
महाराष्ट्र विधानपररषद 
दसुरे अधधिेशन, २०१५ 

------------------------------- 
ताराांकित प्रश्नोत्तराांची यादी 

  
सोमिार, ददनाांि १३ जुलै, २०१५ / आषाढ २२, १९३७ ( शिे ) 

  
(१) सहिार, पणन आणण िस्त्रोद्योग मांरी 

 

याांचे प्रभारी विभाग 

 सािवजननि बाांधिाम (सािवजननि उपक्रम िग नून) 
(२) आददिासी वििास मांरी 
(३) उद्योग मांरी 
(४) सािवजननि बाांधिाम (सािवजननि उपक्रम) मांरी 
(५) सामाजजि न्याय आणण विशषे सहाय्य मांरी 

  

------------------------------- 
प्रश्नाांची एिन ण सांख्या - ६६ 
------------------------------- 

  

नाशशि शहरातील विविध स्त्मशानभनमीत िाम िरणाऱ्या मातांग समाजाच्या 
मदहलाांना टेंडर न मागिता प्रायोधगि तत्त्िािर िामे देण्याबाबत 

  

(१) * ८०३० श्री.जयिांतराि जाधि, श्री.सांददप बाजोररया, श्री.नरेंद्र पाटील, 
श्री.ख्िाजा बेग, श्री.अननल भोसले, श्री.किरण पािसिर, श्री.हेमांत टिले : सन्माननीय 
सामाजजि न् याय मांरी पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) नाशिक िहरातील विविध स्मिानभूमीत राख चाळण्याचे काम करणाऱ्या 
मातींग समाजाच्या महहलाींना सामाजजक न्याय विभागातील िसतीगहेृ ि 
कायाालयातील साफसफाई, माळीकाम इत्यादी कामे े्ंडर न मागिता प्रायोगगक 
तत्त्िािर देण्याबाबत हद. ३१ जानेिारी, २०१४ रोजी िासनाने ननणाय घेतला आहे, 
हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त ननणायाची अींमलबजािणी करण्यासाठी िासन ननणाय 
ननगाशमत करण्याकरीता िासनामाफा त कोणती कायािाही केली िा करण्यात येत 
आहे, 
(३) अद्याप कोणतीही कायािाही केलेली नसल्यास, विलींबाची कारणे काय ? 
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श्री. राजिुमार बडोले : (१) नाही. 
(२) ि (३) प्रश्न उद्् ाित नाही. 

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

राज्यात सामाजजि न्याय विभागाांतगवत येणारी ि खाजगी सांस्त््ाांिडनन  
चालविली जाणारी ५९ समाजिायव महाविद्यालय (एम.एस.डब्यन)  

उच्च शशक्षण विभागास जोडण्याबाबत 
  

(२) *  ७९४८   अॅड.जयदेि गायििाड, श्री.ख्िाजा बेग, श्री.नरेंद्र पाटील, 
श्री.अननल भोसले, श्री.किरण पािसिर, श्री.ददपिराि साूुांखे-पाटील, श्री.अमरशसांह 
पांडडत, श्री.अब्दलु्लाखान दरुावणी, श्री.सनतश चव्हाण, डॉ.सुधीर ताांबे, श्री.धनांजय 
मुांड,े श्री.विक्रम िाूे, श्री.रामराि िडिुते, श्री.प्रिाश गजशभये, श्री.अननल तटिरे, 
श्री.दत्तारय सािांत, श्री.शरद रणवपसे, श्री.अशोि उर्व  भाई जगताप, श्री.सांजय 
दत्त, श्री.राजेंद्र मुूि, श्री.हेमांत टिले, डॉ.अपनिव दहरे :   सन्माननीय सामाजजि 
न् याय मांरी पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) राज्यात सामाजजक न्याय विभागाींतगात येणारी ि खाजगी सींस््ाींकडून 
चालविली जाणारी ५९ समाजकाया महाविद्यालय (एम.एस.डब्यू) उच्च शिक्षण 
विभागास जोडण्याबाबतच्या सामाजजक न्याय विभागाने पाठविलेल्या प्रस्तािास 
उच्च ि तींत्र शिक्षण विभागाने मागील २ िर्ाापासून अद्यापही मींजूरी हदलेली 
नाही, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, त्याची कारणे काय आहेत, 
(३) प्रश्न भाग (१) मध्ये उल्लेखखत महाविद्यालयातील शिक्षक शिक्षक्षकेत्तर 
कमाचारी हे विद्यापीठ अनदुान आयोग ि उच्च शिक्षण विभागाकडून शमळणाऱ्या 
सुविधाींपासून िींगचत आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, सदर महाविद्यालये उच्च ि तींत्रशिक्षण विभागाला जोडण्याचे 
दृष्ीने िासनाने कोणती कायािाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(५) अद्याप कायािाही केली नसल्यास विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

श्री. राजिुमार बडोले : (१) होय. 
(२), (३) ि (४) सदर प्रस्तािा सींदभाात िासनस्तरािर कायािाही सुरु आहे. 
(५) प्रश्न उद्् ाित नाही. 

----------------- 
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पांढरपनर (जज.सोलापनर) ये्े एमआयडीसी उभारण्याबाबत 
  

(३) *  ७९२४   श्री.ददपिराि साूुांखे-पाटील, श्री.अननल भोसले, श्री.नरेंद्र पाटील, 
श्री.ख्िाजा बेग, श्री.सनतश चव्हाण, श्री.जयिांतराि जाधि, श्री.किरण पािसिर, 
श्री.अमरशसांह पांडडत, श्री.हेमांत टिले, श्री.राजेंद्र जनै, श्री.अब्दलु्लाखान दरुावणी :   
सन्माननीय उद्योग मांरी पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) पींढरपूर (जज.सोलापूर) ये्े एमआयडीसी उभारण्याची बाब िासनाच्या 
विचाराधीन आहे हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर विचाराधीन बाबीींिरील िासनाचा विचार पूणा झाला आहे 
काय, 
(३) असल्यास, त्यानुसार पींढरपूर ये्े एमआयडीसी उभारणेबाबत िासनाने 
कोणती कायािाही केली िा करण्याींत येत आहे, 
(४) अद्याप कोणतीच कायािाही केली नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

श्री. सुभाष देसाई : (१), (२) ि (३) पींढरपूर (जज.सोलापूर) ये्े औद्योगगक क्षेत्र 
स््ापन करण्यासाठी मौजे भाळिणी, ता.पींढरपूर ये्ील ५५९.०४ हे.आर. खाजगी 
ि १.३८ हे.आर. सरकारी असे एकूण ५६०.४२ हे.आर. इतके क्षेत्र अगधसूगचत 
करण्याचा प्रस्ताि उच्चागधकार सशमतीच्या हदनाींक ५/१२/२०१३ रोजी झालेल्या 
बैठकीत सादर करण्यात आला असता, सशमतीने पाण्याचे आरक्षण प्राप्त 
झाल्यानींतर भूसींपादनाची कायािाही ५ िर्ाात पूणा करािी असे ननदेि देऊन 
प्रस्तािास मान्यता हदलेली आहे. त्याअनुर्ींगाने कायाकारी अशभयींता, भीमा 
पा्बींधारे विभाग (पींढरपूर) याींना पाण्याचे आरक्षण उपलब्ध करुन देण्याबाबत 
प्रस्ताि सादर करण्यात आला आहे. त्ावप, अद्यापी सदर क्षेत्रासाठी पाण्याचे 
आरक्षण प्राप्त झाले नाही. 
(४) प्रश्न उद्् ाित नाही. 

----------------- 
चांद्रपनर जजल््यातील आश्रमशाूेतील विदया्ावना योग्य 

 आहार ि शुध्द पाणी शमूण्याबाबत 
  

(४) *  ७४३१   श्रीमती शोभाताई र्डणिीस :   सन्माननीय आददिासी वििास 
मांरी पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) चींद्रपूर जजल््यात एकाजत्मक आहदिासी विभागाींतगात २६ आश्रमिाळा ि 
समाजकल्याण विभाग अींतगात २९ आश्रमिाळा अश्या ५५ आश्रम िाळा कायारत 
असून सदर आश्रम िाळेच्या िसतीगहृाची जस््ती दयननय असल्याची बाब 
हदनाींक १४ एवप्रल, २०१५ रोजी ननदिानास आले, हे खरे आहे काय, 



4 

(२) असल्यास, सदर आश्रम िाळेतील विद्यार्थयाांना योग्य आहार ि िुध्द 
वपण्याचे पाणी शमळत नसल्यामुळे जजल््यात बऱ्याच विद्यार्थयाांच्या आरोग्याचा 
प्रश्न ननमााण होत असल्याचे ननदिानास आले, हे खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरणाची िासनाने चौकिी केली आहे काय ि सींबींगधत 
आश्रमिाळाींिर कोणती कायािाही केली िा करण्यात येत आहे ? 
  
श्री. विष्ट् ण ुसिरा : (१) हे खरे नाही. 
(२) ि (३) आहदिासी विकास विभागातील प्रकल् प अगधकारी चींद्रपूर अगधनस् त 
एकूण १४ िासकीय ि २६ अनुदाननत आश्रमिाळा कायारत असून चींद्रपूर 
जजल् ्यात सामाजजक न् याय विभागाींतगात ३० विजाभज आश्रमिाळा कायारत 
आहेत. आहदिासी विकास विभागाींतगात चालविल् या जाणा-या आश्रमिाळाींमध् ये 
िासन ननणायाप्रमाणे सकस ि पोर्क आहार हदला जातो. वपण् याचे पाणी िुध 
राहािे यासाठी नेहमी दक्षता घेण् यात येते. पाण् याचे नमुने तपासणीसाठी पाठविले 
जातात. विद्यार्थ याांच् या आरोग् य तपासणीसाठी िफरते आरोग् य प्क आहे. तसेच 
प्रा्शमक स् िास् ्  कें द्र ्ामीण ि जजल् हा रुग् णालयामाफा त विद्यार्थ यााच् या 
आरोग् याची तपासणी करण् यात येते. 
     सामाजजक न् याय विभागाींतगात कायारत विजाभज आश्रमिाळा कारिा 
ता.जज.चींद्रपूर ये्ील रुस् तम शिींदे याचा हदनाींक ११.०४.२०१५ रोजी पो्दखुी ि 
उल्ीमुळे मतृ् य ूझाला असून सदर विद्यार्थ यााचा मतृ् य ूअिुध पाण् याने झाल् याचे 
्ामीण रुग् णालयातील बल् लारपूर ये्ील ड्क् ्राींनी प्र्म दिानी उपचारादर् यान 
साींगगतले होते. त् या अनरु्ींगाने सदर िाळेतील वपण् याच् या पाण् याचे नमूने जजल् हा 
सािाजननक आरोग् य िाळा चींद्रपूर ये्े पाठविण् यात आले. सदर प्रयोगिाळेने पाणी 
नमुन् याच् या सुष् मजीि अहिालात पाणी वपण् यास योग् य असल् याबाबतचे कळविले 
आहे. तसेच िवि िच् छेदन अहिालात ड्क् ्राींनी मतृ् यचेू कारण विसेरा 
अहिालानींतरच साींगता येईल असे साींगगतले. 
     या अनरु्ींगाने चींद्रपरू जजल् ्यातील सिा विजाभज आश्रमिाळाींमधील 
वपण् याचे पाणी तपासण् यात आले असून सिा हठकाणचे पाणी वपण् यास योग् य 
असल् याबाबत सींबींगधत विभागाींनी प्रमाणपत्र हदलेले आहे. 

----------------- 
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उल्हासनगर (जज.ठाणे) ये्ील सांजय गाांधी ननराधर योजनेत  
लाभार्थयाांना शमूणाऱ्या रक्िमेत झालेला भ्रष्ट्टाचार 

  

(५) *  ६८६७   श्री.जगन्ना् शशांदे, अॅड.ननरांजन डािखरे, श्री.हेमांत टिले, 
श्री.राहुल नािेिर, प्रा.जोगेन्द्र ििाड,े श्री.हररशसांग राठोड, श्रीमती हुस्त्नबानन 
खशलरे्, श्री.रामहरी रुपनिर, श्री.मुझफ्र्र हुसैन सय्यद, श्री.सांजय दत्त, 
श्री.अशोि उर्व  भाई जगताप :   सन्माननीय सामाजजि न् याय मांरी पढुील 
गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) उल्हासनगर (जज.ठाणे) तालुक्यातील सींजय गाींधी ननराधार योजनेच्या 
लाभार्थयाांना शमळणाऱ्या रक्कमेच्या वितरणात भ्रष्ाचार होऊन, तीन महहन्याींची 
शमळणारी रु. १८०० रक्कम शमळाल्याच्या नोंदी खाते पसु्तकात करुन प्रत्यक्षात 
लाभार्थयाांना रु. १२०० इतकीच रक्कम देण्यात आली असल्याची लेखी तक्रार    
हद. २७ एवप्रल, २०१५ रोजी अपींग सेिा सींघाच्या आींदोलनाप्रसींगी मोचेकऱ्याींनी 
नायब तहस ज लदार, उल्हासनगर श्री.विकास पिार याींच्याकड ेकेली होती, हे खरे 
आहे काय, 
(२) असल्यास, याप्रकरणी सखोल चौकिी करण्यात आली आहे काय, 
(३) असल्यास, चौकिीत दोर्ी आढळून आलेल्या व्यक्तीींिर कारिाई होणे ि 
लाभार्थयाांना योग्य अनदुान त्िररत देण्याबाबत िासनाने कोणती कायािाही केली 
आहे िा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची सिासाधारण कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. राजिुमार बडोले : (१) उल्हासनगर (जज.ठाणे) तालुक्यातील सींजय गाींधी 
ननराधार अनदुान योजनेअींतगात लाभार्थयाांना िेळेिर अनदुान प्राप्त होत 
नसल्याबाबत अपींग सेिा सींघ याींनी हदनाींक २७ एवप्रल, २०१५ रोजी ननिेदन हदले 
होते. 
(२), (३) ि (४) उल्हासनगर (जज.ठाणे) तालुक्यात आय.सी.आय.सी.आय. 
बँकेमाफा त बायोमेट्रीक पध्दतीने अनुदान िा्प केले जाते. िा पध्दतीत 
बायोमेट्रीक मिीनिर लाभार्थयाांना बो्ाींचे ठसे न जळुणे, बँकेने उिीरा अनदुान 
िा्प सुरु करणे इ. कारणामुळे अनुदान िा्पास विलींब झाला आहे. मात्र तीन 
महहन्याींचे शमळणारी रु. १८०० रक्कम शमळाल्याच्या नोंदी खाते पसु्तकात करुन 
प्रत्यक्षात लाभार्थयाांना रु १२०० इतकीच रक्कम हदल्याची बाब आढळून आली 
नाही, त्ावप, यानरु्ींगाने लाभार्थयाांना दरमहा िेळेिर अनदुान िा्प करण्याचे ि 
दक्षता घेण्याचे ननदेि आय.सी.आय.सी.आय. बॅंकेला देण्यात आलेले आहेत. 

----------------- 
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राज्यात जात प्रमाणपर शमूिण्यासाठी जाचि असणाऱ्या अटी दनर िरणेबाबत 
  

(६) *  ७७४९   श्री.हेमांत टिले, श्री.अमरशसांह पांडडत, श्री.अननल भोसले, 
अॅड.जयदेि गायििाड, श्री.जगन्ना् शशांदे, श्री.किरण पािसिर, श्री.नरेंद्र पाटील, 
श्री.ख्िाजा बेग, श्री.रामराि िडिुते, श्रीमती विद्या चव्हाण, श्री.ददपिराि साूुांखे-
पाटील, श्री.अब्दलु्लाखान दरुावणी, श्री.प्रिाश बबनसाूे, अॅड.अननल परब, श्री.सुननल 
तटिरे, श्री.प्रिाश गजशभये, श्री.सनतश चव्हाण, श्री.विक्रम िाूे, श्री.जयिांतराि 
जाधि, श्री.गोवपकिशन बाजोरीया, श्री.धनांजय मुांड,े डॉ.अपनिव दहरे, श्री.अननल 
तटिरे, श्री.आनांद ठािन र, श्री.राजेंद्र जनै, श्री.सांजय दत्त, श्रीमती ददप्ती चिधरी, 
श्री.अशोि उर्व  भाई जगताप, श्री.रामहरी रुपनिर, श्री.शरद रणवपसे, श्रीमती 
जस्त्मता िाघ, डॉ.सुधीर ताांबे, श्री.सांददप बाजोररया, अॅड.ननरांजन डािखरे :   
सन्माननीय सामाजजि न् याय मांरी पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) राज्यात जात प्रमाणपत्र शमळिण्यात अडचण ठरणाऱ्या १९५० सालच्या 
िास्तव्याच्या जाचक अ्ी काढून ्ाकण्याचा प्रस्ताि िासनाच्या विचाराधीन 
असून १५ विभागीय जात प्रमाणपत्र पडताळणी सशमत्याींच्या कामाचा व्याप 
विचारात घेऊन सशमत्याींचे काम प्रभािीपणे व्हािे याकररता हद. २/३/२०१५ च्या 
िासन ननणायाद्िारे प्रत्येक जजल््यासाठी स्ितींत्र सशमती कायाान्ियीत करण्याचा 
ननणाय घेण्यात आला, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, जात पडताळणीसींबींधी ननणाय सहा महहन्यात न हदल्यास 
सींबींगधताविरुध्द कारिाई करण्याचा ननणाय िासनाने हद. ११/५/२०१५ रोजी घेतला 
आहे तसेच प्रमाणपत्र पडताळणीच्या कामासाठी २७ नव्या अगधकाऱ्याींच्या 
पदननशमातीला राज्य िासनाने माचा, २०१५ मध्ये मींजूरी देऊनही पदे न भरल्याने 
सदर काम ठप्प झाले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, जात प्रमाणपत्र पडताळणी सशमतीच्या बळक्ीकरणासाठी 
िासनाने उपरोक्तप्रमाणे ननणाय घेतल्यानींतरही मे, २०१५ पयांत एकाच 
अध्यक्षाकड ेअनेक जात पडताळणी सशमत्याींचा कारभार असल्याने आहदिासीच्या 
हजारो फाईल प्रलींबबत असणे, जात प्रमाणपत्र पडताळणीसाठी विलींब होणे ि 
त्यामुळे विद्या्ी तसेच सींबींगधत गरजुींची गैरसोय होत असल्याचे ननदिानास 
आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, या प्रस्तािािर िासनाने ननणाय घेतला आहे काय, या ननणायाचे 
स्िरुप काय आहे ि त्याची अींमलबजािणी करण्यात आली आहे काय, 
(५)  नसल्यास, होणाऱ्या विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. राजिुमार बडोले : (१) जातपडताळणी ननयम-२०१२ नुसार अनसूुगचत जाती 
या प्रिगाातील व् यक् तीींना अ्िा त् याींच् या कु्ुींबबयाींना, हदनाींक १०/८/१९५० रोजी िा 
तत् पूिी त् याींचा राज् यातील सिासाधारण रहहिासी असण् याची अ् विहहत करण् यात 
आली आहे, हे खरे आहे. 
     सदर ननयमाींनुसार आिश् यक ती कागदपत्र े सादर केल् यास जातिैधता 
प्रमाणपत्र शमळण् यास कोणतीही अडचण उद्् ाित नाही. 
     १५ विभागीय जाती प्रमाणपत्र पडताळणी सशमत् याींिरील कामाचा व् याप 
विचारात घेऊन, तसेच सशमत् याींचे काम प्रभािीपणे व् हािे ् हणनू हदनाींक 
२/३/२०१५ अन् िये जजल् हाननहाय सशमत् या स् ् ापन करण् याचा ननणाय िासनाने 
घेतला आहे, हे खरे आहे. 
(२) ि (३) हे खरे नाही. 
     अध् यक्ष पदासाठी अपर जजल् हागधकारी (ननिडशे्रणी) िा समकक्ष अगधकारी 
उपलब् ध न झाल् यामुळे सध् याच् या अगधका-याींकड े कायाभार सोपिून प्रकरणे 
ननकाली काढण् यात येत आहेत. 
(४) जजल् हाननहाय सशमतीच् या अध् यक्षाींच् या पदाींसाठी अगधकारी उपलब् ध करुन 
देण् याबाबत महसूल विभागाकड े विनींती करण् यात आली असून सशमतीच् या इतर 
पदाींसाठी पद ननशमाती प्रस् तावित आहे. 
(५) प्रश् न उद्् ाित नाही. 

----------------- 
मुांबई-गोिा राष्ट्रीय मागाविरील पूस्त्पे ते इांदापनर रस्त्त्याांच्या चौपदरीिरण िरताना 

सुवप्रमो या िां पनीने पाण्याची पाईप लाईन उध्िस्त्त िेल्याबाबत 
  

(७) *  ६६९०   श्री.जयांत पाटील, श्री.प्रिाश बबनसाूे, श्रीमती विद्या चव्हाण, 
श्री.प्रिाश गजशभये, श्री.जगन्ना् शशांदे, श्री.हेमांत टिले, श्री.नरेंद्र पाटील, 
श्री.किरण पािसिर, श्री.ख्िाजा बेग, श्री.अमरशसांह पांडडत, श्री.अब्दलु्लाखान 
दरुावणी, श्रीमती हुस्त्नबानन खशलरे्, अॅड.ननरांजन डािखरे :  ताराांकित प्रश्न क्रमाांि 
३९९६ ला ददनाांि १० माचव, २०१५ रोजी ददलेल्या उत्तरासांदभावत:    सन्माननीय 
सािवजननि बाांधिाम (सािवजननि उपक्रम िग नून) मांरी पुढील गोष्ीींचा खलुासा 
करतील काय :- 
(१) मुींबई गोिा राषट्रीय मागााचे चौपदरीकरणाचे काम सुमारे गेल्या चार 
िर्ाापासून सुरु आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, रस्त्याच्या चौपदीकरणासाठी मोठया प्रमाणात खोदकाम सुरु 
असुन त्यामुळे पेण तालुक्यातील नन्या अगधक गािाींना पाणी पुरिठा करणारी 
(जज.रायगड) ये्ील जलिाहीनी सुवप्रमी कीं पनीने उध्िस्त केली हे खरे आहे काय, 
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(३) असल्यास, कीं पनीच्या मनमानी कारभारामुळे पेण तालुक्यातील नागरीक 
पाण्यापासून िींगचत आहेत हे खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, सदर पररसरातील नागररकाींना वपण्याच्या पाण्यासाठी पयाायी 
व्यिस््ा करण्यात आली आहे काय, 
(५) नसल्यास, अिी व्यिस््ा न करण्याची कारणे कोणती ? 
  

श्री. चांद्रिाांत पाटील : (१) होय. 
(२) रस् त् याच् या चौपदरीकरणासाठी आिश् यक खोदकाम करतेिेळी एकूण पाच 
हठकाणी जलिाहहनी खींडीत झाल् याचे ननदिानास आले असल् याचे भारतीय राष ट्रीय 
राजमागा प्रागधकरण, पनिेल याींनी कळविले आहे. 
(३) महाव् यिस् ् ापक (ताींबत्रक) ि प्रकल् प सींचालक, पनिेल याींच् याकडून प्राप् त 
झालेल् या अहिालानुसार तीन हठकाणी खींडीत झालेली जलिाहहनी भारतीय राष ट्रीय 
राजमागा प्रागधकरण, पनिेल याींच् या माफा त दरुुस् त करण् यात आली आहे. 
सद्यःजस््तीत एका हठकाणी जलिाहहनी दरुूस् तीचे काम प्रगतीप्ािर आहे. 
उिाररत दरुूस् तीचे काम लिकर पूणा करण् याचे आश् िासन सिलतदाराने हदले आहे. 
(४) ि (५) कायाकारी अशभयींता, महाराष ट्र जीिन प्रागधकरण, माणगाि विभाग 
याींच् याकडून प्राप् त अहिालानुसार, १२ िक.मी. लाींबीच् या जलिाहहन् याींचा 
पाणीपुरिठा सुरू करण् यात आला असून ८ िक.मी. जलिाहहन् या स् ् लाींतरणाचे 
काम पूणा झाले आहे ि ४ िक.मी. जलिाहहन् या स् ् लाींतरीत करण् याचे काम 
अद्याप बाकी आहे. 

