) हे खरे नाही. 
(२) प्रश् न उद् ावत नाही. 
(३) प्रश् न उद् ावत नाही. 

----------------- 
राज् यातील आहदिासी विद्यार्थ याांच् या उच् च मशक्षणासाठी िें द्र आणण 
राज् य सरिारने सुरु िेलेल्ह या मशष्ट्यितृ्तीत झालेला गैरव्यिहार 

(२७) *  ५५३६   श्री.राहुल नािेिर, श्री.आनांद ठािूर, श्री.हेमांत टिले :   सन्माननीय 
आहदिासी वििास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) राज् यातील आददवासी ववदयार्थ याांच् या उच् च मर्क्षणासाठी कें द्र आणण राज् य सरकारने सुरु 
केलेल् या मर्ष यवतृ्ती योजनेवर काही मर्क्षण स्ा्ाींनी भ्रष ्ाचार केल् याच ेददनाींक २० जानेवारी, 
२०१५ रोजी ननदर्शनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल् यास, र्ासनाने याबाबत चौकर्ी केली आहे काय, 
(३) असल् यास, चौकर्ीच् या अनषुींगाने र्ासनाची फसवणूक केल् याबाबत आतापयांत ककती 
सींथ थाींवर र्ासनाने कोणती कारवाई केली आहे वा करण् यात येत आहे, 
(४) नसल् यास, कारवाईस होणा-या ववलींबाची सवशसाधारण कारणे काय आहेत ? 

श्री. विष्ट् णु सिरा : (१) हे खरे आहे. 
      प्रकल्प अधधकारी, एकास्त्मक आददवासी ववकास प्रकल्प, गडधचरोली याींनी केलेल्या 
चौकर्ीमध्ये गडधचरोली प्रकल्पाींतगशत गडधचरोली स्जल््यातील ९ महाववदयालयाींमध्ये 
मर्षयवतृ्ती योजनाींमध्ये गैरव्यवहार ााल्याच ेननदर्शनास आले आहे. 
(२) होय. 
     प्रकल्प अधधकारी, एकास्त्मक आददवासी ववकास प्रकल्प, गडधचरोली याींनी गडधचरोली 
प्रकल्पाींतगशत महाववदयालयाींमधील मर्षयवतृ्ती योजनाींच्या गैरव्यवहाराबाबत प्राथममक चौकर्ी 
केलेली आहे. 
(३) व (४) प्रकल्प अधधकारी, एकास्त्मक आददवासी ववकास प्रकल्प, गडधचरोली याींनी केलेल्या 
प्राथममक चौकर्ीनुसार ९ महाववदयालयाींवर फौजदारी गुन्हे दाखल केलेले आहेत. 
     गडधचरोली प्रकल्पातील मर्षयवतृ्तीतील गैरव्यवहाराच्या पाश्वशिूमीवर राज्यातील सवश 
आददवासी प्रकल्प कायाशलयाींतगशत मर्षयवतृ्ती व र्ैक्षणणक र्ुल्क योजनाींची सखोल चौकर्ी 
करावी तसेच गैरव्यवहार ााल्याचे ननदर्शनास आल्यास सींबींधधताींवर फौजदारी कारवाई करुन 
त्याबाबतचा अहवाल र्ासनास सादर करण्याबाबतच्या सूचना आयुक्त, आददवासी ववकास याींना 
र्ासन पत्र दद. २०.०१.२०१५ अन्वये ददलेल्या आहेत. 
      सदर गैरव्यवहाराच्या पाश्वशिूमीवर मा.मखु्यमींत्री याींच्या ननदेर्ानुसार मर्षयवतृ्ती 
योजनाींमधील गैरव्यवहाराची चौकर्ी करण्यासाठी ववर्ेष चौकर्ी पथक थथापन करणेबाबतचा 
प्रथताव गहृ वविागाकड ेपाठववण्यात आलेला आहे. 

----------------- 
महात्मा फुले मागासिगीय वििास महामांडळाला ननधी उपलब्ध िरुन देण्याबाबत 

 (२८) *  ५६०५   श्री.माणणिराि ठािरे, डॉ.सुधीर ताांब,े श्री.सांजय दत्त :   सन्माननीय 
सामाजजि न् याय मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) अनुसूधचत जातीच्या ववदयार्थयाांसाठी ताींबत्रक व उच्च मर्क्षणाकरीता महात्मा फुले 
मागासवगीय ववकास महामींडळामाफश त र्ैक्षणणक कजश पुरवठा करण्यात येत असुन राज्य 
र्ासनाने कें द्र र्ासनाच्या अखत्याररतील एनएसएफडीसी ला सदर प्रथतावाच्या अनुषींगाने ननधी 
माधगतला व त्या बदल्यात ननधीबाबत हमीसुध्दा ददली मात्र अदयापपयांत महात्मा फुले 
मागासवगीय ववकास महामींडळाला ननधी प्राप्त ााला नाही, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, उक्त र्ैक्षणणक हमी प्रकरणात ववदयार्थयाांना ववमा काढावा लागत असून ववमा 
िरणे र्क्य होत नसल्याने काही प्रकरणात ववमा न काढल्यामुळे काही ववदयार्थयाांच्या 
कजाशच्या रकमा तर्ाच पडून रादहल्या आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त ववम्याची जाचक अ् रद करण्यात येणार आहे काय, 
(४) असल्यास, र्ैक्षणणक कजाशची प्रलींबबत असलेली प्रकरणे ननकाली काढण्यात कोणती 
तातडीची कायशवाही केली आहे वा येत आहे, 
(५) नसल्यास, त्याची कारणे काय आहेत ? 
  

श्री. राजिुमार बडोले : (१) होय. 
(२) हे खरे नाही, एनएसएफडीसीच्या ध्येय धोरणाप्रमाणे र्ैक्षणणक कजश प्रकरणामध्ये ववमा 
काढणे आवश्यक आहे. परींतु र्ैक्षणणक कजश प्रकरणात ववमा न काढल्यामुळे कोणत्याही 
ववदयार्थयाशच्या रकमा तर्ाच पडून रादहलेल्या नाहीत अथवा अर्ाप्रकारची कोणतीही तक्रार 
र्ासनास प्राप्त ााली नाही. 
(३) एनएसएफडीसी, नवी ददल्ली याींच्या कजाशच्या अ्ी व र्ती तसेच मागशदर्शक सूचनाप्रमाणे 
र्ैक्षणणक कजश योजनेतींगशत कजश ववतरण वेळी अजशदाराच्या नावे ववमा काढणे बींधनकारक 
असून ववम्याची अ् रद करण्याचे अधधकार हे राषरीय अनुसूधचत जाती व ववत्त ववकास 
महामींडळास (एनएसएफडीसी) आहेत. 
(४) कें द्राकडून (एनएसएफडीसी) ननधी प्राप्त ााल्यानींतर र्ैक्षणणक कजाशची प्रलींबबत प्रकरणे 
प्राथम्यान ेननकाली काढण्याबाबत कायशवाही करण्यात येईल. 
(५) प्रश्न उद् ावत नाही. 

----------------- 
प्रशासिीय सेिेतील अपांगाची ररक् त पदे तातडीन ेभरण् यासांदभाचत 

(२९) *  ५६४९   डॉ.नीलम गोऱहे :   सन्माननीय सामाजजि न् याय मांत्री पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
(१) प्रर्ासकीय सेवेतील (आयएएस) ननयुक्त् या व सवश सरकारी नोक-याींमध्ये अपींगाना ३ ्क् के 
जागा राखीव ठेवणे बींधनकारक आहे हे खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, राज् यातील अपींगाच् या ३ हजार जागा ररक् त आहेत हेही खरे आहे काय, 
(३) असल् यास, सदरची पदे ररक् त असण् याची कारणे काय आहेत, 
(४) असल् यास, ही ररक् त पदे तातडीन े िरण् यासींदिाशत र्ासनान े कोणती कायशवाही केली वा 
करण् यात येत आहे ? 
  

श्री. राजिुमार बडोले : (१) होय. 
(२), (३) व (४) मा.उच्च न्यायालय, मुींबई येथे दाखल रर् याधचका क्र. ३२९४/२०१०-ननमलमा 
अनींत सुवे ववरुध्द महाराषर र्ासन या न्यायालयीन प्रकरणीच्या अनुषींगाने सवश मींत्रालयीन 
वविागाींकडून अपींगाींच्या अनुर्ेषाबाबत वेळोवेळी आढावा घेण्यात येत आहे. त्यानुसार 
सदयस्थथतीमध्ये अपींगाींच्या ररक्त पदाींच्या अनुर्ेषापकैी २५५३ पदे िरण्यात आलेली असून, 
६१० पदाींकरीता जादहराती देण्यात आलेल्या आहेत. २४७६ पदाींचा अनुर्ेष मर्ल्लक असून, सदर 
पदे िरण्याबाबत सवश सींबींधधताींकड ेसतत पाठपुरावा करण्यात येत आहे. तसेच ववर्ेष िरती 
मोदहम राबवून अपींग व्यक्तीींचा नोकरीमधील अनुर्ेष िरुन काढण्यात येईल. 

