
महाराष्ट्र विधानपररषद 
तिसरे अधधिेशन, २०१५ 
--------------------------------------------- 

िाराांकिि प्रश्नोत्िराांची यादी 
  

मांगळिार, ददनाांि ०८ डिसेंबर, २०१५ / अग्रहायण १७, १९३७ ( शिे ) 
  
(१) सहिार, पणन आणण िस्त्रोद्योग, सािवजतनि 

बाांधिाम (सािवजतनि उपक्रम िगळून) मांरी 

 

  याांच ेप्रभारी विभाग 
(२) आददिासी वििास मांरी 
(३) उद्योग मांरी 
(४) सािवजतनि बाांधिाम (सािवजतनि उपक्रम) मांरी 
(५) सामाजजि न्याय आणण विशेष सहाय्य मांरी 

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

प्रश्नाांची एिूण सांख्या - १११ 
------------------------------- 

राज्यािील शेििऱयाांच्या िापसाला हमी भाि ममळण्याबाबि 
  

(१) *  ११६०७   श्री.माणणिराि ठािरे, श्री.अशोि उर्व  भाई जगिाप, श्री.सांजय 
दत्ि, श्री.राजेंद्र मुळि, श्री.मुझफ्र्र हुसैन सय्यद, श्री.शरद रणवपसे :   सन्माननीय 
पणन मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील कापूस उत्पादक शेतकऱयाींच्या कापसाला हमी भाव ममळत नसल्याने 
राज्यातील शेतकरी आर्थिक अडचणीत सापडला, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, राज्यातील कापूस एकार्िकार योजना देखील अनेक वर्ािपासून बींद 
करण्यात आली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, शेतकऱयाींच्या कापसाला हमी भाव नसल्याने शेतकऱयाींनी एकरी बोनस 
देण्याची मागणी केली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, पयाियी कापूस खरेदी व्यवस्था उभारणे, शेतकऱयाींच्या कापसाला हमी 
भाव ममळणे तसेच त्याींना एकरी बोनस देण्याबाबत शासनाने कोणती कायिवाही केली 
वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. चांद्रिाांि पाटील : (१) हे खरे नाही. 
(२) कापूस एकार्िकार खरेदी योजना ददनाींक ३०.६.२००१ पासून सींपुष्ात आली आहे. 
तथावप, कापूस उत्पादक शेतकऱयाींची खाजगी व्यापाऱयाींकडून वपळवणूक होऊ नये, 
म्हणून सन २००१ त े२००८ या कालाविीत महाराषर राज्य सहकारी कापूस उत्पादक 
पणन महासींघामार्ि त राज्यात हमीभावाने कापूस खरेदी करण्यात आली. हींगाम सन 
२००८-०९ त े २०१३-१४ पयंत शासनाच्या ननदेशानुसार ककमान आिारभुत ककीं मत 
योजनेंतगित कें द्र शासनाच्या नारे्ड या सींस्थेच ेउपअमभकताि म्हणून महाराषर राज्य 
सहकारी कापूस उत्पादक पणन महासींघाकडून राज्यात हमीभावाप्रमाणे कापूस खरेदी 
करण्यात आली. हींगाम २०१४-१५ पासून राज्यात भारतीय कपास ननगम मयाि., याींचे 
उप अमभकताि म्हणून महाराषर राज्य सहकारी कापूस उत्पादक पणन महासींघामार्ि त 
हमी दराने कापसाची खरेदी करण्यात येत आहे. 
(३) व (४) कापसाला हमी भाव नसल्याने शेतक-याींनी एकरी बोनसची मागणी केली 
आहे हे खरे नाही. शेतकऱयाचा कापूस ककमान आिारभूत ककीं मतीवर खरेदी केला 
जातो. 
(५) कें द्र व राज्य शासन हमी दरावर कापूस खरेदी करीत आहे. 

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

राज्यािील धनगर जमािीस अनुसूच ज ि जमािीच्या सिलिी ममळिून देण्याबाबि  

(२) *  ११४८२   श्री.शरद रणवपसे, श्री.नागो गाणार, श्री.अतनल सोले, श्री.रामनाथ 
मोि,े अॅि.तनरांजन िािखरे, श्री.हेमांि टिले, श्री.ख्िाजा बेग, श्री.आनांद ठािूर, 
श्री.ददपिराि साळुांखे-पाटील, श्री.किरण पािसिर, श्री.नरेंद्र पाटील, श्रीमिी विद्या 
चव्हाण, श्री.अमरमसांह पांडिि, श्री.विक्रम िाळे, श्री.अब्दलु्लाखान दरुावणी, श्री.रामराि 
िििुिे, श्री.राजेंद्र जैन, श्री.सतिश चव्हाण, श्री.धनांजय मुांिे, श्रीमिी हुस्त्नबानू खमलरे्, 
श्री.आनांदराि पाटील, श्री.सांजय दत्ि, श्री.रामहरी रुपनिर, श्री.सुभाष झाांबि, 
श्री.अशोि उर्व  भाई जगिाप, श्री.मुझफ्र्र हुसैन सय्यद, श्री.सुतनल िटिरे :   
सन्माननीय आददिासी वििास मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) ददनाींक ४ जानेवारी, २०१५ रोजी झालेल्या िनगर समाजाच्या अर्िवेशनात 
मा.मुख्यमीं्ी याींनी िनगर समाजाच्या आर्षणणाचा प्र्न मागगी  लावून सवलती 
ममळवून देण्याच े आ् वासन ददले होत ेतसेच नागपूर ववभागाच्या लोकप्रनतननर्िींनी 
देखील ददनाींक ८ सप् े्ंबर, २०१५ रोजी सवलती ममळवून देण्याबाबत कायिवाही 
करण्याची शासनास ववनींती केली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, या प्रकरणी िनगर समाजातरे् शासनाकडे वेळोवेळी ननवेदन देऊन 
सदर समाजाला अनुसूर्चत जमातीच्या सवलती लाग ूकरण्याची मागणी केली, हे ही 
खरे आहे काय, 
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(३) असल्यास, सदर समाजास आर्षणण देण्याच्या प्र्नावर आददवासी ववकास 
सींशोिन सींस्था (्ेरी) आणण ्ा्ा समाज ववज्ञान सींस्था (्ीआयएसएस) याींच्याकडून 
मागववण्यात आलेले अहवाल शासनास प्राप्त झाले आहे काय, 
(४) असल्यास, अहवालाींच े स्वरुप काय आहे व त्यानुसार पुढे कोणती कायिवाही 
करण्यात आली वा येत आहे, 
(५) असल्यास, सदर समाजाचा अनुसूर्चत जमातीत समावेश करताना ननकर् पुणि 
करीत असल्याचा प्रस्ताव कें द्र शासनाकड ेपाठववला आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(६) असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय आढळून 
आले, 
(७) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. विष्ट् णु सिरा : (१) व (२) होय. 
(३) व (४) सदर आ्वासनाच्या अनुर्ींगाने, महाराषरातील िनगर ही भ्की जमात व 
“Oraon, Dhangad” या अनुसूर्चत जमातीबाबत अभ्यासपूविक सींशोिन करुन 
अहवाल पाठववण्याबाबत ददनाींक २२ सप् े्ंबर, २०१५ च्या प्ान्वये आयुक्त, 
आददवासी सींशोिन व प्रमश्षणण सींस्था, पुणे तसेच सींचालक, ्ा्ा इन्सन्स्््यू् ऑर् 
सोशल सायन्सेस, मुींबई याींना कळववण्यात आलेले आहे. 
        त्यानुसार ्ा्ा इन्सन्स्््यू् ऑर् सोशल सायन्सेस, मुींबई याींचकेडून ददनाींक 
६ नोव्हेंबर, २०१५ रोजीच्या ई-मेल द्वारे प्रस्ताव प्राप्त झाला.  त्यास  शासन ज्ञापन 
ददनाींक १९ नोव्हेंबर, २०१५ अन्वये मींजूरी देण्यात आलेली आहे.  सदर सींस्थेमार्ि त 
तीन ्प्प्यात सींशोिनाच े काम करण्यात येणार असून सध्या पदहल्या ्प्प्यातील 
सींशोिनाच ेकाम सुरु आहे. 
         तर, आयुक्त, आददवासी सींशोिन व प्रमश्षणण सींस्था, पुणे याींनी 
आ्वासनाच्या अनुर्ींगाने ददनाींक २ नोव्हेंबर, २०१५ च्या प्ान्वये वस्तून्सस्थतीदशिक 
अहवाल शासनास सादर केलेला आहे. 
(५), (६) व (७) प्र्न उद्भ् ावत नाही. 
 

----------------- 
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राज्यािील विशेषि: मुांबई-पुणे महामागाविरील टोल बांद िरण्याबाबि 

(३) *  ११२४७   श्री.सांजय दत्ि, श्री.अशोि उर्व  भाई जगिाप, श्री.मुझफ्र्र हुसैन 
सय्यद, श्रीमिी ददप्िी चिधरी, श्री.शरद रणवपसे, श्री.रामहरी रुपनिर, प्रा.जोगेन्द्र 
ििािे, श्री.नरेंद्र पाटील, श्री.सुतनल िटिरे, श्री.धनांजय मुांि,े श्री.हेमांि टिले, श्री.सांददप 
बाजोररया, श्री.किरण पािसिर, श्री.ददपिराि साळुांखे-पाटील, श्री.ख्िाजा बेग, 
श्री.सतिश चव्हाण, श्री.अमरमसांह पांडिि, श्री.जयिांिराि जाधि, श्री.अतनल भोसले, 
श्री.अब्दलु्लाखान दरुावणी :   सन्माननीय सािवजतनि बाांधिाम (सािवजतनि उपक्रम 
िगळून) मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१)  मुींबईच्या प्रवेशव्दारावरील ्ोलमिून एमईपी इन्रास्रक्चर कीं पनीने अवघ्या साडे 
चार वर्ाित तब्बल ११७६ को्ी रुपयाींची कमाई केली असून ५० ्क्के रक्कम दरवर्गी  
्ोल आणण वाहनाींच्या सींख्येत होणारी वाढ ल्षणात घेता १६ वर्ािच्या या 
्ोलवसुलीच्या ठेक्यात कीं पनीस ककमान नतप्प् र्ायदा होण्याची शक्यता वतिववली 
जात असल्याच ेमाहे सप् े्ंबर, २०१५ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशिनास आले, हे खरे 
आहे काय, 
(२) असल्यास, मुींबई-पुणे महामागािवर तासाला र्क्त ४ वाहने प्रवास करतात अशी 
मादहती आयआरबीच्या ठेकेदाराने करारनाम्यात ददली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, राज्यात एमएसआरडीसी, नॅशनल हायवे ॲथोरर्ी आणण मॉनन्र 
युनन् याींच्या ्ोल आकडवेारीत मोठी तर्ावत असल्याच े अभ्यासक श्री. सींजय 
मशरोडकर याींनी शासनाच्या ननदशिनास आणले आहे, हे खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, २१०० को्ी रुपयाींच्या बदल्यात मुींबईच्या प्रवेशव्दारावरील पाच 
्ोलनाक्याींवर माहे डडसेंबर, २०१० त े जानेवारी, २०२६ पयंत १६ वर्े ्ोलवसुलीचा 
ठेका एमईपी इन्रास्रक्चर कीं पनीस देण्यात आला आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(५) असल्यास, मुींबई शहरातील प्रवेश द्वारावर ्ोल बींद करण्याच्या ननणियाबाबत 
नेमलेल्या सममतीचा अहवाल शासनाला प्राप्त झाल्यानींतर हलक्या चारचाकी 
वाहनाींवरील ्ोलबींदी करण्याबाबत शासन ननणिय घेईल असे मा.साविजननक उपक्रम 
मीं्ी महोदयाींनी माहे ऑगस््-२०१५ मध्ये वा त्यादरम्यान ननवेदन केले होते, हे ही 
खरे आहे काय, 
(६) असल्यास, खो्ी मादहती देवून शासनाची ददशाभूल केल्याप्रकरणी सींबींर्ित 
ठेकेदाराींवर कारवाई करणे तसेच राज्यातील सींपूणि ्ोल बींदी करण्यासींदभाित शासनाने 
काय कायिवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(७) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. चांद्रिाांि पाटील : (१) माहे ऑगस्् २०१५ अखेर पयतं एम.ई.पी. कीं ्ा्ात 
पथकराद्वारे झालेल्या वसुलीची रक्कम रु. १३६२.५९ को्ी आहे. मुींबईतील पाच 
प्रवेश पथकर नाक्याींच े मसक्युरर्ायझशेन करुन रु. २१०० को्ी इतकी एक रकमी 
आगाऊ रक्कम भरल्यावर ददनाींक १९.११.२०१० पासून १६ वर्ांकरीता सवि उड्डाणपूल, 
भुयारीमागि इ. याींची देखभाल दरुुस्तीसह OMT कीं ्ा् मे.एम.ई.पी. इन्रास्रक्चर 
प्रा.मल. मुींबई ठेकेदारास देण्यात आले आहे. १६ वर्ांच्या OMT कीं ्ा्ात होणाऱया 
वसूली व दरुुस्ती देखभाल, कीं ्ा्दाराच्या कजािवरील व्याज तसेच त्याचा व्यवहायि 
नर्ा (Reasonable Profit) इत्यादी खचािचा दहशोब पाहता १२.६०% अींतगित 
परतावा (I.R.R.) ममळण्याची शक्यता आहे. 
(२) नाही. मुींबई-पुणे द्रतुगतीमागािवर दर तासाला सध्या प्रवास करणाऱया वाहनाींची 
सींख्या सरासरी १३९४ वाहने आहे. 
(३) अशा आशयाच ेप् शासनास प्राप्त झाले आहे. 
(४) मुींबईतील पाच प्रवेश पथकर नाक्याींच ेमसक्युरर्ायझशेन करणे या प्रकल्पाींतगित 
रु.२१०० को्ी इतकी एक रकमी आगाऊ रक्कम पथकर व देखभाल दरुुस्ती कीं ्ा्दार 
मे.एम.ई.पी. इन्रास्रक्चर प्रा.मल. मुींबई याींनी भरल्यावर ददनाींक १९.११.२०१० पासून 
१६ वर्ांकरीता सवि उड्डाणपूल, भुयारीमागि इ. याींची देखभाल दरुुस्तीसह OMT कीं ्ा् 
ठेकेदारास देण्यात आले आहे. 
(५) व (६) याप्रकरणी शासनाच े पथकर िोरण व करारनाम्यातील तरतूदी याबाबत 
सखोल अभ्यास करुन अहवाल सादर करणेकरीता शासनाने अनतररक्त मुख्य सर्चव 
(सा.बाीं.ववभाग) याींच्या अध्य्षणतखेाली सममती नेमली आहे. सममतीच्या अहवालानुसार 
याबाबत पुढील कायिवाही शासनस्तरावर करण्यात येईल. 
(७) प्र्न उद्भ् ावत नाही. 

----------------- 
राज्यािील विमुक्ि जािी, भटक्या जमािीच्या अनुदातनि आश्रमशाळाांमध्ये िायवरि 
असलेल्या मशक्षि िमवचाऱयाांसाठी शाळा सांदहिचे ेसुधाररि प्रारुप मांजूर िरणेबाबि 

(४) *  १२४६९   श्री.विक्रम िाळे, श्री.अमरमसांह पांडिि, िॉ.सुधीर िाांबे, श्री.सतिश 
चव्हाण :  िाराांकिि प्रश्न क्रमाांि ७५२२ ला ददनाांि २० जुलै, २०१५ रोजी ददलेल्या 
उत्िराच्या सांदभावि :  सन्माननीय सामाजजि न् याय मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील ववमुक्त जाती, भ्क्या जमातीच्या अनुदाननत आश्रमशाळाींमध्ये 
कायिरत असलेल्या मश्षणक कमिचाऱयाींसाठी शाळा सींदहतचे े सुिाररत प्रारुप मींजूर 
करणेबाबत शासनाचा ववचार पूणि झाला आहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, शासनाने घेतलेल्या ननणियाच ेस्वरुप काय आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
श्री. राजिुमार बिोले : (१) व (२) होय, सद्यन्सस्थतीमध्ये खाजगी स्वयींसेवी 
सींस्थामार्ि त चालववण्यात येणाऱया आश्रमशाळा सींदहतचे े काम पूणि करुन मसुदा 
अींनतम करण्यात येत आहे. 
(३) या सींदभाित शालेय मश्षणण ववभागाच ेअमभप्राय घेण्यात येत आहे. 

----------------- 
मुांबई-पुणे एक्सपे्रस िसेच राज्यािील िाहिुिीसाठी असुरक्षक्षि  

असलेल्या घाट रस्त्त्याच्या दरुुस्त्िीबाबि 

(५) *  ११५४१   श्रीमिी ददप्िी चिधरी, श्री.सांजय दत्ि, श्रीमिी हुस्त्नबानू खमलरे्, 
श्री.अशोि उर्व  भाई जगिाप, श्री.शरद रणवपसे, श्री.मुझफ्र्र हुसैन सय्यद, 
िॉ.(श्रीमिी) नीलम गोऱहे, श्री.अतनल भोसले, श्री.जयिांिराि जाधि, श्री.ददपिराि 
साळुांखे-पाटील, श्री.नरेंद्र पाटील, श्री.किरण पािसिर, श्री.ख्िाजा बेग, श्री.हेमांि टिले, 
श्री.रामहरी रुपनिर, श्री.अनांि गािगीळ, श्री.रामराि िििुिे, श्री.महादेिराि महाडिि, 
श्री.सुभाष झाांबि : सन्माननीय सािवजतनि बाांधिाम (सािवजतनि उपक्रम) मांरी पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मुींबई-पुणे एक्सपे्रस हायवेवर आडोशी बोगदा व खींडाळा-बोरघा्ामध्ये 
पावसाळयात जुलै-ऑगस््, २०१५ मध्ये तीन वेळा दरड कोसळल्याने ५ जणाींचा मतृ्यू 
झाला आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, पावसाळयात मुींबई-पुणे एक्सपे्रस हायवेवर दरडी कोसळण्याच ेस् सुरु 
असल्याने वाहतुक कोंडी होऊन प्रवाशाींची गैरसोय होत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, मुींबई-पुणे एक्सपे्रस वे प्रमाणे राज्यातील अनेक घा्-रस्त ेअशास््ीय 
पद्धतीने बाींिण्यात आले असून नैसर्गिक आपत्ती तसेच अपघातामुळे राज्यातील 
बहुताींश घा् आणण महामागि असुरक्ष्षणत बनले असल्याची बाब माहे सप् े्ंबर, २०१५ 
मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशिनास आली, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, राज्यातील बहुताींश घा् आणण महामागि प्रवासाच्या दृष्ीने असुरक्ष्षणत 
बनलेले असुन १२ राषरीय महामागि आणण २९१ राज्य महामागािवर दरवर्गी  सुमारे ३४ 
हजार लहान मोठे अपघात होत असल्याची नोंद राषरीय गुन्हे नोंदणी ववभागात 
असून कें द्र शासनाच्या घा् दरुुस्तीसाठी असलेल्या ४५०० को्ीच्या ननिी मिून 
राज्य शासनाने पाठपुरावा करुन राज्यातील घा् दरुुस्ती व दरड कोसळण्याच ेप्रकार 
रोखण्यासाठी तसेच सुर्षणा उपाययोजना करण्यासाठी ननिी उपलब्ि करुन देण्याबाबत 
काय कायिवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
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(५) असल्यास, उपरोक्त अपघातात मतृ्यू पावलेल्या व्यक्तीींच्या नातवेाईकाींना 
शासनाने कोणती आर्थिक मदत ददली तसेच सदर अपघातास कारणीभूत असणाऱया 
कीं ्ा्दार आयआरबी कीं पनीवर शासनाने कोणती कायिवाही केली वा करण्यात येत 
आहे, 
(६) असल्यास, या दठकाणी दरडीचा काही भाग अजूनही कोणत्याही ्षणणी 
कोसळण्याची शक्यता तसेच सदर रस्त्यावरील दरड कोसळण्याच ेप्रमाण रोखण्यासाठी 
शासनाने पावसाळयाआिीच ठोस यीं्णा कायािन्सन्वत करण्याबाबत काय कायिवाही केली 
वा करण्यात येत आहे, 
(७) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. एिनाथ मशांदे : (१) अींशत: खरे आहे. या मध्ये तीन व्यक्तीींचा मतृ्यू झाला आहे. 
(२) अींशत: खरे आहे. 
(३) नाही. तथावप, काही घा् रस्त े नैसर्गिकररत्या दरडी प्रवण/ अपघात प्रवण 
असल्याच ेननदशिनास आले आहे. 
(४) घा् व महामागािवरील वाहतूक सुरक्ष्षणतता उपाययोजना तयार करण्याकरीता कृती 
आरखडा तयार करण्याच ेकाम प्रगतीत असून रस्त े दरुुस्ती देखभालीसाठी उपलब्ि 
होणाऱया अनुदानापैकी ५% अनुदानाची रक्कम राखीव ठेवण्यात आली आहे. 
(५) तीन मयताींच्या वारसाींना रुपये ४ ल्षण प्रत्येकी आर्थिक मदत शासनाने केली 
आहे. सदर घ्नेची चौकशी करण्यासाठी एक सममती गठीत करण्यात आली असून 
सममतीच्या अहवालानुसार पुढील कायिवाही करण्यात येईल. 
(६) मुींबई-पुणे द्रतुगतीमागािवरील बोर घा् येथे दरड कोसळणाऱया प्रवण ्षणे्ामध्ये 
भूभागाच े ताींत्र्क सींशोिन तज्ञामार्ि त करण्यात आले आहे. तसेच कायमस्वरुपी 
उपाययोजना करणेकरीता मेकॅरे्री एनव्हायरमें् सोल्युशन्स प्रा.मल. याचशेी ददनाींक 
२५ सप् े्ंबर, २०१५ रोजी रुपये ३३.०० को्ी रक्कमेकरीता करारनामा करुन काम वगि 
करण्यात आले आहे. सदर काम सद्यन्सस्थतीत प्रगतीत आहे. 
(७) प्र्न उद्भ् ावत नाही. 
 

----------------- 
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आददिासी आश्रमशाळाांमध्ये मशक्षि ि मशक्षिेत्िर िमवचारी िेठबबगार  
म्हणून िाम िरीि असल्याबाबि 

  

(६) *  १२५९९   श्री.रामनाथ मोि,े श्री.नागो गाणार, िॉ.अपूिव दहरे : सन्माननीय 
आददिासी वििास मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्याच्या आददवासी ववभागाच्या शासकीय आश्रमशाळाींमध्ये गेल्या दहा 
वर्ािपासून तामसका तत्वावर काम करणाऱया मश्षणकाींची व रोजींदारीवर काम करणाऱया 
मश्षणकेत्तराींची सींख्या ककती आहे, 
(२) राज्याच्या ५५२ शासकीय आश्रमशाळाींमध्ये मश्षणक सींवगाित मींजूर पदाींची सींख्या 
ककती आहे, त्यापैकी ककती पदे ररक्त आहेत, 
(३) तामसका तत्त्वावर काम करणाऱया मश्षणकाींना व रोजींदारीवर काम करणाऱया 
मश्षणकेत्तर कमिचाऱयाींना सािारणपणे दरमहा क्रमश: ककती मानिन ममळते, 
(४) आश्रमशाळाींमिील मश्षणक व मश्षणकेत्तराींच्या ररक्त पदाींवर गेली १० वर्े अल्प 
मानिनावर काम करणाऱया मश्षणक-मश्षणकेत्तराींना सेवेत सामावून न घेण्याची कारणे 
काय आहेत ? 
  
श्री. विष्ट् णु सिरा : (१)  गेल्या दहा वर्ािपासून तामसका तत्वावर काम करणाऱया 
मश्षणकाींची सींख्या  १२८९ असून  रोजींदारीवर काम करणाऱया मश्षणकेत्तराींची सींख्या  
१४२२  इतकी आहे. 
(२) राज्याच्या ५५२ शासकीय आश्रमशाळाींमध्ये मश्षणक सींवगाित मींजूर पदाींची सींख्या 
६९३९ असून त्यापैकी १७१२ पदे ररक्त आहेत. 
(३) तामसका तत्वावर काम करणाऱया मश्षणकाींना पुढीलप्रमाणे मानिन ददले जात.े 
 
प्राथममक मश्षणक पदासाठी   : अप्रमशक्ष्षणत-रुपये १२/- प्रनततास 

प्रमशक्ष्षणत-रुपये १५/-प्रनततास 
माध्यममक मश्षणक पदासाठी   : अप्रमशक्ष्षणत-रुपये ५५/- प्रनततास 

प्रमशक्ष्षणत-रुपये ६२/-प्रनततास 
उच्च माध्यममक मश्षणक पदासाठी : प्रमशक्ष्षणत-रुपये  ७२/-प्रनततास 

       
     त्याचप्रमाणे रोजींदारीवर काम करणाऱया मश्षणकेतर कमिचाऱयाींना बाींिकाम 
ववभागाने  प्रमाणणत कूनन ददलेल्या दराप्रमाणे  मानिन ददले जात.े 
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(४) सदर मश्षणकाींच्या व मश्षणकेत्तर कमिचाऱयाींच्या ननयुक्त्या तात्पुरत्या स्वूनपात 
ननवडीची कोणतीही पद्धती न पार पाडता केलेल्या असल्याने त्याींना ननयममत सेवेत 
सामावुन घेण्यात आलेले नाही. 
 

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

 
 

एटापल्ली (जज.गिधचरोली) आददिासी वििास महामांिळाने खरेदी िेलेल्या  
धानाच ेपोि ेपािसाने मभजून खराब झाल्याबाबि 

 

 

(७) *  ११०८२   श्रीमिी शोभािाई र्िणिीस :   सन्माननीय आददिासी वििास 
मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
 (१)   ए्ापल्ली (न्सज.गडर्चरोली) आददवासी ववकास महामींडळातील सन २०१४-२०१५ 
या वर्ाित खरेदी केलेल्या ३५ ल्षण रुपये ककीं मतीच े ६ हजार िानाच े पोते पावसाने 
मभजून खराब झाल्याच े ददनाींक ११ सप् े्ंबर, २०१५ रोजी वा त्यासुमारास ननदशिनास 
आले हे खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, सदर प्रकरणाची शासनाने चौकशी केली काय, त्यावर काय कायिवाही 
केली वा करण्याींत येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. विष्ट् णु सिरा : (१), (२) व (३) ए्ापल्ली खरेदी कें द्रावर खरेदी झालेल्या 
१५६७७.२० न्सक्वीं्ल िानापैकी ददनाींक ३०.९.२०१५ अखेर पयतं १९९.१९ न्सक्वीं्ल 
गोदामामध्ये साठववलेला असनू ७६२२.१० न्सक्वीं्ल िानाची भरडाई करुन त्याींचा 
५१०६.८० न्सक्वीं्ल ताींदळू भारतीय अन्न महामींडळाकड े (FCI) सुपूति करण्यात आला 
आहे. या कें द्रावरील पुस्तकी साठ्यानुसार उविररत ७८५५.९१ न्सक्वीं्ल िान स्थाननक 
दठकाणी गोदामाची उपलब्िता नसल्याने खुल्या जागेवर ताडप्ीने झाकून ठेवण्यात 
आला आहे. 
 

----------------- 
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भटक्या विमुक्िाांना कक्रमीलेअर सांजे्ञमधून िगळण् याबाबि 
 

(८) *  ११४३६   श्री.हररमसांग राठोि, श्री.सांजय दत्ि, श्री.अशोि उर्व  भाई जगिाप, 
श्री.मुझफ्र्र हुसैन सय्यद :  िाराांकिि प्रश्न क्रमाांि ७५९९ ला ददनाांि २० जुलै, 
२०१५ रोजी ददलेल्या उत्िराच्या सांदभावि:    सन्माननीय सामाजजि न् याय मांरी 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) भ्क्या ववमुक्ताींना कक्रमीलेअर सींजे्ञमिून वगळण् याबाबत पावसाळी अर्िवेशन 
२०१५ सींपल्यानींतर एका मदहन्याच्या आत भ्क्या ववमुक्ताींना कक्रममलेयर मिून 
वगळण्यात येईल असे आ्वासन मा.सामान्सजक न्याय मीं्ी याींनी ददले होते, हे खरे 
आहे काय, 
(२) असल्यास, भ्क्या ववमुक्ताींना कक्रमीलेअर मिून वगळण्यात यावे असा अहवाल 
राज्य मागासवगि आयोग, पुणे याींनी देऊन सुध्दा भ्क्या ववमुक्ताींना 
कक्रमीलेअरमिून वगळण्यात आले नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, शासनाने ददलेल्या आ्वासनाची पूतिता करण्यात येणार आहे काय, 
तसेच ववमुक्ताींना कक्रमीलेअरमिून केव्हा वगळण्यात येणार आहे, 
(४) याबाबत शासनाच ेनेमके िोरण काय आहे ? 
 
श्री. राजिुमार बिोले : (१) होय. 
(२) होय. 
(३) भ्क्या ववमुक्ताींना कक्रममलेअर सींजे्ञमिून वगळण्याबाबतचा प्रस्ताव 
मीं्ीमींडळासमोर सादर करण्याची कायिवाही सुरु आहे. 
(४) प्र्न उद्भ् ावत नाही. 
 

----------------- 
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राज्यािील आश्रमशाळाांना अनुदान न ममळाल्यामुळे  
विद्यार्थयाांची होि असलेली गैरसोय  

(९) *  ११७०८   श्री.जयांि पाटील, श्री.धनांजय मुांिे, श्री.अब्दलु्लाखान दरुावणी, 
श्री.प्रिाश गजमभये, श्री.हेमांि टिले, श्री.ख्िाजा बेग, श्री.अमरमसांह पांडिि, श्री.विजय 
धगरिर, श्री.सुतनल िटिरे, श्री.ददपिराि साळुांखे-पाटील, श्रीमिी विद्या चव्हाण, 
श्री.आनांद ठािूर, श्री.अतनल भोसले, श्री.नरेंद्र पाटील, श्री.किरण पािसिर, श्री.राजेंद्र 
जैन, श्री.िवपल पाटील, श्री.रामराि िििुि,े श्री.सतिश चव्हाण, अॅि.जयदेि 
गायििाि, श्री.महादेि जानिर, श्री.राहुल नािेिर, श्री.राजेंद्र मुळि, श्री.सांजय दत्ि, 
श्री.रामहरी रुपनिर, श्रीमिी जस्त्मिा िाघ :   सन्माननीय आददिासी वििास मांरी 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील ११०० आश्रमशाळाींना मागील सहा मदहन्याींपासून अनुदान न 
ममळाल्याची बाब मश्षणक भारती सींस्थेने शासनाच्या माहे ऑगस््, २०१५ मध्ये वा 
त्या दरम्यान ननदशिनास आणली, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, आश्रमशाळाींना खचािसाठी ३० ्क्के आगाऊ रक्कम शै्षणणणक वर्ािच्या 
सुरुवातीलाच ददली जात असताना चालू शै्षणणणक वर्ि सुरु होऊन सहा मदहने होऊनही 
अनुदान ववतरीत झाले नाही तसेच शासन दर करारानुसार ननववदा काढून पुरवठा 
दराने सादहत्य पुरववले नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, आश्रमशाळेतील ५ लाख ववद्यार्थयांना अींडी, दिु, केळी अशा प्रकारचा 
पौन्सष्क आहार, गणवेश व शै्षणणणक सादहत्य, ववद्याथींनीींना नॅपकीन व अन्य 
सुवविा तसेच स््ी अिी्षणीका, कला-क्रीडा सादहत्य, वैद्यकीय सुवविा उपलब्ि न होणे 
आदी मागण्याींची पुतिता न झाल्याच े माहे सप् े्ंबर, २०१५ मध्ये वा त्यादरम्यान 
ननदशिनास आले, हे खरे आहे काय,  
(४) असल्यास, आश्रमशाळाींना अनुदान देऊन ववद्यार्थयांना उपरोक्त सोयीसुवविा 
तात्काळ उपलब्ि करण्याच्यादृष्ीने शासनाच ेिोरण काय आहे व याबाबत शासनाने 
काय कायिवाही वा उपाययोजना केल्या वा करण्यात येत आहेत, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

श्री. विष्ट् णु सिरा : (१) हे खरे नाही. 
(२) अनुदाननत आश्रमशाळेच्या अनुदानासाठी अथिसींकन्सल्पत ननिीच्या ७०% रु. 
७४८५.०९ ल्षण ननिी ववतरीत करण्यात आला आहे. 
     शासकीय आश्रमशाळेतील सोयीसुवविाींसाठी आयुक्तालय स्तरावरुन, अपर 
आयुक्त स्तरावर व प्रकल्प स्तरावरुन खरेदी सममतीच्या मान्यतेने ववववि शै्षणणणक 
सादहत्य व सामुग्री दर करार/ननववदा प्रकक्रया करुन खरेदी करण्यात येत आहे. 
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(३) सन २०१५-१६ साठी शासकीय आश्रमशाळेतील ववद्यार्थयांना शै्षणणणक सादहत्य 
मुख्याध्यापक/गहृप्रमुख स्तरावर खरेदी केलेले आहे. गणवेश कापडाची ई-ननववदा 
अींनतम करुन दद.७.११.२०१५ रोजी पुरवठा आदेश ददलेले आहेत. नॅपकीन, तले, 
साबण, इ. बाबतच्या ई-ननववदेच्या प्रक्रीयेस ववत्तीय मान्यता देण्यात येत आहे. 
यामशवाय इतर सोयी-सुवविा ननयममतपणे देण्यात येत आहेत. 
(४) व (५) शासनाने अनुदान ववतरीत केलेले आहे. सदर अनुदान अपर आयुक्त, 
आददवासी ववकास नामशक, ठाणे, अमरावती, नागपूर याींच े स्तरावर अनुदाननत 
आश्रमशाळाींना ववतरीत करण्यासाठी ननदेश ददलेले आहेत. तसेच शासकीय 
आश्रमशाळाींना ववहीत सुवविा पुरववण्यात येत आहेत. 

