
महाराष्ट्र विधानपररषद 
दसुरे अधधिेशन, २०१५ 
--------------------------------------------- 

ताराांकित प्रश्नोत्तराांची यादी 
  

सोमिार, ददनाांि २० जुलै, २०१५ / आषाढ २९, १९३७ ( शिे ) 
  
(१) सहिार, पणन आणण िस्त्रोद्योग मांरी 

 

याांच ेप्रभारी विभाग 

 सािवजननि बाांधिाम (सािवजननि उपक्रम िगळून) 
(२) आददिासी वििास मांरी 
(३) उद्योग मांरी 
(४) सािवजननि बाांधिाम (सािवजननि उपक्रम) मांरी 
(५) सामाजजि न्याय आणण विशेष सहाय्य मांरी 
  

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

प्रश्नाांची एिूण सांख्या - ७५ 
------------------------------- 

  
भटक्या विमुक्ताांना कक्रमममलअर सांजे्ञमधून िगळण्यासाठी  

शासनाने िराियाची िायविाही 
  

(१) *  ७५९९   श्री.हररमसांग राठोड, श्री.सांजय दत्त, श्री.अशोि उर्व  भाई जगताप, 
श्रीमती हुस्त्नबानू खमलरे् :   सन्माननीय सामाजजि न् याय मांरी पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :-  

(१) भ्क्या विमुक्ताींना क्रिमममलअर सींजे्ञमधून िगळण्यात यािे, यासाठी विविध 
सामाजिक सींघ्नाींनी मागणी करुन तसेच राज्य मागासिगग आयोग, पुणे याींनी 
मिफारस करुन सुध्दा भ्क्या विमुक्ताींना क्रिमममलअर सींजे्ञमधून िगळण्यात आले 
नसल्याच ेमाहे मे, २०१५ िा त्या सुमारास उघडकीस आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, क्रिमममलअर सींजे्ञमधून भ्क्या विमकु्ताींना न िगळण्याची 
सिगसाधारण कारणे काय आहेत, याबाबतीत िासनाच ेधोरण काय आहे, 
(३) अद्याप, उपरोक्त प्रकरणी कोणतीच कायगिाही करण्यात आली नसल्यास त्याची 
कारणे काय आहेत ? 
  



2 

श्री. राजिुमार बडोले : (१) ि (२) राज्य मागासिगग आयोग, पुणे याींचा या 
सींदभागतील अहिाल ददनाींक ०५.११.२०१४ रोिी िासनास प्राप्त झाला आहे. 
     सदर अहिालाच्या अनुषींगाने िासन स्तरािर पुढील कायगिाही सुरु आहे. 
(३) प्रश्न उद्् ाित नाही. 

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

मुांबई उपनगरातील अपांग सांस्त््ाांना अनुदान तसेच मशक्षिाांना ननयममत  
िेतन ममळण्यासाठी शासनाने िराियाची िायविाही 

  

(२) *  ७६६८   श्री.िवपल पाटील :   सन्माननीय सामाजजि न् याय मांरी पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) अींधत्ि, अपींगत्ि, कणगबधीरता आणण स्िमग्नता अिी िारीररक ि मनोिैज्ञाननक 
आव्हाने असलेल्या वििेष मलुाींच्या सिग िाळाींना सहाय्यक अनुदानाऐििी मिक्षण 
विभागाच्या िाळाींप्रमाणे अनुदान ममळािे आणण मिक्षकाींना िालार्गप्रमाणे ननयममत 
पगार ममळािेत अिी मागणी मिक्षक भारतीने आयुक्ताींकडे केली आहे, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्यास, याबाबतची िस्तुजस्र्ती काय आहे, 
(३) सदर सींस्र्ाींना िेळेिर अनुदान आणण मिक्षकाींना पगार ममळणेबाबत िासनाने 
काय कायगिाही केली आहे ? 
  
श्री. राजिुमार बडोले : (१) नाही. 
(२) प्रश्न उद्् ाित नाही. 
(३) अपींग सींस्र्ाींना ननधीच्या उपलब्धतनुेसार अनुदान वितरीत करण्यात येत.े तसेच 
अपींग िाळा/कमगचाऱयाींना िेतन िेळेिर अदा करण्यासाठी समाि सेिार्ग प्रणाली 
नव्याने विकमसत करण्यात आलेली आहे. 

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

राष्ट्रीय महामागाविरील पेण खारपाडा ये्ील पाताळगांगा नदीिर असलेल्या 
टोलनाक्यािरील टोल बांद िरण्याबाबत 

  

(३) *  ७२१४   श्रीमती हुस्त्नबानू खमलरे्, श्री.अशोि उर्व  भाई जगताप, श्री.सांजय 
दत्त, श्री.अमरना् राजूरिर, श्री.रामहरी रुपनिर :  सन्माननीय सािवजननि 
बाांधिाम (सािवजननि उपक्रम िगळून) मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) राषरीय महामागागिरील पेण खारपाडा (ता.पेण, जि.रायगड) येर्ील पाताळगींगा 
नदीिरील बीओ्ी तत्िािर बाींधलेल्या खारपाडा पुलािर सन १९९९ त े २७ ऑगस्् 
२०१५ या सोळा िषग सहा मदहन्यात आयआरबी कीं त्रा्दार कीं पनीला ३३.३३ को्ी 
इतका खचग आला मात्र या खचागच्या चारप् म्हणिे १२० को्ी ्ोल िसुली ममळणार 
असल्याच ेमाहे एवप्रल २०१५ दरम्यान ननदिगनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, येर्ील ्ोलिसलुी बींद करण्याबाबत िासनाने कोणती कायगिाही केली 
िा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. चांद्रिाांत पाटील : (१) ि (२) नाही. 
     कें द्र िासनाच्या दद. १३.०७.१९९९ च्या अधधसुचनेनुसार सिलत कालािधी १७ 
िषे ९ मदहने इतका नेमुन देण्यात आला असून दद. २८.०८.२०१५ रोिी सींपत आहे. 
या तारखेपासून ्ोल बींद करण्याचा आदेि काढण्यासाठी कें द्रिासनाला दद. 
२९.०६.२०१५ प्रस्ताि सादर केला आहे. 
(३) प्रश्न उद्् ाित नाही. 

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

धनगर समाजास आरक्षण देण्याबाबत 
  

(४) *  ७०३२   श्री.शरद रणवपसे, श्री.सांजय दत्त, श्रीमती हुस्त्नबानू खमलरे्, 
श्री.हररमसांग राठोड, श्री.रामहरी रुपनिर, डॉ.सुधीर ताांबे, श्री.अशोि उर्व  भाई जगताप, 
श्रीमती ददप्ती चिधरी, श्री.धनांजय मुांडे, श्री.सुननल तटिरे, श्री.ददपिराि साळुांखे-
पाटील, श्री.रामराि िडिुते, श्री.हेमांत टिले, श्री.अमरमसांह पांडडत :  ताराांकित प्रश्न 
क्रमाांि २६६७ ला ददनाांि २० माचव, २०१५ रोजी ददलेल्या उत्तराच्या सांदभावत:    
सन्माननीय आददिासी वििास मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) धनगर समािास आरक्षण देण्याबाबत ननणगय घेण्यात आला आहे काय, 
(२) असल्यास, ननणगयाच ेस्िरुप काय आहे, 
(३) अद्याप ननणगय घेण्यात आला नसल् यास विलींबाची कारणे काय आहेत ि 
यासींदभागत कोणत्या स्तरािर कायगिाही सुरु आहे ? 
  
श्री. विष्ट् णु सिरा : (१) नाही, 
(२) प्रश् न उद्् ाित नाही. 
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(३) धनगर िातीचा मे, १९९० पूिी इतर मागासिगीयाींच् या यादीत समािेि होता. मे, 
१९९० पासून भ्क् या िमाती ‘’क’’ मध् ये धनगर िातीचा नतच् या उप/तत् सम िातीसह 
समािेि करुन ३.५% इतके आरक्षणाचा लाभ िासकीय नोकरी, िैक्षणणक सींस् रे्मधील 
प्रिेि यासाठी अनुजे्ञय करण् यात आला आहे. तसेच या िातीच् या विद्याथ याांना 
मिष यितत् ती, आश्रमिाळा, िसतीगतहाच् या सिलती इ. लाभ अनुजे्ञय करण् यात आलेले 
आहेत. 
    मात्र धनगर समािाला अनुसूधचत िमातीच् या (आददिासी) आरक्षणास बाधा 
न पोहोचता आरक्षण देण् यासींदभागत सिग बाबी तपासून कायगिाही करण् यात येत आहे. 

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

राज्यातील टोलबांदीचा ननणवय घेण्यासाठी नेमण्यात  
आलेल्या सममतीच्या अहिालाबाबत 

  

(५) *  ८१६०   श्रीमती ददप्ती चिधरी, डॉ.सुधीर ताांबे, श्री.सांजय दत्त, श्री.राजेंद्र 
मुळि, श्रीमती हुस्त्नबानू खमलरे्, श्री.मुझफ्र्र हुसैन सय्यद, श्री.रामहरी रुपनिर, 
श्री.अशोि उर्व  भाई जगताप, श्री.शरद रणवपसे, श्री.हररमसांग राठोड, श्री.आनांदराि 
पाटील, अॅड.अननल परब, श्री.जयिांतराि जाधि, श्री.किरण पािसिर, श्री.सांददप 
बाजोररया, श्री.हेमांत टिले, श्री.ददपिराि साळुांखे-पाटील, श्री.सनतश चव्हाण, 
श्री.अमरमसांह पांडडत, श्री.ख्िाजा बेग, श्री.अननल भोसले, श्री.नरेंद्र पाटील, 
श्री.माणणिराि ठािरे, श्री.धनांजय मुांड,े श्री.सुननल तटिरे, श्री.अनांत गाडगीळ :   
सन्माननीय सािवजननि बाांधिाम (सािवजननि उपक्रम) मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :-  

(१) राज्यात सध्या १२० ्ोलनाके असून त्यापैकी १२ ्ोलनाके कायमस्िरुपी बींद तर 
५३ ्ोलनाक्याींिर कार, िीप आणण एस.्ी.बसेस ्ोलमुक्त करण्याचा ननणगय घेतला 
असला तरी मुींबई ि कोल्हापूर ्ोलनाक्याींबाबतचा ननणगय अद्याप घेण्यात आला 
नसल्याच े ददनाींक १० एवप्रल, २०१५ रोिी तसेच ्ोलमुक्ती करताना देण्यात येणारी 
नुकसानभरपाई ठेकेदाराींना मान्य नसल्याच ेददनाींक २५ एवप्रल, २०१५ ननदिगनास आले 
आहे हे खरे आहे काय, 
(२) ्ोलबींदीचा ननणगय घेण्यासाठी नेमण्यात आलेल्या सममतीने मुींबईतील पाच ्ोल 
नाके तसेच पुणे द्रतुगती मागागिरील ्ोलनाक्यािरील िाहनाींची अत्याधुननक पध्दतीने 
मोिणी करणार असल्याच े मे, २०१५ च्यासुमारास ननदिगनास आले 
तसेच नुकसानभरपाईची रक्कम िाढिून देण्याबरोबरच अििड िाहनाींिरील ्ोल 
िसुलीची मुदत िाढिून देण्याची मागणी ठेकदाराींनी केली असल्याने ्ोलबींदीचा प्रश्न 
प्रलींबबत आहे, हे खरे आहे काय, 
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(३) असल्यास, मुींबई-पुणे िहरातील ्ोलच्या सींदभागत अनतररक्त मुख्य सधचि 
(बाींधकाम) श्री.आनींद कुलकणी याींच्या अध्यक्षतेखाली गठीत केलेल्या सममतीचा 
अहिाल िासनास प्राप्त झाला आहे काय, सदर अहिालात कोणकोणत्या मिफारिी 
केल्या आहेत, 
(४) असल्यास, राज्यातील रस्त ेविकास महामींडळाच्या बबघडलेल्या आधर्गक जस्र्तीला 
्ोलिसूली, ्ोलची ननयमानुसार आकारणी न होणे यासारखी अनेक कारणे कॅगने 
आपल्या अहिालात नमूद केले असल्याच े ददनाींक १० एवप्रल, २०१५ रोिी िा 
त्यासुमारास ननदिगनास आले, हे खरे आहे काय, 
(५) असल्यास, मुींबई, कोल्हापूर, पुणे ि इतर िहरातील ्ोलबींदी तसेच स्र्ाननक 
रदहिाश्याींना सिलतीच्या दरात पास देण्याबाबत ि मो्ार िाहन कर अधधननयम 
११५८ च्या कलम २० च्या तरतुदीसींदभागत का्ेकोर अींमलबिाणी करण्याबाबत तसेच 
सदर ्ोलमुक्तीचा िासनािर िाढीि बोिा पडू नये याबाबत िासनाने काय कायगिाही 
केली िा करण्यात येत आहे ? 
  
श्री. एिना् मशांदे : (१) ि (२) राज्य िासनाने १२ ्ोलनाके कायमस्िरुपी बींद तर 
५३ ्ोलनाक्याींिर कार, िीप आणण एस.्ी.बसेस ्ोलमुक्त करण्याचा ननणगय घेतला 
असून मुींबई प्रिेि पर्कर नाके. मुींबई-पुणे द्रतुगती मागग ि कोल्हापूर 
्ोलनाक्याींबाबतचा ननणगय घेण्यासाठी दोन स्ितींत्र सममत्या ननयुक्त केल्या आहेत. 
दोनही सममत्याींच ेकाम प्रगतीपर्ािर आहे. 
राज्य िासनाच्या या ननणगयाविरोधात काही कीं त्रा्दाराींनी मा. मुींबई उच्च न्यायालयात 
याधचका दाखल केल्या असून प्रकरण न्यायप्रविष् आहे. 
(३) सदर सममतीचा अहिाल िासनास लिकरच अपेक्षक्षत आहे. 
(४) होय. 
(५) मुींबई प्रिेि पर्कर नाके, मुींबई-पुणे द्रतुगती मागग ि कोल्हापूर ्ोलनाक्याींिर 
स्र्ाननक रदहिाश्याींना सिलतीच्या दरात पास देण्याबाबत िासनाने दोन िेगिेगळया 
सममत्या स्र्ापन केल्या असून याबाबतचा अहिाल लिकरच अपेक्षक्षत आहे. 

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

  



6 

बीड, जालना, परभणी, दहांगोली, भांडारा आणण बुलढाणा या जजल््यात लोिशाहीर 
अण्णाभाऊ साठे वििास महामांडळामध्ये २५० िोटी रुपयाांचा झालेला गैरव्यिहार 

  

(६) *  ७३७७   श्री.विजय धगरिर, डॉ.नीलम गोऱ्हे, अॅड.अननल परब, श्री.राहुल 
नािेिर, श्री.आनांद ठािूर, श्री.हेमांत टिले, श्री.नरेंद्र पाटील, श्री.मुझफ्र्र हुसैन 
सय्यद, श्री.सांजय दत्त, श्री.अशोि उर्व  भाई जगताप, श्री.नागो गाणार, श्री.अननल 
सोले, श्री.रामना् मोते, श्री.ममतशे भाांगडडया, श्री.महादेि जानिर, श्री.शरद रणवपसे, 
श्रीमती हुस्त्नबानू खमलरे्, श्री.हररमसांग राठोड, श्री.रामहरी रुपनिर, डॉ.सुधीर ताांबे, 
श्री.सुभाष झाांबड, श्री.राजेंद्र मुळि, प्रा.जोगेन्द्र ििाड,े श्री.विक्रम िाळे, श्री.अनांत 
गाडगीळ :   सन्माननीय सामाजजि न् याय मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील 
काय :-  

(१) लोकिाहीर अण्णाभाऊ साठे विकास महामींडळाच्या बीड, िालना, परभणी, 
दहींगोली, भींडारा आणण बुलढाणा या ६ जिल््यातील कमगचाऱयाींनी बनाि् लाभार्ी 
दाखिून किग काढणे, बँकेतून को्यिधी रुपयाींची रोख रक्कम काढून ती लाभाथयाांना 
न देणे, प्रचमलत दराींपेक्षा िास्त रक्कम मोिून प्लॅ् खरेदी करणे, दहतसींबींधी 
सींस्र्ाींना किगिा्प करणे, मदहला समतध्दी योिनेत अननयममतता होणे,  बेरोिगार 
तरुणाींना रोिगार ममळिून देण्याच्या नािाखाली सन २०१३ मध्ये १०० गाड्या खरेदी 
करण्यात येऊन त्या िा्पाविना मागील दोन िषागपासनू सींबींधधत कीं पन्याींच्या 
आिारात गींित पडलेल्या असणे अिाप्रकारे सुमारे २५० को्ी रुपयाींचा गैरव्यिहार 
केल्याचा प्रकार माहे एवप्रल-मे, २०१५ च्या दरम्यान ननदिगनास आला, हे खरे आहे 
काय, 
(२) सदर प्रकरणी औरींगाबाद, िालना, परभणी, बुलढाणा येर्ील महामींडळाच ेजिल्हा 
व्यिस्र्ापक ि मुींबई मुख्यालयातील काही व्यिस्र्ापक याींचा समािेि असून मींडळाचे 
सध्याच ेमहाव्यिस्र्ापक आणण तत्कामलन व्यिस्र्ापकीय सींचालक, श्री.एस.के.बामणे 
याींना माहे एवप्रल-२०१५ च्या सुमारास ननलींबबत करण्यात आले आहे, हे ही खरे आहे 
काय, 
(३) असल्यास, महामींडळाचे तत्कालीन अध्यक्ष आणण व्यिस्र्ापकीय सींचालकाींच्या 
दबािामुळेच गैरमागागने ननधीचे िा्प केल्याच ेलेखी स्पष्ीकरण महामींडळाच्या एका 
अधधकाऱयाने ददले, हे खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, सदर प्रकरणी िासनाने सखोल चौकिी केली आहे काय, 
(५) असल्यास, चौकिीच ेननषकषग काय आहेत, त्याअनुषींगाने या प्रकरणी क्रकती दोषी 
अधधकारी ि कमगचाऱयाींिर कायगिाही करण्यात आली आहे िा करण्यात येत आहे, 
(६) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. राजिुमार बडोले : (१), (२) ि (३) होय, हे खरे आहे. 
(४) महामींडळातील सिग गैरकारभाराची चौकिी राज्य गुन्हे अन्िेषण विभाग 
(सीआयडी) ि आयुक्त, समािकल्याण आयुक्तालय, पुणे याींच्यास्तरािर सुरु आहे. 
(५) १६ कमगचारी/ अधधकारी याींना ननलींबबत करण्यात आले असून त्याींच्यािर गुन्हा 
दाखल करण्यात आला आहे तसेच सदर प्रकरणी अधधक चौकिी चालू आहे. 
(६) प्रश्न उद्् ाित नाही. 

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

राज्यातील सीिेपी बँि खातदेाराांना ठेिीची रक्िम देण्याबाबत 
  

(७) *  ७७६४   श्री.नरेंद्र पाटील, श्री.ददपिराि साळुांखे-पाटील, श्री.ख्िाजा बेग, 
श्री.किरण पािसिर, श्री.धनांजय मुांडे, श्री.सांददप बाजोररया, श्री.सुननल तटिरे, 
अॅड.ननरांजन डािखरे, श्री.हेमांत टिले, श्री.अब्दलु्लाखान दरुावणी :   सन्माननीय 
सहिार मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) महाराषरात १०० िषागची परींपरा ि प्रनतषठा असलेली सीकेपी बँक अिसायानात 
ननघाल्याने सदर बँकेत ठेिी ठेिलेल्या नागररकाींना ददनाींक १ मे, २०१४ रोिी पासून 
ठेिीच ेपैसे ममळत नाहीत, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी िासनामाफग त चौकिी केली आहे काय, 
(३) असल्यास, चौकिीच े ननषकषग काय आहेत ि तद्नुसार ठेिीदाराच े पैसे त्याींना 
परत ममळािेत म्हणून िासनाने कोणती कायगिाही केली िा करण्याींत येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. चांद्रिाांत पाटील : (१) सदर बँकेिर भारतीय ररझव् हग बँकेकडून ददनाींक 
०२.०५.२०१४ पासून कलम ३५ अ अींतगगत ननबांध घालण् यात आले असून खातदेाराींच े
त् याींच् या खात् यातील रुपये १ हिार इतकी रक् कम एकदाच देण् यास परिानगी ददली 
आहे. 
(२) होय. 
(३) सदर बँकेची चौकिी करण् यासाठी नेमलेल् या चौकिी अधधका-याींनी त् याींचा अहिाल 
ददनाींक ३०.०९.२०१३ रोिी सहकार आयुक् त ि ननबींधक, सहकारी सींस् र्ा याींना सादर 
केला असून त् यामधील ननष कषग खालीलप्रमाणे आहेत. 

१. किग िा्प प्रकरणी बँकेच् या किागच् या सुरक्षक्षततसेाठी पुरेसे तारण न देणे. 
२. आिश् यक कागदपत्राींची पूतगता न करता किगदाराींची उचल ि परतफेडीची 
क्षमता याींचा विचार न करता किगिा्प करणे, 
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िरील ननष कषागच् या अनुषींगाने िबाबदारी ननजश्चत करण् यासाठी महाराष र 
सहकारी सींस् र्ा अधधननयम १९६० च ेकलम ८८ अींतगगत चौकिी करण् यासाठी ददनाींक 
२३.०४.२०१५ रोिी प्राधधकत त अधधका-याची ननयुक् ती करण् यात आली आहे. 
त् याींच् याकडून सदर कामी चौकिी चालु आहे. 
(४) प्रश् न उद्् ाित नाही. 

----------------- 
  
रेििी (ता.गेिराई, जज.बीड) ये्ील खांडूबाबा माध्यममि विद्यालयात साविरीबाई रु्ले 

मशष्ट्यितृ्ती योजनेच्या िाटपात गैरव्यिहार िरणाऱ्याांिर िारिाई िरण्याबाबत 
  

(८) *  ७४८८   श्री.अमरमसांह पांडडत, श्री.धनांजय मुांडे, श्री.सनतश चव्हाण, 
श्री.जगन्ना् मशांदे, श्री.अननल भोसले, श्री.नरेंद्र पाटील, श्री.ददपिराि साळुांखे-पाटील, 
श्री.ख्िाजा बेग, श्री.अब्दलु्लाखान दरुावणी, श्री.विक्रम िाळे :   सन्माननीय सामाजजि 
न् याय मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) रेिकी (ता.गेिराई, जि.बीड) येर्ील खींडूबाबा माध्यममक विद्यालयात सन २००८-
२०१३ या कालािधीत सावित्रीबाई फुले मिषयितत्ती योिनेची रक्कम विद्यार्ीनीस न 
देता मुख्याध्यापक ि सींस्र्ासींचालकाींनी सींगणमत करुन अपहार केल्याची तिार 
ददनाींक ३ एवप्रल, २०१३ रोिी करण्यात आली, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, तिारीच्या अनुषींगाने झालेल्या चौकिीत गैरव्यिहार मसध्द झाल्याने 
मिक्षणाधधकारी याींनी पुढील कायगिाहीसाठी हा अहिाल समािकल्याण अधधकारी 
याींच्याकड ेददनाींक ५ िुलै, २०१३ रोिी पाठविला, हे ही खरे आहे काय, 
(३) सहाय्यक आयुक्त समािकल्याण, बीड याींनी सदर प्रकरणी िाळेला भे् ददली 
असताना मुख्याध्यापक ि सींस्र्ाचालक याींनी त्याींना अमभलेखे दाखविले नसल्याने 
त्याींनी िाळेविरुध्द कारिाई करण्याची विनींती ददनाींक १७ िुलै, २०१३ रोिी 
मिक्षणाधधकारी (माध्य.) याींना केली, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, दोषी मुख्याध्यापक ि सींस्र्ाचालक याींच्याविरुध्द िासनाने काय 
कारिाई केली िा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. राजिुमार बडोले : (१) होय. 
(२) विद्याथयाांच्या तिारीच्या अनुषींगाने मिक्षणाधधकारी (मा.), जिल्हा पररषद, बीड 
याींनी ग्मिक्षणाधधकारी, पींचायत सममती, गेिराई याींचा चौकिी अहिाल सहायक 
आयुक्त, समािकल्याण, बीड याींना ददनाींक ५/७/२०१३ च्या पत्रान्िये पाठविला आहे. 
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(३) होय. 
(४) सहाय्यक आयुक्त, समािकल्याण, बीड याींच ेपत्र ि. ८०७ दद. ७.५.२०१५ नुसार 
सदर िाळेस नो्ीस देिून मिषयितत्ती सींदभागत विचारणा केली होती. त्यानुसार सदर 
िाळेच्या मुख्याध्यापकाींनी सिग रक्कम विद्यार्ींनीींना िा्प करुन मिल्लक रक्कम 
रु. ९०० चलनाने िासनिमा केल्याबाबतचा अहिाल तसेच तिार करणाऱया पालक ि 
विद्यार्ींनीींनी रक्कम ममळाल्याबाबतचा अहिाल सादर केला. त्यामुळे िाळेविरुध्द 
कारिाई करण्यात आलेली नाही. 
(५) प्रश्न उद्् ाित नाही. 

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

खामगाांि (जज.बुलढाणा) ये्ील ज्ञानगांगा नदीिर बाांधण्यात  
येणाऱ्या पुलाच ेिाम अद्याप सुरु न झाल्याबाबत. 