----------------- 
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सामाजजि न् याय ि विशेष सहाय्य विभागामाफच त महाविद्यालयातील 
प्राध् यापिाांना ननयममत िेतन देण्याबाबत 

  

(३०) *  ५६९८   डॉ.सुधीर ताांब,े श्री.सांजय दत्त, श्री.अशोि उफच  भाई जगताप :   
सन्माननीय सामाजजि न् याय मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) सामास्जक न् याय व ववर्ेष सहाय्य वविागामाफश त सन २००८-०९ पासून आश्रमर्ाळाींना 
शे्रणीवाढीन े राज् यात १४७ कननष ठ महाववदयालयाना जोडण् यात आली आहेत. मात्र या 
महाववदयालयातील प्राध् यापकाींना ६ वषाशपासून वेतन न ददल् याने ददनाींक २१ जुलैपासून हे 
प्राध् याप्रक सींपावर गेले असल् यामळेु राज् यातील २५ ह जार ववदयार्थ याांचे नुकसान होत असल् याच े
ददनाींक ८ ऑगथ ्, २०१४ रोजी वा त् यादरम् यान ननदर्शनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल् यास, या प्राध् यापकाींना ननयममत वेतन देण् यासींदिाशत र्ासनान ेकाय कायशवाही केली 
आहे वा करण् यात येत आहे, 
(३) नसल् यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. राजिुमार बडोले : (१) होय. 
(२) र्ासन ननणशय दद. २६.०६.२००८ व दद. ३१.०८.२००९ अन् वये राज् यात ववजािज 
आश्रमर्ाळेंच् या १४८ कननष ठ महाववदयालयाींना मान् यता देण् यात आलेली आहे. सदर कननष ठ 
महाववदयालयातील मर्क्षक व मर्क्षकेतर कमशचा-याींच् या पदाींना उच् चाधधकार सममतीची मान् यता 
नसल् याने वेतन अदा करता आलेले नाही. पदाींना मान् यता देण् याचा प्रथ ताव उच् चाधधकार 
सममतीस सादर करण् यात आला होता. उच् चाधधकार सममतीन े ददलेल् या ननदेर्ानुसार प्रथ ताव 
मा.ववत् त मींत्री आणण मा.मुख् यमींत्री याींच् या मान् यतेन ेउच् चाधधकार सममतीस फेरसादर करण् यात 
आला आहे. 
(३) प्रश् न उद् ावत नाही. 

----------------- 
हडपसर ते ििटीिाट टोलनाक्यादरम् यानाच् या रस्त् त् याांच् या रुां दीिरणाचे िाम रेंगळल्ह याबाबत 

(३१) *  ५७५४   श्री.जनाचदन चाांदरूिर, श्री.सांजय दत्त, श्री.रामहरी रुपनिर, डॉ.सुधीर ताांब े:   
सन्माननीय सािचजननि बाांधिाम (सािचजननि उपक्रम िगळून) मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :-  

(१) पुणे-सोलापूर महामागाशवरील हडपसर त े कव्ीवा् ्ोकनाक् यादरम् यानाच् या रथ त् याींच् या 
रुीं दीकरणाच ेकाम रेंगाळल् याच ेमाहे जानेवारी, २०१५ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदर्शनास आले हे 
खरे आहे काय, 
(२) असल् यास, सदर काम पुणश करण् याबाबत र्ासनान ेकाय कायशवाही केली वा करण् यात येत 
आहे, 
(३) नसल् यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. चांद्रिाांत पाटील : (१) होय. 
(२) कक.मी. ८/८०० ते कक.मी. १२/२०० या लाींबीतील महामागाशच् या अस्थतत् वातील कॅरेजवेच् या 
दोन् ही बाजूस मध् ये वपण् याच् या पाण् याची पाईपलाईन आहे. ती हलववण् याबाबत लष कर पाणी 
पुरवठा वविाग, पुणे महानगरपामलका याींच् यार्ी सतत पाठपुरवठा चालू आहे. सदरच् या पाईप 
लाईन हलववण् याचे काम ााल् यानींतर रथ त् याच ेकाम पूणश करण् याच ेननयोजन आहे. 
(३) प्रश् न उद् ावत नाही. 

----------------- 
िसतीगहृात प्रनतननयुक्तीिर िायचरत असलेल्हया महहला गहृपालास िायम िरण्याबाबत 

(३२) *  ५७९२   श्रीमती हुस्त्नबानू खमलफे, श्री.सांजय दत्त, श्री.माणणिराि ठािरे, श्री.सुभाष 
झाांबड :   सन्माननीय आहदिासी वििास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) अमरावती स्जल् ्यातील सींत कीं वरराम चौक येथील वसतीगहृात २० वषीय ववदयाथीनीची 
अत् यींत अत् यावथ था एका मुलीला जन् म ददला, त् या ववदयाथीनी व नतचा नवजात बामलकेला 
अनतदक्षता वविागात दाखल करण् यात आले असून या गींिीर प्रसींगी उक् त वसतीगहृाच् या 
गहृपालाींनी काळजी घेण् याची गरज असताींना गहृपालकाींनी याकड े दलुशक्ष केल् याची बाब माहे 
जानेवारी, २०१५ मध् ये वा त् यादरम् यान ननदर्शनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल् यास, उक् त वसतीगहृात कायशरत मदहला गहृपाल प्रनतननयुक्तीवर असून एकही 
गहृपाल कायम नसल् याने अर्ा प्रकरणी दलुशक्ष होत असल् याने कायमथ वरुपी गहृपाल देण् याची 
मागणी थ थाननकाींकडून होत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल् यास, प्रश् न िाग २ बाबत कोणती कायशवाही करण् यात आली आहे, 
(४) नसल् यास, त् यामागील ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

श्री. विष्ट् णु सिरा : (१) अींर्त: खरे आहे. 
अमरावती र्हरातील, कीं वरनगर िागातील आददवासी मुलीींचे र्ासकीय वसतीगहृ क्र.३ 

येथे प्रवेमर्त असलेली एक ववदयाथीनी दद. २९.१२.२०१४ रोजी स्जल् हा सामान् य रुग् णालय, 
अमरावती येथ ेप्रसुत ााली आहे, ही बाब खरी आहे. परींत ुसदर ववदयाथीनीला र्ारीररक त्रास 
होत असल् याने मदहला गहृपालाींनी तात् काळ या ववदयाथीनीला  रुग् णालयात दाखल केले. तसेच 
ववदयाथीनीच् या प्रसुतीदरम् यान नतच् यासोबत वसतीगहृाच् या गहृपाल रुग्णालयात हजर होत् या. 
त् यामुळे गहृपाल याींनी ववदयाथीनीच् या प्रसुतीवळे नतची काळजी घेतली नाही व दलुशक्ष केले, ही 
बाब खरी नाही. 
(२), (३) व (४) अमरावती येथ ेआददवासी मुलीींसाठी ५०० प्रवेर् क्षमतेचे र्ासकीय वसतीगहृ 
मींजूर आहे. सदरहू वसतीगहृाच् या व् यवथ थापनासाठी गहृप्रमुख-१, गहृपाल-२ व इतर ९    
कमशचा-याींची पदे मींजूर आहेत. त् यापैकी गहृपालाची २ पदे व इतर सहायक कमशचा-याींची पदे 
िरलेली आहेत. गहृप्रमखु या पदाचा अनतररक् त कायशिार अन् य गहृपालाींकड ेसोपववण् यात आला 
आहे. 
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सदरचे वसतीगहृ हे मोठया क्षमतचेे असल् याने सदरहू वसतीगहृास एकबत्रत थ वरुपात 
खाजगी इमारत न ममळाल् यामळेु पयाशयी ३ दठकाणी खाजगी इमारतीमध् ये मुलीींची ननवास 
व् यवथ था करण् यात आली आहे. सबब, सदर ३ इमारतीमधील वसतीगहृाींसाठी ननयममत २ व 
प्रनतननयुक् तीने २ अर्ा एकूण ४ गहृपालाींची ननयुक् ती केलेली आहे. सदरच् या ३ इमारतीींपकैी 
कीं वरनगर या िागातील इमारतीमधील १०० मलुीींच े व् यवथ थापनासाठी प्रिारी गहृपालाची 
जबाबदारी स्जल् ्यातील र्ासकीय आश्रमर्ाळेतील थ त्री-अधधक्षीका श्रीमती व् ही.डी.उज् जैनकर 
याींच्याकड ेसोपववण् यात आलेली आहे. ननयममत व प्रनतननयुक् तीन ेकायशरत असलेल् या गहृपाल व 
इतर सहायक कमशचा-याींदवारे मलुीींच् या वसतीगहृाच े दैनींदीन कामकाज केले जात असल् याने 
वसतीगहृ प्रर्ासनाकड ेदलुशक्ष होत आहे, हे खरे नाही. 

----------------- 
राज्यातील अपांगाांच्या व्यिसाय प्रमशक्षण देणाऱया िमचशाळेतील िमचचाऱयाांना 

 सेिाननितृ्ती ि उपदान योजना लागू िरण्याबाबत 

(३३) *  ६३२४   श्री.नागो गाणार, श्री.अननल सोले, श्री.रामनाथ मोत े:   सन्माननीय 
सामाजजि न् याय मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील अपींग र्ाळाींमधील कमशचाऱ्याींना सेवाननवतृ्ती योजना ददनाींक ३१ माचश, १९८१ 
पासून लागू करण्यात आली, हे खरे आहे काय, 
(२) परींतु राज्यातील अपींगाींना व्यवसाय प्रमर्क्षण देणाऱ्या कमशर्ाळेतील ददनाींक १ नोव्हेंबर, 
२००५ पूवी ननयुक्त कमशचाऱ्याींना सेवाननवतृ्ती व उपदान योजना लागू करण्यात आलेली नाही, 
हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, या प्रकरणी राज्याच े ववत्तमींत्री याींनी ददनाींक २३ नोव्हेंबर, २०१४ रोजी व 
नागपूर वविागाच्या जनप्रनतननधीींनी ददनाींक १८ फेब्रुवारी, २०१५ रोजी र्ासनास पत्र देऊन 
कमशचाऱ्याींना न्याय देण्याची मागणी केली, हे ही खरे आहे काय, 
(४) ददनाींक ९ जानेवारी, २०१५ रोजी मा.मींत्री, सामास्जक न्याय वविाग याींच्या अध्यक्षतेखाली 
बैठक घेण्यात आली, हे ही खरे आहे काय, 
(५) असल्यास, मा.आयुक्त अपींग कल्याण, महाराषर राज्य, पुणे याींनी ददनाींक २१ जानेवारी, 
२०१५ रोजी अपींगाींच्या कमशर्ाळेतील कमशचाऱ्याींना सेवाननवतृ्ती वेतन योजना लागू 
करण्याबाबतचा प्रथताव सामास्जक न्याय वविागाकड ेपाठववला, हे ही खरे आहे काय, 
(६) असल्यास, या प्रकरणी र्ासनाने कोणता ननणशय घेतला अथवा घेणार आहे आणण 
केव्हापयांत ? 
  