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

राज्यािील िसेच मुांबई उपनगरािील आददिासी समाजािील ७० टक्िे  
आददिासीांिि ेजािीच ेदाखले नसल्याबाबि  

(१०) *  १२७००   श्री.महादेि जानिर, श्री.विजय धगरिर, श्री.गुरुमुख जगिानी, 
श्री.राहुल नािेिर, श्री.आनांद ठािूर, श्री.किरण पािसिर, श्री.ददपिराि साळुांखे-पाटील, 
श्री.ख्िाजा बेग, श्रीमिी विद्या चव्हाण, श्री.नरेंद्र पाटील, श्री.अतनल भोसले :   
सन्माननीय आददिासी वििास मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील तसेच मुींबई उपनगरातील मुलभूत सुवविाींपासून वींर्चत असलेल्या 
आददवासी समाजातील ७० ्क्के आददवासीींकड ेजातीच ेदाखले नसल्याची बाब माहे 
सप् े्ंबर, २०१५ मध्ये वा त्यासुमारास ननदशिनास आली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, पररणामी अशा आददवासीींना शासनाच्या अनेक योजनाींपासून वींर्चत 
रहावे लागत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, आददवासीींच्या घरोघरी जाऊन त्याींना जातीच े दाखले देण्याबाबतच्या 
सूचना शासनामारं्त देऊनही बहुताींश आददवासी हे जातीच्या दाखल्यापासून वींर्चत 
रादहले आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, सदर प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
(५) असल्यास, चौकशीच्या अनुर्ींगाने आददवासीींना जातीच े दाखले ममळण्यासाठी 
शासनाने कोणती कायिवाही वा उपाययोजना करणार आहे, 
(६) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
श्री. विष्ट् णु सिरा : (१), (२) व (३) हे खरे नाही. 
          शासनाने, “महाराषर अनुसूर्चत जाती,अनुसूर्चत जमाती, ववमुक्त जाती, 
भ्क्या जमाती, इतर मागासवगि व ववशेर् मागास प्रवगि (जातीच ेप्रमाणप् देण्याचे 
व त्याच्या पडताळणीच े ववननयमन) अर्िननयम, २००० व त्याअींतगित महाराषर 
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अनुसूर्चत जमातीच ेप्रमाणप् (देण्याच ेव त्याच्या पडताळणीच े ववननयमन) ननयम, 
२००३ तयार केलेले आहेत. त्यामिील तरतुदीनुसार कागदप्ाींची पूतिता करणा-या 
अजिदारास स्षणम प्रार्िका-याींकडुन अनुसूर्चत जमातीच ेप्रमाणप् देण्यात येत.े 
(४), (५) व (६) प्र्न उद्भ् ावत नाही. 

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

आददिासी विद्यार्थयाांच्या मशष्ट्यितृ्िीसांदभाविील गैरप्रिाराच्या 
 चौिशीिरीिा नेमलेल्या सममिीच्या अहिालाबाबि 

(११) *  १२५२५   श्री.रामराि िििुिे, श्री.ददपिराि साळुांखे-पाटील, श्री.ख्िाजा बेग, 
श्री.किरण पािसिर, श्री.राजेंद्र जैन, श्रीमिी विद्या चव्हाण, श्री.नरेंद्र पाटील, 
श्री.अब्दलु्लाखान दरुावणी, श्री.जगन्नाथ मशांदे, श्री.सतिश चव्हाण, श्रीमिी हुस्त्नबानू 
खमलरे्, श्री.रामहरी रुपनिर, श्री.शरद रणवपसे, श्री.सुभाष झाांबि, श्री.सांजय दत्ि, 
श्री.अशोि उर्व  भाई जगिाप, श्री.मुझफ्र्र हुसैन सय्यद, श्री.चांद्रिाांि रघुिांशी, 
श्री.विक्रम िाळे, श्री.महादेिराि महाडिि :   सन्माननीय आददिासी वििास मांरी 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील आददवासी ववद्यार्थयांना वा्ण्यात आलेल्या को्यविी रुपयाींच्या 
मशषयवतृ्तीतील गैरप्रकाराची चौकशी करण्यासाठी तसेच भववषयात असे प्रकार 
रोखण्याच्या दृष्ीने उपाययोजना सुचववण्यासाठी मा. मुख्यमींत्रयाींनी दद. ३ ऑगस््, 
२०१५ रोजी ववशेर् चौकशी सममती (एसआर्ी) नेमण्याबाबत आदेश ददले आहेत, हे 
खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, मा.मुख्यमींत्रयानी ददलेल्या आदेशानुसार ववशेर् चौकशी सममती 
(एसआर्ी) ननयुक्ती होवून सदरहू सममतीने आपला अहवाल शासनास सादर केला 
आहे काय, हे खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सदरहू अहवालाच ेननषकर्ि काय आहेत, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. विष्ट् णु सिरा : (१) राज्यातील सामान्सजक न्याय व आददवासी ववकास 
ववभागामार्ि त ववद्यार्थयांना देण्यात येणाऱया मशषयवतृ्ती वा्पातील गैरव्यवहाराच्या 
चौकशीसाठी गहृववभागाींतगित ववशेर् चौकशी पथक स्थापन करण्याच े ननदेश 
मा.मुख्यमीं्ी महोदयाींनी दद. २३.०२.२०१५ रोजीच्या बैठकीत ददले आहेत. 
(२) व (३) सदरहू ववशेर् चौकशी सममती गहृ ववभागामार्ि त अद्याप ननयुक्त झालेली 
नाही. 
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(४) मा.मुख्यमीं्ी महोदयाींच्या ननदेशास अनुसरुन ववशेर् चौकशी पथक स्थापन 
करण्याबाबत आददवासी ववकास ववभागामार्ि त माहे रे्ब्रवुारी, २०१५ मध्ये गहृ 
ववभागास कळववण्यात आलेले आहे. त्यानुर्ींगाने दद. ११.०८.२०१५ रोजी गहृ 
ववभागामार्ि त आददवासी ववकास ववभाग, सामान्सजक न्याय ववभाग, उच्च व तीं् 
मश्षणण ववभाग व वैद्यकीय मश्षणण ववभाग याींच्यासमवेत बैठक आयोन्सजत करण्यात 
आली होती. सदर बैठकीतील चचेनुसार या प्रकरणातील आव्यक सववस्तर मादहती 
गहृ ववभागास उपलब्ि करुन देण्यात येत आहे. 

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

खामगाांि (जज.बुलढाणा) येथील महाराष्ट्र औद्योधगि वििास महामांिळ क्षेराि  
निीन अजननशमन स्त्थानिाची स्त्थापना िरणेबाबि 

 

(१२) *  १२५७७   श्री.पाांिुरांग रु्ां ििर :   सन्माननीय उद्योग मांरी पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
  

(१) खामगाींव (न्सज.बुलढाणा) येथील महाराषर औद्योर्गक ववकास महामींडळाच्या 
्षणे्ात नवीन अन्सननशमन दलाची स्थापना करणेबाबत वारींवार मागणी होत आहे, हे 
खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, खामगाींव येथील मे.गुप्ता ऑईल इींडस्रीजला आग लागल्यामुळे माहे 
एवप्रल, २०१५ मध्ये वा त्यासुमारास खामगाींव, शेगाींव, मलकापूर, जळगाींव जामोद, 
बुलडाणा, अकोला या दठकाणावरुन मोठया प्रमाणात अन्सननशामन दलाच्या १५० त े
२०० गाडया मागवाव्या लागल्या आहेत, हे खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, खामगाींव महाराषर राज्य औद्योर्गक ववकास महामींडळाच्या ्षणे्ात 
नवीन अन्सननशमन दलाची स्थापना करण्याबाबत शासनाने काय कायिवाही केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(४) सदर, प्रस्ताव मींजूरीसाठी अन्सननशमन ववभाग, महाराषर राज्य औद्योर्गक 
ववकास महामींडळाच्या अींिेरी कायािलयात प्रलींत्रबत आहे, हे खरे आहे काय, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. सुभाष देसाई : (१) बुलढाणा न्सजल््यातील न्सजल्हा उद्योग मम् सममतीकड े दद. 
२७/०७/२००९ रोजी झालेल्या बैठकीत खामगाव औद्योर्गक ्षणे्ात अन्सननशमन कें द्र 
स्थापन करण्याबाबतचा ववर्य उपन्सस्थत करण्यात आला होता. त्याअनुर्ींगाने 
खामगाव औद्योर्गक सींघ्नेला  अन्सननशमन सेवाशुल्क अदा करुन सींमतीप् सादर 
करण्यासींदभाित कळववण्यात आले होत.े तथावप, त्याींच्याकडून अद्यापपयंत वा इतर 
उद्योजकाींकडून सींमती प्े महामींडळास प्राप्त झालेली नाहीत.  
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(२) मे. गुप्ता ऑईल इींडन्सस्रजला दद. ०१/०५/२०१५ रोजी रा्ी आग लागल्यामुळे 
खामगाींव नगरपररर्देच्या अन्सननशमन ववभागाची ३ अन्सननशमन वाहने आणण 
मलकापूर, जळगाव, बुलढाणा, अकोला, नाींदरुा व शेगाींव नगरपररर्देच्या अन्सननशमन 
ववभागाींच ेप्रत्येकी १ वाहन अशा एकुण  ९ अन्सननशमन वाहनाींनी पाण्यासाठी एकूण 
१६५ रे्ऱया मारल्या व त्याींना महामींडळाच्या पाणीपुरवठा योजनेमार्ि त पाणीपुरवठा 
करण्यात आला होता. 
(३) खामगाींव (न्सज. बुलढाणा) औद्योर्गक सींघ्नेने अन्सननशमन सेवा शुल्क अदा 
करण्याच ेसींमतीप् सादर केल्यास याबाबत महामींडळाकडून पुढील कायिवाही करण्यात 
येईल. 
(४) सध्या खामगाींव औद्योर्गक ्षणे्ात नवीन अननीशमन दलाची स्थापना 
करण्यासींबींिीचा कोणताही प्रस्ताव महाराषर औद्योर्गक ववकास महामींडळाकड ेअथवा 
शासनाकड ेप्रलींत्रबत नाही. 
(५) प्र्न उद्भ् ावत नाही. 

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

आश्रमशाळाांना जोिून असणाऱया ितनष्ट्ठ महाविद्यालयाांचे 
िेिन अनुदान बांद झाल्याबाबि 

 

(१३) *  ११७५८   श्री.जगन्नाथ मशांदे, श्री.सतिश चव्हाण, श्री.अब्दलु्लाखान दरुावणी, 
श्री.दत्िारय सािांि :  िाराांकिि प्रश्न क्रमाांि ९८९९ ला ददनाांि २७ जुलै, २०१५ रोजी 
ददलेल्या उत्िराच्या सांदभावि:    सन्माननीय सामाजजि न् याय मांरी पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
  

(१) ददनाींक २६ जून, २००७ रोजीच्या शासन ननणियानुसार आश्रमशाळाींना जोडून 
असणाऱया कननषठ महाववद्यालयाींना अनुदान देण्याच ेिोरण आखण्यात आले असून 
या ननणियानूसार त्याच शाळेत मशकणाऱया आददवासी ववद्यार्थयांना कननषठ 
महाववद्यालयात मोर्त मश्षणण ममळावे यासाठी १०० ्क्के अनुदान देण्याची तरतूद 
करण्यात आली होती.  यामध्ये पदहल्या ४ वर्ाित ्प्या्प्याने अनुदान देण्याचा 
ननणियही घेण्यात आला असल्याने सदर अनुदान २०१४ पयतं ममळत होते, परींतु 
सद्य:न्सस्थती या महाववद्यालयाच ेवेतन अनुदान बींद झाले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, आददवासी भ्क्या-ववमुक्त ववद्यार्थयांसाठी असणाऱया राज्यातील 
तब्बल १४८ महाववद्यालयामिील मश्षणक मश्षणकेत्तर कमिचाऱयाींच े वेतन अनुदान 
रखडल्यामुळे कमिचाऱयाींवर उपासमारीची वेळ आली आहे तसेच या महाववद्यालयात 
मशकणाऱया हजारो ववद्यार्थयांचे भववतव्य िोक्यात आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
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(३) असल्यास, शासनाींच्या अन्यायकारक िोरणाववरोिात महाराषर राज्य ववमुक्त 
जाती भ्क्या जमाती कननषठ महाववद्यालय मश्षणक-मश्षणकेत्तर सींघर्ि 
सममतीच्यावतीने मुींबईतील आझाद मैदानात माहे ऑगस््, २०१५ च्या पदहल्या 
आठवड्यापासून बेमुदत िरणे आींदोलन सुरु करण्यात आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, सदरहू महाववद्यालयातील अनुदान वेतन बींद करण्याची कारणे काय 
आहेत ?  
 

श्री. राजिुमार बिोले : (१) होय. अींशत: खरे आहे. 
(२) नाही, 
      शासनाच ेअनुदान उपलब्ि होईपयतं कमिचाऱयाींना वेतन देण्याची जबाबदारी ही 
सींबींर्ित सींस्थेची आहे. ववजाभज प्रवगािच्या उच्च माध्यममक आश्रमशाळेतील मश्षणक 
व मश्षणकेतर कमिचाऱयाींच्या पदाींना शासनाने अद्याप मान्यता ददलेली नाही. त्यामुळे 
सदरहू पदाींना वेतन अनुदान मींजूर करण्यात आलेले नाही. तसेच सदरहू 
आश्रमशाळेतील ववद्यार्थयांना सन २००८-०९ या वर्ािपासून पररपोर्ण अनुदान देण्यात 
येत आहे. त्यामुळे ववद्यार्थयांचे भववषय िोक्यात येण्याचा प्र्नच उद्भ् ावत नाही. 
(३) होय. 
(४) सदरहू ववजाभज प्रवगािच्या कननषठ महाववद्यालयातील मश्षणक व मश्षणकेतर 
कमिचाऱयाींच्या पदाींना अद्याप मान्यता आणण वेतन अनुदान मींजूर करण्यात आलेले 
नाही. मा् काही सींस्थेच्या कननषठ महाववद्यालयाींना ्षणे्ीय कायािलयामार्ि त परस्पर 
वेतन अनुदान मींजूर करण्यात आल्याची बाब शासनाच्या ननदशिनास आल्याने त्याींचे 
वेतन अनुदान बींद करण्याची कायिवाही करण्यात आलेली आहे. 

----------------- 
नागपूर-जबलपूर या राष्ट्रीय महामागावच ेचौपदरीिरण िरण्याबाबि 

 

(१४) *  ११६७७   श्री.चांद्रिाांि रघुिांशी, प्रा.जोगेन्द्र ििािे, श्री.सांजय दत्ि :   
सन्माननीय सािवजतनि बाांधिाम (सािवजतनि उपक्रम िगळून) मांरी पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
  

(१) नागपूर-जबलपूर या सात क्रमाींकाच्या राषरीय महामागािच्या चौपदरीकरणाला 
पयािवरणपे्रमी व राषरीय हररत लवादाने अनेक गींभीर आ्षणेप घेवूनही कें द्रीय पयािवरण 
मीं्ालयाने त्याला मींजूरी ददली असल्याच ेमाहे ऑगस््, २०१५ मध्ये वा त्यादरम्यान 
ननदशिनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, या रस्त्याच्या ववस्तारीकरणामुळे पररसरातील कान्हा व पेंच या व्याघ्र 
प्रकल्पातील वाघाींच ेजीवन िोक्यात येऊन हजारो झाडाींची कत्तल होईल असे आ्षणेप 
घेण्यात आले आहेत, हे खरे आहे काय, 
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(३) असल्यास, सदर महामागािच े काम पुणित्वास नेण्याबाबत शासनाने कोणती 
कायिवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. चांद्रिाांि पाटील : (१) होय, 
   नागपूर-जबलपूर राषरीय महामागि क्र.७ च्या कक.मी.६५२/०० त े ६८९/०० 
चौपदरीकरणाच्या कामासाठी कें द्रीय पयािवरण मीं्ालय, भारत सरकार याींनी मींजूरी 
ददली आहे असे प्रकल्प सींचालक, भारतीय राषरीय राजमागि प्रार्िकरण, नागपूर याींनी 
कळववले आहे. 
(२) होय, 
(३) होय, 
  वन्यजीवाींना सुरक्ष्षणतपणे रस्ता ओलाींडता यावा याकररता भारतीय वन्यजीव सींस्था, 
देहरादनू याींनी सुचववल्याप्रमाणे २ उड्डाणपूल मींजूर करण्यात आले आहेत. 
सद्यन्सस्थतीत चौपदरीकरणाचे काम प्रगतीपथावर असल्याच े प्रकल्प सींचालक, 
भारतीय राषरीय राजमागि प्रार्िकरण, नागपूर याींनी कळववले आहे. 
(४) प्र्न उद्भ् ावत नाही. 

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

राज्याि विशेषि: नागपूर येथे सामाजजि न्याय विभागामार्व ि िसि ज गहृ 
बाांधण्यासाठी जमीन खरेदीि झालेल्या गैरव्यिहाराची चौिशी िरण्याबाबि 

  

(१५) *  १२६३०   अॅि.जयदेि गायििाि, श्री.नागो गाणार, श्री.अतनल सोले, 
श्री.रामनाथ मोिे :   सन्माननीय सामाजजि न् याय मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
  

(१) राज्यात ववशेर्त: नागपूर येथे सामान्सजक न्याय ववभागाअींतगित वसत न्स गहृ 
बाींिकाम आणण जमीन खरेदीत गैरव्यवहार झाल्याच े ननवेदन मा.मुख्यमीं्ी व 
सामान्सजक न्याय मीं्ी याींना अपींग कायिशाळा सींलनन वसत न्स गहृ कमिचारी सींघ्ना, 
नागपूर याींनी ददनाींक २४ सप् े्ंबर, २०१५ रोजी ननवेदन ददले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी चौकशी केली आहे काय, 
(३) असल्यास, चौकशीत काय आढळून आले व तद्नुसार सदर गैरव्यहारास 
जबाबदार असणाऱयाींवर शासनाने कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. राजिुमार बिोले : (१) ननवेदन प्राप्त झाल्याच ेआढळून येत नाही. 
(२) प्र्न उद्भ् ावत नाही. 
(३) प्र्न उद्भ् ावत नाही. 
(४) प्र्न उद्भ् ावत नाही. 

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

बीि जजल्हा मध्यििी सहिारी बँिेि पीि विमा  
रक्िम िाटपाि झालेल्या गैरव्यिहाराबाबि 

  

(१६) *  ११८२६   श्री.अमरमसांह पांडिि, श्री.अब्दलु्लाखान दरुावणी, श्री.विक्रम िाळे, 
श्री.सतिश चव्हाण, श्री.धनांजय मुांि े:   सन्माननीय सहिार मांरी पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
  

(१) भारतीय ववमा कीं पनी, मुींबई याींनी ददनाींक ११ जून, २०१५ रोजी बीड 
न्सजल््यामध्ये सहकारी बँकेला रुपये २५१ को्ी पीक ववमा रक्कम पा् शेतकऱयाींना 
वा्प करण्यासाठी ददली आणण ही रक्कम पींिरा ददवसाींत वा्प करुन उपयोर्गता 
प्रमाणप् सादर करण्यास कळववले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, बीड न्सजल् हा बँकेने पीक ववमा रक्कम बेकायदेशीरररत्या इतर बँकेत 
गुींतवणुक केल्याबाबत ववभागीय सहननबींिक (लेखापरर्षणण) औरींगाबाद याींनी याबाबत 
चौकशी करुन त्याींचा अहवाल ददनाींक १५ जुल,ै २०१५ रोजी सहकार आयुक्त, पुणे 
याींना सादर केला, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, चौकशी अहवालातील मुद्याींसींदभाित लोकप्रनतननिी याींनी घेतलेल्या 
आ्षणेपाबाबत रे्र चौकशी करुन स्वयींस्पष् अहवाल सादर करण्याच ेननदेश ववभागीय 
सहननबींिक, लातूर याींनी चौकशी अर्िकारी याींना ददनाींक २३ सप् े्ंबर, २०१५ रोजी 
ददले, हे खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, न्सजल् हा बँकेने पीक ववम्याची रक्कम वा्पास केलेला अ्षणम्य ववलींब, 
ननिीच े गैरववननयोजन, चौकशी अर्िकाऱयाींनी बेकायदेशीर बाबीींच े केलेले समथिन 
यासींदभाित दोर्ीववरुध्द शासन कोणती कारवाई करणार आहे, 
(५) असल्यास, लोकप्रनतननिीींनी ददनाींक २८ सप् े्ंबर, २०१५ रोजी शासनाकड ेकेलेल्या 
लेखी तक्रारी सींदभाित शासनाने कोणती कायिवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(६) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. चांद्रिाांि पाटील : (१) होय, हे खरे आहे, 
(२) होय, हे खरे आहे, 
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(३) होय, हे खरे आहे, 
(४) रक्कम वा्पास ववलींब व ननिीच े गैरववननयोजन याबाबत लोकप्रनतननिीींनी 
उपन्सस्थत केलेल्या मुद्याींबाबत आव्यकता असल्यास रे्रचौकशी करावी असे 
ववभागीय सहननबींिक, सहकारी सींस्था, औरींगाबाद (लेखापरर्षणण) याींना आदेश ददले 
आहेत. रे्रचौकशीअींती याबाबत उर्चत कायिवाही करण्यात येईल. 
(५) सदरील तक्रारीच्या अनुर्ींगाने ववभागीय सहननबींिक, सहकारी सींस्था, औरींगाबाद 
(लेखापरर्षणण) याींना आव्यकता वा्ल्यास सदर प्रकरणाची रे्रचौकशी करुन 
अहवाल सादर करणेबाबत कळववले आहे. त्याींचा अहवाल अद्याप अप्राप्त आहे. 
(६) प्र्न उद्भ् ावत नाही. 

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

औरांगाबाद ि नागपूर येथील रमाई आिास योजने अांिगवि  
घरिुलाांची िामे पुणव िरण्याबाबि 

  

(१७) * ११८०२ श्री.सतिश चव्हाण, श्री.अब्दलु्लाखान दरुावणी, श्री.अमरमसांह पांडिि, 
श्री.धनांजय मुांिे, श्री.विक्रम िाळे, श्री.प्रिाश गजमभये, श्री.ख्िाजा बेग, श्रीमिी विद्या 
चव्हाण, श्री.सुभाष झाांबि, प्रा.जोगेन्द्र ििािे, श्री.सांजय दत्ि, श्री.मुझफ्र्र हुसैन 
सय्यद : सन्माननीय सामाजजि न् याय मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) औरींगाबाद महानगरपामलकेला रमाई आवास योजनेसाठी ममळालेले रुपये ३४ को्ी 
तीन मदहन्यात खचि न केल्यास सदर ननिी परत सामान्सजक न्याय ववभाग परत 
घेणार असल्याच ेमाहे सप् े्ंबर, २०१५ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशिनास आले तसेच 
नागपूर येथे रमाई घरकुल योजनेत घरकुल देण्यासाठी ९८ हजार लाभार्थयांची यादी 
तयार करण्यात आली असून आतापयंत केवळ ६१६ लाभार्थयांनाच या योजनेचा लाभ 
देण्यात आला, हे खरे आहे काय,    
(२) असल्यास, यापुवगी  औरींगाबादमिील सदर योजनेस रुपये २७ को्ी अनुदान 
ममळाले होत.े परींतु ताींत्र्क अडचणीमुळे सदर योजना रखडल्याने रक्कम 
महानगरपामलका खचि करु शकली नाही व त े अनुदान परत गेले, हे ही खरे आहे 
काय,    
(३) असल्यास, औरींगाबाद शहराच्या २०११ च्या जनगणनेनुसार १५००० कु्ुींबाकडे 
शौचालय नसल्याच े ननदशिनास आले असून उपरोक्त ननिीतून साविजननक शौचालये 
बाींिण्याबाबत शासन ववचारािीन आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, सदरील योजनेचा लाभ लाभार्थयांना घेता यावा म्हणून एपीएल आणण 
बीपीएलिारक नागरीकाींच े पुन्हा नव्याने सवे्षणण करण्याचा ननणिय घेण्यात आला 
आहे, हे ही खरे आहे काय, 
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(५) असल्यास, सदर योजना प्रािान्याने राबववण्याबाबत शासनाने काय कायिवाही 
केली वा करण्यात येत आहे, 
(६) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ?              
  
श्री. राजिुमार बिोले : (१) हे खरे नाही. 
(२) हे खरे नाही. 
(३) सदर ननिी रमाई आवास योजनेचा नाही. महानगरपामलकेच्या वैयन्सक्तक 
शौचालय बाींिकाम योजनेअींतगित शौचालय बाींिण्याची प्रकक्रया महानगरपामलकेमार्ि त 
चालू आहे. 
(४) रमाई आवास घरकुल योजनेअींतगित उविररत लाभार्थयांची ननवड करण्यासाठी 
सवे्षणण प्रकक्रयेची कायिवाही चालू आहे. 
(५) बीपीएल िारक नागररकाींची घरकुलाींकरीता ननवड करण्याकरीता सवे्षणण प्रकक्रया 
चालू आहे. तसेच महानगरपामलकेमार्ि त लाभार्थयांना रमाई आवास घरकुल योजनेत 
सहभागी होण्याकरीता त्याींच ेप्रबोिन करण्यात येत आहे. 
(६) प्र् न उद्भ् ावत नाही. 

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

िॉ.बाबासाहेब आांबेििर याांच्या १२५ व्या जयांिी तनममत्ि  
मुली ि मलुाांिररिा स्त्ििांर िसि ज गहेृ उभारण्याबाबि 

  

(१८) *  १२२९०   श्री.प्रिाश गजमभये, श्री.ख्िाजा बेग, श्री.राजेंद्र जैन, श्री.सांददप 
बाजोररया, श्री.किरण पािसिर, श्री.हेमांि टिले, श्रीमिी विद्या चव्हाण, श्री.सुतनल 
िटिरे, श्री.ददपिराि साळुांखे-पाटील, श्री.नरेंद्र पाटील, श्री.अब्दलु्लाखान दरुावणी, 
श्री.विनायिराि मेटे :   सन्माननीय सामाजजि न् याय मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
  

(१) डॉ.बाबासाहेब आींबेडकर याींच्या १२५ व्या जयींतीननममत्त शासनाने मुलीींकररता 
स्वतीं् ५० व मुलाींसाठी १२५ वसत न्स गहृ बाींिण्याचा ननणिय माहे ऑक््ोबर, २०१५ 
मध्ये वा त्यादरम्यान घेतला, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर वसत न्स गहेृ कोणकोणत्या शहरात बाींिण्यात येणार आहे व 
यासाठी ककती खचि येणार आहे, 
(३) असल्यास, त्यानुसार शासनाने आतापयतं कोणती कायिवाही केली वा करण्यात 
येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. राजिुमार बिोले : (१) अींशत: खरे आहे. 
     डॉ.बाबासाहेब आींबेडकर याींच्या १२५ व्या जयींती वर्ाि ननममत्ताने राज्यात 
ककमान ५० तालुकास्तरावर मुलीींसाठी ५० वसतीगहृ बाींिण्यास दद. ९/१०/२०१५ च्या 
शासन ननणियान्वये तत्वत: मान्यता ददलेली आहे. 
(२) व (३) प्रस्तुत प्रकरणी कायिवाही प्रस्ताववत आहे. 
(४) प्र्न उद्भ् ावत नाही. 

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

विदभाविील समाजिायव महाविद्यालयािील प्राध्यापि ि िमवचाऱयाांना  
६ व्या िेिन आयोगाची थिबािी ममळणे ि सदर महाविद्यालये  

उच्च ि िांर विभागािि ेहस्त्िाांिरीि िरण्याबाबि 
  

(१९) *  ११०५८   श्री.नागो गाणार, श्री.अतनल सोले, श्री.रामनाथ मोि,े श्री.सतिश 
चव्हाण, श्री.अमरमसांह पांडिि, श्री.धनांजय मुांिे, श्री.विक्रम िाळे :  िाराांकिि प्रश्न 
क्रमाांि ७९४८ ला ददनाांि १३ जुलै, २०१५ रोजी ददलेल्या उत्िराच्या सांदभावि:    
सन्माननीय सामाजजि न् याय मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) सामान्सजक न्याय ववभागाअींतगित येत असलेल्या ववदभाितील समाजकायि 
महाववद्यालयातील प्राध्यापक व कमिचाऱयाींना वेतन वेळेवर ददले जात नाही व ६ व्या 
वेतन आयोगाची  ददनाींक १ जानेवारी, २००६ त े ददनाींक ३१ माचि, २०१० पयतंची 
थकबाकीची रक्कम केवळ २५ ्क्के अदा करण्यात आली, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, पन्स्चम महाराषरातील महाववद्यालयातील प्राध्यापकाींना वरील 
थकबाकीची रक्कम १०० ्क्के अदा करण्यात आली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, ववदभाितील ३२ प्राध्यापकाींनी सदर अन्यायाववरोिात थकबाकीसाठी 
मा. न्यायालयात प्रकरण दाखल केले, हे ही खरे आहे काय, 
(४) तसेच समाजकायि महाववद्यालये सामान्सजक न्याय ववभागाकडून काढून उच्च व 
तीं् मश्षणण ववभागाकड े हस्ताींतरीत करण्याच े आ्वासन शासनातरे् देण्यात आले 
होते, हे ही खरे आहे काय, 
(५) असल्यास, ववदभाितील समाजकायि महाववद्यालयातील प्राध्यापकाींची थकबाकीची 
रक्कम देण्याबाबत आणण ही महाववद्यालये उच्च व तीं् मश्षणण ववभागाकडे 
हस्ताींतरीत करण्याबाबत शासनाने काय कायिवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(६) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. राजिुमार बिोले : (१) व (२) हे अींशत: खरे आहे. 
(३) होय. 
(४) होय. 
(५) व (६) राज्यातील सवि समाजकायि महाववद्यालयातील प्राध्यापक व कमिचाऱयाींची 
थकबाकी देण्याबाबत शासनस्तरावर कायिवाही सुरु आहे. समाजकायि महाववद्यालये 
उच्च व तीं् मश्षणण ववभागाकड े हस्ताींतरीत न करता सदरहू महाववद्यालये 
पूवगी प्रमाणेच या ववभागाने चालववण्याची बाब ववचारािीन आहे. 
 

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

सोलापूर जजल््यािील मागासिगीय विद्यार्थयाांना देण्याि  
येणाऱया मशष्ट्यितृ्िीि झालेला गैरव्यिहार 

 

(२०) *  १२७२१   श्री.दत्िारय सािांि, श्री.श्रीिाांि देशपाांि,े श्री.विक्रम िाळे, िॉ.सुधीर 
िाांबे :  िाराांकिि प्रश्न क्रमाांि १०२५६ ला ददनाांि २७ जलुै, २०१५ रोजी ददलेल्या 
उत्िराच्या सांदभावि:    सन्माननीय सामाजजि न् याय मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
  

(१) सोलापूर न्सजल््यातील मागासवगगी य ववद्यार्थयांना देण्यात येणाऱया मशषयवतृ्ती 
योजनेत पुण्यातील मास््ेक कीं पनीची कमिचारी साररका काळे व इतर सुमारे ३२ 
कमिचाऱयाींनी हेरारे्री करुन कोट्यविी रुपयाींचा गैरव्यवहार केल्याच ेमाहे जून, २०१५ 
मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशिनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
(३) असल्यास, चौकशीत काय आढळून आले व तद्नुसार सदर गैरव्यवहारास 
जबाबदार असणाऱयाींवर शासनाने कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. राजिुमार बिोले : (१) होय. 
(२) होय. 
(३) पुण्यातील मास््ेक कीं पनीची तत्कालीन कमिचारी (कु.साररका दत्ता्य काळे) हीने 
मशषयवतृ्तीच्या ऑनलाईन प्रणालीमिील ववद्यार्थयांच्या यादीमध्ये त्रबगर 
मशषयवतृ्तीिारक ववद्यार्थयांची नावे घालून सींगणक प्रणालीचा गैरवापर करुन खो्े 
दस्ताऐवज तयार करुन सरकारी रकमेचा अपहार केला आहे. 
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      सदर अपहारात जबाबदार असलेल्या व्यक्तीींवर पोलीस स््ेशनमध्ये गुन्हा 
नोंदववण्यात आला आहे. त्यानुसार पोलीसाींनी सींबींर्िताींना अ्क केली असून पढुील 
तपास पोलीसाींकडून सुरु आहे. 
(४) प्र् न उद्भ् ावत नाही. 