  

(९) *  ८१३९   श्री.पाांडुरांग रु्ां डिर :  ताराांकित प्रश्न क्रमाांि ४०५३ ला ददनाांि १३ 
माचव, २०१५ रोजी ददलेल्या उत्तरासांदभावत-:    सन्माननीय सािवजननि बाांधिाम 
(सािवजननि उपक्रम िगळून) मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) ननम्न ज्ञानगींगा बतहत लघु पा्बींधारे योिना या प्रकल्पाकड े िाणाऱया ि 
ज्ञानगींगा नदीिर बाींधण्यात येणाऱया पुलाच ेकाम अद्याप पयगन्त सुरु झाले नाही, हे 
खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर पुलाच ेअींदािपत्रकाला रु.९८८.८९ लाख रुपयाींस ताींत्रीक मान्यता 
ममळण् याकररता अींदािपत्रक मुख्य अमभयींता, सािगिननक बाींधकाम विभाग, अमरािती 
याींचकेड ेमागील १ िषागपासून प्रलींब ज त आहे, हे खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सदर अींदािपत्रकाला तात्काळ मींिुरी देऊन पुलाच्या 
बाींधकामास सुरुिात करणेबाबत िासन तात्काळ कारिाई करणार आहे काय, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय ? 
  
श्री. चांद्रिाांत पाटील : (१) हे खरे आहे. 
(२), (३) ि (४) प्रश्नाधीन पुलासाठी सुधाररत गाळे रचना आराखडा तयार करण्याची 
कायगिाही पुणग झाल्यानींतर पुढील अींदािपत्रक मींिूर करुन ननविदा ननजश्चतीची 
कायगिाही पुणग करुन काम सुरु करण्यात येईल. 

----------------- 
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राज्यातील विमुक्त जाती, भटक्या जमातीच्या अनुदाननत आश्रमशाळाांमध्ये शाळा 
सांदहतेच्या सुधाररत प्रारुपाच ेपुनवविलोिन िरण्याबाबत 

  

(१०) *  ७५२२   श्री.विक्रम िाळे, डॉ.सुधीर ताांबे, श्री.अमरमसांह पांडडत, श्री.किरण 
पािसिर, श्री.ख्िाजा बेग, श्री.सनतश चव्हाण, श्री.अब्दलु्लाखान दरुावणी, श्री.नरेंद्र 
पाटील, श्री.दत्तारय सािांत :   सन्माननीय सामाजजि न् याय मांरी पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील विमुक्त िाती, भ्क्या िमातीच्या अनुदाननत आश्रमिाळाींमध्ये 
कायगरत मिक्षक कमगचाऱयाींसाठी िाळा सींदहतचे े सुधाररत प्रारुप पुनगविलोकन 
करण्याकरीता ननयुक्ती केलेल्या सममतीचा अहिाल िासनास प्राप्त झाला आहे काय, 
(२) असल्यास, सममतीच्या अहिालानुसार िासनाने घेतलेल्या ननणगयाच ेस्िरुप काय 
आहे, 
(३) उपरोक्त प्रकरणी अद्याप कोणतीच कायगिाही केली नसल्यास, विलींबाची कारणे 
काय आहेत ? 
  
श्री. राजिुमार बडोले : (१) ि (२) होय. 

वििाभिच्या खािगी स्ियींसेिी सींस्र्ामाफग त चालविण्यात येणाऱया 
आश्रमिाळा सींदहतचे्या प्रारुपाच े पुनगविलोकन करण्याकररता महासींचालक, डॉ 
बाबासाहेब आींबेडकर सींिोधन ि प्रमिक्षण सींस्र्ा, पुणे याींच्या अध्यक्षतखेाली सममती 
गठीत करण्यात आली होती. सदर सममतीने अहिाल िासनास सादर केला असून 
सदर आश्रमिाळा सींदहतचेा मसुदा अींनतम करण्याची कायगिाही सुरु आहे 
(३) प्रश्न उद्् ाित नाही. 

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

आददिासी क्षेरात िायवरत असणाऱ्या अनुदानीत शाळेतील िमवचाऱ्याांना  
एिस्त्तर योजना नसल्याने िमवचाऱ्याांिर होत असलेला अन्याय 

  

(११) *  ७५६८   डॉ.सुधीर ताांबे :   सन्माननीय आददिासी वििास मांरी पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) आददिासी क्षेत्रात कायगरत असणाऱया अनुदानीत िाळेतील कमगचाऱी दगुगम भागात 
अनेक िषे काम करुनही एकस्तर योिना नसल्यामुळे त्याींच्यािर अन्याय होत 
असल्याच ेमाहे मे, २०१५ मध्ये ननदिगनास आले, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, सदरील कमगचाऱयाींिर होणारा अन्याय दरू करण्यासाठी िासनाने 
कोणती कायगिाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(३) अद्याप, कायगिाही करण्यात आली नसल्यास, होणाऱया विलींबाची कारणे काय 
आहेत ? 
  
श्री. विष्ट् णु सिरा : (१), (२) ि (३) राज्यातील सिग अनुदाननत यािल प्रकल्पाअींतगगत 
िाळा िगळतर अन्य सिग प्रकल्पातींगगतच्या अनुदाननत िाळेतील कमगचाऱयाींना 
एकस्तर िेतनशे्रणी देण्यात येत आहे. नामिक विभागाींतगगत यािल प्रकल्पात एकस्तर 
िेतनशे्रणी काही ताींबत्रक कारणामुळे देणे बाकी आहे. मात्र तरेे्ही एकस्तर िेतनशे्रणी 
देण्याची कायगिाही तातडीने करण्यात येत आहे. 

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

यितमाळ ये्े मागासिगीय विद्यार्थयावसाठी बाांधण्यात आलेली  
इमारत िन विभागाच्या ताब्यात असल्याबाबत 

  

(१२) *  ७८६१   श्री.सांददप बाजोररया, श्री.अननल भोसले, श्री.जयिांतराि जाधि, 
श्री.हेमांत टिले, श्री.ख्िाजा बेग, श्री.ददपिराि साळुांखे-पाटील, श्री.सुननल तटिरे, 
श्रीमती विद्या चव्हाण :   सन्माननीय सामाजजि न् याय मांरी पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
  

(१) यितमाळ येरे् सामाजिक न्याय विभागाच्या कायागलयाच्या आिारात मागासिगीय 
विद्याथयागना स्पधाग पररक्षाच्या तयारीसाठी अ्यामसका ि ननिासी िसनतगतह 
बाींधण्यात आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर इमारत तात्पुरत्या स्िरुपात िन विभागाला २ िषागच्या भाड े
कराराने ददली आहे, हेही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, िन विभागाबरोबर केलेला करार सींपूष्ात येिून देखील िन विभागाने 
इमारतीचा ताबा अद्याप सामाजिक न्याय विभागाला ददलेला नाही, हेही खरे आहे 
काय, 
(४) असल्यास, या प्रकरणी िासनाने चौकिी केली आहे काय, त्यानुसार पुढे कोणती 
कायगिाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(५) उक्त िसनतगतहाची इमारत सामाजिक न्याय विभागाच्या ताब्यात देण्याच ेदृष्ीने 
िासनाने कोणती कारिाई केली आहे ? 
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श्री. राजिुमार बडोले : (१) होय. 
(२) सदर इमारत िन विभागाला ददड िषागच्या भाड ेकराराने ददलेली आहे. 
(३) होय. 
(४) ि (५) सदर इमारत दह िसतीगतहाची नसून सामाजिक न्याय विभागाच्या 
जिल्हास्तरीय कायागलयाची आहे. ि ती खाली करण्याबाबत िन विभागास 
कळविण्यात आले आहे. 

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

अनुसूधचत जमाती मधील विद्यार्थयाांना मशष्ट्यितृ्तीची रक्िम ममळण्याबाबत 
  

(१३) *  ६७८२   श्री.आनांद ठािूर, श्री.हेमांत टिले, श्री.राहुल नािेिर, श्री.ख्िाजा 
बेग :  ताराांकित प्रश्न क्रमाांि ४८५१ ला ददनाांि १० एवप्रल, २०१५ रोजी ददलेल्या 
उत्तरासांदभावत -:    सन्माननीय आददिासी वििास मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
  

(१) सन २०१०-११ पासून राज्य िासनाच्या आददिासी विकास विभागाने अनुसूधचत 
िमाती मधील विद्याथयाांना िैक्षणणक ि पूरक खचागसाठी महाराषर सुिणग महोत्सिी 
आददिासी पूणग माध्यममक मिषयितत्ती योिना सुरु केली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, योिनेचा पैसा एकाजत्मक आददिासी विकास प्रकल्प कायागलयाकडून 
मुख्याध्यापकाींच्या नािे िगग करण्यात आल्याने विद्याथयाांपयांत ननधी पोचला नाही, हे 
खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त बाब १ ि २ नूसार चौकिी करण्यात आली आहे काय, 
(४) असल्यास, मिषयितत्तीच ेिा्प न करणाऱया व्यक्तीींिर िासनाने कोणती कारिाई 
केली िा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, कारिाईस होत असलेल्या विलींबाची सिगसाधारण कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. विष्ट् णु सिरा : (१) हे खरे आहे. 
(२) हे खरे नाही. 
     िासन ननणगय दद. ३१.०५.२०१० ि िासन िुध्दीपत्रक ददनाींक २६ ऑगस््, 
२०१० मध्ये नमूद केल्यानुसार सुिणग महोत्सिी मिषयितत्तीची रक्कम प्रकल्प 
अधधकाऱयाींमाफग त विद्याथयाांच्या पालकाींच्या बँक खात्यात िमा करण्याची तरतूद 
आहे. त्यानुसार प्रकल्प स्तरािरुन सींबींधधत विद्याथयाांच्या पालकाींच्या बँकखात्यात 
मिषयितत्तीची रक्कम िमा केली िात.े 
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    परींतु जिल्हा पररषदाींच्या काही िाळा ्या अतीदगुगम भागात असुन त्या दठकाणी 
बँकाींची सोय नसल्यामुळे तसेच विद्याथयाांच े पालक अमिक्षीत असल्यामुळे 
विद्याथयाांच्या पालकाींकडून बॅक खात े काढण्यास प्रनतसाद ममळत नाही. अिा 
पररजस्र्तीत मिषयितत्ती पात्र विद्याथयाांना प्रकल्पस्तरािरुन िासन ननयमाप्रमाणे 
अनुजे्ञय रक्कम मींिुर करण्यात येऊन मिषयितत्तीपो्ी देय रक्कम सींबींधीत जिल््याचे 
ग्मिक्षण अधधकारी याींच े नािे धनादेिाद्िारे िाळाननहाय मींिूर मिषयितत्तीधारक 
विद्याथयाांच्या तपमिलिार यादीसह पाठविण्यात येते. सींबींधीत ग्मिक्षण अधधकारी हे 
त्याींच ेस्तरािरुन अधधनस्त सींबींधीत िाळाींच ेमुख् याध्यापक याींचकेड ेिाळाननहाय मींिूर 
मिषयितत्तीची रक्कम हस्ताींतरीत करण्यात येऊन ददलेल्या यादीप्रमाणे विद्याथयाांना 
िा्प केली िात.े त्यानुसार सन २०१४-१५ या िैक्षणणक िषागतील पात्र अिागिर 
कायगिाही करुन मिषयितत्तीच्या रकमाींच ेिा्प करण्यात आलेले आहे. तर्ावप, प्रकल्प 
स्तरािर पुरेिी आधर्गक तरतूद झालेली नसणे, िाळाींकडून प्रस्ताि उमिरा प्राप्त होणे 
ि प्रस्तािाींमधील त्रु्ी अिा कारणाींमुळे प्रलींबबत असलेल्या अिागिर प्रकल्प स्तरािरुन 
कायगिाही करण्यात येत आहे. 
(३), (४) ि (५) प्रश्न उद्् ाित नाही. 

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

अिोला जजल््यातील दमलत िस्त्ती सुधार योजनेंच्या  
िामाांसाठी ननधी उपलब्ध िरुन देण्याबाबत 

  

(१४) *  ७४०९   श्री.गोवपकिशन बाजोरीया :   सन्माननीय सामाजजि न् याय मांरी 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) अकोला जिल््यातील दमलत िस्ती सुधार योिनेंतगगत कामाींचा कत ती आराखडा 
जिल्हा पररषद समािकल्याण विभागामाफग त माहे माचग-एवप्रल, २०१५ मध्ये मींिूर 
करण्यात आला आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, कत ती आराखडा मींिूर करण्यात आला परींतू ननधी वितरण करण्यात न 
आल्यामुळे जिल््यातील १६१ ग्रामपींचायती अींतगगत दमलतिस्तीींची १७७ कामे 
अद्यापही मागी लागलेली नाहीत, हे खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, ननधी वितरण न करण्यामागची कारणे काय आहेत, 
(४) असल्यास, याबाबत िासनाने सखोल चौकिी केली आहे काय, त्यात काय 
आढळून आले, 
(५) तद्नुसार ननधी तात्काळ वितरीत करण्याबाबत िासन स्तरािर काय कायगिाही 
करण्यात आली आहे िा येत आहे, 
(६) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. राजिुमार बडोले : (१) होय. 
(२) नाही. 
(३), (४) ि (५) अकोला जिल््यातील दमलत िस्ती सुधार योिनेसाठी जिल््यातील ७ 
पींचायत सममत्याींना मींिुर केलेल्या १७७ कामाींसाठी ५०% ननधीरक्कम रु.६४३ लाख 
ददनाींक २२/५/२०१५ अन्िये वितरीत केला आहे ि इतर ननधी वितरणाची प्रक्रिया 
जिल्हा पररषद स्तरािर चालु आहे. 
(६) प्रश्न उद्् ाित नाही. 

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

यितमाळ जजल््यातील दषु्ट्िाळग्रस्त्त भागातील शेतिऱ्याांना  
सन २०१५-२०१६ च्या शेती हांगामािरीता िजव देण्याबाबत 

(१५) *  ७१२५   श्री.माणणिराि ठािरे, श्री.राजेंद्र मुळि, श्री.सांजय दत्त, श्रीमती 
हुस्त्नबानू खमलरे्, श्री.अमरना् राजूरिर, श्री.रामहरी रुपनिर, श्री.अशोि उर्व  भाई 
जगताप :   सन्माननीय सहिार मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) यितमाळ जिल््यातील दषुकाळग्रस्त भागातील िेतकऱयाींना सहकारी बँकेकडून 
किागिरील व्याि क्रकीं िा किागच ेपुनिगसन करण्याकरीता राज्य िासनाने बँकेला सूचना 
केल्या असल्याच ेमाहे मे, २०१५ मध्ये िा त्यासुमारास ननदिगनास आले, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्यास, २०१५-२०१६ या िेती हींगामाकरीता किग देण्याबाबत िासनाची भूममका 
काय आहे, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी एकूण क्रकती बोिा राज्य िासनािर येणार आहे, 
(४) याबाबत राज्य िासनाची भूममका काय आहे ? 
  
श्री. चांद्रिाांत पाटील : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) सन २०१५-१६ या िेती हींगामाकरीता बँकाींनी ननयमीत/ निीन िेतकरी सभासद 
तसेच रुपाींतर करण्यात आलेल्या सिग िेतकरी सभासदाींना पीक किग उपलब्ध करुन 
देण्याच्या सुचना देण्यात आलेल्या आहेत. 
(३) यितमाळ जिल्हा मध्यिती सहकारी बँकेने ३०,८५३ िेतकऱयाींच ेरुपये ११३ को्ी 
३ लाख ४२ हिार इतक्या किागच े रुपाींतर केलेले आहे. या पो्ी राज्य िासनाच्या 
दहश्याची १५ ्क्के रक्कम १६९५.५१ लाख होत.े 
(४) सदर बँकेस राज्य िासनाच्या १५ % दहश्श्याची रक्कम रु. १६९५.५१ लाख मींिूर 
करण्याची बाब िासनाच्या विचाराधीन आहे. 

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



15 

वप ांपळगाि-नामशि-गोदे (जज.नामशि) सहापदरी महामागाविरील विविध  
अपुणव िामाांमुळे िाहतुिीची िोंडी होऊन प्रिाशाांची होणारी गैरसोय 

(१६) *  ८०८६   डॉ.अपूिव दहरे, श्री.जयिांतराि जाधि, श्री.ख्िाजा बेग, श्री.हेमांत 
टिले, श्री.ददपिराि साळुांखे-पाटील, श्री.नरेंद्र पाटील, श्री.सनतश चव्हाण, श्री.अमरमसांह 
पांडडत, श्री.अननल भोसले, श्री.सांददप बाजोररया, श्री.किरण पािसिर : सन्माननीय 
सािवजननि बाांधिाम (सािवजननि उपक्रम िगळून) मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
  

(१) वप ींपळगाि-नामिक-गोदे (जि.नामिक) सहापदरी महामागागिरील विविध अपुणग 
कामाींमुळे तसेच लोकप्रनतननधीींनी सुचविलेल् या उपाययोिना राष रीय महामागग 
प्राधधकरणाच् या लालफीतीतील कारभारात अडकल् यामुळे नामिक िहरात द्िारका 
सकग ल, इींददरानगर इत् यादद दठकाणी िाहतुक कडीडी होत असल् यामुळे प्रिािाींना मोठा 
त्रास सहन करािा लागत असल् याच ेमाहे मे, २०१५ मध् ये ननदिगनास आले, हे खरे 
आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर दठकाणािर मोठया प्रमाणात होणारी िाहतूक कडीडी 
सोडविण्याकररता मींिुर ननविदेमध्ये अींतभूगत नसलेली कामे अनतररक्त बाब म्हणून 
भारतीय राषरीय रािमागग प्राधधकरण याींचमेाफग त पुणग करण्याींत आली, हे खरे आहे 
काय, 
(३) असल्यास, इींदीरानगर िींक्िन येर्ील िाहतुक समस्या सोडविण्यासाठी कामाचा 
प्रस्ताि सक्षम प्राधधकारी याींचकेडसे मींिुरीस्ति सादर करण्याींत आला आहे, हे खरे 
आहे काय, 
(४) असल्यास, चुकीच्या ननयोिनामुळेच िाहतुक कडीडी उद्भिून ठराविक अींतराने 
पुन:पुन: अपघात घडत आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(५) असल्यास, िाहतुक कडीडी सोडविणे ि सींतप्त िनतलेा ददलासा देण्याच्या दृष्ीने 
िासनाकडून कोणती वििेष उपाययोिना करण्यात आली िा येत आहे ? 
 
श्री. चांद्रिाांत पाटील : (१) ि (२) अींित: खरे आहे. 
(३) होय. 
(४) द्िारका त े इींददरा िींक्िन या लाींबीमध्ये कुठलाही मोठा अपघात झालेला 
ननदिगनास आलेला नाही. िाहतुक कडीडी ही मुख्यत: िाहनचालकाींनी िाहतुक ननयमाींचे 
पालन न केल्यामुळे झालेले आढळले आहे. 
(५) भारतीय राषरीय रािमागग प्राधधकरण, निी ददल्ली याींनी िाहतूक समस्या ि त्या 
अनुषींगाने पयागयी उपाय याींची पडताळणी करण्यासाठी, मे. व्ही. आर. ्ेक्नीक या 
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खािगी सल्लागाराची नेमणूक केली आहे. सदर सल्लागार याींनी राषरीय महामागग - 
३ अींतगगत नामिक िहरातील लाींबी ि द्िारका ि इींददरानगर येर्ील पहाणी करुन 
प्रार्ममक अहिाल सादर केला असून तो भारतीय राषरीय रािमागग प्राधधकरण, निी 
ददल्ली याींच्याकड ेविचाराधीन आहे. 
 

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

नामशि जजल्हा मध्यिती सहिारी बँिेने रेणुिादेिी यांरमाग औद्योधगि  
सहिारी सांस्त््ेस बेिायदेशीर िजव मांजुर िेल्याबाबत 

  

(१७) *  ८०३३   श्री.जयिांतराि जाधि, श्री.ददपिराि साळुांखे-पाटील, श्री.सनतश 
चव्हाण, श्री.अमरमसांह पांडडत, श्री.ख्िाजा बेग, श्री.अननल भोसले, श्री.नरेंद्र पाटील, 
श्री.सांददप बाजोररया, श्री.किरण पािसिर, श्री.हेमांत टिले :   सन्माननीय सहिार 
मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) नामिक जिल्हा मध्यिती सहकारी बँकेने रेणुकादेिी यींत्रमाग औद्योधगक 
सहकारीसींस्र्ा मयाग. या सींस्रे्स दद. ५ िानेिारी, २०१३ त े दद. १६ मे २०१३ या 
कालािधीत सहकारी सींस्र्ा कायदयाच े उल्लींघन करुन देय मयागदेपेक्षा िास्त 
बेकायदेिीर किग मींिूर करुन बँकेची आधर्ांक लु् केल्याप्रकरणी सींचालक मींडळाच्या 
अध्यक्षाींिर कारिाई करण्यात ददरींगाई केली िात आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) तसेच सदर सींस्रे्ला ददलेले ७४६ लाख रुपये किग ि व्याि र्कीत असूनही 
बँकेकडून िसुलीची कायगिाही करण्यात आलेली नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(३) उक्त गैरव्यिहाराबाबत महाराषर सहकारी सींस्र्ा अधधननमय कलम ८८ नुसार 
िबाबदारी ननजश्चत करुन कारिाई करण्याची नामिक जिल््यातील स्र्ाननक 
लोकप्रनतननधीींनी दद. २७ िानेिारी, २०१४ रोिी  िासनाकड ेमागणी केलेली आहे, हे 
ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, प्रश्न भाग (१), (२) ि (३) बाबत िासनामाफग त कोणती कारिाई केली 
िा करण्यात येत आहे, 
(५) अद्याप कोणतीही कायगिाही केलेली नसल्यास, विलींबाची कारणे काय ? 
  
श्री. चांद्रिाांत पाटील : (१) हे खरे नाही, 
     नामिक जिल् हा मध् यिती सहकारी बँकेने सींस् रे्स ददलेल् या किग प्रकरणातील 
अननयममतत ेमुळे महाराष र सहकारी सींस् र्ा अधधननयम १९६० च ेकलम ८३ अन् िये, 
विभागीय सहननबींधक, सहकारी सींस् र्ा, नामिक याींनी ददनाींक ०४.१२.२०१३ रोिी 
चौकिीच ेआदेि ननगगममत केले होत.े 
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(२) हे खरे नाही, 
     जिल् हा मध् यिती सह. बँकेच् या स् तरािरुन मसक् युर्ाझिेन अॅक् ् अींतगगत 
कायगिाही सुरु केली आहे. 
(३) कलम ८८ नुसार िबाबदारी ननजश्चत करुन कारिाई करण् याची नामिक 
जिल् ्यातील स् र्ाननक लोकप्रनतननधीींनी दद.२७ िानेिारी, २०१४ रोिी िासनाकडे 
मागणी केल् याच ेननदिगनास आले नाही. 
(४) तर्ावप, तत् कालीन मा.मींत्री (सहकार) याींच ेकडील ददनाींक २५.०९.२०१४ रोिीच् या 
आदेिान् िये कलम ८३ अन् िये केलेला चौकिी अहिाल र्द  केलेला आहे. सबब पुढील 
कारिाई करता आली नाही. 
(५) प्रश् न उद्् ाित नाही. 

----------------- 
  
भामरागड (जज.गडधचरोली) ये्ील िोठी आश्रमशाळेतील एिा मुलीचा झालेला मतृ्यू 

  

(१८) *  ७४३२   श्रीमती शोभाताई र्डणिीस :   सन्माननीय आददिासी वििास 
मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) भामरागड, (ता.भामरागड, जि.गडधचरोली) येर्ील एकाजत्मक आददिासी विकास 
प्रकल्पा अींतगगत कोठी िासकीय आश्रम िाळेत मिकणाऱया १० िषीय मुलीचा 
मेंदजू्िराने मतत्यू झाला तर ९ विद्याथयाांना भामरागड रुग्णालयात दाखल करण्यात 
आल्याच ेददनाींक १६ एवप्रल, २०१५ रोिी ननदिगनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकरणाची िासनाने चौकिी केली आहे काय, असल्यास 
सींबींधधत दोषी अधधकाऱयाींिर काय कायगिाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, विलींबाची कारणे कोणती ? 
  
श्री. विष्ट् णु सिरा : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) सदर प्रकरणी िाळेच ेमुख्याध्यापक ि प्रभारी महीला अधधक्षक्षका याींना प्रकल्प 
अधधकारी, एकाजत्मक आददिासी विकास प्रकल्प, भामरागड याींच् या दद.१५/४/२०१५ 
रोिीच्या आदेिान्िये ननलींबबत केले आहे. 
(३) प्रश्न उद्् ाित नाही. 

----------------- 
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राज्यात जममनी अल्प दराने विित घेऊन अनेि िषावपासून त्यािर उद्योग  
सुरु न िरणाऱ्या उद्योजिाांिर िारिाई िरण्याबाबत. 