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

  

(८) *  ८१५२   श्री.पाांडुरांग रु्ां डिर :   सन्माननीय सामाजजि न् याय मांरी पुढील 
गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) सन २०११-१२ पासून राज्यातील विद्यार्थयाांना देण्यात येणाऱ्या शिषयितृ्तीचे 
अजा ई शिषयितृ्ती प्रणाली माफा त भरण्याची सुविधा ननमााण करण्यात आली 
आहे. सदर प्रणालीतील काही अ्यासक्रमाींचा समािेि आहे. सन २०११-१२ पासून 
२०१३-१४ पयांत या अ्यासक्रम प्रिेिीत विद्यार्थयाांना या शिषयितृ्तीचा लाभ 
घेता येत नाही अिी ताींबत्र क अडचण ननमााण झालेली आहे. असे मे, २०१५ रोजी 
ननदिानास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, खामगाींि जज.बलुडाणा ये्े गो.से. महाविद्यालयातील याच 
अ्यासक्रमाची ३२ विद्यार्थयाांना शिषयितृ्ती देण्यात आली नाही, हे खरे आहे 
काय, 
(३) असल्यास, िासन सींगणक प्रणालीतील ही ताींबत्र क अडचण दरू करुन सदर 
विद्यार्थयाांस शिषयितृ्तीचा लाभ शमळण्याच्या दृष्ीने िासनाने कोणती कायािाही 
केली िा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय, 
  

श्री. राजिुमार बडोले : (१) विमुक्त जाती, भ्क्या जमाती, इतर मागासिगा ि 
वििेर् मागास प्रिगाातील विद्यार्थयाांसाठीच्या सद्या सुरु असलेल्या मॅट्रीकोत्तर 
शिषयितृ्ती योजनेत एस.एस्सी.क््पु् रसह इतर काही अ्यासक्रमाचा समािेि 
नाही. त्यामुळे सदर प्रिगाातील विद्यार्थयाांना या अ्यासक्रमासाठीच्या 
शिषयितृ्तीचा लाभ हदला जात नाही. 
(२) इतर मागासिगीय मॅट्रीकोत्तर शिषयितृ्ती योजनेंतगात एम.एस.सी. 
अ्यासक्रमाच्या शिषयितृ्ती देय नसल्याने खामगाींि (जज.बुलढाणा) ये्ील गो.से. 
महाविद्यालयातील या अ्यासक्रमात शिकणाऱ्या ३२ विद्यार्थयाांना शिषयितृ्ती 
देण्यात आलेली नाही. 
(३) विमुक्त जाती, भ्क्या जमाती, इतर मागासिगा ि वििेर् मागास प्रिगाातील 
विद्यार्थयाांना मेट्रीकोत्तर शिषयितृ्ती योजनेंतगात एस.एस्सी.क््यु्र ि इतर 
सुधाररत अ्यासक्रमाचा समािेि करण्याची बाब िासनाच्या विचाराधीन आहे. 
(४) प्रश्न उद्् ाित नाही. 

----------------- 
मुांबईतील िडाूा ये्ील पेटांट, डडझाईन आणण रेडमािव  महाननयांरि िायावलय 
ददल्लीत स्त् ् लाांतरीत हो  न देण्यासाठी शासनाने िराियाची िायविाही 

  

(९) *  ६८७९   श्री.सांजय दत्त, श्री.राजेंद्र मुूि, श्रीमती हुस्त्नबानन खशलरे्, 
श्री.मुझफ्र्र हुसैन सय्यद, श्री.रामहरी रुपनिर, श्री.धनांजय मुांड,े श्री.सुननल 
तटिरे, श्री.जयिांतराि जाधि, श्री.किरण पािसिर, श्री.अनांत गाडगीू, श्री.अशोि 
उर्व  भाई जगताप, श्री.माणणिराि ठािरे, श्री.अमरना् राजनरिर, श्री.हेमांत टिले, 
श्री.अमरशसांह पांडडत, श्री.अननल भोसले, अॅड.जयदेि गायििाड, श्री.जगन्ना् 
शशांदे, श्री.नरेंद्र पाटील, श्री.ख्िाजा बेग, श्री.ददपिराि साूुांखे-पाटील, 
श्री.अब्दलु्लाखान दरुावणी, श्री.प्रिाश गजशभये, श्री.गोवपकिशन बाजोरीया, श्री.शरद 
रणवपसे, श्री.चांद्रिाांत रघिुांशी, डॉ.सुधीर ताांबे, श्री.आनांदराि पाटील, अॅड.अननल 
परब, श्री.सनतश चव्हाण, श्री.विक्रम िाूे, श्री.रामराि िडिुते, श्री.अननल तटिरे, 
अॅड.ननरांजन डािखरे, डॉ.नीलम गोऱ्हे, श्रीमती ददप्ती चिधरी :  सन्माननीय 
उद्योग मांरी पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
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(१)  मुींबईतील िडाळा ये्ील पे ी्ं्, डडझाईन आखण टे्रडमाका  महाननयींत्रक 
कायाालय हे मुींबई ये्नू हदल्ली ये्े स््लाींतरीत करण्याच्या कें द्र िासनाच्या हद. 
१८ फेब्रिुारी, २०१५ च्या ननणायामुळे तसेच उद्योगाींना ७५ परिान्या घ्यािा लागत 
असल्याने राज्यातील मुींबई मे्ल असोशसएिनच्या २०० उद्योगाींनी हदनाींक १६ 
मे, २०१५ रोजी गुजरातमध्ये तसेच एल ॲण्ड ्ी इन्रा कीं पनीने अन्य राज्यात 
स््लाींतरीत होण्याचा ननणाय घेतला हे खरे आहे काय, 
(२) मुींबईत आींतरराषट्रीय उद्योगाींची मुख्यालये असल्याने हे कायाालय हदल्ली ये्े 
स््लाींतरीत झाल्यास राज्यातील उद्योजकाींसाठी अडचणीचे ठरणार आहे, हे ही 
खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, राज्यात उद्योगाींना लागणारे परिाने २२ इतके कमी केले असून 
आणखी कमी करण्याचा िासन प्रयत्न करणार असल्याची घोर्णा मा.मुख्यमींत्री 
ि मा.उद्योग मींत्री याींनी केली. परींतु प्रत्यक्षात मात्र याबाबतचा कोणताही आदेि 
अद्याप िासनाने काढलेला नसल्याचे माहे एवप्रल, २०१५ च्या सुमारास 
ननदिानास आले हे खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, िडाळा ये्ील पे ी्ं्, डडझाईन आखण टे्रडमाका  महाननयींत्रक 
कायाालय हे तसेच मे्ल बाजार ि इतर उद्योग स््लाींतरीत होऊ नये ्हणनू 
राज्य िासन काय कायािाही करणार आहे िा करण्यात येत आहे ? 
  

श्री. सुभाष देसाई : (१), (२) ि (३) मुींबईतील िडाळा ये्ील पे ी्ं्, डडझाईन 
आखण टे्रडमका  महाननयींत्रक कायाालय मुींबई ये्ेच कायााजन्ित आहे. 
      कें द्र िासनाने सदर कायाालयात भा.प्र.से. सींिगाातील अगधकाऱ्याची 
ननयुक्ती देण्याबाबत सुचीत केले आहे. 
      मुींबई मे्ल असोशसएिन याींचे काही उद्योग गुजरात राज्यात स््लाींतरीत 
होत असल्याबाबतची िस्तजुस््ती नाही. तसेच एल ॲण्ड ्ी इन्रा कीं पनी अन्य 
राज्यात स््लाींतरीत होत असल्याबाबतचे ननिेदन/प्रस्ताि विभागास प्राप् त झालेले 
नाही. 
      राज्यात विविध उद्योग/व्यिसाय सुरु करण्यासाठी आिश्यक विविध ६७ 
नाहरकती/परिाने कमी करुन ते सुलभ ि तातडीने शमळणेसाठी मेक इन 
महाराषट्र या महत्िकाींक्षी उपक्रमाद्िारे प्रयत्न करण्यात येत आहेत. 
      ‘मेक इन महाराषट्र’ अींतगात Ease of doing business च्या 
माध्यामातनू राज्यात उद्योग/व्यिसाय सुरु करण्यासाठी पोर्क िातािरण तयार 
करणे ि उद्योग ननशमातीसाठी आिश्यक परिाने ि नाहरकती सुलभ ि जलद 
गतीने देण्यासाठी ई-व्यासवपठाचा िापर, ननयमात/कायद्यात सुधारण ि काही 
प्रिक्रया कमी करणे/फेरबद्दल करणे इत्यादी माध्यमातून प्रयत्न करण्यात येत 
आहेत. उद्योगासाठी आिश्यक विविध ६७ नाहरकतीचे प्रमाण कमी करुन 
सद्यजस््तीत ते ४२ एिढे कमी करण्यात आले असून त्यात आणखी सुधारणा 
करण्यासाठी पाठपुरािा करण्यात येत आहेत. 
(४) प्रश्न उद्् ाित नाही. 

----------------- 
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राष्ट्रीय महामागव क्र. ६ िररल चौपदीिरणाचे िाम जलदगतीने पनणव िरणेबाबत 
  

(१०) *  ७३९९   श्री.गोवपकिशन बाजोरीया :  ताराांकित प्रश्न क्रमाांि ६११ ला 
ददनाांि ११ डडसेंबर, २०१४ रोजी ददलेल्या उत्तरासांदभावत : सन्माननीय 
सािवजननि बाांधिाम (सािवजननि उपक्रम िग नून) मांरी पुढील गोष्ीींचा खलुासा 
करतील काय :- 
(१) राषट्रीय महामागा क्र. ६ िररल चौपदीकरणाचे काम सद्यजस््ती बींद आहे हे 
खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, २०१४ मध्ये विधानपररर्देत लक्षिेधी सूचना उपजस््त केली 
असता सदर चचेच्या दर्यान चौपदरीकरणाचे काम प्रगतीप्ािर असल्याचे 
लेखी उत्तरात नमुद केले आहे, हे खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, ्या राषट्रीय महामागाािरील मुनत ाजापूर ते मलकापूर पयांतच्या 
रस्त्याची अत्यींत दयनीय अिस््ा झाली असून मोठया प्रमाणात अपघात होत 
आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, हदिसेंहदिस या राषट्रीय महामागाािरील िाढत चाललेल्या 
अपघाताची िासनाने चौकिी केली आहे काय, त्यात काय आढळून आले, 
(५) तद्नसुार सदर राषट्रीय महामागााच्या चौपदरीकरणाचे काम जलदगतीने पूणा 
करण्याच्यादृष्ीने िासन स्तरािर काय कायािाही करण्यात आली आहे िा येत 
आहे, 
(६) नसल्यास, त्याची कारणे काय आहेत ? 
  

श्री. चांद्रिाांत पाटील : (१) होय. 
(२) नाही. 
(३) अींित: खरे आहे. 
     प्रकल्प सींचालक, भारतीय राषट्रीय राजमागा प्रागधकरण, अमरािती 
याींच्याकडून प्राप्त झालेल्या अहिालानुसार सदर लाींबी सुजस््तीत आहे िा सन 
२०१५ मधील दरुस्ती कररता भारतीय राषट्रीय राजमागा प्रागधकरणा अींतगात 
ननविदा मागविण्यात आल्या आहेत. 
(४) अपघाताच्या दाखल झालेल्या गुन््याींच्या तपास बारकाईने करण्यात येऊन 
ननषपन्न होणाऱ्या पुराव्याच्या आधारे कारिाई करण्यात येते, असे पोलीस 
अगधक्षक अकोला ि बुलढाणा याींनी कळविले आहे. 
(५) सदर कामाकरीता ननविदाविर्यक कायािाही भारतीय राषट्रीय राजमागा 
प्रागधकरण, निी हदल्ली याींच्या माफा त प्रगतीप्ािर असल्याने, राज्य सरकारने 
या विर्यी कायािाही करण्याचा प्रश्न उद्् ाित नाही. 
(६) प्रश्न उद्् ाित नाही. 

----------------- 
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औरांगाबाद बीड ि लातनर या जजल््यात सािवजननि बाांधिाम विभागातील  
मोजमाप पसु्त्तिे (मेजरमेंट बुक्स) गहाू झाल्याबाबत 

 

(११) *  ७५१७   श्री.विक्रम िाूे, श्री.अमरशसांह पांडडत, श्री.किरण पािसिर, 
श्री.सनतश चव्हाण, श्री.अब्दलु्लाखान दरुावणी, श्री.नरेंद्र पाटील, डॉ.सुधीर ताांबे, 
श्री.दत्तारय सािांत, श्री.सुभाष झाांबड, श्री.सांजय दत्त, श्री.अमरना् राजनरिर, 
श्री.अशोि उर्व  भाई जगताप, श्री.ख्िाजा बेग, श्री.धनांजय मुांड े:   सन्माननीय 
सािवजननि बाांधिाम (सािवजननि उपक्रम िग नून) मांरी पुढील गोष्ीींचा खलुासा 
करतील काय :- 
(१) सािाजननक बाींधकाम विभाग औरींगाबाद ये्ील ३६४८, बीड ये्ील ११८९ 
गहाळ होऊन ३२६ पजुस्तका जमा करण्यात आल्या तसेच लातूर ये्ील 
लहान ४१० आखण मोठ्या ३०१ मोजमाप पुजस्तका (मेजरमें् बुक्स) गहाळ 
झाल्याचे हदनाींक १५ मे, २०१५ रोजी ननदिानास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर मोजमाप पसु्तके गहाळ झाल्याने या कामात कोट्यिधी 
रुपयाचा गैरव्यिहार झाला असल्याची िक्यता ननमााण झाली आहे,हे ही खरे आहे 
काय, 
(३) असल्यास, या प्रकरणी िासनस्तरािर चौकिी करण्यात आली आहे काय, 
चौकिीत काय आढळून आले आहे, 
(४) असल्यास, सींबींगधत ठेकेदार ि मजूर सींस््ा याींच्याकडून या मोजमाप पसु्तके 
जमा करण्याबाबत तसेच सािाजननक बाींधकाम विभागातील यात दोर्ी 
असणाऱ्याींिर िासनाने कोणती कायािाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास होणाऱ्या विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

श्री. चांद्रिाांत पाटील : (१) नाही. 
त्ावप सािाजननक बाींधकाम विभाग, औरींगाबाद ये्ील १५४३, 

सािाजननक बाींधकाम विभाग, बीड ये्ील ७९६, सािाजननक बाींधकाम विभाग, 
लातूर ये्ील ४७० मोजमाप पुजस्तका मोजणीसाठी उपलब् ध झाल् या नाहीत. 
मोजमाप पजुस्तका त् िररत मोजणीसाठी सादर करण् याबाबत सींबींगधत उप 
अशभयींता/कननष ठ अशभयींता/िाखा अशभयींता/कमाचा-याींना सूगचत करण् यात आले 
आहे. 
(२) मोजमाप पुजस्तकाींचा आढािा घेण् याचे काम क्षेबत्रय स् तरािर प्रगतीत आहे. 
तसेच यामुळे गैरव् यिहार झाल् याची िक् यता नाही. 
(३), (४) ि (५) प्रश् न उद्् ाित नाही. 

----------------- 
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अपांगाांच्या विशेष शाूाांमधील अधविेू िमवचाऱ्याांना ६ व्या िेतन आयोगाच्या 
सुधाररत िेतन सांरचनेनुसार िेतन शमूण्याबाबत 

  

(१२) *  ८०८२   श्री.रामना् मोते, श्री.नागो गाणार, डॉ.अपनिव दहरे :   
सन्माननीय सामाजजि न् याय मांरी पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) सामाजजक न्याय विभागाच्या अपींगाींच्या िाळाींमधील शिक्षकाींना िासनाने हद. 
४ डडसेंबर, २००९ च्या आदेिान्िये ६ व्या िेतन आयोगाची िेतन सींरचना लागू 
केली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, अपींगाींच्या िाळाींमधील अधािेळ कमाचाऱ्याींना ५ व्या िेतन 
आयोगाच्या िेतन सींरचनेनसुार िेतन अदा केले जात होते हे खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, ६ व्या िेतन आयोगात या अधािेळ कमाचाऱ्याींना सुधाररत िेतन 
सींरचनेपासून िींगचत ठेिले आहे, हे खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, अपींग कल्याण आयुक्त, महाराषट्र राज्य, पुणे याींनी हद. २३ मे, 
२०११ च्या पत्रान्िये अधािेळ कमाचाऱ्याींना ६ िा िेतन आयोग लागू करण्याबाबत 
शिफारस केली आहे, हे खरे आहे काय, 
(५) असल्यास, अद्यापही कायािाही न होण्याची कारणे काय आहेत ? 
  

श्री. राजिुमार बडोले : (१) होय. 
(२) होय. 
(३) अधािेळ कमाचा-याींना ६ व् या िेतन आयोगानुसार सुधारीत िेतन सींरचना लागू 
करण् यात आलेली नाही, हे खरे आहे. 
(४) होय. 
(५) सदर प्रस् ताि िासनाच् या विचाराधीन आहे. 

----------------- 
 राज्यात विविध उद्योग उभारण्यासाठी मा.मुख्यमांरी याांनी िेलेला अभ्यास दौरा 
  

(१३) *  ७०३०   श्री.शरद रणवपसे, श्री.सांजय दत्त, श्रीमती हुस्त्नबानन खशलरे्, 
श्री.हररशसांग राठोड, डॉ.सुधीर ताांबे, श्री.अशोि उर्व  भाई जगताप :   सन्माननीय 
उद्योग मांरी पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) राज्यात विविध उद्योग उभारण्यासाठी अ्ासहाय्य/गुींतिणकू उपलब्ध व्हािी 
या उद्देिाने गत अगधिेिन समाप्त झाल्यानींतर मा.मुख्यमींत्री याींनी अनेक परदेि 
दौरे केले ि त्यात परदेिातील अनेक उद्योग व्यिस््ापनाींिी महत्िपूणा करार 
केले असल्याचे माहे मे, २०१५ मध्ये िा त्यासुमारास ननदिानास आले, हे खरे 
आहे काय, 
(२) असल्यास, मा.मुख्यमींत्री याींच्या उक्त परदेि दौऱ्याींचा तपिील ि त्यािेळी 
परदेिातील उद्योग व्यिस््ापनाींिी केलेल्या कराींराचा तपिील काय आहे, 
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(३) उक्त कराराींचा लाभ राज्यास शमळािा यासाठी राज्य िासनामाफा त कोण-
कोणती व्यिस््ा/यींत्रणा उभारली आहे ि प्रत्यक्षात या कराराींनसुार सदरचा लाभ 
केव्हापासून शमळणे अपेक्षक्षत आहे, 
(४) अद्याप, याबाबत कोणतीच कायािाही करण्यात आली नसल्यास त्याची 
सिासाधारण कारणे काय आहेत ? 
  

श्री. सुभाष देसाई : (१) ि (२) राज्यात विविध उद्योग उभारणीसाठी परदेिी 
गुींतिणकू व्हािी या उद्देिाने मा. मुख्यमींत्री याींनी केलेल्या दोऱ्याचा तपिील 
खालील प्रमाणे आहे. 
अ) आतींरराषट्रीय उद्योग मेळािा व्हॅनोव्हर जमानी हदनाींक १३ ते १६ एवप्रल, 
२०१५. 
ब)  कृर्ी तींत्रज्ञान पररर्द, तेल अविि, इस्त्रायल हदनाींक २६ ते २९ एवप्रल, 
२०१५. 
क) महाराषट्र इन्व्हेस्में् प्रमोिन सेशमनार, चीन हदनाींक १४ मे १८ मे, २०१५. 
ड) दबुई दौरा हदनाींक १३ ते १४ जून २०१५. 
इ) महाराषट्र पररर्द ल्स एजँल्स, अमेररका हदनाींक २९ जून ते ८ जुलै. 
गुींतणकूदाराींना हदलेले देकारपत्र/सामींजस्य करारबाबत तपिील खालील प्रमाणे 
आहे. 
१) हॅनओिर-जमानी, ये्े मे. एस.क्यु.एस. जमानी (स्फ््िेअर कीं .) याींना उद्योग 
विस्ताराकररता राजीि गाींधी माहहती ि तींत्रज्ञान पाका , हहींजिडी पुणे ये्े ८००० 
चौ.मी. देण्याबाबत देकारपत्र महामींडळा माफा त देण्यात आले. 
२) मे. हाय्यर, चीन याींच्या राींजणगाींि, पुणे ये्ील उद्योगाला वििाल प्रकल्पाचा 
दजाा देण्यात आला याबाबतचे देकारपत्र मे. हाय्यर कीं पनीला गचींगडाऊ, चीन ये्े 
राज्यिासना माफा त देण्यात आले. तसेच महाराषट्रातील औरींगाबाद ि चीन मधील 
डुींगहाँग या दोन िहरात भगीनी िहर (sister city) बाबत सामींजस्य करार 
करण्यात आला. 
(३) विकास आयुक्त (उद्योग) महाराषट्र औद्योगगक विकास महामींडळ ि 
िासनाच्या उद्योग विभागाकडून सदर देकारपत्र/सामींजस्य करार याींचा लाभ 
शमळविण्याचे प्रयत्न करण्यात येत आहे. 
(४) प्रश्न उद्् ाित नाही. 

----------------- 
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सहाय्यि आयुक्त, समाजिल्याण, बीड याांच्या िायावलयात बचत गटाांना शमनी 
रॅक्टर ि इतर साधने िाटप िरताना झालेला गैरव्यिहार 

  

(१४) *  ७४७७   श्री.अमरशसांह पांडडत, श्री.जगन्ना् शशांदे, श्री.नरेंद्र पाटील, 
श्री.अननल भोसले, श्री.ददपिराि साूुांखे-पाटील, श्री.सनतश चव्हाण, श्री.विक्रम 
िाूे, श्री.धनांजय मुांड,े श्री.अब्दलु्लाखान दरुावणी, श्री.ख्िाजा बेग :   सन्माननीय 
सामाजजि न् याय मांरी पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) बीड जजल््यात सहाय्यक आयुक्त, समाजकल्याण, बीड याींच्या 
कायाालयाकडून बचत ग्ाींना शमनी टॅ्रक््र ि उपसाधने िा्प करण्याकरीता बचत 
ग्ाींची हद. २१ एवप्रल, २०१५ रोजी ननिड करण्यात आली होती, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्यास, बोगस नोंदणी प्रमाणपत्र ि इतर बनाि् कागदपत्र े देिून काही 
बचत ग्ाींची ननिड करण्यात आल्याची बाब तक्रारदाराने हद. १७ जानेिारी, २०१५ 
रोजी िा त्यासुमारास आयुक्ताींच्या ननदिानास आणनू हदली, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सदर प्रकरणी लोकप्रनतगधींनी हद. २५ मे, २०१५ रोजी पत्र देिनू 
प्रकरणाची चौकिी करुन दोर्ीविरुध्द गुन्हे दाखल करण्याची मागणी केली, हे ही 
खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, बनाि् प्रस्ताि देिून िासनाची फसिणकु करणाऱ्याींविरुध्द 
िासनाने कोणती कारिाई केली िा करण्यात येत आहे, 
(५) नोंदणी नसलेले बचत ग् ि बनाि् कागदपत्र असलेले िकती प्रस्ताि 
िासनाच्या ननदिानास आले आहेत ? 
  