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

नगर जजल््यािील राजाराम भापिर याांनी स्त्िखचावने 
 ियार िेलेल्या रस्त्त्याला अधधिृि दजाव देण्याबाबि 

  

(२१) *  १२४३४   िॉ.सुधीर िाांबे, श्री.मुझफ्र्र हुसैन सय्यद, श्री.अशोि उर्व  भाई 
जगिाप, श्री.सांजय दत्ि, श्री.विक्रम िाळे :   सन्माननीय सािवजतनि बाांधिाम 
(सािवजतनि उपक्रम िगळून) मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) नगर न्सजल््यातील राजाराम भापकर याींनी स्वखचािने तयार केलेल्या रस्त्याला 
अर्िकृत दजाि ममळाला नसल्याच े माहे ऑगस््, २०१५ मध्ये वा त्यादरम्यान 
ननदशिनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सामान्सजक जाणणवेतून समाजासमोर आदशि ठेवलेल्या भापकर याींच्या 
कामाची दखल घेवून सदर रस्त्याला अर्िकृत दजाि देण्याबाबत शासनाने कोणती 
कायिवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. चांद्रिाांि पाटील : (१) हे खरे नाही. 
     राजाराम भापकर याींनी खालील रस्त्याींचा घा्ातील चढ उताराींचा काही भाग 
स्वखचािने तयार केला आहे तद्नींतर त्या रस्त्याींना रस्त ेववकास योजना २००१-२०२१ 
मध्ये खालील प्रमाणे दजाि प्राप्त झालेला आहे. 
      १) चौघरवाडी त ेगुींडगेाव रस्ता कक.मी. ०/०० त े२/५०० (ग्रा.मा.१०४) ता.नगर 
      २) गुींडगेाींव कोथुळ तालुका हद्द ०/०० त े७/५०० (इ.न्सज.मा.१२८) ता.नगर 
      ३) कोळगाींव चौिरवाडी रस्ता कक.मी ०/०० त े६/०० (ग्रा.मा.१२) ता.श्रीगोंदा 
(२) प्र्न उद्भ् ावत नाही. 
(३) प्र्न उद्भ् ावत नाही. 

----------------- 
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नांदरुबार जजल््यािील आददिासी विद्यार्थयाांना देण्याि  
येणाऱया मशष्ट्यितृ्िीि झालेला गैरव्यिहार 

(२२) *  १११४५   श्री.धनांजय मुांि,े श्री.अब्दलु्लाखान दरुावणी, श्री.सुतनल िटिरे, 
अॅि.तनरांजन िािखरे, श्री.हेमांि टिले :   सन्माननीय आददिासी वििास मांरी पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) नींदरुबार न्सजल््यातील आददवासी समाजातील मुलाींच्या मश्षणणासाठी देण्यात 
येणाऱया मशषयवतृ्तीच्या रकमेत ११ को्ी रुपयाींचा गैरव्यवहार झाल्याची बाब माहे 
ऑक््ोबर, २०१५ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशिनास आली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, आददवासी मुलाींच्या मशषयवतृ्तीच े चुकीच्या पध्दतीने सींस्था व 
व्यक्तीींना वा्प केल्यावरुन प्रकल्प अर्िकाऱयाींना ननलींत्रबत करण्यात आले आहे, हे 
ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, याबाबत शासकीय ननिीचा अपहार करणाऱया सींस्था व सींबींर्ित 
व्यक्तीींवर मा् अद्याप कोणतीही कारवाई करण्यात आली नाही, हे ही खरे आहे 
काय, 
(४) असल्यास, सदर प्रकरणी शासनाने दोर्ीींवर काय कारवाई केली वा करण्यात येत 
आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

श्री. विष्ट् णु सिरा : (१) अींशत: खरे आहे. 
       लोकसींघर्ि माचाि, तळोदा याींनी माहे जुलै, २०१५ मध्ये प्रकल्प कायािलय, 
तळोदा येथे केलेल्या आींदोलनात प्राप्त झालेल्या तक्रारीच्या अनुर्ींगाने अपर आयुक्त, 
आददवासी ववकास, नामशक व न्सजल्हार्िकारी, नींदरुबार याींच्या कायािलयातील तपासणी 
पथकाव्दारे तळोदा प्रकल्प कायािलयातील मशषयवतृी गैरव्यवहारप्रकरणी चौकशी 
करण्यात आली.सदरहू चौकशी दरम्यान मशषयवतृीच्या एकूण रुपये ८,७९,३७,०५०/ 
इतक्या रकमेचा गैरव्यवहार झाल्याची बाब ननदशिनास आली आहे. 
(२) सदर प्रकरणी प्रकल्प अर्िकारी, तळोदा व सींबींिीत कननषठ मलपीक याींना 
ननलींत्रबत करण्यात आले आहे. 
(३) तळोदा, न्सज.नींदरुबार प्रकल्प कायािलयाींतगित मशर्वतृी गैरव्यवहार प्रकरणी सींबींर्ित 
मश्षणण सींस्था व प्रकल्प कायािलयातील दोर्ी अर्िकारी व कमिचारी याींचवेवरुध्द 
पोलीस स््ेशन, तळोदा न्सज.नींदरुबार येथे पदहली खबर (F.I.R.) क्रमाींक ७०/२०१५ 
ददनाींक ५.१०.२०१५ अन्वये गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. 
(४) व (५) प्र्न उद्भ् ावत नाही. 

----------------- 
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मुांबईिील एलकर्न्स्त्टन पुलाखालील जागा महाराष्ट्र राज्य रस्त्ि ेवििास महामांिळाने 
महानगरपामलिेच्या परिानगीविना इांडिया बुल्स या खासगी िां पनीला ददल्याबाबि  

(२३) *  ११९२८   श्री.विजय धगरिर : सन्माननीय सािवजतनि बाांधिाम 
(सािवजतनि उपक्रम) मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मुींबईतील एलकर्न्स््न पुलाखालील जागा महाराषर राज्य रस्त े ववकास 
महामींडळाने महानगरपामलकेच्या परवानगी ववना इींडडया बुल्स या खाजगी कीं पनीला 
ददल्याची बाब ननदशिनास आली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, त्या पुलाखाली तथेील रदहवाशी त्याींच्या गाड्या पाकि  करत असून 
इींडडया बुल्स कीं पनीने अचानक तथेे प्े ठोकून ती जागा ताब्यात घेतली असल्याचे 
ननदशिनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सदर पुलाखालची जागा महाराषर रस्त े ववकास महामींडळाला एक 
रुपये भाड्याने ददली असताना त्या जागेवर महामींडळाचा अर्िकार नसतानाही इींडडया 
बुल्स सोबत सन २०१५ मध्ये ६५ लाख रुपयाींचा करार केला आहे, हे ही खरे आहे 
काय, 
(४) असल्यास, उक्त प्रकरणाची शासनाने चौकशी केली आली आहे काय, 
चौकशीनुसार दोर्ीींवर काय कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
 

श्री. एिनाथ मशांदे : (१) हे खरे नाही. 
     प्र्नािीन उड्डाणपुल हा महाराषर राज्य रस्त े ववकास महामींडळाने बाींिलेला 
असून, बहृन्मुींबईतील महामींडळाने बाींिलेल्या उड्डाणपुलाींकरीता शासनाने महामींडळास 
“उद्योजक म्हणून घोवर्त केलेले आहे. उड्डाणपुल साविजननक बाींिकाम ववभाग ककीं वा 
मुींबई महानगर पामलकेच्या रस्त्यावर असले तरी, उड्डाणपुलाखालील जागेचा व्यापारी 
तत्त्वावर वापर करण्याचा व जादहरीतीद्वारे उत्पन्न घेण्याचा अर्िकार महामींडळास 
देण्यात आला आहे. त्यामुळे मे.स््ोअर वन रर्ेल इींडडला मल कीं पनीला 
सुशोमभकरणासाठी जागा देण्यासाठी महानगरपामलकेची परवानगी घेण्याचा प्र्न 
उद्भ् ावत नाही. 
(२) व (३) स्थाननक रदहवा्याींना त्याींच्या इमारतीच्या दठकाणी पाककंगची व्यवस्था 
नसल्याने, उड्डाणपुलाखाली पाककंग करुन देण्याबाबत कायिवाही करण्याची ववनींती 
स्थाननक लोकप्रनतननिीींनी दद. १४.०९.२०१५ च्या ननवेदनाद्वारे महामींडळास केली 
होती. परींतु सुरक्ष्षणततचे्या दृष्ीकोनातून उड्डाणपुलाखालील पाककंग बींद करण्याचा 
िोरणात्मक ननणिय महामींडळाने घेतला असून अशाच प्रकारचा आदेश मा.उच्च 
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न्यायालयाने सुध्दा पारीत केला असल्याने सदर ननवेदनाचा महामींडळाने ववचार 
केलेला नाही. 
    तसेच उड्डाणपुलाखालील जागेचा व्यापारी तत्त्वावर वापर करणे व 
जादहरातीद्वारे उत्पन्न घेण्याबाबत महामींडळास देण्यात आलेल्या अर्िकारानुसार, 
प्र्नािीन उड्डाणपुलाखालील जागा मे.स््ेअर वन रर्ेल इींडडया मलमम्ेड या कीं पनीस 
र्क्त सुशोमभकरणासाठी, ववदहत कायिपध्दती अवलींबून व ववदहत अ्ी शतगी वर ११ 
वर्ािच्या कालाविीकरीता रु. ६१ लाख एवढ्या एकरकमी आगाऊ मोबदला रकमेवर 
दद. ०७.०१.२०१५ च्या करारनाम्याने देण्यात आली आहे. 
(४) व (५) प्र्न उद्भ् ावत नाही. 

----------------- 
िाद्याांच्या दराि होणारी िाढ रोखण्यासाठी  
इिर राज्यािून िाांदा आयाि िरण्याबाबि 

(२४) *  १२१५४   श्री.हेमांि टिले, श्री.ख्िाजा बेग, श्री.किरण पािसिर, श्रीमिी 
विद्या चव्हाण, श्री.आनांद ठािूर, श्री.अमरमसांह पांडिि, श्री.अब्दलु्लाखान दरुावणी, 
श्री.ददपिराि साळुांखे-पाटील, श्री.विक्रम िाळे, श्री.नरेंद्र पाटील, श्री.रामहरी रुपनिर, 
श्री.अनांि गािगीळ, श्री.सांजय दत्ि, श्री.अशोि उर्व  भाई जगिाप, श्री.मुझफ्र्र हुसैन 
सय्यद, श्री.सुभाष झाांबि :   सन्माननीय पणन मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
  

(१) राज्यात काींद्याच्या दरात माहे ऑगस््, २०१५ मध्ये मोठ्या प्रमाणात वाढ झाली 
आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सविसामान्य नागररकाींना कमी दरात काींदा ममळावा यासाठी इतर 
राज्यातून काींदा आयात करणेबाबत शासनाने कोणती कायिवाही केली वा करण्यात 
येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

श्री. चांद्रिाांि पाटील : (१) होय, 
     कें द्र शासनाच्या ग्राहक सींर्षणण मीं्ालयाने प्रसारीत केलेल्या मादहतीनुसार 
ऑगस्् मदहन्यामध्ये राज्यातील काींद्याच्या ग्राहकाींसाठीच्या दरात वाढ झाल्याच े
ननदशिनास येत.े 
(२) सप् े्ंबर, २०१५ पासुन खरीप काींद्याच ेवपक बाजारात ववक्रीसाठी आल्याने सप््ेबर 
पासुन काींद्याच े दर कमी होत गेले आहे. त्यामुळे शासकीय यीं्णेकडून इतर 
राज्यातून काींदा खरेदी करुन त्याची राज्यात ववक्री करण्याबाबत िोरण 
अवलींबववण्यात आले नाही. 
(३) प्र्न उद्भ् ावत नाही. 

----------------- 
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अांधेरी (मुांबई) येथील सािवजतनि बाांधिाम विभागाि बनािट  
प्रमाणपर सादर िरुन िेलेला गैरव्यिहार  

 

(२५) *  ११९५६   िॉ.(श्रीमिी) नीलम गोऱहे :   सन्माननीय सािवजतनि बाांधिाम 
(सािवजतनि उपक्रम िगळून) मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) अींिेरी (मुींबई) येथील साविजननक बाींिकाम ववभागात बाींिकाम सादहत् याच् या 
दजािबाबतची बनाव् प्रमाणप् सादर करुन अर्िकारी व ठेकेदाराींनी ममळून 
कोट्यविीींचा गैरव्यवहार केल्याच े माहे सप् ्ेंबर, २०१५ मध् ये वा त् यासुमारास 
ननदशिनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल् यास, एखाद्या कामाच े कीं ्ा् ददल् यानींतर त् या कामासाठी वापरण् यात   
येणा-या बाींिकाम सदहत् याच् या दजािची तपासणी करुन प्रमाणप् देणे बींिनकारक 
असताींनाही अींिेरी ववभागात अशी कोणतीही चाचणी न करता सरािस बनाव् 
प्रमाणप् जोडून कोट्यविी रुपयाींची त्रबले कीं ्ा्दाराींनी सादर केली आहेत, हे खरे 
आहे काय, 
(३) असल् यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय, त् यात काय आढळून 
आले, 
(४) तद्नुसार अींिेरी येथील साविजननक बाींिकाम ववभागात गैरव् यवहार करणा-या 
दोर्ी अमभयींत् याींना ननलींत्रबत करण् याचा तसेच दोर्ी कीं ्ा्दाराींना कायाया यादीत 
्ाकण् याबाबत शासनाने कोणती कायिवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल् यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. चांद्रिाांि पाटील : (१) अींशत: खरे आहे. 
(२) अींशत: खरे आहे. 
     महालेखापाल याींनी ननदशिनास आणून ददलेल्या २५ कामाींच्या यादीनुसार 
शासनाच े चाचणी शुल्काच े रुपये १,१४,२५०/- इतक्या रक्कमेची र्सवणूक झाल्याचे 
ननदशिनास आले आहे. 
(३) अिी्षणक अमभयींता, द्षणता व गुणननयीं्ण मींडळ, नवी मुींबई याींनी शासनास 
अहवाल सादर केला असून २५ कामाींच ेचाचणी अहवाल बनाव् असल्याच ेव त्यामुळे 
शासनाच ेचाचणी शुल्काच ेरुपये १,१४,२५०/- च ेआर्थिक नुकसान झाल्याच ेननदशिनास 
आले आहे. 
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(४) होय, याबाबत १९ अमभयींत्याींना ननलींब न्स त करण्यात आले असून सींबींर्ित 
कीं ्ा्दाराींना कायाया यादीत ्ाकण्याचा प्रस्ताव शासनाच्या ववचारािीन आहे. 
(५) प्र्न उद्भ् ावत नाही. 

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

शेििऱयाांच्या बटाटा िििा िपािीचा प्रश्न १५ िषे पासून प्रलांबबि असल्याबाबि 

(२६) *  १२०४५   श्री.आनांद ठािूर, श्री.हेमांि टिले, श्री.सुतनल िटिरे, श्री.राहुल 
नािेिर, श्री.ख्िाजा बेग, श्रीमिी विद्या चव्हाण, श्री.ददपिराि साळुांखे-पाटील, 
श्री.नरेंद्र पाटील, श्री.प्रिाश बबनसाळे, श्री.अतनल भोसले, श्री.धनांजय मुांिे, अॅि.तनरांजन 
िािखरे, श्री.किरण पािसिर :   सन्माननीय पणन मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
  

(१) मुींबई कृर्ी उत्पन्न बाजार सममतीमध्ये ब्ा्ाच्या कडता कपातीची ३५ को्ी 
रुपयाींची थकबाकी व्यापाऱयाकड े मशल्लक असून, १५ वर्े पाठपुराव्यानींतरही 
शेतकऱयाींना सदर रक्कम ममळालेली नाही, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, बाजार सममतीने पैसे वसुलीसाठी पाठववलेल्या नो्ीसला पणन 
सींचालकाींनी स्थर्गती ददल्याची बाब माहे सप् े्ंबर, २०१५ मध्ये वा त्यादरम्यान 
ननदशिनास आली, हे खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, पणन सींचालक व मा.पणन मीं्ी याींचकेड े केलेल्या अवपलात 
शेतकऱयाींना त्याींची रक्कम देण्यात यावी असा आदेश होऊनही अद्याप शेतकऱयाींना 
सदर रक्कम ममळालेली नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी तसेच व्यापारीकडून शेतकऱयाींच्या मालामिून 
होणाऱया बेकायदेशीर कडता कपातीबाबत शासनाकडून कोणती कायिवाही करण्यात 
आली वा येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

श्री. चांद्रिाांि पाटील : (१) होय. 
(२) नाही. नो्ीस ममळालेल्या व्यापाऱयाींनी पणन सींचालक, पुणे याींचकेड े केलेल्या 
अपीलावर सुनावणी होऊन ददनाींक ३०.५.२०१५ च्या आदेशान्वये नो्ीस रद्दबातल 
केलेल्या आहेत. 
(३) नाही. मा.मीं्ी (पणन) याींचकेड ेदाखल असलेल्या अपीलावर सुनावणी सुरु असून 
अद्याप ननणिय झालेला नाही. 
(४) व (५) प्र्न उदभवत नाही. 

----------------- 
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मांरालयाच्या इमारि दरुुस्त्िीसाठी रुपये २१५ िोटी  
खचव होऊनही िामे अपूणव असल्याबाबि 

  

(२७) *  १२२००   श्री.नरेंद्र पाटील, अॅि.तनरांजन िािखरे, श्री.धनांजय मुांिे, श्री.सुतनल 
िटिरे, श्री.किरण पािसिर, श्री.ददपिराि साळुांखे-पाटील, श्री.हेमांि टिले, श्री.ख्िाजा 
बेग, श्री.सांजय दत्ि, श्री.मुझफ्र्र हुसैन सय्यद, श्री.अशोि उर्व  भाई जगिाप : 
िाराांकिि प्रश्न क्रमाांि ३१४० ला ददनाांि १३ माचव, २०१५ रोजी ददलेल्या उत्िराच्या 
सांदभावि:    सन्माननीय सािवजतनि बाांधिाम (सािवजतनि उपक्रम िगळून) मांरी 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मीं्ालयातील मा.मुख्यमीं्ी कायािलयातील सुमारे ५० रु्् लाींबीच े छत (र्ॉल 
मसलीींग) अचानक कोसळल्याने मीं्ालय नुतनीकरणाचे काम ननकृष् दजािच ेझाल्याचे 
माहे सप् े्ंबर, २०१५ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशिनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, मीं्ालयाला लागलेल्या आगीत मीं्ालयाच े प्रचींड नुकसान झाल्याने 
इमारतीच्या नुतनीकरणासाठी रुपये २१५ को्ी खचि करुन या इमारतीच े बाींिकाम 
अद्याप अपूणि आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
(४) असल्यास, चौकशीत कोणकोणती कामे अपूणि असल्याचे आढळून आले व सदर 
कामे ठेकेदाराींकडून करुन घेणेबाबत तसेच मीं्ालयातील कामे पूणि करण्यास ववलींब 
लावणाऱया व ननकृष् दजािच ेकाम करणाऱयाींवर शासनाने कोणती कारवाई केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. चांद्रिाांि पाटील : (१) हे खरे नाही. मीं्ालय मुख्य इमारतीमिील मा.मुख्यमीं्ी 
महाराषर शासन याींच्या अर्िकारी व कमिचारी याींच्या कायािलयातील आभासी छताचा 
(Gypsum false ceiling) काही भाग (अींदाजे ४ त े५ चौ.मी. म्हणजेच ५० चौ.रू््) 
सरकले असल्याच ेननदशिनास आले आहे. 
(२) हे खरे नाही. मीं्ालय मुख्य इमारतीची दरुुस्ती व नुतनीकरणाच ेकाम पूणि झाले 
असून, सदर कामावर आतापयंत रु.२१५.३० को्ी इतका खचि झाला आहे. 
(३), (४) व (५) प्र्न उद्भ् ावत नाही. 
 

----------------- 
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मराठिाड्यािील ऊस गाळप बांदी रोखण्याबाबि  

(२८) *  ११४०४   श्री.जनावदन चाांदरूिर, प्रा.जोगेन्द्र ििािे, श्री.सांजय दत्ि, 
श्री.मुझफ्र्र हुसैन सय्यद :   सन्माननीय सहिार मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
  

(१) मराठवाड्यातील २७ खाजगी आणण २५ सहकारी साखर कारखान्याींच्या 
माध्यमातून दरवर्गी  साखर, वीज, इथेनॉलच े उत्पादन तसेच वाहतूक, तोडणी, 
शेतकऱयाींची त्रबले यापो्ी तब्बल रुपये २४ हजार को्ी रुपयाींची उलाढाल होते, परींतु 
शासनाने गाळपावरच बींदी घातली असल्याने दषुकाळात पडलेल्या मराठवाड्यावर 
अर्िकच त्रबक् सींक् उभे रादहले असल्याच े माहे सप् े्ंबर, २०१५ मध्ये वा 
त्यादरम्यान ननदशिनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, ऊस गाळपावर बींदी केल्यास रुपये १५ हजार को्ीींची उलाढाल 
थाींबणार असून बँकामिून होणाऱया ूनपये २४ हजार को्ीींच्या व्यवहारावर पररणाम 
होणार आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, ऊस गाळप बींदी रोखण्याबाबत शासनाने कोणती कायिवाही केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ?  
 

श्री. चांद्रिाांि पाटील : (१) नाही. शासनाने ऊस गाळपावर बींदी घातलेली नाही. 
(२) प्र्न उद्भ् ावत नाही. 
(३) प्र्न उद्भ् ावत नाही. 
(४) प्र्न उद्भ् ावत नाही. 

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

राज्याि स्त्टील उद्योग उभारणीसाठी विशेष पॅिेज देण्याबाबि 
 

(२९) *  १११८१   श्री.राजेंद्र मुळि, श्री.माणणिराि ठािरे, श्री.सांजय दत्ि, श्री.अशोि 
उर्व  भाई जगिाप, श्री.मुझफ्र्र हुसैन सय्यद, प्रा.जोगेन्द्र ििाि,े श्री.सुभाष झाांबि :   
सन्माननीय उद्योग मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील स््ील उद्योगात ५० ्क्क्यापे्षणा जास्त मागणी घ्ल्याने सुमारे ४० 
हजार को्ी रुपयाींची गुींतवणूक िोक्यात आली असल्याच ेमाहे ऑगस््, २०१५ मध्ये 
वा त्या दरम्यान ननदशिनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर उद्योगाची उभारणी करण्यासाठी ववशेर् पॅकेज देण्याबाबत 
शासनाने कोणती कायिवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. सुभाष देसाई : (१) आींतरराषरीय स्तरावरील पोलादाच्या ककीं मती सन २००३ 
पासून खालावल्या असल्याने राज्यातील स््ील कीं पन्याींच े उत्पादन घ्ले असल्याने 
त्या अडचणीत आल्याची बाब स््ील रर रोलसि असोमशएशनने दद. १८/११/२०१५ च्या 
ननवेदनान्वये शासनास सादर केली आहे. 
(२) प्रस्तूत स््ील उद्योगाच्या अडचणी ्या आींतरराषरीय स्तरावरील आर्थिक 
बाबीमुळे प्रभाववत असल्याने त्या राज्य शासनाच्या ननयीं्णाबाहेर आहेत. तथावप, 
स््ील उद्योगाला राज्याींतगित स्तरावर सींर्षणण देण्यासाठी प्रवेश कर लादण्यात आला 
आहे. त्यामुळे शेजारच्या राज्यातील स््ील महाराषरात येण्यापासून परावतृ्त करण्यात 
येत आहे. तसेच उद्योग ्षणे्ात एक णखडकी योजना, सामुदहक प्रोत्साहन योजना 
द्वारे चालना देण्यासाठी शासन प्रयत्नशील आहे. 
(३) प्र्न उद्भ् ावत नाही. 

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

राज्यािील अांध, मतिमांद, अजस्त्थव्यांग ि मुिबधीर या प्रिगावच्या  
अपांग शाळािील शारररीि मशक्षि तनदेशिाांना बी.एि. समिक्ष  

(बी.पी.एि) पदाला िेिनशे्रणी लागू िरण्याबाबि 
  

(३०) *  १२३९७   श्री.िवपल पाटील :  िाराांकिि प्रश्न क्रमाांि ७६८९ ला ददनाांि १३ 
जुल,ै २०१५ रोजी ददलेल्या उत्िराच्या सांदभावि:    सन्माननीय सामाजजि न् याय 
मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील अींि, मनतमींद, अन्सस्थव्यींग व मुकबिीर या प्रवगािच्या अपींग शाळाींतील 
ववद्यार्थयांना क्रीडा मश्षणण देण्याच ेकाम करीत असलेल्या शारररीक मश्षणक ननदेशक 
याींना बी.एड. समक्षण पदाला (बी.पी.एड.) वेतनशे्रणी लागू करण्याबाबतचा अहवाल 
आयुक्त अपींग कल्याण, महाराषर राज्य, पुणे याींनी शासनाकड ेसादर केला आहे, हे 
खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, शासनाने या अहवालावर काय ननणिय घेतला आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. राजिुमार बिोले : (१) नाही. 
(२) व (३) प्र्न उद्भ् ावत नाही. 

----------------- 
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परभणी जजल््यािील शेििऱयाांच्या पीि िजावच ेपुनगवठन िरुन 
 निीन िजव उपलब्ध िरुन देण्याबाबि 

 

(३१) *  ११७६५   श्री.अब्दलु्लाखान दरुावणी, श्री.धनांजय मुांि,े श्री.सतिश चव्हाण, 
श्री.अमरमसांह पांडिि, श्री.विक्रम िाळे :   सन्माननीय सहिार मांरी पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
  

(१) परभणी न्सजल््यातील शेतकऱयाींना कजि उपलब्ि करुन देणे तसेच कजािचे 
पुनिगठन करणे याबाबतीत न्सजल््यातील बँकाींनी ननिीची अडचण, कमिचाऱयाींची 
कमतरता, ताींत्र्क अडचणी दाखववत शेतकऱयाींना वींर्चत ठेवीत असल्याने 
न्सजल््यातील शेतकरी, सींघ्ना व ववववि राजकीय प्षण याींनी आींदोलन व लेखी 
ननवेदने देऊन माहे ऑगस््-सप् े्ंबर, २०१५ मध्ये वा त्यादरम्यान शासनाच े ल्षण 
वेिले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, न्सजल््यातील सवि शेतकऱयाींच्या नववन पीक कजािच े पुनगिठन करुन 
त्याींना कजि ममळवून देण्यासाठी शासनातरे् न्सजल्हा प्रशासन व बँकाींना आदेश देण्यात 
आले आहेत, हे खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, न्सजल््यातील सवि शेतकऱयाींना नवीन पीक कजि व कजािच े पुनगिठन 
करण्यासाठी कोणती उपाययोजना करण्यात येत आहे आणण ककती मुदतीत सदरील 
उदद्दष् पुणि करण्यात येणार आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

श्री. चांद्रिाांि पाटील : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) होय, हे खरे आहे. 
(३) पालकमी्ं ी, परभणी याींचे अध्य्षणतखेालील खरीप सभा ददनाींक १०.०७.२०१५ व 
ददनाींक १६.०८.२०१५ सहकार आयुक्त याींच ेप् ददनाींक ०५.०६.२०१५, न्सजल्हार्िकारी, 
परभणी याींच्या अध्य्षणतेखालील खरीप सभा ददनाींक २२.०५.२०१५ तसेच 
डी.एल.सी.सी. सभा ददनाींक १५.१०.२०१५ मध्ये सवि बँकाींना शेतकऱयाींना १०० ्क्के 
पीककजि पुरवठा/खरीप पीक कजािच ेपुनगिठन/नवीन कजि पुरवठा त्वरीत करण्याबाबत 
आव्यक त्या सुचना देण्यात आल्या. न्सजल््यासाठी ददलेले खरीप २०१५ हींगामाचे 
उदद्दष् १०४.९९% इतके साध्य केले आहे. खरीप पीक कजािच े राषरीयकृत बँका व 
महाराषर ग्रामीण बँकेमार्ि त अनुक्रमे ३०२६८ व ६२५१ (एकूण ३६,५१९) शेतकऱयाींच्या 
अनुक्रमे २७८.२५ को्ी व ३५.७५ को्ी (एकूण ३१४.०० को्ी) कजािच े पुनगिठन 
करण्यात आलेले आहे. 
(४) प्र्न उद्भ् ावत नाही. 

----------------- 
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आददिासीांचा वििास ि न्याय हक्िाांच ेरक्षण िरण्यासाठी  
पररषदेची स्त्थापना िरण्याबाबि 

(३२) *  ११२११   श्री.अनांि गािगीळ :   सन्माननीय आददिासी वििास मांरी पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) आददवासीींचा ववकास व न्याय हक्काींच े र्षणण करण्यासाठी घ्नात्मक 
तरतूदीनुसार अन्सस्तत्वात असलेल्या आददवासी सल्लागार पररर्देची गेल्या दहा 
मदहन्यात स्थापना करण्यात आली नसल्याच े माहे ऑगस््, २०१५ मध्ये वा 
त्यादरम्यान ननदशिनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर पररर्देची स्थापना करण्याबाबत शासनाने कोणती कायिवाही 
केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
 

श्री. विष्ट् णु सिरा : (१) अींशत: खरे आहे. 
(२) व (३) वविानसभेच्या ननवडणुका झाल्यानींतर नवीन मीं्ीमींडळ स्थापन 
झाल्यामुळे महाराषर जनजाती सल्लागार पररर्देची पुनरिचना करणेबाबतची कायिवाही 
चालू आहे. 

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

राज्यािील शेििऱयाांना पेन्शन योजना लागू िरण्याबाबि 
 

(३३) *  ११९०१   अॅि.तनरांजन िािखरे :  िाराांकिि प्रश्न क्रमाांि ७५८२ ला ददनाांि 
२७ जुलै, २०१५ रोजी ददलेल्या उत्िराच्या सांदभावि : सन्माननीय िृषी मांरी पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) शेतकऱयाींना वधृ्दापकाळात आिार म्हणून उत्तरप्रदेश, कनाि्क, केरळ, गोवा, 
पन्स्चम बींगाल, ताममळनाडू आदी ९ राज्याींच्या ितगी वर शेतकऱयाींना रुपये २०००/- 
पेन्शन योजना सेवा सुरु करावी व आत्महत्या करणाऱया शेतकऱयाींच्या कु्ुींत्रबयाींचे 
पुनविसन करावे अशा आशयाच े ननवेदन राज्यातील शेतकऱयाींकडून मा.राज्यपाल 
महोदयाींना सादर केले असल्याच े ददनाींक २६ सप् े्ंबर, २०१५ रोजी वा त्यासुमारास 
ननदशिनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, राज्यातील शेतकऱयाींना पेन्शन योजना सुरु करावी या मागणीसाठी 
गेल्या ४ वर्ािपासून राजकीय प्षणाींकडून शासनाकड े आग्रही मागणी करण्यात येत 
असल्याच ेमाहे सप् े्ंबर, २०१५ मध्ये वा त्यासुमारास ननदशिनास आले आहे, हे ही 
खरे आहे काय, 
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(३) असल्यास, उक्त प्रकारणी शासनाची काय भूममका आहे व त्यानुसार शासनाने 
कोणती कायिवाही केली अथवा करण्यात येत आहे ? 
 

श्री. एिनाथराि खिसे : (१) होय, अशा आशयाच े ननवेदन माचि, २०१५ मध्ये 
मा.राज्यपाल महोदयाींना सादर करण्यात आलेले आहे.  
(२) होय, अशा प्रकारची मागणी शासनाकड ेकरण्यात आलेली आहे. 
(३) राज्यातील शेतकऱयाींना पेन्शन योजना सुरु करण्याबाबतचा कोणताही प्रस्ताव 
शासनाच्या ववचारािीन नाही.  

----------------- 
ददघा (जज.ठाणे) पररसरािील ९४ अनधधिृि  
इमारिीिील विस्त्थावपिाांच्या पुनिवसनाबाबि 

 
 

(३४) *  ११९९५   प्रा.जोगेन्द्र ििाि े:   सन्माननीय उद्योग मांरी पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
  

(१) ददघा (न्सज.ठाणे) पररसरामध्ये ९४ अनर्िकृत इमारती मा.सवोच्च न्यायालयाच्या 
आदेशामुळे एमआयडीसीने पाडण्यास सुरुवात केल्याने शेकडो लोकाींच्या ननवासाचा 
प्र्न ननमािण होवून रदहवाशाींमध्ये सींताप वाढला असल्याच े माहे ऑक््ोबर, २०१५ 
मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशिनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदरील अनतक्रमणास १५ वर्ािपासून सींर्षणण ददल्याने अनतक्रमण 
वाढत गेल्यामुळे यास जबाबदार असणाऱया सवि सींबींर्िताींवर कारवाई करण्यास तसेच 
ववस्थावपताींना त्वरीत ननवारा उपलब्ि करुन देण्याबाबत शासनाने कोणती कायिवाही 
केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. सुभाष देसाई : (१) मा. मुींबई उच्च न्यायालयाने महाराषर औद्योर्गक ववकास 
महामींडळाच्या हद्दीतील ९० अनर्िकृत इमारती ननषकामसत करण्याच े आदेश ददले 
असून, त्यानुसार ननषकासनाची कायिवाही करण्यात येत आहे. 
(२) ददघा (न्सजल्हा ठाणे) येथील महाराषर औद्योर्गक ववकास महामींडळाच्या ्षणे्ात 
सुमारे १५ एकर जागेवर अनतक्रमण झाल्याच ेननदशिनास आले आहे. त्यापैकी ६ एकर 
सरकारी ्षणे्ात अनतक्रमण करुन बहुमजली इमारती बाींिण्यात आल्या होत्या. तसेच 
सन २०११ मध्ये ६ एकर इतके सरकारी ्षणे् शासनाकडून महामींडळाकड ेहस्ताींतरीत 
करण्यात आले होत.े तर काही सरकारी ्षणे् अद्याप शासनाकडून महामींडळाकडे 
हस्ताींतरीत होणे बाकी आहे. काही ्षणे्ात मसडको व खाजगी जममनी याींच्यामध्ये 
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पॉकेट्सच्या स्वरुपात ववखूरलेल्या असल्यामूळे भूखींडाच ेआरेखन करुन उद्योजकाींना 
भूखींडाच ेवा्प करता येणे शक्य झाले नाही.  अनर्िकृत बाींिकामावर ननषकासनाची 
कारवाई करण्यासाठी पोलीस ववभागाची मदत घेवून महामींडळाकडून वेळोवेळी 
ननषकासनाची कारवाई करण्यात येत.े 
   अनर्िकृत इमारतीींच े ननषकासन केल्यानींतर  ववस्थावपत झालेल्याींना ननवारा 
उपलब्ि करण्याच ेशासनाच ेसध्या कोणतहेी िोरण नाही. 
(३) सदर प्र्न उद्भ् ावत नाही. 