 

(१९) *  ७८१२   श्री.किरण पािसिर, श्री.अनांत गाडगीळ, श्री.सांजय दत्त, श्री.अशोि 
उर्व  भाई जगताप, श्री.अननल सोले, श्रीमती शोभाताई र्डणिीस, प्रा.जोगेन्द्र ििाडे, 
श्री.अननल भोसले, श्री.जयिांतराि जाधि, श्री.नरेंद्र पाटील, श्री.ददपिराि साळुांखे-
पाटील, अॅड.जयदेि गायििाड, श्री.ख्िाजा बेग, श्री.जगन्ना् मशांदे, श्री.अब्दलु्लाखान 
दरुावणी, श्री.सनतश चव्हाण, श्री.अमरमसांह पांडडत, श्री.प्रिाश गजमभये, श्री.अननल 
तटिरे, श्री.सुननल तटिरे : सन्माननीय उद्योग मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :-  

(१) राज्यातील िममनी अल्प दराने विकत घेऊन अनेक िषागपासून त्यािर उद्योग 
सुरु न करणाऱया सुमारे चार हिार उद्योिकाींना ददलेल् या िममनीपैकी िासनाने 
आतापयांत १२०० भूखींड ताब्यात घेतले, हे खरे आहे काय, 
(२)  असल्यास, त्यानुषींगाने उद्योगधींदे न उभारता प्लॉ्ची वििी करणे ि विविध 
जिल््यातील एमआयडीसी भागात उद्योिकाींनी िासनाकडून घेतलेल्या िममनीिर 
किग घेिून त्यािर पत्र्याच ेिेड उभारणे, पुणे येर्ील दहींििडी रािीि गाींधी इन्फो्ेक 
पाकग मधील तब्बल ११ भूखींड ताब्यात घेण्यात आले असल्याच े माहे मे,२०१५ रोिी 
तसेच चींद्रपूर िहरातील सन १९६२ मध्ये ४३ एकर िागा नव्िद िषागच्या मलििर 
अल्प दरात उद्योिकाींना उपलब्ध करुन ददली असून सदर िागेिर ननिासी बींगले 
बाींधण्यात आले असल्याच े ददनाींक १८ एवप्रल, २०१५ रोिी ननदिगनास आले, हे खरे 
आहे काय, 
(३)  असल्यास, राज्यात उद्योगासाठी उद्योगपतीींनी भूखींड घेतले परींतु अद्याप त्या 
िागेिर उद्योग सुरु केले नाहीत असे जिल्हाननहाय क्रकती भूखींड आहेत, 
(४) असल्यास, राज्यात उद्योिकाींकड ेविनािापर पडून असलेले उिगररत मोकळे भूखींड 
ताब्यात घेण्याबाबत िासनाने कोणती तातडीची कायगिाही केली िा करण्यात येत 
आहे, 
(५) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत? 
  
श्री. सुभाष देसाई : (१) राज्यात महाराषर औद्योधगक विकास महामींडळाने 
औद्योधगक क्षेत्र विकसीत केलेल्या दठकाणी भूखींडाच ेिा्प केलेले आहे. तर्ावप, ज्या 
उद्योिकाींनी करारनाम्यातील अ्ी ि ितीनुसार भूखींडाचा विहीत कालािधीत विकास 
केलेला नाही. अिा एकूण ४०५३ भूखींड धारकाींपैकी ३७३४ भूखींड धारकाींना नो्ीिी 
बिािण्यात आल्या असून, उिगररत ३१९ भूखींडधारकाींना नो्ीस बिािण्याची कायगिाही 
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महामींडळाकडून करण्यात येत आहे. तसेच प्रत्यक्ष नो्ीस बिािण्यात आलेल्या ३७३४ 
भूखींड धारकाींपैकी ११२६ इतके भूखींड सींबींधधत उद्योिकाींकडून महामींडळाने ताब्यात 
घेतले आहेत. 
(२) पुणे येर्ील दहींििडी रािीि गाींधी इन्फो्ेके पाकग मधील ११ भूखींड ताब्यात 
घेण्यात आले आहेत. महामींडळाने चींद्रपूर िहरामध्ये सन १९६२ मध्ये ४३ एकर िागा 
९० िषागच्या मलि करारािर अल्प दरात उद्योिकाींना उपलब्ध करुन ददलेले नाही. 
     चींद्रपूर औद्योधगक क्षेत्र, अनतररक्त चींद्रपूर औद्योधगक क्षेत्र ि चींद्रपूर विकास 
कें द्र हे अनुिमे सन १९७६, १९८९ ि १९९१ या िषागत स्र्ापन करण्यात आले असून 
त्या औद्योधगक क्षेत्रातील भूखींडािर ननिासी बींगले बाींधण्यात ओलेले नाहीत. 
(३) विकास कालािधीत भूखींडाींचा विकास न केलेल्या भूखींडाींचा प्रादेमिक कायागलय 
ननहाय तपमिल खालीलप्रमाणे :- 

प्रादेमशि 
िायावलयाच ेनाि 

विदहत मुदतीत वििास न 
िेलेल्या भूखांडाची सांख्या 

ताब्यात घेण्यात आलेल्या 
भूखांडाची सांख्या 

  ठाणे-१ ११२ २ 
  ठाणे-२ ७१ ३० 
  महापे ३२ ८ 
  पनिेल १७७ ३४ 
  रत्नाधगरी ४३८ ९५ 
  पुणे-१ ६४१ ३६३ 
  पुणे-२ ७९ १९ 
  साींगली ३५ १६ 
  कोल्हापूर ४८९ २५ 
  औींरींगाबाद १५९ २४ 
  लातूर २६९ २४ 
  नाींदेड १५२ ५४ 
  नामिक ३२० १०९ 
  धुळे २९४ ७२ 
  नागपूर ३२८ ९२ 
  अमरािती ४५७ १५९ 
  एिूण ४०५३ ११२६ 



20 

(४) ि (५) महाराषर औद्योधगक विकास महामींडळाने केलेल्या करारनाम्यामध्ये नमूद 
केलेल्या अ्ी ि ितीनुसार सींबींधधताींनी विहीत कालािधीत भूखींडाचा विकास केला 
नाही. तर त्याींना नो्ीस पाठिून त्याींच ेभूखींड परत घेण्यासींबींधीची कायगिाही करण्यात 
येते, अिा प्रकारे राज्यात ३७३४ उद्योिकाींना नो्ीस पाठिून ११२६ भूखींड 
महामींडळाने ताब्यात घेतलेले आहे. उिगररत भूखींड ताब्यात घेण्याची कायगिाही 
महामींडळाच्या स्तरािर करण्यात येत आहे. 

----------------- 
अपांग विद्यालयातील मशक्षि िमवचाऱ्याांप्रमाणे अपांग िमवशाळेतील  

िमवचाऱ्याांना सेिाननितृ्ती िेतन योजना लागू िरण्याबाबत 

(२०) *  ७२९२   श्री.नागो गाणार, श्री.अननल सोले, श्री.रामना् मोते, श्री.ममतशे 
भाांगडडया : सन्माननीय सामाजजि न् याय मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील   
काय :- 
  

(१) अपींगाच्या विद्यालयातील मिक्षक कमगचाऱयाींना सेिाननितत्ती िेतन योिना ददनाींक 
३१ माचग, १९८१ पासून लागू करण्यात आली परींतू अपींगाच्या कमगिाळेतील 
कमगचाऱयाींना ही योिना लागू करण्यात आली नाही, हे खरे आहे काय, 
(२) राज्यातील व्यिसाय प्रमिक्षण विद्यालयातील समुारे ४०० कमगचारी या 
योिनेपासून िींधचत आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) ददनाींक १ नोव्हेंबर, २००५ पूिी सेिेत असलेल्या कमगचाऱयाींना ि ननयुक्त 
करण्यात आलेल्या कमगचाऱयाींना सेिाननितत्ती ि उपदान योिना लागू करण्याबाबत 
अपींग मिक्षक कमगचारी सींघ्नेच्या ितीने ि नागपूर विभागाच्या िनप्रनतननधीींनी ही 
योिना लागू करण्यासाठी िासनाकड ेअनेक िेळा ननिेदने देिून विनींती केली, हे ही 
खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, या विषयी िासनाची भूममका काय आहे ? 
  

श्री. राजिुमार बडोले : (१) होय. 
(२) ि (३) होय. 
(४) सामाजिक न्याय विभागाअींतगगत अपींगाींच्या कमगिाळेमधील कमगचाऱयाींना 
सेिाननितत्ती िेतन मींिूर करण्याबाबतची बाब िासन स्तरािर विचाराधीन आहे. 
 

----------------- 
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परभणी ये्ील सािवजननि बाांधिाम विभागाने ननधीची हेड (मशषविे)  
बदलून ५ िोटी रुपयाचा ननधी खचव िेल्याबाबत 

(२१) *  ७२६६   श्री.अब्दलु्लाखान दरुावणी, श्री.अमरमसांह पांडडत, श्री.विक्रम िाळे, 
श्री.ददपिराि साळुांखे-पाटील, श्री.ख्िाजा बेग, श्री.सनतश चव्हाण, श्री.धनांजय मुांडे :   
सन्माननीय सािवजननि बाांधिाम (सािवजननि उपक्रम िगळून) मांरी पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :-  

(१) परभणी येर्ील सािगिननक बाींधकाम विभागाच ेकायगकारी अमभयींता श्री.सोलनकर 
याींनी ननयमबा्यररत्या हेड बदलून तसेच सी.आर. च्या कामाींची बबले एस.आर.मध्ये  
काढून सुमारे ५ को्ी रुपयाींचा गैरप्रकार आधर्गक अननयममतता केल्यािरुन 
त्याींच्याविरुध्द येर्ील पत्रकाराने मा.अप्पर मुख्य सधचि (सािगिननक बाींधकाम 
विभाग) याींच्याकड ेमे-िून, २०१५ दरम्यान लेखी तिार नडीदविली आहे, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्यास, या तिार अिागप्रमाणे मु्द े ननहाय ि सविस्तर चौकिी करुन दोषी 
विरुध्द कोणती कायगिाही करण्यात आली आहे काय, 
(३) असल्यास, श्री.सोलनकर याींच्याकडून अननयममतता झालेल्या ५ को्ी रुपयाींची 
िसूली करण्यात आली आहे काय, 
(४) नसल्यास, या प्रकरणी कारिाईस होत असलेल्या विलींबाची कारणे काय आहेत ?  
  
श्री. चांद्रिाांत पाटील : (१) तिार प्राप् त झालेली आहे. 
(२) ि (३) तिारीची चौकिी करुन अहिाल सादर करण् याबाबत मुख् य अमभयींता, 
सािगिननक बाींधकाम प्रादेमिक विभाग, औरींगाबाद याींना ननदेि देण् यात आलेले आहेत. 
चौकिी अहिाल प्राप् त झाल् यािर पुढील योग् य ती कायगिाही करण् यात येईल. 
(४) प्रश् न उद्् ाित नाही. 

----------------- 
यितमाळ जजल््यातील ग्रामीण भागातील  

रस्त्त्याची झालेली दरुिस्त््ा 
  

(२२) *  ७८७९   श्री.ख्िाजा बेग, अॅड.जयदेि गायििाड, श्री.अननल भोसले, श्री.नरेंद्र 
पाटील, श्री.ददपिराि साळुांखे-पाटील, श्री.आनांद ठािूर, श्री.किरण पािसिर :   
सन्माननीय सािवजननि बाांधिाम (सािवजननि उपक्रम िगळून) मांरी पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
  

(१) यितमाळ जिल््यातील ग्रामीण भागातील रस्त्याींची मोठया प्रमाणात दरुिस्र्ा 
झाली आहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी िासनामाफग त पाहणी केली आहे काय, 
(३) असल्यास, पाहणीच े ननषकषग काय आहेत ि तद्नुसार सदर रस्त े लिकरात 
लिकर दरुुस्त करणेबाबत िासनाने कोणती कायगिाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(४) अद्याप कोणतीच कायगिाही केली नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. चांद्रिाांत पाटील : (१) अींित: खरे आहे. 
(२) क्षेबत्रय स्तरािर पाहणी करण्यात आली आहे. 
(३) काही रस्त्याींिर अींित: खड्ड े पडल्याच े ननदिगनास आलेले असून, सदर रस्त े
दरुुस्तीच ेकाम मींिूरी, ननधी, ननकष ि प्राधान्यिमाने हाती घेण्याच ेननयोिन आहे. 
(४) प्रश्न उद्् ाित नाही. 

----------------- 
नागपूर जजल्हा मध्यिती िो.ऑप, बॅिेच्या आध्वि घोटाळयातील  

रक्िमेच्या िसुलीची िायविाही होणेबाबत 
  

(२३) *  ७३२९   श्री.अननल सोले, श्री.नागो गाणार, श्री.ममतशे भाांगडडया :   
सन्माननीय सहिार मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) नागपूर जिल्हा मध्यिती सहकारी बँकेत सन २००२ साली झालेल्या आधर्गक 
घो्ाळयाची चौकिी वििेष अींकक्षक श्री.यििींत बागड ेयाींनी केली हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, श्री.बागड ेयाींनी केलेल्या चौकिीत १२४.६० को्ी रुपयाींचा गैरव्यिहार 
झाल्याच ेउघड झाले आहे हे ही खरे आहे काय, 
(३)  असल्यास, गैरव्यिहाराची रक्कम १२ ्क्के दराने तत्कालीन अध्यक्ष श्री.सुननल 
केदार ि श्री.अिोक चौधरी याींचकेडून िसूल करािी असे आदेि श्री.बागड ेयाींनी ददले 
होते, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, या आदेि विरुध्द श्री.सुननल केदार याींनी सहकार मींत्र्याकड ेअपील 
दाखल केले, हे ही खरे आहे काय, 
(५) असल्यास, या अपीलािर अद्याप कोणतीही कायगिाही झाली नाही, हे ही खरे 
आहे काय, 
(६) असल्यास, उपरोक्त कायगिाहीस विलींब होण्याची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. चांद्रिाांत पाटील : (१) होय, 
(२) हे पूणगतः खरे नाही. 

श्री.बागड ेयाींनी केलेल् या चौकिीत श्री.सुननल केदार, मािी अध् यक्ष याींचिेर 
रु.१,२६,७७,७८,०००/- श्री. अिोक चौधरी मािी सरव् यिस् र्ापक याींचिेर 
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रु.२५,४०,५२,०००/- सौ.आिाताई महािन-मािी उपाध् यक्ष, श्री.िामराि धिड, 
सौ.कुसुमताई क्रकमींतकर, श्री.मोरबािी ननमिे, श्री.रमेि ननमिे आणण श्री.सींतोष चोरे 
सिग मािी सींचालक याींचिेर अनुिमे रु.१०००/- मुळ दानयत् ि ननजश्चत केलेले आहे. 
(३) होय, 

श्री.बागडे, चौकिी अधधकारी याींनी दद.२८.११.२०१३ रोिी ददलेल् या अींतीम 
आदेिानुसार उपरोक् त रक् कम या आदेिाच े तारखेपासुन एक मदहन् याच् या आत, 
त् यािरील दद.१३.५.२००२ या तारखेपासून रक् कम प्रत् यक्षात बँकेत भरणा करण् याच् या 
तारखेपयांत द.सा.द.िे. १२ ्क् के व् यािासह बँकेत नगदीने क्रकीं िा िॉस् ड िडमाींड 
ड्राफ््द्िारे िमा करािी असे ननदेि ददले आहेत. 
(४) होय, 
(५) हे खरे नाही, 

तत् कालीन मा.मींत्री (सहकार) याींनी सदर अपील अींितः मान् य केले आहे. 
प्रस् तुत प्रकरणी कलम ८८ नुसार फेरचौकिी करण् यासाठी प्राधधकत त अधधका-याची 
नेमणुक करािी असे ननदेि ददलेले आहेत. त् यानुसार कलम ८८ अन् िये फेरचौकिी 
सुरु आहे. 
(६) प्रश् न उद्् ाित नाही. 

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

आददिासी वििास विभागाांतगवत चालविले जाणारे आददिासी मुलीांसाठीच ेउल्हासनगर 
िॅम्प नां. ५ ये्ील िसत ज गहृ अन्य दठिाणी स्त््लाांतरीत िरणेबाबत 

(२४) *  ८०७६   श्री.रामना् मोत,े डॉ.अपूिव दहरे, श्री.नागो गाणार :   सन्माननीय 
आददिासी वििास मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) आददिासी मुलीींच्या मिक्षणाची सोय व्हािी म्हणून आददिासी विभागाने 
उल्हासनगर ५ येरे् सुरु केलेल्या मुलीींच्या िसत ज गतहाची प्रिेि क्षमता क्रकती असून 
सन २०१४-१५ मध्ये क्रकती मुलीींना प्रिेि देण्यात आला होता, 
(२) िसतीगतहाच्या आिारात मदहला बाल सुधार कें द्र असल्याने िसतीगतहातील मुलीींची 
होणारी कुचींबना लक्षात घेऊन सदरच े िसत ज गतह अन्य दठकाणी स्र्लाींतरीत 
करण्याबाबत अनेक सींघ्नाींनी ि लोकप्रनतननधीींनी मागणी केली आहे हे खरे आहे 
काय, 
(३) महाराषर राज्य मिक्षक पररषदेच ेकायागध्यक्ष ि कोकण विभाग मिक्षक मतदार 
सींघाच ेलोकप्रनतननधी याींनी दद. १५/०४/२०१५ रोिी याबाबतच े ननिेदन ददले, हे खरे 
आहे काय, 
(४) असल्यास, ननिेदनाच्या अनुषींगाने िासनाने काय कायगिाही केली आहे, 
(५) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. विष्ट् णु सिरा : (१) आददिासी मुलीींच ेिासकीय िसतीगतह उल् हासनगर, जि.ठाणे 
या िसतीगतहाची मींिूर क्षमता ७५ इतकी असून सन २०१४-१५ या िैक्षणणक िषागमध् ये 
सदर िसतीगतहात एकुण ४८ विद्यार्ीनीींना प्रिेि देण् यात आलेला होता. 
(२) ि (३) होय, हे खरे आहे. 
(४) उक् त ननिेदनाच् या अनुषींगाने आददिासी मुलीींच ेिासकीय िसतीगतह उल् हासनगर 
येर्ील विद्यार्ीनीींना सिग सोई-सुविधायुक् त इमारत उपलब् ध व् हािी या उ्द ेिाने 
उल् हासनगर येर्ील श्री.रमेि िेलिाणी याींची ५००० चौ.फु्ाची तसेच श्री.सुरेंद्र सरोदे 
याींच् या मालकीची ५००० चौ.फु् क्षेत्रफळाची इमारत घरमालक भाडतेत् िािर देणेसाठी 
तयार असल् याने त् यापैकी एक इमारत भाडतेत् िािर घेण् याची कायगिाही सुरु आहे. 
      त् या अनुषींगाने प्रकल् प अधधकारी, िहापूर याींच् या स् तरािर इमारतीींची पाहणी 
करुन इमारत योग् यता तरे्ील सोयी-सुविधा तसेच भाडे ननजश्चती ि रेडीरेकनर 
दराबाबत अहिाल सादर करण् याबाबत अपर आयुक् त, आददिासी विकास, ठाणे याींनी 
कळविले आहे. त् यास अनुसरुन प्रकल् प अधधकारी, िहापूर याींनी इमारतीींची पाहणी 
केलेली आहेत. तसेच उपअमभयींता, सािगिननक बाींधकाम विभाग, उल् हासनगर याींना 
सदर इमारतीींच े िाििी भाड े प्रमाणपत्र देण् याबाबत कळविले आहे. िाििी भाड े
प्रमाणपत्र प्राप् त होताच इमारत ताब् यात घेण् याची कायगिाही करण् यात येईल. 
(५) प्रश् न उद्् ाित नाही. 

----------------- 
सोलापूर जजल््यातील मांगळिेढा ये्े उभारण्यात आलेल्या  

औद्योधगि िसाहतीत ननमावण झालेली पाणीटांचाई 
  

(२५) *  ७९३९   श्री.ददपिराि साळुांखे-पाटील, श्री.अननल भोसले, श्री.जयिांतराि 
जाधि, श्री.जगन्ना् मशांदे, श्री.नरेंद्र पाटील, श्री.किरण पािसिर, श्री.ख्िाजा बेग, 
श्री.अमरमसांह पांडडत, श्री.सनतश चव्हाण, श्री.हेमांत टिले, श्री.अब्दलु्लाखान दरुावणी :   
सन्माननीय उद्योग मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) सोलापूर जिल््यातील मींगळिेढा येरे् उभारण्यात आलेल्या औद्योधगक िसाहतीत 
माहे एवप्रल, २०१५ मध्ये िा त्यादरम्यान तीव्र पाणी ी्ंचाई ननमागण झाली आहे हे खरे 
आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी िासनामाफग त पाहणी केली आहे काय, 
(३) असल्यास, पाहणीच े ननषकषग काय आहेत ि तद्नुसार िसाहतीचा वपण्याच्या 
पाण्याचा प्रश्न सोडविणेबाबत िासनाने कोणती कायगिाही केली िा करण्याींत येत 
आहे, 
(४) अद्याप कोणतीच कायगिाही केली नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. सुभाष देसाई : (१) ि (२) होय, हे खरे आहे. 
(३) मींगळिेढा औद्योधगक क्षते्रास पाणी पुरिठा करणेसाठी खालीलप्रमाणे कायगिाही 
करण्यात येत आहे. 

 १) मींगळिेढा औद्योधगक क्षेत्रासाठी मींगळिेढा नगरपररषदेकडून मींिूर करण्यात 
आलेल्या १ इींचाऐििी ३ इींचाची नळ िोडणी उपलब्ध करुन देण्याबाबत 
मींगळिेढा नगरपाररषदेस विनींती करण्यात आली आहे. 

 २) मींगळिेढा औद्योधगक क्षेत्रासाठी मींगळिेढा ग्रामीण पाणीपुरिठा योिनेमध्ये 
प्रतीददन ५०० घ.मी. पाणी आरक्षण करण्याची विनींती महाराषर िीिन 
प्राधधकरण ि नागरी ि ग्रामीण विभाग, सोलापूर याींचकेडे करण्यात आलेले 
आहे. 

(४) प्रश्न उद्् ाित नाही. 
----------------- 

 

राज्यातील स्त््ाननि स्त्िराज्य सांस्त््ेच्या पररिहनसेिेच्या  
बसेसना टोल मार् िरण्याबाबत 

  

(२६) *  ६८९६   श्री.सांजय दत्त, श्री.राजेंद्र मुळि, श्री.मुझफ्र्र हुसैन सय्यद, 
श्री.रामहरी रुपनिर, श्री.अशोि उर्व  भाई जगताप :   सन्माननीय सािवजननि 
बाांधिाम (सािवजननि उपक्रम िगळून) मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील स्र्ाननक स्िराज्य सींस्र्ाींमाफग त चालविण्यात येणाऱया सिगच पररिहन 
सेिा तो्यात सुरु असून ्ोलच्या बोज्यामुळे या उपिमाींचा तो्यात अधधकच भर 
पडत आहे. एस्ी बसेसप्रमाणे स्र्ाननक स्िराज्य सींस्र्ाींमाफग त चालविण्यात येणाऱया 
पररिहनाच्या बसेसनाही ्ोल माफ करण्यात यािा, अिी मागणी करण्यात आली 
असल्याच ेमाहे एवप्रल, २०१५ मध्ये िा त्यासुमारास ननदिगनास आले, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्यास, एस्ी बसेसप्रमाणे स्र्ाननक स्िराज्य सींस्र्ाींमाफग त चालिण्यात 
येणाऱया पररिहनाच्या बसेसनाही ्ोल माफ देण्याबाबत राज्य िासनाने कोणता 
ननणगय घेतला ि त्यानुसार ्ोल माफी देण्याबाबत कोणती कायगिाही केली िा 
करण्यात येत आहे, 
(३) अद्याप, उक्त प्रश्नाबाबत कायगिाही केली नसल्यास विलींबाची कारणे काय   
आहेत ? 
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श्री. चांद्रिाांत पाटील : (१) नाही. 
(२) प्रश्न उद्् ाित नाही. 
(३) प्रश्न उद्् ाित नाही. 

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

नागपूर ये्ील पूती साखर िारखान्यास अपारांपारीि ऊजाव वििास सांस्त््ेने  
ननयमाांच ेउल्लांघन िरुन िेलेला िजवपुरिठा 

  

(२७) *  ७९६२   अॅड.जयदेि गायििाड, श्री.ख्िाजा बेग, श्री.नरेंद्र पाटील, श्री.अननल 
भोसले, श्री.हेमांत टिले, श्री.ददपिराि साळुांखे-पाटील, श्री.अमरमसांह पांडडत, 
श्री.अब्दलु्लाखान दरुावणी, श्री.किरण पािसिर, श्रीमती विद्या चव्हाण, अॅड.ननरांजन 
डािखरे, श्री.प्रिाश बबनसाळे, श्री.सुननल तटिरे, श्री.अननल तटिरे, श्री.शरद रणवपसे, 
श्री.अशोि उर्व  भाई जगताप, श्री.सांजय दत्त :   सन्माननीय सहिार मांरी पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) नागपूर येर्ील पूती साखर कारखान्यास अपारींपाररक उिाग विकास सींस्रे्कडून 
(आयआरईडीए) ४८ को्ी ६५ लाखाच े किग देताना वित्तीय मागगदिगक तत्िाचे 
उल्लींघन झाल्याचा ठपका भारताच ेननयींत्रक ि महालेखाकाराींनी (कॅग) आक्षेप घेतला 
आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी िासनामाफग त चौकिी केली आहे काय, 
(३) असल्यास, चौकिीत काय आढळून आले ि तद्नुसार पुढे कोणती कायगिाही केली 
िा करण्यात येत आहे, 
(४) अद्याप कोणतीच कायगिाही केली नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. चांद्रिाांत पाटील : (१) नागपूर येर्ील पूती साखर कारखाना खािगी कारखाना 
आहे. सदर कारखान्यास अपारींपररक उिाग विकास सींस्रे्कडून (आयआरईडीए) ४८ 
को्ी ६५ लाखाींच े किग देण्यात आले होत.े तर्ावप आयआरईडीए ही सींस्र्ा कें द्र 
िासनाच्या अखत्यारीत येते, सदर सींस्रे्िर राज्य िासनाच े ननयींत्रण नसल्यामुळे 
तसेच कारखाना खािगी असल्यामुळे प्रश्नाचा विषय राज्य िासनाच्या कायगकक्षेत 
येत नाही. 
(२), (३) ि (४) प्रश्न उद्् ाित नाही. 