श्री. राजिुमार बडोले : (१) होय. 
(२) तक्रारदार श्री. राजेि बनसोड े , िासनिाडी (बीड) याींनी माहहतीच्या 
अगधकारात आयुक्तालयाकड े ननिेदन हदले. सदरील माहहती सहायक आयुक्त, 
बीड याींचे कडुन प्राप्त करुन घेणेबाबत तक्रारदाराींना आयुक्तालयाकडुन कळविले 
आहे. 
(३), (४) ि (५) सहायक आयुक्त, समालकल्याण, बीड याींचेकड े६६ अजा प्राप्त 
झाले. ग् विकास अगधकारी, पींचायत सशमती , बीड याींचे कडुन अगधकारी, 
पींचायत सशमती, बीड याींचे कडुन तपासणी केली असता त्यातील ५५ नोंदणीकृत 
असुन ५ बचत ग्ाींची नोंदणी केली नसल्याचा अहिाल प्राप्त झाला. त्यानुसार ५ 
बचत ग्ाींची ननिड रद्द करण्यात आली आहे. 

----------------- 
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राज्यातील अपांग शाूाांतील शारीररि शशक्षि ननदेशिाांना बी.एड्.  
समिक्ष (बी.पी.एड्.) िेतनशे्रणी लागन िरण्याबाबत 

 

(१५) *  ७६८९   श्री.िवपल पाटील :   सन्माननीय सामाजजि न् याय मांरी पढुील 
गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) राज्यातील अींध, मनतमींद, अजस््व्यींग ि मूकबधीर या प्रिगााच्या अपींग 
िाळाींतील विद्यार्थयाांना क्रीडा शिक्षण देण्याचे काम करीत असलेल्या िारीररक 
शिक्षक ननदेिक याींना बी.एड्. समकक्ष (बी.पी.एड्) िेतनशे्रणी लागू 
करण्याबाबतचा अहिाल आयुक्त, अपींग कल्याण, महाराषट्र राज्य, पुणे याींनी 
िासनाकड ेसादर केला आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, िासनाने या अहिालािर काय ननणाय घेतला आहे, 
(३) नसल्यास, त्यामागची कारणे काय आहेत ? 
  

श्री. राजिुमार बडोले : (१) नाही. 
(२) ि (३) प्रश् न उद्् ाित नाही. 

----------------- 
आददिासी वििास विभागातील ररक्त पदाांिर ताशसिा ि रोजांदारी पध्दतीिर  

िाम िरणाऱ्या शशक्षिाांना ननयशमत सेिेत घेण्याबाबत 
  

(१६) *  ७३०६   श्री.नागो गाणार, श्री.अननल सोले, श्री.रामना् मोते, श्री.शमतेश 
भाांगडडया :   सन्माननीय आददिासी वििास मांरी पुढील गोष्ीींचा खलुासा 
करतील काय :- 
(१) आहदिासी विकास विभागातील ररक्त पदाींिर ताशसका ि रोजींदारी पध्दतीिर 
काम करणाऱ्या शिक्षकाींना ननयशमत सेिेत घेण्यासाठी धोरणात्मक ननणाय 
घेण्याबाबत अ्ासींकल्पीय अगधिेिन २०१५ मध्ये लक्षिेधी क्र. ३५३ अन्िये 
आहदिासी विभागात रोजींदारी ि ताशसका तत्िािर काम करणाऱ्या शिक्षक 
कमाचाऱ्याींना ननयशमत सेिेत सामािनू घेण्याबाबत िासन स्तरािर धोरणात्मक 
ननणाय घेण्यात येईल असे उत्तरात नमूद केले होते, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, या प्रकरणी िासन धोरणात्मक ननणाय घेणार आहे काय ि 
केव्हापयांत,  
(३) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
 



17 

श्री. विष्ट् ण ुसिरा : (१) आींदोलनकत् याांची मागणी ही धोरणात् मक बाब असल् याने 
िासन स् तरािर ननणाय घेतल् यानींतरच रोजींदारी/ताशसका पधतीने कायारत    
कमाचा-याींना ननयशमत सेिेत दाखल करण् याबाबत योग् य ती कायािाही करण् यात 
येईल असे अ्ासींकजल्पय अगधिेिन २०१५ च् या लक्षिेधी क्र.३५३ मध् ये नमूद केले 
होते. 
(२) ि (३) रोजींदारी/कीं त्रा्ी कमाचा-याींच् या सेिा ननयशमत करणे ही बाब सिा 
मींत्रालयीन विभागाींिी सींबींगधत असून या बाबीिरील धोरणात् मक ननणाय 
एकबत्रतपणे होणे आिश् यक आहे. सामान् य प्रिासन विभागाकडून एकबत्रतपणे 
घेण् यात येणा-या ननणायाच् या अनरु्ींगाने पढुील उगचत कायािाही करण् यात येईल. 

----------------- 
राज्यातील शतेिऱ्याांचे िजव ि िीज बील मार् िरणेबाबत 

  

(१७) *  ७२४८   श्री.अब्दलु्लाखान दरुावणी, श्री.अमरशसांह पांडडत, श्री.ख्िाजा बेग, 
श्री.विक्रम िाूे, श्री.ददपिराि साूुांखे-पाटील, श्री.सनतश चव्हाण, श्री.रामहरी 
रुपनिर, श्री.सांजय दत्त, श्री.अशोि उर्व  भाई जगताप, श्रीमती ददप्ती चिधरी, 
श्री.मुझफ्र्र हुसैन सय्यद, श्री.हररशसांग राठोड, श्री.चांद्रिाांत रघिुांशी :  ताराांकित 
प्रश्न क्रमाांि २७८७ ला ददनाांि १३ माचव, २०१५ रोजी ददलेल्या उत्तरासांदभावत : 
सन्माननीय सहिार मांरी पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) राज्यातील दषुकाळी पररस््ती लक्षात घेता िेतकऱ्याींची सींपुणा कजा माफी ि 
पुणा िीज बबल माफी करण्याबाबतच्या मागण्या राज्यातील सामाजजक राजकीय 
सींघ्नासह ितेकऱ्याींनी आींदोलने ि ननिेदनाद्िारे करुन िासनाचे लक्ष िेधले 
होते, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, िेतकऱ्याींची सींपुणा कजा माफी ि िीज बील माफी करण्यात आली 
आहे काय, 
(३) नसल्यास, दषुकाळाची नतव्रता लक्षात घेता अत्यल्प आग्ाक मदत ि केिळ 
िीज बबलािरील व्याज माफ करुन ितेकऱ्याींची बोळिण करण्यात येत असल्याने 
िेतकऱ्याींकडून सींताप ि नाराजी व्यक्त होत आहे काय, 
(४) असल्यास, सींपुणा कजा माफी ि िीज बील माफी बाबत िासनाचे धोरण काय     
आहे ? 
 

श्री. चांद्रिाांत पाटील : (१) होय. 
(२) विदभा ि मराठिाड्यातील िेतकऱ्याींनी परिानाधारक सािकाराकडून घेतलेले 
कजा माफ करण्याबाबत ननणाय घेण्यात आला आहे. तसेच दषुकाळ्स्त गािातील 
कृर्ी ्ाहकाींना जुलै, ऑगस््, सप् े्ंबर, २०१४ या त्रमैाशसकाची िीज देयके 
सींपुणापणे माफ करण्यात आलेली आहेत. 
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(३) प्रश्न उद्् ाित नाही. 
(४) सींपूणा कजा माफीची बाब िासनाच्या विचाराधीन नाही.  

----------------- 
अमरािती प्रादेशशि िायावलयात मऔविम अमरािती अांतगवत  

औद्योधगि भनखांड िाटपात झालेला गैरव्यिहार 
(१८) *  ७१२३   श्री.माणणिराि ठािरे, श्री.सांजय दत्त, श्री.अशोि उर्व  भाई 
जगताप, श्री.राजेंद्र मुूि :   सन्माननीय उद्योग मांरी पढुील गोष्ीींचा खलुासा 
करतील काय :- 
(१) अमरािती प्रादेशिक कायाालयात मऔविम अमरािती अींतगात औद्योगगक 
भूखींड िा्पात मोठया प्रमाणात अननयशमतता झाली असल्याचे माहे मे, २०१५ 
मध्ये ननदिानास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, या प्रकरणी चौकिी करण्यात आली आहे काय, 
(३) असल्यास, चौकिीत काय आढळून आले ि त्यानुसार प्रकरणातील दोर्ीींिर 
कोणती कारिाई केली िा करण्यात येत आहे, 
(४) अद्याप, कोणतीच कारिाई करण्यात आली नसल्यास विलींबाची कारणे काय    
आहेत ? 
  
श्री. सुभाष देसाई : (१), (२) ि (३) महामींडळाच्या औद्योगगक क्षेत्रातील भूखींडाचे 
िा्प करण्यासाठी स््ाननक भूखींड िा्प सशमती ि महामींडळाच्या मुख्यालय 
स्तरािर भूखींड िा्प सशमती गठीत करण्यात आली असून सदर सशमती 
भूखींडाींसाठी प्राप्त झालेल्या अजााच्या अनुर्ींगाने बैठक आयोजजत करुन भूखींड 
िा्प करण्यासींबींधीचा ननणाय घेतात. त्यामुळे अमरािती ये्े भुखींड िा्पामध्ये 
अननयशमतता झाल्याचे ननदिानास आले नाही. 
(४) प्रश्न उद्् ाित नाही. 

----------------- 
िसई-विरार (जज.ठाणे) भागात मुांबई-अहमदाबाद राष्ट्रीय महामागाविर  

अपघातात झालेली िाढ 
 

(१९) *  ६९७०   श्री.मुझफ्र्र हुसैन सय्यद, श्री.सांजय दत्त, श्री.अशोि उर्व  भाई 
जगताप :   सन्माननीय सािवजननि बाांधिाम (सािवजननि उपक्रम िग नून) मांरी 
पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
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(१) िसई विरार (जज.पालघर) भागात मुींबई-अहमदाबाद राषट्रीय महामागाािर 
रस्त्याींच्या कामात ननयोजन नसल्याने तसेच महामागाािरील प्हदिे बींद 
असल्याने सुसा् जाणाऱ्या िाहनाींमुळे सदर रस्त्यािर अपघाताींच्या प्रमाणात िाढ 
होत असल्याचे माहे मे, २०१५ मध्ये ननदिानास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, याबाबत कायािाही करण्यासाठी स््ाननक सींघ्नाींनी हदनाींक ११ 
मे, २०१५ रोजी पालघर जजल्हागधकारी कायाालयासमोर धरणे आींदोलन केले, हे ही 
खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, प्रश्न भाग १ च्या अनरु्ींगाने या भागातील रस्ते अपघात 
रोखण्यासाठी कोणती कायािाही करण्यात आली िा येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

श्री. चांद्रिाांत पाटील : (१) अींितः खरे आहे. 
(२) होय. 
(३) सुरक्षक्षततेच् या दृष ्ीने सूचनाफलक, जब्लींकसा लािण् यात आलेले आहेत. 
(४) प्रश् न उद्् ाित नाही. 

----------------- 
राज्यातील मुिबधधर विद्यार्थयाांना उच्च शशक्षण उपलब्ध िरुन देण्याबाबत 

  

(२०) *  ६८१२   श्री.आनांद ठािन र, श्री.हेमांत टिले, श्री.राहुल नािेिर, श्री.प्रिाश 
बबनसाूे :   सन्माननीय सामाजजि न् याय मांरी पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील  
काय :- 
(१) राज्यात िासनामाफा त मुकबधीराींसाठी १० िी पयांतच िाळा चालविल्या जात 
असल्याने त्याींना उच्च शिक्षणापासून िींगचत रहािे लागत आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त बाबीींची चौकिी िासनामाफा त करण्यात आली आहे काय, 
(३) असल्यास, चौकिीच्या अनुर्ींगाने मुकबधीराींसाठी उच्च शिक्षण सुलभतेने 
उपलब्ध करण्यासाठी िासन काय कायािाही करणार आहे िा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, कायािाहीस होत असलेल्या हदरींगाईची सिासाधारण कारणे काय 
आहेत ? 
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श्री. राजिुमार बडोले : (१) हे खरे नाही. 
      सामाजजक न्याय विभागाअींतगात अपींगाकरीता इयत्ता १० िी पयांतच्या 
वििरे् िाळा कायारत आहेत. त्ावप, मुकबगधर विद्यालय, िींकरनगर, नागपूर ि 
श्री. सदगुरु साईबाबा सेिा ट्रस्् सींचाशलत श्री. सी.आर. रींगना्न ननिासी 
कणाबगधर विद्यालय पुणे या विद्यालयात कणाबगधर विद्यार्थयाांसाठी इयत्ता ११ 
िी, इयत्ता १२ िीचे उच्च माध्यशमक िगा सुरु असून यास शिक्षण विभागाने 
विना अनदुान तत्िािर मान्यता हदलेली आहे. अींध, अधुद्दष्ी, कृषठरोगमुक्त, 
कणाबगधर, अजस््व्यींग, मनतमींद ि मनोरुग्ण विद्या्ी इयत्ता १० िी नींतरचे 
महाविद्यालयीन शिक्षण सामान्य मुलाींबरोबरच घेत आहेत. तसेच व्यिसानयक, 
ताींबत्रक ि अशभयाींबत्रकी शिक्षणासाठी त्याींच्या अ्यासक्रमाच्या दजााप्रमाणे 
शिषयितृ्ती देण्यात येते. त्याचबरोबर अींध विद्यार्थयाांना िाचक भत्ता तसेच सिा 
अपींग विद्यार्थयाांना शिषयितृ्तीबरोबर िैक्षखणक िुल्क, प्रकल्प ी्ंकलेखन खचा, 
अ्यासदौरा खचााची रक्कम हदली जाते. 
(२), (३) ि (४) प्रश्न उद्् ाित नाही. 

----------------- 
मुांबई शहरातील िाांदे्र (पनिव) ये्ील शासिीय िसाहतीतील िमवचाऱ्याांना त्याच 

िसाहतीत मार्ि दरात भनखांड उपलब्ध िरुन देण्याबाबत 
 

(२१) *  ६७५१   अॅड.अननल परब :   सन्माननीय सािवजननि बाांधिाम 
(सािवजननि उपक्रम िग नून) मांरी पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) मुींबई िहरातील िाींदे्र (पिूा) ये्ील ९७ एकर क्षेत्रफळािर उभारण्यात आलेल्या 
िासकीय िसाहतीतील इमारतीींचे बाींधकाम सुमारे ४० ते ५० िर्ा जुने असून सदर 
इमारती अत्यींत जीणा अिस््ेत आहेत, हे खरे आहे काय, 
(२) सदर इमारती असलेल्या िाींदे्र (पूिा) ये्ील सव्हे क्र ३४१ भुमापन क्र ६२९ 
पैकी या जशमनीिरील िासकीय िसाहतीचा पनुविाकास करुन माफक दरात 
मालकी तत्िािर घरे िकीं िा घराींसाठी माफक दरात भूखींड देणेबाबत िासनाकड े
रहहिाश्याींनी सातत्याने आींदोलने, मोचे ि हदनाींक १६ डडसेंबर, २०१४ ि १८ मे, 
२०१५ रोजी   मा.मुख्यमींत्री याींना ननिेदन हदले तसेच सहकारी गहृननमााण 
सींस््ेने यापिूीही हदनाींक २७ ऑगस््, २००७ रोजी तात्काशलन मा.मुख्यमींत्री 
गव्हनामें् क्िा ा्सा रेशसडींस असोशिएिनच्या माध्यमातनू िासकीय िसाहतीच्या 
पुनविाकासाचा प्रस्ताि देखील सादर केलेला आहे, हे खरे आहे काय, 
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(३) असल्यास, िासकीय कमाचाऱ्याींना माफक दरात भूखींड उपलब्ध करुन 
हदल्यास सुमारे ३००० कमाचाऱ्याींना ि त्याींच्या कु्ुींबबयाींना कायमस्िरुपी 
ननिासस््ान उपलब्ध होणार आहे, हे खरे आहे काय, 
(४) याबाबत कमाचाऱ्याींनी काही िेगळया योजना/ प्रस्ताि हदले िकीं िा गहृननमााण 
सोसाय्या स््ापन केल्या तर सकारात्मक विचार करण्यात येईल असे आश्िासन 
िासनाकडून शमळाल्यानींतर हदनाींक १५ माचा, २०१० रोजी िगा-१ ि िगा-४ च्या 
कमाचाऱ्याींसाठी सरकारी गहृननमााण सींघीय सींस््ा स््ापन करुन सदर सींस््ेमाफा त 
तत्काशलन महसूल मींत्री तसेच जजल्हागधकारी, मुींबई उपनगर जजल्हा याींना 
सविस्तर प्रस्ताि सादर करुन भूखींडाची मागणी केली असता, सदर प्रस्तािाचा 
विचार न करता िासनाने बी.ओ.्ी. तत्िािर िसाहतीच्या पुनविाकास करण्याचा 
ननणाय घेतला आहे, हे खरे आहे काय, 
(५) असल्यास, िासकीय कमाचाऱ्याींना हक्काचे घर देण्याबाबत िासन स्तरािर 
कोणती कायािाही करण्यात येत आहे, 
(६) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. चांद्रिाांत पाटील : (१) हे अींित: हे खरे आहे. 
(२) हे अींित: खरे आहे. 
     सदर विर्य वििेर् गहृननमााण विभाग ि महसुल विभागािी सींबींगधत आहे. 
(३) सदर विर्य महसुल त्ा नगर विकास विभागािी सींबगधत आहे. 
(४) सदर विर्य महसुल विभागािी सींबींगधत आहे. 
(५) सदर विर्य सामान्य प्रिासन विभागािी सींबींगधत आहे. 
(६) प्रश्न उद्् ाित नाही. 

----------------- 
राज्यात यशिांतराि चव्हाण मुक्त िसाहत योजना राबविण्याबाबत 

  

(२२) *  ८२३६   श्री.राजेंद्र जैन, श्री.अब्दलु्लाखान दरुावणी, श्री.अननल तटिरे :   
सन्माननीय सामाजजि न् याय मांरी पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) भ्क्या विमुक्त समाजाला विकासाच्या मूळ प्रिाहात आणण्याच्या हेतूने 
राज्य िासनाने राज्यात यििींतराि चव्हाण मुक्त िसाहत योजना राबविण्याचा 
ननणाय घेतला आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, या योजनेची घोर्णा होऊन चार िर्ााचा कालािधी होऊनही एकाही 
गािात भ्क्या विमुक्त समाजातील लोकाींची िसाहत ननमााण झालेली नाही, हे 
खरे आहे काय, 
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(३) असल्यास, त्याची सिासाधारण कारणे कोणती, 
(४) असल्यास, प्रश्न भाग (१) मधील योजना केव्हा राबविण्यात येणार आहेत ? 
  
श्री. राजिुमार बडोले : (१) होय. 
(२) नाही. 

आतापयांत आठ िसाहतीींसाठी मींजूरी हदलेली असून लातरू जजल््यात २ 
िसाहतीींचे काम पूणा होऊन त्या लाभार्थयाांना हस्ताींतरीत करण्यात आल्या आहेत. 
(३) या योजनेसाठी िासन ननणायामधील ननकर्ानुसार २० कु्ुींबासाठी १ िसाहत 
ननमााण केली जाते. त्यासाठी विहहत केल्याप्रमाणे कु्ुींबाची ि जागेची उपलब्धता 
होत नाही. 
(४) प्रश्न उद्् ाित नाही. 

----------------- 
पनिेल (जज.रायगड) पररसराच्या वििास आराखड्याबाबत 

 

(२३) *  ७७०८   श्री.सुननल तटिरे, श्री.प्रिाश गजशभये, श्री.अननल भोसले, 
श्री.ख्िाजा बेग, श्री.अब्दलु्लाखान दरुावणी, श्री.नरेंद्र पाटील, श्री.ददपिराि साूुांखे-
पाटील, श्री.किरण पािसिर, श्री.सनतश चव्हाण, श्री.हेमांत टिले, श्री.अमरशसांह 
पांडडत :   सन्माननीय उद्योग मांरी पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) पनिेल (जज.रायगड) हा कें द्रबबींद ूमानून या िहर ि पररसराच्या विकासासाठी 
उद्योग क्षेत्रात एक लक्ष को्ी रुपयाींची मोठी गुींतिणकू करण्याचा प्रस्ताि 
िासनाच्या विचाराधीन आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, पनिेल िहर ि आजुबाजूच्या पररसरात उद्योगाच्या दृष्ीने 
कोणकोणत्या योजना/कामे हाती घेण्यात येणार आहेत तसेच त्यानुसार योजना ि 
कामाचा आराखडा तयार करण्यात आला आहे काय, 
(३) नसल्यास, सदर आराखडा तयार करण्याचे काम िकती कालािधीत पूणा होईल 
अिी अपेक्षा आहे ? 
  
श्री. सुभाष देसाई : (१) नाही. 
(२) नाही. 
(३) प्रश्न उद्् ाित नाही.  

----------------- 
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सायन-पनिेल महामागावचे िाम पनणव िरण्याबाबत 
 (२४) *  ७१५८   श्री.जनावदन चाांदनरिर, श्री.सांजय दत्त, श्रीमती हुस्त्नबानन 
खशलरे्, श्री.राजेंद्र मुूि, श्री.रामहरी रुपनिर, श्री.अशोि उर्व  भाई जगताप :   
सन्माननीय सािवजननि बाांधिाम (सािवजननि उपक्रम िग नून) मांरी पढुील 
गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) सायन-पनिेल महामागााच्या रुीं दीकरणाचे काम अपुणाािस््ेत असल्याने 
पनिेल (जज. रायगड) ये्ील कोपरा खाडी पूलािर होत असलेले अपघात त्यामुळे 
सदरील खाडी पूलाला धोका ननमााण झाला असल्याचे हदनाींक २१ एवप्रल, २०१५ 
रोजी िा त्या सुमारास ननदिानास आले, हे ही खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, िासनाने सायन-पनिेल महामागााचे काम पुणा करण्याबाबत ि 
सदरील पुलािरील अपघात रोखण्यासाठी िासनाने काय कायािाही केली आहे िा 
करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

श्री. चांद्रिाांत पाटील : (१) नाही. 
(२) ि (३) प्रश्न उद्् ाित नाही. 

----------------- 
नाशशिमधील आददिासी वििास महामांडूाच्या िररष्ट्ठ अधधिारी  

ऑनलाईन भरती प्रकक्रयेत झालेला गैरव्यिहार 
  

(२५) *  ७१०४   श्री.अशोि उर्व  भाई जगताप, श्री.सांजय दत्त, श्रीमती हुस्त्नबानन 
खशलरे्, श्री.राजेंद्र मुूि, श्री.रामहरी रुपनिर, श्री.हररशसांग राठोड :   सन्माननीय 
आददिासी वििास मांरी पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) नाशिक मधील आहदिासी विकास महामींडळाच्या िररषठ अगधकारी ऑनलाईन 
भरती प्रिक्रयेत गैरव्यिहार झाल्याची बाब माहे एवप्रल, २०१५ मध्ये िा 
त्यादर्यान ननदिानास आली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, िासनाने या भरती प्रिक्रयेसींदभाात सखोल चौकिी करुन काय 
कायािाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(३) अद्याप, कोणतीच कायािाही केली नसल्यास विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

श्री. विष्ट् ण ुसिरा : (१) आहदिासी विकास महामींडळाच् या अखत् यारीतील पदाींच् या 
भरती प्रिक्रयेबाबत िासनस् तरािर तक्रारी प्राप् त झालेल् या असून, ितृ् तपत्राींमध् ये 
यासींबींधीच् या बात् या प्रशसध झालेल् या आहेत, ही बाब खरी आहे. 
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(२) ि (३) सदर भरती प्रिक्रयेसींदभाात प्राप् त तक्रारीींच् या अनरु्ींगाने सखोल चौकिी 
करुन अहिाल िासनास सादर करणेबाबतच् या सूचना आहदिासी विकास 
महामींडळास िासनपत्र हदनाींक ०३.०२.२०१५ ि हदनाींक २१.०५.२०१५ अन् िये 
देण् यात आलेल् या आहेत. त् यानुसार आहदिासी विकास महामींडळाने हदनाींक 
११.०६.२०१५ रोजीच् या आदेिान् िये अपर आयकु् त, आहदिासी विकास, नाशिक 
याींचेमाफा त चौकिी करण् याचे आदेि देण् यात आले होते. त् यानुसार अपर आयुक् त, 
आहदिासी विकास, नाशिक याींनी महामींडळास सादर केलेला चौकिी अहिाल 
महामींडळामाफा त हदनाींक ०६.०७.२०१५ च् या पत्रान् िये हदनाींक ०७.०७.२०१५ रोजी 
िासनास प्राप् त झालेला आहे.  सदर अहिालानुसार भरती प्रकरणी अननयशमतता 
िकीं िा गैरव् यिहार झाल् याचे ननदिानास आलेले नाही. 