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

साांगोला (जज.सोलापूर) िालुक्यािील मुख्य मागाविरील पुलाांची  
िसेच पुलाच्या सांरक्षि िठड्याच्या दरुुस्त्िीबाबि 

(३५) *  ११३६६   श्री.रामहरी रुपनिर, श्री.सांजय दत्ि, श्री.अशोि उर्व  भाई जगिाप, 
श्री.मुझफ्र्र हुसैन सय्यद :   सन्माननीय सािवजतनि बाांधिाम (सािवजतनि उपक्रम 
िगळून) मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) साींगोला (न्सज.सोलापूर) तालुक्यातील मुख्य मागािवरील काही दठकाणी पुलाींची तर 
बहुताींशी पुलाच्या सींर्षणक कठड्याची दरुवस्था झाली असून या दठकाणी पुलाींवरुन 
अपघात होऊन अनेक वाहने खाली पडलेली असल्याच ेमाहे ऑगस््, २०१५ मध्ये वा 
त्यादरम्यान ननदशिनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त पुलाच्या सींर्षणक कठड्याच्या दरुुस्ती सींबींर्ित ववभाग दलुि्षण 
करीत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने कोणती कायिवाही केली वा करण्यात येत 
आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. चांद्रिाांि पाटील : (१) अींशत: खरे आहे. 
     साींगोला तालुक्यातून जाणाऱया मुख्य मागािमध्ये रत्नार्गरी-सोलापूर राषरीय 
महामागि क्र.१६६, इींदापूर-साींगोला राज्य मागि क्र. १२५ व साींगोला-पींढरपूर राज्य मागि 
क्र.२१० याींचा समावेश होतो. सदर मागािवर पुलाींनन्सजक काही ककरकोळ अपघात 
झालेले आहेत. 
(२) हे खरे नाही. 
(३) सदरील मागािपैकी रत्नार्गरी-सोलापूर रा.म.क्र.१६६ या मागािवर हतीद, वा ी्ंबरे, 
वाढेगाव या पुलाींसह एकूण ६ पुलाींच ेकठड े्षणनतग्रस्त झाले आहेत. उपरोक्त ६ पुलाींचे 
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नव्याने दरुुसती करण्याच ेननयोजन आहे. तथावप सद्यन्सस्थतीत अपघात ्ाळण्यासाठी 
तातडीची उपाययोजना म्हणून तु्लेले कठड े व रेमलींगच्या दठकाणी बॅररकेडस 
उभारण्यात आलेले आहेत तसेच पुलाींच्या दोन्ही बाजूींस यासींबींिी सूचनार्लक 
लावण्यात आलेले आहेत. 
     साींगोला तालुक्यातील इींदापूर-साींगोला राज्यमागि क्र.१२५ व साींगोला-पींढरपूर 
राज्यमागि क्र.२१० या रस्त्यावरील काही पूलाींच ेकठड ेवाहनाींच्या िडकेमुळे ्षणनतग्रस्त 
झाले आहेत तर काही दठकाणी पुलाींच ेरेलीींग ्षणनतग्रस्त झालेले आहेत. सद्यन्सस्थतीत 
तातडीची उपाययोजना म्हणून या मागािवरील पुलाींच े ्षणनतग्रस्त गाडिस््ोन, सींर्षणक 
कठड ेतातडीने दरुुस्त करण्यात येत आहेत. 
(४) प्र्न उद्भ् ावत नाही. 

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

पुणे जजल््यािील आददिासी विद्यार्थयाांच्या िसि ज गहृासाठी  
तनधीची िरिूद िरण्याबाबि 

  

(३६) *  १२३५४   श्री.अतनल भोसले, श्री.जयिांिराि जाधि, श्री.ददपिराि साळुांखे-
पाटील, श्री.नरेंद्र पाटील, श्री.किरण पािसिर, श्री.ख्िाजा बेग, श्री.हेमांि टिले, श्रीमिी 
विद्या चव्हाण, अॅि.जयदेि गायििाि, श्री.राहुल नािेिर :   सन्माननीय आददिासी 
वििास मांरी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) पुण्यात मश्षणणासाठी येणाऱया आददवासी ववद्यार्थयांच्या वसतीगहृासाठी 
हडपसरमिील महमदवाडी येथे तीन वर्ािपूवगी  पाच गुींठे जागा शासनाने खरेदी केली 
आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, शासनाने प्रत्य्षणात वसतीगहृाच्या इमारतीसाठी ननिीची तरतूद केली 
नसल्याने अद्यापपयंत इमारतीच ेकाम होवू शकले नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, इमारतीसाठी ननिीची तरतूद करण्याबाबत शासनाकडून कोणती 
कायिवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. विष्ट् णु सिरा : (१) आददवासी मुलाींच ेशासकीय वसतीगहृ, पुणे (्षणमता १०००) 
येथील इमारत बाींिकामाकररता महमदवाडी येथे ९३ आर जागा खरेदी केली आहे. 
(२) प्रस्तुत वसतीगहृाच्या इमारत बाींिकामाच ेून.३०.४८ को्ीच ेअींदाजप्क आयुक्त, 
आददवासी ववकास याींच्याकडून प्रशासकीय मान्यतसेाठी शासनास दद.०८.०४.२०१३ 
रोजी प्राप्त झाले होत.े सदर अींदाजप्क ून.५.०० को्ीपे्षणा अर्िक असल्याने 
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मा.मुख्य सर्चव याींच्या अध्य्षणतखेालील उच्चस्तर सममतीच्या मान्यतसेाठी सादर 
केले असता, ववभागाच ेसन २०१३-१४ या वर्ािच ेवसतीगहृ बाींिकामाच ेदानयत्व जास्त 
असल्याने सदर प्रस्तावावर उपलब्ि तरतूदीचा आढावा घेऊन प्रस्ताव रे्रसादर 
करावा, असा ननणिय सममतीने ददला. 
      सन २०१५-१६ या आर्थिक वर्ाित वसत न्स गहृ बाींिकामाच े दानयत्व कमी 
असल्याने शासनाच्या  दद.१४.१०.२०१५ रोजीच्या प्ान्वये सदर अींदाजप्क सुिारीत 
दरसूचीप्रमाणे सादर करण्याबाबत, आयुक्त, आददवासी ववकास याींना कळववण्यात 
आलेले आहे. 
      सदर मादहती प्राप्त झाल्यानींतर प्रस्तुत अींदाजप्क सर्चव सममतीच्या 
मान्यतसेाठी सादर करण्याची कायिवाही करण्यात येईल. 
(३) व (४)   प्र्न उद्भ् ावत नाही. 

----------------- 
ऊस उत्पादि शेििऱयाांना िाजिी दराची (एर्.आर.पी.) पुणव रक्िम देण्याबाबि  

(३७) *  ११२७६   श्रीमिी हुस्त्नबानू खमलरे्, श्री.सांजय दत्ि, श्री.अशोि उर्व  भाई 
जगिाप, श्री.मुझफ्र्र हुसैन सय्यद :   सन्माननीय सहिार मांरी पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील १७८ पैकी ८ साखर कारखान्याींनी ऊस उत्पादक शेतकऱयाींना वाजवी 
दराची पूणि रक्कम (एर्.आर.पी.) ददली असून चार कारखान्याींकडून प्रत्येकी सुमारे 
५० लाख रुपये देणे बाकी आहे, त्यामुळे हींगाम सींपल्यानींतरही १६४ साखर 
कारखान्याींनी सुमारे १८ त े १९ लाख ऊस उत्पादक शेतकऱयाींना ही रक्कम ददली 
नसल्याच ेमाहे ऑगस््, २०१५ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशिनास आले आहे, हे खरे 
आहे काय, 
(२) असल्यास, या ऊस उत्पादक शेतकऱयाींना साखर कारखान्याींकडून वाजवी दराची पुणि 
रक्कम ममळवून देण्याबाबत शासनाने कोणती कायिवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

श्री. चांद्रिाांि पाटील : (१) माहे ऑगस््, २०१५ अखेर सन २०१४-१५ चा गाळप हींगाम 
घेतलेल्या १७८ पैकी १७ साखर कारखान्याींनी FRP प्रमाणे सींपूणि ऊस देयके 
शेतकऱयाींना अदा केली होती व उविररत १६१ कारखान्याींकड े FRP प्रमाणे रुपये 
२९०५.६४ को्ी देयके थककत होती. 
सन २०१४-१५ चा हींगाम सींपल्यावर ददनाींक १५/११/२०१५ अखेर ९१ साखर 
कारखान्याींनी FRP प्रमाणे सींपूणि ऊस देयके अदा केली असून ८७ कारखान्याींकडे 
रु.७३९.१७ को्ी ऊस देयके थकीत आहेत. 
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(२) हींगाम २०१४-१५ मध्ये गाळप घेतलेल्या कारखान्याींना FRP प्रमाणे दर अदा 
करणेसाठी कें द्र व राज्य शासनामार्ि त खालील प्रमाणे मदत करण्यात आली आहे. 

1. राज्य शासनाने सन २०१४-१५ च्या हींगामामिील ऊस खरेदी कर मार् 
केलेला आहे. 

2. कें द्र शासनाने ददनाींक २७.२.२०१५ च्या अर्िसूचनेनुसार १४ लाख मे.्न 
कच्च्या साखरेच्या ननयाितीसाठी प्र.मे.्न रु.४०००/- प्रमाणे अनुदानाचा 
ननणिय घेतला आहे व राज्य शासनाने रुपये १०००/- प्रमाणे ननयाित अनुदान 
देण्याचा ननणिय घेतला आहे. 

3. कें द्र शासनाने सन २०१४-१५ साठी दद.२३.०६.२०१५ अन्वये रु.६०००/- को्ीचे 
पॅकेज जाहीर केलेले असून त्यामिून राज्यातील कारखान्याींना अींदाजे 
रु.२०२२.५९ को्ी ममळणे अपेक्ष्षणत आहे. 

4. सदर मींजूर होणाऱया कजि रकमेवर १०% प्रमाणे होणाऱया पदहल्या वर्ािच्या 
व्याजाचा भार कें द्र शासन व पुढील ४ वर्ािच ेव्याज अनुदान देण्याचा ननणिय 
राज्य शासनाने घेतला आहे. 

5. सन २०१४-१५ मध्ये हींगाम घेतलेले पींरतु सन २०१३-१४ मध्ये बींद असलेले 
२२ कारखान्याींनाही सदर योजनेप्रमाणे लाभ होणेसाठी कजि योजना 
राबववण्याचा राज्य शासनाने ननणिय घेतलेला आहे. 

6. प्र्न उद्भ् ावत नाही. 
----------------- 

 िराि-िासगाांि (जज.सािारा) मागाविरील िाि ेयेथील िृष्ट्णा पुलाच्या दरुुस्त्िीबाबि  

(३८) *  ११४८७   श्री.आनांदराि पाटील, श्री.सांजय दत्ि, श्री.रामहरी रुपनिर, 
प्रा.जोगेन्द्र ििाि े:   सन्माननीय सािवजतनि बाांधिाम (सािवजतनि उपक्रम िगळून) 
मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) कराड-तासगाींव (न्सज.सातारा) मागािवर कावे येथील कृषणा पुलाच्या स्लॅबच्या 
एक्सपान्शन जॉईन्् असलेल्या दठकाणी भगदाड पडले असून याकड ेवेळीच ल्षण न 
ददल्यास भववषयात वाहतूकीस िोका ननमािण होण्याची शक्यता व्यक्त होत असल्याचे 
माहे सप् े्ंबर, २०१५ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशिनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर पुलाच्या दरुुस्तीबाबत शासनाने कोणती कायिवाही केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. चांद्रिाांि पाटील : (१) हे खरे नाही. 
     खींडाळा-कोरेगाव-कराड-साींगली-मशरोळ या राज्य मागि १४२ रस्त्यावर कावे येथे 
कक.मी.११०/० वर कृषणा नदीवर कावे पुल आहे. सदर पुल आठ गायायाचा असून 
त्यामध्ये एक्सपाींशन जॉइीं् असलेल्या दठकाणी भगदाड पडलेले नसून एक्सपाींशन 
जॉइीं् वरील डाींबराचा थर अर्िक वदिळीमुळे ननघाला होता. 
(२) सद्यन्सस्थतीत एक्सपाींशन जॉइीं् वरील डाींबरी थर ननघालेल्या दठकाणी नव्याने 
डाींबरीकरण करुन दरुुस्तीची कायिवाही पुणि करण्यात आलेली आहे. 
(३) प्र्न उद्भ् ावत नाही. 

----------------- 
पैठण-औरांगाबाद (जज.औरांगाबाद) रस्त्त्याच ेचौपदरीिरण िरण्याबाबि 

(३९) *  ११५५१   श्री.सुभाष झाांबि, श्री.मुझफ्र्र हुसैन सय्यद :  िाराांकिि प्रश्न 
क्रमाांि २५९ ला ददनाांि ११ डिसेंबर, २०१४ रोजी ददलेल्या उत्िराच्या सांदभावि:    
सन्माननीय सािवजतनि बाांधिाम (सािवजतनि उपक्रम िगळून) मांरी पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
  

(१) एैनतहामसक व िाममिक वारसा असलेला औरींगाबाद न्सजल्हा आणण पयि् न व 
औद्योर्गक वसाहतीने न्लेला तालुका म्हणून पैठणची ओळख असून पैठण ते 
औरींगाबाद हे ५० कक.मी. च ेअींतर असलेला रस्ता न्सजल्हा व तालुका याींना जोडणारा 
असून या रस्त्याच्या  चौपदरीकरणास सन २००४ मध्ये ममळालेल्या मींजूरीनुसार या 
रस्त्याच्या कामाच ेभूमीपूजन सन २०१४ मध्ये वा त्यासुमारास झाल्याच े ननदशिनास 
आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, पैठण-औरींगाबाद रस्त्याच े चौपदरीकरण करण्याबाबत शासनाने काय 
कायिवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ?  
 

श्री. चांद्रिाांि पाटील : (१) होय, 
(२) सदर प्रस्तावाच्या ननववदा रद्द करण्यात आल्या असून सुिारीत प्रस्ताव तयार 
करुन शासनास सादर करण्याच्या सूचना मुख्य अमभयींता, साविजननक बाींिकाम 
प्रादेमशक ववभाग, औरगाबाद याींना ददनाींक ३/१०/२०१५ च्या प्ान्वये देण्यात आलेल्या 
आहेत. 
(३) प्र्न उद्भ् ावत नाही. 

----------------- 
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भोिर (जज.नाांदेि) शहरािील रस्त्त्याांच्या दरुुस्त्िीबाबि 
(४०) *  ११३५२   श्री.अमरनाथ राजूरिर, प्रा.जोगेन्द्र ििािे, श्री.सांजय दत्ि, 
श्री.मुझफ्र्र हुसैन सय्यद :   सन्माननीय सािवजतनि बाांधिाम (सािवजतनि उपक्रम 
िगळून) मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) भोकर (न्सज.नाींदेड) शहरातील बा्यवळण रस्त्याला एका वर्ाितच जागोजागी खड्डे 
पडल्याने रस्त्याची दरुवस्था झाली असल्याच े माहे ऑक््ोंबर, २०१५ मध्ये वा 
त्यादरम्यान ननदशिनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर रस्त्याींच्या देखभाल दरुुस्तीबाबत शासनाने कोणती कारवाई 
केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

श्री. चांद्रिाांि पाटील : (१) हे अींशत: खरे आहे. 
(२) भोकर (न्सज.नाींदेड) बा्यवळण रस्त्याच ेकाम सन २०१४ मध्ये पूणि झाले असून 
या कामाचा दोर्दानयत्व कालाविी अद्याप सींपुष्ात आलेला नसल्याने खड्ड ेतात्काळ 
भरणेबाबत सींबींर्ित ठेकेदार याींना नो्ीस देण्यात आलेली आहे. त्याअनुर्ींगाने 
सींबींिीत ठेकेदार याींनी सदरील खड्ड ेदरुुस्तीच ेकाम सुरु केले आहे. 
(३) प्र्न उद्भ् ावत नाही. 

----------------- 
आददिासी खेळािूांसाठी त्र्यांबिेश्िर (जज.नामशि) येथे स्त्ििांर  

क्रीिा अिादमी उभारणीच्या प्रस्त्िािाबाबि 

 (४१) *  १२६७२   िॉ.अपूिव दहरे :  िाराांकिि प्रश्न क्रमाांि ८०४१ ला ददनाांि २७ 
जुल,ै २०१५ रोजी ददलेल्या उत्िराच्या सांदभावि:    सन्माननीय आददिासी वििास 
मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील आददवासी खेळाडूींच्या क्रीडा गुणाींना चालना देण्यासाठी त्रयींबके्वर 
(न्सज.नामशक) येथे स्वतीं् क्रीडा अकादमी उभारण्यात येणार असल्याच े ननवेदन 
मा.आददवासी ववकास मीं्ी याींनी ददनाींक १६ जानेवारी, २०१५ रोजी वा त्यादरम्यान 
केले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, यानुर्ींगाने कोणता ननणिय घेण्यात आला व त्यानुसार कोणती 
कायिवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, प्रस्तुत क्रीडा अकादमी केव्हापयतं कायािन्सन्वत होणे अपेक्ष्षणत आहे ? 
  

श्री. विष्ट् णु सिरा : (१) हे खरे नाही. 
(२) व (३) अशा प्रकारच े ननवेदन प्राप्त नसल्याने त्यानुर्ींगाने कायिवाहीचा प्र्न 
उद्भ् ावत नाही. 

----------------- 
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यििमाळ जजल््याि रेशीम प्रमशक्षणाि रेशीम वििास अधधिाऱयाने अभ्यास  
दौऱयाची बनािट देयि देऊन िेलेला अपहार 

  

(४२) *  १२२८४   श्री.सांददप बाजोररया, श्री.हेमांि टिले, श्री.किरण पािसिर, श्रीमिी 
विद्या चव्हाण, श्री.ख्िाजा बेग, श्री.नरेंद्र पाटील, श्री.विक्रम िाळे, श्री.अतनल भोसले, 
श्री.अब्दलु्लाखान दरुावणी :   सन्माननीय िस्त् रोद्योग मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
  

(१) यवतमाळ न्सजल््यात रेशीम प्रमश्षणणात रेमशम ववकास अर्िकाऱयाींने अपहार 
केल्याच ेतसेच अभ्यास दौऱयाची बनाव् देयके काढल्याच ेमाहे जुलै, २०१५ मध्ये वा 
त्यादरम्यान ननदशिनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
(३) असल्यास, चौकशीत काय आढळून आले व तद्नुसार सदर प्रकरणी जबाबदार 
अर्िकाऱयाींवर शासनाने कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. चांद्रिाांि पाटील : (१) नाही, तथावप तशी तक्रार न्सजल्हार्िकारी, यवतमाळ 
याींच्याकड े प्राप्त झाली होती. तसेच त्या स्वरुपाची बातमी दै. पुण्यनगरी मध्ये 
प्रमसध्द झाली होती. 
(२) व (३) याबाबत रेशीम सींचालनालय, नागपूर याींनी चौकशी केली असून तक्रारीत 
तर्थय नसल्याच ेआढळून आले आहे. 
(४) ववलींब झालेला नाही. 

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

शहराि मशक्षणासाठी येणाऱया विद्यार्थयाांच्या सांख्येनुसार िसिीगहेृ उभारण्याबाबि 
  

(४३) *  १२०७७   श्री.ख्िाजा बेग, श्री.सांददप बाजोररया, श्री.हेमांि टिले, श्री.राजेंद्र 
जैन, श्री.नरेंद्र पाटील, श्रीमिी विद्या चव्हाण, श्री.आनांद ठािूर, श्री.अतनल भोसले, 
श्री.सुतनल िटिरे, श्री.किरण पािसिर, श्री.अब्दलु्लाखान दरुावणी :   सन्माननीय 
सामाजजि न् याय मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील ववद्याथगी  मश्षणणासाठी शहरात येत असतात मा् वसत न्स गहृाची 
्षणमता केवळ ११ हजार असल्याने सुमारे दीड लाख ववद्याथगी  भाड्याच्या घरात राहत 
असल्याच ेमाहे सप् े्ंबर, २०१५ मध्ये वा त्यासुमारास ननदशिनास आले, हे खरे आहे 
काय, 
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(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनामारं्त चौकशी करण्यात आली आहे काय, 
(३) असल्यास, चौकशीत काय आढळून आले व तद्नुसार ववद्याथगी  सींख्या ववचारात 
घेवून वसतीगहेृ उभारणेबाबत शासनाने कोणती कायिवाही केली वा करण्यात येत 
आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. राजिुमार बिोले : (१) नाही. 
(२) नाही. 
(३) व (४) प्र्न उद्भ् ावत नाही. 

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

चांद्रपुर जजल्हा मध्यििी सहिारी बँिेिर प्रशासि नेमण्याबाबि 
  

(४४) *  ११००३   श्री.ममिेश भाांगडिया, श्री.अतनल सोले, श्री.नागो गाणार :   
सन्माननीय सहिार मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) चींद्रपूर न्सजल्हा मध्यवतगी  सहकारी बँकेच्या एकूण ८२ शाखाींपैकी ५० शाखा 
तोट्यात सुरु असल्याची बाब माहे सप् े्ंबर, २०१५ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशिनास 
आली, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर बँकेच्या कजािमध्ये अननयममतता आढळल्यामुळे बँकेवर सहकार 
ववभागातरे् कलम ८३ ची कारवाई सुरु आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सदर बँकेच्या ५० शाखा तोट्यामध्ये सुरु असताना बँकेला सहकार 
ववभागामार्ि त नववन पदभरती करीता परवानगी देण्यात आलेली आहे, हे ही खरे आहे 
काय, 
(४) असल्यास, सदर पदभरती करीता देण्यात आलेली परवानगी रद्द करुन बँकेवर 
प्रशासकाची नेमणूक करण्याबाबत शासनाने कोणती कायिवाही केली वा करण्यात येत 
आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. चांद्रिाांि पाटील : (१) होय, हे खरे आहे. 
बँकेच्या एकूण ८२ शाखा असून सन २०१४-१५ च्या वावर्िक अहवालानुसार एकूण ५० 
शाखा तोट्यात आहेत. 
(२) होय, हे खरे आहे.  
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      ववभागीय सहननबींिक, सहकारी सींस्था, नागपूर याींच्या ददनाींक ०३/०८/२०१५ 
च्या आदेशान्वये महाराषर सहकारी सींस्था अर्िननयम १९६०, कलम ८३ अन्वये 
चौकशीसाठी सहाय्यक ननबींिक (प्रशासन) अींतगित न्सजल्हा उपननबींिक, सहकारी, 
सींस्था, चींद्रपूर याींची ननयुक्ती करण्यात आली असून सद्यन्सस्थतीत चौकशीचे 
कामकाज सुरु आहे. 
(३) होय, हे अींशत: खरे आहे. 
सहकार आयुक्त व ननबींिक, सहकारी सींस्था, महाराषर राज्य, पुणे याींच ेप् ददनाींक 
१९ जुल,ै २०१४ नुसार ४१ पदे भरण्याबाबत अ्ी व शतगी स अिीन राहून परवानगी 
देण्यात आली होती. त्यानींतर शासन प् ददनाींक १७/११/२०१४ नुसार भरती प्रकक्रयेस 
स्थर्गती देण्यात आली आहे. 
(४) सदर पदभरतीस सध्या स्थर्गती आहे. त्यामुळे प्र्न उद्भ् ावत नाही. 
(५) प्र्न उद्भ् ावत नाही. 

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

मुांबई-नागपूर हा निीन द्रिुगिी महामागव बाांधण्याबाबि 
 

(४५) *  ११८७७   श्रीमिी जस्त्मिा िाघ, श्री.आनांद ठािूर, श्री.ख्िाजा बेग, श्री.सांददप 
बाजोररया, श्री.राजेंद्र जैन, श्री.नरेंद्र पाटील, श्री.अतनल भोसले, श्री.सुतनल िटिरे, 
श्री.हेमांि टिले, श्रीमिी विद्या चव्हाण, श्री.किरण पािसिर, श्री.अब्दलु्लाखान 
दरुावणी, श्री.विक्रम िाळे, श्री.अमररशभाई पटेल, श्री.सांजय दत्ि, श्री.अशोि उर्व  भाई 
जगिाप, श्री.मुझफ्र्र हुसैन सय्यद :   सन्माननीय सािवजतनि बाांधिाम 
(सािवजतनि उपक्रम) मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) शासनाने मुींबई-नागपूर ८०० कक.मी. लाींबीचा नवा द्रतुगती महामागि बाींिण्याची 
घोर्णा मा.मुख्यमीं्ी महोदयाींनी ददनाींक १ ऑगस््, २०१५ रोजी वा त्यासुमारास केली 
आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, मुींबई-नागपूर एक्सपे्रस हायवेचा मागि ननन्स्चतीसाठी अन्स् ि् अँड यींग 
या त्रब्रद्श कीं पनीची सल्लागार म्हणून ननयुक्ती केली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, या द्रतुगती महामागिच े स्वूनप काय आहे, या द्रतुगती महामागािला 
ककती खचि येणार आहे, 
(४) असल्यास, या महामागािकररता आतापयंत ककती जमीनीच े भूसींपादन करण्यात 
आले आहे, 
(५) असल्यास उक्त प्रकरणी चौकशी कूनन शासनाने एक्सपे्रस हायवे पूणि 
करण्यासाठी कोणती कायिवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(६) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. एिनाथ मशांदे : (१) होय. 
(२) होय. 
(३) सुमारे ८०० ककमी लाींबीचा मुींबई-नागपूर द्रतुगती दळण वळण महामागि हा 
नव्याने बाींिावयाचा प्रस्ताववत असून, या मागािवरील सवि महत्वपूणि न्सजल््याची 
दठकाणे व पयि् न स्थळे तसेच औद्योर्गक सींकुले याद्वारे जोडण्यात येणार आहेत. 
नागपूर त ेमुींबई प्रवास कालाविी सुमारे १० तास असावा या दृष्ीकोनातून ननयोजन 
करण्याच ेप्रस्ताववत आहे. प्रकल्पाची (भूसींपादनसह) अींदान्सजत ककीं मत रु. ३० त े३५ 
हजार को्ी पयतं असण्याची शक्यता आहे. 
(४) व (५) सदर प्रकल्पाचा सववस्तर प्रकल्प अहवाल सध्या तयार करण्यात येत 
आहे. यासाठी भूसींपादन करण्याची प्रकक्रया अद्याप सुरु झालेली नाही. 
(६) प्र्न उद्भ् ावत नाही. 

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

माजलगाांि (जज.बीि) िालुक्यािील शेििऱयाांना दषु्ट्िाळी  
वपिाांच ेअनुदान ममळण्याबाबि 

  

(४६) *  १२१३०   श्री.सुतनल िटिरे, श्रीमिी विद्या चव्हाण, श्री.ददपिराि साळुांखे-
पाटील, श्री.हेमांि टिले, श्री.नरेंद्र पाटील, श्री.किरण पािसिर, श्री.अतनल भोसले, 
श्री.राजेंद्र जैन, श्री.ख्िाजा बेग :   सन्माननीय सहिार मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
  

(१) माजलगाींव (न्सज.बीड) तालुक्यातील ७३८६ शेतकऱयाींच ेदषुकाळी खरीप वपकाींच ेसन 
२०१४ च ेअनुदान शेतकऱयाींचे बँक खात ेनसल्यामुळे पडुन असल्याची मादहती माहे 
ऑगस््, २०१५ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशिनास आली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) तसेच बँकेमध्ये खात ेअसणाऱया शेतकऱयाींच्या खात्याींवर दषुकाळी अनुदान रक्कम 
वगि करण्यात येऊन देखील केवळ बँकेच्या गलथान कारभारामुळे उक्त तालुक्यातील 
शेतकऱयाींना ही मदत अद्याप ममळालेली नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त ववर्यी शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
(४) असल्यास, चौकशीत काय आढळून आले व तद्नुसार सदरच्या तालुक्यातील 
शेतकऱयाींना दषुकाळी अनुदान त्वरीत देण्याबाबत शासनामार्ि त कोणती कायिवाही 
केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. चांद्रिाांि पाटील : (१) नाही, हे खरे नाही. 
(२) नाही, हे खरे नाही. 
(३) प्र्न उद्भ् ावत नाही. 
(४) प्र्न उद्भ् ावत नाही. 
(५) प्र्न उद्भ् ावत नाही. 

----------------- 
यििमाळ येथील िृषी उत्पन्न बाजार सममिीच्या इमारिीची दरुुस्त्िी िरण्याबाबि 

 

(४७) *  ११६१६ श्री.अमररशभाई पटेल, श्री.सांजय दत्ि, श्री.मुझफ्र्र हुसैन सय्यद :   
सन्माननीय पणन मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) यवतमाळ न्सजल््यातील कृर्ी उत्पन्न बाजार सममतीच्या इमारतीची दरुवस्था 
झाली असून सद्यन्सस्थतीत ती मोडकळीस आली असल्याच ेमाहे सप् े्ंबर, २०१५ मध्ये 
वा त्यादरम्यान ननदशिनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर इमारतीची दरुुस्ती करण्याबाबत शासनाने काय कायिवाही केली 
वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

श्री. चांद्रिाांि पाटील : (१) यवतमाळ न्सजल््यातील १७ कृवर् उत्पन्न बाजार 
सममत्याींपैकी वणी व महागाींव या बाजार सममत्याींच्या मुख्य कायािलयाच्या इमारती 
मोडकळीस आलेल्या आहेत. 
(२) व (३) महागाींव कृवर् उत्पन्न बाजार सममतीच्या इमारतीच्या दरुुस्तीचे 
अींदाजप्क तयार झाले असून बाजार सममतीच्या सींचालक मींडळाच्या पुढील सभेत 
मींजूरीनींतर त्यापुढील कायिवाही करण्यात येणार आहे. 
     वणी कृवर् उत्पन्न बाजार सममती मागील तीन वर्ािपासून तोट्यात असून 
ननिीअभावी इमारत दरुुस्त करण्यात आलेली नाही. 

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

महाराष्ट् र राज्य सहिारी बँिेि झालेल्या गैरव्यिहाराबाबि  
सांबांधधि सांचालिाांविरुध्द िराियाची िायविाही 

(४८) *  १११३३   अॅि.अतनल परब, िॉ.(श्रीमिी) नीलम गोऱहे :   सन्माननीय 
सहिार मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) महाराषर राज्य सहकारी बँकेकडून सन २००८ त े सन २०१३ या कालाविीत 
सींचालक मींडळाच्या ननणियामुळे बँकेच ेसुमारे ९०० को्ी रुपयाींच े नुकसान झाल्याचे 
चौकशी अर्िकारी श्री. मशवाजी पदहनकर याींनी माहे सप् े्ंबर, २०१५ मध्ये वा 
त्यादरम्यान ननदशिनास आणले, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, चौकशीत सदर बँकेच्या सींचालक मींडळानेच गैरव्यवहार केला 
असल्याच ेननदशिनास आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सींबींर्ित गैरव्यवहाराच ेस्वरुप काय आहे व सींबींर्ित सींचालकाींववरुध्द 
शासनाने कोणती कारवाई करण्यात आली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. चांद्रिाांि पाटील : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) होय, हे खरे आहे. 
(३) ननयम ७२ (३) प्रमाणे ननन्स्चत केलेल्या आरोपप्ानुसार बँकेच्या सींचालक 
मींडळाने उणे नक्त मुल्य, सींर्चत तो्ा, अपुरा दरुावा असणाऱया साखर कारखान्याींना 
कजि देणे, साखर कारखान्याींना कजि देताना योनय असेल असे पुरेसे तारण न घेणे, 
साखर कारखान्याींची मालमत्ता खाजगी पध्दतीने ववकणे, ररझव्हि बँकेने राज्य 
सहकारी बँकेस ददलेल्या ११ ननदेशाींच े पालन न करणे, बँकेच्या सींचालक मींडळाने 
अभ्यास दौऱयासाठी ददलेल्या अग्रीमाची वसुली न होणे, आददत्य नेचररेश या सींस्थेस 
सवलतीच्या व्याज दराने कजि देणे, इत्यादी स्वरुपाच े गैरव्यवहार ननदशिनास आले 
आहेत. 
    महाराषर राज्य सहकारी बँकेस झालेल्या उक्त नमुद नुकसानीची चौकशी 
महाराषर सहकारी सींस्था अर्िननयम १९६० च े कलम ८८ अन्वये प्रार्िकृत 
अर्िकाऱयामार्ि त करण्यात येत आहे. प्रार्िकृत अर्िकारी याींनी बँकेच्या माजी ७७ 
सींचालकाींववरुध्द ददनाींक १०.०९.२०१५ रोजी बँकेस झालेल्या नुकसानीबाबत आरोपप् 
बजावले असून याकामी प्रार्िकृत अर्िकाऱयाींसमोर सुनावणी सुरु आहे. 
(४) ववलींब झालेला नाही. 