----------------- 
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राज्यातील आश्रमशाळाांमध्ये मद्यपी िमवचाऱ्याांिर िारिाई िरुन विद्यार्थयाांना  
योग्य आहार ममळण्यासाठी शासनाने िराियाच्या उपाययोजना 

 (२८) *  ६६९१   श्री.जयांत पाटील, श्री.मुझफ्र्र हुसैन सय्यद, श्री.सांजय दत्त, 
श्री.अशोि उर्व  भाई जगताप, श्रीमती विद्या चव्हाण, श्री.प्रिाश गजमभये, श्री.रामराि 
िडिुते, श्री.प्रिाश बबनसाळे, श्री.अब्दलु्लाखान दरुावणी, श्री.विनायिराि मेटे :   
सन्माननीय आददिासी वििास मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील ७१ आश्रमिाळाींमध्ये दिेदार मिक्षण तसेच विद्याथयाांना योग्य आहार 
ममळत नसल्याने विद्याथयाांच्या सींख्येत घ् होत असणे तसेच सदर आश्रम 
िाळेतील बहुताींि मिक्षक ि मिक्षकेत्तर कमगचारी याींच्यात दारु वपण्याच े प्रमाण 
अधधक असल्याच ेपुण्यातील यिदा सींस्रे्ने केलेल्या तपासणी अहिालात नमूद केले 
आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, अहिालात कोणत्या मिफारिी केल्या आहेत, 
(३) असल्यास, सदर मिफारिीींची अींमलबिािणी करणेबाबत िासनाने कोणती 
कायगिाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(४) तसेच आश्रम िाळेतील विद्याथयाांच्या सींख्येत िाढ होण्यासाठी ि मद्यपी 
कमगचाऱयाींिर कारिाई करण्याबाबत िासनाने कोणती कायगिाही केली िा करण्यात येत 
काय, 
(५) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

श्री. विष्ट् णु सिरा : (१) हे खरे नाही. 
      यिदा सींस्रे्च्या अहिालात मिक्षक ि मिक्षकेत्तर कमगचारी याींच्यात दारु 
वपण्याच ेप्रमाण अधधक असल्याबाबत कोणताही उल   लेख आढळून येत नाही. तर्ावप, 
त्याींनी त्याींच्या अहिालात िाळा पररसरात तसेच िाळाींच्या िेळेत मिक्षक क्रकीं िा 
मिक्षकेत्तर कमगचाऱयाींना मद्यपान करुन येण्यास प्रनतबींध असािा अिी मिफारस 
केली आहे. 
(२) सदर अहिालातील मिफारिी प्रामुख्याणे पुढीलप्रमाणे आहेत. 
     १. आश्रमिाळेतील मिक्षणाचा दिाग सुधारणे. 
     २. आश्रमिाळेमध्ये मुलीींची सींख्या िाढविणे.स्त्री अधधक्षक्षकाींची नेमणूका करणे. 
     ३. मिक्षकाींच्या ररक्त िागाींची भरती करणे. 
     ४. पाणी ि स्िच्छतेच्या सुविधा पुरेिा प्रमाणात पुरविणे. 
     ५. िेिणाचा दिाग िाढविणे. 
     ६. गळतीच ेप्रमाण कमी करणे. 
     ७. मुलाींचा खेळातील सहभाग िाढविणे इत्यादी. 
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(३), (४) ि (५) सदर अहिालातील मिफारिीींच ेअनुषींगाने आयुक्त, आददिासी विकास 
याींच े दद. १६/०१/२०१५ च े पत्रान्िये सविस्तर अमभप्राय मागविण्यात आलेले आहेत. 
त्यानुसार पुढील कायगिाही करण्यात येईल. 
      आददिासी विकास विभागामाफग त िॉि (WASH- Water Sanitation and 
Hygiene) हा कायगिम सुरु केलेला आहे. स्ितींत्र मिक्षण कक्ष स्र्ापन केलेला आहे. 
मिक्षकाींच्या ररक्त िागा भरण्याची प्रक्रिया अपर आयुक्त स्तरािर सुरु आहे. 
िेिणाचा दिाग िाढविण्यासाठी प्रायोधगक तत्िािर (मुींढेगाि, जि.नामिक) ि 
(काींगळगाींि, जि.पालघर) येरे् मध्यिती स्ियींपाकगतह उभारण्यात येत आहे. 

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

बाळिूम, िोलशेत, माजजिडे, ढोिाळी इत्यादी (जज.ठाणे) ग्रामपांचायत  
पररसरातील औद्योधगि क्षेर म्हणून जादहर िरण्यात  

आलेल्या जम ज नीबाबत झालेला गैरव्यिहार 

(२९) *  ७५५९   अॅड.ननरांजन डािखरे :   सन्माननीय महसूल मांरी पढुील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
  

(१) बाळकूम, कोलिेत, माजििडे, ढोकाळी इत्यादी (जि.ठाणे) ग्रामपींचायत पररसरास 
िासनाने औद्योधगक क्षेत्र म्हणून िाहीर केले असल्याचे ददनाींक १७ माचग, २०१५ 
रोिी िा त्यासुमारास ननदिगनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, िासनाने बाळकूम येरे् भूसींपादन कायदा १८९४ नुसार सािगिननक 
प्रयोिनासाठी ि िासकीय कायगिाहीसाठी सींपादीत केलेली १०० एकर िमीन मुख्य 
प्रयोिनासाठी ननरुपयोगी ठरिून ती िापरबदल करुन धनाढय बाींधकाम 
व्यािसायीकाींना परस्पर हस्ताींतर करुन को्यिधीींचा गैरव्यिहार केला असल्याचे 
त्याच सुमारास म्हणिे ददनाींक १८ माचग, २०१५ रोिी ननदिगनास आले आहे, हे ही 
खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सदर औद्योधगक क्षेत्रासाठी हस्तगत केलेली िमीन ननरुपयोगी ठरिून 
ती बाींधकाम व्यािसानयकाींना परस्पर हस्ताींतरण केल्याप्रकरणी सींबींधधत अधधकाऱयाींिर 
कारिाई करणे ि ती िमीन सरकारिमा करुन पूिगमालक ि त्याींच्या िारसाींना परत 
करण्याबाबतची मागणी सींबींधधत िेतकरी तसेच ठाणे पररसर िेतकरी सींस्रे्चे 
अध्यक्ष, चींद्रकाींत मभिा पा्ील याींनी जिल्हाधधकारी, ठाणे याींचकेड े तसेच उद्योग 
मींत्री,  महाराषर राज्य, प्रधान सधचि, उद्योग विभाग, मींत्रालय याींचकेड ेमागील एक 
िषागपासून केली असल्याचहेी ननदिगनास आले, हे ही खरे आहे काय, 
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(४) असल्यास, सदरहू प्रकरणी चौकिी करण्यात आली आहे काय ि चौकिीत काय 
आढळून आले आहे, 
(५) असल्यास, िासनाने सींबींधधत दोषी अधधकाऱयाींिर कोणती कारिाई केली िा 
करण्यात येत आहे ? 
 
श्री.एिना्राि खडसे : (१) बाळकूम, कोलिेत, माजििड,े ढोकाळी, जि.ठाणे या 
दठकाणी िासनाच्या उद्योग विभागाकडून औद्योधगक क्षेत्र िादहर करण्यात आलेले 
नाही.  
(२) भूसींपासन अधधननयम, १८९४ मधील भाग-७ खाली कीं पन्याींसाठी खािगी िममनी 
औद्योधगक प्रयोिनासाठी सींपाददत केल्यानींतर सींबींधधत कीं पनी ि सींबींधधत 
जिल्हाधधकारी याींच्यामध्ये करारनामा (सनद) तयार करण्यात येतो. सदर सनदेमध्ये 
अ्ी ि िती नमूद केलेल्या असून कोणत्याही कीं पनीस सदर सींपाददत करुन ददलेल्या 
िममनीची वििी, गहाण ठेिणे, बक्षीसपत्र करणे क्रकीं िा भाडपेट्ट याने देण्यासाठी 
िासनाची लेखी पूिग परिानगी घेणे बींधनकारक आहे, त्यानुसार सींबींधधत कीं पनीने 
त्याबाबतचा प्रस्ताि सींबींधधत विभागीय आयुक्त कायागलयास सादर केल्यानींतर, त्या 
कायागलयाकडून सदर प्रस्तािाची सखोल छाननी करुन प्रस्ताि िासनास सादर 
करण्यात येतो. त्यानींतर िासन ननणगय ददनाींक २८/०६/१९९५ मधील तरतूदीनुसार 
स्र्ापन करण्यात आलेल्या भूसींपान सममतीच्या मिफारिीनुसार सदर प्रस्ताि िासन 
मान्यतसेाठी सादर करण्यात येतो ि त्यािर प्राप्त झालेल्या आदेिानुसार पुढील 
कायगिाही करण्यात येत.े 
 काही प्रकरणी िर उल्लेखील प्रक्रिया पार पाडून तर काही प्रकरणी तत्कालीन 
मा.मींत्री (महसूल) याींनी अधग-न्यानयक प्रकरणामध्ये ददलेल्या आदेिानुसार प्रश्नाधीन 
भागात औद्योधगक प्रयोिनार्ग पूिी सींपाददत केलेल्या िममनीींपैकी काही िममनीींच्या 
वििी ि हस्ताींतरणास तसेच िापर बदलास परिानगी देण्यात आली आहे.  
(३) अिा आियाच े ननिेदन सींबींधधताींनी मा.मुख्यमींत्री महोदयाींकड े ददनाींक 
२०/०३/२०१४ रोिी तर जिल्हाधधकारी, ठाणे याींचकेड े ददनाींक २९/०३/२०१४ ि 
१५/०१/२०१५ रोिी ददल्याच ेजिल्हाधधकारी, ठाणे याींच्या ददनाींक १५/०७/२०१५ रोिीच्या 
अहिालामध्ये नमूद करण्यात आले आहे. परींतू महसूल ि िन विभागास (भूसींपादन 
कक्ष) या विषयाबाबतच ेननिेदन प्राप्त झाल्याच ेतपासणीअींती आढळून येत नाही. 
(४) ि (५) प्रश्न उद्् ाित नाही. 

----------------- 
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राज्यातील आददिासी विद्यार्थयाांसाठी शासनाने सुरु िेलेल्या  
शासिीय िसत ज गहृाांमध्ये सोई-सुविधा पुरविणेबाबत 

 

(३०) *  ७१०५   श्री.अशोि उर्व  भाई जगताप, श्री.सांजय दत्त, श्रीमती हुस्त्नबानू 
खमलरे्, श्री.राजेंद्र मुळि, श्री.रामहरी रुपनिर, श्री.हररमसांग राठोड :   सन्माननीय 
आददिासी वििास मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  
(१) राज्यातील आददिासी विद्यार्ी-विद्यार्ीनीींसाठी राज्य िासनाने सुरु केलेल्या सिग 
िासकीय िसत ज गतहाींमध्ये िासनाच्याच िासन ननणगयाप्रमाणे लागू असलेल्या सिग 
सुविधा ३१ माचग, २०१६ पूिी पुरिा असे स्पष् आदेि मुींबई उच्च न्यायालयाने ददले 
असल्याच ेमाहे एवप्रल, २०१५ मध्ये िा त्यादरम्यान ननदिगनास आले आहे, हे खरे 
आहे काय, 
(२) असल्यास, मुींबई उच्च न्यायालयाच्या आदेिानुसार िसत ज गतहात सुविधा 
पुरविण्याबाबत िासनाने काय कायगिाही केली िा करण्यात आहे, 
(३) अद्याप कायगिाही केली नसल्यास विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

श्री. विष्ट् णु सिरा : (१) अींित: खरे आहे. 
      मा.उच्च न्यायालय, मुींबई येरे् दाखल िनदहत याधचका ि. ८/२०१३ प्रकरणी 
मा. उच्च न्यायालयाने दद. ०४.०२.२०१५ रोिीच्या आदेिान्िये आददिासी विकास 
विभाग, िासन ननणगय दद ११.११.२०११ सोबतच्या पररमिष् अ,ब,क, नुसार 
िसतीगतहाींना सिग सोयी सुविधा दद. ३१.०३.२०१५ रोिी क्रकीं िा तत्पूिी देण्याच े ि 
त्याबाबतच ेप्रनतज्ञापत्र दद. ०९.०४.२०१५ पूिी दाखल करण्याच ेआदेि िासनास ददले  
होत.े 
(२) सदर प्रकरण न्यायप्रविष् असून मा. उच्च न्यायालयाच्या दद. ०४.०२.२०१५ च्या 
आदेिानुसार िासनाच्या ितीने दद. १५.०४.२०१५ रोिी प्रनतज्ञापत्र दाखल करण्यात 
आलेले आहे. 
      त्यानुसार राज्यातील सिग िासकीय आददिासी िसतीगतहातील विद्याथयाांना 
माहे माचग, २०१५ अखेरपयांत ननिागहभत्याची रक्कम अदा करण्यात आलेली आहे. 
तसेच आददिासी विकास विभागाींतगगत कायगरत िसतीगतहातील विद्यार्ी - 
विद्यार्ीनीींना आददिासी विकास विभाग, िासन ननणगय, दद. ११,११,२०११, िासन 
िुध्दीपत्रक दद. १०.०४.२०१३ ि दद २९.०६.२०१३ नुसार २ िेळच े पो्भर िेिण, 
िैक्षणणक सादहत्य, गणिेि, िीडा सादहत्य, ननिास व्यिस्र्ा, इ. सुविधा मोफत 
पुरविल्या िातात. िासन ननणगयाप्रमाणे सिग मुलभूत सोयी सुविधा पुरविण्याची 
कायगिाही प्रकल्प स्तरािर सरुु आहे. त्याकररता आिश्यक ननधी िेळोिेळी उपलब्ध 
करुन देण्यात येतो. 
(३) प्रश्न उद्् ाित नाही. 

----------------- 
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निी मुांबई आणण रायगड पररसरातील प्रिल् पग्रस्त् ताांना  
जममनीचा मोबदला ममळण्याबाबत 

 (३१) *  ७६३१   प्रा.जोगेन्द्र ििाड े:   सन्माननीय उद्योग मांरी पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :-  

(१) निी मुींबई आणण रायगड पररसरातील प्रकल् पग्रस् ताींना मसडकोने भूसींपाददत 
िममनीच् या साड े बारा ्क् के विकमसत भूखींड देण् याचा ननणगय घेतला तोच ननकष 
एमआयडीसी प्रकल् पग्रस् ताींसाठी लािून त् याींना भूसींपाददत िममनीच् या मोबदल् यात 
पींधरा ्क् के भूखींडाच ेिा्प करण् याचा िासनाने ननणगय  यािा अन् यर्ा मसडको आणण 
एमआयडीसी प्रकल् पग्रस् त िासनाच् या विरोधात रक् तरींजित आींदोलन करणार 
असल् याचा इिारा प्रकल् पग्रस् ताींनी सींबींधधताींना ददल् याच ेमाहे मे, २०१५ च्या पदहल् या 
आठिड्यात ननदिगनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल् यास, त् यानुषींगाने िासनाने उक् त प्रकरणी पुढे कोणती कायगिाही केली िा 
करण् यात येत आहे, 
(३) नसल् यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

श्री. सुभाष देसाई : (१) हे खरे नाही. तर्ावप, प्रकल्पग्रस्त िेतकरी कत ती सममती 
याींनी मसडकोच्या धतीिर महाराषर औद्योधगक विकास महामींडळाने देखील 
प्रकल्पग्रस्ताींना पींधरा ्क्के िममनीच ेिा्प कराि ेयासींबींधीच ेननिेदने महामींडळाकडे 
प्राप्त झालेली आहेत. 
(२) ि (३) महाराषर औद्योधगक विकास महामींडळाच्या प्रचमलत धोरणानुसार सन 
२००६ नींतर सींपाददत झालेल्या िममनीच्या मोबदल्यात प्रकल्पग्रस्ताींना १५% भूखींड 
देण्यात येतो. तर्ावप हे धोरण पूिगलक्षी प्रभािाने लागू होत नाही. तसेच २००६ पूिी 
सींपाददत केलेल्या िममनीिर महाराषर औद्योधगक विकास महामींडळाने औद्योधगक 
क्षेत्र विकमसत केलेले असून बहुताींिी सिग भूखींडाच ेिा्प झालेले असल्याने िा्पास 
िममन उपलब्ध नसल्याने १५ ्क्के भूखींड िा्प करण्याची मागणी मान्य करता येत 
नाही. 

----------------- 
मुांबईत बांदराजिळ स्त्ितांर शेतीमाल ननयावत िें द्र सुरु िरण्याबाबत 

 (३२) *  ६८३६   श्री.राहुल नािेिर, श्री.आनांद ठािूर, श्री.हेमांत टिले :   
सन्माननीय पणन मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) भािीपाल्याचा ननयागतीचा िेग िाढविण्यासाठी मुींबईत बींदराििळ स्ितींत्र िेतीमाल 
ननयागत कें द्र सुरु करण्याची मागणी भािीपाला उत्पादक िेतकरी, ननयागतदार ि 
आयातदार याींनी िासनाकड ेकेली आहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, यािर िासनाने आतापयांत कोणता ननणगय घेतलेला आहे, 
(३) असल्यास, बाब १ ि २ नुसार चौकिी करण्यात आली आहे काय, 
(४) असल्यास, चौकिीच्या अनुषींगाने पुढे कोणती कायगिाही िा उपाययोिना 
करण्यात आली िा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, होत असलेल्या ददरींगाईची सिगसाधारण कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. चांद्रिाांत पाटील : (१) अिा प्रकारे लेखी मागणी आलेली नाही. तर्ावप, ननयागत 
सुविधा स्र्ावपत करण्यासींबींधात िासनाने घेतलेले पुढाकार ननयागतदाराींसमोर 
माींडण्यासाठी िासनस्तरािर दद. १.१०.२०१४ रोिी आयोजित बैठकीत ही गरि 
ननयागतदाराींनी माींडली होती. सदर बैठकीत कत वष ि अन्न प्रक्रिया उत्पादन  ननयागत 
विकास प्राधधकरणाच्या (अपेडा) सल्याने ननयागतदाराींच्या सींघ्नेला प्रस्ताि िासनास 
सादर करण्यास सुचविले होते, तो अद्याप प्राप्त झालेला नाही. 
(२), (३), (४) ि (५) प्रश्न उद्् ाित नाही. 

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

रत्नाधगरी ि मसांधुदगूव राष्ट्रीय महामागव विभागाच्या िायावलयातील  
५० टक्िे पदे ररक्त असल्याबाबत 

  

(३३) *  ८७८७   श्री.जनावदन चाांदरूिर, श्री.राजेंद्र मुळि, श्रीमती हुस्त्नबानू खमलरे्, 
श्री.रामहरी रुपनिर, श्री.सांजय दत्त : सन्माननीय सािवजननि बाांधिाम (सािवजननि 
उपक्रम िगळून) मांरी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मुींबई-गोिा महामागागच े ५ िषागत चौपदरीकरण झाले पादहिे, असा फतिा कें द्र 
सरकारने काढला असून चौपदरीकरणाच ेकाम पाहणाऱया राषरीय महामागग विभागाच्या 
रत्नाधगरी ि मसींधुदगूग जिल््यातील यींत्रणा णखळणखळी झाली असून मुख्य कायागलय ि 
उपविभागाकड ेमींिूर पदापैंकी ५० ्क्के पदे ररक्त असल्याच ेददनाींक २७ िून, २०१५ 
रोिी ननदिगनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी ररक्त पदे तातडीने भरण्याबाबत िासनाने काय 
कायगिाही केली आहे, 
(३) अद्याप, कोणतीच कायगिाही करण्यात आली नसल्यास त्याची सिगसाधारण 
कारणे काय आहेत ? 
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श्री. चांद्रिाांत पाटील : (१) कायगकारी अमभयींता, राषरीय महामागग विभाग, रत्नाधगरी 
हा विभाग दद. १५/०१/२०१४ पासून अध ज क्षक अमभयींता, राषरीय महामागग मींडळ, 
मुींबई याींच्याकड ेिगग झालेला आहे. या विभागाअींतगगत ननयममत आस्र्ापनेिर एकूण 
११६ पदे मींिूर असून त्यापैकी ६४ पदे सध्या कायगरत आहेत. 
(२) सरळसेिेने पदोन्नतीने पात्र होणाऱया उमेदिाराींमधून कायगकारी अमभयींता, राषरीय 
महामागग विभाग, रत्नाधगरी याींच्या कायागलयातील ररक्त पदे प्रार्म्याने भरण्याची 
कायगिाही करण्यात येत आहे. 
(३) प्रश्न उद्् ाित नाही. 

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

नाांदेड जजल् ्यातील बबलोली-धमावबाद या रस्त् त् याच् या  
दरुुस्त् तीबाबत िराियाची िायविाही 

 (३४) *  ८९२३   श्री.अमरना् राजूरिर, श्री.सांजय दत्त, श्री.अशोि उर्व  भाई 
जगताप, श्री.रामहरी रुपनिर, श्री.सुभाष झाांबड :   सन्माननीय सािवजननि बाांधिाम 
(सािवजननि उपक्रम िगळून) मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) नाींदेड जिल् ्यातील बबलोली-धमागबाद या महत् त् िाच् या रस् त् याची अिस् र्ा दयनीय 
झाली असून या रस् त् यािर मोठमेाठे खड्ड े पडले असून त् याचा त्रास िाहनचालक, 
प्रिासी, नागरीक याींना सहन करािा लागत असल् याच े माहे मे, २०१५ मध्ये िा 
त् यादरम् यान ननदिगनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल् यास, बबलोली त ेबासर हा रस् ता बत्रपदरी करण् यात येणार असल् याच ेकारण 
देत बबलोली तालुक् यातील अनेक भागातील रस् त् याच् या कडचे् या भागातील झाड ेमोयया 
प्रमाणात तोडण् यात आली आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल् यास, उक् त प्रश् न ि.१ नुसार उपरोक् त रस् त् याच् या दरुुस् तीबाबत िासनाने 
कोणती कायगिाही केली िा करण् यात येत आहे, 
(४) असल् यास, उक् त प्रश् न ि.२ नुसार रस् त् याच े काम ननधागररत िेळेत पूणग 
करण् याबाबत तसेच रस् त् याच् या कडलेा ितक्षलागिड करणेबाबत िासनाने कोणती 
कायगिाही केली आहे िा करण् यात येत आहे, 
(५) अद्याप, कोणतीच कायगिाही केली नसल् यास त् याची सिगसाधारण कारणे काय 
आहेत ? 
  

श्री. चांद्रिाांत पाटील : (१) अींित: खरे आहे. 
(२) हे खरे नाही. 
(३) क्षतीग्रस्त लाींबीच्या सुधारणेच ेकाम अर्गसींकल्प सन २०१५-१६ मध्ये समाविष् 
असून ननविदा प्रिीया सुरु आहे. 
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(४) प्रश्न उद्् ाित नाही. 
(५) प्रश्न उद्् ाित नाही. 

----------------- 
अनु.जाती-जमाती अत्याचार (प्रनतबांध) िायदा, १९८९ ची  

राज्यात प्रभािी अांमलबजािणी िरण्याबाबत 

(३५) * ९०९६ श्री.चांद्रिाांत रघुिांशी, श्री.सांजय दत्त, श्री.रामहरी रुपनिर : सन्माननीय 
सामाजजि न् याय मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) अनुसूधचत िाती-िमाती अत्याचार (प्रनतबींध) कायदा, १९८९ ची राज्यात प्रभािी 
अींमलबिािणी करण्यासाठी िासनाने नेमलेल्या न्या. पळिीकर सममतीचा अहिाल 
िासनाला प्राप्त झालेला आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, अहिालातील मिफारिीींच ेर्ोडक्यात स्िरुप काय आहे, 
(३) सदर मिफारिीींिर िासनाने कोणता ननणगय घेतला िा घेण्यात येत आहे, 
(४) अद्याप, कोणताच ननणगय घेतला नसल्यास होणाऱया विलींबाची कारणे काय   
आहेत ? 
  
श्री. राजिुमार बडोले : (१) होय, अींित: खरे आहे. 

अनुसूधचत िाती-िमाती अत्याचार (प्रनतबींधक) कायदा, १९८९ ची राज्यात 
प्रभािी अींमलबिािणी करण्यासाठी िासनाने नेमलेल्या न्या. पळिीकर सममतीचा 
अींतररम अहिाल दद. २ िडसेंबर, २०१० रोिी िासनास प्राप्त झालेला आहे 
(२) सदर सममतीच्या मिफारिीच ेर्ोडक्यात स्िरुप पुढीलप्रमाणे आहे. 

१)  पोलीस विभागाने चौकिीसाठी एक चकेमलस्् तयार करािी 
२) साक्षीदाराच ेम्हणणे ि को्ागपुढे सादर होणारा अहिाल यामध्ये सुसींगतपणा 
असािा 
३) कायदयामध्ये सुधारणा करण्यासाठी कें द्र िासनाऐििी राज्य िासनास 
अधधकार असािेत 
४) सिग जिल्हाधधकारी ि पोलीस अधधक्षक याींनी मदहन्यातून क्रकमान एका दमलत 
िसतीत भे् दयािी  असे त्याींच्या डायरीमध्ये बींधनकारक असािे. 
५) पीसीआर सेल ि पोलीस खात े यामध्ये समन्िये साधण्यासाठी दर तीन 
मदहन्याींनी प्रमिक्षण िगग घेण्यात यािे. 

(३) सदर सममतीचा अींनतम अहिाल प्राप्त झाल्यािर सममतीने केलेल्या मिफारिीींच्या 
अनुषींगाने िासनामाफग त कायगिाही करण्याच ेिासनाच्या विचारधीन आहे. 
(४) प्रश्न उद्् ाित नाही. 