----------------- 
महाड औद्योधगि िसाहतीमधील साांडपाणी िाहनन नेणारी िादहनी चोधचांदे  

या गािाजिू रु्टल्याने शेतीचे झालेले निुसान 
  

(२६) *  ८३१३   श्री.अननल तटिरे :   सन्माननीय उद्योग मांरी पढुील 
गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) महाड औद्योगगक िसाहतीमधील साींडपाणी िाहून नेणारी िाहहनी हदनाींक २३ 
एवप्रल, २०१५ रोजी िा त्या सुमारास चोगचींदे या गािाजिळ फु्ल्याने साींडपाणी 
पररसरातील िेतात शिरल्याने िेतीचे मोठया प्रमाणात नुकसान झाले आहे, हे 
खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, या प्रकरणी िासनाने चौकिी केली आहे काय, त्यात काय 
आढळून आले आहे ि त्यानुसार नकुसान्स्त िेतकऱ्याींना नुकसान भरपाई 
देण्यात आली आहे काय, 
(३) अद्याप नकुसान भरपाई देण्यात आली नसल्यास, विलींबाची कारणे काय 
आहेत ? 
  

श्री. सुभाष देसाई : (१), (२) ि (३) महाड औद्योगगक िसाहतीमधील चोगचींदे या 
गािाजिळ महामींडळाची साींडपाणीिाहहनी हद.२२/४/२०१५ रोजी रात्रौ ८.३० िा. 
फु्ल्यामुळे साींडपाणी िाहहनीजिळच्या ५ ितेाींमध्ये पसरले होते. त्ावप, 
िेतामध्ये वपके नव्हती. परींत,ु िेतकऱ्याींच्या िेतजमीनीचे नुकसान साींडपाणी 
िेतात घुसल्यामुळे झाल्याने नुकसानीचा पींचनामा तलाठी, शिरगाि याींच्यामाफा त 
करण्यात आला असून जशमनीच्या नुकसानीबाबत उगचत कायािाही करुन कायापूती 
अहिाल सादर करण्याबाबत तहशसलदार, महाड याींनी हद.२३/४/२०१५ रोजी तालुका 
कृर्ी अगधकारी, महाड याींना कळविले आहे. 

----------------- 
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 समाजिल्याण विभागामार्व त जी.डी.आटव विध्यार्थयाांना शशष्ट्यितृ्ती देण्याबाबत 
  

(२७) *  ८१९७   श्री.दत्तारय सािांत :   सन्माननीय सामाजजि न् याय मांरी 
पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) सन २०१३-१४ पयांत जी.डी.आ ा् विद्यार्थयाांना समाजकल्याण विभागामाफा त 
शिषयितृ्ती शमळत होती, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सन २०१४-१५ मध्ये सींबींधीत विद्यार्थयाांकडून अद्यापपािेतो 
शिषयितृ्ती फामा भरुन घेतले नाहीत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, याविर्यी िासनाची भुशमका काय आहे ? 
  

श्री. राजिुमार बडोले : (१) जी.डी.आ ा् या अ् यासक्रमात शिकणा-या अनुसूगचत 
जाती प्रिगाातील विद्यार्थ याांना शिष यितृ् ती मींजूर करण् यात येते. त्ावप, विमुक् त 
जाती, भ्क् या जमाती, इतर मागासिगा ि वििरे् मागास प्रिगाातील 
विद्यार्थ याांसाठीच् या सद्या सुरू असलेल् या शिष यितृ् ती योजनेत या अ् यासक्रमाचा 
समािेि नसल् याने शिष यितृ् तीचा लाभ हदला जात नाही. 
(२) सदर अ् यासक्रमामध् ये शिकणा-या अनुसूगचत जाती प्रिगाातील विद्यार्थ याांचे 
शिष यितृ् तीचे अजा जस्िकारले जात असून विमुक् त जाती, भ्क् या जमाती, इतर 
मागासिगा ि वििरे् मागास प्रिगाातील विद्यार्थ याांना सदर शिष यितृ् ती देय 
नसल् याने अजा जस्िकारले जात नाहीत. 
(३) प्रश् न उद्् ाित नाही. 

----------------- 
िन्नड, (ता.िन्नड, जज.औरांगाबाद) शहरातील दहिरखेडा-गौताूा रस्त्त्याची रुां दी 
िाढविणे तसेच रस्त्ता दरुुस्त्त िरण्याबाबत शासनाने िराियाची िायविाही 

 

 (२८) *  ७२१६   श्री.सुभाष झाांबड, श्री.सांजय दत्त, श्री.अशोि उर्व  भाई 
जगताप, श्री.अमरना् राजनरिर :   सन्माननीय सािवजननि बाांधिाम 
(सािवजननि उपक्रम िग नून) मांरी पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) कन्नड (जज.औरींगाबाद) िहरातील हहिरखेडा-गौताळा रस्त्याची पुणात: 
िाताहत झाली असून अरुीं द रस्ते ि हठकहठकाणी पडलेल्या खड्डयाींमुळे 
िाहनाींसह, पादचाऱ्याींनाही  या रस्त्याने चालणे कठीण झाले असून, या 
रस्त्यालगतच ्ामीण रुग्णालय असल्याने रुग्णाींना याच खराब रस्त्यािरुन 
रुग्णालयात उपचारासाठी जािे लागते वििेर्त: या रुग्णालयात प्रसुतीसाठी 
येणाऱ्या महहलाींना खपू यातना होतात. काही महहन्यापूिी एक महहला तर 
खड्डयामुळे रस्त्यातच प्रसूत झाली असल्याचे माहे एवप्रल, २०१५ मध्ये िा 
त्यादर्यान ननदिानास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, या रस्त्याींची रुीं दी िाढविणे, रस्त्यािरील खड्ड े बुजिणे तसेच 
रस्ता दरुुस्त करण्याबाबत िासनाने कोणती कायािाही केली आहे िा करण्यात 
येत आहे, 
(३) अद्याप, कायािाही केली नसल् यास विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

श्री. चांद्रिाांत पाटील : (१) सदर रस्त्याचा पषृठभाग खराब झालेला आहे हे खरे 
आहे. त्ावप रस्ता खराब असल्यामुळे महहला रस्त्यात प्रसुत झाली अिाप्रकारची 
कोणतीही तक्रार या विभागास प्राप्त नाही. 
(२) ि (३) ननधीच्या उपलब्धतेमुळे रस्त्याची दरुुस्ती करण्याचे प्रस्तावित आहे. 

----------------- 
राज्यातील शेतिऱ्याांना गत हांगामातील िापनस ि धान वपिाची  

नुिसान भरपाई शमूणेबाबत 
  

(२९) *  ८००३   श्री.रामराि िडिुते :   सन्माननीय मदत ि पनुिवसन मांरी 
पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) राज्यात गत हींगामातील कापूस ि धान वपकाचे नकुसान झाले त्या 
िेतकऱ्याींना नकुसान भरपाई देण्याची बाब िासनाच्या विचाराधीन आहे, हे खरे 
आहे काय, 
(२) असल्यास, त्यानुसार मदत देणेबाबत िासनाने आतापयांत कोणती कायािाही 
केली िा करण्यात येत आहे, 
(३) अद्याप कोणतीच कायािाही केली नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

श्री. एिना्राि खडसे : (१) ि (२) नाही, त्ावप िासन पत्र हदनाींक 
०५/०१/२०१५ अन्िये कें द्र िासनाकड ेरु. ६०१३.२८ को्ी इतक्या रकमेचे मदतीचे 
ज्ञापन पाठविण्यात आले होते. िासन ननणाय हदनाींक ०७/०१/२०१५ ि हदनाींक 
०२/०२/२०१५ अन्िये खरीप हींगाम २०१४ मधील ५० पैिाींपेक्षा कमी पैसेिारी 
आलेल्या बागधत िेतकऱ्याींना रु. ४०००/- को्ी ि रब्बी हींगाम २०१४-१५ मधील 
५० पैिाींपेक्षा कमी पैसेिारी आलेल्या बागधत ितेकऱ्याींना रु. ३६४.२७ को्ी 
इतक्या ननधीचे (Input Subsidy) िा्प करण्यात आले आहे. यामध्ये कापूस, 
धान ि विविध वपकाींचा समािेि आहे. 
(३) प्रश्न उद्् ाित नाही.  

----------------- 
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घोडबांदर (जज.ठाणे) ये्ील हनुमान नगर मधील िब्रस्त्तानच्या बाजनला  
एम.आय.डी.सी.च्या जागेिरील अनतक्रमण हटविण्याबाबत 

  

(३०) *  ७६४२   प्रा.जोगेन्द्र ििाड े:   सन्माननीय उद्योग मांरी पढुील गोष्ीींचा 
खलुासा करतील काय :- 
(१) घोडबींदर (जज.ठाणे) ये्ील देिी प्रभाग सशमतीमधील हनुमान नगर ये्े 
कब्रस्तानाच्या बाजूला एमआयडीसीच्या जागेिर अनतक्रमण सुरु असून त्याकड े
सींबींगधत विभाग दलुाक्ष करीत असल्याचे माहे मे, २०१५ च्या दसुऱ्या सप्ताहात 
ननदिानास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदरील जागेिरील अनतक्रमण ह्विण्याबाबत अनेक राजकीय 
पक्षाींनी सींबींगधत विभागाकड ेतक्रारी केल्या असतानाही उक्त अनतक्रमण अद्याप 
ह्विण्यात आले नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त तक्रारीच्या अनुर्ींगाने सदरील जागेिरील अनतक्रमण त्िररत 
ह्विण्याबाबत िासनाने पढेु कोणती कायािाही केली आहे, 
(४) असल्यास, सदर अनतक्रमण ह्विण्याबाबतची कायािाही केव्हापयांत पूणा 
होणार आहे, 
(५) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. सुभाष देसाई : (१) घोडबींदर (जज.ठाणे) ये्ील देिी प्रभाग सशमतीमधील 
हनुमाननगर ये्े कब्रस्तानच्या बाजूला िागळे औद्योगगक क्षेत्र असून ते्े 
महाराषट्र औद्योगगक विकास महामींडळाच्या मालकीचा भूखींड क्र. ओएस-१६ आहे. 
त्यािर अनतक्रमण झालेले असल्यामुळे महामींडळाने सींबींगधतास हद. ११/५/२०१५ ि 
हद. १०/६/२०१५ रोजी नो्ीस बजािून अनतक्रमण ्ाींबविण्यात आलेले आहे. 
(२), (३) ि (४) महामींडळाने मा.उच्च न्यायालयाने अनतक्रमण झालेल्या जागेच्या 
सींदभाात हदलेल्या आदेिानसुार हनमुाननगर ्ेकडी, कब्रस्तानसमोर ि त्याच्या 
आजुबाजूच्या पररसरातील भूखींड ि अनगधकृत बाींधकामे ननषकाशसत करण्यासाठी 
मोहहम हाती घेण्याचे प्रस्तावित असून त्यासाठी पोलीस बींदोबस्त उपलब्ध करुन 
देण्याबाबत िररषठ पोलीस ननररक्षक, श्रीनगर पोलीस स््ेिन, श्रीनगर िागळे 
इस््े्, ठाणे याींना हद. २२/६/२०१५ च्या पत्रान्िये कळविले आहे. 
(५) प्रश्न उद्् ाित नाही. 

----------------- 
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जोगेश्िरी (प) एस.व्ही.रोड ये्ील मांजेरजी बनाजी या अांध विदया्ी 
िसनतगहृातील मुलाांिर होत असलेल्या अत्याचाराबाबत 

  

(३१) *  ७०६२   श्री.अमरना् राजनरिर, श्रीमती हुस्त्नबानन खशलरे्, श्री.रामहरी 
रुपनिर, श्री.सांजय दत्त, श्री.सुभाष झाांबड, श्री.अशोि उर्व  भाई जगताप :   
सन्माननीय सामाजजि न् याय मांरी पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) जोगेश्िरी (प) एस.व्ही.रोड ये्ील मींजेरजी बनाजी अींध विदयार्थयााच्या 
िसनतगहृातील मुलाींना िाई् िागणकू हदली जात असून मुलाींचे जेिण बींद 
करण्यात आले असल्याचे  तसेच कामगाराींना स्िच्छतागहृ साफ करु नये असे 
साींगण्यात आल्याचे माहे एवप्रल, २०१५ मध्ये ये्ील विदयार्थयाानी            
मा. समाजकल्याण मींत्री याींच्या प्रत्यक्ष भे्ीत ननदिानास आले आहे, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्यास, या िसनतगहृातील विदयार्थयाांच्या समस्या सोडविण्याबाबत 
िासनाने काय कायािाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

श्री. राजिुमार बडोले : (१) होय. 
(२) िासनाच् या हदनाींक ५.५.२०१५ च् या आदेिान् िये सदर कमािाळेिर 
िासनामाफा त प्रिासकाची ननयुक् ती करण् यात आलेली आहे. 
(३) प्रश् न उद्् ाित नाही. 

----------------- 
समाजिल्याण विभागाच्या िसनतगहृात एचआयव्ही ग्रस्त्त विद्यार्थयाांना  

५ टक्िे जागा राखीि ठेिण्याबाबत 
  

(३२) *  ६८१५   श्री.राहुल नािेिर, श्री.हेमांत टिले, श्री.आनांद ठािन र, श्री.प्रिाश 
बबनसाूे :   सन्माननीय सामाजजि न् याय मांरी पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील  
काय :- 
(१) समाजकल्याण विभागाच्या िसनतगहृात एचआयव्ही ्स्त विद्यार्थयाांना ५ 
्क्के जागा राखीि ठेिण्याचा प्रस्ताि हद. २४ नोव्हेंबर, २०१३ रोजी 
समाजकल्याण आयुक्त (पणेु) याींनी आपल्या शिफारिीींसह सगचि, सामाजजक 
न्याय ि वििरे् सहाय्य विभागाला सादर केला आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त बाबीींची चौकिी िासनाव्दारे करण्यात आली आहे काय, 
(३) असल्यास, चौकिीचे ननषकर्ा काय आहेत ि त्या अनरु्ींगाने िासनाने कोणती 
कायािाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, कायािाहीस होत असलेल्या हदरींगाईची सिासाधारण कारणे काय 
आहेत ? 
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श्री. राजिुमार बडोले : (१) होय. 
(२) ि (३) सदर प्रस्तािानुसार सामाजजक न्याय ि वििेर् सहाय्य विभागाींतगात 
कायारत िासकीय िसनतगहृामध्ये एचआयव्ही ्स्त विद्यार्थयाांना जागा राखीि 
ठेिण्याची बाब िासनाच्या विचाराधीन आहे. 
(४) प्रश्न उद्् ाित नाही. 

----------------- 
िोपरी ठाणे (पनिव) ये्ील रेल्िे पुलाचे िाम सन २००५ पासनन सुरु हो नही 

अद्याप पुणव न झाल्याबाबत 
  
(३३) *  ७५४१   अॅड.ननरांजन डािखरे :   सन्माननीय सािवजननि बाांधिाम 
(सािवजननि उपक्रम) मांरी पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) कोपरी, ठाणे (पिूा) ये्ील रेल्िे मागा ओलाींडण्यासाठी असलेल्या 
महामागाािरील पुलाच्या चौपदरी रस्त्याचे रुीं दीकरण करण्याच्या कामाचा सन 
२००५ मध्ये प्रत्यक्षात अींदाजजत ख्रचा रक्कम रुपये ९ को्ी रुपये इतका होता, हे 
खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सन २००५ पासून ते आजतागायात सदर पूलाींचे काम सुरु न 
करण्यात आल्यामुळे या कामाचा खचा रूपये ९० को्ीिर गेला असल्याचे हदनाींक 
३० एवप्रल, २०१५ रोजी ननदिानास आले, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, त्याप्रकरणी स््ाननक नागररकाींनी सींबींगधत कायाकारी अशभयींता, 
सािाजननक बाींधकाम विभाग ठाणे, मा. सािाजननक बाींधकाम मींत्री (सािा.उपक्रम) 
त्ा पालकमींत्री, ठाणे जजल्हा तसेच अप्पर मुख्य सगचि सािाजननक बाींधकाम 
विभाग, मींत्रालय याींचेकड े माहे एवप्रल, २०१५ च्या दसुऱ्या आठिडयात तक्रार-
ननिेदने देऊनही अद्याप याबाबत कायािाही करण्यात आली नाही, हे ही खरे आहे 
काय, 
(४) असल्यास, सदर कामाचा खचा ९ को्ीिरुन ९० को्ीिर जाण्याची कारणे 
काय आहेत, 
(५) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी िासनाने चौकिी केली आहे काय, 
(६) असल्यास त्यामध्ये काय आढळून आले ि तद्नुसार सींबींगधताविरुध्द कोणती 
कारिाई करण्यात आली अ्िा येत आहे, तसेच त्याबाबतची सद्य:जस््ती काय 
आहे ? 
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श्री. एिना् शशांदे : (१) सन २००१ मध्ये कोपरी पूलाच्या दोन्ही बाजूस २ + २ 
मागगाकेकरीता फक्त रुदीींकरणासाठी प्रिासकीय मान्यता प्राप्त अींदाजपत्रकाची 
रक्कम रु. ९ को्ी होती. 
(२) अींित: खरे आहे. 

रेल्िे विभागाकडून सिासाधारण माींडणी नकािास हदनाींक १५ एवप्रल, 
२०१५ अन्िये मींजूरी प्राप् त झाली आहे. त्या अनुर्ींगाने कामाची िकीं मत रु. 
११३.७४ को्ी इतकी येते या रक्कमेचे सुधारीत अींदाजपत्रकास प्रिासकीय 
मान्यता देण्याची बाब विचाराधीन आहे. 
(३) ननिेदन प्राप्त नाही. 
(४) सदर कामाची िकीं मत रु. ९ को्ीिरुन रु ११३.१४ को्ी इतकी झाली आहे. 
सदर िाढ प्रामुख्याने सन २००० ते २०१५ या दर्यान झालेली भाििाढ, रेल्िेचा 
सूचनेप्रमाणे जनू्या पलूाची उींची िाढिण्याचे काम प्रकल्पात समाविषठ केल्याने 
कामाची िकीं मत िाढली आहे. 
(५) प्रश्न उद्् ाित नाही. 
(६) प्रश्न उद्् ाित नाही. 

----------------- 
गडधचरोली ये्े सचव सामाजजि सांस्त््ेने िेलेल्या सिेक्षणानुसार ये्ील अनेि 
गािाांमधील आददिासीांचे दारु, तांबाखन या व्यिसनामुूे मतृ्यन होत असल्याबाबत 

  

(३४) *  ८६९३   श्री.राजेंद्र मुूि, श्री.सांजय दत्त, श्री.रामहरी रुपनिर :   
सन्माननीय सामाजजि न्याय मांरी पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) गडगचरोली ये्ील सचा या सामाजजक सींस््ेने ८६ गािाींमधील सिेक्षणातनू 
असे ननदिानास आले आहे की, ये्ील आहदिासीींमध्ये दारु, तींबाख ूयाींच्या िाढत 
असलेल्या व्यसनामुळे ३५ ते ४५ ियोग्ातील आहदिासीींचे अकाली मतृ्य ू होत 
असल्याचे माहे मे, २०१५ दर्यान ननदिानास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, गडगचरोली ये्ील होणारे आहदिासीींचे अकाली मतृ्यूला आळा 
बसण्यासाठी िासन स्तरािरुन कोणती कायािाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(३) अद्याप, उक्त प्रश्नाबाबत कोणतीच कायािाही होत नसल्यास, विलींबाची 
कारणे काय आहेत ? 
  

श्री. राजिुमार बडोले : (१) होय. 
 सदर सींस््ेने सहसींचालक आरोग्य विभाग, नागपूर याींच्याकड े अहिाल 
हदला आहे. 
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(२) ि (३) समाजामध्ये व्यसनाधीनते पासून पराितृ्त करण्यासाठी िेगिेगळ्या 
कायाक्रमामाफा त जन जागतृी करण्यात येते. सामाजजक न्याय विभागाच्या हदनाींक 
२९/०३/२०१३ च्या िासन ननणायान्िये व्यसनाधीन व्यक्तीींचे/ रुग्णाींचे पनुिासन ि 
त्याींच्यािर उपचार करण्यासाठी, व्यसनमुक्ती कें द्राींना अ्ासहाय्य करणारी 
महात्मा गाींधी व्यसनमुक्ती सल्ला, उपचार ि पनुिासन कें द्र या योजना 
राबविण्यात येतात. त्यानुर्ींगाने प्रत्येक महसुली विभागास दोन या प्रमाणे 
व्यसनमुक्ती क्षेत्रामध्ये काया करणाऱ्या १२ सींस््ाींना अ्ासहाय्य करण्याचा ननणाय 
घेतला आहे.  

----------------- 
राज्यातील पांधरा हजारापेक्षा अधधि पतसांस्त््ाांमधील  

ठेिीांना विमा सांरक्षण देण्याबाबत 
 

(३५) *  ८८२४   श्रीमती ददप्ती चिधरी, श्री.सांजय दत्त :   सन्माननीय सहिार 
मांरी पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) राज्यातील पींधरा हजारापेक्षा अगधक पतसींस््ाींमध्ये को्यिधी रुपयाींच्या ठेिी 
असून त्याींना विमा सींरक्षण नसल्याने पतसींस््ा अडचणीत आल्यास ठेिीदाराींची 
रक्कम बडुण्याचा धोका ननमााण झाला असल्याचे माहे, मे २०१५ मध्ये िा त्या 
दर्यान ननदिानास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, या कारणास्ति सदरहू पतसींस््ाींनी विमा सींरक्षण नसल्याचे 
स्पष्ीकरण ठेिीदाराींच्या पासबुकात ि पाितीिर लेखी नोंदिािे तसेच सह 
सींस््ेच्या आग्ाक उलाढालीचा तपिीलही कायाालयात फलकािर नोंद करािा असा 
आदेि सहकार आयुक्ताींनी हदला आहे परींत ूयाबाबत उगचत कायािाही अद्यापही 
करण्यात आली नाही हे खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी िासनाने कोणती कायािाही केली िा करण्यात 
येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

श्री. चांद्रिाांत पाटील : (१) अींित: खरे, 
(२) ि (३) सहकार आयुक्त ि ननबींधक, सहकारी सींस््ा याींनी हद. २९.११.२०१४ 
च्या पररपत्रकान्िये  क्षेत्रीय कायाालयाींना असे ननदेि हदले आहेत की, सहकारी 
सींस््ामध्ये ठेिलेल्या  ठेिीस विमा सींरक्षण नसल्याचे ठेिीदाराींना देण्यात 
येणाऱ्या ठेि पाितीिर “सदरच्या ठेिीस कोणतेही विमा सींरक्षण नाही” असा 
उल्लेख करणे बींधनकारक राहील. तसेच प्रत्येक िाखेच्या दिानी भागात सींस््ेच्या 
सींचालक मींडळाची नािे, त्याींचा  कालािधी , लेखापररक्षणाची िगािारी, सी.डी. 
रेश्यो गुींतिणकुीचा तपिील, मागील िर्ााची िसुली, एन.पी.ए.चे प्रमाण, िेि्च्या 
सिासाधारण सभेचा हदनाींक, मागील तीन िर्ाा अखेरची नफा तो्ा रक्कम 
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त्याचप्रमाणे सींस््ेचे व्यिस््ापक/मुख्य कायाकारी अगधकारी याींचे नाि याबाबतचा 
तपिील असलेला बोडा ठळक अक्षरात लािण्यात यािा. 
     सदर ननदेिाच्या अनुर्ींगाने क्षेबत्र य कायाालयाींमाफा त कायािाही करण्यात येत 
आहे. 
(४) प्रश्न उद्् ाित नाही. 