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

िसई पुिेििील पेल्हार (िा.िसई, जज.पालघर) येथील  
महामागाविरील पुलामुळे विद्यार्थयाांची होणारी गैरसोय 

 

(४९) *  ११३१९   श्री.अशोि उर्व  भाई जगिाप, श्री.सांजय दत्ि, श्री.मुझफ्र्र हुसैन 
सय्यद :   सन्माननीय सािवजतनि बाांधिाम (सािवजतनि उपक्रम िगळून) मांरी 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) वसई पुवेकडील पेल्हार (ता.वसई, न्सज.पालघर) येथील महामागािवर बाींिण्यात 
आलेल्या उड्डाणपुलाींमुळे तथेील शाळकरी मलुाींना तारेवरची जीवघेणी कसरत करीत 
महामागि ओलाींडावा लागत असल्याच े ददनाींक २६ ऑगस््, २०१५ रोजी वा 
त्यासुमारास ननदशिनास आले, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, शाळेतील मलुाींना महामागि ओलाींडण्यासाठी शाळेतील मश्षणक व 
नजीकच्या पोलीस चौकीतील पोलीस कमिचाऱयानाींच पुढाकार घ्यावे लागत आहे, हे 
खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, शाळेत जाणाऱया ववद्यार्थयांच्या सुरक्ष्षणततसेाठी शासनाने काय 
कायिवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) अद्याप, कोणतीच कायिवाही करण्यात आली नसल्यास त्याची सविसािारण 
कारणे काय आहेत ? 
 

श्री. चांद्रिाांि पाटील : (१) व (२) अींशत: खरे आहे, परींतु याववर्यी कुठल्याही 
प्रकारची तक्रार प्राप्त झाली नसून नालासोपारा व पेल्हार यादठकाणी (एवप्रल २०१५ ते 
सप् े्ंबर २०१५ दरम्यान) सवलतकाराकडून ८ रॅकर्क वॉडिन वाहतुकीच्या ननयमनासाठी 
ठेवण्यात आलेले होत ेव त्याींच्यामार्ि त वाहतुकीच ेननयमन करण्यात येत होते, असे 
उपमहाव्यवस्थापक (ताींत्र्क), भारतीय राषरीय राजमागि प्रार्िकरण, सुरत-ददहसर 
प्रकल्प याींनी कळववले आहे. 
(३) मुींबई अहमदाबाद राषरीय महामागि क्र. ८ वर लोकप्रनतननिीच्या मागण्यानुसार 
नालासोपारा, पेल्हार इत्यादी दठकाणी वाहनाींकरीता / पादचाऱयाींकरीता भुयारी मागि 
भारतीय राषरीय राजमागि प्रार्िकारण, नवी ददल्ली मार्ि त मींजूर करण्यात आले 
आहेत. पेल्हार येथील भुयारी मागािच े काम पूणि करुन तो वाहतुकीसाठी ददनाींक 
१४.०६.२०१५ रोजी खुला करण्यात आला आहे. नालासोपारा येथील भुयारी मागािच े
काम ०३.०९.२०१५ रोजी पूणि करण्यात येऊन वाहतुकीस खुला करण्यात आला. 
सद्यन्सस्थतीत वरील दठकाणी महामागि ओलाींडण्यासाठी कसलीही अडचण ददसून येत 
नसल्याच े उपमहाव्यवस्थापक (ताींत्र्क), भारतीय राषरीय राजमागि प्रार्िकार, सुरत- 
ददहसर प्रकल्प याींनी कळववले आहे. 
(४) प्र्न उद्भ् ावत नाही. 

----------------- 
मुांबई-गोिा महामागावच्या दरुुस्त्िीबाबि 

(५०) *  १३०४८   श्री.मुझफ्र्र हुसैन सय्यद, श्री.अशोि उर्व  भाई जगिाप, 
श्री.सांजय दत्ि, श्रीमिी हुस्त्नबानू खमलरे्, श्री.चांद्रिाांि रघुिांशी, श्री.रामहरी रुपनिर, 
श्री.अतनल िटिरे, श्री.विजय सािांि : सन्माननीय सािवजतनि बाांधिाम (सािवजतनि 
उपक्रम िगळून) मांरी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मुींबई-गोवा महामागािवरील पदहल् या ्प् प् यातील पळस् पे त ेइींदापूर या ९० कक.मी. 
मागािच ेकाम गेल् या ४ वर्ांपासून अपूणािवस् थेत असल्यामुळे महामागािवर मोठे खड्डे 
पडल्याने या रस्त्यावर वाहतूक करणाऱया प्रवाशाींना नाहक ्ास सहन करावा लागत 
असल्याच ेमाहे सप् े्ंबर, २०१५ च्या सुमारास ननदशिनास आले, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल् यास, ननववदेप्रमाणे ननिी ममळत नसल् याने अनेक दठकाणी रस् त् याींच ेकाम 
पूणि न करता अििव् ठेवल् याने आतापयतं झालेल्या २०० अपघाताींमध्ये ककमान ९०० 
व्यक्तीींना आपले प्राण गमवावे लागले आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल् यास, याप्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, त् यात काय आढळून 
आले आहे व त् यानुसार याप्रकरणी पुढे काय कारवाई केली आहे, 
(४) प्र् न भाग (१) व (२) मिील रस् त् याच् या कामासाठी तसेच तातडीच्या दरुुस्तीसाठी 
पुरेशा प्रमाणात ननिी उपलब् ि कूनन देण् याच् यादृष ्ीने शासनाने कोणती कायिवाही 
केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ?     
  
श्री. चांद्रिाांि पाटील : (१) मुींबई-गोवा राषरीय महामागि क्र.६६ (जुना क्र १७ ) वरील 
पळस्पे त ेइींदापूर (कक.मी.०/००० त ेकक.मी.८४/०००) या लाींबीच ेचौपदरीकरणाच ेकाम 
भारतीय राषरीय राजमागि प्रार्िकरणामार्ि त मागील ४ वर्ािपासून सुरु असून, अद्यावप 
अपूणि आहे. तथावप, सदर लाींबीमिील, पावसायायात पडलेले खड्ड े भरुन रस्ता 
वाहतुकीस योनय ठेवण्यात आल्याच े प्रकल्प सींचालक, भारतीय राषरीय राजमागि 
प्रार्िकरण, पनवेल याींनी कळववले आहे. 
(२), (३), (४) व (५) सदरील काम बाींिा-वापरा-हस्ताींतर करा (BOT) या तत्वावर 
हाती घेण्यात आली असून सदर कामासाठी ननिीची उपलब्िता कामाच ेसवलतकार 
याींनी करणे आव्यक आहे. रस्त्याच्या या लाींबीमध्ये सन २०१२ पासून ११५७ 
अपघाताींमध्ये २६९ जणाींचा मतृ्यु झाला आहे. तसेच अपघात मुख्यत: वाहन 
चालकाने वाहन भरिाव वेगाने, अववचाराने व हयगयीने रस्त्याच्या पररन्सस्थतीकड े
दलुि्षण करुन चालववल्यामुळे झालेले असल्याच े पोलीस अर्ि्षणक (मुख्यालय), अपर 
पोलीस महासींचालक (वाहतूक), महाराषर राज्य, मुींबई याींनी कळववले आहे. 
 

----------------- 
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िोररयािील पॉस्त् िो िां पनीचा पोलाद प्रिल् प मसांधुदगुव जजल् ्याि  
भागीदारीि उभारण् याचा शासनाने घेिलेला तनणवय 

  

(५१) *  १३२९९   श्री.प्रिाश बबनसाळे, श्रीमिी विद्या चव्हाण, श्री.ख्िाजा बेग, 
श्री.किरण पािसिर, श्री.हेमांि टिले, श्री.प्रिाश गजमभये :   सन्माननीय उद्योग 
मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) कोररयातील पॉस् को कीं पनीचा पोलाद प्रकल् प मसींिुदगुि न्सजल् ्यात भागीदारीत 
उभारण् याचा ननणिय शासनाकडून माहे ऑगस् ् , २०१५ च् या दसु-या सप् ताहात घेण् यात 
आला आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल् यास, त् यानुसार आतापयतं कोणती कायिवाही केली वा करण् यात येत आहे, 
(३) अद्याप कोणतीच कायिवाही केली नसल् यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. सुभाष देसाई : (१) मे. पॉस्को इींडीया प्रा.मल. याींचा ववलेभागड ता.माणगाव, न्सज. 
रायगड येथील ववशाल प्रकल्पास सन २००८ मध्ये देकार प् देण्यात आले आहे. 
मसींिुदगूि न्सजल््यात भागीदारी प्रकल्पाबाबत कोणताही प्रस्ताव सदर घ्काने शासनास 
सादर केलेला नाही. 
(२) व (३) प्रस्ताव शासनास प्राप्त नसल्याने कायिवाहीचा प्र्न उद्भ् ावत नाही. 

----------------- 
 
मुांबई गोिा महामागाविर पळस्त् पे पनिेल ि ेइांदापूर या मागाविरील िाढलेले गिि ि 

दहिाळ्याि पिणा-या धुक् यामुळे अपघािाि होि असलेली िाढ 
  

(५२) *  १३४०५   श्री.अतनल िटिरे :   सन्माननीय सािवजतनि बाांधिाम 
(सािवजतनि उपक्रम िगळून) मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मुींबई गोवा महामागािवरील पळस् पे पनवेल त े इींदापूर या मागािवर कशेडी 
रस् त् याींच् या दोन् ही बाजूकड ेरस् त् याच् या दतुर्ाि साईड पट्यायाींवर गवत उगववल् याने तसेच 
दहवायायात पडणा-या िुक् यामुळे तसेच वाढलेल् या उींच गवतामुळे रा्ीच् या व 
पहा्ेच् यावेळी दरूवरच े ददसत नसल् याने अपघाताच ेप्रमाण वाढले आहे, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल् यास, याप्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
(३) असल् यास, या रस् त् याच् या दतुर्ाि वाढलेले गवत काढण् याच् यादृष ्ीने शासनाने 
कोणती कायिवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल् यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. चांद्रिाांि पाटील : (१), (२), (३) व (४) मुींबई गोवा राषरीय महामागि क्र.६६ (जुना 
१७) मिील पनवेल त े इींदापूर कक.मी.०.००० त े कक.मी. ८४.००० या लाींबीतील 
चौपदरीकरणाच े काम हे भारतीय राषरीय राजमागि प्रार्िकारणाद्वारे 
खाजगीकरणाींतगित मे.सुवप्रम पनवेल इींदापूर ्ोलवेज प्रा.मल. (सवलतकार) 
याींच्यामार्ि त प्रगतीपथावर आहे. 
     सदर लाींबीतील रस्त्याींच्या दोन्ही बाजूकडील पावसायायात वाढ झालेले गवत 
काढण्यासाठी सवलतकारास सचूना देण्यात आलेल्या आहेत. सवलतकारामार्ि त गवत 
काढण्याच ेकाम प्रगतीपथावर आहे. वाढलेल्या गवतामुळे अपघाताच ेप्रमाण वाढल्याची 
कुठलीही घ्ना ननदशिनास आलेली नाही, असे प्रकल्प सींचालक, पनवेल याींनी 
कळववले आहे. 

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

पनिेल (जज.रायगि) येथील आददिासी आश्रमशाळेच्या िसिीगहृािील  
विद्यार्थ याांना सोयीसुविधा उपलब्ध िरुन देण्याबाबि 

(५३) *  १३४९७   श्रीमिी विद्या चव्हाण, अॅि.तनरांजन िािखरे, श्री.हेमांि टिले, 
श्री.आनांद ठािूर, श्री.किरण पािसिर, श्री.नरेंद्र पाटील, श्री.प्रिाश गजमभये :   
सन्माननीय आददिासी वििास मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
 (१) पनवेल (न्सज.रायगड) येथील आददवासी शासकीय वसतीगहृात अनेक गैरसोयी 
असल्यामुळे तथेील २१२ ववद्यार्थयांनी आपल्या मागण्याींसाठी ददनाींक ३१ ऑगस््, 
२०१५ पासून आमरण उपोर्ण सुरु केले असल्याच ेददनाींक ७ सप् े्ंबर, २०१५ रोजी वा 
त्यासुमारास ननदशिनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, न्सजल्हा वावर्िक व राज्यस्तरीय आददवासी ववकास उपाययोजनेअींतगित 
अनुदाननत पाथममक व उच्च माध्यममक आश्रमशाळेसाठी ववववि ववकास कामे 
करण्यासाठी ननिी ददला जात नसल्याच्या तक्रारी शासनाकड े माहे सप् े्ंबर, २०१५ 
मध्ये वा त्यादरम्यान करण्यात आल्याच ेननदशिनास आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, अनुदाननत आददवासी आश्रमशाळेत उत्तखेोली (न्सज.रायगड) येथे ५०० 
त े ७०० आददवासी ववद्याथगी  या आश्रमशाळेत वास्तव्यास असून शासनाच् या सन 
२०११ च् या ननणियाप्रमाणे आददवासी ववभागाच् या ववद्यार्थ यांना मुलभूत सोयीसुवविा 
ममळत नसल् याच् या ननर्ेिाथि तसेच ववद्यार्थ यांवर खो्े गुन् हे दाखल करण् यात आले 
असून याप्रकरणाची सखोल व ननिःप्षणपाती चौकशीच् या मागणीसाठी आश्रमशाळेतील 
ववद्यार्थ यांबरोबर श्रमजीवी सींघ्नेच े अध् य्षण याींनी ददनाींक १ सप् ्ेंबर, २०१५ 
रोजीपासून तीन ददवस आींदोलन केले, हे ही खरे आहे काय, 
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(४) असल्यास, उक्त प्रकरणी ददनाींक ८ सप् े्ंबर, २०१५ रोजी मा.आददवासी ववकास 
मीं्ी, महाराषर राज्य याींच े समवेत झालेल्या बैठकीत अपेक्ष्षणत प्रनतसाद न 
ममळाल्यामुळे सदर ववद्यार्थयांनी त्याींच्या मागण्याींच े ननवेदन मा.राज्यपाल, महाराषर 
राज्य व सर्चव, मानवी हक्क आयोग, महाराषर राज्य याींना ददनाींक ९ सप् े्ंबर, 
२०१५ रोजी वा त्यासुमारास ददले असल्याचहेी ननदशिनास आले आहे, हे ही खरे आहे 
काय 
(५) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय 
आढळून आले व त् यानुसार कोणती कायिवाही केली वा करण् याींत येत आहे, 
(६) नसल् यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 

श्री. विष्ट् णु सिरा : (१) हे खरे आहे. 
      आददवासी मुलाींच े शासकीय वसत न्स गहृ, कोळवाडी, पनवेल व आददवासी 
मुलाींच े शासकीय वसत न्स गहृ, खाींदा कॉलनी, पनवेल येथील मुलाींनी ददनाींक 
३०.०८.२०१५ पासून बेमुदत उपोर्ण सुरु केले होत.े 
(२) शासन ननणिय, दद. १९.१२.२०११ अन्वये अनुदाननत आश्रमशाळाींना प्रती ववद्याथगी  
प्रती माह रुपये ९०० इतके अनुदान ननयममत देण्यात येत.े 
(३) सदर बाब अनुदाननत आश्रमशाळेशी सींबींर्ित नाही. 
     आददवासी मलुाींच े शासकीय वसत न्स गहृ, कोळवाडी, पनवेल येथे २०० व 
आददवासी मुलाींच े शासकीय वसत न्स गहृ, खाींदा कॉलनी, पनवेल येथे १२५ ववद्याथगी  
प्रवेमशत असून त्याींनी दद. २१.०८.२०१५ रोजी कोणतीही पूविसूचना न देता पेण प्रकल्प 
कायािलयावर आींदोलन करुन प्रकल्प कायािलयाची तोडर्ोड केली होती. कायािलयातील 
दस्तावेज व शासकीय मालमत्तेच े नुकसान केल्याप्रकारणी वसत न्स गहृातील एकूण 
३०९ मुलाींववरुध्द ददनाींक २२.०८.२०१५ रोजी प्रकल्प अर्िकाऱयाींमार्ि त गुन्हे दाखल 
करण्यात आले. 
    तद्नींतर ददनाींक ३०.०८.२०१५ रोजी सदर वसतीगहृातील ववद्यार्थयांनी त्याींच्यावर 
दाखल केलेले गुन्हे मागे घेणे तसेच प्रकल्प अर्िकारी, पेण याींची बदली करणे 
इत्यादी मागण्याींकरीता बेमुदत उपोर्ण सुरु केले होत.े श्रमजीवी सींघ्नेने आददवासी 
वसतीगहृातील ववद्यार्थयांना ददनाींक ११.११.२०११ रोजीच्या शासन ननणियानुसार देय 
सोयी सुवविा उपलब्ि करुन देण्यासाठी ददनाींक ०३.०९.२०१५ रोजी अपर आयुक्त, 
ठाणे याींच्या कायािलयावर मोचाि नेला होता. 
(४) शासकीय ववश्रामगहृ, पालघर येथे मा.मीं्ी (आददवासी ववकास) याींच्यासमवेत 
ददनाींक ०५.०९.२०१५ रोजी ववद्यार्थयांच्या प्रनतननिीींची बैठक घेण्यात आली होती. 
ववद्याथगी  सींघ्नेने मा.राज्यपाल महोदयाींना ददलेले दद.३०.०८.२०१५ रोजीच े ननवेदन 
शासनास प्राप्त झालेले आहे. 
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(५) उक्त प्रकरणी वसत न्स गहृातील ववद्यार्थयांना मुलभूत सोयी सुवविा उपलब्ि करुन 
ददल्या असून ववद्यार्थयांच्या इतर मागण्या जसे प्रकल्प कायािलय, पेण येथे केलेल्या 
तोडर्ोड प्रकरणी त्याींच्यावर दाखल केलेले गुन्हे मागे घेणे तसेच प्रकल्प अर्िकारी, 
पेण याींची बदली या मागण्या रास्त नसल्याने मान्य करण्यात आल्या नाहीत. 
   आददवासी मुलाींच ेशासकीय वसतीगहेृ, कोळवाडी व आददवासी मुलाींच ेशासकीय 
वसतीगहृ, कोळवाडी व आददवासी मुलाींच े शासकीय वसत न्स गहृ, खाींदा कॉलनी, 
पनवेल येथील उपोर्णात सामील ववद्याथगी  व ववद्याथगी नीींनी ददनाींक ०८.०९.२०१५ 
रोजी स्वत:हून आींदोलन मागे घेतले. 
(६) प्र्न उद्भ् ावत नाही. 

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

नागपूर जजल्हा मध्यििी सहिारी बँिेि झालेल्या गैरव्यिहाराबाबि 
  

(५४) *  १३९०५   श्री.अतनल सोले :   सन्माननीय सहिार मांरी पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
  

(१) नागपूर येथील न्सजल्हा मध्यवतगी  सहकारी बँकेत गैरव्यवहार झाला आहे, हे खरे 
आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर बँकेत हजारो मश्षणक व सेवाननवतृ्ताींनी गुींतवणूक केली असून 
उक्त प्रकरणी न्यायालयात ख्ला सुून आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरणाबाबत सुरु असलेल्या चौकशीतून बाहेर पडण्याचा ननणिय 
डॉ.सुरेंद्र खरबड े याींनी घेतला असल्याने त्याींना िमकावण्यात येत आहे, हे ही खरे 
आहे काय, 
(४) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी कूनन कोणती कायिवाही केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. चांद्रिाांि पाटील : (१) होय, बँकेने सन २००२ मध्ये शासकीय प्रनतभूती खरेदी 
करण्याकरीता पाच कीं पन्याींना ददलेल्या रुपये १४९.०० को्ी रकमेच्या प्रनतभूती सदर 
कीं पन्याींनी खरेदी केल्या नाहीत व रक्कम सुध्दा बँकेला परत केली नाही. त्यामुळे 
बँकेला या रकमेची ताळेबींदाला तरतूद करावी लागल्याने मोठ्या प्रमाणात तो्ा सहन 
करावा लागला. 
(२) या बँकेत मश्षणक, सेवाननवतृ्त तसेच मोठ्या प्रमाणात न्सजल््यातील शेतकऱयाींनी 
ठेवी ठेवलेल्या आहेत. एवप्रल, २०१४ पयतं मश्षणकाींच ेवेतन या बँकेतून ननयममत होत 
होत.े त्यामुळे मश्षणक व सेवाननवतृ्ताींच्या ठेवी मोठ्या प्रमाणात बँकेत आहेत. परींतु 
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ददनाींक ९/५/२०१४ रोजी भारतीय ररझव्हि बँकेने बँककीं ग परवान्याचा अजि 
नाकारल्यानींतर बँकेच े बँकीींग व्यवहार थाींबववले आहेत. भारतीय ररझव्हि बँकेने 
केलेल्या कायिवाहीबद्दल बँकेने उच्च न्यायालय, खींडपीठ नागपूर येथे रर् यार्चका 
क्र.२४९५/२०१४ दाखल केलेली आहे. प्रकरण सुनावणीकरीता प्रलींबीत आहे. तथावप, 
कें द्र शासन, नाबाडि व राज्य शासन याींनी बँकेला बँककीं ग परवाना ममळण्याकरीता 
आर्थिक सहाय्य करण्याचा ननणिय घेऊन त्याप्रमाणे सींपूणि ननिी बँकेला प्राप्त 
करण्यासाठी आर.बी.आय. ला ववनींती करण्यात आली आहे. 
    प्रनतभूती गैरव्यवहार प्रकरणातील रकमेच्या वसुलीकरीता बँकेने सींबींर्ित पाच 
कीं पन्याींच्या सींचालकाींववरुध्द ददवाणी न्यायालयात वसुली दावे दाखल केले आहेत. 
तसेच सदर कीं पन्याींनी गैरव्यवहारातील रकमेच्या परतीपो्ी ददलेले चके न व्ता 
परत आल्याने बँकेने Negotiable Instrument Act चीं कलम १३८ अींतगित 
र्ौजदारी न्यायालयात दावे दाखल केले आहेत. तसेच शासनाने सदर गैरव्यवहारातील 
रकमेची जबाबदारी दोर्ी व्यक्तीींवर ननन्स्चत करण्याकरीता सहकार कायद्याच ेकलम 
८८ अींतगित रे्रचौकशी कायिवाही सुरु केलेली असून प्रार्िकृत अर्िकारी म्हणून ॲड. 
श्री.सुरेंद्र खरबड ेयाींची ननयुक्ती केलेली आहे. मा.सवोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार 
चौकशीची कायिवाही स्थर्गत आहे. 
(३) नाही, हे खरे नाही, 
(४) प्र्न उद्भ् ावत नाही. 
(५) प्र्न उद्भ् ावत नाही. 

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

बीि जजल््यािील सािवजतनि बाांधिाम विभागाि झालेल्या गैरव्यिहाराबाबि 
 

(५५) *  १३९९५   श्री.विनायिराि मेटे :   सन्माननीय सािवजतनि बाांधिाम 
(सािवजतनि उपक्रम िगळून) मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) बीड न्सजल्हा तीव्र दषुकाळाच्या छायेत असल्यामुळे मा. मुख्यमीं्ी दषुकाळी 
दौऱयाच्या ननममत्ताने ददनाींक २ व ३ सप् े्ंबर, २०१५ रोजी बीड न्सजल््यात आले होते, 
हे ही खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, मा. मुख्यमीं्ी बीड न्सजल्हा हद्दीच्या बाहेर पडताच साविजननक 
बाींिकाम ववभागाच ेअिी्षणक अमभयींता श्री. कातकडे, शाखा अमभयींता, श्री वैद्य याींनी 
आपल्या गाडया जवळच्या त्रबअर बारकड ेनेल्या, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, यापूवगी  देखील उपरोक्त अर्िकाऱयाींच्या भ्रष्ाचाराबाबतच्या तक्रारी 
केल्या आहेत, हे खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
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(५) असल्यास, चौकशीच्या अनुर्ींगाने अर्िकाऱयाींवर शासनाने कोणती कायिवाही केली 
वा करण्यात येत आहे, 
(६) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय ? 
  
श्री. चांद्रिाांि पाटील : (१) होय, 
(२) अींशत: खरे आहे. मा.मुख्यमीं्ी याींचा दौरा आ्ोपल्यावर सींबींर्ित अर्िकारी 
अमभयींत े जेवणासाठी हॉ्ेलमध्ये जात होत.े तथावप, श्री.वैद्य, शाखा अमभयींता या 
दौऱयामध्ये सहभागी नव्हत.े 
(३), (४) व (५) सदर अर्िकाऱयाींववरुध्द प्राप्त तक्रारीींवर चौकशीची कायिवाही सुरु 
आहे. 
(६) प्र्न उद्भ् ावत नाही. 
 

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

चांद्रपूर जजल््याि मागासगिीय विद्यार्थयाांना मशष्ट्यितृ्िी आणण शैक्षणणि सुविधा 
ममळि नसल्याने चार विद्यार्थयाांनी आत्महत्या िरण्याचा िेलेला प्रयत्न 

  

(५६) *  ११५८७   श्री.माणणिराि ठािरे, श्री.सांजय दत्ि, श्री.अशोि उर्व  भाई 
जगिाप, श्री.राजेंद्र मुळि, श्री.मुझफ्र्र हुसैन सय्यद, श्री.अमरनाथ राजूरिर :   
सन्माननीय सामाजजि न् याय मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) चींद्रपूर न्सजल््यात मश्षणणाची इच्छा असूनही आददवासी, मागासवगगी य व इतर 
मागासवगगी य ववद्यार्थयांना मशषयवतृ्ती आणण शै्षणणणक सुवविा ममळत नसल्याने 
स्वातींत्रय ददनाच्या कायिक्रमातच चार ववद्यार्थयांनी ववर् घेवून सामूदहक आत्महत्येचा 
प्रयत्न केला असल्याच ेमाहे ऑगस््, २०१५ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशिनास आले, 
हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशी काय 
आढळून आले, 
(३) असल्यास, या ववद्यार्थयांना मशषयवतृ्ती व शै्षणणणक सुवविा उपलब्ि करुन 
देण्याबाबत शासनाने कोणती कायिवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. राजिुमार बिोले : (१) व (२) चींद्रपूर न्सजल््यातील चार ववद्यार्थयांनी 
दद.१५.०८.२०१५ रोजी स्वातींत्रय ददनाच्या कायिक्रमात ववर् प्राशन करुन आत्महत्येचा 
प्रयत्न केला, हे खरे आहे. याबाबतच्या चौकशीत सदर महाववद्यालयात तीन ववर्याींचे 
मश्षणक नेमण्यात आले नसल्याच ेआढळून आले. मा्, सदर ववद्यार्थयांना मशषयवतृ्ती 
ममळाल्याच ेननदशिनास आले आहे. 
(३) ववद्यार्थयांकररता तात्काळ ववर्य मश्षणक नेमण्याबाबत कळववण्यात आले होत.े व 
त्यानुसार ववर्य मश्षणक नेमण्यात आले आहेत. 
(४) प्र्न उदभवत नाही. 

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

लोिशाहीर अण्णाभाऊ साठे महामांिळामध्ये झालेल्या गैरव्यिहाराबाबि  

(५७) *  ११४८३   श्री.शरद रणवपसे, अॅि.अतनल परब, श्री.अतनल सोले, श्री.नागो 
गाणार, श्री.ममिशे भाांगडिया :   सन्माननीय सामाजजि न् याय मांरी पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
  

(१) लोकशाहीर अण्णाभाऊ साठे महामींडळामध्ये रुपये ३८५ को्ीींच्या गैरव्यवहार 
प्रकरणी सीआयडी चौकशी पुणि झाली आहे काय, याप्रकरणी ८४ अर्िकाऱयाींना सेवेतून 
काढून ्ाकण्याच्या नो्ीस शासनाच्या सामान्सजक न्याय ववभागाने ददनाींक ७ 
ऑक््ोंबर, २०१५ रोजी ददल्या आहेत, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर महामींडळाच ेअध्य्षण श्री. रमेश कदम याींचसेह पाच अर्िकारी 
अ्केत असून आणखी १२ अर्िकाऱयाींना सीआयडी अ्क करणार आहे, हे ही खरे 
आहे काय तसेच माहे नोव्हेंबर, २०१५ अखेर ककती अर्िकारी / कमिचाऱयाींना सेवेतून 
काढून ्ाकण्यात आले आहे व ककती अर्िकारी / कमिचारी सेवेतून काढण्याचे 
प्रस्ताववत आहे, 
(३) असल्यास, याप्रकरणाची सींपूणि चौकशी पुणि होण्याबाबत शासनाने काय कायिवाही 
केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) असल्यास, सदर चौकशी केव्हा पूणि होणार आहे तसेच अशा घ्नाींची पुनरावतृ्ती 
्ाळण्यासाठी शासन काय कायिवाही करणार आहे ? 
 

श्री. राजिुमार बिोले : (१) सादहत्यरत्न लोकशाहीर अण्णाभाऊ साठे आर्थिक ववकास 
महामींडळात झालेल्या आर्थिक गैरव्यवहार प्रकरणी ददहसर पोलीस स््ेशन मध्ये 
गुन्हा दाखल करण्यात आला असून सीआयडी चौकशी सरुु आहे. महामींडळामध्ये 
ऑगस््, २०१२ त े जानेवारी, २०१५ अखेर झालेल्या अवैि नोकर भरतीतील ७५ 
अर्िकारी/कमिचाऱयाींना, त्याींची भरती ननयमबा्य असल्याने सेवेतून कमी का 
करण्यात येऊ नये अशी नो्ीस महामींडळाकडून दद.०५.१०.२०१५ रोजी बजावण्यात 
आली आहे. 
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(२) सादहत्यरत् न लोकशाहीर अण्णाभाऊ साठे आर्थिक ववकास महामींडळाच ेतत्कालीन 
अध्य्षण, श्री.रमेश कदम तसेच एकूण ६ अर्िकारी/कमिचारी याींना अ्क करण्यात 
आली आहे. तसेच, महामींडळामध्ये ऑगस््, २०१२ ते जानेवारी, २०१५ अखेर 
झालेल्या अवैि नोकर भरतीतील ७५ अर्िकारी/कमिचाऱयाींना, त्याींची भरती 
ननयमबा्य असल्याने सेवेतून कमी का करण्यात येऊ नये अशी नो्ीस 
महामींडळाकडून दद. ०५.१०.२०१५ रोजी नो्ीस बजावण्यात आली आहे. 
(३) व (४) श्री.रमेश कदम, तत्कालीन अध्य्षण, सादहत्यरत्न लोकशाहीर अण्णाभाऊ 
साठे आर्थिक ववकास महामींडळ याींच्याववरुध्द न्यायालयात दोर्ारोपप् दाखल 
करण्यासाठी सी.आर.पी.सी. कलम १९७ व भ्रष्ाचार प्रनतबींिक कायदा सन १९८८ चे 
कलम १९ अन्वये मींजूरी देण्यात आली आहे. सदर महामींडळात झालेल्या आर्थिक 
गैरव्यवहाराबाबत आयुक्त, समाजकल्याण, पुणे याींचा अींनतम अहवाल प्राप्त झाला 
असून तद्नुर्ींगाने पुढील कायिवाही करण्यात येत आहे. 

----------------- 
राज्यािील सामाजजि न्याय विभागािील ितनष्ट्ठ महाविद्यालयािील  

मशक्षि िमवचाऱयाांच ेिेिन देण् याबाबि 

 (५८) *  १२४६७   श्री.विक्रम िाळे, श्री.अमरमसांह पांडिि, िॉ.सुधीर िाांबे, श्री.सतिश 
चव्हाण :  िाराांकिि प्रश्न क्रमाांि ३७५४ ला ददनाांि २० माचव, २०१५ रोजी ददलेल्या 
उत्िराच्या सांदभावि:    सन्माननीय सामाजजि न् याय मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
  

(१)  राज्यातील सामान्सजक न्याय ववभागातील कननषठ महाववद्यालयातील मश्षणक 
कमिचाऱयाींच ेवेतन देण् याबाबतच्या प्रस्तावावर शासनाने ननणिय घेण्याची कायिवाही पूणि 
केली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने कोणता ननणिय घेतला व त्याच ेस्वूनप काय 
आहे, 
(३) उक्त प्रकरणी अद्याप कोणतीच कायिवाही केली नसल्यास, होणाऱया ववलींबाची 
कारणे काय आहेत ? 
  

श्री. राजिुमार बिोले : (१) नाही. 
(२) व (३) ववजाभज उच्च माध्यममक आश्रमशाळाींमिील मश्षणक व मश्षणकेत्तर 
कमिचाऱयाींच्या पदननममितीचा व मश्षणकेत्तर कमिचाऱयाींच्या पदननममितीचा व वेतनाचा 
प्रस्ताव उच्चस्तरीय सममतीच्या ववचाराथि सादर करण्यात आला होता. सदर 
प्रस्तावासींदभाित उच्चस्तरीय सममतीने उपन्सस्थत केलेल्या मुद्दयाींच्या मादहतीसह 
प्रस्ताव मींत्र्मींडळासमोर सादर करण्याची कायिवाही सुरु आहे. 
 ----------------- 
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पुणे येथील भारिरत्न िॉ.बाबासाहेब आांबेििर सांशोधन ि प्रमशक्षण सांस्त्थेसाठी (बाटी) 
निीन प्रशासिीय इमारि आणण सांिुलन बाांधण्याचा शासनाने घेिलेला तनणवय 

 (५९) *  ११५३९   श्रीमिी ददप्िी चिधरी :   सन्माननीय सािवजतनि बाांधिाम 
(सािवजतनि उपक्रम िगळून) मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) पुणे येथील भारतरत्न डॉ.बाबासाहेब आींबेडकर सींशोिन व प्रमश्षणण सींस्थेसाठी 
(बा्ी) पुण्यालगत नवीन प्रशासकीय इमारत आणण सींकुलन बाींिण्याची बाब 
शासनाच्या ववचारािीन आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, याबाबत शासनाने ननणिय घेतला आहे काय, असल्यास ननणियाचे 
स्वरुप काय आहे व तद्नुसार पुढे कोणती कायिवाही करण्यात आली वा येत आहे, 
(३) अद्याप, ननणिय घेण्यात आला नसल्यास ववलींबाची कारणे काय आहेत व 
यासाठी अजून ककती कालाविी लागणे अपेक्ष्षणत आहे ? 
  