----------------- 
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िाळुांज त ेलाांझी (जज.औरांगाबाद) या रस्त्त्याची दरुुस्त्ती िरणेबाबत 
(३६) *  ९३२६   श्री.सनतश चव्हाण, श्री.ददपिराि साळुांखे-पाटील, डॉ.सुधीर ताांबे, 
श्री.विक्रम िाळे, श्री.अननल तटिरे :   सन्माननीय सािवजननि बाांधिाम (सािवजननि 
उपक्रम िगळून) मांरी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) औरींगाबाद विभागातील सािगिननक बाींधकाम विभागाअींतगगत िाळूींि त ेलाींझी हा 
तीन क्रक.मी. रस्त्यािर मागील पाच िषागपासुन खड्ड ेअसल्याच ेननदिगनास आले आहे, 
हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, हा रस्ता िाळूींि महानगर औद्योधगक िसाहतीला िोडणारा असून 
क्रकमान १० गािातील नागरीक या रस्त्याचा िापर करतात हे खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सदर रस्ता अत्यींत खराब असल्याने तेरे् िारींिार अपघात होतात, हे 
ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, सदर रस्त्याच े काम तातडीने पुणग करणे बाबत िासनाने काय 
कायगिाही केली िा करत आहे, 
(५) अद्याप, कोणतीच कायगिाही केली नसल्यास विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

श्री. चांद्रिाांत पाटील : (१) सदर रस्त्यािर औद्योधगक िसाहत िाळूींि मधील अििड 
िाहनाींची रहदारी असल्याने सदर रस्त्यािर िारींिार खड्डे पडतात. तर्ावप, सदर 
रस्त्यािर डाींबर ममश्रीत खडीने खड्ड ेभरुन रस्ता िाहतुकीस योग्य ठेिण्यात आला 
आहे. 
(२) होय 
(३) सदर रस्त्यािर क्रकरकोळ स्िरुपाच ेअपघात झाले आहेत. तर्ावप सदर अपघात 
रस्त्याच्या दरुािस्रे्मुळे झालेले नाहीत. 
(४) माचग २०१५ च्या अर्गसींकल्पात रु. ७०.०० लाखाच े सदर रस्त्याच े काम मींिूर 
असून सदर काम ननधीच्या उपलब्धतनुेसार हाती घेण्यात येत आहे. 
(५) प्रश्न उद्् ाित नाही. 

----------------- 
मौजे खामगाांि (ता.बाशी, जज.सोलापूर) ये्ील आयवन शुगर िां पनीने  

शेतिऱ्याांची िेलेली र्सिणूि 

(३७) *  ९५४१   डॉ.नीलम गोऱ्हे, अॅड.अननल परब :   सन्माननीय सहिार मांरी 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मौिे खामगाींि (ता.िािी, जि.सोलापूर) येर्ील आयगन िुगर कीं पनीने ऊस 
उत्पाद क िेतकऱयाींना खो्े चेक देऊन फसिणूक केली असल्याच ेमाहे मे, २०१५ च्या 
दसु-या आठिडयात ननदिगनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, या सींदभागत कारखान्याच्या सींबींधधत अधधकाऱयाींिर फसिणुकीचा गुन्हा 
दाखल करािा अिी मागणी िनदहत िेतकरी सींघ्नेने बािी तहस ज लदार, 
जिल्हाधधकारी सोलापूर याींच्याकड े ननिेदनाद्िारे ददनाींक १० मे, २०१५ रोिी िा 
त्यासुमारास केली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, या प्रकरणी चौकिी करुन दोषी व्यक्तीींिर कोणती कारिाई केली 
आहे, अद्याप कोणतीच कारिाई केली नसल्यास विलींबाची कारणे काय आहेत, ि 
याबाबतची सद्यजस्र्ती काय आहे ? 
  

श्री. चांद्रिाांत पाटील : (१) ि (२) महाराषर राज्य िनदहत िेतकरी सींघ्नेने दद. 
०६/०५/२०१५ ि दद. १५/५/२०१५ च्या ननिेदनाद्िारे आयुक्त, साखर, जिल्हाधधकारी, 
सोलापूर ि तहमसलदार, ता. बािी याींचकेड ेआयगन िुगर मल. खामगाींि, ता. िािी, 
जि.सोलापूर या खािगी कारखान्याींकडून ऊस पुरिठादार िेतकऱयाींना पदहली उचल 
व्यािासह न ममळाल्याने आणण खो्े चके देऊन स्पष् फसिणूक केल्याब्द ल 
सींबींधधताींिर फसिणुकीचा गुन्हा दाखल करण्याची मागणी केलेली आहे. 
(३) आयगन िुगसग मल. खामगाींि, ता. बािी, जि. सोलापूर या कारखान्याकड ेहींगाम 
२०१४-१५ मधील एफ.आर.पी. दराप्रमाणे ऊस पुरिठादार िेतकऱयाींना देय बाकी 
असलेली ऊसाची क्रकीं मत रु. २१,१३,५२,६९६/- (अक्षरी रुपये एकिीस को्ी तरेा लाख 
बािन्न हिार सहािे िहाण्णि फक्त तसेच ऊस (ननयींत्रण) आदेि १९६६ च ेकलम 
३(८) मधील तरतूदी नुसार ि कलम ३ (३ए) नुसार त्यािर विहीत दराने देय होणारे 
व्याि ही रक्कम िममन महसुलीची र्कबाकी समिून आयगन िुगर मल.खामगाींि, 
ददलीपनगर, ता. बािी, जि.सोलापूर याींच ेस्ित:च ेस्र्ािर ि िींगम मालमत्तचेी वििी 
करुन रक् कम िसुल करण्यात यािी ि या रक्कमेतून ऊस पुरिठादार िेतकऱयाींना ऊस 
(ननयींत्रण) आदेिातील तरतुदीनुसार देयबाकीची रक्कम खात्री करुन सींबींधधताींना अदा 
करणेसाठी जिल्हाधधकारी, सोलापूर याींना आर.आर.सी आदेि देण्यात आला आहे. 
त्यानुसार पुढील िसुलीची कायगिाही तहमसलदार, बािी याींच ेमाफग त सुरु आहे. 

----------------- 
ननधी मांजूर असतानाही किन्हिली सोगाांि, (ता.शहापूर)  

रस्त्त्याच ेबाांधिाम रखडल्याबाबत 

(३८) *  ९९९४   श्री.जगन्ना् मशांदे, श्री.राहुल नािेिर, अॅड.ननरांजन डािखरे :   
सन्माननीय सािवजननि बाांधिाम (सािवजननि उपक्रम िगळून) मांरी पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
  

(१) माळिेि घा् मागे नगरकड े िाणाऱया रस्त्याला लागूनच क्रकन्हिली मागे 
िहापूर, (जि.ठाणे) येरे् िाण्यासाठी सोयीचा ि ििळचा मागग समिला िाणारा, 
क्रकन्हिली ते सोगाींि (कोचरे) रस्ता गेल्या पाच िषागपासून रखडला आहे, हे खरे आहे 
काय, 
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(२) असल्यास, या रस्त्यासाठी अर्गसींकल्पात ५ को्ी रुपयाींचा ननधी मींिूर होऊनही 
या रस्त्याच े बाींधकाम पािसाळ्यापूिी होणे अिक्य असल्याने तरे्ील सींतप्त 
नागररकाींनी गािसभा घेऊन क्रकन्हिली-िहापूर रस्ता रोखून धरण्याचा ननणगय घेतला 
आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सदरहू रस्त्याच्या मिबूतीकरण, खडीकरण ि डाींबरीकरण या 
कामासाठी ५ को्ी रुपयाींच्या ननधीची तरतूद होऊनही कामास सुरुिात न झाल्याने 
सोगाींि, सािरोली, नाींदगाींि, खराींगण, बडपेाडा, या गािाींतील लोकाींना 
दळणिळणासाठी अनेक समस्याींना सामोरे िािे लागत असून, नादरुुस्त रस्त्याींमुळे 
या रस्त्यािरुन िाणाऱया िाहनाींना मोयया प्रमाणात अपघात होऊन अनेक व्यक्ती 
मतत्यूमुखी पडल्या आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, सदरहू रस्त्याच े मिबूतीकरण, खडीकरण ि डाींबरीकरणाच े काम 
विनाविलींब हाती घेिून पूणग करण्याच्या दृष्ीने कोणती ठोस उपाययोिना केलेली 
आहे, 
(५) नसल्यास, विलींबाची सिगसाधारण कारणे काय आहेत ? 
  

श्री. चांद्रिाांत पाटील : (१) नाही. 
(२) प्रश्नाींक्रकत कामास रु. ५.०० को्ी मींिूरी नसून सन २०१५-१६ च्या अर्गसींकल्पात 
रु. २.२० को्ी एिढी रक्कम मींिूर आहे. रस्त्याच ेकाम पुणग होणेबाबत गािकऱयाींनी 
ननिेदन ददले. ग्रामसभेचा ठराि हया विभागास प्राप्त झाला नाही. 
(३) सदर रस्त्यािर अपघात होऊन कोणीही व्यक्ती मतत्यूमुखी पडल्याच ेज्ञात नाही. 
(४) ि (५) सदरच ेकामाच्या ननिीदा ननजश्चतीबाबत कायगिाही सुरु आहे ि ननधीच्या 
उपलब्धतनुेसार काम पुणग करण्याच ेप्रयत्न राहतील. 

----------------- 
आडगाि त ेिस्त्सा (ता.जजांतूर, जज.परभणी) हा रस्त्ता गेल्या  

अनेि िषावपासून नादरुुस्त्त असल्याबाबत 

(३९) *  १००२५   श्री.रामराि िडिुत े:   सन्माननीय सािवजननि बाांधिाम 
(सािवजननि उपक्रम िगळून) मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) आडगाि त े िस्सा (ता.जिींतूर, जि.परभणी) हा रस्ता गेल्या अनेक िषागपासून 
खराब ि नादरुुस्त  असून हा रस्ता दरुुस्त करण्याबाबत ग्रामस्र्ाींनी सािगिननक 
बाींधकाम विभागाच्या सींबींधधत अधधकाऱयाींना िारींिार ननिेदने ददली आहेत, हे खरे 
आहे काय, 
(२) असल्यास, या रस्त्याच्या दरुुस्तीबाबत िासनाने चौकिी केली आहे काय, त्यात 
काय आढळून आले ि तद्नुसार रस्त्याच्या दरुुस्तीबाबत िासनाने काय उपाययोिना 
केली िा करण्यात येत आहे, 
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(३) अद्याप कोणतीच चौकिी िा दरुुस्ती केली नसल्यास, विलींबाची कारणे काय  
आहेत ? 
  

श्री. चांद्रिाांत पाटील : (१) हे अींित: खरे आहे. 
(२) खड्ड ेभरण्याच ेकाम मींिरु असून ननधीच्या अधीन राहून रस्ता दरुुस्तीच ेकाम 
करण्यात येत आहे. 
(३) प्रश्न उद्् ाित नाही. 

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

मुांबई-गोिा महामागावच ेचौपदरीिरण िरण्यासाठी  
६७,९५० िकृ्षाांची तोड होणार असल्याबाबत 

  

(४०) *  १०१६६   श्री.धनांजय मुांड,े श्री.सुननल तटिरे, श्री.नरेंद्र पाटील, श्री.किरण 
पािसिर, श्री.प्रिाश बबनसाळे, डॉ.नीलम गोऱ्हे, अॅड.अननल परब :   सन्माननीय 
सािवजननि बाांधिाम (सािवजननि उपक्रम िगळून) मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :-  

(१) मुींबई-गोिा महामागागच ेचौपदरीकरण करण्यासाठी ििळपास ६७,९५० ितक्षाींची तोड 
होणार असल्याची बाब ददनाींक १२ मे, २०१५ रोिी ननदिगनास आली आहे, हे खरे 
आहे काय, 
(२) असल्यास, या ितक्षामध्ये सुमारे ९० िषागपूिी लािण्यात आलेल्या पळस, िड, भेडा 
यासारख्या िुन्या ि मितल छाया देणाऱया ितक्षाींचाही समािेि आहे, हे ही खरे आहे 
काय, 
(३) असल्यास, या रस्त्याच ेचौपदरीकरण करताना हे ितक्ष िाचविण्यासाठी कोणतीही 
उपाययोिना करण्यात आलेली नाही क्रकीं िा आराखड्यात बदल करण्यात आलेला नाही 
अिी पयागिरण पे्रमी मींडळीची तिार आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, बऱयाच चौपदरीकरणाच्या रस्त्याींमध्ये सािली देणारे ितक्ष 
िाचविण्यासाठी आराखड्यात बदल केला िातो, तसा बदल मुींबई-गोिा रस्त्याच्या 
बाबतीत केला गेलेला नाही त्यामुळे स्र्ाननक नागरीकाींमध्ये नारािी पसरली आहे, हे 
ही खरे आहे काय, 
(५) असल्यास, या आराखड्यात काही बदल सुचविण्यात आले आहेत काय, 
(६) नसल्यास, िासनाची या विषयी भूममका काय आहे ? 
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श्री. चांद्रिाांत पाटील : (१) नाही. 
   मुींबई-गोिा रस्त्याींच्या चौपदीकरणामध्ये पनिेल त ेइींदापूर ० त े८४ मध्ये/ 
१०५०९. क्रक.मी. ८४/०० ते किेडी क्रक.मी. १६१/०० या लाींबीच्या चौपदरीकरणाच्या 
कामामध्ये सल्लागाराने ददलेल्या अहिालानुसार ७७३९ झाड ेबाधीत होत आहेत. तसेच 
क्रक.मी. १६१/०० त े४५०/१७० या लाींबीमध्ये २६३२६ इतकी झाड ेबाधधत होतात. अिी 
एकूण ४४५७४ झाड ेबाधीत होतात. 
(२) होय. 
(३) नाही. 
(४) नाही. 
(५) ि (६) नाही. 
      अद्यापपािेतो मींिूर आराखडयात कोणताही बदल करणेत आलेला नाही. 

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

चांद्रपूर जजल््यात बेघर आणण दाररद्रयरेषेखालील आददिासी  
िुटुांबाना हक्िाचा ननिारा उपलब्ध िरुन देण्याबाबत 

  

(४१) *  १०३४६   श्री.प्रिाश गजमभये :   सन्माननीय आददिासी वििास मांरी 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) चींद्रपूर जिल््यात बेघर आणण दाररद्रयरेषेखालील आददिासी कु्ुींबाना हक्काचा 
ननिारा उपलब्ध करुन देण्यासाठी एकाजत्मक ि आददिासी विकास प्रकल्पाींतगगत 
घरकुल योिना चार िषागपासून राबविण्यात आली होती, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त योिनेच्या अींमलबिािणीसाठी प्राप्त झालेला रु. १ को्ी ५० 
लाख रुपयाच्या ननधी अधधकाऱयाींच्या ननषकाळिीपणामुळे ननधीच ेिेळेिर ननयोिन न 
झाल्यामुळे उक्त ननधी िासनाकड ेपरत गेला, हेही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, याबाबत िासनाने चौकिी केली आहे काय, असल्यास त्यात काय 
आढळून आले ि त्यानुसार या प्रकरणी िबाबदार असणाऱया अधधकारी ि कमगचारी 
याींच्याविरुध्द कोणती कारिाई केली िा करण्यात येत आहे, 
(४) अद्याप चौकिी िा कारिाई केली नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत? 
  
श्री. विष्ट् णु सिरा : (१) होय, 
(२), (३) ि (४) सन २०१४-१५ या आधर्गक िषागकरीता िबरी आददिासी घरकूल 
योिनेकरीता रु. ८० को्ी इतका ननधी अर्गसींकजल्पत करण्यात आला होता. वित्त 
विभागाने एकूण तरतूदीच्या ७५% म्हणिेच रु. ६० को्ी इतका ननधी अर्गसींकल्प 
वितरण प्रणाली (बीडीएस) िर उपलब्ध करुन ददला होता. सदरचा ननधी खचग 
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करण्यासाठी या विभागाच्या ददनाींक ३१.०३.२०१५ च्या पत्रान्िये वित्त विभागाकडून 
प्राप्त झालेला अनौपचारीक सींदभग िमाींक आयुक्त, आददिासी विकास विभाग, 
नामिक याींना कळविण्यात आला होता. परींतु ताींबत्रक अडचणीमुळे आयुक्त, आददिासी 
विकास विभाग, नामिक या कायागलयास बीडीएस काढणे िक्य न झाल्याने 
कोषागारात देयक सादर करता आले नाही. सदरच े देयक पाररत करण्याबाबत 
कोषागार अधधकारी, नामिक याींना सूचना देण्याची विनींती वित्त विभागास केली 
असता, वित्त विभागाने सन २०१४-२०१५ हे आधर्गक िषग सींपले असल्याने विचार 
करता येणार नाही असे या विभागास कळविले आहे. 
        सन २०१४-१५ या आधर्गक िषागकरीता आददम घरकुल योिनेतगगत 
आददिासी विकास आयुक्तालय स्तरािरुन चींद्रपूर जिल््यासाठी रु. २.५० को्ी इतका 
ननधी प्रकल्प सींचालक, जिल् हा ग्रामीण विकास यींत्रणा, चींद्रपूर याींचकेड े िगग केला 
आहे. 

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

नाांदगाि खांडशे्िर (जज.अमरािती) पांचायत सममतीच्या हद्दीतील  
णखरसाना सािनेर मागाविर पुल बाांधण्याबाबत 

  

(४२) *  ८८७२   श्री.हररमसांग राठोड, श्री.रामहरी रुपनिर, श्री.सांजय दत्त, श्री.अशोि 
उर्व  भाई जगताप :   सन्माननीय सािवजननि बाांधिाम (सािवजननि उपक्रम िगळून) 
मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) नाींदगाि खींडशे्िर (ता.नाींदगाि खींडशे्िर, जि.अमरािती) पींचायत सममतीच्या 
ह्द ीतील णखरसाना सािनेर मागागिरील दोन नाल्याच े पाणी पािसाळयात रस्त्यािर 
येत असल्यामुळे विद्याथयाांना िाळेत िाता येत नसल् यामुळे त्याींच े िैक्षणणक 
नुकसान होत असून याकरीता या दोन नाल्यािर पुलाच्या बाींधकामाची सींबींधधताकडे 
ग्रामस्र्ाींनी िारींिार मागणी करण्यात येऊनही पुलाऐििी रप्याच े कच्च े काम 
करण्यात येऊन यात गैरव्यिहार करण्यात आल्याच े माहे एवप्रल, २०१५ मध्ये 
ननदिगनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदरहू नाल्यािर पूल बाींधण्याबाबत तसेच रप्याच े कच्च े काम 
करणाऱया दोषीींिर कारिाई करण्याबाबत िासनाने कोणती तातडीची कायगिाही केली 
िा करण्यात येत आहे, 
(३) अद्याप, कोणतीच कायगिाही करण्यात आली नसल्यास विलींबाची कारणे काय  
आहेत ? 
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श्री. चांद्रिाांत पाटील : (१) ि (२) विषयाींकीत रप्याच ेकाम जिल्हा पररषद, बाींधकाम 
विभाग, अमरािती याींचमेाफग त मानकाप्रमाणे करण्यात आले असून रप्याचा 
पतषठभाग सुजस्र्तीत आहे. 
     प्रश्नाींक्रकत रस्ता जिल्हा पररषदेकडून सािगिननक बाींधकाम विभागाकडे 
हस्ताींतरीत झाला आहे. 
     विषयाींकीत रप्याच्या दठकाणी दोन लहान पूलाींची आिश्यकता असून, सदर 
काम मींिूरी, ननधी ननकष ि प्रार्म्यिमाने हाती घेण्याच ेननयोिन आहे. 
(३) प्रश्न उद्् ाित नाही. 

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

रत्नाधगरी जजल््यातील खोडदे आबलेली (ता.गुहागर) आणण िरे मुतविड े(ता.धचपळूण) 
ये्ील िापशी नदीिरील पुलाच्या दरुुस्त्तीबाबत 

  

(४३) *  ८९७५   श्रीमती हुस्त्नबानू खमलरे्, श्री.सांजय दत्त, श्री.रामहरी रुपनिर, 
श्री.अशोि उर्व  भाई जगताप :   सन्माननीय सािवजननि बाांधिाम (सािवजननि 
उपक्रम िगळून) मांरी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) रत्नाधगरी जिल््यातील खोडदे आबलोली (ता.गुहागर) आणण करे मुतगिडे 
(ता.धचपळूण) येर्ील कापिी नदीिरील िळण असलेल्या पुलाचा भाग खचू लागल्याने 
अपघात होण्याची िक्यता असल्याच ेमाहे एवप्रल २०१५ मध्ये ननदिगनास आले आहे 
हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, िासनाने या पुलाच्या दरुुस्तीबाबत कोणती उपाययोिना केली आहे 
िा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

श्री. चांद्रिाांत पाटील : (१) होय, 
पुल सुजस्र्तीत आहे तर्ावप खोडदे बािुकडील िोडरस् त् यािर भराि खचून 

खड्डा पडला होता. 
(२) िोड रस् त् याची दसु्स् ती करण् यात आली असुन त् यािरुन िाहतुक सुरळीत सुस् 
आहे. 
(३) प्रश् न उद्् ाित नाही. 

----------------- 
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राज्यातील मागासिगीय गहृननमावण योजनेंतगवत सुरु असलेली  
िामे ननधी अभािी प्रलांबबत असल्याबाबत 

(४४) *  ७०३९   श्री.शरद रणवपसे, श्री.सांजय दत्त, श्रीमती हुस्त्नबानू खमलरे्, 
श्री.हररमसांग राठोड, श्री.रामहरी रुपनिर, श्री.अशोि उर्व  भाई जगताप :   सन्माननीय 
सामाजजि न् याय मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) मागासिगीय गतहननमागण योिनेंतगगत ननधीअभािी राज्यातील ६७६ गतहननमागण 
सींस्र्ाींच ेनुकसान झाले असून सुमारे १६ हिार ३२७ लाभाथयाांची घरे अपूणग अिस्रे्त 
आहेत. तसेच १६५१ घराींच े बाींधकाम अद्याप सुरुच झालेले नसल्यामुळे १७ हिार 
९७८ लाभार्ी अिून प्रनतक्षेतच असल्याच े ददनाींक ३ एवप्रल, २०१५ रोिी ननदिगनास 
आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, िासनाने उपरोक्त योिनेला गती देण्यासाठी कोणती कायगिाही केली 
आहे िा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

श्री. राजिुमार बडोले : (१), (२) ि (३) अींित: खरे आहे. तसेच सदरील मागासिगीय 
गतहननमागण योिनेतगगत अपुणग असलेल्या घराींच्या बाींधकामासाठी अर्िा घरे पुणग 
करण्यासाठी वित्तीय सींस्र्ाींकडून किग उपलब्ध करुन देण्यात येत नाही. तसेच 
िासनाने ददनाींक २६/३/२००२ च्या पररपत्रकान्िये सदरील योिनेचा पुनविगचार करणे 
आिश्यक असल्याच ेनमुद केल्याने यापुढे पुढील आदेि होईपयांत कोणत्याही नविन 
सहकारी गतहननमागण सींस्र्ाना अनुदानासाठी ननधी उपलब्ध करुन देता येणार नाही 
असे ननदेि ददले आहेत. 
     तसेच या योिनेंतगगत अर्गसींकल्पीय तरतुद उपलब्ध करुन देण्यात येत 
नसल्याने या योिनेसाठी ननधी उपलब्ध करुन देता आलेला नाही. या योिनेंतगगत 
पुढील कायगिाही सुरु करण्यासाठी ददनाींक ६/५/२०१५ अन्िये आिश्यक तपासणी करुन 
अहिाल मागविण्यात आलेला आहे ि लिकरच या योिनेचा पुनविगचार करण्यात येत 
आहे. 

----------------- 
उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार ममळालेली जातिैधता प्रमाणपरे दलुवक्षून  

त्याांच्या अन्य नातलगाांना िैधता प्रमाणपर नािारल्याबाबत 
  

(४५) *  ८८२५   श्रीमती ददप्ती चिधरी, श्री.सांजय दत्त, श्री.रामहरी रुपनिर, 
श्री.मुझफ्र्र हुसैन सय्यद :   सन्माननीय आददिासी वििास मांरी पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :-  
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(१) रक्ताच्या नातलगाींना मा.उच्च न्यायालयाच्या आदेिानुसार ममळालेली िात 
िैधता प्रमाणपत्रे दलुगक्षून त्याींच्या अन्य नातलगाींना िैधता प्रमाणपत्र नाकारणाऱया 
कोकण विभागीय (ठाणे) िात प्रमाणपत्र सममतीिर िासनाने कारिाई करािी असा 
आदेि मुींबई मा.उच्च न्यायालयाने ददला असल्याच ेमाहे मे, २०१५ मध्ये ननदिगनास 
आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, न्यायालयाच्या आदेिानुसार कोकण विभागीय िात प्रमाणपत्र 
सममतीिर िासनाने कोणती कायगिाही केली आहे िा करण्यात येत आहे, 
(३) अद्याप, कोणतीच कायगिाही केली नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

श्री. विष्ट् णु सिरा : (१), (२) ि (३) मा. उच्च न्यायालय, मुींबई याींनी रर् याधचका 
ि.  ९३५६/२०१४ मध्ये दद. २३ एवप्रल, २०१५ रोिी ददलेल्या आदेिामध्ये अनुसूधचत 
िमाती प्रमाणपत्र तपासणी सममत्या ि सममतीिी सींबींधधत असणारे अधधकारी हे मा. 
उच्च न्यायालय तसेच मा. सिोच्च न्यायालयाने िैधता प्रमाणपत्र पाररत करण्या 
सींदभागत ददलेले ननणगय विचारात न घेता अर्िा दलुगक्षक्षत करुन ननणगय देत 
असल्याबाबत ननरीक्षण नडीदविले आहे. वििेषत: नातिेाईकाींची प्रकरणे. अिा सममत्या 
ि अधधकाींऱयाींसदभागत िासनाकडून पररपत्रके ि आदेि ननगगममत करण्याची 
आिश्यकता असल्याचहेी ननरीक्षण नडीदविले आहे. सदर बाब विधी ि न्याय 
विभागाकडून तपासून घेण्यात येत आहे. 