श्री. राजिुमार बडोले : (१) होय. 
(२) होय. 
(३) होय. 
(४) होय. 
(५) व (६) होय. प्राप् त प्रथ तावाच् या तपासणीअींती उपस्थथत ाालेल् या मुदयाींची मादहती 
आयुक् त, अपींग कल् याण, महाराष र राज् य, पुणे याींच् याकडून मागववण् यात आलेली आहे. सदर 
मुदयाची पूतशती ााल् यानींतर कायशवाही करण् यात येईल. 

----------------- 
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आहदिासी विभागामाफच त आहदिासी विद्यार्थ याांना मॅरीिोत् तर मशष्ट् यितृ् ती देणेबाबत 

(३४) *  ५२२०   श्री.धनांजय मुांड,े श्री.सुननल तटिरे, श्री.विक्रम िाळे :   सन्माननीय 
आहदिासी वििास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) आददवासी वविागामाफश त आददवासी ववदयार्थ याांना मॅरीकोत् तर मर्ष यवतृ् ती अींतगशत ११ वी त े
उच् च मर्क्षणापयांत मर्ष यवतृ् ती ददली जात,े हे खरे आहे काय, 
(२) असल् यास, राज् यातील महाववदयालयाींचे मॅवपींग सींबींधधत काम माथ ्ेक कीं पनीकडून वेळेत 
पुणश न ााल् यान े राज् यातील दीड लाखाींपेक्षा अधधक आददवासी ववदयाथी मर्ष यवतृ् तीपासून 
वींधचत असल् याची बाब ददनाींक ४ फेब्रुवारी, २०१५ रोजी वा त् यासुमारास ननदर्शनास आली आहे, 
हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल् यास, मर्क्षण सींथ था आणण माथ ्ेक कीं पनी व आददवासी वविागाच् या प्रर्ासकीय 
ददरींगाईमुळे ही पररस्थथती उद् ावली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल् यास, ववदयार्थ याांच् या मर्ष यवतृ् तीस ववलींब लावणा-या माथ े्क कीं पनी, मर्क्षण सींथ था व 
सींबींधधताींवर काय कारवाई करण् यात आली वा येत आहे, 
(५) आददवासी ववदयार्थ याांना तातडीने मर्ष यवतृ् ती देणेबाबत र्ासनाची िूममका काय आहे ? 
  

श्री. विष्ट् णु सिरा : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२), (३), (४) व (५) िारत स रकार मॅरीकोत् तर मर्ष यवतृ् ती ही ऑनलाईन पध् दतीने सींगणक 
आज्ञावलीदवारे सन २०१२-१३ पासून ववतरीत करण् यात येत आहे. सदर सींगणक आज्ञावलीचे 
कामकाज र्ासन मान् यतेनसुार मे. माथ ्ेक प्र.मल. या कीं पनीकडून करण् यात येत आहे. 
     सन २०१४-१५ या र्ैक्षणणक वषाशत मर्ष यवतृ् ती व मर्क्षण र्ुल् क प्रनतपूती कररता 
वविागाकड े नोंदणी ाालेल् या महाववदयालयाींची मान् यता, अ् यासक्रम मान् यता, अ् यासक्रम 
कालावधी इ. बाबत खात्री करण् यासाठी व मर्ष यवतृ् ती रकमेच् या वा्पामध् ये पारदर्शकता 
येण् यासाठी वविागादवारे मॅपीींग प्रकक्रया सुरु करण् यात आली. मपॅीींग प्रक्रीयेकरीता अननवाशय 
असलेले मसक् युरी्ी ऑडी् करुन मॅपीींगसह सींगणक आज्ञावली जानेवारी, २०१५ पासून सुरु 
करण् यात आली. त् यानींतर र्ीरतेतेने नोंदणी ाालेल् या १५,३५१ महाववदयालयाींपकैी १२,९९८ 
महाववदयालयाींचे मॅपीींग पूणश ाालेले आहे. उवशररत २३५३ महाववदयालयाींचे मॅपीींग प्रक्रीया 
प्रगतीपथावर आहे. 
     सन २०१४-१५ या र्ैक्षणणक वषाशत िारत स रकार मॅरीकोत् तर मर्ष यवतृ् ती व मर्क्षण 
र्ुल् क पररक्षा र्ुल् क प्रनतपूती या योजनेंतगशत एकूण १,३५,२३१ ववदयार्थ याांनी सींकेत थ थळावर 
नोंदणी केलेली असून माहे फेब्रुवारी, २०१५ अखेर ६३,२७२ ववदयार्थ याांना मर्ष यवतृ्ती व मर्क्षण 
र्ुल् क रकमाींच ेवा्प करण् यात आलेले आहे. महाववदयालयाींच् या मॅपीींग प्रक्रीयेमुळे ववदयार्थ याांना 
मर्ष यवतृ् ती व मर्क्षण र्ुल् क रक् कम देण् यास ववलींब होत आहे. तथावप, या प्रकक्रयेत ाालेला 
ववलींब हा सींबींधधत सींगणक आज्ञावली व मॅपीींग प्रणालीतील ताींबत्रक अडचणीींमुळे ाालेला आहे. 
सदर ताींबत्रक अडचणी दरू करण् यात येत आहेत. आददवासी वविागाकडून महाववदयालय 
मॅपीींगबाबत व ऑनलाईन अजाशदवारे नोंदणी केलेल् या ववदयार्थ याांना मर्ष यवतृ् ती व मर्क्षण र्ुल् क 
प्रनतपूती रक् कम तातडीने मींजूर करण् याववषयी प्रकल् प थ तरावरुन महाववदयालयाकड ेपाठपुरवठा 
सुरु आहे. 

----------------- 
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पालघर तालुक्यातील बागायती शतेमालाच्या विक्रीसाठी बाजारपेठ होणेबाबत 
  

(३५) *  ४६३९   श्री.आनांद ठािूर, श्री.हेमांत टिले, श्री.राहुल नािेिर, श्री.सुननल तटिरे, 
श्री.नरेंद्र पाटील :   सन्माननीय पणन मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) पालघर तालुक्यातील बागायती र्ेतमालाच्या ववक्रीसाठी बाजारपेठ नसल्यामुळे र्ेतकऱ्याींचे 
मोठया प्रमाणात नुकसान होत आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, वसई त े चारो्ी दरम्यान बाजारपेठ व्हावी अर्ी मागणी थथाननक र्तेकरी 
वगाशकडून सातत्याने होत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, याची र्ासनान ेचौकर्ी केली आहे काय, 
(४) असल्यास, पालघर तालुक्यातील बागायती र्ेतकऱ्याींच े होणारे नुकसान पाहता लवकरात 
लवकर बाजारपेठ होणेसाठी र्ासनाने कोणती कायशवाही वा उपाययोजना केली आहे वा 
करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, कायशवाहीस होत असलेल्या ददरींगाईची सवशसाधारण कारणे काय आहेत ? 
  

श्री. चांद्रिाांत पाटील : (१) व (२) नाही. पालघर येथ ेकृवष उत्पन्न बाजार सममती असून तेथ े
र्ेतकरी व व्यापारी याींचसेाठी सुववधा उपलब्ध आहेत. 
(३), (४) व (५) प्रश्न उद् ावत नाही. 

----------------- 
अपांग विद्यार्थयाांच्या शाळाांना अनदुान देणेबाबत 

 (३६) *  ३९४८   श्री.सनतश चव्हाण, श्री.हेमांत टिले, श्री.प्रिाश गजमभये, श्री.अननल भोसले, 
डॉ.सुधीर ताांब,े श्री.विक्रम िाळे, श्री.ख्िाजा बेग, श्री.हदपिराि साळुांख-ेपाटील, श्री.धनांजय मुांड,े 
श्री.अमरमसांह पांडडत, श्री.अब्दलु्हलाखान दरुाचणी :   सन्माननीय सामाजजि न् याय मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यात अपींग ववदयार्थयाांच्या मर्क्षणासाठी ८८७ र्ाळा असनू सुमारे ४०,००० ववदयाथी 
मर्क्षण घेतात, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर र्ाळा अनुदानपात्र करणेसाठी राज्यातील ववववध थवींयसेवी सींथथा २००२ 
पासून प्रयत्न करीत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सदर र्ाळाींना अनदुान देणेबाबत र्ासनान ेकोणती कायशवाही केली वा करण्यात 
येत आहे, 
(४) अदयाप कोणतीच कायशवाही केली नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय ? 
  