श्री. चांद्रिाांि पाटील : (१) व (२) या ववभागाच्या ददनाींक ९/१०/२०१५ च्या शासन 
ननणियान्वये डॉ.बाबासाहेब आींबेडकर सींशोिन व प्रमश्षणण सींस्था (बा्ी), पुणे या 
सींस्थेसा्ी पुणे/पुणे शहर लगतच्या पररसरात नवीन इमारत व सींकुल ननमािण 
करण्याचा ननणिय घेण्यात आला आहे. त्यामध्ये प्रशासकीय इमारत, ऑडड्ोररयम, 
वगि खोल्या, वाचनालय, खेळाची सोय, अर्िकारी व कमिचारी याींच े ननवासस्थान, 
वसतीगहृ, गेस्् हाऊस, गाडिन, सोलर मसन्सस््म इत्यादीींची व्यवस्था करण्यात येणार 
आहे. 
(३) प्र् न उद्भ् ावत नाही. 

----------------- 
सामाजजि न्याय विभागाच्या ठाणे जजल््यािील ४ आश्रमशाळाांिील  

िमवचाऱयाांच ेिेिन विलांबाने होि असल्याबाबि 

 (६०) *  १२६१२   श्री.रामनाथ मोि,े श्री.नागो गाणार, िॉ.अपूिव दहरे :  सन्माननीय 
सामाजजि न् याय मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) सामान्सजक न्याय ववभागाच्या ठाणे न्सजल््यामध्ये शासन मान्य अनुदाननत 
आश्रमशाळाींची एकूण सींख्या ककती आहे, या शाळाींमध्ये काम करणाऱया      
मश्षणक-मश्षणकेतराींची सींख्या ककती आहे, 
(२) असल्यास, अर्िकाऱयाींच्या हलगजगी पणामुळे उपरोक्त आश्रमशाळाींमिील   
मश्षणक-मश्षणकेतराींना मागील ३ वर्ािपासून ३ त े ४ मदहने उमशराने वेतन ददले जात 
आहे, हे खरे आहे काय, 
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(३) असल्यास, याबाबत महाराषर राज्य मश्षणक पररर्देच े कायािध्य्षण व कोकण 
ववभाग मश्षणक मतदार सींघाच ेलोकप्रनतननिी याींनी ददनाींक ९ सप् े्ंबर, २०१५ रोजी 
ननवेदन ददले असता तत्कालीन न्सजल्हार्िकारी व सर्चव याींनी बैठक घेऊन सक्त 
ताककद व ननदेश ददले होत,े हे खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, या आश्रमशाळाींमिील मश्षणक-मश्षणकेतराींना वेळेवर वेतन 
ममळण्यासाठी शासनाने कोणती उपाययोजना केली वा करण्यात येत आहे ? 
 

श्री. राजिुमार बिोले : (१) सामान्सजक न्याय ववभागातींगित ठाणे न्सजल््यामध्ये ३ 
प्राथममक, १ माध्यममक अशा एकूण ४ मान्यता प्राप्त ववजाभज प्रवगािच्या अनुदाननत 
आश्रमशाळा आहेत. सदर आश्रमशाळाींमध्ये ४९ मश्षणक-मश्षणकेतर कमिचारी कायिरत 
आहेत. 
(२) होय, अींशत: खरे आहे. 
     सन २०१४-१५ मध्ये ३१ माचि, २०१५ अखेर रु.२०.५९ ल्षण रक्कम मशल्लक 
असताना ज्यादा रकमेच ेदेयक कोर्ागारात सादर केल्यामुळे सदरच ेदेयक कोर्गाराने 
मींजूर केले नाही. त्यामुळे ठाणे न्सजल््यातील ववजाभज आश्रमशाळेतील कमिचाऱयाींचे 
जानेवारी, २०१५ व रे्ब्रुवारी, २०१५ या कालाविीतील वेतन वेळेत अदा करता आले 
नाही. सदर वेतन सन २०१५-१६ या वर्ाित माहे जून, २०१५ मध्ये अदा करण्यात 
आले आहे. तद्नींतर तरतुदी अभावी सदर कमिचाऱयाींच ेमाहे जुलै, २०१५ त ेऑक््ोबर, 
२०१५ पयतंच ेवेतन अदा करता आले नाही. 
(३) होय. 
(४) तरतूद उपलब्ि झाल्याने सदरहू आश्रमशाळेतील कमिचाऱयाींच े जुलै, २०१५ ते 
ऑक््ोबर, २०१५ पयतंच ेवेतन अदा करण्याबाबतची कायिवाही सुरु आहे. 

----------------- 
बुलढाणा जजल्हा िायावलयािील अण्णाभाऊ साठे आधथवि वििास  

महामांिळाि झालेला गैरव्यिहार 
 

(६१) *  १३८१९   श्रीमिी शोभािाई र्िणिीस :   सन्माननीय सामाजजि न् याय 
मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) बुलढाणा न्सजल्हा कायािलयात अण्णाभाऊ साठे आर्थिक ववकास महामींडळ अींतगित 
सन २०१३-१४ या वर्ाित ववववि योजनेत रुपये ५ को्ी ९८ ल्षण ४० हजार एवढ्या 
रक्कमेचा गैरव्यवहार झाल्याच ेउच्चस्तरीत चौकशीत ननषपन्न झाल्याचे ददनाींक ३० 
जुल,ै २०१५ रोजी वा त्यासुमारास ननदशिनास आले, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, सदर प्रकरणातील दोर्ीींवर काय कारवाई करण्यात आली वा येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. राजिुमार बिोले : (१) सादहत्यरत् न लोकशाहीर अण्णाभाऊ साठे आर्थिक ववकास 
महामींडळाच्या बुलढाणा न्सजल्हा कायािलयात आर्थिक गैरव्यवहार झाल्याच े ननदशिनास 
आले आहे, ही बाब खरी आहे. 
(२) सदर प्रकरणी न्सजल्हा व्यवस्थापक श्री.पी.्ी.पवार (बुलढाणा) व श्री.व्ही.सी.जािव, 
कायािलयीन सहाय्यक याींना ननलींत्रबत करण्यात आले आहे. तसेच त्याींचवेर र्ौजदारी 
गुन्हा दाखल करण्यात आला असून सदर गुन््याच्या अनुर्ींगाने तपास सुरु आहे. 
(३) प्र् न उद्भ् ावत नाही. 

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

यििमाळ जजल््यािील आददिासी आश्रमशाळाांची झालेली दरुिस्त्था 
 

(६२) *  ११४३०   श्री.हररमसांग राठोि, श्री.सांजय दत्ि, श्री.अशोि उर्व  भाई जगिाप, 
श्री.मुझफ्र्र हुसैन सय्यद, श्री.सांददप बाजोररया, श्री.हेमांि टिले, श्रीमिी विद्या 
चव्हाण, श्री.अतनल भोसले, श्री.किरण पािसिर, श्री.नरेंद्र पाटील, श्री.ख्िाजा बेग, 
श्री.विक्रम िाळे, श्री.अब्दलु्लाखान दरुावणी : सन्माननीय आददिासी वििास मांरी 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) यवतमाळ न्सजल््यातील पाींढरकवडा, उमरखेड, रींभाजी नगर, दहवरी, मौजे जाींब 
(ता.घा ी्ंजी) व कळींब तालुक्यातील दत्तापूर रोड येथील एकान्सत्मक आददवासी ववकास 
प्रकल्पा अींतगित येत असलेल्या आददवासी बहुल न्सजल््यातील आददवासी आश्रमशाळा 
तसेच शासकीय पोस्् बेमसक आश्रमशाळाींची दरुवस्था झाली असून न्सजल््यात 
इमारती अभावी खाजगी भाड्याच्या जागेत आददवासी वसत न्स गहेृ चालववली जातात, 
हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उमरखेड आददवासी वसत न्स गहृात पाण्याचा अभाव, न होणारी आरोनय 
तपासणी इत्यादी अनेक सुवविा नसताना ७५ मुली येथे राहत असल्याच े माहे 
सप् े्ंबर, २०१५ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशिनास आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) तसेच, ननकृष् प्रतीच ेजेवण ममळत असल्याने ववद्यार्थयांनी ददनाींक २६ ऑगस््, 
२०१५ रोजी वा त्यासुमारास जवेणावर बदहषकार ्ाकला हे खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, येथील वसतीगहृाची दरुुस्ती करण्याबाबत तसेच येथे सोयीसुवविा 
पुरववण्याबाबत शासनाने कोणती कायिवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय ? 
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श्री. विष्ट् णु सिरा : (१) हे अींशत: खरे आहे. 
     यवतमाळ न्सजल्हयात पाींढरकवडा व पुसद असे २ एकान्सत्मक आददवासी ववकास 
प्रकल्प कायिरत आहेत. यवतमाळ न्सजल्हयात एकूण ३३ शासकीय आश्रमशाळा मींजूर 
आहेत. त्यापैकी ४ आश्रमशाळा भाड्याच्या  व २३ शासकीय इमारतीत कायिरत 
आहेत. उविरीत ५ शाळा जवळच्या शाळाींत समायोन्सजत करण्यात आल्या आहेत तर १ 
शाळा बींद करण्यात आलेली आहे. शासकीय इमारतीींतील आश्रमशाळाींच्या काही 
इमारतीींची ककरकोळ दरुुस्ती  करणे आव्यक आहे. तसेच काही दठकाणी सोयीसुवविा 
अपुऱया आहेत. 
    यवतमाळ न्सजल््यात ३० शासकीय वसनतगहेृ कायिरत आहे त्यापैकी ५ शासकीय 
इमारतीत व २५ भाडयाच्या इमारतीत कायिरत आहेत. 
(२) हे, खरे नाही. उमरखेड येथील मुलीींच्या शासकीय वसनतगहृात कायमस्वरुपी 
पाणी पुरवठयाची व्यवस्था आहे. 
(३) हे, खरे नाही. 
(४) आददवासी ववकास ववभाग शासन ननणिय ददनाींक २९/७/२०१५ अन्वये शासककय 
आश्रमशाळाींच्या सोई सुवविा व मश्षणणाचा दजाि उींचावण्यासाठी शाळा व्यवस्थापन 
सममत्या स्थापन करण्याचा ननणिय घेतला आहे. सदर सममत्याींना रु. १ लाखापयतंचा 
ननिी आश्रमशाळाींच्या ककरकोळ दूुनस्त्या, पररसर स्वच्छता व सुशोमभकरण याचसेाठी 
देण्यात आला आहे. सदर ननिी ववननयोगाबाबत कागद प्े सादर केल्यानींतर त्याची 
प्रनतपुतगी  करण्यात येणार आहे. सदर ननिीतून दूुनस्तीची कामे घेणे अपेक्ष्षणत आहे. 
    सन २०१५-१६ या आर्थिक वर्ािपासून आश्रमशाळा व वसनतगहृ दरुुस्ती 
न्सजल्हास्तरीय योजनेत समावेश झाल्याने प्रकल्प अर्िकारी स्तरावर याबाबत 
कायिवाही करण्यात येत आहे. 
(५) प्र्न उद्भ् ावत नाही. 

----------------- 
मा.उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार जाि िैधिा प्रमाणपरे देण्याि आलेल्या 

व्यजक्िांच्या अन्य नािलगाांना िैधिा प्रमाणपर नािारल्याबाबि 

(६३) *  ११७०९   श्री.जयांि पाटील :  िाराांकिि प्रश्न क्रमाांि ८८२५ ला ददनाांि २० 
जुल,ै २०१५ रोजी ददलेल्या उत्िराच्या सांदभावि:    सन्माननीय आददिासी वििास 
मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) अनुसूर्चत जमाती प्रमाणप्े तपासणी सममत्या व सींबींिीत असणारे अर्िकारी 
याींचबेाबत मा. मुींबई उच्च न्यायालयाने रर् यार्चका क्र. ९३५६/२०१४ मध्ये दद. २३ 
एवप्रल, २०१५ नुसार सममती व सममत्याींच े अर्िकाराबाबत जे स्पष् मत नोंदववले 
आहे त्यानुसार सींबींर्ित सममती व त्याींच ेअर्िकाऱयाींववरुध्द शासनाने कोणती कारवाई 
केली आहे, 
(२) असल्यास, मा. उच्च न्यायालयाने यार्चकेमध्ये स्पष् केल्यानुसार शासनाने 
कोणत्या स्वूनपाच ेआदेश ननगिममत केले आहेत, 
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(३) असल्यास, मा. उच्च न्यायालयाने यार्चकेत ददलेल्या आदेशाची वविी व न्याय 
ववभागाकडून तपासणी करण्यात आली आहे काय, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

श्री. विष्ट् णु सिरा : (१), (२) व (३) मा.मुींबई उच्च न्यायालयातील रर् यार्चका 
क्र.९३५६/२०१४, प्रकरणी ददनाींक २३ एवप्रल, २०१५ रोजी ददलेल्या आदेशामध्ये 
अनुसूर्चत जमाती प्रमाणप् तपासणी सममत्या मा.सवोच्च न्यायालय तसेच      
मा.उच्च न्यायालयाने पाररत केलेले ननणिय दलुिक्ष्षणत करुन ननणिय देतात, 
त्याींचवेवरुध्द योनय पावले उचलण्याची आव्यकता आहे व त्या अनुर्ींगाने शासनाने 
पररप्क/सूचना ननगिममत करण्याबाबतच ेमत (view) नोंदववलेले आहे. 
      शासनाने उक्त न्यायननणियाववरुध्द मा. सवोच्च न्यायालयात ववशेर् अनुज्ञा 
यार्चका क्रमाींक २६५२३/२०१५ दाखल केली.  सदर यार्चका मा.सवोच्च न्यायालयाने 
ददनाींक २१ सप् े्ंबर,२०१५ रोजी खाररज केलेली आहे.  त्यामुळे या ननणियाचे 
मा.सवोच्च न्यायालयात पुनवविलोकन करता येईल ककीं वा कसे, याबाबत शासकीय 
अमभयोक्ता,मा.सवोच्च न्यायालय,ददल्ली याींचकेडुन अमभप्राय मागववले आहेत. 
      तसेच मा. उच्च न्यायालयाने नोंदववलेल्या  मताच्या (view) अनुर्ींगाने 
शासनामार्ि त सममत्याींना सचूना  ननगिममत करता येईल ककीं वा कसे, याबाबत 
कायदेशीर अमभप्राय वविी व न्याय ववभागाकडून प्राप्त करुन घेण्यात येत आहेत.  
(४)  प्र्न उद्भ् ावत नाही. 

----------------- 
खामगाांि (जज.बुलढाणा) येथील महाराणा िेबल नेटििव  याांनी अिैध िनेक्शन्सचे 

 जाळे पसरविण्यासाठी सािवजतनि बाांधिाम विभागाच्या हद्दीि 
अनधधिृिपणे मसमेंटच ेखाांब उभारल्याबाबि 

  

(६४) *  १२५७८   श्री.पाांिुरांग रु्ां ििर :  िाराांकिि प्रश्न क्रमाांि ८१५६ ला ददनाांि २० 
जुल,ै २०१५ रोजी ददलेल्या उत्िराच्या सांदभावि: सन्माननीय सािवजतनि बाांधिाम 
(सािवजतनि उपक्रम िगळून) मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) खामगाींव (न्सज.बुलढाणा) पररसरात महाराणा केबल ने्वकि च ेप्रचींड जाळे पसरले 
आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, खामगाींव-जलींब-मा्रगाींव रस्ता, खामगाींव-वप ींपळगाींव राजा रस्ता, 
खामगाींव त ेबुलढाणा रस्ता, खामगाींव त ेशेंगाव रस्ता व खामगाींव त ेर्चखली रस्ता, 
खामगाींव त े आींबे्ाकळी, खामगाींव त े शेलोडी या सवि साविजननक बाींिकाम 
ववभागाच्या रस्त्याींच्या कडलेा मसमें् पोल अनर्िकृत पणे तसेच ववनापरवाना ्ाकले 
आहेत, हे खरे आहे काय, 
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(३) असल्यास, लोकप्रनतननिी याींनी सदर प्रकरणी ल्षणवेिी सुचनेद्वारे सभागहृात 
माींडून सुध्दा अद्यापपयतं ही सदर खाींब काढण्यात आले नाही, हे खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, सदर खाींब काढण्यासाठी साविजननक बाींिकाम ववभागाच े वररषठ 
अर्िकारी ददरींगाई करत आहे, हे खरे आहे काय, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. चांद्रिाांि पाटील : (१) हे अींशत: खरे आहे. 
(२) होय. 
     खामगाींव ववभागातींगित खामगाींव-जलींब-मा्रगाींव रस्ता, खामगाींव-वप ींपळगाींव 
राज रस्ता, खामगाींव त ेबुलढाणा रस्ता, खामगाींव त ेशेगाींव रस्ता या दठकाणी मसमें् 
पोल ्ाकण्यात आले होत ेत ेपूणि पणे ह्ववण्यात आले आहेत. 
     बुलढाणा ववभागातींगित खामगाींव उीं द्री अमडापूर रा मा क्रीं . २२ या रस्त्याच्या 
कडलेा मसमें् पोल उभारुन त्यावर द् व्ही केबल ्ाकण्याच्या ववनींतीनुसार 
साविजननक बाींिकाम ववभागाच्या ननयम व अ्ी नुसार तीन वर्ािच्या कालाविीकरीता 
परवानगी देण्यात आली होती. 
     तसेच न्सजल्हा पररर्द (बाींिकाम) ववभाग याींच े अखत्याररतील खामगाींव ते 
शेलोडी या रस्त्याच्या हद्दीत केबल ्ाकण्यात आलेले नाहीत. 
(३) नाही. 
     सदर प्रकरणी खामगाींव जलींब मा्ेगाींव रस्ता, खामगाींव वप ींपळगाींव राजा रस्ता, 
खामगाींव त ेबुलढाणा रस्ता, खामगाींव त ेशेगाींव रस्ता या चारही रस्त्यावरील हद्दीतून 
केबल खाींब पूणिपणे ह्ववण्यात आले आहेत. 
(४) हे खरे नाही. 
(५) प्र्न उद्भ् ावत नाही. 

----------------- 
मुांबई िृषी उत्पन्न बाजार सममिीच्या चटई तनदेशाांि विक्रीमध्ये झालेला गैरव्यिहार 
(६५) *  ११७३९   श्री.जगन्नाथ मशांदे, श्री.अब्दलु्लाखान दरुावणी :   सन्माननीय 
पणन मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मुींबई कृर्ी उत्पन्न बाजार सममतीच्या तत्कालीन सींचालक मींडळाच्या १३८.१० 
को्ी रुपयाींच्या च्ई ननदेशाींक (एर्एसआय) ववक्रीच्या गैरव्यवहाराप्रकरणी तत्कालीन 
सरकारने ददलेली स्थर्गती उठवून याप्रकरणाची चौकशी करुन स्पष् अहवाल सादर 
करण्यासाठी शासनाने चौकशीच ेआदेश ददले आहेत, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, याबाबत चौकशी अर्िकारी म्हणून कृर्ीपणन मींडळाने व्यवस्थापकीय 
सींचालक श्री.मममलींद आकरे याींची ननयुक्ती केली असून एकूण ९ मुद्यावर ही चौकशी 
करुन पुढील २ मदहन्याींच्या आत शासनास अहवाल सादर करण्याच ेआदेश सहकार व 
पणन ववभागाने माहे ऑगस््, २०१५ च् या पदहल्या आठवड्यात ददले आहेत, हे ही 
खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, एपीएमसीच्या गैरव्यवहाराींची चौकशी करण्यासाठी नेमलेल्या 
श्री.मममलींद आकरे सममतीने आपला अहवाल शासनास सादर केला आहे काय, 
(४) असल्यास, सदरहू अहवालातील मशर्ारसीच ेथोडक्यात स्वरुप काय आहे, 
(५) सदरहू अहवालातील मशर्ारशीींच्या अनुर्ींगाने शासनाने कोणती कारवाई केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(६) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

श्री. चांद्रिाांि पाटील : (१) होय 
(२) होय 
(३) ददनाींक २६.८.२०१५ च्या आदेशान्वये श्री. ममलीींद आकरे याींच्या ऐवजी श्री. मनोज 
सौननक, भा.प्र.से., प्रशासक, मुींबई कृवर् उत्पन्न बाजार सममती याींना चौकशीसाठी 
प्रार्िकृत करण्यात आले व ददनाींक ३०.११.२०१५ पयंत अहवाल सादर करण्यास 
मुदतवाढ देण्यात आली आहे. 
(४) अहवाल ददनाींक ३०.११.१५ रोजी प्राप्त झाला आहे. 
(५) व (६) अहवालावर कायिवाही सुरु आहे. 

----------------- 
पुणे, नगर, सोलापूर जजल््यािील साखर िारखाने ि एमआयिीसी पाण्याअभािी  

बांद रादहल्याने शेििरी ि िामगाराांची होि असलेली उपासमार 

(६६) *  ११६७९   श्री.चांद्रिाांि रघुिांशी, प्रा.जोगेन्द्र ििािे, श्री.सांजय दत्ि :   
सन्माननीय उद्योग मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील दषुकाळी पररन्सस्थतीमुळे शासनाने िरणातील पाणी जनतलेा 
वपण्यासाठी राखीव केले असल्याने साखर कारखाने, औद्योर्गक वसाहत 
(एमआयडीसी) व इतर कारखान्याींसाठी पाणी उचलण्यास सोलापूर न्सजल्हार्िकारी 
याींनी बींदी घालून पाणीबाणी जादहर केल्याच े माहे सप् े्ंबर, २०१५ मध्ये वा 
त्यासुमारास ननदशिनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उजनी िरणातून साखर कारखाने व एमआयडीसीला पाणी उचलण्यास 
बींदी घातल्यामुळे पुणे, नगर, सोलापूर न्सजल््यातील सहा कारखाने बींद राहणार 
आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
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(३) असल्यास, पुणे, नगर, सोलापूर न्सजल््यातील साखर कारखाने व एमआयडीसी 
बींद राहल्याने शेतकरी व कामगाराींवर उपासमारीची पाळी येणार असल्याने शासनाने 
याची दखल घेऊन उजनी िरणातील बींदी उठववण्याबाबत कोणती कायिवाही केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ?  
 
श्री. सुभाष देसाई : (१) हे खरे नाही. 
(२) व (३) हे खरे नाही. 
     उजनी जलाशयावर एकूण १८ औद्योर्गक पाणी वापर सींस्थाीं मींजूर असून 
त्यापैकी ५ एमआयडीसी, ७ साखर कारखाने व ६ इतर औद्योर्गक सींस्था आहेत. 
त्याींच्यापैकी ३ एमआयडीसी,  ७ साखर कारखाने व ५ इतर औद्योर्गक सींस्था 
कायािन्वीत असून उविरीत सींस्था कायािन्सन्वत नाहीत. सद्या कायािन्सन्वत असलेल्या 
सींस्थाींना पाणीपुरवठ्यासाठी पयाियी व्यवस्था करण्याबाबत कळववण्यात आले आहे. 
परींतू अद्याप त्याींचा पाणीपुरवठा खींडीत करण्यात आलेला नाही. 
     महाराषर जलसींपत्ती ननयमन प्रार्िकरण, मुींबई याींनी उजनी िरणाच्या वरच्या 
भागातील िरणाींतून उजनी िरणात समन्यायी तत्वावर पाणी वा्पाबाबत सन २०११ 
पूवगी  मींजूरी असलेल्या औद्योर्गक पाणीपुरवठा योजनाींचा पाणीपुरवठा अबािीत 
ठेवण्यासींदभाित दद. २६/१०/२०१५ रोजी  ददलेल्या आदेशानुसार सदर योजनाींचा 
पाणीपुरवठा खींडीत करण्यात आलेला नाही. त्यामुळे कोणतेही साखर कारखाने, 
एमआयडीसी व इतर कारखाींन्याचा पाणीपुरवठा बींद करण्यात आलेला नाही. 
(४) प्र्न उद्भ् ावत नाही. 

----------------- 
 राज्यािील राष्ट्रीयिृि बँिाांनी पीि िजावची सांपूणव रक्िम अदा िरण्याबाबि 
  

(६७) *  १२६४७   अॅि.जयदेि गायििाि :   सन्माननीय सहिार मांरी पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील राषरीयकृत बँकानी २० हजार ३५० को्ी रुपयाींच्या पीक कजि 
पुरवठ्याच ेल्षण देण्यात आले असता प्रत्य्षणात मा् या बँकानी १३ हजार ७९७ को्ी 
रुपयाींचा कजि पुरवठा केला असल्याच े माहे सप् े्ंबर, २०१५ च्या दसुऱया सप्ताहात 
ननदशिनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, शासनाने राषरीयकृत बँकाींना ददलेले ल्षण पूणि करावे म्हणून 
शासनाने कोणती कायिवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. चांद्रिाांि पाटील : (१) नाही, राज्यातील राषरीयकृत बँकाींना (प्रादेमशक ग्रामीण 
बँकाींसह) खरीप २०१५ च्या हींगामासाठी रुपये १८ हजार ५८५ को्ी पीक कजि 
वा्पाचा ल्षणाींक ददला असता बँकानी ददनाींक ३०.९.२०१५ रोजी अखेरपयतं रुपये १५ 
हजार ३०५ को्ीच ेपीक कजि वा्प करुन ८२% ल्षणाींक पूतिता केली आहे. 
(२) खरीप आढावा बैठकीमध्ये मा.मुख्यमीं्ी याींनी राज्यातील बँकाना शेतकऱयाींना 
पीक कजि वा्प करण्याबाबत आवाहन केलेले आहे. तसेच, राज्यस्तरीय बँकसि 
सममतीच्या ववववि सभाींमध्ये राज्यातील बँकाना पीककजि वा्प करण्याबाबत सूचना 
ददलेल्या आहेत. 
(३) प्र्न उद्भ् ावत नाही. 

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

अनुसूधचि जािी ि निबौध्द घटिािील स्त्ियांसहाय्यिा बचि गटाांसाठी  
राबविण्याि येणाऱया ममनी रॅक्टर िाटप योजनेि झालेला गैरव्यिहार 

(६८) *  ११८२९   श्री.अमरमसांह पांडिि, श्री.अब्दलु्लाखान दरुावणी, श्री.विक्रम िाळे, 
श्री.सतिश चव्हाण, श्री.धनांजय मुांि े:  िाराांकिि प्रश्न क्रमाांि ७४७७ ला ददनाांि १३ 
जुल,ै २०१५ रोजी ददलेल्या उत्िराच्या सांदभावि:    सन्माननीय सामाजजि न् याय 
मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) अनुसूर्चत जाती व नवबौध्द घ्कातील स्वयींसहाय्यता बचत ग्ाींना ममनी 
रॅक््र पुरवठा करण्याच्या योजनेत बनाव् दस्ताऐवज देवून सहाय्यक आयुक्त, 
समाजकल्याण बीड याींची माहे जून, २०१५ मध्ये वा त्यादरम्यान र्सवणूक झाल्याची 
बाब ननदशिनास आली, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सींबींर्िताींनी बनाव् नोंदणी प्रमाणप् सादर कूनन सहाय्यक आयुक्त 
कायािलयाची ददशाभूल व र्सवणूक केली म्हणून दोर्ीींना नो्ीस पाठवून त्याींची ननवड 
रद्द करण्यात आली, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सदर र्सवणुकीच्या प्रकरणात दोर्ीववरुध्द र्ौजदारी कारवाई 
करण्याची मागणी लोकप्रनतननिी याींनी ददनाींक १३ ऑगस््, २०१५ रोजी आयुक्त, 
समाजकल्याण व सहाय्यक आयुक्त, बीड याींच्याकड ेकरुनही दोर्ीववरुध्द कोणतीही 
कारवाई करण्यात आली नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, उक्त प्रकरणात सहाय्यक आयुक्त, समाजकल्याण, बीड याींच े
कायािलयातील अर्िकाऱयाींनी सींगनमत केल्यामुळे दोर्ीववरुध्द कारवाई करण्यास 
्ाळा्ाळ केली जात आहे, हे खरे आहे काय, 
(५) असल्यास, या प्रकरणाची शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
(६) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. राजिुमार बिोले : (१) होय. 
(२) होय. 
(३) नाही. 
सहायक आयुक्त, समाजकल्याण, बीड याींच ेकायािलयीन आदेश ददनाींक ०२.०७.२०१५ 
अन्वये तपासणीअींती बनाव् प्रमाणप् सादर केल्यामुळे ५ बचत ग्ाींची ननवड रद्द 
करण्यात आली आहे. बचत ग्ाींववरुध्द शासनाची र्सवणुक केली म्हणून पुढील 
कायिवाही करण्याबाबत सहायक आयुक्त, समाजकल्याण, बीड याींनी ददनाींक 
१३.०७.२०१५ अन्वये ग् ववकास अर्िकारी, पींचायत सममती, बीड याींना कळववले 
आहे. 
(४) नाही. 
(५) व (६) या प्रकरणी सींबींर्िताींवर कायिवाही करण्याबाबत सहायक आयुक्त, 
समाजकल्याण, बीड याींनी ग् ववकास अर्िकारी, पींचायत सममती, बीड याींना ददनाींक 
१३.०७.२०१५ च्या प्ाद्वारे ननदेश ददले आहेत. 

----------------- 
नागपूर येथील होम र्ॉर एजेि ि पांचिटी या िधृ्दाश्रमाच े 

अनुदान शासनाने बांद िेल्याबाबि 

(६९) *  १२३१६   श्री.प्रिाश गजमभये, श्रीमिी विद्या चव्हाण, श्री.ख्िाजा बेग :   
सन्माननीय सामाजजि न् याय मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) नागपूर येथील होम र्ॉर एजेड व पींचव्ी हे शासन अनुदानीत वधृ्दाश्रम असून 
या दोन्ही वधृ्दाश्रमाला शासनाने यावर्गी  अनुदान न ददल्यामुळे तथेील वधृ्द व्यक्तीींवर 
उपासमारीची पररन्सस्थती ननमािण झाली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, यासींदभाित शासनामार्ि त चौकशी केली आहे काय, 
(३) असल्यास, चौकशीत काय आढळून आले व तद्नुसार या वधृ्दाश्रमाला त्वरीत 
अनुदान देण्याबाबत शासनाने कोणती कायिवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ?  
 

श्री. राजिुमार बिोले : (१) नाही. 
(२) प्र्न उद्भ् ावत नाही. 
(३) प्र्न उद्भ् ावत नाही. 
(४) प्र्न उद्भ् ावत नाही. 

----------------- 
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नागपूर विभागािील िधाव, गोंददया, भांिारा, चांद्रपूर, गिधचरोली ि नागपूर या 
जजल््यािील विजाभज ि विमाप्र आश्रम शाळेिील मशक्षि ि िमवचाऱयाांना  

तनयममि िेिन ममळणेबाबि 
 

(७०) *  ११०७०   श्री.नागो गाणार, श्री.अतनल सोले, श्री.रामनाथ मोि े :   
सन्माननीय सामाजजि न् याय मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) नागपूर ववभागातील विाि, गोंददया, भींडारा, चींद्रपूर, गडर्चरोली व नागपूर 
न्सजल््यातील ववजाभज व ववमाप्र आश्रम शाळेतील मश्षणक व कमिचाऱयाींना दरमहा 
ननयममत वेतन ममळत नाही, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, या प्रकरणी विाि, गोंददया, भींडारा, चींद्रपूर, गडर्चरोली व नागपूर या 
न्सजल््यातील ववजाभज व ववमाप्र आश्रम शाळेतील मश्षणक व कमिचाऱयाींना दरमहा 
ननयममत वेतन ममळत नाही, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी नागपूर ववभागाच्या लोकप्रनतननिीींनी ददनाींक २३ 
सप् े्ंबर, २०१५ रोजी प्रादेमशक उपायुक्त समाजकल्याण, नागपूर ववभाग याींना प् 
पाठवून ननयममत वेतन अदा करण्याची तसेच त्याींच्या इतर मागण्याींची पुतिता 
करण्याबाबत ववनींती केली, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्तप्रकरणी शासनाने कोणती कायिवाही केली, वा करण्यात येत 
आहे. 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

श्री. राजिुमार बिोले : (१) होय, अींशत: खरे आहे. 
      नागपूर ववभागातील ६ पैकी ५ न्सजल््यातील ववजाभज आश्रमशाळाींतील मश्षणक 
व मश्षणकेतर कमिचाऱयाींच ेमाहे ऑक््ोबर, २०१५ पयतंच ेवेतन अदा करण्यात आलेले 
आहे. 
     भींडारा न्सजल््यातील ७ आश्रमशाळा पैकी ३ आश्रमशाळाींतील मश्षणक व 
मश्षणकेतर कमिचाऱयाींच ेवेतन माहे ऑक््ोबर, २०१५ पयतं व एका आश्रमशाळेच ेवेतन 
माहे ऑगस्् २०१५ पयतं अदा करण्यात आलेले आहे. देयक उमशरा सादर करण्यात 
आल्याने ववलींब झाला आहे. एका प्राथममक आश्रमशाळेतील कमिचाऱयाींना प्रशासकीय 
मान्यता नसल्यामुळे वेतन अदा करण्यात आले नाही. तसेच २ आश्रमशाळाींची 
मान्यता ववजाभज सींचालनालयाकडून रद्द करण्यात आली असल्याने सदर 
आश्रमशाळाींतील मश्षणक व मश्षणकेतर कमिचाऱयाींच े माहे जून, २०१४ पयतंच े वेतन 
अदा करण्यात आले आहे. 
(२) होय. 
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(३) व (४) सामान्सजक न्याय ववभागातील ववजाभज आश्रमशाळेतील मश्षणक व 
मश्षणकेतर कमिचाऱयाींची वेतन देयके काही वेळा सींबींर्ित आश्रमशाळाींकडून समाज 
सेवाथि प्रणालीद्वारे सींबींर्ित सहायक आयुक्त, समाज कल्याण याींना ववलींबाने सादर 
केली जात असल्याने वेतन अदा करण्यास प्रशासकीय ववलींब होतो. याबाबत 
ववजाभज, इमाव व ववमाप्र कल्याण सींचालनालयामार्ि त सींबींर्ित आश्रमशाळाींच्या 
मुख्याध्यापकाींना वेतन देयके ववदहत मुदतीत सादर करण्याकरीता ताकीद देण्यात 
आली आहे. 