----------------- 
बीड ये्ील चांपािती अबवन िो.ऑप.मयाव.या बँिेच्या प्रशासिीय मांडळाच्या  

तत्िालीन अध्यक्षाने िेलेला भ्रष्ट् टाचार 

(४६) *  ७४८९   श्री.अमरमसांह पांडडत, श्री.जगन्ना् मशांदे, श्री.अननल भोसले, श्री.नरेंद्र 
पाटील, श्री.ददपिराि साळुांखे-पाटील, श्री.धनांजय मुांडे, श्री.सनतश चव्हाण, श्री.विक्रम 
िाळे, श्री.ख्िाजा बेग, श्री.अब्दलु्लाखान दरुावणी, श्री.हेमांत टिले :  ताराांकित प्रश्न 
क्रमाांि ३६६८ ला ददनाांि २० माचव, २०१५ रोजी ददलेल्या उत्तराच्या            
सांदभावत -:  सन्माननीय सहिार मांरी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) बीड येर्ील चींपािती अबगन को.ऑप.बँक मयाग. या बँकेच्या तत्कालीन प्रिासकीय 
मींडळाच्या अध्यक्षाींनी केलेला गैरव्यिहार लेखा पररक्षण अहिालात मसध्द होत 
असल्यामुळे त्याींच्याविरुध्द फौिदारी गुन्हा दाखल करण्याची मागणी मािी 
सींचालकाींनी िासनाकड ेदद. ०७ एवप्रल, २०१५ रोिी केली, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, लेखा पररक्षण अहिालात जिल्हा वििेष लेखापररक्षक िगग-१ याींनी 
सदर दोषी ि भ्रष् अधधकाऱयाींिी सींगनमत करुन त्याींचा बचाि करण्याच्यादृष्ीने 
अनेक त्रु् ी ठेिल्याची बाब उक्त तिारीत नमुद करण्यात आली, हे ही खरे आहे 
काय, 
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(३) असल्यास, सबळ पुरािे आणण केलेला भ्रष्ाचार पुराव्यासह मसध्द होत 
असल्यामुळे दोषीविरुध्द कारिाई करण्यास होत असलेल्या विलींबाची कारणे काय 
आहेत, 
(४) उक्त प्रकरणी मािी सींचालक श्री.मधुकर सरपत े याींनी िासनाकड े िेळोिेळी 
दाखल केलेल्या तिारीिर िासनाने कोणती कायगिाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. चांद्रिाांत पाटील : (१) होय, सदर बँकेच्या अिसायक मींडळाच्या अध्यक्षाविरुध्द 
फौिदारी गुन्हा दाखल करण्याची मागणी मािी सींचालकाींनी िासनाकड े दद. ०७ 
एवप्रल, २०१५ रोिी केली आहे. मात्र चींपािती अबगन को ऑप बँक मयाग, बीड या 
बँकेिर दद. ०२.०२.२००९ पासून बत्रस्तरीय प्रिासकीय मींडळाची ननयुक्ती केली आहे. 
(२) होय. 
(३) ि (४) मािी सींचालक,श्री. मधुकर सरपत े याींनर दद. ७.४.२०१५ च्या पत्रान्िये 
अिसायक मींडळाच्या अध्यक्षविरुध्द फौिदारी गुन्हा दाखल करण्याची मागणी केली 
आहे. मात्र चींपािती अबगन को ऑप बॅक मयाग. बीड या बँकेिर दद. ०२.०२.२००९ 
पासून बत्रस्तरीय प्रिासकीय मींडळाची ननयुक्ती केली असल्याने कायगिाही करण्यात 
आली नाही. 
     तर्ावप, सदर बँकेच ेदद. १.१०.२००८ त े३१.३.२०१० या कालािधीच ेलेखापररक्षण 
वििेष लेखापररक्षण िगग-२ सहकारी सींस्र्ा (बँका), बीड याींनी केलेले असून, या 
कालािधीत गैरव्यिहार झाला नसल्याच ेलेखापररक्षण अहिालात नमुद करण्यात आले 
आहे. 
(५) उद्् ाित नाही. 

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

  
खामगाांि (जज. बुलढाणा) ये्ील प्रशासिीय इमारतीच ेिाम प्रलांबीत असल्याबाबत. 

  

(४७) *  ८१४१   श्री.पाांडुरांग रु्ां डिर :   सन्माननीय सािवजननि बाांधिाम 
(सािवजननि उपक्रम िगळून) मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) खामगाींि (ता. खामगाींि, जि.बुलढाणा) येर्ील प्रिासकीय इमारतीच ेकाम अपूणग 
अिस्रे्त आहे हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर इमारतीच े क्रकती काम पुणग झाले तसेच सदर बाींधकामासाठी 
वितरीत केलेल् या ननधीपैकी क्रकती ननधी खचग झाला, 



45 

(३) सदर इमारतीच ेकाम पूणग करणेसाठी लागणारा ननधी िासन कधीपयांत उपलब् ध 
करुन देणार आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. चांद्रिाांत पाटील : (१) अींित: खरे आहे. 
(२) प्रश्नाधीन कामािर माचग २०१५ अखेर रु. ३२८.२८ लक्ष इतका खचग करण्यात 
आला आहे. 
       सद्य:जस्र्तीत प्रश्नाींक्रकत इमारतीच ेकाम अींनतम ्प्प्यात आहे. 
(३) प्रश्नाधीन इमारतीच े बाींधकामासाठी पूणग पुरेसा ननधी उपलब्ध करुन देण्यात 
आला आहे. 
(४) प्रश्न उद्् ाित नाही. 

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

औरांगाबाद जजल् ्यात सांजय गाांधी ननराधार योजना, श्रािणबाळ ि इतर  
योजनेतील रुटी दरू िरण्याबाबत 

  

(४८) *  ९२३०   श्री.विक्रम िाळे, श्री.सनतश चव्हाण :   सन्माननीय सामाजजि 
न् याय मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) औरींगाबाद जिल् ्यात सींिय गाींधी ननराधार योिना, श्रािणबाळ ि इतर 
योिनासाठी तयार केलेल् या लाभाथ याांच् या यादीमध् ये काही लाभाथ याांची नािे 
िगळण् यात येणे, जििींत असतानाही मयत दाखविणे तसेच काही लाभाथ याांची नाींिे 
गहाळ होणे इत् यादद प्रकारच् या त्रु्ी असल् याच ेमाहे मे, २०१५ च् या नतस-या सत् पाहात 
ननदिगनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल् यास, याप्रकरणी िासनाने चौकिी केली आहे काय, चौकिीत काय आढळून 
आले ि त् यानुसार याप्रकरणी पुढे काय कायगिाही केली आहे, 
(३) अद्याप, चौकिी िा कारिाई केली नसल् यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
श्री. राजिुमार बडोले : (१) हे खरे नाही. 
(२) ि (३) प्रश्न उद्् ाित नाही. 

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

राज्यातील आददिासी आश्रमशाळाांमधील ११ िी ि १२ िी च्या अनतररक्त िगावसाठी 
ननयुक्त मशक्षिाांच ेप्रलांबबत िेतन अदा िरण्याबाबत 

(४९) *  ७५७२   डॉ.सुधीर ताांबे, श्री.विक्रम िाळे, श्री.सनतश चव्हाण :   सन्माननीय 
आददिासी वििास मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) राज्यातील आददिासी विभागाींतील माध्यममक ि उच्च माध्यममक 
आश्रमिाळाींमधील ११ िी ि १२ िी च्या अनतररक्त तुकडयाींसाठी नेमलेल्या मिक्षकाींच े
एक िषागपासून िेतन रखडले असल्याच े माहे मे, २०१५ मध्ये िा त्यादरम्यान 
ननदिगनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, िासनाने याबाबतची चौकिी केली आहे काय, 
(३) असल्यास, चौकिीअींती मिक्षकाींच े र्कीत पगार देण्याबाबत िासनाने काय 
कायगिाही िा उपाययोिना केली िा करण्यात येत आहे, 
(४) अद्याप, कोणतीच कायगिाही िा उपाययोिना केली नसल्यास त्याची सिगसाधारण 
कारणे काय आहेत ? 
  

श्री. विष्ट् णु सिरा : (१) हे अींित: खरे आहे. 
     एकाजत्मक आददिासी विकास प्रकल्प कायागलय, नामिक अींतगगत िासकीय 
माध्यममक ि  उच्च माध्यममक आश्रमिाळा , ननािी, ता.ददींडोिी ि कोहोर ता.पेठ, 
जि.नामिक या दोन कननषठ महाविद्यालयाच्या दठकाणी तामसका तत्िािर कायगरत 
कमगचाऱयाींच ेिेतन न ददल्याच ेननदिगनास आले आहे. 
(२), (३) ि (४) सदर दोन्ही कननषठ महाविद्यालयाच्या अनतररक्त तुकडयाींसाठी 
कमगचाऱयाींच्या पदाींना िासन मींिुरी नसल्याने त्यादठकाणी तात्पुरत्या स्िरुपात 
तामसका तत्िािर प्रत्येक महाविद्यालयाच्या दठकाणी पाच याप्रमाणे दहा रोिींदारी 
कमगचाऱयाींची प्रकल्प कायागलयाच्या स्तरािरुन ननयुक्ती करण्यात आली आहे.     
     सेिार्ग प्रणालीमध्ये कमगचाऱयाींच्या पदाींना मींिुरी नसल्याने सन २०१४-१५ या 
िैक्षणणक िषागपासून प्रकल्प कायागलय, नामिक याींच ेस्तरािरुन रोिींदारी कमगचाऱयाींना 
ननयुक्ती आदेि ददले आहेत. 
     सदर कमगचाऱयाींच ेर्क्रकत िेतन देण्याची कायगिाही त्िररत करण्यात येईल. 
 

----------------- 
आसे (ता.जव्हार ि मोखाडा, जज.पालघर) ये्ील ३०२ आददिासी  
जोडप्याांना िन्यादान अनुदानाची रक्िम न ममळाल्याबाबत 

(५०) *  ९६१०   श्री.आनांद ठािूर, श्री.हेमांत टिले, श्री.राहुल नािेिर, श्री.ख्िाजा 
बेग : सन्माननीय आददिासी वििास मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) पालघर जिल््यातील धनोिी (ता.िव्हार) ि आसे (ता.मोखाडा) गािातील 
एकाजत्मक आददिासी विकास प्रकल्प ि िेदाींत फाऊीं डिेन मुींबई या सींस्रे्च्या 
सहकायागने ३०२ आददिासी िोडप्याचा सामुदानयक वििाह सोहळा सन २०१४ मध्ये िा 
त्यादरम्यान पार पाडला, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, सिग कागदपत्राींची पुतगता करुनही आददिासी लाभाथयाांना एक िषग 
उल्ूनही कन्यादान योिनेच ेअनुदान अद्याप ममळालेले नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त बाब १ ि २ नूसार चौकिी करण्यात आली आहे काय, 
(४) असल्यास, चौकिीच्या अनुषींगाने लाभाथयाांना तातडीने अनुदान ममळणेबाबत 
िासनाने काय कायगिाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, कायगिाहीस होत असलेल्या विलींबाची सिगसाधारण कारणे काय आहेत ? 
 

श्री. विष्ट् णु सिरा : (१) होय, एकूण २८३ िोडप्याींचा सामुदानयक वििाह सोहळा    
दद. १९/०५/२०१४ रोिी पार पडला आहे. 
(२) हे खरे नाही. 

प्राप्त कागदपत्राींची मागणी करुन कन्यादान योिनेअींतगगत ९६ लाभाथयाांना 
लाभ देण्यात आला आहे. 
(३) प्रश्न उद्् ाित नाही. 
(४) कन्यादान योिनेअींतगगत उिगररत िोडप्याींना लाभ देण्याची कायगिाही सुरु आहे. 
(५) प्रश्न उद्् ाित नाही. 

----------------- 
अिोला एमआयडीसीतील भुखांड धारिाांच्या समस्त्याांबाबत 

(५१) *  ७४०३   श्री.गोवपकिशन बाजोरीया :   सन्माननीय उद्योग मांरी पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) अकोला (जि.अकोला) येर्ील औद्योधगक विकास महामींडळातील भूखींडधारकाींच्या 
विविध समस्याींबाबत एमआयडीसी प्लॉ् ओनसग असोमसएिनच्याितीने मुींबई येर्ील 
मुख्य कायगिाही अधधकारी याींना िारींिार ननिेदन देऊनही दखल न घेतल्याने 
असोमसएिनच्याितीने दद. ८ मे,२०१५ रोिी िा त्यासुमारास एमआयडीसीतील 
कायगकारी अमभयींता कायागलयासमोर एक ददिसीय धरणे धरण्यात आले, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्यास, याबाबत िासनाने चौकिी केली आहे काय, त्यात काय आढळून 
आले, 
(३) तदनुसार औद्योधगक विकास महामींडळातील भूखींडधारकाींच्या विविध 
समस्याींबाबत िासन स्तरािर काय कायगिाही करण्यात आली िा येत आहे, 
(४) असल्यास, त्याच ेसिगसाधारण स्िरुप काय आहे ? 
  

श्री. सुभाष देसाई : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२), (३) ि (४) अकोला एमआयडीसी प्लॉ् ऑनसग असोमसएिन याींच्या ननिेदनाच्या 
अनुषींगाने केलेल्या चौकिीत खालील ननषकषग ननघालेले आहेत :- 
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१) अकोला विकास कें द्र येर्ील रान्सपो ग् नगर मधील रस्त्याच्या डाींबरीकरणाच े
काम ननविदेतील Specification नुसार करण्यात आले असून त्याप्रमाणे कामाची 
गुणित्ता राखण्यासाठी िेळोिेळी आिश्यक त्या चाचण्या घेण्यात आल्या असून 
गुणित्तबेाबतची खात्री केली आहे. त्यामुळे सदर काम ननकत षठ म्हणणे योग्य िा्त 
नाही. 

२) आठिडयातील मींगळिार ि बुधिार या ददििी सहायक रचनाकार हे अकोला 
कायागलयात येणार असल्याबाबत तसा फलक कायागलयात लािण्यात आलेला आहे. 

३) अकोला औद्योधगक क्षेत्रासाठी अजग्निमन कें द्र उभारणेस महामींडळाच्या 
सींचालक मींडळाने तत्ित: मींिूरी ददली असून सदर अजग्निमन कें द्र उभारणेसाठी 
प्रिासकीय मान्यतचेा प्रस्ताि लिकरच मान्यतसेाठी सादर करण्यात येत असून सदर 
अजग्निमन कें द्र महामींडळामाफग त उभारुन कायागजन्ित करण्यात येईल. 

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

राज् यात दारुबांदी ि व् यसनमुक् तीच ेधोरण सक्षमपणे राबविण् याबाबत 
  

(५२) *  ८४०९   श्री.माणणिराि ठािरे, श्री.सांजय दत्त, श्री.अशोि उर्व  भाई 
जगताप, श्री.शरद रणवपसे :   सन्माननीय सामाजजि न् याय मांरी पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज् यात व् यसनमुक् तीच ेधोरण िादहर झालेले असतानाही त् याची अींमलबिािणी 
करण् यासाठी अपुरी यींत्रणा असल् याच े माहे एवप्रल-२०१५ मध्ये िा त्यादरम्यान 
ननदिगनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल् यास, समािकल् याण विभागाकड ेदारुबींदीच् या कामाचा अनतररक् त भार देऊन 
व् यसनमुक् ती प्रचार कायागसाठी केिळ सहा पुणगिेळ कमगचारी कायगरत असल् याचे 
ननदिागस आले, हे खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, याबाबत जिल्हा पररषदा ३१ मे िागनतक तींबाखू विरोधी ददन, २६ 
िूनला आींतरराषरीय मादक पदार्ग विरोधी मोदहम ि २ त े ८ ऑक््ोबर हा 
व्यसनमुक्ती सप्ताह सािरा करणे इतक्याच्या मयागददत स्िरुपात व्यसनमुक्तीच ेकायग 
करत आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल् यास, जिल् ्याच् या दठकाणी व् यसनमुक् तीसाठी कें दे्र देखील नसल् याच े
ननदिगनास आले, हे ही खरे आहे काय, 
(५) असल् यास, राज् यात दारुबींदी ि व् यसनमुक् तीच े धोरण सक्षमपणे राबविण् यासाठी 
आिश् यक तो कमगचारी िगग ि प्रत् येक जिल् ्यात कें द्र उभारण् यासाठी िासनाने कोणती 
कायगिाही केली िा करण् यात येत आहे, 
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(६) असल्यास िासन व्यसनमुक्तीच्या महत्िपूणग कायागस प्राधान्य देऊन त्याचा 
योग्य तो प्रचार ि प्रसार करण्यासाठी कोणती ठोस उपायोिना करण्यात आली िा 
येत आहे, 
(७) नसल् यास विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

श्री. राजिुमार बडोले : (१) अींित: खरे आहे. 
(२) समािकल्याण आयुक्तालयाकड ेव्यसनमुक्ती विभाग सन २००० पासून पुणगिेळ 
सुरु आहे. त्यासाठी ६ अधधकारी / कमगचारी याींची पदे िगग करण्यात आली आहेत. 
(३) नाही. 
(४) अिींत: खरे आहे. 
(५) राज्यात दारुबींदी ि व्यसनमुक्तीधोरण राबविण्यासाठी उमेदिाराींची ननिड प्रक्रिया 
चालू आहे. तसेच पदोत्रतीच्या को्यातील ररक्त पदे पात्र कमगचाऱयाींमधून भरण्याची 
प्रक्रिया सुरु आहे. सामाजिक न्याय विभागाच्या ददनाींक २९/३/२०१३ च्या िासन 
ननणगयान्िये व्यसनाधीन व्यक्तीींच े / रुग्णाींच े पुनिगसन ि त्याींच्यािर उपचार 
करण्यासाठी, व्यसनमुक्ती कें द्राच ेआधर्गक मिबुतीकरण करणे यासाठी व्यसनमुक्ती 
कें द्राींना अर्गसहाय्य करणारी महात्मा गाींधी व्यसनमुक्ती सल्ला, उपचार ि पुनगिसन 
कें द्राींना या योिनेतींगगत मींिूरी ददली आहे. त्यानुषींगाने प्रत्येक महसुली विभागास दोन 
या प्रमाणे व्यसनमुक्ती क्षेत्रामध्ये कायग करणाऱया सींस्र्ाींना अर्गसहाय्य करण्याचा 
ननणगय िासनाने घेतला आहे. 
(६) १.  सामाजिक स्िींयसेिी सींस्र्ाींच्या माध्यमातून व्यसनमुक्ती कें द्राना अर्गसहाय्य 
देण्यात येत.े 

२. राज्यस्तरीय व्यसनमुक्ती पुरस्कार (व्यक्ती ि सींस्र्ाना) देण्यात येत.े 
३. विविध माध्यमाींच्या सहाय्यने प्रचार ि प्रमसध्दी करण्यात येते 

(७) प्रश्न उद्् ाित नाही. 
----------------- 

मालेगाांि (जज.नामशि) ये्ील औद्योधगि क्षेरासाठी  
भूसांपादनाची िायविाही िरण्याबाबत 

(५३) *  ८०८७   डॉ.अपूिव दहरे :  ताराांकित प्रश्न क्रमाांि ५३३६ ला ददनाांि १० 
एवप्रल, २०१५ रोजी ददलेल्या उत्तरासांदभावत -:    सन्माननीय उद्योग मांरी पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) मालेगाींि (जि.नामिक) येर्ील डी-झोन औद्योधगक क्षेत्रासाठी मौिे सायने बु.II 
येर्ील ४९४-२३९१ हे.आर ि मौिे सायने (खुदग) येर्ील ८७.५३ हे. आर असे एकुण 
५८१.७६९१ हे. आर क्षेत्राची अधधसुचना दद. १९/२/२००९ रोिी प्रमसध्द करण्यात आली 
असून जिल्हाधधकारी, नामिक याींचसे्तरािर िा्ाघा्ीने नुकसान भरपाईचा दर 
ननजश्चत करण्याची सुरु असलेली कायगिाही पुणग झाली आहे काय, 
(२) असल्यास, मालेगाींि औद्योधगक क्षेत्रासाठी नमुद क्षेत्राच्या अनुषींगाने भुसींपादनाची 
कायगिाही पुणग करण्यात आली आहे काय, 
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(३) प्रश्नोक्त बाब ‘१’ ि बाब ‘२’ मध्ये नमुद कायगिाही अद्यापी झालेली नसल्यास, 
ती केव्हापयांत पुणग होणे अपेक्षक्षत आहे ? 
  

श्री. सुभाष देसाई : (१) (२) ि (३) मालेगाींि (जि.नामिक) येरे् औद्योधगक क्षेत्र 
विकसीत करण्याकररता मौिे सायने बु.येर्ील ४९४.२३९१ हे. आर ि मौिे सायने खु. 
येर्ील ८७.५३ हे. आर इतके क्षेत्र अधधसूधचत करण्याची अधधसूचना दद. १९/०२/२००९ 
रोिी िासन रािपत्रात प्रमसध्द करण्यात आली होती. तसेच जिल्हाधधकारी, नामिक 
याींनी सदर क्षेत्राच्या नुकसान भरपाईच ेदर ठरविण्यासाठी सींबींधधत खातदेाराींची बैठक 
आयोजित केली होती. त्या बैठकीत त्याींनी रु. १५ लाख प्रती एकर इतका दर घोवषत 
केला आहे. तर्ावप, सींबींधधत खातदेाराींनी भूसींपादनास विरोध दिगविला आहे. 
     मा.मींत्री (उद्योग) याींच्या अध्यक्षतेखाली दद. २६/०३/२०१५ रोिी झालेल्या 
बैठकीत मौिे सायने (बु.) येर्ील ४९४.२३९१ हे. आर इतके क्षेत्र सींपादनास असणारा 
विरोध ि पुरेसा पाणी पुरिठा उपलब्ध नसल्याची बाब विचारात घेिून सदरच ेक्षेत्र 
िगळण्याचा ननणगय घेण्यात आला असून त े क्षेत्र िगळण्याची कायगिाही सुरु आहे. 
तसेच सायने (खु.) येर्ील ८७.५३ हे. आर इतके क्षेत्र मालेगाि औद्योधगक क्षेत्रासाठी 
मिल्लक राहत असल्यामुळे सदर क्षेत्र सींपादन करणे आधर्गकदृष्या व्यिहायग होत 
नसल्यामुळे त ेक्षेत्र देखील िगळण्याची कायगिाही करण्यात येत आहे. 

----------------- 
नामशि ये्े टममवनल मािेट उभारण्याच्या प्रस्त्तािास मान्यता  

ममळूनही अद्याप िाम सुरु न झाल्याबाबत 

(५४) *  ८०४९   श्री.जयिांतराि जाधि, श्री.किरण पािसिर, श्री.हेमांत टिले, 
श्री.ददपिराि साळुांखे-पाटील, श्री.सनतश चव्हाण, श्री.अमरमसांह पांडडत, श्री.ख्िाजा बेग, 
श्री.सांददप बाजोररया, श्री.अननल भोसले, श्री.नरेंद्र पाटील :   सन्माननीय पणन मांरी 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) नामिक येरे् ्ममगनल माके् उभारण्याच्या प्रस्तािास ददनाींक २२ िुलै, २००९ 
रोिी मींत्रीमींडळ बैठकीमध्ये मान्यता ममळूनही माहे मे, २०१५ पयांत सदर ्ममगनल 
माके्च ेकाम सुरु झाले नसल्याच ेननदिगनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर ्ममगनल माके् उभारणीसाठी ददनाींक ७ िानेिारी २०१२ रोिी 
िा त्यासुमारास विभागीय आयुक्त, नामिक याींनी सहकार ि पणन विभागाला प्रस्ताि 
सादर केलेला आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, जिल्हा प्रिासनाने प्रस्तावित केलेली िागा हस्ताींतरीत करुन या 
्ममगनल माके्च्या उभारणीसाठी स्र्ाननक लोकप्रनतननधीींनी ददनाींक १२ िानेिारी, 
२०१५ रोिी िा त्यासुमारास िासनाकड ेमागणी केलेली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
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(४) असल्यास, उक्त प्रकरणी िासनामाफग त कोणती कायगिाही केली िा करण्यात येत 
आहे, अद्याप कोणतीही कायगिाही केलेली नसल्यास, विलींबाची कारणे काय ? 
  
श्री. चांद्रिाांत पाटील : (१) होय. 
(२) होय. 
(३) होय. 
(४) नामिक ्ममगनल माके्च्या उभारणाकरीता आिश्यक असलेल्या मौिे वप ींपरी-
सय्यद, जि. नामिक येर्ील िासन मालकीची १०० एकर िमीन ्ममगनल माके्ची 
नोडल एिन्सी असलेल्या महाराषर राज्य कत वष पणन मींडळास विनामुल्य उपलब्ध 
करुन देण्याची प्रक्रिया सुरु आहे. 

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

चांद्रपूर जजल्ृयातील मूल न.प. शहरातील रस्त्त्याच ेिाम सुरु असताना िां राटदाराने  
उमा नदीतील पाण्याचा विना परिानगी उपसा िेल्याबाबत 

  

(५५) *  ७४१९   श्रीमती शोभाताई र्डणिीस :   सन्माननीय सािवजननि बाांधिाम 
(सािवजननि उपक्रम िगळून) मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) चींद्रपूर जिल्ृयातील मूल न.प. िहरातील आठिडी बािार रोड त े प.स. रोडचे 
मसमेन्् काँिी् रस्त्याच े काम सुरु असून सदर रस्त्याींच्या कामािर सींबींधीत 
कीं त्रा्दार मूल उमा नदीतील पाणी कोणतीही ररतसर परिानगी न घेता उपसा करुन 
दररोि ५० त े६० ्ँकर रोडिर िापर करीत असल्याने ददनाींक २१ एवप्रल, २०१५ रोिी 
िा त्या सुमारास ननदिगनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर पाणी िापर करणाऱया कीं त्रा्दारािर िासनाने कोणती कारिाई 
केली िा करण्यात आली आहे, 
(३) नसल्यास, विलींबाची कारणे कोणती आहेत ? 
  