श्री. राजिुमार बडोले : (१) राज्यात अपींग ववदयार्थयाांच्या मर्क्षणासाठी १५५८ र्ाळा असून 
सुमारे ६५७११ इतके ववदयाथी मर्क्षण घेत आहेत. 
(२) होय. 
(३) व (४) ववनाअनुदान तत्वावरील अपींगाींच्या र्ाळा / कमशर्ाळाींना अनुदान तत्वावर मान्यता 
देण्याबाबत र्ासन थतरावर कायशवाही सुरु आहे. 
 ----------------- 
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औरांगाबाद विभागातील सािचजननि बाांधिाम विभागात मोठया 
प्रमाणात गैरव् यिहार झाल्ह याबाबत 

 (३७) *  ६१५०   श्री.विक्रम िाळे :   सन्माननीय सािचजननि बाांधिाम (सािचजननि उपक्रम 
िगळून) मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) औरींगाबाद वविागातील सावशजननक बाींधकाम वविागात मोठ्या प्रमाणात गैरव् यवहार 
ााल् याचे माहे फेब्रुवारी, २०१५ च् या पदहल् या सप् ताहात ननदर्शनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल् यास, उक् त प्रकरणी र्ासनामाफश त चौकर्ी केली आहे काय, 
(३) असल् यास, चौकर्ीत काय आढळून आले व तदनुसार सदर गैरव् यवहारास जबाबदार 
असणा-याींवर र्ासनाने कोणती कारवाई केली वा करण् यात येत आहे, 
(४) अदयाप कोणतीच कारवाई केली नसल् यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

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

----------------- 
राज्यातील सािचजननि बाांधिाम विभागात पाच िोटी रुपयाांचा बबल घोटाळा झालेबाबत 

(३८) *  २८३७   डॉ.अपूिच हहरे :  ताराांकित प्रश्न क्रमाांि ८४ ला हदनाांि १८ डडसेंबर, २०१४ 
रोजी हदलेल्हया उत्तरासांदभाचत :    सन्माननीय सािचजननि बाांधिाम (सािचजननि उपक्रम 
िगळून) मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यात सावशजननक बाींधकाम वविागात पाच को्ी रुपयाींचा बबल घो्ाळा ााल्या प्रकरणी 
मा.अधधक्षक अमियींता, मुींबई याींना चौकर्ीच ेआदेर् देण्यात आले आहेत, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, मा.अधीक्षक अमियींता, मुींबई याींच्याकडील अप्राप्त चौकर्ी अहवाल र्ासनास 
प्राप्त ााला आहे काय, 
(३) असल्यास, प्रथतुत अहवालानसुार कोण-कोण दोषी असल्याचे ननषपन्न ााले व त्यानुसार 
दोषीींववरुध्द पुढे कोणती कारवाई करण्यात आली वा येत आहे, 
(४) नसल्यास, सदरील चौकर्ी केव्हापयांत पूणश होणे अपेक्षक्षत आहे व यासाठी होत असलेल्या 
ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

श्री. चांद्रिाांत पाटील : (१) हे खरे आहे. 
(२) चौकर्ी अहवाल र्ासनास प्राप्त ााला आहे. 
(३) चौकर्ी अहवालाच ेअनुषींगाने मुख्य अमियींता, सा.बाीं.प्रादेमर्क वविाग, मुींबई याींचे अमिप्राय 
मागववण्यात आले आहेत. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

----------------- 
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मुांबईतील बांद पडलेल्हया िापड धगरण्या स्त्थलाांतरीत िरणेबाबत 

 (३९) *  ६२६३   श्री.अमरमसांह पांडडत, श्री.धनांजय मुांड े:   सन्माननीय िस्त् त्रोद्योग मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मुींबईतील चार कापड धगरण्या नाींदगावपेठ आणण बार्ी येथे थथानाींतरीत केलेल्या आहेत, हे 
खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, मुींबईत बींद पडलेल्या इतर कापड धगरण्या कापसू उत्पादक िागात थथानाींतरीत 
करण्यासाठी र्ासनान ेउच्चाधधकार सममती थथापन केली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, बीड स्जल््यातील गेवराई, माजलगाव सारख्या सवाशधधक कापसू उत्पादक 
तालुक्यात अर्ा कापड धगरणी थथानाींतरीत करण्याचा प्रथताव उच्चाधधकार सममतीसमोर आहे 
काय, 
(४) बीड स्जल््यातील कापूस उत्पादक िागात कापड ननममशती करणाऱ्या कापड धगरण्या 
थथानाींतरीत करण्यासाठी र्ासन कोणती उपाययोजना करणार आहे वा करण्यात येत आहे ? 
 

श्री. चांद्रिाांत पाटील : (१) नाही. 
(२) नाही. 

राष रीय वथ त्रोदयोग महामींडळाच् या मुींबईतील बींद धगरण् या व बींद होण् याच् या मागाशवर 
आहेत अश् या धगरण् या राज् यातील कापूस उत् पादक के्षत्रात थ थलाींतर करण् यासाठी येणा-या ववववध 
अडचणी सोडववण् यासाठी समन् वय करण् यासाठी अ.मु.स.(वथ त्रो.) याींच् या अध् यक्षतेखाली 
सींननयींत्रण सममतीची र्ासन ननणशय दद. ९/२/२०१५ थ थापना करण् यात आली आहे. 
(३) व (४) नाही. 

राष रीय वथ त्रोदयोग महामींडळ हे कें द्र र्ासनाच् या अखत् याररत असनू कें द्र र्ासनाच् या 
सहमतीने राषरीय वथ त्रोदयोग महामींडळाचे कामकाज चालते. सदयस्थथतीत मुींबईतील बींद 
धगरण् या बीड स्जल् ्यातील कापसू उत् पादक के्षत्रात थ थलाींतर करण् याबाबतची बाब राष रीय 
वथ त्रोदयोग महामींडळाच् या ववचाराधधन नाही. 

----------------- 
मशरिली (ता.अमलबाग) ग्रामपांचायत हद्दीतील मशरिली-माणिुळे 

 रस्त्त्यािरील सांरक्षण मभांत पडल्हयाबाबत 

(४०) *  ४६८६   श्री.सुननल तटिरे, श्री.हेमांत टिले, श्री.किरण पािसिर, श्री.हदपिराि 
साळुांख-ेपाटील, श्री.नरेंद्र पाटील, श्री.ख्िाजा बेग :   सन्माननीय सािचजननि बाांधिाम 
(सािचजननि उपक्रम िगळून) मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) मर्रवली रस्ामपींचायत हदीतील (ता.अमलबाग) मर्रवली-माणकुळे रथत्यावरील सींरक्षण मिींत 
गेल्या पाच मदहन्यापासून पडलेली असल्याने तथेील जनता व वाहनचालकाींना अपघात 
होण्याची दा् र्क्यता ननमाशण ााली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, याबाबत र्ासनान ेचौकर्ी केली आहे काय, 
(३) असल्यास, चौकर्ीत काय आढळून आले व तदनुसार पुढे कोणती कायशवाही केली वा 
करण्यात येत आहे ? 
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श्री. चांद्रिाांत पाटील : (१) अींर्त  खरे आहे. 
(२) व (३) ऑगथ ् २०१४ मध् ये अनतवषृ ्ी ााल् यामुळे सींरक्षक मिींतीचा काही िाग कलींडला 
होता. सदर कलींडलेला िाग त् याच वेळी दरुुथ त करण् यात आला असून सदयस्थथतीत सदर 
रथ त् यावरील वाहतुक सुरळीतपणे सुरु आहे. 
     सदर पडलेली सींरक्षक मिींत मींजूरी, ननधी, ननकष व प्राथम् यक्रमानुसार बाींधणेच ेननयोजन 
आहे. 

----------------- 
मभिांडी-ठाणे रोडिरील िशेळी (जज.ठाणे) येथ ेिल्ह याण सांगम ान् राटेि प्रा.मल.या 

िां पनीन ेटोलनािा सुरु िेल्हयाबाबत 

 (४१) *  ३६१७   श्री.नरेंद्र पाटील, श्री.सुननल तटिरे, श्री.अब्दलु्हलाखान दरुाचणी, श्री.जगन्नाथ 
मशांदे, अॅड.जयदेि गायििाड, श्री.सनतश चव्हाण, श्री.हेमांत टिले, श्री.हदपिराि साळुांख-ेपाटील, 
श्री.किरण पािसिर, श्री.ख्िाजा बगे :   सन्माननीय सािचजननि बाांधिाम (सािचजननि उपक्रम 
िगळून) मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
 (१) ठाणे स्जल् ्यातील मिवींडी-ठाणे रोडवरील कर्ळेी येथे कल्याण सींगम इन् रा्ेक प्रा.मल.या 
कीं पनीन े्ोलनाका उिारुन माहे जानेवारी, २०१५ पासून ्ोलनाका सुरु केला आहे, हे खरे आहे 
काय, 

(२) असल् यास, सदर ्ोलनाक् याच् या ववरोधात र्केडो ्ेम् पो चालकाींनी ददनाींक ५ जानेवारी, 
२०१५ रोजी वा त् यासुमारास मोचाशचे आयोजन केले होत,े हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल् यास, सदर ्ोलनाका बींद करणेबाबत र्ासनाने कोणती कायशवाही केली वा करण् यात 
येत आहे, 
(४) अदयाप कोणतीच कायशवाही केली नसल् यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 

श्री. चांद्रिाांत पाटील : (१) नाही. 
सदर प्रकल् पाकररता पथकर दद. १७.११.२०११ पासनू सुरु करण् यात आला आहे. 

(२) होय. 
(३) दद. ५.१.२०१५ रोजी मोच् याश दरम् यान प्राप् त ननवेदनातींगशत प्रमुख मागण् या हया र्ासन 
पररपत्रकाप्रमाणे ५.०० कक.मी. पररसरातील नागररकाींना ्ोल वसलुी सवलत ममळण् याववषयी, 
थ थाननक रदहवाश् याींना ्ेम् पोकरीता म् हणजेच हलक् या व् यापारी मालवाहतूक करणा-या 
वाहनाींकरीता (LCV) पास सवलत ममळाली पादहजे, रथ त् यावरील खयाड े िरणे तसेच सोयी 
सुववधा पुरववणे या होत् या. 
्ेम् पो या वाहन प्रकाराकररता पास देण् याची तरतूद पथकर अधधसूचनेत नाही. 

रथ त् यावरील खयाड े िरण् यात आले असून रथ ता वाहतूकीस सुस्थथतीत आहे. 
करारपत्राप्रमाणे इतर सुववधा उपलब् ध करुन देण् याववषयी प्रकलप कीं त्रा्दारास सुचना देण् यात 
आल् या असून त् यानसुार कायशवाही करण् यात येत आहे. 
(४) प्रश् न उद् ावत नाही. 