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

अहमदनगर-िोल् हार रस्त् िा चौपदरीिरणाच् या िामािील रुटी दरू िरण् याबाबि 

(७१) *  १२४२८   िॉ.सुधीर िाांबे, श्री.मुझफ्र्र हुसैन सय्यद, श्री.अशोि उर्व  भाई 
जगिाप, श्री.सांजय दत्ि, श्री.विक्रम िाळे, श्री.सतिश चव्हाण :  सन्माननीय 
सािवजतनि बाांधिाम (सािवजतनि उपक्रम िगळून) मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
  

(१) अहमदनगर-कोल् हार रस् ता चौपदरीकरणाच् या कामासींदभाित सींबींर्ित ठेकेदाराने 
कामात अनेक ्ु्ी ठेवलेल् या असतानाही बाींिकाम ववभागाकडून या रस् त् यावर ्ोल 
वसूलीची परवानगी ददली आहे, मा् ही परवानगी ननयमबा्य असल् याच े ननष कर्ि 
काढून महालेखापरर्षणकाींनी आपल् या अहवालात ववभागावर गींभीर ताशेरे ओढले 
असल् याच ेमाहे ऑगस् ् , २०१५ मध्ये वा त् यादरम् यान ननदशिनास आले आहे, हे खरे 
आहे काय, 
(२) असल् यास, सदर रस् त् याच् या कामातील ्ु्ी दरू करण् यासाठी शासनाने 
ठेकेदारावर कोणती कायिवाही केली वा करण् यात येत आहे, 
(३) नसल् यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. चांद्रिाांि पाटील : (१) हे अींशत: खरे आहे. महालेखाकाराींनी उपस्थीत केलेल्या 
आपे्षणाींच ेअनुपालन महालेखाकाराींना सादर करण्यात आलेले आहे. 
(२) महालेखाकाराींनी काढलेल्या मुद्दयाींच े अनुपालन सादर करण्यात आले असल्याने 
प्र्न उद्भ् ावत नाही. 
(३) प्र्न उद्भ् ावत नाही. 

----------------- 
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मौजे पायगाि ि खारगाि (िा.मभिांिी, जज.ठाणे) येथील जममनीिर  
उद्योग न उभारिा तनिासी बाांधिाम िरण्याि आल्याबाबि 

  

(७२) *  १११५५   श्री.धनांजय मुांि,े श्री.अब्दलु्लाखान दरुावणी, श्री.सुतनल िटिरे, 
अॅि.तनरांजन िािखरे, श्री.हेमांि टिले, श्री.जगन्नाथ मशांदे :   सन्माननीय उद्योग 
मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) उद्योग सींचालनालयामार्ि त मौजे पायगाव व खारगाव (ता.मभवींडी, न्सज.ठाणे) येथे 
मे. सनमसर् इन्व्हेस््में् या घ्कास इींडन्सस्रयल इस््े् स्थापन करण्याकररता १५.२० 
हेक््र शेतजमीन मुींबई कुळवदहवा् व शेतजमीन अर्िननयम, १९४८ च े कलम   
६३.१-अ अन्वये परवानगी देण्यात आली होती, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर घ्काने प्रत्य्षणात या प्रयोजनासाठी जममनीचा वापर न करता 
अनार्िकाराने जमीन हस्ताींतर करुन अवैिररत्या ननवासी सींकुलाच े बाींिकाम सुरु 
केल्याची बाब ननदशिनास आली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, मे.सनमसर् इन्व्हेस््में्, श्री. महावीर प्वा व श्री. राजेश छगनलाल 
प्वा याींनी मुींबई कुळवदहवा् शेतजमीन अर्िननयम १९४८ च ेकलम ६३, १-अ व 
इतर अर्िननमाींखालील सींबींर्ित ननयमाींचा तसेच ववकास आयुक्त, उद्योग याींच े
ददनाींक २४ माचि, २००९ रोजीच्या अ्ी व शतगी चा भींग केला असल्याने शासन या 
अर्िननयमाखालील तरतुदीन्वये सदरच्या जमीन मुळ मालकास परत करणे अथवा 
शासनाकड ेजमा करण्याबाबत शासनाने काय कायिवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) असल्यास, शेतकऱयाींच्या जममनी उद्योगासाठी घेऊन प्रत्य्षणात त्याचा गैरवापर 
करण्यात आल्याबाबत लोकप्रनतननिीींनी मा.उद्योग मीं्ी याींच्याकड े माहे सप् े्ंबर, 
२०१५ मध्ये वा त्यादरम्यान तक्रार केली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(५) असल्यास, शासनाने तक्रारीनुसार काय कायिवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(६) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. सुभाष देसाई : (१) व (२) होय. 
(३) सदर दठकाणी श्री. महावीर प्वा डवे्हलपसि अँण्ड कन्स्रक्शन कीं पनी प्रा.मल. 
याींनी ननवासी सींकुलाच ेबाींिकाम सुरु केल्याच ेआढळून आल्याने घ्कास शेत जमीन 
खरेदी परवानगी आदेश रद्द का करण्यात येऊ नयेत, याववर्यी उद्योग  
सींचालनालयाकडून ददनाींक ०३/१२/२०१४ व ०६/०६/२०१५ रोजी कारणे दाखवा नो्ीस 
बजावण्यात आली. परींतु मे. सनमसर् इन्व्हेस््में् याींचेकडून काहीच प्रनतसाद 
ममळाला नाही. त्यामुळे ददनाींक २४/०७/२०१५ रोजीच्या आदेशान्वये उद्योग 
सींचालनालयाने घ्कास ददलेले शेत जमीन खरेदी परवानगी आदेश रद्द केले असून 
ददनाींक २४/०७/२०१५ रोजीच्या प्ान्वये न्सजल्हार्िकारी, ठाणे याींना शेत जमीन मूळ 
मालकाींस परत करणेववर्यी कायिवाही करण्याबाबत सूर्चत केले आहे. 
(४) होय. 
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(५) उद्योग सींचालनालयाने ददनाींक २४/०७/२०१५ रोजीच्या आदेशान्वये घ्कास 
ददलेले शेत जमीन खरेदी परवानगी आदेश रद्द केले असून ददनाींक २४/०७/२०१५ 
रोजीच्या प्ान्वये न्सजल्हार्िकारी, ठाणे याींना शेत जमीन मूळ मालकाींस परत 
करणेववर्यी कायिवाही करण्याबाबत सूर्चत केले आहे. तसेच ददनाींक २९/१०/२०१५ 
रोजीच्या प्ान्वये मा.ववरोिी प्षणनेते, वविानपररर्द याींना सद्य:न्सस्थती कळववली 
आहे. 
(६) प्र्न उद्भ् ावत नाही. 

----------------- 
राज्यािील शासन मान्य अनुदातनि िसतिगहृाांमध्ये िाम  
िरणाऱया िमवचाऱयाांना मानधन ममळि नसल्याबाबि 

  

(७३) *  ११९३१   श्री.विजय धगरिर, श्री.राहुल नािेिर, श्री.आनांद ठािूर, श्री.किरण 
पािसिर, श्री.ख्िाजा बेग, श्री.ददपिराि साळुांखे-पाटील, श्रीमिी विद्या चव्हाण, 
श्री.नरेंद्र पाटील, श्री.सांददप बाजोररया, श्री.हेमांि टिले, श्री.राजेंद्र जैन, श्री.अतनल 
भोसले, श्री.सुतनल िटिरे, श्री.अब्दलु्लाखान दरुावणी, श्री.गुरुमुख जगिानी, अॅि.अतनल 
परब :   सन्माननीय सामाजजि न् याय मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील शासन मान्य अनुदाननत वसनतगहृाींमध्ये काम करणाऱया सुमारे ८ 
हजार कमिचाऱयाींना मागील एक वर्ािपासून मानिन ममळाले नसल्याच ेमाहे ऑक््ोबर, 
२०१५ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशिनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, ददनाींक ९ एवप्रल, २०१३ रोजी झालेल्या मीं्ीमींडळाच्या बैठकीत 
झालेल्या ननणियानुसार ववत्त व ननयोजन मींत्रयाींनी ददनाींक ३० ऑगस््, २०१५ रोजी 
सामान्सजक न्याय ववभागाला १०० ्क्के अनुदाननत वसतीगहृातील कमिचाऱयाींना 
वेतनशे्रणी लागू करण्याचा प्रस्ताव सादर करण्याच ेआदेश ददले असतानाही सामान्सजक 
न्याय ववभागाने सदर प्रस्ताव सादर केला नाही, हे खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी चौकशी करण्यात आली आहे काय, चौकशीच्या 
अनुर्ींगाने सदर कमिचाऱयाींच ेमानिन  देण्याबाबत शासनाने काय कायिवाही केली  वा 
करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. राजिुमार बिोले : (१) अींशत: खरे आहे. 
(२) राज्यातील मागासवगगी य मुलामुलीींच्या अनुदाननत वसतीगहृातील कमिचाऱयाींना 
वेतनशे्रणी लागू करण्यातबाबतचा प्रस्ताव शासनस्तरावर अमान्य केला आहे. सदर 
वस्तुन्सस्थती नस्तीवर सादर करण्यात आली आहे. 
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(३) अनुदाननत वसतीगहृातील कमिचाऱयाींच ेप्रलींत्रबत मानिन प्रािान्याने सन २०१५-१६ 
च्या तरतुदीतून अदा करण्याची कायिवाही आयुक्त, समाजकल्याण आयुक्तालय, पुणे 
याींच्या स्तरावर सुरु आहे. 
     तसेच सन २०१५-१६ मिील अपुऱया तरतुदीच्या अनुर्ींगाने पुरवणी मागणीद्वारे 
ननिी प्राप्त करुन घेण्याची कायिवाही शासनस्तरावर सुरु आहे. 
(४) प्र्न उद्भ् ावत नाही. 

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

राज्यािील ििार समाजािील जाि पििाळणीसाठी  
घालण्याि आलेल्या अटी रद्द िरण्याबाबि 

 

(७४) *  १२१५५   श्री.हेमांि टिले, श्रीमिी विद्या चव्हाण, श्री.ख्िाजा बेग, 
श्री.किरण पािसिर, श्री.अमरमसांह पांडिि, श्री.आनांद ठािूर, श्री.नरेंद्र पाटील, 
श्री.ददपिराि साळुांखे-पाटील, श्री.विक्रम िाळे, श्री.अब्दलु्लाखान दरुावणी :   
सन्माननीय सामाजजि न् याय मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील वडार समाज हा रोजगाराच्या ननममत्ताने भ्कीं ती करीत असल्याने 
त्याींचकेड े तीन-चार वपढ्याींची मादहती सरकार दरबारी नसणे, तसेच जात 
पडताळणीसाठी ५० त े६० वर्ािचा पुरावा या अ्ी घालण्यात आल्या आहेत, सदर अ्ी 
रद्द करण्याची मागणी मा.मुख्यमीं्ी याींचकेड े वडार समाजाच े अध्य्षण याींनी माहे 
ऑगस््, २०१५ च्या दसुऱया सप्ताहात केली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त मागणीच्या अनुर्ींगाने शासनाने कोणती कायिवाही केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

श्री. राजिुमार बिोले : (१) हे खरे आहे. 
(२) महाराषर राज्याच्या मागासवगगी याींच्या यादीमध्ये ज्या जातीचा समावेश आहे. 
केवळ त्याच जातीतील समाजाच्या लोकाींना मागासवगगी याींच े जातप्रमाणप् देण्यात 
येत.े सदर यादीतील ववमुक्त जाती अ या प्रवगाित अ.क्र.१२ वर “वडार” या जाती 
समाजाचा समावेश आहे. जातपडताळणी ननयम-२०१२ नुसार आव्यक ती कागदप्े, 
पुरावे सादर केल्यास त्याींना जातप्रमाणप् व जातवैिता प्रमाणप् ममळण्यास 
कोणतीही अडचण उद्भ् ावत नाही. सदर ननयमाींनुसार ववमुक्त जाती भ्क्या जमाती 
या प्रवगाितील व्यक्तीींना अथवा त्याींच्या कु्ुींत्रबयाींना, दद. २१/११/१९६१ रोजी वा 
तत्पूवगी  त्याींचा राज्यातील सविसािारण रदहवास असण्याची अ् ववदहत करण्यात आली 
आहे. 
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     ववमुक्त जाती व भ्क्या जमाती या प्रवगाितील व्यक्ती ्या उदरननवािहाकररता 
भ्कीं ती करत असल्याने त्याींना जातीच े प्रमाणप् ममळण्यासाठी सोयीच े व्हावे 
याकररता त े ज्या दठकाणी वास्तव्य करीत असतील त्या गावच्या ग्रामपींचायतीच्या 
ग्रामसेवकाने ददलेले प्रमाणप् एक पुरावा म्हणून ग्रा्य िरण्याबाबतच्या सूचना   
दद. १/१०/२००८ च्या शासन ननणियामध्ये ददलेल्या असून यानुसार कायिवाही 
करण्याबाबत पुन्हा दद. २२/९/२०१५ च्या पररप्कान्वये सवि सींबींर्िताींना सूचना ददल्या 
आहेत. 
(३) प्र् न उद्भ् ावत नाही. 

----------------- 
बबिलपािा (िा.मोखािा, जज.पालघर) येथील आददिासी लोििस्त्िीच े 

गाि मूलभूि सुविधाांपासून िांधचि असल्याबाबि 
  

(७५) *  १२०६२   श्री.आनांद ठािूर, श्री.हेमांि टिले, श्री.सुतनल िटिरे, श्री.ख्िाजा 
बेग, श्री.किरण पािसिर, श्रीमिी विद्या चव्हाण, श्री.ददपिराि साळुांखे-पाटील, 
श्री.नरेंद्र पाटील :   सन्माननीय आददिासी वििास मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
  

(१) त्रबवलपाडा (ता.मोखाडा, न्सज.पालघर) हे तालुक्यापासून ३० त े ३५ कक.मी. 
अींतरावर असलेले आददवासी लोकवस्तीच े गाव आरोनय, वीज, रस्ता व मश्षणण या 
मुलभतू सुवविाींपासून वींर्चत आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, शासनाने या गावाची पाहणी केली आहे काय, त्यात काय आढळून 
आले आहे, 
(३) असल्यास, ३५ घराींची लोकवस्ती असलेल्या या गावासाठी शासन ककती 
कालाविीत मुलभूत सुवविा पुरववणार आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. विष्ट् णु सिरा : (१) व (२) हे अींशत: खरे आहे. त्रबवलपाड्यामध्ये आरोनय, रस्ता 
व मश्षणण या मुलभूत सोयी पुरववण्यात आलेल्या आहेत. पींरतु या पाड्याचे 
ववद्युतीकरण अद्याप मशल्लक असल्याच ेआढळून आले आहे. 
(३) या पाडयामध्ये आरोनय, रस्ता व मश्षणण या मुलभूत सोयी पुरववण्यात आलेलया 
आहेत व ववद्युतीकरण करण्याकररता कायिवाही सुरु आहे. 
(४) प्र्नच उद्भ् ावत नाही. 

----------------- 
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नेरळ (िा.िजवि, जज.रायगि) येथील नेरळ रेल् िे स्त्थानिाला  
लागून असलेल् या पुलाच्या बाांधिामाबाबि 

 

(७६) *  १३२५४   श्री.जनावदन चाांदरूिर, श्री.सांजय दत्ि, श्री.अशोि उर्व  भाई 
जगिाप, श्री.रामहरी रुपनिर, श्री.मुझफ्र्र हुसैन सय्यद :   सन्माननीय सािवजतनि 
बाांधिाम (सािवजतनि उपक्रम िगळून) मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) नेरळ (ता.कजित, न्सज.रायगड) येथील नेरळ रेल् वे स् थानकाला लागून असलेल् या 
पुलाच ेसहा मदहन् यापूवगी च साविजननक बाींिकाम ववभागाकडून बाींिकाम करण् यात आले 
असून सहा मदहन् यातच पुलाच् या लोखींडी सयाया बाहेर आल् या असल् याच े माहे 
ऑगस् ्, २०१५ मध्ये वा त् यादरम्यान ननदशिनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल् यास, या लोखींडी सयायामुळे वाहनाींच े्ायर वारींवार पींक् चर होत असल् याने 
वाहनचालकाींची आर्थिक हानी होत असून अपघात सदृ् य न्सस्थती ननमािण झाली आहे 
हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने कोणती कायिवाही केली वा करण्यात येत 
आहे, 
(४) नसल् यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

श्री. चांद्रिाांि पाटील : (१) अींशत: खरे आहे. सदर पुलाच्या वेअररींग कोसिवर 
(Wearing Course) अनतवषृ्ीमुळे दोन दठकाणी खड्ड ेपडले होत ेव वेअरीींग कोसि 
मिील सळईची ्ोके उघडी पडली होती. 
(२) व (३) सदर वेअरीींग कोसिवर (Wearing Course) पडलेले खड्ड ेतात्काळ मसमें् 
काँकक्र्ने भरण्यात आलेले असून पुल वाहतुकीस सुन्सस्थतीत ठेवण्यात आलेला आहे. 
(४) प्र्न उद्भ् ावत नाही. 

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

पजश्चम विदभावि औद्योधगि वििास महामांिळामधील भूखांिाची चौिशी िरण्याबाबि 
 

(७७) *  १११७८   श्री.राजेंद्र मुळि :   सन्माननीय उद्योग मांरी पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील पन्स्चम ववदभाित औद्योर्गक ववकास महामींडळामध्ये दलालाींचचे 
भूखींड अर्िक असल्याच ेमाहे सप् े्ंबर, २०१५ मध्ये वा त्या दरम्यान ननदशिनास आले 
आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, शासनाने चौकशी करुन या दलालाींवर कोणती कायिवाही केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. सुभाष देसाई : (१) व (२) हे खरे नाही. 
     महाराषर औद्योर्गक ववकास महामींडळाच्या औद्योर्गक ्षणे्ामध्ये वा्पासाठी 
उपलब्ि असलेल्या भूखींडाच्यासींदभाित  १५,००० चौमी पयतं प्रादेमशक अर्िकारी 
याींच्या स्तरावर तर १५,००१ चौमी त े ३०,००० चौमी पयतं उप मुख्य कायिकारी 
अर्िकारी व ३०,००० चौमी च्या वर सह मुख्य कायिकारी अर्िकारी महाराषर 
औद्योर्गक ववकास महामींडळ याींच्या स्तरावर भूखींडवा्प सममती गठीत करण्यात 
आलेली आहे व त्याींना भूखींड वा्प करण्याच े अर्िकार देण्यात आलेले आहेत. 
त्यामुळे वरील प्रमाणे गठीत करण्यात आलेल्या  सममतीच े सवि सभासदाींमध्ये 
अजिदाराच्या प्रकल्पाबाबत चचाि करुन त्याींची मुलाखत घेऊन त्याींना भूखींड वा्प 
करण्यासींदभािबाबत ननणिय घेण्यात येतो.  
     तसेच मोकळया भूखींडाच्या हस्ताींतरणासाठी परवानगी देण्यात येत नसल्यामुळे 
हे भूखींड उद्योजकाींमशवाय इतर व्यक्तीींच ेअसण्याचा प्र्न उद्भ् ावत नाही. 
(३) प्र्न उद्भ् ावत नाही. 

----------------- 
बाटीने पुिीप्रमाणेच जाि िैधिेसाठी असलेली प्रकक्रया सुरु ठेिण्याबाबि 

  

(७८) *  ११२१५   श्री.अनांि गािगीळ :  िाराांकिि प्रश्न क्रमाांि ५३४४ ला ददनाांि 
१० एवप्रल, २०१५ रोजी ददलेल्या उत्िराच्या सांदभावि:    सन्माननीय सामाजजि 
न् याय मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यात बारावीच ेमश्षणण घेत असलेल्या शहरी अनुसूर्चत जाती, जमाती व इतर 
मागासवगगी य ववद्यार्थयांची जात वैिता प्रमाणप्ासाठी बा्ी या सींस्थेकडून 
ऑनलाईन नोंदणी करण्याच े प्रकक्रया सुरु असल्याच े माहे सप् े्ंबर, २०१५ मध्ये वा 
त्या दरम्यान ननदशिनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, बा्ीने मागील काही वर्ाितील जात वैिता प्रमाणप्ाींच्या ननकर्ात 
बदल करुन ग्रामीण भागातून शहरात आलेल्या ववद्यार्थयांच्या पाठपुराव्याची 
जबाबदारी ववद्यार्थयांवरच सोपववली जात आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, बा्ीने पूवगी प्रमाणेच जात वैितसेाठी असलेली प्रकक्रया सुरु 
ठेवण्याबाबत कोणती कायिवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

श्री. राजिुमार बिोले : (१) अींशत: खरे आहे. 
     ऑनलाईनद्वारे अजि करण्याची प्रकक्रया ददनाींक १/८/२०१४ पासून सुरु करण्यात 
आली आहे. 
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(२) हे खरे नाही. 
(३) सन २००१ चा महाराषर अर्िननयम क्रमाींक २३ अींतगित महाराषर अनुसूर्चत 
जाती, ववमुक्त जाती, भ्क्या जमाती, इतर मागासवगि व ववशेर् मागास प्रवगि 
(जातीच ेप्रमाणप् देण्याच ेव त्याच्या पडताळणीच ेववननयमन) ननयम २०१५ ववदहत 
करण्यात आले आहेत. सदर ननयमाींनुसारच जातपडताळणीचे कामकाज करण्यात येत.े 
(४) प्र्न उद्भ् ावत नाही. 

----------------- 
रायगि जजल््याि िेममिल झोन उभारण्यास  

स्त्थातनिाांचा होि असलेला विरोध 

(७९) *  ११९०६   अॅि.तनरांजन िािखरे, श्री.सुतनल िटिरे, श्रीमिी विद्या चव्हाण, 
श्री.ददपिराि साळुांखे-पाटील, श्री.ख्िाजा बेग, श्री.आनांद ठािूर, श्री.हेमांि टिले, 
श्री.किरण पािसिर, श्री.राजेंद्र जैन, श्री.अतनल भोसले, श्री.अतनल िटिरे :   
सन्माननीय उद्योग मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) कोकणातील रायगड न्सजल््यात नव्याने केममकल झोन उभारण्यात येणार 
असल्याची जाहीर घोर्णा मा.मुख्यमीं्ी याींनी ददनाींक २२ ऑगस््, २०१५ रोजी केली 
आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, कोकणात यापूवगी  स्थावपत झालेल्या रासायननक प्रकल्पाींमुळे नैसर्गिक 
सािन सींपत्ती, मासेमारी, ममठागरे, रेती व्यवसाय व र्ळबाग यासारखे व्यवसाय 
अडचणीत आल्यामुळे प्रस्ताववत केममकल झोनला सवि कोकणवासीय जनतनेे व 
राजकीय प्षणाींनी ववरोि केला असल्याच ेददनाींक २६ सप् े्ंबर, २०१५ रोजी ननदशिनास 
आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, त्यासींदभाित शासनाची नेमकी भूममका काय आहे 
(४) त्यानुसार शासनाने कोणता ननणिय घेतला आहे वा घेण्यात येत आहे, 
(५) असल्यास, त्याबाबतची सद्यन्सस्थती काय आहे ? 
 

श्री. सुभाष देसाई : (१) कोकणातील रायगड न्सजल्हयात नव्याने केममकल झोन 
उभारण्यासींदभाित कोणतहेी आदेश ननगिममत करण्यात आलेले नाही. 
(२), (३), (४) व (५) आम आदमी पा्ी (कोकण) व राषरवादी काँगे्रस पा्ी या 
प्षणाकडून ननवेदने प्राप्त झाली आहेत. तसेच प्रस्तुत ववर्याचा सवांगीण ववचार करुन 
उर्चत ननणिय घेण्यात येईल. 

----------------- 
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राज्यािील विमुक्ि जािी ि भटक्या जमािीांच्या आश्रमशाळाांना  
जोिून ितनष्ट्ठ महाविद्यालये सुरु िरण्याबाबि 

(८०) *  ११९९९   प्रा.जोगेन्द्र ििाि े:  िाराांकिि प्रश्न क्रमाांि ७२९५ ला ददनाांि २७ 
जुल,ै २०१५ रोजी ददलेल्या उत्िराच्या सांदभावि :  सन्माननीय सामाजजि न् याय मांरी 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील ववमुक्त जाती व भ्क्या जमातीींच्या आश्रमशाळाींना जोडून कननषठ 
महाववद्यालये सुरु करण्याची परवानगी सामान्सजक न्याय ववभागाने सन २००८ मध्ये 
ददली व वेतन अनुदानही सुरु केले, मा् सन २०१४ व सन २०१५ पासून अचानक 
वेतन अनुदान बींद केल्याने राज्यातील ११६ सींस्थातील शेकडो मश्षणक व मश्षणकेत्तर 
कमिचाऱयाींच्या उपन्सजववकेचा प्र्न ननमािण झाल्याच े माहे ऑक््ोबर, २०१५ च्या 
पदहल्या सप्ताहात ननदशिनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, यासींदभाित ददनाींक १ ऑक््ोबर, २०१५ रोजी लोकप्रनतननिीींनी 
मीं्ालयात सामान्सजक न्याय ववभागाच े प्रिान सर्चव व मा.सामान्सजक न्याय मीं्ी 
याींना ननवेदन देवून मश्षणकाींवरील अन्याय दरू करण्याबाबतची मागणी केली, हे ही 
खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त ननवेदनाच्या अनुर्ींगाने शासनाने कोणती कायिवाही केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

श्री. राजिुमार बिोले : (१) व (२) होय, अींशत: खरे आहे. 
(३) व (४) शासनाने ववजाभज प्रवगािच्या उच्च माध्यममक आश्रमशाळाींना र्क्त प्रती 
आश्रमशाळा रु. ५०,०००/- एवढे तदथि अनुदान व ववद्यार्थयांना पररपोर्ण, अनुदान 
सन २००८-०९ ्या वर्ािपासून देण्याचा आणण चार वर्ािनींतर ्प्प्या-्प्प्याने वेतन 
अनुदान देण्यात येईल, असा ननणिय घेतला होता. तथावप, सदरहू आश्रमशाळाींतील 
मश्षणक व मश्षणकेत्तर कमिचाऱयाींच्या पदाींना मान्यता देण्यात आली नसताना व वेतन 
अनुदानासाठी कोणतीही आर्थिक तरतुद उपलब्ि करुन देण्यात आलेली नसताना ज्या 
उच्च माध्यममक आश्रमशाळाींतील मश्षणक व मश्षणकेत्तर कमिचाऱयाींना वेतन अनुदान 
देण्यात आले आहे, त्याबाबतची मादहती मागववण्यात आलेली आहे. 

----------------- 
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सहिारी बँिा व्यापारी बँिामध्ये रुपाांिरीि िरण्याबाबि 

(८१) *  ११३६९   श्री.रामहरी रुपनिर, श्री.सांजय दत्ि, श्री.अशोि उर्व  भाई जगिाप, 
श्री.मुझफ्र्र हुसैन सय्यद, िॉ.सुधीर िाांबे, श्री.शरद रणवपसे :   सन्माननीय सहिार 
मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) गाींिी अहवालाच्या मशर्ारशीनुसार राज्यातील सहकारी बँकावर जाचक अ्ी 
लावून सहकारी चळवळ सींपववण्याचा प्रयत्न ररझव्हि बँकेकडून केला जात आहे, या 
सममतीच्या अहवालाला दद. महाराषर अबिन को-ऑपरेद्व्ह रे्डरेशनने ववरोि केला 
असून ददनाींक १८ सप् े्ंबर, २०१५ रोजी सवि नागरी सहकारी बँकाकडून ननर्ेि ददन 
पाळला गेला आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सहकारी बँका व्यापारी बँकामध्ये रुपाींतरीत करण्याच्या या गाींिी 
अहवालातील मशर्ारस न स्वीकारण्याबाबत शासनाने कोणती कायिवाही केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. चांद्रिाांि पाटील : (१) होय, 
     ररझव्हि बँकेच े डपे्यु्ी गव्हनिर आर.गाींिी याींनी सादर केलेल्या अहवालातील 
काही मशर्ारशीींच े ववरोिात काही नागरी सहकारी बँका/त्याींच्या सींघीय सींस्था 
याींचकेडून ददनाींक १८.०९.२०१५ रोजी ननर्ेि ददन पाळला गेला. 
(२) या सींदभाित बँकाींच्या सींघीय सींस्थाींकडुन कोणतहेी ननवेदन शासनास प्राप्त झालेले 
नाही. या प्रकरणी ररझव्हि बँकेच्या स्तरावर कायिवाही होत.े 
(३) प्र्न उद्भ् ावत नाही. 

----------------- 
ििगाांि ि हिेली येथे बाांधण्याि आलेल्या बाजार िट्टयाचा  

पॅटनव सांपूणव जजल््याि राबविण्याबाबि  

(८२) *  ११५०८   श्री.आनांदराि पाटील, श्री.सांजय दत्ि, श्री.रामहरी रुपनिर, 
प्रा.जोगेन्द्र ििाि े: सन्माननीय पणन मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) वडगाव, हवेली (ता.कराड, न्सज.सातारा) येथे शासनाच्या कृवर्, पणन ववभागामार्ि त 
ग्रामपींचायतीच्या सहभागातून ग्रामीण शेतकऱयाींच्या मालाला योनय भाव व बाजारपेठ 
उपलब्ि व्हावी, या हेतूने बाजार कटे्य बाींिण्यात आले असल्याच ेमाहे सप् े्ंबर, २०१५ 
मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशिनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, बाजारकट्ययाींचा हा पॅ्नि सींपूणि न्सजल््यात राबववण्याबाबत शासनाने 
कोणती कायिवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ?  

श्री. चांद्रिाांि पाटील : (१) होय. 
(२) महाराषर स्पिाि्षणम कृवर् ववकास प्रकल्प या जागनतक बँक सहान्सय्यत प्रकल्पात 
अींतभूित असलेल्या गावाींपुरताच राबववला जातो. त्यानुसार सातारा न्सजल््यामध्ये ८ 
ग्रामपींचायतीच्या आठवडी बाजाराींची ननवड करण्यात आलेली होती. त्यापैकी ६ 
आठवडी बाजाराींची कामे पूणि करण्यात आलेली असून २ आठवडी बाजाराींची कामे 
प्रगतीपथावर आहेत. 
(३) प्र्न उद्भ् ावत नाही. 

----------------- 
औरांगाबाद जजल््यािील नगरनािा ि ेदौलिाबाद  
टी पाईंटपयांिच्या रस्त्त्याच ेरुां दीिरण िरण्याबाबि 

(८३) *  ११५५६   श्री.सुभाष झाांबि, प्रा.जोगेन्द्र ििाि,े श्री.मुझफ्र्र हुसैन सय्यद, 
श्री.अमरनाथ राजूरिर, श्री.सांजय दत्ि :   सन्माननीय सािवजतनि बाांधिाम 
(सािवजतनि उपक्रम िगळून) मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) औरींगाबाद न्सजल््यातील नगरनाका त े दौलताबाद ्ी पाईं्पयतंच्या अरुीं द 
रस्त्यामुळे अपघात होऊन अनेक नागरीकाींच े बळी जात असल्याच े माहे ऑगस््, 
२०१५ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशिनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदरील अरुीं द रस्त्याच े रुीं दीकरण करण्याबाबत शासनाने काय 
कायिवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

श्री. चांद्रिाांि पाटील : (१) हे अींशत: खरे आहे, 
     प्रस्ताववत नगरनाका त ेदौलताबाद ्ी पाँई् ही लाींबी सोलापूर-औरींगाबाद -िुळे 
राषरीय महामागि क्र.२११ चा भाग असून सदर रस्ता अरुीं द आहे. (रुीं दी ७ मी.) तथावप 
भरिाव वेगाने व ननषकाळजीपणे वाहन चालववल्यामुळे अपघात होत असल्याचे 
पोलीस अर्ि्षणक (मुख्यालय), अपर पोलीस महासींचालक (वाहतुक) याींनी कळववले 
आहे. 
(२) रस्त्याचे रुीं दीकरण करण्याबाबतच्या कामाच े कायािरींभ आदेश ननगिममत झालेले 
असनू कामास लवकरच सुरुवात करण्यात येत आहे. 
(३) प्र्न उद्भ् ावत नाही. 