----------------- 
चाांदनर रेल्िे (जज.अमरािती) धामणगाि ये्नन एम.एस.आर.डी.सी. अांतगवत 
औरांगाबाद-िधाव एक्सपे्रस हायिेिर मोठयाप्रमाणात खड्ड ेपडल्याबाबत 

  

(३६) *  ८८७१   श्री.हररशसांग राठोड, श्री.रामहरी रुपनिर, श्री.सांजय दत्त, 
श्री.अशोि उर्व  भाई जगताप :   सन्माननीय सािवजननि बाांधिाम (सािवजननि 
उपक्रम िग नून) मांरी पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) चाींदरू रेल्िे (जज. अमरािती) धामणगाि ये्ून एम.एस.आर.डी.सी. अींतगात 
औरींगाबाद-िधाा एक्सपे्रस हायिेिर मोठया प्रमाणात खड्ड े पडलेले असल्याने 
अपघाताींचे प्रमाण िाढत असल्याने याबाबत स््ाननक लोकप्रनतननधी याींनी 
हदनाींक  २६ मे, २०१५ रोजी मुख्य अशभयींता, महाराषट्र राज्य रस्ते विकास 
महामींडळ याींना ननिेदन हदले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, अ्ासींकजल्पय अगधिेिन, २०१५ मध्ये विभागाच्या चचेदर्यान 
मा सािाजननक बाींधकाम मींत्री याींनी तातडीने खड्ड े बजुविण्यात येतील असे 
सभागहृात आिश्िासन देऊनही अद्यापपयात खड्ड े बजुविण्यात आले नसल्याचे 
ननदिानास आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी िासनाने काय कायािाही केली आहे िा 
करण्यात येत आहे, 
(४) अद्याप, कोणतीच कायािाही करण्यात आली नसल्यास त्याची सिासाधारण 
कारणे काय आहेत ? 
 

श्री. चांद्रिाांत पाटील : (१) होय. 
(२), (३) ि (४) प्रश् नाींिकत रस् ता माहे एवप्रल, २०१५ मध् ये प्रत् यक्षात सािाजननक 
बाींधकाम विभागाच् या ताब् यात घेण् यात आला. ताब् यात घेण् यात आलेल् या एकूण 
७६.९० िक.मी. लाींबीपकैी ४५.९० िक.मी. लाींबीत खड्ड ेपडले होते. सदर खड्डयाींची 
तात् पुरती दरुूस् ती पािसाळ्यापूिी करुन रस् त् यािरील िाहतूक सुरळीत ठेिण् यात 
आली आहे. 
     रस् ता सुधारण् याची कामे मींजूरी, ननधी, ननकर् ि प्राधान् यक्रमाने हाती 
घेण् याचे ननयोजन आहे. 

----------------- 
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नाशशि जजल््यातील एसटी िो. ऑप बिेँच्या ननिडणनिीत ्िबािीदार 
सभासदाांना मतदानापासनन िांधचत ठेिल् याबाबत 

  

(३७) *  ८९७१   श्रीमती हुस्त्नबानन खशलरे्, श्री.सांजय दत्त, श्री.अशोि उर्व  भाई 
जगताप :   सन्माननीय सहिार मांरी पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) नाशिक जजल््यातील एस्ी को. ऑप बँकेच्या ननिडणकूीतील सुमारे २५ 
हजार सभासद ्कबाकीदार असल्याने त्याींना मतदानापासून िींगचत ठेिण्यात 
आले असल्याचे हदनाींक १६ मे, २०१५ रोजी िा त्यासुमारास ननदिानास आले, हे 
खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदरील बकेँच्या कारभारातही मान्यताप्राप्त सींघ्नेच्या 
अगधकाऱ्याींनी अनेक घो्ाळे केले असून त्याबद्दल मुींबई उपननबींधकाींच्या 
अहिालात तत्कालीन सींचालकाींना दोर्ी ठरविले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, प्रश्न भाग १ ि २ बाबत िासनाने काय कायािाही िा 
उपाययोजना केली आहे, 
(४) अद्याप, कोणतीच कायािाही करण्यात आली नसल्यास त्याची कारणे काय 
आहेत ? 
  

श्री. चांद्रिाांत पाटील : (१) हे खरे नाही, त्ावप, नाशिक जजल््यातील स््े् 
ट्रान्सपो ा् को. ऑप बकँ शल. मुींबई  या बँकेच्या सभासदाींची सींख्या  ५,३३५ 
असून महाराषट्र सहकारी सींस््ा अगधननयम १९६० चे कलम ७३ क अ मधील 
तरतुदीनुसार १४३ इतके सभासद ्कबाकीदार असल्यामुळे अपात्र ठरले आहेत. 
(२) सदर बँकेच्या कामकाजाबाबत सहकार आयुक्त ि ननबींधक, सहकारी सींस््ा 
याींच्या हद. २३.०५.२०१३ च्या पत्रान्िये महाराषट्र सहकारी सींस््ा अगधननयम 
१९६० चे कलम ८८ अन्िये सींगणक स्फ््िेअर प्रणाली खरेदीमध्ये रु. १०.३८ 
लाख इतके आग्ाक नुकसानीबाबत चौकिी करण्याचे आदेि पाररत केले होते. 
सदर आदेिाच्या अनरु्ींगाने चौकिी अगधकाऱ्याींनी सहकार आयुक्त ि ननबींधक 
याींना हद. १५.०१.२०१४ रोजी सादर केलेल्या चौकिी अहिालात सदर खरेदीत 
कोणासही जबाबदार धरले नाही. 
(३) ि (४) प्रश्न उद्् ाित नाही. 

----------------- 
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आददिासी वििास विभागात झालेल्या भ्रष्ट्टाचाराची चौिशी िरण्याबाबत. 
  

(३८) *  ९०९२   श्री.चांद्रिाांत रघिुांशी, श्री.सांजय दत्त, श्री.रामहरी रुपनिर :   
सन्माननीय आददिासी वििास मांरी पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील  काय :- 
(१) आहदिासी विकास विभागात सन २००४ ते २००९ मध्ये झालेल्या 
भ्रष्ाचाराची चौकिी करण्यासाठी मा.उच्च न्यायालयाने आयोग नेमला आहे, हे 
खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर आयोगाच्या चौकिीचे कामकाज पूणा झाले आहे काय, 
(३) असल्यास, चौकिी अहिाल िासनास प्राप्त झाला आहे काय 
(४) असल्यास, त्याचा ्ोडक्यात तपिील काय आहे, ि सदर अहिालानुसार 
भ्रष्ाचारामध्ये दोर्ी असलेल्याींिर कोणती कारिाई करण्यात आली आहे िा 
येत आहे, 
(५) अद्याप, सदर आयोगाची चौकिी पूणा झाली नसल्यास विलींबाची कारणे 
काय आहेत ? 
  

श्री. विष्ट् ण ुसिरा : (१) मा. श्री.एम.जी. गायकिाड, सेिाननितृ्त न्यायाधीि, उच्च 
न्यायालय, मुींबई याींच् या अध्यक्षतेखाली चौकिी सशमती नेमली आहे. 
(२), (३) ि (४) नाही. िासन ननणाय हदनाींक १३.४.२०१५ अन्िये चौकिी 
सशमतीस मुदतिाढ हदलेली असून सद्यजस््तीत चौकिी सशमतीचे कामकाज सुरु 
आहे. 
(५) मा. उच्च न्यायालय, मुींबई याींच् या आदेिानुसार चौकिी सशमतीचे काम सुरु 
असून सध्या प्राप्त तक्रारकत्यााच्या िप्पत्रािरील सुनािणी ि साक्षीदार 
तपासणीचे कामकाज सुरु आहे. 

----------------- 
िारिा (ता.बल् लारपनर, जज.चांद्रपनर) ये्ील आश्रमशाूेतील विद्यार्थ याांनी दनवषत 

पाणी प्याल्याने एिा विद्यार्थयावचा झालेला मतृ्यन 
 

(३९) *  ९४२४   श्री.प्रिाश गजशभये, श्री.अननल तटिरे, श्री.अब्दलु्लाखान 
दरुावणी :   सन्माननीय सामाजजि न् याय मांरी पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील 
काय :- 
(१) कारिा (ता.बल् लारपूर, जज.चींद्रपूर) ये्ील आश्रमिाळेतील तब् बल ४० 
विद्यार्थ याांनी जीणा अिस् ् ेतील विहहरीतील पाणी प्याल्यामुळे एका विद्यार्थयााचा 
मतृ्यू झाल्याचे माहे एवप्रल, २०१५ मध्ये िा त्यादर्यान ननदिानास आले, हे खरे 
आहे काय, 
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(२) असल् यास, उपरोक्त प्रकरणी चौकिी करण् यात आली आहे काय, 
(३) असल् यास, आश्रम िाळेतील विद्यार्थ याांना िुध पाणी देण् याबाबत िासनाने 
कोणती उपाययोजना केली आहे िा करण् यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

श्री. राजिुमार बडोले : (१) नाही. 
सामाजजक न्याय विभागाींतगात चींद्रपूर जजल््यात ३० विजाभज 

आश्रमिाळा कायारत आहेत. त्यापैकी विजाभज आश्रमिाळा कारिा, ता.जज.चींद्रपूर 
ये्ील गणेि रुस्तम शिींदे विद्यार्थयाांचा हद. ११.०४.२०१५ रोजी पो्दखुी ि 
उल्ीमुळे मतृ्यू झाला असून सदर विद्यार्थयाांच्या मतृ्यू अिुध्द पाण्याने झाल्याचे 
्ामीण रुग्णालयातील बल्लारपूर ये्ील ड्क््राींनी प्र्म दिानी उपचारा दर्यान 
साींगगतले  होते. त्या अनरु्ींगाने सदर िाळेतील वपण्याच्या पाण्याचे नमुने जजल्हा 
सािाजननक आरोग्य कें द्र, चींद्रपूर ये्े पाठविण्यात आले. सदर प्रयोगिाळेने 
सींबींगधत आश्रमिाळेच्या पाणी नमुन्याच्या सुष्मजीि अहिालात सदरील पाणी 
वपण्यास योग्य असल्याबाबतचे कळविले आहे. तसेच ििविच्छेदन अहिालात 
ड्क््राींनी मतृ्यूचे कारण विसेरा तपासणी नींतरच ननजश्चत होईल. 
(२) सदर विद्यार्थयाांच्या विसेरा तपासणी कररता नागपूर ये्ील प्रयोगिाळा 
पाठविल्याचे पोलीस ननररक्षक बल्लारपूर पोलीस स््ेिन याींनी साींगगतले आहे. 
अद्याप अहिाल अप्राप्त असल्याने मतृ्युचे कारण स्पष् झालेले नाही. 
(३) चींद्रपूर जजल््यातील सिा विजाभज आश्रमिाळाींमधील वपण्याच्या पाण्याचे 
नमुने तपासुन घेतलेले आहे ि सदर िाळाींमधील वपण्याचे पाणी वपण्यास योग्य 
असल्याबाबत सींबींगधत विभागाने प्रमाणपत्र हदलेले आहेत. तसेच सिा विजाभज 
आश्रमिाळाींना वपण्याच्या पाण्यासाठी यवु्ही िफल््र बसविण्याबाबत ननदेि हदलेले 
आहेत. 
(४) प्रश्न उद्् ाित नाही. 

----------------- 
महाराष्ट्र लोिसेिा आयोगातरे् ननिड झालेल्या ४३७ उमेदिाराांपिैी २५ 
उमेदिाराांनी आददिासी असल्याची बनािट प्रमाणपर ेसादर िेल्याबाबत 

  

(४०) *  ९५३९   डॉ.नीलम गोऱ्हे, अॅड.अननल परब :   सन्माननीय आददिासी 
वििास मांरी पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) महाराषट्र लोकसेिा आयोगातफे ननिड झालेल्या ४३७ उमेदिाराींपकैी २५ 
आहदिासी उमेदिाराींचे प्रमाणपत्र बनाि् असल्याचे पुणे ये्ील आहदिासी 
सींिोधन ि प्रशिक्षण सींस््ेने माहे एवप्रल-मे, २०१५ मध्ये ननदिानास आले, हे खरे 
आहे काय, 
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(२) असल्यास, सदर बनाि् प्रमाणपत्र े देणाऱ्या अगधकाऱ्याींविरुध्द ि बनाि् 
प्रमाणपत्र े सादर करणाऱ्या उमेदिाराींविरुध्द िासनाने कोणती कारिाई केली 
िा करण्यात येत आहे, 
(३) असल्यास, उपरोक्त बनाि् प्रमाणपत्र सादर करणाऱ्या २५ उमेदिाराींच्या 
जागाींिर योग्य उमेदिाराींची ननिड करण्यासाठी िासनाने काय कायािाही केली 
िा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. विष्ट् ण ु सिरा : (१) सामान् य प्रिासन विभाग, मींत्रालय याींचे हदनाींक १५ 
एवप्रल, २०१५ च् या पत्रानुसार आहदिासी विभागाने हदनाींक २१ एवप्रल, २०१५ 
अन् िये पाठविलेल् या पत्राच् या आधारे महाराष ट्र लोकसेिा आयोगातफे ननिड 
झालेल् या उमेदिाींरापैकी ४६ अनुसूगचत जमातीच् या उमेदिाराींच् या जात िैधता 
प्रमाणपत्र प्रकरणाची आयुक् त, आहदिासी सींिोधन ि प्रशिक्षण सींस् ् ा, पुणे याींनी 
छाननी केली. त् यापैकी २५ उमेदिाराींच् या प्रकरणाींमध् ये अनुसूगचत जमातीची िैधता 
प्रमाणपत्र ेसींियास् पद असल् याचे हदनाींक २८ एवप्रल, २०१५ च् या पत्रान् िये त् याींनी 
कळविले आहे. 
(२), (३) ि (४) सदर प्रकरणी काही उमेदिाराींकडून मा.उच् च न् यायालयात रर् 
यागचका दाखल करण् यात आल् या असून मा.उच् च न् यायालय, मुींबई, औरींगाबाद 
खींडपीठ याींनी हदनाींक २ जुलै, २०१५ रोजी सदर प्रकरणी सामान् य प्रिासन 
विभागाने पढुील आ कजस्मक ि सींभाव् यता विचारात घेऊन यागचकाकत् याांना 
तात् पुरत् या स् िरुपात सेिेत रुजू करुन घ् यािे, असे आदेि पाररत करुन यागचका 
ननकाली काढलेली आहे. त् यानुसार स् ् गगती देण् यात आलेल् या सींबींधीत उमेदिाराींना 
ननयुक् ती देण् याची कायािाही सामान् य प्रिासन विभागाकडून करण् यात येत आहे. 

----------------- 
जूगाांि जजल््यातील निापनर ते अमरािती या दरम्पयानच्या  

महामागावच्या चौपदरीिरणाच्या िामाबाबत 
 

(४१) *  ९७०७   श्रीमती जस्त्मता िाघ :   सन्माननीय सािवजननि बाांधिाम 
(सािवजननि उपक्रम िग नून) मांरी पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) जळगाींि जजल््यातील निापूर ते अमरािती या पट्टय्ातील महामागााच्या 
चौपदरीकरणाच्या कामाची प्रगती ि सद्य:जस््ती काय आहे, 
(२) असल्यास, या रस्त्याच्या कामासाठी जमीन सींपादन करण्यात आली आहे 
काय, असल्यास केव्हा, 
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(३) जशमन सींपादनाचे काम अद्यापही पूणा झाले नसल्यास, विलींबाची कारणे 
काय आहेत ? 
  

श्री. चांद्रिाांत पाटील : (१) प्रकल्प सींचालक, भारतीय राषट्रीय राजमागा प्रागधकरण, 
धुळे याींनी हदलेल्या अहिालानुसार, राषट्रीय महामागा क्र. ६ च्या निापुर ते 
अमरािती लाींबीच्या चौपदरीकरणाचे काम मे.एल ॲण्ड ्ी जी ई एच एल याींनी 
घेतले होते. परींतु सदरचा करारनामा रद्द झाला असून याबाबतचा पुरिणी 
करारनामा झाला आहे. निापुर ते अमरािती या महामागााच्या चौपदरीकरणाच्या 
प्रकल्पाची तीन भागात पनुराचना करण्यात आली असून प्रकल्प, भारतीय राषट्रीय 
राजमागा प्रागधकरणाच्या मुख्यालय निी हदल्ली ये्े ननविदास्तरािर आहे. 
(२) प्रकल्प सींचालक, भारतीय राषट्रीय राजमागा प्रागधकरण आमरािती याींचे 
अहिालानुसार प्रकल्पासाठी आिश्यक असणाऱ्या भूसींपादनाची कायािाही 
प्रगतीप्ािर आहे. 
(३) भुसींपादनाची सद्यजस््ती खालीलप्रमाणे आहे. 
   अ) अमरािती ते गचखली - ८९% 
   ब) गचखली ते फागणे - ९२% 
   क) फागणे ते महाराषट्र-गुजरात शसमा - ८८% 

----------------- 
नागपनर ये्ील रामसेतन या पलुाचे िाम पुणव िरण्याबाबत 

  

(४२) *  ९७४७   श्री.अननल सोले :   सन्माननीय सािवजननि बाांधिाम 
(सािवजननि उपक्रम) मांरी पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) नागपूर ये्ील रेल्िे स््ेिन जिळ रामसेतूचे काम MSRDS ने केले असून 
सदर पुलाचे फक्त एकाच साईडचे काम पूणा केले असून दसुऱ्या बाजूच्या पुलाचे 
काम अजूनपयांत प्रलींबबत असून या दसुऱ्या बाजूच्या पुलाचे काम प्रलींबबत 
असल्यामुळे नागररकाींची मोठ्या प्रमाणािर गैरसोय होत आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) या दसुऱ्या पलुाच्या मागगाकेच्या कामाकररता रेल्िे विभागाने काही रकमेची 
मागणी राज्य िासनाकड ेकेली आहे हे ही खरे काय, 
(३) रेल्िेच्या अडले तटू्ट भूशमकेमुळे जसे एका बाजूच्या पुलाच्या मागगाकेचे काम 
बरेच िर्ा रेंगाळले होते त्याचप्रमाणे आता दसुऱ्याही बाजूच्या पलुाच्या मागगाकेचे 
काम रेल्िेच्या ननधी मागण्याच्या भूशमकेमुळे प्रलींबबत राहणार असून या प्रकरणी 
िासनाने तातडीने कायािाही करुन उक्त पुलाच्या दसुऱ्या मागगाकेचे काम पूणा 
करण्यासींदभाात कोणती कायािाही केली िा करण्यात येत आहे. 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. एिना् शशांदे : (१) नाही, हदनाींक ०७.१२.२०१४ रोजी रामसेतिूरील एक बाज ू
िाहतुकीस खलुी केली आहे. िाहतकु पोशलसाींनी आता सींपूणा िाहतुक या नविन 
तीन पदरी पुलािर िळविली आहे, तसेच नविन पलु जनु्या पुलापेक्षा रुीं द 
असल्याने िाहतुकीची गैरसोय होत आहे. 
(२) होय, रेल्िे विभागाने महाराषट्र राज्य रस्ते विकास महामींडळाकड े कौडल 
चाजेस ची मागणी केली आहे. 
(३) रेल्िे विभागाकड े कोडल चाजेस भरण्यातनू सू् शमळण्याबाबत हदनाींक 
१६.६.२०१५ रोजी विनींती करण्यात आली आहे. तसेच रेल् िे खात्याकडून हदनाींक 
०७.०५.२०१५ रोजी जनुा पलु तोडण्याची परिानगी झाली आहे. 
(४) प्रश्न उद्् ाित नाही. 

----------------- 
सन २००५ पिुीच्या अांध, अपांग, िमवशाूा िमवचा-याांना  

जुनी पेन्शन योजना लागन िरण्याबाबत 
 

 (४३) *  ९८१८   श्री.श्रीिाांत देशपाांड े:  ताराांकित प्रश्न क्रमाांि ५४८८ ला 
ददनाांि १३ माचव, २०१५ रोजी ददलेल्या उत्तरासांदभावत:    सन्माननीय सामाजजि 
न् याय मांरी पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) राज्यातील अींध, अपींग, कमािाळा ि विद्यालयातील २००५ पिुीच्या कमाचा-
याींना जनुी पेन्िन योजना लागू करण्याबाबत प्रधान सगचि, िालेय शिक्षण 
विभाग याींच्याकड े अमरािती विभाग शिक्षक आघाडीच्याितीने ननिेदनाद्िारे 
हदनाींक ६ फेब्रिुारी, २०१५ रोजी िा त्यासुमारास मागणी केली होती, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्यास, सन २००५ पुिीच्या अींध, अपींग, कमािाळा कमाचा-याींना जनुी 
पेन्िन योजना लागू करण्याविर्यी िासनाचे धोरण काय आहे, 
(३) असल्यास, सदर योजना केव्हा लागू करण्यात येणार आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

श्री. राजिुमार बडोले : (१), (२) ि (३) सामाजजक न् याय विभागामाफा त 
अपींगाींच् या कमािाळाींमधील कमाचा-याींना सेिाननितृ् ती िेतन मींजूर करण् याची बाब 
िासन स् तरािर विचाराधीन आहे. 
(४) प्रश् न उद्् ाित नाही. 

----------------- 
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धचप नूण आणण सांगमेश् िर (जज.रत्नाधगरी) तालुक् यातील आरिली आणण ननिूी 
घाटातील रस्त् त् याांचे सांरक्षि िठड,े अरुां द पनल तसेच जुने पनल दरुुस्त्तीबाबत 

  

(४४) *  १०११०   श्रीमती विद्या चव्हाण :   सन्माननीय सािवजननि बाांधिाम 
(सािवजननि उपक्रम िग नून) मांरी पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) गचपळूण आखण सींगमेश् िर तालुक् यातील आरिली आखण ननिळी घा्ातील 
रस् त् याींचे सींरक्षण कठड ेतु् ले असून अरुीं द ि नादरुुस् त साईडपट्टया ि धोकादायक 
दरडीमुळे पािसाळ्यात अपघात होण् याची िक् यता ननमााण झाली आहे, हे खरे 
आहे काय, 
(२) असल् यास, पािसाळ्यात याहठकाणी अपघात होऊ नये ् हणनू कोणती 
उपाययोजना केली िा करण् यात येत आहे, 
(३) नसल् यास, त् याची कारणे काय आहेत, 
(४) अनेक अरुीं द पुल, जुने पुल पुन् हा बाींधणे आिश् यक आहे ते काम कधी हाती 
घेण् यात येणार आहे ? 
  