----------------- 
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राज्यात भािड जनािरे खरेदी प्रिरणी व्यापाऱयाांना होणारा त्रास 

(४२) *  ३७१४   श्री.हदपिराि साळुांख-ेपाटील, श्री.हेमांत टिले, श्री.प्रिाश गजमभये, श्री.अननल 
भोसले, श्री.नरेंद्र पाटील, श्री.अमरमसांह पांडडत, श्री.धनांजय मुांड,े श्री.सनतश चव्हाण, श्री.सुननल 
तटिरे, श्री.ख्िाजा बेग, श्री.अब्दलु्हलाखान दरुाचणी :   सन्माननीय पणन मांत्री पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यात िाकड जनावरे खरेदी करुन रक मधून वाहतूक करीत असता ववववध सींघ्नादवारे 
जनावरे वाहून नेणारे रक अडवून नाहक त्रास देत असल्यान े व्यापाऱ्याींनी अकलजू येथील 
आठवडा बाजारावर माहे जानेवारी, २०१५ च्या दसुऱ्या आठवडयातील जनावराच्या खरेदी 
बाजारावर बदहषकार ्ाकला, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी र्ासनामाफश त चौकर्ी केली आहे काय, 
(३) असल्यास, चौकर्ीत काय आढळून आले व तदनसुार िाकड जनावरे खरेदी प्रकरणी 
व्यापाऱ्याींना नाहक त्रास होऊ नये म्हणून र्ासनान ेकोणती उपाययोजना केली वा करण्यात 
येत आहे, 
(४) अदयाप कोणतीच उपाययोजना केली नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

श्री. चांद्रिाांत पाटील : (१) होय. परींतु दद. १५.२.२०१५ पासून िाकड जनावरे खरेदी करणा-या 
व् यापा-याींनी बाजार सममतीच् या आठवडी बाजारामध् ये पूवशवत िाकड जनावराींची (िारतीय गोवींर् 
सोडून) खरेदी-ववक्री सुरु केलेली आहे. 
(२), (३) व (४) प्रश् न उद् ावत नाही. 

----------------- 
िशेडी घाटातील भुयारी मागाचच ेिाम पूणच िरण्याबाबत 

(४३) *  ४१६१   श्री.सांजय दत्त, श्री.शरद रणवपस,े श्री.अशोि उफच  भाई जगताप, डॉ.नीलम 
गोऱहे, श्री.सुननल तटिरे, श्री.हेमांत टिले, श्री.हदपिराि साळुांख-ेपाटील, श्री.किरण पािसिर, 
श्री.नरेंद्र पाटील, श्री.ख्िाजा बेग :   सन्माननीय सािचजननि बाांधिाम (सािचजननि उपक्रम 
िगळून) मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मुींबई-गोवा महामागाशवरील होणारी वाहतुकीची कोंडी सोडववण् यासाठी व अपघात 
्ाळण् यासाठी मुींबई-गोवा महामागाशच् या चौपदरीकरणाींच े काम सध् या सुरू असून त् याअींतगशतच 
कर्ेडी घा्ात १.७२ ककलोमी्र लाींबीचा िुयारी मागाशच ेकाम अींतिूशत करून सहा पदरी िुयारी 
रथ ता बाींधण् याचा प्रथ ताव प्रथ ताववत असल् याच े माहे जानेवारी, २०१५ मध्ये वा त्यादरम्यान 
ननदर्शनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल् यास, प्रथ ताववत प्रथ तावाबाबत ननणशय घेऊन अींमलबजावणी करण् यात आली काय, 
(३) असल् यास, सदर प्रथ तावाच् या खचाशबाबत अथशसींकल् पात तरतूद करण् यात आली आहे 
काय, तसेच सदरच् या मागाशकररता जममन सींपादनाची प्रकक्रया सुरु करण् यात आली आहे काय, 
(४) असल्यास, या िूयारी मागाशवर ककती खचश येणार आहे व सदर ननधीची तरतूद कर्ाप्रकारे 
करण् यात येणार आहे व सदर मागाशचे बाींधकाम केव्हापासून सुरु करण्यात येणार आहे, 
(५) अदयाप उक् त प्रश् नाबाबत कोणतीच कायशवाही ााली नसल् यास ववलींबाची कारणे काय 
आहेत ? 
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श्री. चांद्रिाांत पाटील : (१) होय. 
(२) होय. 
(३) कें द्रर्ासनाच् या एन.एच.डी.पी. IV अींतगशत ननधीची तरतूद केली आहे. सदयस्थथतीत 
िुसींपादनाची कायशवाही प्रगतीपथावर आहे. 
(४) मींजूर सुसाध् यता अहवालानुसार कर्ेडी येथील िुयारी मागाशच ेकामाकरीता ३५७.४३ को्ी 
एवढया ननधीची आवश् यकता आहे. कें द्रर्ासनाच् या एन.एच.डी.पी- IV अींतगशत ननधीची तरतूद 
केली आहे. 
     एकूण लागणा-या जममनीपैकी ९० % जममनीचा ताबा ममळाल् यानींतर ननववदा प्रक्रीया 
करून कामास सुरवात करण् यात येणार आहे. 
(५) प्रश् न उद् ावत नाही. 

----------------- 
सोलापूर शहरातील जडिाहतूि शहराबाहेरुन िळविण्यािररता 

(४४) *  ५९५१   श्री.रामहरी रुपनिर, श्री.अशोि उफच  भाई जगताप, श्री.सांजय दत्त :   
सन्माननीय सािचजननि बाांधिाम (सािचजननि उपक्रम िगळून) मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :-  

(१) सोलापूर र्हरातील जडवाहतकू र्हराबाहेरुन वळववण्याकररता पूवीपासून असणाऱ्या कोंडी 
देगाींव रथत्याच्या मजबूतीकड ेसावशजननक बाींधकाम वविागाचे दलुशक्ष होत असुन या रथत्याची 
दरूवथथा ााली असल्याचे माहे नोव्हेंबर, २०१४ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदर्शनास आले आहे, हे 
खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, रथत्याच्या मजबतूीकररता सावशजननक बाींधकाम वविागान ेकाय कायशवाही केली 
आहे, 
(३) नसल्यास, यामागील ववलींबाची सवशसाधारण कारणे काय आहेत ? 
  

श्री. चांद्रिाांत पाटील : (१), (२) व (३) प्रश् नाधीन रथ ता हा कोंडी देगाव नसून केगाींव ते देगाव 
राज् य मागश क्र.२०५ असा असून त् याची लाींबी ६.०० कक.मी. आहे. या लाींबीपकैी पावसाळ्यात 
क्षनतरस्थ त ाालेल् या १,१०० कक.मी. लाींबीतील खयाड े िरून वाहतकु सुरळीत ठेवण् यात आली 
आहे. सदर रथ त् याच् या आवश् यक लाींबीतील मजबुतीकरण व डाींबरीकरणाचे काम ननधी, ननकष 
व प्राथम् य क्रमाने हाती घेण् याचे ननयोजन आहे. 

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

नाांदगाि पेठ (जज.अमरािती) येथ ेगुांतिणूिीनुसार उद्योगाांमध् ये  
रोजगार ननममचती िरण् याबाबत 

(४५) *  ५९२७   श्री.अशोि उफच  भाई जगताप :   सन्माननीय उद्योग मांत्री पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :-  

(१) नाींदगाव पेठ (स्ज.अमरावती) येथील उदयोगाींमध् ये तब् बल १३ हजार को्ी रुपयाींची 
गुींतवणूक असताना रोजगार ननममशती क्षमता केवळ ४ हजार असल् याचे ददनाींक १२ डडसेंबर, 
२०१४ रोजी वा त् यासुमारास ननदर्शनास आले, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल् यास, गुींतवणूकीनुसार उदयोगाींमध् ये रोजगार ननममशती करण् याबाबत मापदींड ननस्श् चत 
करण् यासींदिाशत र्ासनाने काय कायशवाही केली आहे वा करण् यात येत आहे, 
(३) नसल् यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

श्री. सुभाष देसाई : (१) हे खरे नाही. अमरावती स्जल् ्यातील अनतररक् त अमरावती (नाींदगाव 
पेठ) औदयोधगक के्षत्रातील ्ेक् स्ाईल् स ाोनमध् ये मोठ्या प्रमाणात उदयोग घ्क प्रथ ताववत 
असुन ३ उदयोग घ्काींना िखूींडाचे वा्प करण् यात आले असुन त् यात ७१३ को्ी रुपयाींची 
गुींतवणुक व १४८७ रोजगार ननमाशण होणे अपेक्षक्षत आहे. त्याव्यनतररक्त ्ेक् स्ाईल् स ाोनमध् ये 
३ उदयोग घ्काींना िखुींड वा्प करण् याचे प्रथ ताववत असुन त् यात ५०० को्ीची गुींतवणुक व 
१९१५ रोजगार ननममशती अपेक्षक्षत आहे. 
     याव् यनतररक् त या औदयोधगक के्षत्रात मे.िारत डायनॅममक् स मल.घ्काची ११२७ को्ी 
रुपयाची गुींतवणुक व १७०० रोजगार ननममशती प्रथ ताववत आहे. 
(२) गुींतवणूकीनुसार रोजगाराबाबत मापदींड ननस्श्चत नाहीत. तथावप रोजगार ननममशती करणे व 
त् या अनुषींधगक उदयोगात गुींतवणूक करणे या दोन् ही बाबी थ वतींत्र असून या दोन् हीपकैी एका 
घ्कावर आधाररत उदयोगाींना ठराववक ्प् पा गाठल् यानींतर ववर्ाल प्रकल् प दजाश देण् यात येतो. 
राज् यात ववववध िौगोमलक के्षत्राींची वगशवारी अ, ब, क, ड, ड+ अर्ी करुन यासाठी ककमान ड+ 
या प्रवगाशसाठी रु.२५० को्ी गुींतवणूक अथवा ५०० व् यक् तीींना रोजगार उपलब् ध करुन देणा-या 
उदयोगास ववर्ाल प्रकल् पाींच ेफायदे देण् याच ेर्ासनान ेघोवषत केले आहे. 
(३) प्रश् न उद् ावत नाही. 