श्री. चांद्रिाांत पाटील : (१) हे खरे नाही. 
       सींबींधीत कीं त्रा्दाराने पा्बींधारे विभागाकडून ररतसर परिानगी घेऊन 
पाण्याचा िापर केलेला आहे. 
(२) ि (३) प्रश्न उद्् ाित नाही. 

----------------- 
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ठाणे-बेलापूर पट्टय्ात आांतरराष्ट्रीय पातळीिरील व्यापारी ि आध्वि िें द्राची स्त््ापना 
िरुन िाांदे्र ये्ील सरिारी िसाहतीच्या सुमारे १०० एिर भूखांडािर डडप्लोमॅटीि 

एन्क्लेव्ह िरण्याच्या प्रस्त्तािाबाबत 
  

(५६) *  ७८१३   श्री.किरण पािसिर, श्री.अननल भोसले, श्री.ख्िाजा बेग, श्री.नरेंद्र 
पाटील, अॅड.ननरांजन डािखरे, श्री.सुननल तटिरे, श्री.ददपिराि साळुांखे-पाटील, 
श्री.सनतश चव्हाण, श्री.विक्रम िाळे, श्री.हेमांत टिले :   सन्माननीय सािवजननि 
बाांधिाम (सािवजननि उपक्रम िगळून) मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) ठाणे-बेलापूर पट्ट यात आींतरराषरीय पातळीिरील व्यापारी ि आधर्गक कें द्राची 
स्र्ापना करुन िाींदे्र येर्ील सरकारी िसाहतीच्या सुमारे १०० एकर भूखींडािर 
िडप्लोमॅ्ीक एन्क्लेव्ह करण्याचा प्रस्ताि िासनाच्या विचाराधीन आहे, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्यास, या प्रकल्पाच्या ननयोिन आराखड्याबाबत सद्यजस्र्ती काय आहे, 
(३) या प्रकल्पासाठी अींदािे क्रकती रक्कम खचग होईल असा अींदाि आहे ? 
 

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

----------------- 
मध्यिती िारागहृ, नागपूर ये्ील मुद्रणालयासाठी िारागहृाच्या बाहेर  

स्त्ितांर इमारत बाांधिाम िरण्याबाबत 
  

(५७) *  ७३०७   श्री.नागो गाणार, श्री.अननल सोले, श्री.रामना् मोते, श्री.ममतशे 
भाांगडडया :   सन्माननीय उद्योग मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मध्यिती कारागतह, नागपूर येर्ील मुद्रणालयासाठी कारागतहाच्या बाहेर स्ितींत्र 
इमारत बाींधकाम करण्याबाबत राषरीय मध्यिती कारागतह मुद्रणालय कामगार सींघ, 
नागपूर याींनी ददनाींक ११/०५/२०१५ रोिी िा त्यासुमारास ददलेल्या ननिेदनािर नागपूर 
विभागाच्या िनप्रनतननधीींनी ददनाींक १८/०५/२०१५ रोिी िा त्यासुमारास िासनास पत्र 
पाठिून धोरणात्मक ननणगय घेण्याची विनींती केली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, या ननिेदनातील मागणीनुसार िासनाने कोणती कायगिाही केली िा 
करण्यात येत आहे? 
(३) अद्याप कायगिाही केली नसल्यास विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  



53 

श्री. सुभाष देसाई : (१) हे अींितः खरे आहे. 
      राष रीय मध् यिती कारागतह मुद्रणालय कामगार सींघ, नागपूर याींनी 
मा.मुख् यमींत्री महोदयाींना उ्द ेिून मलदहलेल् या ददनाींक ११/५/२०१५ रोिीच् या पत्रान् िये, 
िासन स् तरािर प्रयत् न करुन नागपूर मध् यिती कारागतह, नागपूर या कारागतहाच् या 
मागील भागास असलेल् या निीन गे्ने मुद्रणालयीन कमगचा-याींकरीता स् ितींत्र व् यिस् र्ा 
करुन देण् यात यािी, अर्िा कारागतहाच् या बाहेर असलेल् या मुद्रणालयाच् या िागेिर 
मुद्रणालयाची स् ितींत्र इमारत उभारुन मुद्रणालय तरेे् स् र्लाींतरीत करण् यात यािे, अिी 
विनींती केली आहे. 
      त् या अनुषींगाने ननिेदनात उपजस्र्त मुद्याींबाबत योग् य तो विचार करािा 
आणण  उधचत ननणगय  यािा, अिी मा.श्री.नागो पुींडमलक गाणार, विधानपररषद 
सदस् य याींनी मा.मुख् यमींत्री महोदयाींना उ्द ेिून मलदहलेल् या त् याींच े ददनाींक १८/५/२०१५ 
ि डॉ.मममलींद माने, विधानसभा सदस् य याींनी त् याींच े ददनाींक १४/५/२०१५ रोिीच् या 
पत्रान् िये विनींती केली आहे. 
(२) ि (३) नागपूर कारागतहाच् या बाहेरील भागात मध् यिती कारागतह मुद्रणालयाची 
खुली िागा उपलब् ध आहे. तर्ावप िासकीय मुद्रणालय ि ग्रींर्ागार, नागपूर या 
मुद्रणालयाची सध् याची इमारत मोडकळीस आल् याने त् या दठकाणी मध् यिती कारागतह 
मुद्रणालयासह िासकीय मुद्रणालय ि ग्रींर्ागार ि िासकीय लेखनसामुग्री भाींडार या 
तीनही कायागलयासाठी सींयुक् त इमारत बाींधण् याचा प्रस् ताि िासनाच् या विचाराधीन 
आहे. सदर बाींधकामाच् या अनुषींगाने प्राप् त झालेला सुधारीत आराखडा ि नकािा 
मींिूर करुन घेण् याची ि त् यानींतर ननधी उपलब् ध करुन घेण् याची कायगिाही करण् यात 
येत असून सिग सींबींधधत विभागाींची मींिूरी प्राप् त झाल् यानींतर ि इमारतीच ेबाींधकाम 
झाल् यानींतर राष रीय मध् यिती कारागतह मुद्रणालय कामगार सींघ, नागपूर याींनी 
उपजस्र्त केलेले प्रश् न ननकाली ननघतील. 

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

परभणी शहर ि तालुक्यातील महामागाविरील अनतक्रमण हटविण्याबाबत 
 

(५८) *  १०२१६   श्री.अब्दलु्लाखान दरुावणी, श्री.अमरमसांह पांडडत :   सन्माननीय 
सािवजननि बाांधिाम (सािवजननि उपक्रम िगळून) मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :-  

(१) परभणी िहर तसेच तालुक्यातील राषरीय महामागग ि राज्य महामागागिरील 
अनतिमणे ह्विण्याबाबत जिल्हाधधकारी, परभणी याींनी सन २०१४-२०१५ दरम्यान 
सािगिननक बाींधकाम विभाग परभणी ि राषरीय महामागग विभाग याींना आदेि ददले 
होते, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, परभणी िहरासह तालुक् यातील राषरीय महामागग ि राज्य 
महामागागिरील पक्क्या ि कच्च्या बाींधकामधारकाींना नो्ीस िारी करण्यात आल्या 
आहेत काय, 
(३) असल्यास, सदरील अनतिमणे ह्विण्याबाबत कोणती उपाययोिना करण्यात 
आली आहे िा येत आहे, 
(४) नसल्यास, या प्रकरणी कारिाईस होत असलेल्या विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. चांद्रिाांत पाटील : (१) हे खरे आहे. 
     जिल्हाधधकारी याींनी २७.०२.२०१५ रोिी बैठक घेऊन सूचना ददल्या आहेत. 
(२) होय. 
(३) म.न.पा. परभणी याींच्या अधधकाऱयाींसोबत िेळोिेळी अनतिमणे काढण्यात आली 
आहेत. जिल्हाधधकारी परभणी याींच्या सूचनेप्रमाणे इमारत रेषा ि ननयींत्रण रेषा 
आखल्या नींतर उिगररत अनतिमणे काढण्याच ेननयोजित आहे. 
(४) प्रश्न उद्् ाित नाही. 

----------------- 
सानेगाि (ता.रोहा, जज.रायगड) ये्ील आश्रमशाळेच्या  

इमारतीच ेबाांधिाम पूणव िरण्याबाबत 

(५९) *  ६६९२   श्री.जयांत पाटील :  ताराांकित प्रश्न क्रमाांि ४५३३ ला ददनाांि २७ 
माचव, २०१५ रोजी ददलेल्या उत्तरासांदभावत :  सन्माननीय आददिासी वििास मांरी 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) सानेगाि (ता.रोहा, जि.रायगड) येर्ील आश्रमिाळा बाींधकामाबाबत ठेकेदाराने 
कामाची प्रगती समाधानकारक न राखल्याने अधधक्षक अमभयींता, सािगिननक बाींधकाम 
मींडळ, निी मुींबई याींनी ननविदा ितग ि. २ नुसार ठेकेदारािर दींडात्मक कायगिाही 
केव्हा केली, 
(२) ठेकेदाराकडून ितग ि. २ नुसार कायगिाहीप्रमाणे क्रकती रक्कम दींड म्हणून िसूल 
केली आहे, 
(३) सदर बाींधकाम क्रकती ददिसात पूणग केले िाईल ? 
  
श्री. विष्ट् णु सिरा : (१) अधधक्षक अमभयींता, सािगिननक बाींधकाम मींडळ, निी मुींबई 
याींनी ननिीदा ितग ि. २ नुसार ठेकेदारािर दद. २८/०२/२०१२ अन्िये दींडात्मक 
कायगिाही केली आहे. 
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(२) ठेकेदाराींकडून ितग ि. २ नूसार दद. ६/१२/२०११ पासून रु. ५००/- प्रनतददन 
याप्रमाणे ७८४ ददिसाींसाठी रु. ३,९२,०००/- रक्कम दींड म्हणून िसुल केली आहे. 
(३) ठेकेदाराींच्या विनींतीनुसार सािगिननक बाींधकाम विभागाकडून सदर कामास दद. 
३१/१२/२०१५ पयांत मुदतिाढ देण्यात आली आहे. 
 

----------------- 
मुांबई-गोिा या राष्ट्रीय महामागाविरील खाांब ि िोलाड (ता.रोहा, जज.रत्नाधगरी)  

ये्ील रस्त्त्याच्या रुां दीिरणाबाबत 

(६०) *  ८६६३   श्री.अशोि उर्व  भाई जगताप, श्री.सांजय दत्त :   सन्माननीय 
सािवजननि बाांधिाम (सािवजननि उपक्रम िगळून) मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
  

(१) मुींबई-गोिा या राषरीय महामागागत येणाऱया खाींब ि कोलाड (रोहा, जि.रत्नाधगरी) 
या दोन्ही नाक्यािरील अनतिमणे रुीं दीकरणासाठी ददनाींक २६ ि २७ मे, २०१४ रोिी 
बुलडोझर लािून पोलीस बींदोबस्तात ह्विण्यात आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, खाींब ि कोलाड येर्ील महामागागच्या रुीं दीकरणाबाबत अद्याप 
कोणतीही कायगिाही करण्यात आली नसल्याच ेमाहे मे, २०१५ च्या सुमारास उघडकीस 
आले, हे खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, या प्रकरणी िासनाने चौकिी केली आहे काय, चौकिीत काय 
आढळून आले, 
(४) असल्यास, सदर रस्ता रुीं दीकरणासाठी अनतिमणे ह्िून देखील रस्ता 
रुीं दीकरणाच ेकाम अद्यापही सुरु न करण्याची कारणे काय आहेत, 
(५) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

श्री. चांद्रिाांत पाटील : (१) होय. 
       भूसींपादनात येणारी काही बाींधकामे ि अनतिमणे काढण्यात आली आहेत. 
(२) अींित: खरे आहे. 
(३)  सदर प्रकल्प भारतीय राषरीय रािमागग प्राधधकरण, निी ददल्ली याींच्या 
अखत्याररत आहे. 
(४) ि (५) काही बाींधकामाच े मूल्याींकन ि अधधग्रहण झाले नसल्याने रस्ता 
रुीं दीकरणाच ेकाम सींर् गतीने चालू आहे. 

----------------- 
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िृषी उत्पन्न बाजार सममती मुांबई (निी मुांबई जस्त््त)  
ये्ील बाजार सुरु िरण्याबाबत 

(६१) *  ९९४४   प्रा.जोगेन्द्र ििाड े:   सन्माननीय पणन मांरी पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
  

(१) कत षी उत्पन्न बािार सममती मुींबई (निी मुींबई जस्र्त) येर्ील V िीींग मधील 
अनतररक्त भािीपाला बािारातील सुमारे २८५ गाळेधारकाींना लॉ्री पध्दतीने गाळयाच े
िा्प करुन आणण बािाराच ेउद्घा्न करुनही बािार सममतीने बािार चालू न करता 
बींद ठेिला आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, गाळेधारकाींनी गाळा घेण्यासाठी काढलेले किग ि व्यािाने गाळेधारक 
किग बािारी झाले असून उक्त बािार तातडीने चालु करण्यात यािा म्हणून कत षी 
उत्पन्न व्यापारी िेल्फर असोमसएिने बािार सममती, मा.पणन मींत्री, मा.मुख्यमींत्री 
याींचकेड े िारींिार ननिेदने, अिग करुन आणण लोकप्रनतननधीींनी माहे मे, २०१५ मध्ये 
मा.मुख्यमींत्री याींचकेड ेननिेदन देऊन मागणी केली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, अद्याप बािार सुरु न करण्याची कारणे काय आहेत, 
(४) नसल्यास, सदर बािार तातडीने सुरु करण्याबाबत िासनाने कोणती कायगिाही 
केली िा करण्यात येत आहे ? 
  

श्री. चांद्रिाांत पाटील : (१) हे खरे नाही. कत वष उत्पन्न बािार सममतीने बािार बींद 
ठेिला नसून खरेदीदार नतकड ेिात नसल्याने गाळेधारक त्यात वििी व्यिहार करीत 
नाहीत. 
(२) सदर गाळयाींमध्ये कत षी उत्पन्न पुरक िेतमाल खरेदी वििीचा व्यिसाय करण्यास 
परिानगी मागणारी ननिेदने प्राप्त झाली आहेत. 
(३) ि (४) उपरोक्त विनींतीची कायद्यातील तरतुदी इत्यादीींच्या अनुषींगाने तपासणी 
सुरु आहे. 

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

नाांदेड ये्े बोगस आददिासी जात प्रमाणपर देण्यात येत असल्याबाबत 

(६२) *  ८९२४   श्री.अमरना् राजूरिर, श्री.अशोि उर्व  भाई जगताप, श्री.राजेंद्र 
मुळि, श्री.सुभाष झाांबड, श्री.रामहरी रुपनिर, श्री.सांजय दत्त :   सन्माननीय 
आददिासी वििास मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) क्रकनि् ि नाींदेड (ता.क्रकनि्, जि.नाींदेड) येरे् आददिासीींची सींख्या अधधक असली 
तरी येरे् बोगस आददिासीींचा उपद्रि िाढला असून हे बोगस आददिासी भ्रष्ाचारी 
मागागने आददिासी िात प्रमाणपत्र ममळिून मूळ आददिासीींच े हक्क दहरािून घेत 
असल्याच ेमाहे एवप्रल, २०१५ मध्ये िा त्यादरम्यान ननदिगनास आले आहे, हे खरे 
आहे काय, 
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(२) असल्यास, बोगस िात प्रमाणपत्र ममळविण्याचा प्रयत्न करणाऱयाींिर िासनाने 
चौकिी करुन कोणती कायगिाही केली आहे िा करण्यात येत आहे, 
(३) अद्याप, कोणतीच कायगिाही केली नसल्यास होणाऱया विलींबाची कारणे काय   
आहेत ? 
  

श्री. विष्ट् णु सिरा : (१) महाराषर लोकसेिा आयोगातफे ननिड झालेल्या उमेदिारापैंकी 
४६ अनुसूधचत िमातीच्या उमेदिाराींच्या िात िैधता प्रमाणपत्र प्रकरणाींची आयुक्त, 
आददिासी सींिोधन ि प्रमिक्षण सींस्र्ा, पुणे याींनी सामान्य प्रिासन विभागाच्या दद. 
१५ एवप्रल, २०१५ च्या पत्राच्या अनुषींगाने छाननी केली. त्यापैंकी २५ उमेदिाराींच्या 
प्रकरणाींमध्ये अनुसूधचत िमातीची िैधता प्रमाणपत्रे सींियास्पद असल्याच े दद. २८ 
एवप्रल, २०१५ च्या पत्रान्िये त्याींनी कळविले आहे. यापैंकी बहुताींिी प्रकरणे नाींदेड, 
क्रकनि्, देगलूर तसेच मराठिाडयातील अन्य जिल्हे ि िळगाींि तसेच अहमदनगर 
जिल््यातील आहेत. 
(२) ि (३) सदर प्रकरणी काही उमेदिाराींकडून मा. उच्च न्यायालयात रर् याधचका 
दाखल करण्यात आल्या असून मा. उच्च न्यायालय, मुींबई, औरींगाबाद खींडपीठ  
याींनी ददनाींक २ िुल,ै २०१५ रोिी सदर प्रकरणी सामान्य प्रिासन विभागाने  पुढील 
आकजस्मक ि सींभाव्यता विचारात घेऊन याधचकाकत्यागना तात्पुरत्या स्िरुपात सेिेत 
रुिू करुन यािे, असे आदेि पाररत करुन याधचका ननकाली काढलेली आहे. 
त्यानुसार स्र्धगती देण्यात आलेल्या सींबींधीत उमेदिाराींना ननयुक्ती देण्याची कायगिाही 
सामान्य प्रिासन विभागाकडून करण्यात येत आहे. 

 

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

नांदरूबार ये्ील अिसायानात ननघालेल्या पी.िे.पाटील सहिारी बँिेची मुख्य इमारत 
धुळे/नांदरुबार जजल्हा मध्यिती बँिेस देण्याबाबत 

  

(६३) *  ९०९७   श्री.चांद्रिाांत रघुिांशी, श्री.सांजय दत्त, श्री.अशोि उर्व  भाई जगताप, 
श्री.रामहरी रुपनिर :   सन्माननीय सहिार मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील 
काय :-  

(१) नींदरुबार (जि.नींदरूबार) येर्ील अिसायानात ननघालेल्या पी.के.पा्ील सहकारी 
बँकेच्या मुख्यालयाची इमारत धुळे/नींदरुबार जिल्हा मध्यिती बँकस देण्यासींदभागत सन 
२०१२-१३ दरम्यान मािी सहकार मींत्री याींच्या दालनात लोकप्रनतननधी याींची बैठक 
झाली होती, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, धुळे/नींदरुबार जिल्हा बँकेस सदरची इमारत देण्याबाबतचा ननणगय 
होऊनही त्याची अद्यापी अींमलबिािणी करण्यात आलेली नाही, हे खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त विषयाबाबत त्िरीत अींमलबिािणी करण्याबाबत िासनाने 
कोणती तातडीची कायगिाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(४) अद्याप, कोणतीच कायगिाही करण्यात आली नसल्यास विलींबाची कारणे काय  
आहेत ? 
  

श्री. चांद्रिाांत पाटील : (१) होय. 
(२) ि (३) हे अींित: खरे आहे. 
     श्री. पी के अण्णा पा्ील िनका सहकारी बँका मल. नींदरुबार या बँकेच्या 
नींदरुबार ि मिरपुर येर्ील स्र्ािर मालमत्तचेी िासन मान्यताप्राप्त 
मुल्याींकनकाराकडून अिसायकाींनी बािारभािाने फेर मलु्याींकन करुन महाराषर 
सहकारी सींस्र्ा अधधननयम १९६० च ेकलम १०५ (१) (सी १) मधील तरतूदीनुसार  
धुळे ि नींदरुबार जिल्हा मध्यिती सहकारी बँक मयाग. या बँकेस बँक्रकीं ग व्यिसायासाठी 
हस्ताींतरीत करण्याचा प्रस्ताि सहकार आयुक्त ि ननबींधक, सहकारी सींस्र्ा, महाराषर 
राज्य, पुणे याींना सादर करािा असा ननणगय झाला होता. 
     मात्र महाराषर राज्य सहकारी बँक मल. मुींबई या बँकेने त्याींच्या किगिसुलीसाठी 
वििेष िसुली ि वििी अधधकारी तर्ा सहाय्यक व्यिस्र्ापक, प्रादेमिक कायागलय 
नामिक याींनी दद. १३.९.२०१२ रोिीच्या पत्रान्िये सदरची मालमत्ता िप्त केल्याने 
पुढील कायगिाही करता आली नाही. 
(४) प्रश्न उद्् ाित नाही. 

----------------- 
सोयगाांि (ता.सोयगाांि, जज.औरांगाबाद) शहरातील मुख्य रस्त्त्याांची  

िामे प्रलांबबत असल् याबाबत 

(६४) *  ९३२८   श्री.सनतश चव्हाण, डॉ.सुधीर ताांबे, श्री.अननल तटिरे, श्री.ददपिराि 
साळुांखे-पाटील, श्री.विक्रम िाळे :   सन्माननीय सािवजननि बाांधिाम (सािवजननि 
उपक्रम िगळून) मांरी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) सोयगाींि (ता.सोयगाींि, जि.औरींगाबाद) िहरातील सािगिननक बाींधकाम उपविभाग 
फदागपुर अींतगगत िहरातील मुख्य रस्त्याची कामे दोन िषागपासुन प्रलींबबत आहेत, हे 
खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर कामे प्रलींबबत असल्यामुळे िहरातील ि िहरात येणाऱया ग्रामीण 
भागातील िाहन धारकाींना िाहन चालिताींना त्रास सहन करािा लागत असून अपघात 
होण्याच ेप्रमाण देखील िाढले आहे, हे खरे आहे काय, 



59 

(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी िासनाने चौकिी केली आहे काय, 
(४) असल्यास, सदर कामे त्िरीत पुणग करण्यासाठी िासनाने काय कायगिाही केली िा 
करण्यात येत आहे, 
(५) अद्याप, कायगिाही झाली नसल्यास विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

श्री. चांद्रिाांत पाटील : (१) अींित: खरे आहे. 
     सोयगाि िहरातील रस्त्याची एकूण लाींबी ११०० मी्र आहे. त्यापैकी ७१० 
मी्र रस्त्याच े काँिी् काम ि पक्की ग्ार बाींधकाम पणूग झालेले असून उिगररत 
३९० मी्र रस्त्याच ेकाम प्रगतीत आहे. 
(२) हे खरे नाही. 
(३) प्रश्न उद्् ाित नाही. 
(४) उिगररत कामे पूणग करण्याची कायगिाही सुरु आहे. 
(५) प्रश्न उद्् ाित नाही. 

----------------- 
पनिेल (जज.रायगड) ये्ील मनतमांद मुलाांच्या शाळेतील अनुदानात झालेला भ्रष्ट्टाचार 

(६५) *  १०१९०   श्री.धनांजय मुांडे, श्री.सुननल तटिरे, श्री.हेमांत टिले, अॅड.ननरांजन 
डािखरे, श्रीमती हुस्त्नबानू खमलरे्, श्री.सांजय दत्त, डॉ.सुधीर ताांबे, श्री.मुझफ्र्र हुसैन 
सय्यद, श्री.रामहरी रुपनिर, श्री.राजेंद्र मुळि, श्री.अशोि उर्व  भाई 
जगताप : सन्माननीय सामाजजि न् याय मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील    
काय :- 
  

(१) पनिेल (जि.रायगड) येरे् भारतीय मानि विकास सींस्रे्तफे चालविल्या िाणाऱया 
मनतमींद मुलाींच्या िाळेमध्ये िासकीय अनुदानात भ्रष्ाचार झाल्याची बाब ददनाींक   
२७ माचग, २०१५ रोिी ननदिगनास आली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर सींस्र्ाचालकाींनी बनाि् कागदपत्र ेतयार करणे, हिेरी प्ाच्या 
खो्या नडीदी करणे, ननिास स्र्ानाची िागा भाडयाची दाखिून भाडयाची रक्कम 
बोगसपणे घेणे अिा ननयमबाहय गोष्ी केल्या आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, यापूिीही सींस्रे्च्या विरोधात पालकाींनी अननयममततबे्द ल तिारी 
नडीदविल्यानींतर सहाय्यक लेखा सींचालकाींची चौकिी सममती नेमली होती, हे ही खरे 
आहे काय, 
(४) असल्यास, या सममतीने पालकाींच्या तिारीमध्ये तथय असल्याचा अहिाल देऊन 
सुध्दा तत्कालीन अपींग कल्याण आयुक्त, पुणे याींनी या प्रकरणी कोणतीही ठोस 
कारिाई केली नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(५) असल्यास, या प्रकरणाची िासनाने चौकिी केली आहे काय, 
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(६) असल्यास, दोषी सींस्र्ा चालक ि अधधकारी याींचिेर काय कारिाई केली िा 
करण्यात येत आहे, 
(७) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

श्री. राजिुमार बडोले : (१) होय हे खरे आहे. 
(२) प्रस्तुत प्रकरण सदयजस्र्तीत न्यायप्रविष् आहे. 
(३) होय हे खरे आहे. 
(४), (५) ि (६) हे खरे नाही. 