श्री. चांद्रिाांत पाटील : (१) ि (२) अींित: खरे आहे. 
ज्या ज्या हठकाणी अपघातामुळे नुकसान झाले आहे त्या त्या हठकाणी ि 

रस्त्याचे दरडी कोसळणेची िक्यता आहे अिा हठकाणी खात्याींच्या मजूराींमाफा त 
आिश्यकतेनसुार दरुुस्त्याींचे काम करुन घेण्यात येत आहे. सन २०१३-१४ च्या 
िावर्ाक ननयोजन आराखड्यातून सदर लाींबी रस्ते सुरक्षेची कामे (उदा. कॅ्रि 
बॅररअसा, कॅ् आईज, डलेीने्सा ि ्मोप्लास््ीक रींग ि सूचना फलक) करुन 
घेण्यात आलेली आहेत. 
(३) प्रश्न उद्् ाित नाही. 
(४) राषट्रीय महामागा क्र.६६ (जुना १७) रस्त्याचे चौपदरीकरण िक.मी. १६१/०० ते 
४५०/१७० लाींबीतील १४ पलुाींचे चौपदरीकरणाचे काम हाती घेण्यात आले असून 
उिाररत लाींबीतील सिा अरुीं द पूल, जुने पूल ि मोऱ्या याींचे काम चौपदरीकरणाचे 
प्रकल्पामध्ये समाविष् आहे. 

----------------- 
यशिांतराि चव्हाण मुांबई-पुणे द्रतुगती मागाविर जादहरातीचे र्लि उभारल्याबाबत 

 

(४५) *  १०१५३   श्री.प्रिाश बबनसाूे, श्री.सनतश चव्हाण, श्री.अननल भोसले, 
श्री.जयिांतराि जाधि, श्री.सुननल तटिरे, श्री.हेमांत टिले, श्री.नरेंद्र पाटील :   
सन्माननीय सािवजननि बाांधिाम (सािवजननि उपक्रम िग नून) मांरी पढुील 
गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
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(१) यििींतराि चव्हाण मुींबई-पुणे द्रतुगती मागाािर अनेक जाहहरातदाराींनी 
रस्त्याच्या कडलेा खाजगी जागा भाड्याने घेिनू जाहहरातीचे मोठमोठे फलक 
उभारण्यासाठी आींबा, साग, सुबाभूळ, जाींभूळ, खरै, उींबर, वप ींपळ आदी दशुमाळ 
िकृ्षाची मोठ्या प्रमाणात कत्तल केल्याची बाब अनेक पयाािरण िकृ्षप्रेंमीनी 
िासनाकड ेकेली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी िासनाने चौकिी केली आहे काय, असल्यास, 
त्यात काय आढळून आले आहे, 
(३) प्रश्न भाग (१) मध्ये उल्लेखखत जाहहरातदाराींच्या सींदभाात िासनाने कोणती 
कारिाई केली िा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

श्री. एिना् शशांदे : (१) अींित: खरे आहे.  
(२) होय. यासींदभाात म.रा.र.वि. महामींडळाकडून िेळोिेळी पाहणी करण्यात येत 
असते. या पाहणीमध्ये प्रस्ततु मुींबई-पुणे द्रतुगती मागााच्या हद्दीबाहेर दोन्ही 
बाजूस मोठमोठे जाहहरात फलक बसविण्यात आल्याचे आढळून आले आहे. 
याबाबत महामींडळाकडून कायािाही करण्याबाबत सींबींगधत यींत्रणाींना कळविण्यात 
आले आहे. 
(३) अिा स्िरुपाच्या खाजगी जशमनीिर जाहहरात फलक लािणे िा ते काढून 
्ाकणे याबाबतची कायािाही करण्याबाबत म.रा.र.वि. महामींडळाकडून सींबींगधत 
यींत्रणाींस विनींती करण्यात आली आहे तसेच अनगधकृतरीत्या िकृ्षतोड झाल्यास 
सींबींगधत विभागास तक्रार दाखल करण्याची विनींती करण्यात आली आहे.  
(४) प्रश्न उद्् ाित नाही.  

----------------- 
चांद्रपनर जजल््यातील सांजय गाांधी ननराधार योजनेच्या लाभार्थयाांना  

मागील ५ मदहन्यापासनन मानधन न शमूाल्याबाबत 
  

(४६) *  ७४३९   श्रीमती शोभाताई र्डणिीस :   सन्माननीय सामाजजि न्याय 
ि विशषे सहाय्य मांरी पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) चींद्रपूर जजल््यातील आग्ाक सहाय्य ्हणनू सींजय गाींधी ननराधार 
योजना, िधृ्दापकाळ योजना राबविल्या जात असून सदर योजनेचा लाभार्थयाांना 
गेल्या ५ महहन्यापासून त्याींचे मानधन देण्यात आले नसल्याचे हदनाींक १९ मे, 
२०१५ रोजी उघडकीस आले, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, सदर ननराधाराींना मानधन उपलब्ध करुन न देण्याची कारणे काय 
आहेत, 
(३) उपरोक्त प्रकरणी तातडीने मानधन उपलब्ध करुन देण्यासाठी िासनाने 
कोणती कायािाही केली िा करण्यात येत आहे ? 
  

श्री. राजिुमार बडोले : (१) हे खरे नाही. 
(२) अ्ासींकल् प अींदाज वितरण ि सननयींत्रण प्रणाली (बी् स) िरील ताींबत्रक 
अडचणीमुळे हदनाींक १९ मे, २०१५ पयांत चींद्रपूर जजल् ्यातील चींद्रपूर ्ाशमण, 
चींद्रपूर िहर, भद्रािती ि कोरपना या तालुक् याचे फेब्रुिारी, २०१५ पयांतचे अनदुान 
वितरीत झाले होते. इतर तालुक् यात एवप्रल, २०१५ पयांत अनदुानाचे िा्प 
करण् यात आले होते. 
(३) सद्यजस््तीत मे, २०१५ पयांत जजल् ्यातील सिा लाभार्थ याांना अनुदानाचे 
िा्प करण् यात आलेले आहे. 

----------------- 
िल्याण-शभिांडी (जज.िल्याण) तालुक्याांना जोडणाऱ्या उल्हास नददिरील  

दगुावडी पुलास धोिा ननमावण झाल्याबाबत 
  

(४७) *  ६८५५   श्री.जगन्ना् शशांदे, श्री.राहुल नािेिर, श्री.हेमांत टिले, 
अॅड.ननरांजन डािखरे, श्री.धनांजय मुांड े:   सन्माननीय सािवजननि बाांधिाम 
(सािवजननि उपक्रम िग नून) मांरी पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) १९९७ साली कल्याण-शभींिडी मागाािरील दगुााडी िकल्लाजिळ बाींधण्यात 
आलेल्या दोन पदरी पुलाच्या वपलर भोिती बाींधण्यात आलेली सींरक्षक शभींत 
खाडीतनू जाणाऱ्या लहान-मोठया जहाजाींचा धक्का लागून तु् ल्याने सदर पुलास 
धोका ननमााण झाल्याचे माहे जनू, २०१४ मध्ये ननदिानास आले, हे खरे आहे 
काय, 
(२) सदर बाब स््ाननक लोकप्रनतननधीनी तात्काळ सािाजननक बाींधकाम 
विभागाच्या अगधकाऱ्यास ननिेदन देऊन ननदिानास आणनू हदली होती, हे ही खरे 
आहे काय, 
(३) कल्याण खाडीतनू मोठया प्रमाणात अिैधरीत्या रेती उपसा होत असल्याने ि 
अद्यापयात या पलुाच्या वपलराींच्या सींरक्षक शभींती पनु:श्च बाींधण्यात न आल्याने 
या पुलास धोका ननमााण झाला आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, या पुलाच्या सुरक्षक्षततेबाबत िासनाने कोणती ठोस उपाययोजना 
केली आहे िा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. एिना् शशांदे : (१) नाही. 
(२) होय, त्ावप, सदरची शभींत ही सींरक्षक शभींत नाही, तर अिा स्िरुपाची 
पुलाची बाींधकामे करताना भोिताची जागा कोरडी ठेिण्यासाठी तात्पुरता बाींध 
्ाकािा लागतो. त्यानुसार पायव्याचे पाणी अडविण्यासाठी पलुाचे काम पूणा 
होण्याच्या कालािधीपुरता बाींधलेला हा तात्पुरता बाींध (coffer dam) आहे. 
(३) नाही. 
(४) प्रश्न उद्् ाित नाही. 
(५) प्रश्न उद्् ाित नाही. 

----------------- 
राज्यातील िृवष उत्पन्न बाजार सशमत्याांमध्ये शेतिऱ्याांची होणारी अडिणनि 

  

(४८) *  ७७५०   श्री.हेमांत टिले, श्री.सुननल तटिरे, श्री.प्रिाश गजशभये, 
श्री.अननल भोसले, श्री.नरेंद्र पाटील, श्री.ख्िाजा बेग, श्री.अब्दलु्लाखान दरुावणी, 
श्री.सनतश चव्हाण, श्री.किरण पािसिर, श्री.विक्रम िाूे, श्री.अमरशसांह पांडडत, 
श्री.ददपिराि साूुांखे-पाटील, श्री.जयिांतराि जाधि, श्री.सांददप बाजोररया, 
श्री.धनांजय मुांड,े श्रीमती जस्त्मता िाघ :   सन्माननीय पणन मांरी पढुील गोष्ीींचा 
खलुासा करतील काय :- 
(१) राज्यातील कृवर् उत्पन्न बाजार सशमत्याींमध्ये िेतकऱ्याींच्या होणाऱ्या 
अडिणकुीबाबत पणन विभागाचे कालबाहय झालेले ननयम बदलण्याचा ननणाय 
माहे एवप्रल, २०१५ मध्ये िा त्यासुमारास िासनाने घेतला आहे, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्यास, कृर्ी, फलोत्पादन ि पणन या नतन्ही विभागाींची एकबत्रत साींगड 
घालून पणन मींडळाच्या माध्यमातून बाजार सशमत्या आखण िेतकरी याींचे हहत 
लक्षात घेऊन आिश्यक त्या उपाययोजना करण्याचाही ननणाय िासनाने घेतला 
आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, ननणायाचे स्िरुप काय आहे ि ननणायाची अींमलबजािणी 
केव्हापासून करण्याींत येणार आहे ? 
  
श्री. चांद्रिाांत पाटील : (१) होय. 
(२) होय. 
(३) पणन कायद्यात दरुुस्ती करण्याबाबतचा प्रस्ताि सध्या प्रा्शमक अिस््ेत 
असून सदरच्या प्रस्तािािर विधी ि न्याय विभागािी विचारविननमय सुरु आहे. 
तद्नींतर प्रस्तािास राज्य मींबत्र मींडळाची मान्यता घेऊन विधानमींडळात प्रस्ताि 
सादर करािा लागेल. 

----------------- 
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मौजे िोूघर (ता.अशलबाग, जज.रायगड) ये्ील आश्रमशाूेच्या  
बाांधिामामध्ये झालेल्या ददरांगाईबाबत 

 

 (४९) *  ६६८९   श्री.जयांत पाटील :  सन्माननीय आददिासी वििास मांरी 
पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) मौजे कोळघर (ता.अशलबाग, जज.रायगड) ये्ील आहदिासी जाती/जमातीच्या 
विद्यार्थयाांसाठी आश्रमिाळा बाींधण्याचे काम बी-१ कराराने ठेकेदारास देण्यात 
आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सींबींगधत ठेकेदाराने हदलेल्या मुदतीत काम पूणा न केल्याने 
विद्यार्थयाांची गैरसोय झाली, हे खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, ठेकेदाराने मुदतीत काम न केल्याने ठेकेदाराींविरुध्द ननविदा 
ितीनुसार कायािाही करण्यात आली आहे काय, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय ? 
  

श्री. विष्ट् ण ुसिरा : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२), (३) ि (४) कायाकारी आराखडयात बदल झाल्यामुळे आर.सी.सी. सींकल्पनेत 
बदल करणे क्रमप्राप्त ठरल्याने नविन सींकल्पगचत्र तयार करण्यास विलींब झाला 
तसेच पािसाळयात बाींधकामाच्या हठकाणी बाींधकाम साहहत्य पोचु िकत नव्हते. 
सन २०१२ ते २०१४ या कालािधीत रेतीचा पुरेसा पुरिठा होत नव्हता. या सिा 
कारणाींमुळे कामाचे प्रगतीिर पररणाम होिून कामाला विलींब झालेला आहे. 
त्यामुळे कीं त्रा्दारास हदनाींक ३१.१२.२०१३ पयात मुदतिाढ मींजुर करण्यात आलेली 
होती. 

त्ावप, काम विहहत मुदतीत पुणा न केल्यामुळे सींबींगधत ठेकेदारास 
हदनाींक ०१.०१.२०१४ पासुन प्रनतहदन रु २००/- प्रमाणे दींड आकारण्यात आलेला 
आहे. 

----------------- 
भारतरत्न डॉ.बाबासाहेब आांबेडिर याांचे लांडनमधील िास्त्तव्य  

असलेले घर खरेदीस ददरांगाई होत असल्याबाबत 
  

(५०) *  ६८७७   श्री.सांजय दत्त, डॉ.सुधीर ताांबे, श्री.राजेंद्र मुूि, श्रीमती 
हुस्त्नबानन खशलरे्, श्री.रामहरी रुपनिर, श्री.अशोि उर्व  भाई जगताप, श्री.धनांजय 
मुांड,े श्री.सुननल तटिरे, श्री.अमरशसांह पांडडत, श्री.प्रिाश गजशभये, श्री.विक्रम िाूे, 
श्री.किरण पािसिर, श्री.ख्िाजा बेग, श्री.सनतश चव्हाण, श्री.नरेंद्र पाटील, 
श्री.दत्तारय सािांत, अॅड.जयदेि गायििाड, श्री.अननल भोसले, श्री.ददपिराि 
साूुांखे-पाटील, श्री.अब्दलु्लाखान दरुावणी, श्री.प्रिाश बबनसाूे, श्रीमती ददप्ती 
चिधरी, श्री.शरद रणवपसे, श्री.हररशसांग राठोड :   सन्माननीय सामाजजि न् याय 
मांरी पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
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(१) भारतरत्न ड्.बाबासाहेब आींबेडकर याींचे लींडनमधील िास्तव्य केलेल्या 
लींडनमधील घर खरेदी प्रिक्रया पुणा करण्यासाठी मा.सामाजजक न्यायमींत्री, 
मा.राज्यमींत्री ि त्या विभागाचे प्रधान सगचि हे माहे एवप्रल, २०१५ मध्ये लींडन 
दौऱ्यािर गेले होते हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, परदेिी मालमत्ता खरेदी करण्याचा राज्य िासनाला अगधकार 
नसून याींसींदभाात कें द्र सरकारमाफा त ररतसर प्रस्ताि सादर करणे आिश्यक 
असताना मा.सामाजजक न्यायमींत्री, मा.राज्यमींत्री ि विभागाचे प्रधान सगचि याींनी 
सदर दौरा केला तसेच दौऱ्याींचा सींपूणा खचा ि यापिूी लींडन ये्ील िकील 
श्री.सायमन ््स याींची फी महात्मा फुले मागासिगीय विकास महामींडळाच्या 
ननधीमधनू केला, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, महामींडळाचा ननधी अन्यत्र िळविणे हे बेकायदेिीर असून 
मागासिगीयाींच्या कल्याणासाठी िापरण्यात येणारा ननधी अन्यत्र िळविल्याने 
महामींडळामाफा त राबविण्यात येणाऱ्या योजनाींिर पररणाम होणे तसेच सदर घर 
खरेदी करण्यास राज्याच्या वित्त विभागाने हरकत घेतल्याने घर खरेदीचा ननणाय 
बारगळण्याची िक्यता ननमााण होऊन दशलत िगाामध्ये नाराजीचे िातािरण 
ननमााण झाले आहे हे खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, याबाबत िासनाने काय कायािाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(५) अद्याप कोणतीच कायािाही केली नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

श्री. राजिुमार बडोले : (१) भारतरत्न ड्. बाबासाहेब आींबेडकर याींनी सन १९२१-
२२ मध्ये िास्तव्य केलेले लींडन ये्ील घर खरेदी सींदभाातील कायािाहीसाठी मींत्री 
(सामाजजक न्याय), राज्यमींत्री (सामाजजक न्याय) ि प्रधान सगचि (सामाजजक 
न्याय ि वििरे् सहाय्य विभाग) हे एवप्रल, २०१५ मध्ये लींडन दौऱ्यािर गेले होते. 
(२) सदरहू घर खरेदीबाबत हदनाींक ०३/०२/२०१५ रोजीच्या मींत्रीमींडळ बैठकीत 
ननणाय घेतला आहे. त्यानींतर मींत्री (सामाजजक न्याय) ि प्रधान सगचि 
(सामाजजक न्याय ि वििरे् सहाय्य विभाग) याींनी मा. कें द्रीय परराषट्र व्यिहार 
मींत्री महोदयाींची तसेच कें द्रीय परराषट्र व्यिहार सगचि ि भारताचे लींडन ये्ील 
उच्चायुक्त याींची भे् घेतली. या भे्ी दर्यान कें द्रीय परराषट्र व्यिहार 
मींत्रालयाने ि लींडन ये्ील भारतीय उच्चायुक्ताींनी सदर िास्तू खरेदी सींदभाात 
राज्य िासनास सिातोपरी सहाय्य करण्याचे आश्िाशसत केले. सदरहू घर खरेदी 
सींदभाात नेमलेले लींडन ये्ील स्शलशस्र मे. सेड्न याींची फी महात्मा फुले 
मागासिगीय विकास महामींडळाच्या ननधीतनू अदा केली हे खरे नाही. लींडन 
ये्ील खरेदीच्या पध्दतीप्रमाणे सदर खरेदी कराियाच्या िास्तूच्या Asking 
Price च्या १० ्क्के रक्कम ्हणनू रु. ३.१० को्ी इतकी रक्कम महात्मा फुले 
मागासिगीय विकास महामींडळामाफा त मे. सॅड्न याींच्या खाती जमा केली आहे. 



45 

तसेच उपरोक्त नमूद परदेि दौऱ्याींचा खचा तात्पुरती व्यिस््ा ्हणनू महात्मा 
फुले मागासिगीय विकास महामींडळामाफा त केला. या खचााची महामींडळास 
प्रनतपतूी करण्यात येणार आहे. 
(३) सदरहू घर खरेदी सींदभाात महामींडळाने केलेल्या खचााची प्रनतपतूी करण्यात 
येणार आहे. तसेच सदर घर खरेदी सींदभाातील कायािाही वित्त विभागािी 
सल्लामसलत करुन सुरु आहे. 
(४) प्रश्न उद्् ाित नाही. 
(५) प्रश्न उद्् ाित नाही. 

----------------- 
रस्त्त्याच्या चौपदरीिरणािररता लाखो रुपयाांचा ननधी खचव हो नही 

रस्त्त्याची दरुुस्त्ती न झाल्याबाबत 
 

(५१) *  ७३९८   श्री.गोवपकिशन बाजोरीया :  ताराांकित प्रश्न क्रमाांि २९०७ ला 
ददनाांि १३ माचव, २०१५ रोजी ददलेल्या उत्तरासांदभावत :  सन्माननीय सािवजननि 
बाांधिाम (सािवजननि उपक्रम िग नून) मांरी पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील 
काय :- 
(१) जालना, देऊळगाींि राजा, बेराळा, बेराळा फा्ा, गचखली, अमडापूर, खामगाि, 
जज.बलुडाणा या राषट्रीय महामागााच्या चौपदीकरणाचे काम सन २०१० मध्ये सुरु 
करण्यात येऊनही सन २०१५ उजाडले तरी अद्याप पूणा करण्यात आलेले नाही, हे 
खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर रस्त्याच्या चौपदरीकरणाकररता लाखो रुपयाींचा ननधी खचा 
करुनही रस्त्याची जस््ती अत्यींत दयनीय झाली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सदर रस्त्यािर जागोजागी खड े पडल्यामुळे मोठया प्रमाणात 
अपघात होत आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, सदर रस्त्याींच्या कामाकररता चार कीं त्रा्दार बदलण्यात आले 
असून कीं त्रा्दाराींनी काम पणूा न करताही त्याींना आगाऊ रक्कम देण्यात आली 
आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(५) असल्यास, याबाबत िासनाने सखोल चौकिी केली आहे काय, त्यात काय 
आढळून आले, 
(६) तदनुसार यास जबाबदार असणा-ऱ्या व्यक्तीींिर कारिाई करुन कीं त्रा्दाराींना 
काळ्या यादीत समािेि करण्यात आला आहे काय, 
(७) नसल्यास, त्याची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. चांद्रिाांत पाटील : (१) होय, हे खरे आहे. 
खाजगीकरणाींतगात बुलडाणा जजल््यातील जालना, देऊळगाींिराजा, 

बेराळा, बेराळा फा्ा, गचखली, अमडापूर खामगाींि या रस्त्याींच्या चौपदरीकरणाचे 
एकुण दोन प्रकल्प मींजूर होते. यापकैी जालना बेराळा फा्ा (भाग १) ि बेराळा 
फा्ा गचखली खामगाींि (भाग २) ही कामे अनुक्रमे ३१.३.२००९ ि १९.५.२०१० 
पासून सुरु होती. मुळ उद्योजकाने ही कामे अनकु्रमे ३१.३.२०११ ि १८.५.२०१२ 
पूणा करणे अपेक्षक्षत होते. परींतू मुळ उद्योजक, भाग १ मे. के्ी ्ोल इन्रास्ट्रचर 
प्रा.शल. इींदोर ि मे. के्ी बबल्डक्न प्रा.शल.इींदोर या उद्योजकाने काम विहीत 
िेळेत पूणा केले नाही. 

मुळ उद्योजक काम करत नसल्याने सदर उद्योजकाऐिजी ननविदा 
ितींनुसार ि अ्णी बकेॅच्या शिफारिी नसुार विध्यिासीींनी मेगास्ट्रक्चर प्रा.शल., 
मुींबई या कीं पनीस पयाायी उद्योजक (Substitute) ्हणनू िासनाने मान्यता 
हदली. हद.०१.०२.२०१३ रोजी Supplementary Agreement ि Substitution 
Agreement ची कायािाही पूणा करण्यात आली आहे. या करारना्यानुसार 
नविन पयाायी उद्योजकाने भाग – १ चे काम ६ महहन्यात (हद.३१.७.२०१३) पयांत 
ि भाग-२ चे १२ महहन्याींत (हद.३१.१.२०१४) पयांत पूणा करणे आिश्यक होते. तसे 
न घडल्याने  हद. २१.१.२०१४ रोजी दोन्ही प्रकल्पाच्या उदयोजकाचे “TOLL 
RIGHT”  ननलींब ज त करण्यात आले आहेत. 
(२) हे खरे नाही. 

उपरोक्त भाग-१ साठी एकुण िासन सहभाग एकुण रु. ४७.२७ को्ी 
पैकी उद्योजकास रु. ४३.१५ को्ी इतका सहभाग भाग -२ साठी एकुण िासन 
सहभाग रु. ८५.४० को्ी पकैी उद्योजकास रु. १७.१० को्ी (राज्य िासन रु. 
१७.१० को्ी ि कें द्र िासन रु.०.०० को्ी) इतका सहभाग अदा करण्यात आलेला 
आहे. सद्यजस््तीत भाग-१ ि भाग-२ चे अनकु्रमे अींदाजे ६७% ३७% काम पूणा 
झालेले आहे. सद्यजस््तीत रस्ता िाहतुकीसाठी सुजस््तीत आहे. 
(३) हे खरे नाही. 

पोलीस विभागाच्या अहिालानुसार झालेले बहुताींिी अपघात हे िाहन 
चालकाींच्या हलगजीपणामुळे झालेले असलयाचे हदसून येते. 
(४) हे खरे नाही. 

भाग-१ ि २ साठी अनुक्रमे मे.के्ी ्ोल इन् रास्ट्रक्चर प्रा.शल., इींदोर ि 
मे. के्र बबल्डक्न इन्रास्ट्रक्चर प्रा.शल. इींदोर हे मुळ उद्योजक होते ि भाग १ 
ि २ साठी मे. विध्याािासीनी ्ोल इन्रास्ट्रक्चर प्रा.शल., मुींबई हे पयाायी 
उद्योजक होते. 