----------------- 
अमलबाग तालुक्यातील (जज.रायगड) िरसोली, चाळमळा आणण माणिुळे 

 येथील पुलाांना जोड रस्त्ता नसल्हयाबाबत 

(४६) *  ४५३२   श्री.जयांत पाटील :   ताराांकित प्रश्न क्रमाांि ५१७९४ ला हदनाांि ७ जून, 
२०१४ रोजी हदलेल्हया उत्तरासांदभाचत-:    सन्माननीय सािचजननि बाांधिाम (सािचजननि उपक्रम 
िगळून) मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) अमलबाग तालकु्यातील (स्ज.रायगड) वरसोली-चाळमळा व माणकुळे येथील पुलाींचे काम े
होवून येथ ेअदयापपयांत पोहोच रथता ाालेला नाही, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदरचा रथता न होण्याची कारणे काय आहेत, 
(३) सदर पूलाींना पोहोच रथता न ााल्याने नागरीकाींना दळणवळण करणे गैरसोयीचे ााल्यान े
र्ासन याबाबत कोणती कायशवाही करणार आहे ? 
  

श्री. चांद्रिाांत पाटील : (१) होय. 
(२) मानकुळे धेरींड दरम् यान पलुाच् या जोड रथ त् याकररता रस्ामथ थाींचा ववरोध ववचारात घेऊन 
सुधारीत प्रथ ताव तयार करण् यात येत असून या करता िसूींपादन व आवश् यक त् या परवानग् या 
प्राप् त ााल् यावर ननधी उपलब् धतेनसुार काम हाती घेण् याचे ननयोजन राहील. 
     वरसोली व चाळमळा दरम् यान पलुाच् या जोड रथ त् याकररता िूसींपादनाची प्रकक्रया पूणश 
ााल् यावर ननधीच् या उपलब् धतनेुसार काम हाती घेण् याच ेननयोजन राहील. 
(३) पोहोच रथ ता ाालेला नाही, ही वथ तुस्थथती आहे. तथावप, पयाशयी रथ ता उपलब् ध असून तो 
सुस्थथतीत आहे. 

----------------- 
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राज् यातील आहदिासी विद्यार्थ याांना मशष्ट् यितृ् ती ि ननिाचहभत्ता ममळण्याबाबत 

(४७) *  ४७७१   श्री.हेमांत टिले, श्री.किरण पािसिर, श्री.नरेंद्र पाटील, श्री.ख्िाजा बेग, 
श्री.अननल भोसले :   सन्माननीय आहदिासी वििास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील 
काय :- 
  

(१) राज् यातील अनेक आददवासी ववदयार्थ याांना गेली २ वषश मर्ष यवतृ् ती व काहीींना ननवाशहित् ता 
ममळालेला नसल् यान े त् याच े र्ैक्षणणक वषश वाया गेले असल् याची बाब माहे जानेवारी, २०१५ 
मध् ये वा त् यादरम् यान ननदर्शनास आली, हे खरे आहे काय, 
(२) असल् यास, मुलिूत सुववधाींसाठी आददवासी ववदयार्थ याांनी तीन वेळा उपोषण करून सुध् दा 
कोणतीच कायशवाही केली नाही हे खरे आहे काय, 
(३) असल् यास, कोणतीच कायशवाही न करण् याची सवशसाधारण कारणे कोणती ? 
 
श्री. विष्ट्णु सािरा  : (१) राज्यातील अनुसूधचत जमातीच्या ववदयार्थयाांना सन २०१२-१३,    
२०१३-१४ व सन २०१४-१५ या र्कै्षणणक वषाांतील मर्षयवतृ्ती व र्कै्षणणक र्ुल्क देण्याची काही 
प्रकरणे प्रलींबबत आहेत, ही बाब खरी आहे. परींत ु राज्यातील र्ासकीय वसतीगहृातील 
ववदयार्थयाांना माहे फेब्रुवारी, २०१५ अखेर पयांत ननवाशह ित्त्याची सवश रक्कम वा्प करण्यात 
आलेली आहे.  
(२) व (३) सन २०१४-१५ या वषाांत रायगड स्जल््यातील र्ासकीय वसतीगहृातील ववदयार्थयाांनी 
त्याींच्या मागण्याींसींदिाशत ददनाक १९ व २० डडसेंबर, २०१४ रोजी पनवले येथील र्ासकीय 
वसतीगहृात मर्षयवतृ्ती व वसतीगहृातील सोयी सुववधा ननगडडत मागण्याींबाबत उपोषण केले 
होते, हे खरे आहे. तथावप, पनवले येथील उपोषण वगळता राज्यात इतरत्र कोठेही प्रलींबबत 
मर्षयवतृ्ती व ननवाशह ित्त्याअिावी उपोषणाचे प्रकार घडलेले नाहीत.  
 र्ासकीय वसतीगहृात प्रवेमर्त ववदयार्थयाांना आददवासी ववकास वविाग, र्ासन 
ननणशय ददनाींक ११.११.२०११ नुसार देय सोयी सुववधा देण्यात येत असून माहे फेब्रुवारी, २०१५ 
अखेर पयांतची ननवाशह ित्ता रक्कम अदा केलेली आहे.  
 सन २०१२-१३ व २०१३-१४ या वषाशत मर्षयवतृ्ती मींजूर करण्यासाठी आवश्यक 
असलेल्या जात पडताळणी प्रमाणपत्राअिावी अथवा ताींबत्रक अडचणीींमुळे मर्षयवतृ्तीचे प्रथताव 
महाववदयालयीन, तसचे प्रकल्प थतरावर प्रलींबबत असल्यास, सींबींधधत त्रु्ीींची पूतशता करुन 
प्रथताव प्रकल्प कायाशलयाकड ेमींजरूीसाठी सादर करण्याच्या सूचना देण्यात आलेल्या आहेत. 
 सन २०१४-१५ या वषाशत महाववदयालयाींचे व अ्यासक्रमाींच े मपॅीींग प्रकक्रयेमधील 
ताींबत्रक अडचणीींमळेु मर्षयवतृ्ती व मर्क्षण र्ुल्क रक्कम देण्यास ववलींब ाालेला आहे. सदर 
ताींबत्रक अडचणी दरु करण्यात येत असून महाववदयालय मॅपीींगबाबत व ऑनलाईन अजाशदवारे 
नोंदणी केलेल्या ववदयाथाांना मर्षयवतृ्ती व मर्क्षण र्ुल्क रक्कम तातडीने मींजूर करण्याववषयी  
प्रकल्प थतरावरुन कायशवाही सुरु आहे. 

----------------- 
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नामशिरोड ते मसन् नर रस्त् त् याच् या चौपदरीिरणाचे िाम पूणच िरण्याबाबत 

(४८) *  ४७९३   श्री.जयिांतराि जाधि, श्री.नरेंद्र पाटील, श्री.अननल भोसले, श्री.हेमांत टिले :   
सन्माननीय सािचजननि बाांधिाम (सािचजननि उपक्रम िगळून) मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :-  

(१) नामर्करोड त ेमसन् नर रथ त् याच् या चौपदरीकरणाच े रखडलेले काम लवकर सुरु ााले नाही 
तर हा प्रकल् पच रद करण्याच े ननदेर् कें दद्रय िुपषृ ् वाहतकु मींत्रालयाने राज् य र्ासनाला 
ददल् याचे माहे डडसेंबर, २०१४ मध् ये वा त् यादरम् यान ननदर्शनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) तसेच मर्डीला जाणा-या िाववकाींची सींख् या लक्षात घेवून मसन् नर-मर्डी मागाशच ेचौपदरीकरण 
करण् याची व या मागाशवर पालखी मागश करण् याची थ थाननक लोकप्रनतननधीींची व ववववध 
सींघ्नाींची मागणी केलेली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल् यास, प्रश् न िाग (१) व (२) बाबत र्ासनामाफश त कोणती कायशवाही केली वा करण् यात 
येत आहे. 
(४) अदयाप कोणतीही कायशवाही केलेली नसल् यास, ववलींबाची कारणे काय ? 
  

श्री. चांद्रिाांत पाटील : (१) नाही. 
(२) नाही. 
(३) प्रश् न उद् ावत नाही. 
(४) प्रश् न उद् ावत नाही. 

----------------- 
औरांगाबाद येथील अजांठा घाटातील रस्त्त्याांची िाम ेननिृष्ट्ट दजाचची िेल्हयाबाबत 

(४९) *  ५४५२   श्री.सभुाष झाांबड, श्री.अशोि उफच  भाई जगताप, श्री.सांजय दत्त :   
सन्माननीय सािचजननि बाांधिाम (सािचजननि उपक्रम िगळून) मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
(१) औरींगाबाद येथील अींजठा घा्ातील रथत्याींची वषशिर वारींवार दरुुथ ती केली जात असुनही 
थोयायाच ददवसात काम केल् यानींतर सदरहू घा्मागाशची दरुवथथा होत असल् याच ेमाहे जानेवारी, 
२०१५ मध् ये वा त् यादरम्यान ननदर्शनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल् यास, वरील घा्मागाशच् या कामाचा दजाश हा ननकृष ् असल् याचे प्रथमदर्शनीच 
ननदर्शनास येत असुनही सींबींधधत प्रर्ासन या प्रकरणी चौकर्ी करून आवश् यक ती कायशवाही 
करीत नसल् याने र्ासन त् वरीत चौकर्ी करून आवश् यक ती कायशवाही करणार वा करीत आहे 
काय, 
(३) नसल् यास, यामागील ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

श्री. चांद्रिाांत पाटील : (१) हे खरे नाही. 
रथ ता आवश् यक दरुुथ त् या करुन वाहतुकीसाठी सुस्थथतीत ठेवण् यात आला आहे. 
(२) प्रश् न उद् ावत नाही. 
(३) प्रश् न उद् ावत नाही. 