सदर सहाय्यक लेखा सींचालकाींच्या चौकिी सममतीचा अहिाल ि जिल्हा 
पररषदेच्या लेखा पररक्षण अहिालाच्या अनुषींगाने आयुक्त, अपींग कल्याण पुणे याींचे 
दद. २६.७.२०१२ च्या पत्रान्िये सदर सींस्रे्विरुध्द कारिाई करण्याच े ननदेि मुख्य 
कायगकारी अधधकारी, जिल्हा पररषद, रायगड याींना देण्यात आलेले आहेत. दरम्यान 
प्रस्तुत प्रकरणी मा. उच्च न्यायालय, मुींबई येरे् िनदहत याधचका दाखल  करण्यात 
आली. सदर याधचकेच्या अनुषींगाने मा. उच्च न्यायालयाने ननितत न्यायाधधिाींच्या 
अध्यक्षतखेाली बत्रसदस्यीय सममती ननयुक्त करुन सदर सममतीस चौकिी करुन 
अहिाल सादर करण्याच े ननदेि ददलेले आहेत. सदर सममतीने सादर केलेल्या 
अहिालाच्या अनुषींगाने िासनाच ेमत मा. उच्च न्यायालयाने मागविलेले आहे. मा. 
न्यायालयाच्या आदेिानुसार िासनाच ेमत सादर करण्याची कायगिाही चालू आहे. 
(७) विलींबाचा प्रश्न उद्् ाित नाही. 

----------------- 
पनिेल (जज.रायगड) ये्ील िोळेिाडी शासिीय िसतीगहृाच ेभाड े्िविल्याबाबत 

(६६) *  ८९७६   श्रीमती हुस्त्नबानू खमलरे्, श्री.सांजय दत्त, श्री.रामहरी रुपनिर, 
श्री.अशोि उर्व  भाई जगताप :   सन्माननीय आददिासी वििास मांरी पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :-  

(१) पनिेल (जि.रायगड) येर्ील िसतीगतहाच ेिासनाने भाड ेर्कविल्यामुळे कोळेिाडी 
िासकीय िसतीगतहातील विद्याथयाांना इमारत मालकाने इमारतीबाहेर काढल्याचे 
ददनाींक ६ एवप्रल, २०१५ रोिी िा त्यासुमारास ननदिगनास आले आहे, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्यास, उपरोक्त िसत ज गतहाच्या इमारतीच े भाड े देणे तसेच तेर्ील 
विद्याथयाांच्या समस्याींची सोडिणूक करण्याबाबत िासनाने कोणती कायगिाही केली 
आहे िा करण्यात येत आहे, 
(३) अद्याप, कोणतीच कायगिाही केली नसल्यास, होणाऱया विलींबाची कारणे काय 
आहेत ? 
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श्री. विष्ट् णु सिरा : (१) ददनाींक ०२.०४.२०१५ रोिी िसत ज गतहाच े इमारत मालक ि 
भोिन ठेकेदार याींच्यामध्ये झालेल्या िाब् दीक िादािादीमुळे इमारत मालकाने रागाने 
भोिन गतहास ि भोिन सादहत्य असलेल्या खोलीस कुलूप लािून विद्युत पुरिठा बींद 
केल्याचा प्रकार घडला होता. मात्र प्रकल्प अधधकारी, पेण याींनी इमारत मालकाींिी 
सींपकग  साधून समिून काढल्याने सदर भोिन गतह ि भोिन सादहत्याच्या खोलीचे 
कुलुप काही कालािधीतच उघडण्यात आले. 
(२) आददिासी मुलाींच े िासकीय िसत ज गतह कोळेिाडी, पनिेल (निीन) येर्ील 
िसतीगतह इमारतीच ेभाड ेतरतुदी अभािी प्रलींबबत होत.े आता अर्गसींकल्पीय वितरण 
प्रणालीिर तरतुद प्राप्त झाली असल्याने दद. ०८.०७.२०१५ रोिी इमारत भाडयाची 
देयके कोषागारात सादर केले असून रक् कम आहरीत करुन इमारत मालकास 
भाडयाची रक्कम अदा करण्याची कायगिाही गतहपाल स्तरािरुन करण्यात येईल. 
      तसेच प्रस्तुत िसत ज गतहासाठी पनिेल येर्ील बी.एङ महाविद्यालयाची 
ररकामी असलेली इमारत तात्पुरत्या स्िरुपात ममळणेबाबत उच्च ि तींत्र मिक्षण 
विभागाकड ेपाठपुरािा सुरु आहे. 
(३) प्रश्न उद्् ाित नाही. 

----------------- 
मराठा समाजातील आध्विदृष्ट्टया मागासलेल्या घटिाांसाठी राज्यात  

शैक्षणणि ि सेिाविषयि आरक्षण लागू िरण्याबाबत 

(६७) *  ७०४२   श्री.शरद रणवपसे, श्री.सांजय दत्त, श्री.हररमसांग राठोड, श्री.रामहरी 
रुपनिर, डॉ.सुधीर ताांबे, श्री.अशोि उर्व  भाई जगताप, श्री.नरेंद्र पाटील, श्री.धनांजय 
मुांड,े श्री.सुननल तटिरे, अॅड.जयदेि गायििाड, श्री.किरण पािसिर, श्री.हेमांत टिले, 
श्री.सांददप बाजोररया, श्री.प्रिाश बबनसाळे :  ता. प्र. क्र.२६६८ ददनाांि २४/०३/२०१५ 
रोजी ददलेल्या उत्तराच्या सांदभावत:    सन्माननीय सामाजजि न् याय मांरी पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) मराठा समािातील आधर्गकदृष्या मागासलेल्या घ्काींसाठी राज्यात िैक्षणणक ि 
सेिाविषयक आरक्षण लागू करण्याबाबतच्या प्रश्नािर िासनाने माहे मे २०१५ मध्ये 
िा त्यासुमारास ननणगय घेण्यात आला आहे काय, 
(२) असल्यास, ननणगयाच ेस्िस्प काय आहे, 
(३) अद्याप, ननणगय घेण्यात आला नसल्यास विलींबाची कारणे काय आहेत ि 
याबाबत िासनाची भूममका काय आहे ? 
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श्री. राजिुमार बडोले : (१) नाही. 
(२) सामान्य प्रिासन विभागाच्या दद. २१/२/२०१५ च्या िासन ननणगयान्िये मा.उच्च 
न्यायालयाच्या आदेिापूिी सदर आरक्षणाींतगगत झालेले िैक्षणणक सींस्र्ाींमधील प्रिेि ि 
िासकीय ि ननमिासकीय सेिेतील नेमणूका अबाधधत राहतील असे आदेि देण्यात 
आलेले आहेत. तसेच स्र्धगतीपूिी नोकरीकररता िादहरात ददली असल्यास सदर 
प्रिगागची पदे मा. उच्च न्यायालयाच ेअींतीम आदेि होईपयांत भरण्यात येऊ नयेत, 
असेही आदेि नमुद करण्यात आलेले आहेत. सध्या प्रकरण न्यायप्रविषठ आहे. 
(३) प्रश्न उद्् ाित नाही. 

----------------- 
येडशी त ेऔरांगाबाद राष्ट्रीय महामागव चौपदरीिरणाच्या  

भूसांपादनासाठी विलांब होत असल्याबाबत 
(६८) *  ७४९४   श्री.अमरमसांह पांडडत, श्री.जगन्ना् मशांदे, श्री.अननल भोसले, श्री.नरेंद्र 
पाटील, श्री.किरण पािसिर, श्री.ददपिराि साळुांखे-पाटील, श्री.सनतश चव्हाण, 
श्री.विक्रम िाळे, श्री.धनांजय मुांड,े श्री.ख्िाजा बेग, श्री.अब्दलु्लाखान दरुावणी :   
सन्माननीय सािवजननि बाांधिाम (सािवजननि उपक्रम िगळून) मांरी पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :-  

(१) राषरीय महामागग ि.२११ च्या येडिी त े औरींगाबाद या ्प्प्याच्या 
चौपदरीकरणाच्या कामासाठी भूसींपादन प्रक्रियेसाठी विलींब होत असून तीन िषागच्या 
कालािधीत केिळ ६५ ्क्के भूसींपादनाच ेकाम झाले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उस्मानाबाद, बीड, िालना आणण औरींगाबाद या जिल््यात 
भूसींपादनाच्या कामात होत असलेल्या विलींबामुळे िासन नतिोरीिर अधधकचा भार 
पडत आहे, हेही खरे आहे काय, 
(३) भूसींपादनाची प्रक्रिया िलद गतीने पूणग करण्यासाठी िासन कोणती उपाययोिना 
करत आहे िा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

श्री. चांद्रिाांत पाटील : (१) प्रकल्प सींचालक, भारतीय राषरीय रािमागग प्राधधकरण 
औरींगाबाद याींच्या अहिालानुसार मागील तीन िषागच्या कालािधीमध्ये एकूण २१% 
भूसींपादन झालेले आहे. 
(२) होय, 
      िममनीच्या भूसींपादनाच े काम, राषरीय महामागग कायदा १९५६ अींतगगत 
ददनाींक २९.३.२०१२ पासून केले िात आहे. सदर कायदयामध्ये िलद ि अननिायग 
भूसींपादनासाठीची तरतूद आहे. परींतु िममनीच े ननिाड े विलींबाने ददल्यामुळे निीन 
भूसींपादन कायदयाप्रमाणे मोबदला द्यािा लागणार आहे ि तो सरासरी नतप्प् 
असण्याची िक्यता आहे. 
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(३) राषरीय महामागागच्या चौपदरीकरणासाठी राषरीय महामागग कायदा १९५६ प्रमाणे 
भूसींपादन प्रगतीपर्ािर आहे. भारतीय राषरीय रािमागग प्राधधकरणामाफग त भूसींपादन 
लिकर होण्यासाठी राज्य िासन विविध स्तरािर पाठपुरािा करीत आहे. 
(४) प्रश्न उद्् ाित नाही. 

----------------- 
खामगाांि (ता.खामगाांि, जज.बुलडाणा) ये्ील बांद असलेली  
बबरला िॉटसीन ईस्त्ट प्रा.मल., िां पनी सुरु िरणेबाबत 

(६९) *  ८१५४   श्री.पाांडुरांग रु्ां डिर :   सन्माननीय उद्योग मांरी पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
  

(१) बबरला कॉ्सीन ईस् ् प्रा.मल., ही कीं पनी िानेिारी, २०१४ रोिी िा त्यादरम्यान 
पासून बींद आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, दह कीं पनी बींद असल्यामुळे १००० त े११०० कामगाराींिर उपासमारीची 
िेळ आली असुन त्याींच ेपररिार उध्िस्त होत आहेत हे खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सदर कामगाराींना रोिगार उपलब्ध करुन देण्याच्या दृजष्कोनातून 
बबरला कॉ्सीन ईस् ् प्रा.मल., दह कीं पनी तात्काळ सुरु करणे बाबत िासन काय 
कारिाई करणार आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय ? 
  

श्री. सुभाष देसाई : (१) होय. 
(२) मे. बबलाग कॉ्सीन ईस्् प्रा.मल. या उद्योग घ्काींमध्ये प्रत्यक्ष ि अप्रत्यक्ष 
कामगार १००० त े ११०० होत.े परींतू व्यिस्र्ापनाने सिग उद्योगाींमधील उत्पादन 
िानेिारी २०१४ पासून बींद केले आहे. 
(३) मे. बबलाग कॉ्सीन ईस्् प्रा.मल या उद्योग घ्क सुरु रहािा म्हणून या 
उद्योगास सन २०१४-२०१५ मध्ये मुींबई सहाय्यक उपिम (खास उपबींध) अधधननयम, 
१९५८ अन्िये सहाय्यक उपिम म्हणून १ िषागच्या कालािधीकररता सींरक्षण कालािधी 
ददला होता. तर्ावप, कीं पनी व्यिस्र्ापनाने सींरक्षण ममळूनही कीं पनी सुरु करण्याचा ि 
कामगाराींना कामािर घेणेसाठी प्रयत्न केले नाहीत. तर्ावप, बेकारी ननिारण्यासाठी ि 
कामगाराींच े दहत िोपासण्यासाठी पुन्हा एक सींधी देण्याच्या दृष्ीने िासनाने सन 
२०१५-२०१६ साठी सहाय्यक उपिम म्हणून पुढील १ िषागची मुदतिाढ देण्यात आली 
आहे. या सींरक्षणाची मुदत ददनाींक २७/०१/२०१५ त ेददनाींक २६/०१/२०१६ पयगत आहे. 
(४) प्रश्न उद्् ाित नाही. 

 
----------------- 
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राज्यात अपांग व्यक्तीच्या समस्त्याांच ेननरािारण होण्यासाठी स्त््ापन िेलेल्या 
जजल्हास्त्तरीय सममतीिडून योजनाांची अांमलबजािणी होत नसल्याबाबत 

(७०) *  ७५७४   डॉ.सुधीर ताांबे, श्री.सनतश चव्हाण, श्री.विक्रम िाळे, श्री.मुझफ्र्र 
हुसैन सय्यद, श्री.सांजय दत्त, श्री.अशोि उर्व  भाई जगताप, श्री.अमरना् राजूरिर, 
श्रीमती हुस्त्नबानू खमलरे्, श्री.रामहरी रुपनिर, श्री.सुभाष झाांबड :   सन्माननीय 
सामाजजि न् याय मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) अपींग कायद्याची अींमलबिािणी आणण अपींगासाठी असणाऱया सरकारी योिनाींची 
प्रभािी अींमलबिािणी करण्यासाठी तसेच जिल््यातील अपींगाच्या समस्या ि त्यािर 
उपाययोिना करण्यासाठी सन २०१० पासून जिल्हास्तरािर जिल्हा अपींग समन्िय 
सममती स्र्ापन करण्यात येऊनही सदरील सममतीकडून योिनाींची अींमलबिािणी 
झाली नसल्याच ेददनाींक ३० एवप्रल, २०१५ रोिी ननदिगनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) सदर सममतीने प्रत्येकी तीन मदहन्यात एकदा बैठक घेणे बींधनकारक असताना 
पुणे जिल्हा सममतीने दोन िषागत फक्त चार बैठकाच घेतल्याच ेमाहे एवप्रल, २०१५ 
मध्ये ननदिगनास आले, हे ही खरे आहे काय, 
(३) तसेच अपींगाच्या अनेक योिना कालबा्य झाल्या असून काही योिनाींना ननधी 
न ममळाल्याने लाभार्ी त्यापासून िींधचत आहेत, हे खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, उपरोक्त अपींगाींच े प्रश्न प्रभािीपणे सोडविण्याकरीता आयोगाची 
स्र्ापना करण्यात येणार आहे काय, 
(५) असल्यास याबाबत िासनाने काय कायगिाही केली आहे िा करण्यात येत आहे, 
(६) नसल्यास, विलींबाची सिगसाधारण कारणे काय आहेत ? 
  

श्री. राजिुमार बडोले : (१) हे खरे नाही. 
(२) हे खरे आहे. 
(३) अिींत: खरे आहे. 
        अपींगाींकरीता पूिीपासून राबविण्यात येणाऱया योिनाींमध्ये कालानुरुप बदल 
करणे तसेच सदर योिनाींतील लाभाथयागची उत्पन् न मयागदा िाढविणे आिश्यक असून, 
या अनुषींगाने बीि भाींडिल योिनेतील लाभाथयागची उत्पन् न मयागदा तसेच प्रकल्प 
खचग मयागदा िाढविण्यात आलेली आहे. इतर योिनाींबाबतही सुधाररत प्रस्ताि 
आयुक्त, अपींग कल्याण याींचेकडून मागविण्यात आलेले असून, प्राप्त प्रस्तािानुसार 
पुढील कायगिाही करणे िक्य आहे. 
(४), (५) ि (६) प्रश्न उद्् ाित नाही. 

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



65 

उांबरोठे (ता.िाडा, जज.पालघर) ये्ील िसत ज गहृाच ेिाम प्रलांबबत असल्याबाबत 

(७१) *  ९६११   श्री.आनांद ठािूर, श्री.हेमांत टिले, श्री.राहुल नािेिर, श्री.ख्िाजा 
बेग :   सन्माननीय आददिासी वििास मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील     
काय :- 
  

(१) िाडा तालुक्यातील (जि.पालघर) उीं बरोठे रस्त्यालगत नव्याने बाींधलेल्या आददिासी 
िसनतगतहाच ेददनाींक १४ ऑगस््, २०१४ रोिी उद्घा्न करण्यात आले आहे, हे खरे 
आहे काय, 
(२) असल्यास, िसनतगतहाच्या सींकुलनातील बरीच कामे अपूणग अिस्रे्त असल्याने 
सदर िसनतगतहे िापराविना बींद जस्र्तीत आहे, हे खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त बाब १ ि २ नूसार चौकिी करण्यात आली आहे काय, 
(४) असल्यास, चौकिीच्या अनुषींगाने अपूणग ि ननकत ष् दिागच े काम करणाऱया 
ठेकेदाराविरुध्द िासनाद्िारे कोणती कारिाई करण्यात आली आहे िा येत आहे, 
(५) नसल्यास, कारिाईस होत असलेल्या विलींबाची सिगसाधारण कारणे काय आहेत ? 
  

श्री. विष्ट् णु सिरा : (१) हे खरे आहे. 
(२) इमारतीींचा दक्षता ि ननयींत्रण प्रादेमिक प्रयोगिाळा याींचा तपासणी अहिाल 
अप्राप्त असल्याने तसेच िसतीगतहाकररता कायमस्िरुपी पाणीपुरिठा सुविधा उपलब्ध 
नसल्याने सदर िसत ज गतह निीन इमारतीमध्ये स्र्लाींतरीत करणे िक्य झाले नाही. 
      इमारतीच्या दठकाणी २ बोअर (कुपनमलका) मारण्यात आलेल्या आहेत. परींतु 
त्यास पाणी लागलेले नाही. दसुरा पाण्याचा स्त्रोत त्या दठकाणी उपलब्ध नाही. परींतु 
तात्पुरती व्यिस्र्ा ि उपाययोिना म्हणून सद्यजस्र्तीत िसनतगतह इमारतीच्या 
निीक खािगी मालकीच्या विदहरीतून पाणी िापरण्यास सींबींधधत मालकाच ेसींमतीपत्र 
प्राप्त झालेले आहे. 
      सािगिननक बाींधकाम विभागाच ेसक्षम अधधकारी याींनी िेळोिेळी भे् देऊन 
कामाच्या दिागची तपासणी केलेली आहे. इमारतीची गुणित्ता तपासणी करुन 
गुणित्ता प्रमाणपत्र ममळणेबाबत प्रकल्प अधधकारी, िव्हार याींनी सहाय्यक सींिोधन 
अधधकारी, दक्षता ि ननयींत्रण प्रादेमिक प्रयोगिाळा, तुभे, निी मुींबई याींना कळविले 
आहे. तपासणी प्रमाणपत्र प्राप्त झाल्यानींतर इमारत ताब्यात घेण्याची कायगिाही 
करण्यात येईल. 
(३), (४) ि (५) प्रश्न उद्् ाित नाही. 

----------------- 
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राज् यातील विनाअनुदाननत १२३ अपांग शाळाांना ननयमबा्यररत्या  
मान् यता देण् यात आल् याबाबत 

(७२) *  ९७७५   श्रीमती शोभाताई र्डणिीस :   सन्माननीय सामाजजि न् याय 
मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज् यातील विनाअनुदाननत १२३ अपींग िाळाींना अनुदानीत तत् तािर नुकतीच 
मान् यता देण् याींत आल् याच े ददनाींक २३ एवप्रल, २०१५ रोिी ननदिगनास आले, हे खरे 
आहे काय, 
(२) असल् यास, सदर िाळाींना मान् यता देताना ननयमाच े उल् लींघन झाले असल् याची 
तिार प्रहार अपींग िाींती आींदोलन सींघ्नेनी केली, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल् यास, उक् त प्रकरणाची िासनाने चौकिी केली आहे िा करण् यात येत आहे, 
(४) नसल् यास, विलींबाची कारणे कोणती ? 
  
श्री. राजिुमार बडोले : (१) होय. 
(२) नाही. 
(३) ि (४) प्रश्न उद्् ाित नाही. 

----------------- 
  
एिाजत्मि आददिासी प्रिल् पाांतगवत असलेल् या अनुदाननत आददिासी आश्रम शाळेतील 

मशक्षि िमवचाऱ् याांना िेतन ददले जात नसल् याबाबत 

(७३) *  ९६७९   श्री.नागो गाणार, श्री.अननल सोले, श्री.रामना् मोत े:  ताराांकित 
प्रश्न क्रमाांि २७७२ ला ददनाांि २० माचव, २०१५ रोजी ददलेल्या उत्तरासांदभावत-:    
सन्माननीय आददिासी वििास मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) एकाजत्मक आददिासी विकास प्रकल् प भींडारा अींतगगत असलेल् या अनुदाननत 
आददिासी आश्रम िाळेतील मिक्षक कमगचाऱ याींच ेिेतन दर मदहन् याच् या १ तारखेलाच 
अदा केल् या िात नाही, हे खरे आहे काय, 
(२) असल् यास, या प्रकरणी मागील अनेक ददिसाींपासून िारींिार तिारी पत्र देऊनही 
आददिासी विकास विभागातफे अद्यापपािेतो कोणतीही कायगिाही करण् यात आली 
नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल् यास, उपरोक् त प्रकल् पाींतगगत असलेल् या अनुदाननत आददिासी आश्रम 
िाळेतील मिक्षक कमगचा-याींच ेिेतन दर मदहन् याला १ तारखेलाच अदा केल् या िाईल 
याची व् यिस् र्ा िासन करणार आहे काय ? 
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श्री. विष्ट् णु सिरा : (१) हे खरे आहे. 
(२) हे खरे नाही. 
(३) अनुदाननत आश्रमिाळाींमधील मिक्षक/मिक्षकेत्तर कमगचाऱयाींच े िेतन िेळेिर 
दरमहा १ तारखेला अदा करण्याबाबत िासन पररपत्रक दद. २.१.२०१५ अन्िये सुचना 
ननगगममत करण्यात आल्या आहेत. तसेच एकाजत्मक आददिासी विेकास प्रकल्प भींडारा 
अींतगगत येत असलेल्या ८ प्रार्ममक /माध्यममक अनुदाननत आश्रमिाळाींना िेतन 
देयके विहीत ददनाींकास सादर करणेबाबत प्रकल्प अधधकारी भींडारा याींनी त्याींचे 
पररपत्रक दद. १७.१२.२०१४ अन्िये कळविलेले आहे. िेतन देयके विदहत िेळेत सादर 
करण्याबाबत अनुदाननत आश्रमिाळेच्या मुख्याध्यापकाींना पुन्हा सूचना देण्यात 
येतील. िेतन देयके प्राप्त झाल्यास त्याींच ेिेतन दर मदहन्याींच ेएक तारखेला प्रदान 
करण्याची कायगिाही करण्यात येत.े 

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

मौजे उपिळे (िदमिाडी) (ता.मशराळा, जज.साांगली) ये्ील उपिळे त ेमशराळा 
(ग्रा.मा.क्र.३१) या रस्त्त्यािरील मोरणा नदीिर पुल बाांधण् याबाबत 

(७४) *  ९९४५   प्रा.जोगेन्द्र ििाड े:   सन्माननीय सािवजननि बाांधिाम 
(सािवजननि उपक्रम िगळून) मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मौिे उपिळे (कदमिाडी), (ता.मिराळा, जि.साींगली) येर्ील उपिळे त े मिराळा 
(ग्रा.मा.ि.३१) या रस्त्यािरील मोरणा नदीिर पूल नसल्यामुळे तरे्ील 
नागररकाींना मोठया प्रमाणात त्रास सहन करािा लागत आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, यासींदभागत ददनाींक ८ िानेिारी, २०१५ रोिी मौिे उपिळे, कदमिाडी, 
मिराळा या गािातील ग्रामस्र्ाींनी मा.मुख्यमींत्री, मा.ग्रामविकास मींत्री याींना ननिेदन 
ददले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, त्यानुषींगाने िासनाने मोरणा नदीपात्रात निीन पुल अर्िा पादचारी 
पूल होणेबाबत कोणती कायगिाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(४) असल्यास, मोरणा नदीपात्रातील निीन पुलाच ेअर्िा पादचारी पुलाच े बाींधकाम 
क्रकती कालािधीमध्ये पूणग करण्यात येईल, 
(५) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. चांद्रिाांत पाटील : (१), (२), (३), (४) ि (५) प्रश्नाधीन पूल हा ग्रा.मा. ३१ या 
जिल्हास्तरीय रस्त्यािर असल्यामुळे प्रस्तुत पुलाच ेकाम जिल्हा ननयोिन सममतीची 
मान्यता, ननकष ि ननधीच्या उपलब्धतचे्या अधधनतेने हाती घेण्याचा प्रयत्न राहील. 

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



68 

उमरी-िारेगाांि (जज.नाांदेड) या रस्त्त्याची दरुुस्त्ती िरण्याबाबत 
  

(७५) *  ८९२६   श्री.अमरना् राजूरिर, श्री.सांजय दत्त, श्री.अशोि उर्व  भाई 
जगताप, श्री.सुभाष झाांबड :   सन्माननीय सािवजननि बाांधिाम (सािवजननि उपक्रम 
िगळून) मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) उमरी-कारेगाींि (जि.नाींदेड) येर्ील बारा क्रक.मी अींतराच्या रस्त्यािर िागोिागी 
मोठया प्रमाणात खड्ड ेपडले असल्याच ेमाहे मे, २०१५ मध्ये ननदिगनास आले आहे, 
हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त रस्त्यािरुन प्रिास करणारी अनेक िाहनाींची तसेच प्रिािाींची 
गैरसोय होत आहे हे ही खरे आहे काय, 
(३) नसल्यास, यामागील विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. चांद्रिाांत पाटील : (१) हे खरे नाही. 
प्रश्नाधीन रस्त्याच्या सदर लाींबीतील खड्ड े डाींबर ममश्रीत खडीने भरुन तात्पुरती 
दरुुस्ती केली असून रस्ता िाहतूकीसाठी सुजस्र्तीत केला आहे. 
(२) प्रश्न उद्् ाित नाही. 
(३) प्रश्न उद्् ाित नाही. 

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

महाराष्ट्र विधानपररषद 
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