भाग-१ साठी एकुण िासन सहभाग एकुण रु.४७.२७ को्ी पकैी 
उद्योजकास रु.४३.१५ को्ी इतका सहभाग ि भाग-२ साठी एकूण िासन 
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सहभाग रु. ८५.४० को्ी पकैी उद्योजकास रु.१७.१० को्ी इतका सहभाग अदा 
करण्यात आलेला आहे. सद्य:जस््तीत भाग-१ ि भाग -२ चे अनुक्रमे अींदाजे 
६७% ३७% काम पूणा झालेले आहे. 
(५) प्रश्न उद्् ाित नाही. 
(६) भाग-१ ि भाग-२ च्या मुळ उद्योजकाचा समािेि िासनाच्या हद. 
१९.१२.२०१३ च्या पत्रान्िये काळ्या यादीत करण्यात आलेला आहे. 
(७) प्रश्न उद्् ाित नाही. 

----------------- 
दशलत िस्त्त्याांमध्ये सौर प्ददव्याांसाठी योजना राबविताना ननविदा न मागविता 

ठेिेदार (दर िरार) पध्दतीने ननजश्चत िरुन िेलेला गैरव्यिहार 
  

(५२) *  ७०३४   श्री.शरद रणवपसे, श्री.सांजय दत्त, श्रीमती हुस्त्नबानन खशलरे्, 
श्री.हररशसांग राठोड, श्री.रामहरी रुपनिर, श्री.अशोि उर्व  भाई जगताप, अॅड.जयदेि 
गायििाड, श्री.ख्िाजा बेग, श्री.नरेंद्र पाटील, श्री.किरण पािसिर, श्री.अननल 
भोसले, श्री.ददपिराि साूुांखे-पाटील, श्री.अमरशसांह पांडडत, श्री.अब्दलु्लाखान 
दरुावणी, श्री.राजेंद्र जनै, श्रीमती जस्त्मता िाघ, श्री.हेमांत टिले, श्री.प्रिाश बबनसाूे, 
श्रीमती विद्या चव्हाण, श्री.सुननल तटिरे, अॅड.ननरांजन डािखरे, डॉ.सुधीर ताांबे, 
अॅड.अननल परब, डॉ.नीलम गोऱ्हे, श्री.जयिांतराि जाधि :   सन्माननीय 
सामाजजि न् याय मांरी पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) दशलत िस्त्याींमध्ये उजेड असािा यासाठी सामाजजक न्याय विभागाने सन 
२०१३-१४ या िर्ाापासून चार िर्ााचा कायाक्रम हाती घेऊन सुमारे ३४० को्ी 
रुपयाींचा सौर प्हदव्याींच्या योजनेसाठी ननविदा मागविण्या ऐिजी  रे् क्न्टॅ्रक्् 
(दर करार) पध्दतीने ठरविले ि योजनेच्या रक्कम रुपये ३४० को्ीपकैी पहहल्या 
दोन िर्ाात सुमारे १०२ को्ी रुपये खचा केले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त योजना राबविण्यासाठी एिढया मोठया रकमेच्या खचााच्या 
ननविदा न मागविता रे् क्न्टॅ्रक् (दर करार) पध्दतीने ठेकेदार ननजश्चत 
करण्याची कारणे काय आहेत, 
(३) असल्यास, उपरोक्त ठेकेदाराींची कोणत्या ननकर्ानुसार ननिड करण्यात आली 
आहे, 
(४) असल्यास, या ठेकेदाराींनी आतापयांत िकती दशलतिस्त्याींमध्ये सौर प्हदिे 
लािण्यात आले आहेत, 
(५) असल्यास, त्यापैकी िकती सौर हदिे कायााजन्ित आहेत, 
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(६) नसल्यास, याप्रकरणी चौकिी करण्यात आली आहे काय, त्यात काय 
आढळून आले आहे ि तद्नसुार सींबींगधताींविरुध्द कोणती कारिाई करण्यात आली 
िा येत आहे, 
(७) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

श्री. राजिुमार बडोले : (१) होय. 
(२), (३), (४), (५) ि (६) अनुसूगचत जाती ि निबौध्द घ्काींच्या िस्तीींचा 
विकास करणे या योजनेतगात सन २०१३-१४ ते २०१६-१७ या आर्थिक िर्ाांकररता 
दशलत िस्त्याींमध्ये प्हदिे पुरिठा करुन स््ापीत करणेबाबत महाराषट्र ऊजाा 
विकास सींस््ा (मेडा) याींच्या दरकरारािर नोंदविण्यात आलेल्या पुरिठा धारकास 
िासनाची मान्यता प्रदान करण्यात आलेली आहे. 

सौर प्हदव्याींबाबतच्या प्राप्त तक्रारीनुर्ींगाने सींबींगधत सींबींगधत पुरिठा 
धारकास नो्ीस बजािण्यात आलेली आहे. तसेच अनतरीक्त आयकु्त, सह 
आयुक्त, उपायकु्त ि सहायक आयुक्त याींना तसेच प्रत्येक जजल््यातील १० 
िस्त्याींची तपासणी करणेबाबत महासींचालक, मेडा, पणेु याींना कळविले आहे. 
त्याींचेकडून अहिाल अप्राप्त आहे. सद्यजस््तीत २२८७ दलीत िस्त्याींमध्ये २४९५९ 
प्हदिे लािण्यात आले असून १९१७२ प्हदिे कायााजन्ित आहेत. हद.३१/३/२०१५ 
नींतर दशलत िस्त्याींमध्ये सौर प्हदिे पुरिठा न करणेबाबत सिा पुरिठा 
धारकाींना कळविले आहे. तसेच िासन ननणाय हदनाींक १२/५/२०१५ अन्िये सौर 
प्हदिे लािण्याबाबतचे आदेि रद्द करण्यात आले आहेत. 
(७) प्रश्न उद्् ाित नाही. 

----------------- 
राज्यात आददिासी िसनतगहृाांना शासिीय इमारतीमध्ये  

जागा उपलब्ध िरुन देणेबाबत 
 

(५३) *  ८४०८   श्री.माणणिराि ठािरे, श्री.अशोि उर्व  भाई जगताप, श्री.सांजय 
दत्त, श्री.शरद रणवपसे, श्री.राजेंद्र मुूि, श्री.चांद्रिाांत रघुिांशी, श्री.रामहरी 
रुपनिर, श्री.मुझफ्र्र हुसैन सय्यद :  सन्माननीय आददिासी वििास मांरी पढुील 
गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) राज्यात आहदिासी विकास विभागाची १०४ पैकी ८९ िसनतगहेृ अद्याप 
भाडयाच्या इमारतीत असून या भाडयापो्ी िासनाचे िर्ााला सात को्ी रुपये 
खचा करािे लागत असल्याचे माहे मे - २०१५ च्या सुमारास ननदिानास आले 
आहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, मागासिगीय प्रिगाातील विद्यार्थयाांसाठी समाजकल्याण विभागाने 
िहर ि तालूका स्तरािर मुलामुलीींचे िेकडो िसनतगहेृ िासकीय इमारतीत 
असल्याने आहदिासी विभागाने आहदिासी िसनतगहेृ िासकीय इमारतीत का 
उभारण्यात आली नाही यामागील कारणे काय आहेत, 
(३) असल्यास, राज्यिासनाने आहदिासी िसनतगहृाच्या भाडयापो्ी करोडो रुपये 
द्यािे लागत असल्याने आहदिासी विभागाने िसनतगहेृ िासकीय इमारतीत 
बाींधण्याबाबत कोणती कायािाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(४) असल्यास, चालु आग्ाक िर्ाात आहदिासी िसनतगहृ बाींधण्याबाबत ननधीची 
तरतूद करण्यात आली आहे काय, 
(५) अद्याप, उक्त प्रश्नाबाबत कोणीतच कायािाही झाली नसल्यास विलींबाची 
कारणे काय आहेत ? 
  

श्री. विष्ट् ण ु सिरा : (१) आहदिासी विकास विभागामाफा त आहदिासी 
मुला/मुलीींकररता एकूण ४९५ िसत ि गहेृ मींजूर आहेत. त् यापैकी सद्यजस््तीत 
४९० िसतीगहेृ कायारत आहेत. सदर ४९० िासकीय िसतीगहृाींपैकी ३६३ हठकाणी 
जमीनी प्राप् त असुन १२७ हठकाणी जम ि नी अप्राप् त आहे. तसेच १३४ िासकीय 
िसतीगहेृ िासकीय इमारतीत असुन ३५६ िासकीय िसतीगहेृ भाड्याच् या 
इमारतीत कायारत आहेत. या ३५६ िासकीय िसत ि गहृाींच् या इमारतीींच् या 
भाड्यापो्ी सदर इमारतीच् या घरमालकाींना िर्ााला अींदाजे रुपये २९.०० को्ी 
इतकी रक् कम िासनाला वितरीत करािी लागते. 
(२) आहदिासी विकास विभागामाफा त आहदिासी मुला/मुलीींकररता जजल् हा, तालुका 
त्ा महानगरामध् ये आहदिासी विद्यार्थ याांना उच् च शिक्षणाची सोय त् िरेने 
उपलब् ध व् हािी या उद्देिाने िासकीय िसतीगहृाकररता स् ् ाननक स् तरािरुन 
उपलब् ध इमारती भाडकेराराने घेऊन त् यामध् ये प्र्म िसतीगहृ सुरू करण् यात येते. 
त् यानींतर जम ि नीच् या उपलब् धतेनुसार त् यािर िासकीय इमारतीचे बाींधकाम 
करण् यात येते. सद्यजस््तीत ५४ िसनतगहृ इमारतीींचे बाींधकाम सुरू आहे. 
(३) जमीन अप्राप् त असलेल् या १२७ हठकाणी जमीन शमळविण् याबाबत प्रकल् प 
स् तरािरुन कायािाही करण् यात येत आहे. आयुक् त, आहदिासी विकास, नाशिक 
याींचे स् तरािरुन सिा अपर आयुक् त, आहदिासी विकास ि प्रकल् प अगधकारी, 
एकाजत्मक आहदिासी विकास प्रकल् प याींच् यासमिेत होणा-या बैठकाींमध् ये जमीन 
शमळविण् याबाबत तसेच जमीन प्राप् त असलेल् या हठकाणी अींदाजपत्रक ि आराखड े
तयार करण् याबाबत कायािाही करण् याच् या सूचना िेळोिेळी हदल् या जातात. 
     िसनतगहृाकररता जमीन उपलब् ध झाल् यानींतर इमारत बाींधकामाची 
अींदाजपत्रके मागविण् यात येतात. सदर इमारतीच् या अींदाजपत्रकाींना सािाजननक 
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बाींधकाम विभागाकडून ताींबत्रक मान् यता शमळाल् यानींतर प्रिासकीय मान् यता 
देण् यात येते. 
(४) सन २०१५-२०१६ या िर्ाात िासकीय आहदिासी मुला/मुलीींचे िासकीय 
िसतीगहृ इमारत बाींधकामासाठी राज् यस् तर ि जजल् हास् तर या योजनेंतगात एकुण 
१४७९४.२४ लक्ष ननधी वितरीत करण् यात आला आहे. 
(५) प्रश् न उद्् ाित नाही. 

----------------- 
सायन-पनिेल महामागाविर तभेु उड्डाणपुलाजिू अधविट बाांधण्यात आलेल्या 

स्त्िॉय िॉिमुूे नागरीिाांची होत असलेली गैरसोय. 
 

(५४) *  ७१५९   श्री.जनावदन चाांदनरिर, श्री.सांजय दत्त, श्री.राजेंद्र मुूि, 
श्री.मुझफ्र्र हुसैन सय्यद, श्री.रामहरी रुपनिर, श्री.अशोि उर्व  भाई जगताप :   
सन्माननीय सािवजननि बाांधिाम (सािवजननि उपक्रम िग नून) मांरी पढुील 
गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) सायन-पनिेल महामागाािर तुभे उड्डाणपुलाजिळ अधाि् स्क्यि्क 
बाींधण्यात आला आहे त्यामुळे नागररकाींना अधाा रस्ता जीि मुठीत घेऊन 
ओलाींडािा लागत  असल्याचे माहे मे, २०१५ रोजी िा त्या सुमारास ननदिानास 
आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सानपाडा गािातून येणाऱ्या नागररकाींना रस्ता ओींलाडता यािा 
यासाठी तुभे एमआयडीसी पोलीस स््ेिनजिळ एक स्क्यि्क तयार करण्यात 
आला आहे परींतू या पुलाचे ननयोजन पुणापणे चुकले आहे उड्डाणपुलाकड े
जाणाऱ्या मागगाकेपयातच पूल तयार केला आहे हे पाहता िासन त्िरीत याबाबत 
नागररकाचे होणारी गैरसोय पाहता िासन त्िरीत प्रश्न १ बाबत आिश्यक 
कायािाही करणार आहे काय, 
(३) नसल्यास, यामागील विलींबाची कारणे काय आहे ? 
  

श्री. चांद्रिाांत पाटील : (१) होय, अींित: खरे आहे. 
(२) सानपाडा गािातून येणाऱ्या नागररकाींना रस्ता ओलाींडता यािा यासाठी तुभे 
एमआयडीसी पोलीस स््ेिनजिळ सायन पनिेल महामागााच्या प्रस्तावित 
रुीं दीकरणाच्या ७+७ मागीका तसेच सेिा रस्ता ओलाींडण्यासाठी महामागााच्या 
पुणा रुीं दी इतक्या लाींबीचा पादचारी उड्डाणपूल करण्याचे ननयोजन आहे. पैकी 
पनिेलकड े जाणाऱ्या मागीकेिरील पादचारी उड्डाणपूलाचा भाग पूणा करण्यात 
आलेला आहे ि मुींबईकड ेजाणाऱ्या मागीकेिरील उिाररत भाग हा महाराषट्र राज्य 
विद्युत वितरण मींडळ याींच्या उच्च दाबाच्या विद्यतु िाहहनीच्या स््लाींतरानींतर 
त्िररत करण्याचे ननयोजन आहे. 
(३) प्रश्न उद्् ाित नाही. 

----------------- 
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पेण (जज.रायगड) ये्ील पेण अबवन बँिेतील आध्वि 
घोटाळ्याची चौिशी होण्याबाबत 

 

 (५५) *  ८३२६   श्री.अननल तटिरे, श्रीमती ददप्ती चिधरी, श्री.सांजय दत्त, 
श्री.रामहरी रुपनिर, श्री.गुरुमुख जगिानी :   सन्माननीय सहिार मांरी पढुील 
गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) पेण (जज.रायगड) ये्ील पेण अबान बँकेत बोगस कजाखात्याद्िारे आग्ाक 
गैरव्यिहाराला चार िर्ा पूणा होऊन अद्याप कोणतीच कायािाही झाली नाही, हे 
खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी िासनामाफा त चौकिी केली आहे काय, 
(३) असल्यास, चौकिीत काय आढळून आले ि तद्नुसार सदर घो्ाळयाचा 
तपास तातडीने करण्याबाबत िासनाने कोणती कायािाही केली आहे, 
(४) असल्यास, सदर घो्ाळयाच्या चौकिीची सद्य:जस््ती काय आहे ? 
  

श्री. चांद्रिाांत पाटील : (१) नाही. 
(२) होय. 
(३) ि (४) सदर बकेँमधील गैरव्यिहाराबाबत सहकार आयुक्त ि ननबींधक, 
सहकारी सींस््ा याींच्या हद. २९.३.२०११ रोजीच्या आदेिान्िये कलम ८८ खाली 
ननयुक्ती केलेल्या प्रगधकृत अगधकाऱ्याींनी रु. ८६८.०४ को्ी इतक्या रकमेची 
जबाबदारी ७२ व्यक्तीींिर ननजश्चत करुन त्याींच्यािर जलम ९५ अन्िये जप्तीच्या 
नो्ीसा देऊन मालमत्ता जप्त केल्या आहेत. त्ावप, सहकारी अवपले् 
न्यायालयाने सींचालक मींडळाच्या मालमत्ता जप्त न करणेबाबतचे आदेि हद. 
२०.२.२०१४ रोजी हदले आहेत. तसेच पेण पोलीस स््ेिन तपास अगधकारी याींनी 
भारतीय दींड विधान सींहहतेमधील कलमान्िये बकेँचे तत्कालीन अध्यक्ष, सींचालक, 
मुख्य कायाकारी अगधकारी ि सींबींगधत अगधकारी/कमाचारी याींच्याविरुध्द गुन््याची 
नोंद करुन अ्क केली. पोलीस तपासाअींती ४५ व्यक्तीविरुध्द २ चाजािी् 
फौजदारी न्यायालय, पेण ये्े दाखल केले आहे. 
     बँकेच्या रकमेतनु खरेदी केलेल्या रायगड जजल्ृयातील दोन मालमत्ता 
तसेच १२८ बोगस कजा खात्यातनु खरेदी केलेल्या श्री. िैलेि देिपाींड े ि इतर 
याींच्या नािे असलेल्या ३९ मालमत्ता गहृ विभागाच्या हद. २४.०७.२०१३ च्या 
अगधसुचनेद्िारे उप विभागीय अगधकारी, पेण याींनी जप्त केल्या असून त्यापैकी 
१५ मालमत्ता शललािाद्िारे विक्रीची प्रक्रीया सुरु केली आहे. सदर मालमत्ताींच्या 
७/१२ नोंदी केल्या आहेत. 
     जजल्हा पोलीस अगधक्षक, रायगड याींनर १२८ बोगस कजादाराींच्या तपासणी 
कररता हद. ०८.४.२०१५ रोजीच्या पत्रान्िये ५ पोलीस अगधकाऱ्याींच्या वििेर् 
प्काची नेमणकु केली असून तपास प्रगतीप्ािर आहे. 

----------------- 
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मुांबई ये्ील सािवजननि बाांधिाम विभागाच्या अखत्यारीतील िामाांचे मेजरमेंट 
बुि िाांदे्र ये्ील बाांधिाम विभागाच्या विश्रामगहृात आढूल्याबाबत 

  

(५६) *  ७२१७   श्री.सुभाष झाांबड, श्री.सांजय दत्त, श्री.अमरना् राजनरिर, 
श्री.अशोि उर्व  भाई जगताप :   सन्माननीय सािवजननि बाांधिाम (सािवजननि 
उपक्रम िग नून) मांरी पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) मुींबई ये्ील सािाजननक बाींधकाम विभागाच्या अखत्यारीतील कामाींचे 
मेजरमें् बकु (एम.बी) मोठया प्रमाणात िाींदे्र ये्ील बाींधकाम विभागाच्या 
विश्रामगहृातील एका खोलीत आढळले असल्याचे माहे मे, २०१५ मध्ये िा 
त्यादर्यान ननदिानास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, िासनाने उपरोक्त विर्यी चौकिी करुन सींबींगधताींिर कोणती 
कायािाही केली आहे िा करण्यात येत आहे, 
(३) अद्याप, कायािाही केली नसल्यास होणाऱ्या विलींबाची कारणे काय आहेत? 
  

श्री. चांद्रिाांत पाटील : (१) हे अींितः खरे आहे. 
मुींबई सािाजननक बाींधकाम विभागाच् या अखत् यारीतील कामाींच् या मेजरमें् 

बुक (एम.बी) िाींदे्र ये्ील सािाजननक बाींधकाम विभागाच् या विश्रामगहृातील एक 
खोलीत माहे फेब्रिुारी, २०१५ मध् ये आढळून आले आहेत. 
(२) मुख् य अशभयींता, मुींबई (सा.बाीं.) प्रादेशिक विभाग, मुींबई याींचेकडून चौकिी 
अहिाल मागविण् यात आला आहे. 
(३) प्रश् न उद्् ाित नाही. 

----------------- 
बोधडी (जज.नाांदेड) ये्ील उमरिाडी ते डोंगरगाि (धच.) ये्ील 

रस्त्त्याचे डाांबरीिरण िरण्याबाबत 
  

(५७) *  ७०६४   श्री.अमरना् राजनरिर, श्रीमती हुस्त्नबानन खशलरे्, श्री.सांजय 
दत्त, श्री.रामहरी रुपनिर, श्री.सुभाष झाांबड, श्री.अशोि उर्व  भाई जगताप :   
सन्माननीय सािवजननि बाांधिाम (सािवजननि उपक्रम िग नून) मांरी पढुील 
गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) बोधडी (जज.नाींदेड) ये्ील उमरिाडी ते डोंगरगाि (गच.) ये्े ३०० लोकिस्तीचे 
आहदिासी जमातीचे गाि असून ये्े असलेल्या कच्चा रस्त्यामुळे गािातील 
दळणिळण सेिा ठप्प झाली असून िेतकऱ्याींना खत िकीं िा इतर धान्य विक्रीसाठी 
बाजारपेठेत नेण्यासाठी डोक्यािर िकीं िा बैलगाडीच्या सहाय्याने आणािे लागत 
असल्याचे माहे एवप्रल, २०१५ मध्ये िा त्यादर्यान ननदिानास आले आहे, हे खरे 
आहे काय, 
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(२) असल्यास, उपरोक्त हठकाणी असलेल्या नागरीकाींची समस्या लक्षात घेता 
उमरिाडी ते डोंगरगाि या रस्त्याींचे डाींबरीकरण करण्याबाबत िासनाने कोणती 
कायािाही केली आहे िा करण्यात येत आहे, 
(३) अद्याप, कायािाही केली नसल्यास होणाऱ्या विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

श्री. चांद्रिाांत पाटील : (१) होय, खरे आहे. 
(२) ि (३) रस्ता ननयोजन बाहय असल्याने िासनाच्या ननकर्ात बसत नाही. 
रस्ता ननयोजनात समाविषठ झाल्यािर उगचत कायािाही करण्याचे ननयोजन आहे. 

----------------- 
आांतरराष्ट्रीय बाजारात घसरलेल्या सोयाबीन तेलाच्या किां मतीमुूे  

विदभावतील सोयाबीन िारखाने धोक्यात आल्याबाबत 
  

(५८) *  ८६९६   श्री.राजेंद्र मुूि, श्री.सांजय दत्त, श्री.रामहरी रुपनिर :   
सन्माननीय उद्योग मांरी पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) विदभाात गेल्या दोन दिकाींमध्ये मोठ्या प्रमाणािर सोयाबीनिर प्रिक्रया 
करणारे अनेक कारखाने उभारण्यात आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, िायदे बाजारातील सटे्टबाजाींकडून पसरिण्यात येणाऱ्या अफिा 
आखण आींतरराषट्रीय बाजारात घसरलेल्या सोयाबीन तेलाच्या िकीं मतीचा पररणाम 
महाराषट्र राज्यातील सोयाबीन प्रिक्रया करणाऱ्या कारखानाींना जाणिू लागल्यामुळे 
विदभाातील सोयाबीन प्रिक्रया कारखाने धोक्यात आले असल्याचे माहे मे, २०१५ 
च्या सुमारास उजेडात आले, हे खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सटे्टबाजाींकडून िायदा बाजारात केली जाणारी गडबड रोखण्यासाठी 
तसेच सोयाबीनची उत्पादकता िाढविण्याबाबत राज्य िासनाने कोणती कायािाही 
केली िा करण्यात येत आहे, 
(४) अद्याप, उक्त प्रश्नाबाबत कोणतीच कायािाही होत नसल्यास विलींबाची 
कारणे काय आहेत ? 
  

श्री. सुभाष देसाई : (१) विदभाात सोयाबीनिर प्रिक्रया करणारे एकूण ३१ 
सोयाबीन प्रिक्रया उद्योग आहेत.  
(२) हे खरे नाही, त्ावप, विदभाातील ३१ सोयाबीन प्रिक्रया कारखान्याींपकैी ६ 
कारखाने तात्पुरत्या स्िरुपात बींद आहेत.  
(३) प्रश्न उद्् ाित नाही.  
(४) प्रश्न उद्् ाित नाही. 