----------------- 
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यितमाळ जजल्ह्यात समाजिल्हयाण विभागामाफच त बीपीएल ि नॉन बीपीएल धािरिाांना 
घरिुल बाांधून देण्याच्या योजनेतील अनिे प्रिरणे प्रलांबबत असल्हयाबाबत 

(५०) *  ५६१२   श्री.माणणिराि ठािरे, डॉ.सधुीर ताांब,े श्री.सांजय दत्त :   सन्माननीय 
सामाजजि न् याय मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) यवतमाळ स्जल््यात समाजकल्याण वविागामाफश त बीपीएल व नॉन बीपीएल धारकाींना 
घरकुल बाींधून देण्याच्या योजनतेील अनेक प्रलींबबत प्रकरणाींच्या बाींधकामास सुरुवात ााली 
नसल्याची बाब माहे जानेवारी, २०१५ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदर्शनास आली आहे, हे खरे 
आहे काय, 
(२) असल्यास, सन २०११ त े२०१४ या वषाशत बीपीएल व नॉन बीपीएलची ककती घरकुले मींजूर 
होऊन पुणश ााली आहे व ककती प्रकरणे प्रलींबबत आहेत, 
(३) असल्यास, प्रलींबबत प्रकरणे त्वरीत ननकाली लावून घरकुल बाींधकामास गती देण्यासाठी 
कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) अदयाप, कायशवाही करण्यात आली नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. राजिुमार बडोले : (१) हे खरे नाही. 
(२) सन २०११ ते २०१४ या काळात यवतमाळ स्जल् ्यातील रस्ामीण के्षत्रात एकूण २१५०४ 
लािार्थ याांची ननवड ाालेली आहे. त् यापैकी १६२६६ लािार्थ याांची घरे पूणश ाालेली आहेत. तसेच 
नागरी के्षत्रामध् ये एकूण ५४४ बीपीएल व ५२ नॉन बीपीएल असे एकूण ५९६ लािार्थ याांची ननवड 
करण् यात आलेली आहे. बीपीएल ५४४ लािार्थ याांपैकी २९९ घरे पूणश ाालेली आहेत. १७६ घराींचे 
बाींधकाम प्रगती पथावर आहेत व उवशररत १२१ घराींचे काम सुरु होण ेबाकी आहे. 
(३) स्जल् हाधधकारी याींच् या अध् यक्षतेखाली घरकुल ननमाशण सममती (नगरपररषद के्षत्र) च् या 
सिेमध् ये रमाई आवास योजनचेा आढावा घेण् यात येऊन घरकुल बाींधकामास गती देण् यासाठी 
सूचना देण् यात आलेल् या आहेत. 
(४) प्रश् न उद् ावत नाही. 

----------------- 
राज्यात उत् पाहदत होणाऱया िापसािर राज् यातच प्रकक्रया िरण् याबाबत 

(५१) *  ५७८५   श्री.जनाचदन चाांदरूिर, श्री.सांजय दत्त, श्री.रामहरी रुपनिर, श्री.सभुाष 
झाांबड :   सन्माननीय िस्त् त्रोद्योग मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यात उत् पाददत होणाऱ्या कापसावर राज् यातच प्रकक्रया करण् यासाठी उदयोगाींना सोयी 
सवलती देणा-या सुधाररत वथ त्रोदयोग धोरणाचा मसुदा मा. मुख् यमींत्री याींना सादर करण् यात 
आला आहे, या धोरणामुळे सुमारे दहा लाख नोक-या आणण ८० हजार को्ीींची गुींतवणूक 
अपेक्षक्षत अींदाज असल् याच ेददनाींक ३१ जानेवारी, २०१५ रोजी या त् यासुमारास ननदर्शनास आले 
आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल् यास, या मसुदयावर र्ासनाने काय ननणशय घेतला वा घेण् यात येत आहे, 
(३) नसल् यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. चांद्रिाांत पाटील : (१) होय. 
(२) व (३) प्रथ ताव अदयाप र्ासनाच् या ववचाराधीन आहे. 

----------------- 
पालघर जजल्ह्यातील महामागाचिर अनधधिृत गाळे बाांधण्यात आल्हयाबाबत 

(५२) *  ४६५२   श्री.आनांद ठािूर, श्री.नरेंद्र पाटील, श्री.सुननल तटिरे, श्री.राहुल नािेिर :   
सन्माननीय सािचजननि बाांधिाम (सािचजननि उपक्रम िगळून) मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
  

(१) पालघर स्जल््यातील धचींचणी, वाणगाींव, चारो्ी, कासा, अदहणे, सारणी या राज्य 
महामागाशवर अनधधकृत गाळे बाींधनू सरकारी जममनीवर अनतक्रमण करण्यात आले आहे, हे खरे 
आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर अनधधकृत गाळयाींमळेु वाहतुकीला मोठी अडचण ननमाशण होत आहे, हे ही 
खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, याची र्ासनान ेचौकर्ी केली आहे काय, 
(४) असल्यास, चौकर्ीच्या अनुषींगाने सदर अनधधकृत गाळे तात्काळ ह्ववण्यासाठी र्ासनान े
कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

श्री. चांद्रिाांत पाटील : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२), (३), (४) व (५) सदरचे अनतक्रमण ह्ववणेबाबत सींबींधधत वविागामाफश त कायशवाही करणेत 
आली आहे. 

----------------- 
अनुसूधचत जाती, विजाभज, विमाप्र ि ामाि या प्रिगाचतील विद्याध् याांना 

 मशष्ट् यितृ् ती िाटप िेली नसल्ह याबाबत 

(५३) *  ५९७४   श्री.सनतश चव्हाण, श्री.हेमांत टिले, श्री.सांहदप बाजोररया, श्री.ख्िाजा बेग, 
डॉ.सुधीर ताांब,े श्री.विक्रम िाळे, श्री.अननल भोसले, श्री.हदपिराि साळुांख-ेपाटील, श्री.प्रिाश 
गजमभये, श्री.धनांजय मुांड,े श्री.अमरमसांह पांडडत, श्री.अब्दलु्हलाखान दरुाचणी :  सन २०१४ च्या 
पाचिे (हहिाळी) अधधिेशन अताांराांकित यादी क्रमाांि ६ मधील अताांराांकित प्रश्न क्र. ५०७२१ ला 
हदलेल्हया उत्तराच्या सांदभाचत:    सन्माननीय सामाजजि न् याय मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
  

(१) अनुसूधचत जाती, ववजािज, ववमाप्र व इमाव या प्रवगाशतील ववदयार्थ याांची सन २०१३-२०१४ 
व सन २०१४-२०१५ या वषाशची मर्ष यवतृ् ती माहे डडसेंबर, २०१४ अखेर वा्प करण्यात आलेली 
नाही, हे खरे आहे काय, 
(२) असल् यास, मर्ष यवतृ् ती वा्प न केल्यान ेववदयार्थ याांना अडचणीला तोंड दयाव ेलागत आहे, 
हे खरे आहे काय, 
(३) असल् यास, मर्ष यवतृ् ती वा्प करणेसाठी र्ासनान ेकोणती कायशवाही केली वा करण् यात येत 
आहे, 
(४) अदयाप कोणतीच कायशवाही केली नसल् यास, ववलींबाची कारणे काय ? 
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श्री. राजिुमार बडोले : (१) व (२) सन २०१३-१४ मधील अनुसूधचत जाती, ववजािज, ववमाप्र व 
इमाव प्रवगाशतील ववदयार्थ याांच े मर्ष यवतृ् तीचे काही अजश त्रु् ीमुळे तसचे काही अजश 
महाववदयालयाकडून सींबींधधत स्जल् ्यातील सहायक आयुक् त, समाजकल् याण कायाशलयास सादर 
न ााल् यामुळे प्रलींबबत रादहले आहेत. तसेच सन २०१४-१५ मधील ऑनलाईन मर्ष यवतृ् तीच े
अजश थ वीकारण् याची कायशवाही सुरु असल् यान ेअजश प्रलींबबत आहेत. 
(३) त्रु्ीपूतशतेसह प्रलींबबत मर्षयवतृ्तीचे अजश सींबींधधत स्जल् ्याचे सहायक आयुक् त, 
समाजकल्याण कायाशलयास त् वररत सादर करण् याच् या सूचना सींबींधधत महाववदयालयाींना देण् यात 
आल् या आहेत. चालु वषाशच अजश तसेच सन २०१३-१४ मधील प्रलींबबत अजश सन २०१४-१५ मध् ये 
मींजूर असलेल् या ननधीतून प्राधान् याने ननकाली काढण् याची कायशवाही सुरु आहे. 
(४) प्रश् न उद् ावत नाही. 

----------------- 
राज्यातील ऊस उत्पादि शेतिऱयाांनी िें द्र शासनाने साखर ननयाचतीिर प्रनत टन ६०० त े७०० 

रुपयाांचे अनुदान देण्याबाबत राज्यशासनािड ेिेलेली मागणी 

(५४) *  ४६९४   श्री.सुननल तटिरे, श्री.हेमांत टिले, श्री.किरण पािसिर, श्री.हदपिराि 
साळुांख-ेपाटील, श्री.नरेंद्र पाटील, श्री.ख्िाजा बेग :   सन्माननीय सहिार मांत्री पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
  

(१) कें द्र र्ासनान े साखर ननयाशतीवर प्रनत ्न ६०० ते ७०० रुपयाींच े अनुदान दयाव े अर्ी 
मागणी राज्यातील ऊस उत्पादक र्ेतकऱ्याींनी तसेच लोकप्रनतननधीींनी माहे जानेवारी, २०१५ 
मध्ये वा त्यादरम्यान राज्य र्ासनाकड ेकेली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, याबाबत राज्य र्ासनाने कें द्र र्ासनाकड ेकोणत ेप्रयत्न केले, 
(३) असल्यास, कें द्र र्ासनान ेराज्य र्ासनाला कोणत ेअथशसहाय्य वा मदत केली आहे ? 
  

श्री. चांद्रिाांत पाटील : (१) होय. अर्ा थ वरुपाची ननवेदने र्ासनास प्राप् त ााली आहेत. 
(२) याबाबत राज् य र्ासनाने कें द्र र्ासनाकड ेदद.१४/१/२०१५ च् या पत्रान् वये ननवेदन ददले आहे. 
(३) साखर उदयोगाला आधथशक मदत करण् यासाठी कें द्र र्ासनान े दद.२७/२/२०१५ च् या 
अधधसूचनेदवारे १४ लाख ्न कच् च् या साखरेच् या ननयाशतीसाठी प्रनत ्न रु.४०००/- अनुदान 
देण् याबाबतचा ननणशय घेतला आहे. 
     सदरची योजना अ्ी व र्तीनुसार राज् यातील सवश सहकारी व खाजगी कारखान् याींना 
लागू आहे. 

----------------- 
मुखेड, देगलूर आणण नायगाांि (जज.नाांदेड) येथील सािचजननि बाांधिाम विभागाच्या 

उपविभागातील िामे ठेिेदारान ेननिृष्ट् ट दजाचची िेल्ह याबाबत 

(५५) *  ५८९७   श्री.नरेंद्र पाटील, श्री.धनांजय मुांड,े श्री.किरण पािसिर, श्री.सुननल तटिरे, 
श्री.हदपिराि साळुांख-ेपाटील, श्री.ख्िाजा बेग, श्री.जयिांतराि जाधि, श्री.अननल भोसले, श्री.हेमांत 
टिले, अॅड.ननरांजन डािखरे :  ताराांकित प्रश्न क्रमाांि ४३३१४ ला हदनाांि १९ जुल,ै २०१३ रोजी 
हदलेल्हया उत्तराच्या सांदभाचत :    सन्माननीय सािचजननि बाांधिाम (सािचजननि उपक्रम 
िगळून) मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) सावशजननक बाींधकाम उपवविाग, मुखेड, देगलुर आणण नायगाींव, स्ज.नाींदेड येथील 
उपवविागात सन २०११ त े २०१४ या कालावधीत एस.आर.सी.आर.३०५४ खालील काम े हे 
अत् यींत ननकृष ् दजाशची केलेली असून सदर कामात नाींदेड सावशजननक बाींधकाम वविागाचे 
कायशकारी अमियींता व वरील सींबींधधत तालुक् याचे उप अमियींता याींनी ठेकेदाराींना हातार्ी धरुन 
अनेक कामे ननकृष ् दजाशची करून त् यात त् याींनी लाखो रुपयाींचा गैरव् यवहार केलेला आहे, हे 
खरे आहे काय, 
(२) असल् यास, सदर प्रकरणाची र्ासन थ तरावरील गैरव् यवहाराची चौकर्ी पूणश ााली आहे 
काय, त् यात काय आढळून आले, सदर प्रकरणात कोणकोणत् या अधधका-याींचा समावेर् आहे, 
(३) सदर प्रकरणात दोषी असणा-या अधधका-याींवर र्ासनान ेकोणती कारवाई केली आहे वा 
करण् यात येत आहे, 
(४) अदयाप र्ासनाने वरील प्रकरणाची चौकर्ी केली नसल् यास ववलींबाची कारणे काय आहेत? 
 

श्री. चांद्रिाांत पाटील : (१), (२), (३) व (४) अधधक्षक अमियींता, दक्षता व गुणननयींत्रण मींडळ, 
औरींगाबाद याींचेकडून प्राप् त अहवालानुसार कायशवाही करण् याचे ननयोजन आहे. 
 
 ----------------- 

 

सानेगाि (ता.रोहा, जज.रायगड) येथील आश्रमशाळेच्या ामारतीच ेबाांधिाम पूणच िरण्याबाबत 

(५६) *  ४५३३   श्री.जयांत पाटील :   सन्माननीय आहदिासी वििास मांत्री पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :-  

(१) सानेगाव (ता.रोहा, स्ज.रायगड) येथील आश्रमर्ाळा बाींधकामाबाबत ठेकेदारी ननस्श्चत 
ाालेली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल् यास, ठेकेदाराींन े ननववदा र्तीनुसार अदयाप इमारतीींच ेकाम पूणश केले नाही हे खरे 
आहे काय, 
(३) असल् यास, ननववदा र्तश ३ (सी) खाली ठेकेदाराींवर कायशवाही करण्यात आलेली आहे काय, 
(४) नसल् यास, कायशवाही न करण्याची कारणे कोणती ? 
  
श्री. विष्ट् णु सिरा : (१) व (२) होय, हे खरे आहे. 
(३) नाही. तथावप, अधधक्षक अमियींता, रायगड सावशजननक बाींधकाम मींडळ, नवी मुींबई याींनी 
सींबींधधत ठेकेदारान े कामाची प्रगती समाधानकारक न राखल्यान े ननववदा र्तश क्र. २ अन्वये 
दींडात्मक कायशवाही केली आहे. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

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

वपांपळगाि-नामशि-गोंदे या सहापदरी महामागाचिरील विविध अपुणच िामाांबाबत 

(५७) *  ४८०४   श्री.जयिांतराि जाधि, श्री.अननल भोसले, श्री.नरेंद्र पाटील, श्री.हेमांत टिले :   
सन्माननीय सािचजननि बाांधिाम (सािचजननि उपक्रम िगळून) मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
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(१) वपींपळगाव-नामर्क-गोंदे या सहापदरी महामागाशवरील ववववध अपुणश कामाींमळेु तसेच 
लोकप्रनतननधीींनी सुचववलेल् या उपाययोजना राषरीय महामागश प्राधधकरणाच् या लालकफतीतील 
कारिारात अडकल् यामुळे नामर्क र्हरात व्दारका सकश ल, इींददरानगर इत् यादद दठकाणी वाहतकु 
कोंडी होत असल् यामुळे प्रवार्ाींना मोठा त्रास सहन करावा लागत असल् याच े माहे जानेवारी 
२०१५ मध् ये वा त् यादरम् यान ननदर्शनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल् यास, उक् त प्रकरणाची र्ासनामाफश त चौकर्ी करण् यात आली आहे काय, 
(३) असल् यास, चौकर्ीत काय आढळून आले व तदनुसार नामर्क र्हरातील महामागाशवरील 
वाहतुक कोंडी कमी करण् यासाठी र्ासनामाफश त कोणती तातडीची उपाययोजना केली वा 
करण् यात येत आहे ? 
 

श्री. चांद्रिाांत पाटील : (१) अींर्त  खरे आहे. 
    व्दारका सकश ल व इींददरा नगर जींक् र्न येथील वाहतुक कोंडी सोडववण् याकरीता मींजूर 
ननववदा मध् ये अींतिुशत नसलेली काम े अनतरीक् त बाब म् हणून िारतीय राष रीय राजमागश 
प्राधधकरण याींच ेमाफश त पुणश करण् यात आली आहेत. 
       तसेच इींददरा नगर जींक् र्न येथील वाहतकु समथ या सोडववण् यासाठी कामाचा प्रथ ताव 
सक्षम प्राधधकारी याींचकेड ेमींजूरीथ तव सादर करण् यात आला आहे. 
(२) प्रश् न उद् ावत नाही. 
(३) प्रश् न उद् ावत नाही. 

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

औरांगाबाद येथील िेरुळ लेणी मागाचिरील घाटात बाांधलेल्हया िठडयाांची झालेली दरूिस्त्था 

(५८) *  ५४५४   श्री.सभुाष झाांबड, श्री.अशोि उफच  भाई जगताप, श्री.सांजय दत्त :   
सन्माननीय सािचजननि बाांधिाम (सािचजननि उपक्रम िगळून) मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
 (१) औरींगाबाद येथील वेरुळ लेणी मागाशवरील घा्ात वारींवार अपघात होऊन वाहने कठयायावर 
धडकली तर वाहन जागीच थाींबणे आवश् यक असत,े परींतु येथ ेवारींवार अपघात होऊन वाहने 
कठयायाला धडकून कठड ेपोकळ असल् यान ेतु्ून गायाया दरीत कोसळण् याच ेप्रमाण अमलकडचे 
वाढले असल् याचे माहे जानेवारी, २०१५ मध्ये वा त् या दरम्यान ननदर्शनास आले आहे, हे खरे 
आहे काय, 

(२) असल् यास, वेरुळ घा् हा तीन ककलोमी्रचा असून घा्ात जनुे दगडी कठड ेआहेत. परींत,ु 
वारींवार दरुूथ तीच् या नावाखाली याच कठयायाींवर मसमें्च ेपोकळ कठड ेबाींधुन सींबींधधत वविाग 
वाहन धारकाींच् या जीवार्ी खेळत आहे हे पाहता र्ासन त् वरीत चौकर्ी करून आवश् यकती 
कायशवाही करणार आहे वा करीत आहे काय, 
(३) नसल् यास, यामागील ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. चांद्रिाांत पाटील : (१) अींर्त  खरे आहे. 
घा्ामध् ये बाींधलेले कठड े जनुे असून जीणश ाालेले आहे. औरींगाबाद येथील वेरुळ 

लेणी मागाशवरील घा्ात सन २०१४ मध् ये ४ अपघात ााले असून त् यामध् ये १ अपघातात कठडा 
तु्ून गाडी दरीत कोसळली आहे व त् यामध् ये ३ व् यक् ती जखमी ााले आहेत. 
जानेवारी २०१५ मध् ये १ अपघात होऊन ३ व् यक् ती जखमी ााले आहेत. 
(२) सदर घा् रथ ता देखिाल व दरुुथ तीसाठी िारतीय राष रीय राजमागश प्राधधकरण याींचकेड े
असून त् याींचे माफश त दरुुथ ती अींतगशत घा्ातील कठड े बाींधण् याच े काम हाती घेण् यात अथवा 
करण् यात आलेले नाही. 
(३) प्रश् न उद् ावत नाही. 

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

महाराष्ट्र विधानपररषद 
__________________________________________________________________ 

मुद्रणपूवश सवश प्रककया महाराषर ववधानमींडळ सधचवालयाच्या सींगणक यींत्रणेवर 
मुद्रण: र्ासकीय मध्यवती मुद्रणालय, मुींबई. 
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