----------------- 
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राज्यस्त्तरीय योजनेसाठी आददिासी क्षेरातील १० नगरपररषदेसाठी असलेली  
लोि िगवणीची अट शश्ील िरणेबाबत 

 

(५९) *  ९०९४   श्री.चांद्रिाांत रघिुांशी, श्री.सांजय दत्त, श्री.रामहरी रुपनिर :   
सन्माननीय आददिासी वििास मांरी पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) राज्यस्तरीय योजनेसाठी आहदिासी क्षेत्रातील १० नगरपररर्देसाठी 
लोकिगाणीची अ् शिग्ल करािी अ्िा लोकिगाणीचा हहस्सा आहदिासी विकास 
विभागाने भरािा, यासींदभाात मींत्रीमींडळाींच्या बैठकीत सींबींगधत विर्य त्िरीत मींजूर 
करण्यात यािा, याबाबत मा. सभापती याींनी अ्ासींकजल्पय अगधिेिनात ननरे्दि 
हदले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, याबाबत मींबत्र मींडळाने ननणाय घेतला आहे काय, 
(३) असल्यास, याबाबत प्रत्यक्ष अींमलबजािणी कधी करण्यात येईल, 
(४) अद्याप, याबाबत ननणाय घेण्यात आला नसल्यास विलींबाची सिासाधारण 
कारणे काय आहेत ? 
  

श्री. विष्ट् ण ु सिरा : (१), (२), (३) ि (४) माचा, २०१५ च्या विधानमींडळ 
अगधिेिनात मा.श्री चींद्रकाींत रघुिींिी ि इतर विधानपररर्द सदस्य याींनी महाराषट्र 
विधानपररर्द ननयम १०१ अनुसार हदलेल्या लक्षिेधी सूचनेच्या अनुर्ींगाने मा. 
ताशलका सभापती याींनी “मी मींत्री महोदयाींना साींगू इजच्छतो की, लोकाींना 
वपण्यासाठी िुध्द पाणी शमळाले पाहहजे. या हठकाणी माननीय आरोग्य मींत्री 
ड्.दीपक साींित उपजस््त आहे. त्या भागात ि््र प्रोन डडसीज मोठया प्रमाणािर 
आहे. तेव्हा त्या भागात िुध्द पाणी देणे हे िासनाचे काम आहे, आपण जर तर 
अिी उत्तर न देता, हा प्रश्न कसा सोडविता येईल हे पहािे. केिळ पिैाअभािी 
नगरपररर्दा या योजना राबिू िकत नसतील तर त्या योजना राबविण्याच्या 
दृष्ीने  तातडीने  जो काही प्रस्ताि असेल तो मींबत्रमींडळापढेु घेऊन जाणे 
गरजेचे  आहे. आपण तसे तातडीने करािे असे मी ननदेि देत आहे” अिा सूचना 
केल्या आहेत. 
       तदनुर्ींगाने, नगर विकास विभागाच्या तसेच िासनाच्या इतर 
विभागाींकडून राबविण्यात येणाऱ्या योजनेंतगात आहदिासी  क्षेत्रातील 
नगरपररर्दाींचा लोकिगाणीचा/ नगरपररर्देचा हहस्सा आहदिासी उपयोजनेतनू 
देण्याबाबतचा प्रस्ताि मींबत्रमींडळासमोर  आणण्यासाठी नगर विकास विभागाचे 
अशभप्राय उपलब्ध करुन घेण्यासाठी हदनाींक १५.०५.२०१५ रोजी प्रस्ताि नगर 
विकास विभागास सादर केला आहे. त्यािर नगर विकास विभागाचे अशभप्राय 
अद्याप अप्राप्त आहेत. ते प्राप्त होताच पढुील कायािाही करण्यात येईल. 

----------------- 
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जूगाांि जजल््यातील जूगाांि शहरासह तालुक्यातील २६ पतसांस्त््ाांनी  
शासनास रक्िम परत िरण्याबाबत 

  

(६०) *  ९७०८   श्रीमती जस्त्मता िाघ :  सन्माननीय सहिार मांरी पढुील 
गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) जळगाींि जजल््यातील जळगाींि िहरासह तालुक्यातील २६ पतसींस््ाींनी सुमारे 
९ को्ी रुपये िासकीय अ्ासहाय्यत घेिनू मुदत सींपूनसुध्दा ही रक्कम 
िासनास परत केली नाही, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, िकती सींस््ाींनी ही रक्कम परत केलेली नाही, 
(३) या सींदभाात चौकिी करण्यात आली आहे काय, 
(४) असल्यास, त्यात काय आढळून आले ि तद्नुसार सींबींधीत सींस््ाींविरुध्द 
कोणती कारिाई केली िा करण्यात येत आहे ? 
  

श्री. चांद्रिाांत पाटील : (१) ि (२) जळगाींि िहर ि तालुक् यातील आग्ाकदृष ट्या 
अडचणीत आलेल् या ४७ पतसींस् ् ाींना िासनामाफा त अ्ासहाय्य केले होते. त् यापकैी 
३१.०५.२०१५ अखेर १९ पतसींस् ् ाींनी त् याींना प्राप् त झालेल् या अ्ासहाय्याची सींपुणा 
परतफेड केलेली आहे. उिाररत २८ पतसींस् ् ाींकड ेिासनास िसुलीस पात्र रक् कम 
रु.९,७७,३२,५५० इतकी आहे. 
(३) ि (४) या सींदभाात २८ पतसींस् ् ाींकडून शिल् लक येणे िसूलीसाठी खालील 
प्रमाणे प्रयत् न करण् यात येत आहेत. 

१) जळगाींि तालुक् यासाठी दोन स् ितींत्र िसुली प्काची नेमणकु करुन 
िसुली प्काींकडून सींस् ् ाींच् या हमीपत्र करुन हदलेल् या जबाबदार सींचालकाींच् या 
जींगम मालमत् ता जप् त करण् याची मोहीम राबविण् यात येत आहे. 

२) २८ पतपींस् ् ाींपकैी १० पतसींस् ् ाींच् या/क १०० ि ननयम ८५ अन् िये 
सींस् ् ेच् या नािे हस् ताींतररत करण् यात आलेल् या १४ मालमत् ताींचा िोध घेिनू 
त् याींच् यािर जप् ती बोजे बसविण् याचे कामकाज करण् यात येत आहे. 

३) ज् या १८ पतसींस् ् ाींकड े स् िमालकीची मालमत् ता नाही अिा अ्ासहाय्य 
शमळण् याकामी हमीपत्र करुन हदलेल् या जबाबदार सींचालकाींच् या स् िमालकीच् या 
मालमत् ताींचा िोध घेिनू त् याींच् या नािे जप् ती बोझ े बसविण् याचे कामकाज सुरू 
आहे. सदर मालमत् ताींची अपसे् प्राईज ननजश् चत करुन जाहीर शललािाने विक्री 
करण् याचे ि त् यातुन िासन अ्ासहाय्याचा भरणा करून घेण् याचे कामकाज सुरू 
आहे. 

----------------- 
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मुांबई निी मुांबईसह ठाणे जजल््यातील भटक्या विमुक्त जातीच्या 
विद्यार्थयाांसाठीची िल्याण मोहने ये्ील आश्रमशाूा  
स्त््लाांतरणाचा घेतलेला ननणवय रद्द िरण्याबाबत 

  

(६१) *  ६८७०   श्री.जगन्ना् शशांदे, श्री.धनांजय मुांड,े श्री.हेमांत टिले, 
अॅड.ननरांजन डािखरे, श्री.सांजय दत्त, श्री.मुझफ्र्र हुसैन सय्यद, श्री.अशोि उर्व  
भाई जगताप, श्री.रामहरी रुपनिर :   सन्माननीय सामाजजि न् याय मांरी पुढील 
गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) मुींबई, निी मुींबई, शभिींडी, कल्याण, उल्हासनगर, डोंबबिली, िसई, भाईंदर 
पररसरात राहणाऱ्या भ्क्या-विमुक्त मुलाींचे पहहली ते दहािी पयांतचे शिक्षण पूणा 
करणारी ठाणे जजल््यातील एकमेि आश्रमिाळा कल्याण जिळील मोहने ये्े २५ 
िर्ाांपासून चालविली जाते, हे खरे आहे काय, 
(२) या सींस््ेला िासनाचे १०० ्क्के अनदुान शमळत असून सध्या ४२६ विद्या्ी 
या आश्रमिाळेत शिक्षण घेतात तर २१७ विद्या्ी ननिासी तत्िािर शिक्षण 
घेतात हे खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, १०० ्क्के िासकीय अनदुान प्राप्त असलेली हह िाळा २५ 
िर्ाानींतर सींस््ाचालकाींनी सोलापूर मधील माळशिरस तालुक्यातील मोरोची या 
गािी स््लाींतररत करण्याची िासनास विनींती केल्याने, त्यास तत्परतेने मान्यता 
देऊन िाळा स््लाींतरण करण्यास सामाजजक न्याय विभागाने मान्यता हदलेली 
आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, मुींबई आखण ठाणे जजल््यातील भ्क्या-विमुक्त विद्या्ी आखण 
पालकाींबाबत तसेच या िाळेतील शिक्षक-शिक्षकेतर कमाचाऱ्याींच्या अडचणी लक्षात 
न घेता िासनाने घाईघाईने हा ननणाय घेण्याची सिासाधारण कारणे काय आहेत, 
(५) सदरहू ननणाय त्िररत रद्द करुन िासन या विद्यार्थयाांना न्याय देण्यासाठी 
कोणती उपाययोजना करणार आहे ? 
  

श्री. राजिुमार बडोले : (१), (२) ि (३) होय. 
(४) ठाणे जजल््यात समाज जागतृी ि सेिासींघ, मोहाने, ता.कल्याण, जज.ठाणे 
सींचशलत विजाभज प्रा्शमक ि माध्यशमक आश्रमिाळा मोहाने, ता.कल्याण, 
जज.ठाणे ये्े २५ िर्ाापासून कायारत आहे. सींस््ेला िासनाकडून १०० ्क्के 
अनदुान मींजूर करण्यात येते. 
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सदर आश्रमिाळा भाड्याींच्या इमारतीमध्ये कायारत आहे. सन २००५ 
मध्ये अनतिषृ्ीमुळे आलेल्या पुरामध्ये सींस््ेचे पूणा रेक्डा पाण्यात शभजनू खराब 
झाले. आश्रमिाळेच्या पररसरात विजाभज प्रिगाातील अपुरी लोकसींख्या, ते्ील 
भौगोशलक पररजस््ती ि भाड े तत्त्िािरील अपुरी इमारत इत्यादी कारणास्ति 
सदर आश्रमिाळेचे िासन ननणाय हद. ३०.०८.२०१४ अन्िये सोलापूर जजल््यातील 
माळशिरस तालुक्यातील मोरुची या गािी स््लाींतर करण्यात आले. परींत ुसदरील 
बाब न्यायप्रविषठ असून सद्यजस््तीत िासन ननणायास स््गगती आहे. त्यामुळे 
सद्यजस््तीत आश्रमिाळा मोहाने, ता.कल्याण, जज.ठाणे ये्े सुरु असून 
आश्रमिाळेमध्ये ४२६ विद्या्ी शिक्षण घेतात ि त्यापकैी २१७ विद्या्ी ननिासी 
आहेत. 
(५) प्रश्न उद्् ाित नाही. 

----------------- 
श्रीमती नशलनीताई गजानन पुरांदरे विद्यालय, मुलनांड ये्े साविरीबाई रु्ले 

योजनेअांतगवत शमूणाऱ्या शशष्ट्यितृ्तीची रक्िम इतर दठिाणी खचव िेल्याबाबत 
  

(६२) *  ७७५३   श्री.हेमांत टिले, श्री.अमरशसांह पांडडत, श्री.अननल भोसले, 
श्री.जगन्ना् शशांदे, अॅड.जयदेि गायििाड, श्री.ददपिराि साूुांखे-पाटील, 
श्री.ख्िाजा बेग, श्री.रामराि िडिुते, श्री.नरेंद्र पाटील, श्रीमती विद्या चव्हाण, 
श्री.किरण पािसिर, श्री.अब्दलु्लाखान दरुावणी, श्री.प्रिाश बबनसाूे, श्री.सांजय 
दत्त, श्री.जनावदन चाांदनरिर, श्रीमती हुस्त्नबानन खशलरे्, श्री.रामहरी रुपनिर :   
सन्माननीय सामाजजि न् याय मांरी पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) मुींबईतील मुलुींड (पजश्चम) ये्ील श्रीमती नशलनीताई गजानन पुरींदरे 
विद्यालयातील इयत्ता १ ली ते इयत्ता १० िीच्या िगाातील अनुसूगचत जाती 
जमातीच्या विद्या्ीनीींना सावित्रीबाई फुले योजनेअींतगात शमळणाऱ्या 
शिषयितृ्तीची रक्कम िाळेच्या व्यिस््ापनाने िीजबबल, पाणी बबलासाठी ि 
दैनींहदन खचाासाठी िापरण्याची बाब नकुतीच ननदिानास आली, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, या प्रकरणी िासनाने चौकिी केली आहे काय, 
(३) असल्यास, त्यात काय आढळून आले ि त्यानुसार सींबींगधताींविरुध्द काय 
कारिाई केली आहे, 
(४) अद्याप, चौकिी िा कारिाई केली नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. राजिुमार बडोले : (१) होय. 
(२) सदर विद्यालयातील गैरव्यिहाराच्या तक्रारीच्या अनुर्ींगाने प्रादेशिक 
उपायुक्त, समाजकल्याण, मुींबई याींनी चौकिी सशमती नेमली होती. 
(३) सदर सशमतीच्या चौकिीमध्ये मागासिगीय मुलीना शिषयितृ्तीच्या 
लाभापासून िींगचत ठेिणे, अवितरीत रकमा िासनजमा न करता त्या कायाालयीन 
बाबीींिर खचा करणे, परीक्षा फीचे वितरण न करणे, आहदिासी सींिगाातील मुलीींचे 
शिषयितृ्तीचे प्रस्ताि आहदिासी विकास विभागाकड ेसादर न करणे इत्यादी बाबी 
उघडकीस आल्या आहेत. सदर बाबीच्या अनरु्ींगाने शिक्षण उपसींचालक, मुींबई 
विभाग याींना विद्यालयाच्या मुख्याध्यापकाविरुध्द गुनहा दाखल करणेबाबत 
कळविण्यात आले आहे. 
         सदर प्रकरणी महाराषट्र अनुसूगचत जाती जमाती आयोग याींचेकड े
सुनािणी झाली असून त्याींनी चौकिी करुन अहिाल सादर करणेबाबत आदेि 
हदले आहेत. त्यानरु्ींगाने शिक्षण उपसींचालक, मुींबई विभाग याींनी शिक्षण 
ननरीक्षक, मुींबई याींना सदर विद्यालयाची चौकिी करुन कायािाही करणेाबाबत 
कळविले आहे. 
(४) प्रश्न उद्् ाित नाही. 

----------------- 
अिोला जजल््यातील शेतिऱ्याांच्या पीि िजावचे पाच िषावसाठी  

पुनगवठन िरण्याबाबत 
 

(६३) *  ७४०१   श्री.गोवपकिशन बाजोरीया :   सन्माननीय सहिार मांरी पढुील 
गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१)  अकोला जजल््यातील दषुकाळी पररजस््तीत कजादार िेतकऱ्याींच्या कजााचे 
पाच िर्ाासाठी पनुगाठन करुन, त्याींना पुन्हा पीक कजा उपलब्ध करुन देण्याचा 
ननणाय िासनामाफा त घेण्यात आला आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर ननणायाचा आदेि प्राप्त न झाल्याने कजााचे पनुगाठन 
करण्यास जजल््यातील बकँाकडून ्ाळा्ाळ होत असणे, सन २०११-१२ पासून 
जजल््यातील ितेकरी आग्ाक सींक्ात सापडलेला असणे, त्यातच बकँाकड ेनाहक 
हेलपा्े घालािे लागत असल्याने ितेकऱ्याींमध्ये नाराजी पसरली आहे, हे ही खरे 
आहे काय, 
(३) असल्यास, याबाबत िासनाने चौकिी केली आहे काय, त्यात काय आढळून 
आले आहे, 
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(४) असल्यास, पीक कजााचे पाच िर्ाासाठी पुनगाठन करण्याबाबतच्या कजादार 
िेतकऱ्याींच्या मागणीबाबत िासन स्तरािर काय ननणाय घेण्यात आला आहे िा 
येत आहे, 
(५) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

श्री. चांद्रिाांत पाटील : (१) होय. 
(२) अकोला जजल्हा मध्यिती बँकेकडून कजााच्या रुपाींतराची कायािाही प्राधान्याने 
करण्यात येत आहे. तसेच राषट्रीयकृत ि ्ामीण बँकाकडून कजााच्या रुपाींतराची 
कायािाही सुरु आहे. 
(३) होय, 
      अकोला जजल्हा मध्यिती बकेँकडून कजााच्या रुपाींतराची कायािाही 
प्राधान्याने करण्यात येत आहे. तसेच राषट्रीयकृत ि ्ामीण बकँाकडून कजााच्या 
रुपाींतराची कायािाही सुरु आहे. 
(४) अकोला जजल्हा मध्यिती बकेँकडून ि राषट्रीयकृत तसेच ्ाशमण बँकेकडून 
िेतकऱ्याींच्या कजााचे ५ समान िावर्ाक हप्त्यात रुपाींतर करण्यात येत आहे. 
रुपाींतर करताना ५ िावर्ाक हप्ते पाडून देण्यात येत आहेत. 
(५) विलींबाचा प्रश्न उद्् ाित नाही. 

----------------- 
मालिण-देिगड (जज.शसांधदुगुव) मागाविरील धचांदर-िुडोपी तसेच  

शसांदर-नागाचीिाडी या जोडरस्त्त्याची झालेली दरुिस्त््ा 
  

(६४) *  ८३३०   श्री.अननल तटिरे, श्री.किरण पािसिर, श्री.ख्िाजा बेग, 
श्री.हेमांत टिले, श्री.अननल भोसले, श्री.नरेंद्र पाटील, अॅड.ननरांजन डािखरे, 
श्री.ददपिराि साूुांखे-पाटील, श्री.सनतश चव्हाण, श्री.विक्रम िाूे, श्री.सुननल 
तटिरे :   सन्माननीय सािवजननि बाांधिाम (सािवजननि उपक्रम िग नून) मांरी 
पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) मालिण-देिगड (जज.शसींधुदगूा) मागाािरील गचींदर-कुडोपी तसेच शसींदर-
नागाचीिाडी या जोडरस्त्याची दरुिस््ा झाल्याने िाहन चालकाींसह विद्या्ी ि 
्ामस््ाींचे प्रिासा दर्यान हाल होत असल्याने गचींदर-नागाचीिाडी युिक मींडळ, 
मुींबई याींच्याितीने जजल््याचे मा.पालकमींत्री याींच्याकड ेमाहे एवप्रल, २०१५ मध्ये 
ननिेदन हदले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, गेल्या दहा िर्ाापासून सतत जजल्हा पररर्द बाींधकाम विभाग, 
मालिण याींच्याकड े रस्ता दरुुस्त करण्याबाबत मागणी करुनही कोणतीच 
कायािाही केली जात नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, त्याची सिासाधारण कारणे काय आहेत ि सदरहू रस्ता दरुुस्त 
करण्याबाबत कोणती तातडीची कायािाही केली िा करण्यात येत आहे ? 
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श्री. चांद्रिाांत पाटील : (१) ननिेदन ्याविभागास प्राप् त नाही. 
(२) ि (३) गचींदर-कुडोपी या रस् त् याच् या िक.मी.४/५०० ते ५/००० ि ५/६०० ते 
५/७०० या ६०० मी्र लाींबीतील रस् त् याचा पषृ ठभाग खराब झालेला असून उिाररत 
लाींबीतील रस् त् याचा पषृ ठभाग सुजस््तीत आहे. खराब लाींबीतील काम ननकर् ि 
ननधीच् या उपलब् धतेनुसार हाती घेण् याचा प्रयत् न राहील. 
     गचींदर-नागाचीिाडी हा रस् ता योजनाबा्य असल् याने िासन ननकर्ात बसत 
नाही. 

----------------- 
राज्यातील दाररद्रय रेषेखालील आददिासी िुटुांबाांना देण्यात येणाऱ्या  

शेगड्याांचे िाटप न िरणाऱ्याांिर िारिाई िरण्याबाबत 
  

(६५) *  ९०९५   श्री.चांद्रिाांत रघिुांशी, श्री.सांजय दत्त, श्री.रामहरी रुपनिर :  
ताराांकित प्रश्न क्रमाांि ३८८७ ला ददनाांि १३ माचव, २०१५ रोजी ददलेल्या 
उत्तरासांदभावत-:    सन्माननीय आददिासी वििास मांरी पुढील गोष्ीींचा खलुासा 
करतील काय :- 
(१) राज्यातील दाररद्रय रेरे्खालील आहदिासी कु्ुींबाींना देण्यासाठी को्यािधी 
रुपये खचूान सन २००६-२००७ मध्ये खरेदी करण्यात आलेल्या तब्बल २५५२७ 
िेगडया गेल्या ९ िर्ाापासून सरकारी गोदामात पडून असल्याबाबत मा. आहदिासी 
विकास मींत्री याींना लक्षिेधी ननिेदनात चौकिी सुरु असल्याचे स्पष् केले, हे खरे 
आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी चौकिी पूणा झाली आहे काय, 
(३) असल्यास, चौकिीच्या अनरु्ींगाने जादा िेगडया वितरीत न करता नादरुुस्त 
होईपयांत ठेिण्यात आलेल्या सींबींगधताींिर कोणती कारिाई करण्यात आली आहे िा 
येत आहे, 
(४) असल्यास, याप्रकरणी हलगजीपणा करणाऱ्याींिर िसूलीची दींडात्मक कारिाई 
करण्यात येणार आहे काय, 
(५) नसल्यास, विलींबाची सिासाधारण कारणे काय आहेत ? 
  

श्री. विष्ट् ण ुसिरा : (१) होय 
(२) जनहहत यागचका क्र. १५३/२०१२ अन्िये मा. उच्च न्यायालय, मुींबई याींच्या  
ननदेिानुसार उच्च न्यायालयाचे सेिाननितृ्त न्यायागधिाींच्या अध्यक्षतेखाली 
चौकिी सशमती ननयुक्त केली असून चौकिी सुरु आहे. 
(३), (४) ि (५) चौकिी अहिाल प्राप्त झाल्यानींतर त्यानुसार योग्य ती कारिाई 
करण्यात येईल. 

----------------- 
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अमूनेर-पारोूी ( जज.जूगाांि) रस्त्त्याची दरुुस्त्ती िरण् याबाबत 
  

(६६) *  ९७१२   श्रीमती जस्त्मता िाघ :   सन्माननीय सािवजननि बाांधिाम 
(सािवजननि उपक्रम िग नून) मांरी पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) अमळनेर-पारोळी (जज.जळगाींि) ये्ील रस्त्याची दरुिस््ा झाली असून 
त्याहठकाणी अपघाताचे प्रमाण िाढले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, या सींदभाात चौकिी करण्यात आली आहे काय, 
(३) असल्यास, त्यात काय आढळून आले ि या रस्त्याची दरुुस्ती करण्याबाबत 
िासनाने कोणती उपाययोजना केली िा करण्यात येत आहे ? 
  
श्री. चांद्रिाांत पाटील : (१) (२) ि (३) सदर रस्त्यािर िाळू िाहतकु करणाऱ्या 
अिजड िाहनाींमुळे रस्ता काही हठकाणी क्षती्स्त होत असतो. त्ावप, रस्त्याची 
दरुुस्ती िेळोिेळी करण्यात आली असून सद्य:जस््तीत रस्ते सुजस््तीत आहेत. 
हया रस्त्यािर झालेले अपघात रस्त्याींच्या दरुािस््ेमुळे झालेले नाहीत. 

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