----------------- 
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बहादरापुरा (िा.िां धार, जज.नाांदेि) येथील विश्रामगहृाची झालेली दरुिस्त्था 
 

(८४) *  ११३५३   श्री.अमरनाथ राजूरिर, प्रा.जोगेन्द्र ििािे, श्री.सांजय दत्ि, 
श्री.मुझफ्र्र हुसैन सय्यद :  सन्माननीय सािवजतनि बाांधिाम (सािवजतनि उपक्रम 
िगळून) मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) बहादरापूर (ता.कीं िार, न्सज.नाींदेड) येथील कीं िार शहराच्या २ कक.मी. अींतरावर 
असलेल्या शासकीय ववश्रामगहृाची दयनीय अवस्था झाली असून तथेे कमिचारी 
असूनही त्याची योनय देखभाल केली जात नसल्याने तथेे गुरे जनावरे बाींिण्यात येत 
असल्याच ेमाहे ऑक््ोबर, २०१५ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशिनास आले आहे, हे खरे 
आहे काय, 
(२) असल्यास, या ववश्रामगहृाच्या गैरसोयी दरू करुन ननसगिरम्य दठकाणी असलेले हे 
ववश्रामगहृ पूविवत सुरु करण्याबाबत शासनाने कोणती कायिवाही केली वा करण्यात 
येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. चांद्रिाांि पाटील : (१) हे खरे नाही. 
    सदर इमारत दद.२४/१२/१९९० च्या आदेशान्वये उप अमभयींता, ववषणुपूरी प्रकल्प 
उप ववभाग क्र.५, पा्बींिारे ववभाग याींच्या कायािलयाकड ेहस्ताींतरीत करण्यात आली 
आहे. त्यामुळे सदर इमारतीची देखभाल व दरुुस्ती साविजननक बाींिकाम खात्याकडे 
नाही. 
(२) प्र् न उद्भ् ावत नाही. 
(३) प्र् न उद्भ् ावत नाही. 

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

राज्यािील अनुदातनि आश्रमशाळाांना देण्याि येणाऱया अनुदानाि िाढ िरण्याबाबि 
  

(८५) *  १२६७३   िॉ.अपूिव दहरे :   सन्माननीय आददिासी वििास मांरी पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील आददवासी ववकास ववभागातींगित सींस्थाींकडून चालववण्यात येत 
असलेल्या अनुदाननत आश्रमशाळेतील प्रनत ववद्यार्थयांसाठी रुपये ९३०/- इतके भोजन 
अनुदान ददले जात,े हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, आददवासी ववकास ववभागाच्या शासकीय आश्रमशाळेतील 
ववद्यार्थयांच्या आहारासाठी दरमहा सविसािारणपणे रुपये १,६००/- पे्षणा जास्त प्रती 
ववद्याथगी  इतका खचि होतो, हे ही खरे आहे काय, 
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(३) असल्यास, वाढत्या महागाईचा ववचार करता खाजगी सींस्था सींचमलत अनुदाननत 
आश्रमशाळेतील ववद्यार्थयांच्या आहारासाठीही प्रत्य्षण खचािवर आिाररत अनुदान 
ममळावे, अशी मागणी सींस्थाचालकाींकडून वारींवार करण्यात येत आहे, हे ही खरे आहे 
काय, 
(४) असल्यास, शासकीय व अनुदाननत आश्रमशाळेतील ववद्यार्थयांमध्ये कोणताही 
दजुाभाव न होता समान सु्ाने आददवासी ववद्यार्थयांना आहरासाठी खचि अनुदान 
मींजूर करणेसींदभाित शासनाकडून कोणती कायिवाही प्रस्ताववत आहे वा ननणिय घेण्यात 
येत आहे, 
(५) नसल्यास, याबाबत शासनाच ेिोरण काय आहे ? 
 

श्री. विष्ट् णु सिरा : (१) अनुदाननत आश्रमशाळेतील प्रनत ववद्याथगी  दरमहा रु. ९००/- 
प्रमाणे अनुदान आश्रमशाळा चालववणाऱया सींस्थाींना ददले जात.े 
(२) शासकीय आश्रमशाळेतील ववद्यार्थयांना ई-ननववदा प्रक्रीया राबवून अन्निान्य, 
कडिान्य व इतर ककराणा सादहत्य खरेदी करुन शाळास्तरावर नास्ता व दोन वेळच े
जेवण पुरववण्यात येत.े 
(३) हे खरे आहे. 
(४) व (५) अनुदाननत आश्रमशाळाींच्या अडचणी सोडववण्याबाबत मा.मुख्यमीं्ी 
महोदयाींकड े ददनाींक ३१.८.२०१५ रोजी झालेल्या बैठकीतील ननणियानुसार पररर्षणण 
अनुदानात वाढ करण्यासाठी मा.मुख्य सर्चव याींच्या अध्य्षणतखेाली अभ्यासग् 
स्थापन करुन ननणिय घेण्याबाबतच ेप्रस्ताववत आहे. 

----------------- 
अिोला येथील िृषीनगर पररसरािील आददिासी िसिीगहृास  

मुलभूि सुविधा पुरविण्याबाबि 
(८६) *  १२०८५   श्री.ख्िाजा बेग, श्री.राजेंद्र जैन, श्री.सांददप बाजोररया, श्रीमिी 
विद्या चव्हाण, श्री.ददपिराि साळुांखे-पाटील, श्री.नरेंद्र पाटील, श्री.हेमांि टिले, 
श्री.सुतनल िटिरे, श्री.किरण पािसिर, श्री.अब्दलु्लाखान दरुावणी :  सन्माननीय 
आददिासी वििास मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) अकोला शहराच्या कृर्ीनगर पररसरातील आददवासी वसतीगहृातील मुलभूत 
सुवविा इत्यादद समस्याींबाबत ववद्यार्थयांनी न्सजल्हार्िकारी आणण एकान्सत्मक आददवासी 
ववकास प्रकल्प अर्िकारी अकोला याींनी अनेकवेळा ननवेदन देऊनही कोणतीच 
कायिवाही केली गेली नसल्याने ददनाींक ११ ऑगस््, २०१५ पासून अन्नत्याग केला 
आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, याबाबत शासनाकडून कोणतीच दखल तसेच कायिवाही केली नाही, हे 
खरे आहे काय, 
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(३) असल्यास, आददवासी वसत न्स गहृातील मुलभूत सुवविा पुरववण्याबाबत 
शासनाकडून कोणती कायिवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ?  
 

 

श्री. विष्ट् णु सिरा : (१)  आददवासी मुलाींच ेशासकीय वसत न्स गहृ, अकोला, क्रमाींक १, 
कृर्ीनगर पररसर येथील ववद्यार्थयांनी दद.१०.०८.२०१५ रोजी वसत न्स गहृातील ववववि 
समस्याींबाबतच ेननवेदन प्रकल्प अर्िकारी, अकोला याींना ददले होत.े सदर ववद्याथगी , 
स्पिाि परर्षणेची पुस्तके पुरववणे, वॉ्र र्ील््र, नवीन द्.व्ही., शै्षणणणक सादहत्य 
पुरवठा, वसतीगहृाची दूुनस्ती व वसत न्स गहृाच्या गहृपालाींची बदली इत्यादी 
मागण्याींकररता दद.११.०८.२०१५ रोजी उपोर्णास बसले होत.े 
(२)  हे खरे नाही. 
(३)  दद.११.०८.२०१५ रोजी प्रकल्प अर्िकारी, अकोला याींनी आददवासी सींघ्ना तसेच 
वसत न्स गहृातील ववद्यार्थयांशी चचाि केल्यानींतर ववद्यार्थयांनी उपोर्ण मागे घेतले. 
     ववद्यार्थयांच्या मागणीनुसार आददवासी मुलाींच े शासकीय वसत न्स गहृ, अकोला, 
क्रमाींक १ येथे कायिरत असलेल्या गहृपालाींची बदली अपर आयुक्त, अमरावती 
कायािलयाच्या दद.१२.०८.२०१५ रोजीच्या प्ान्वये आददवासी मुलाींच े शासकीय 
वसत न्स गहृ, आणगी , यवतमाळ येथे करण्यात आली आहे. तसेच ववद्यार्थयांच्या प्रमुख 
मागण्या जसे स्पिाि परर्षणेची पुस्तके पुरववणे, वॉ्र र्ील््र, नवीन द्.व्ही., 
शै्षणणणक सादहत्य पुरवठा इत्यादी पूणि करण्यात आलेल्या आहेत. 
(४) प्र्न उद्भ् ावत नाही. 

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

चांद्रपूर शहरािील जूना िरोरा नाक्याजिळील उड्िाणपुलाच े 
िाम प्रलांबबि असल्याबाबि 

  

(८७) *  ११००७   श्री.ममिेश भाांगडिया, श्री.अतनल सोले, श्री.नागो गाणार :   
सन्माननीय सािवजतनि बाांधिाम (सािवजतनि उपक्रम िगळून) मांरी पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
  

(१) चींद्रपूर शहराअींतगित जूना वरोरा नाक्याजवळील उड्डाणपुलाच्या मींजूर नकाशाचे 
सींकल्पन (design) चुकल्यामुळे पुलाच ेबाींिकाम प्रलींत्रबत आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त रस्त्यावर वाहनाींची वदिळ असून सतत अपघात घडत 
असल्यामुळे सदर उड्डाणपुलाचा प्रस्ताव सादर करण्यात आला आहे, हे ही खरे आहे 
काय, 
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(३) असल्यास, सदर पुलामळेु चींद्रपूर शहरातील नागरीकाींना दसुऱया भागाकडे 
जाण्याकररता रे्रा मारुन जावे लागणार आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, सदर अपूणािवस्थेत असलेल्या उड्डाणपूलाच े सींकल्पन (design) 
चूकीच ेमींजूर केल्या प्रकरणी दोर्ीींवर कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

श्री. चांद्रिाांि पाटील : (१) नाही. 
(२) अपघात ्ाळण्यासाठी अन्सस्तत्वातील रेल्वे उड्डाण पुलाच ेकाम मींजूर असून त े
प्रगतीत आहे. 
(३) नाही. 
(४) व (५) प्र्न उद्भ् ावत नाही. 

----------------- 
जळगाांि जजल््यािील निापूर ि ेअमराििी या पट्टय्ािील  

महामागावच्या चौपदरीिरणाबाबि 

(८८) *  ११८८५   श्रीमिी जस्त्मिा िाघ :  िाराांकिि प्रश्न क्रमाांि ९७०७ ला ददनाांि 
१३ जुलै, २०१५ रोजी ददलेल्या उत्िराच्या सांदभावि :  सन्माननीय सािवजतनि 
बाांधिाम (सािवजतनि उपक्रम) मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) जळगाव न्सजल््यातील नवापूर त ेअमरावती या पट्यातील महामागािच्या चौपदरी 
करण्याच्या कामाची प्रगती व सद्य:न्सस्थती काय आहे, 
(२) असल्यास, या रस्त्याच्या कामासाठी जमीन सींपादन करण्यात आली आहे काय, 
(३) असल्यास, जमीन सींपादन करण्याच ेकाम केव्हापयंत पुणि होणार आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

श्री. एिनाथ मशांदे : (१) अमरावती-िुळे-नवापूर-सूरत या राषरीय महामागि क्र.६ च्या 
चौपदरीकरणाच ेकाम हे भारतीय राषरीय राजमागि प्रार्िकरण, भारत सरकार याींच्या 
अखत्यारीत येत.े 
     सदर रस्त्याच ेकाम दोन भागात ववभागण्यात आले होत.े 
१. अमरावती त ेजळगाींव लाींबी २७५.२२५ कक.मी. 
२. जळगाींव त ेमहाराषर गुजरात बॉडिर लाींबी २०७.०५० कक.मी. 
     या कामाचा सवलतकरारनामा अनुक्रमे १) मे.एल.ॲन्ड ्ी.ईस्् वेस्् ्ोलवेज 
मल. २) मे.गे्र् ईस््नि ्ोलवजे मलमम्ेड याींच्या सोबत भारतीय राषरीय राजमागि 
प्रार्िकरण तरे् ददनाींक ०६.०६.२०१२ रोजी करण्यात आला होता. सींबींर्ित 
सवलतकाराींनी रोजी करण्यास असमथिता दशिववल्यामुळे सदर करारनामे 
दद.१०.०९.२०१४ रोजी कामास सुरुवात होण्यापूवगी  रद्द करण्यात आले. सदर कामाच े
पुनिगठन करुन खालील ३ भागात रे्रननववदा मागववण्यात आल्या. 
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अ.क्र. 

 
प्रकल्पाच ेनाींव 

 
लाींबी 
कक.मी. 

 

एकूण प्रकल्पाची 
ककीं मत (करोड) 

 
१. 
 

अमरावती-र्चखली 
 

१९४ 
 

२२८८.१८ 
 

२. 
 

र्चखली-र्ागणे 
 

१५० 
 

१८५२.५० 
 

३. 
 

र्ागणे-गुजरात मसमा 
 

१४०.७९४ 
 

१८८५.७४ 
 

     वरीलपैकी अमरावती त े र्चखली तसेच र्ागणे त ेगजुरात बॉडिर ्या कामाींच े
करारनामे अनुक्रमे १) मे.अमरावती र्चखली एक्सपे्रसवे मलमी्ेड २)मे.र्ागणे सोनगढ 
एक्सपे्रसवे मलमम्ेड या कीं पनीसोबत दद.०८.०९.२०१५ ला करण्यात आले. इतर 
आव्यक बाबीींची पूतिता करुन माचि २०१६ मध्ये प्रत्य्षण कामास सुरु होण्याची 
शक्यता असल्याच ेप्रकल्प सींचालक, भारतीय राषरीय राजमागि प्रार्िकरण, अमरावती 
याींनी कळववले आहे. 
    तसेच र्चखली-र्ागणे या भागाच्या कामाची ननववदा मागववली असता त्यास 
प्रनतसाद ममळाला नाही व ननववदा सींबींिी पुढील कायिवाही भारतीय राषरीय राजमागि 
प्रार्िकरण, नवी ददल्ली याींचया स्तरावर सुरु आहे, असेही प्रकल्प सींचालक, भारतीय 
राषरीय राजमागि प्रार्िकरण, अमरावती याींनी कळववले आहे. 
(२) प्रकल्प सींचालक, भारतीय राषरीय राजमागि प्रार्िकरण अमरावती याींचे 
अहवालानुसार प्रकल्पासाठी आव्यक असणा-या भूसींपादनाची कायिवाही प्रगतीपथावर 
आहे 
(३) भुसींपादनाची सद्यन्सस्थती खालीलप्रमाणे आहे. 
अ) अमरावती त ेर्चखली -९०% 
ब) र्चखली त ेर्ागणे - ९२% 
क) र्ागणे त ेमहाराषर-गुजरात मसमा- ८८% 
(४) प्र्न उद्भ् ावत नाही. 

----------------- 
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देिगि (जज.मसांधुदगुव) िालुक्यािील रस्त्त्याांच्या दरुुस्त्िीबाबि 

(८९) *  ११६१७   श्री.अमररशभाई पटेल, श्री.सांजय दत्ि, श्री.मुझफ्र्र हुसैन 
सय्यद :   सन्माननीय सािवजतनि बाांधिाम (सािवजतनि उपक्रम िगळून) मांरी 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) देवगड (न्सज.मसींिुदगुि) तालुक्यातील ५० ्क्के रस्त ेनादरुुस्त झाले असून ननिी 
असूनही या रस्त्याींच्या दरुुस्तीकड ेप्रशासन दलुि्षण करीत असल्याने नागररकाींना नाहक 
्ास सहन करावा लागत असल्याच े माहे ऑगस््, २०१५ मध्ये वा त्यादरम्यान 
ननदशिनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, देवगड तालुक्यातील रस्त्याींची दरुुस्ती करण्याबाबत शासन स्तरावरुन 
कोणती कायिवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

श्री. चांद्रिाांि पाटील : (१) नाही. 
(२) साविजननक बाींिकाम ववभागाच्या अखत्यारीत असलेले रस्त ेबहुताींशी सुन्सस्थतीत 
आहे. तथावप न्सजल्हा पररर्देकडून सन २०१४ मध्ये नव्याने हस्ताींतरीत झालेल्या 
रस्त्याची अवस्था खराब होती. या सवि रस्त्याींवरील पावसायायात पडलेले खड्डे 
जाींभ्या खडीने भरण्यात आले असून पावसायायानींतर डाींबराने खड्ड े भरण्याची 
कायिवाही प्रगतीपथावर असून दद.३१/१२/२०१५ पयतं पूणि करण्यात येणार आहे. 
उविररत मींजूर कामे ननिीच्या उपलब्ितनुेसार हाती घेण्याचा प्रयत्न राहील. 
(३) प्र् न उद्भ् ावत नाही. 

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

चाांदई (िा.िजवि, जज.रायगि) येथील उल्हास नदीिरील पुलाच्या दरुुस्त्िीबाबि 
  

(९०) *  १३०५८   श्री.मुझफ्र्र हुसैन सय्यद, श्री.अशोि उर्व  भाई जगिाप, 
श्री.सांजय दत्ि, श्री.रामहरी रुपनिर :   सन्माननीय सािवजतनि बाांधिाम 
(सािवजतनि उपक्रम िगळून) मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) चाींदई (ता.कजित, न्सज.रायगड) येथील राज्यमागािवरील उल्हास नदीवरील पुल 
िोकादायक झाला असल्याच ेमाहे ऑगस््, २०१५ मध्ये वा त्या दरम्यान ननदशिनास 
आले आहे, हे  खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त पुलाची दरुुस्ती न केल्यास अपघात होण्याची शक्यता ननमािण 
झाली आहे हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सदर पुलाच्या दरुुस्तीस होणाऱया ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. चांद्रिाांि पाटील : (१) नाही. 
(२) व (३) सदर पुलावरील िावपट्यीवर पडलेले खड्ड े डाींबराने भरुन पूल वाहतुकीस 
सुन्सस्थतीत ठेवण्यात आलेला आहे. 

----------------- 
सािळ - रेिदांिा (जज.रायगि) या खािीिरील पुलाच्या दरुुस्त्िीबाबि 

 

(९१) *  १३४११   श्री.अतनल िटिरे, श्री.जयांि पाटील :   सन्माननीय सािवजतनि 
बाांधिाम (सािवजतनि उपक्रम िगळून) मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१)  सावळ - रेवदींडा (न्सज.रायगड) या खाडीवरील पुलावर दठकदठकाणी खड्डे 
पडल् याने व पुलाचा कठडा पडल्याने सदर पुल कोसळण् याची शक्यता ननमािण झाली 
आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल् यास, या प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
(३) असल् यास, चौकशीत काय आढळून आले आहे, 
(४) असल् यास, त् यानुसार या पुलाची दूुनस् ती करण् यासाठी शासनाने कोणती 
उपाययोजना केली वा करण् यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

श्री. चांद्रिाांि पाटील : (१) नाही. 
(२) होय. 
(३) या पुलाच ेरेलीींग काही प्रमाणात नादरुुस्त झाल्याच ेव रस्त्यावर ककरकोळ खड्डे 
पडल्याच ेआढळून आले. 
(४) सदर पुलास ककरकोळ प्रमाणात पडलेले खड्ड े भरुन घेण्यात येत आहेत व 
पुलाच्या कठड्याच्या दरुुस्तीसाठीच्या अींदाजप्कास मींजूरी देवून ननववदा ननन्स्चती 
करुन काम हाती घेण्यात येईल. 
(५) प्र्न उद्भ् ावत नाही. 

----------------- 
िािा (जज.पालघर) येथील आददिासी विभागाच् या  
िसतिगहृािील विद्यार्थयाांच्या मागण्याांबाबि 

(९२) *  १३५०२   श्रीमिी विद्या चव्हाण :   सन्माननीय आददिासी वििास मांरी 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) वाडा (न्सज.पालघर) येथील आददवासी ववभागाच् या वसनतगहृातील सुमारे १८५ मुला-
मुलीींनी आपल् या ववववि मागण् याींसाठी दद.३१ ऑगस् ् , २०१५ रोजी पासून वसनतगहृात 
बेमुदत उपोर्ण सुून केले होत,े हे खरे आहे काय, 
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(२) असल् यास, त् याींच् या मागण् या कोणत् या आहेत व त् यानुसार शासनाने कोणती 
कायिवाही केली वा करण् यात येत आहे, 
(३) नसल् यास, ववलींबाची सविसािारण कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. विष्ट् णु सिरा : (१) हे खरे आहे. 
(२) आददवासी मुलाींच े व मलुीींच े शासकीय वसत न्स गहृ, वाडा येथील ववद्याथगी  व 
ववद्याथगी नीींनी, वसत न्स गहेृ नवीन शासकीय इमारतीत स्थलाींतरीत करणे, इीं्रने् 
सुवविा उपलब्ि करुन देणे, नवीन वसत न्स गहृात पाणीपुरवठा इत्यादी प्रमुख 
मागण्याींकररता दद. २९.०८.२०१५ रोजी पासून उपोर्ण सुरु केले होत.े प्रकल्प 
अर्िकारी, जव्हार याींच्याशी झालेल्या चचेनींतर दद. ०१.०९.२०१५ रोजी सदर उपोर्ण 
मागे घेण्यात आले. 
     ववद्यार्थयांच्या मागण्याींनुसार आददवासी मुलाींच े शासकीय वसत न्स गहृ, वाडा 
(नवीन), आददवासी मुलाींच े शासकीय वसत न्स गहृ, वाडा (जुने) व आददवासी मुलीींचे 
शासकीय वसतीगहृ, वाडा ही ३ वसतीगहेृ दद. ०१.०९.२०१५ रोजी नवीन शासकीय 
इमारतीत स्थलाींतरीत  केलेली असून नवीन वसतीगहृात इीं्रने् सुवविा पुरववण्यात 
आलेली आहे. सद्यन्सस्थतीत सदर ३ वसत न्स गहृाींना शासकीय नळ पाणीपुरवठा 
योजना कायािन्सन्वत नसल्याने ्ँकरव्दारे पाणीपुरवठा करण्यात येत आहे. 
(३) प्र्न उद्भ् ावत नाही. 

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

बीि शहरािील धुळे-सोलापूर या राष्ट् रीय महामागव  
दरुुस्त्िीच्या िामाि झालेला गरैव्यिहार 

 

(९३) *  १४०३८   श्री.विनायिराि मेटे :  सन्माननीय सािवजतनि बाांधिाम 
(सािवजतनि उपक्रम िगळून) मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) बीड शहरातून िुळे हा राष रीय महामागि जात असल् यामुळे प्रचींड जड वाहनाींची 
आवक - जावक मोठ्या प्रमाणात असल् यामुळे या रस् त् यावर शहरात खड्ड्याींच ेप्रमाण 
वाढले आहे हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर खड्ड ेबुजववण् याच ेकाम करणाऱया गुत् तदेाराींनी ननकृषठ दजािचे 
काम केल्याने वारींवार खड्ड्याच ेप्रमाण वाढत आहे, हे ही खरे आहे काय,             
(३) असल् यास, हे खड्डे बुजववण् याकररता खड्ड्याींमध् ये खडी आणण डाींबरा ऐवजी 
ऑईलचा वापर करण् यात आला असल्याच ेननदशिनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
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(४) असल् यास, याबाबत सदरील गुत् तदेाराींवर बाींिकाम ववभागाने कोणती कारवाई 
केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल् यास, ववलींबाची कारणे काय ? 
  
श्री. चांद्रिाांि पाटील : (१), (२) व (३) िुळे सोलापूर राषरीय महामागि क्र.२११ या 
रस्त्याच्या येडशी-औरींगाबाद (कक.मी १००/०० त े कक.मी.२९०/२००) या लाींबी च्या 
चौपदरीकरणाच े काम भारतीय राषरीय राजमागि प्रार्िकरण याींच े मार्ि त सुरु आहे. 
बीड शहरातून जाणाऱया रस्त्याच े देखभाल व दरुुस्तीच ेकाम हे ननववदेचा एक भाग 
म्हणून मे.येडशी औरींगाबाद प्रायव्हे् मलमम्ेड हे पाहत आहेत. खड्ड े भरण्याची 
जबाबदारी ही सवलतकाराची आहे. पावसायायात खड्ड े HOT MIX ने भरता येत 
नसल्यामुळे सवलतकाराने खड्ड ेएमल्शन वापरुन full grout पध्दतीने भरले आहेत. 
एमल्शन हे ऑईल सारखे ददसत असल्याने लोकाींचा गरैसमज होऊन खड्ड े हे 
ऑईलने भरण्यात आले असे लोकाींना प्रथमदशिनी वा्ले असावे. सद्य न्सस्थतीमध्ये 
बीड शहरातील राषरीय महामागािची लाींबी ही खड्ड ेरहीत आहे व वाहतुक सुन्सस्थतीत 
चालू आहे, असे प्रकल्प सींचालक भारतीय राषरीय राजमागि प्रार्िकरण, औरींगाबाद 
याींनी कळववले आहे. 
(४) व (५) प्र्न उद्भ् ावत नाही. 

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

ब्लॅिबेरी ि आयर्ोन या इलेक्रॉतनक्स आणण डिजीटल  
उत्पादन िां पनीच्या सद्यजस्त्थिीबाबि 

  

(९४) *  ११४८४   श्री.शरद रणवपसे :   सन्माननीय उद्योग मांरी पढुील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
  

(१) ब्लॅकबेरी, आयर्ोन यासारख्या इलेक्राननक्स आणण डडजी्ल उत्पादनात अव्वल 
आलेल्या (र्ोन्सकॉन) कीं पनीशी सुमारे ३५ हजार को्ी रुपयाींची गुींतवणूक आणण ५० 
हजार रोजगार ननममितीचा सामींजस्य करार ददनाींक ८ ऑगस््, २०१५ रोजीच्या 
दरम्यान करण्यात आलेला असून मुींबई-पुणे एक्सपे्रस वे मागािजवळ ददड हजार 
एकरवर हा प्रकल्प उभारण्यात येणार आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त कराराची ठळक वैमशष्े व अ्ी, शतगी  काय आहेत, 
(३) उक्त करारानुसार उभारवयाच्या प्रकल्पाची सद्य:न्सस्थती काय आहे व तो 
प्रत्य्षणात केव्हा उभारणे अपेक्ष्षणत आहे ? 
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श्री. सुभाष देसाई : (१) होय. 
(२) प्रस्तुत उद्योग समवेत प्राथममक सामींजस्य करार झाला असुन घ्कासमवेत 
वा्ाघा्ी करुन अींतीम करार झाल्यावर अ्ी व शतगी  स्पष् होतील. 
(३) सद्य:न्सस्थतीत प्राथममक सामींजस्य करार झाला असून घ्काने राज्यात 
गुींतवणूक करण्यास स्वारस्य दशिववले आहे. तथावप, याबाबत प्रकल्प गुींतवणूकीसाठी 
७ वर्ािचा कालाविी देण्यात आला असून या कालाविीत प्रकल्प पूणि होणे अपे्षणीत 
आहे. 

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

राज् यािील सामाजजि न् याय विभागामार्व ि मान् यिाप्राप् ि िसिीगहृािील  
अधधक्षिाांना मानधनाऐिजी िेिनशे्रणी देण् याबाबि 

(९५) *  १३४७३   श्री.विक्रम िाळे :   सन्माननीय सामाजजि न् याय मांरी पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज् यातील सामान्सजक न् याय ववभागामार्ि त मान् यताप्राप् त वसतीगहृातील 
अिी्षणकाींना मानिनाऐवजी वेतनशे्रणी देण् याबाबत शासनाचा ववचार पूणि झालेला आहे 
काय, 
(२) असल् यास, शासनाने घेतलेल् या ननणियाच ेस् वूनप काय आहे, 
(३) उपरोक् त प्रकरणी शासनाने अद्याप कोणतीच कायिवाही केली नसल् यास, होणा-या 
ववलींबाची सववस् तर कारणे काय आहेत ? 
 

श्री. राजिुमार बिोले : (१) व (२) राज्यातील मागासवगगी य मुलामुलीींच्या अनुदाननत 
वसनतगहृातील कमिचाऱयाींच्या मानिन दरात शासनननणिय ददनाींक २५.०६.२०१३ अन्वये 
सुिारणा करण्यात आली आहे. तद्नींतर वसनतगहृातील कमिचाऱयाींच्या वेतनशे्रणीबाबत 
शासनस्तरावर कायिवाही सुरु आहे. 
(३) प्र्न उद्भ् ावत नाही. 

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

पुण्यािील महाविद्यालयाांि प्रिेश घेिलेल्या विद्यार्थयाांना महाविद्यालयाजिळच 
िसि ज गहृाची सोय उपलब्ध िरुन देण्याबाबि 

(९६) *  ११५४०   श्रीमिी ददप्िी चिधरी :   सन्माननीय सामाजजि न् याय मांरी 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) पुण्यातील ववववि महाववद्यालयाींत प्रवेश घेतलेल्या ववद्यार्थयांची वसत न्स गहृाची 
सोय समाजकल्याण ववभागाकडून राजगुूननगर, सासवड येथे करण्यात आली, परींतु 
शहरातीलच वसत न्स गहृात प्रवेश ममळण्याबाबत मागणी ववद्यार्थयांनी केली असल्याचे 
ददनाींक २२ ऑगस््, २०१५ रोजी ननदशिनास आले, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, सदरील ववद्यार्थयांना ववववि अभ्यासक्रमासाठी प्रवेश शहरात ममळाला 
असल्याने ववद्यार्थयांनी शहरातील वसत न्स गहृाींमध्ये प्रवेश ममळण्यासाठी आींदोलन 
करण्याचा इशारा ददला आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने ववद्यार्थयांच्या उज्वल भववतव्यासाठी 
तसेच जाण्यायेण्याचा वेळ वाचववण्यासाठी ज्या दठकाणी प्रवेश घेतला त्याच्या 
जवळपास वसत न्स गहृाची सोय उपलब्ि करुन देण्याबाबत शासनाने काय कायिवाही वा 
उपाययोजना केली आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

श्री. राजिुमार बिोले : (१) होय. ज्या ववद्यार्थयांनी पुण्यातील महाववद्यालयात प्रवेश 
घेतलेला होता परींतु वसतीगहृ प्रवेशासाठी ववकल्प सदर वसत न्स गहृाचा ददलेला 
असल्यामुळे व शहरातील वसत न्स गहृात जागा ररक्त नसल्यामुळे त्या ववद्यार्थयािचा 
राजगुरुनगर, सासवड येथे त्याींच ेववकल्पाप्रमाणे वसतीगहृननहाय प्रवेश झालेला आहे. 
     परींतु सदर ववद्यार्थयािच ेशै्षणणणक दहत ल्षणात घेऊन शहरातील वसत न्स गहृातील 
ररक्त असलेल्या जागेनुसार व मेरी्नुसार आर्षणण ननहाय ऑनलाईन पध्दतीने 
शहरातील वसत न्स गहृामध्ये समाववष् करण्याची प्रक्रीया वेळोवेळी योनय आदेशान्वये 
करण्यात आलेली आहे. 
(२) नाही. 
(३) तालुकाननहाय वसत न्स गहेृ व महाववद्यालयाचे मॅपीींग अचूक करुन 
वसत न्स गहृननहाय ऑनलाईन ववद्यार्थयािची प्रवेश प्रकक्रया करण्यात येत आहे. 
(४) प्र्न उद्भ् ावत नाही. 

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

पाांढरिििा रुांझा (जज.यििमाळ) येथील बिटीशिालीन पुलाची दरुुस्त्िी िरण्याबाबि 

(९७) *  ११४३२   श्री.हररमसांग राठोि, श्री.सांजय दत्ि, श्री.अशोि उर्व  भाई जगिाप, 
श्री.मुझफ्र्र हुसैन सय्यद :   सन्माननीय सािवजतनि बाांधिाम (सािवजतनि उपक्रम 
िगळून) मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) पाींढरकवडा रुींझा (न्सज.यवतमाळ) येथील त्रब्र्ीशकालीन पुलाची ददुिशा झाली 
असल्याने येथे वारींवार अपघात होत आहे या पुलाची दरुुस्ती करण्याची आव्यकता 
असल्याच ेमाहे ऑगस््, २०१५ मध्ये वा त्या दरम्यान ननदशिनास आले आहे, हे खरे 
आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर पुलाची दरुुस्ती करण्याबाबत शासनाने कोणती कायिवाही 
केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. चांद्रिाांि पाटील : (१) हे खरे नाही. 
      पुलाचा पषृठभाग खराब झाला आहे. 
(२) सदर पुलाचा पषृठभाग तात्पुरत्या स्वरुपात तात्काळ दरुुस्त करण्यात येत आहे, 
तसेच पुलाच्या पषृठभागाची व गायायाची कायमस्वरुपी दरुुस्तीकररता रुपये ४०.०० 
ल्षण खचि अपेक्ष्षणत आहे. ननिी, ननकर् व मींजुरीच्या अिीन सदर पुलाची दरुुस्ती 
करण्याच ेप्रस्ताववत आहे. 
(३) प्र्न उद्भ् ावत नाही. 

----------------- 
  
खामगाि (जज.बुलढाणा) येथील प्रशासिीय इमारिीच ेिाम प्रलांबबि असल्याबाबि 

  

(९८) *  ११७१०   श्री.जयांि पाटील :  िाराांकिि प्रश्न क्रमाांि ८१४१ ला ददनाांि १३ 
जुल,ै २०१५ रोजी ददलेल्या उत्िराच्या सांदभावि:    सन्माननीय सािवजतनि बाांधिाम 
(सािवजतनि उपक्रम िगळून) मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) खामगाव (ता.खामगाव, न्सज.बुलढाणा) येथील प्रशासकीय इमारतीच्या बाींिकामास 
प्रशासकीय मान्यता केव्हा देण्यात आली, 
(२) असल्यास, प्रशासकीय मान्यता ममळाल्यानींतर सदर कामाची ननववदा प्रकक्रया पुणि 
होऊन कामाच ेकायािदेश (वकि  ऑडर) केव्हा देण्यात आले, 
(३) असल्यास, माहे माचि, २०१५ अखेर इमारतीच ेबाींिकामावर रक्कम रुपये ३ को्ी 
२८ लाख २८ हजार इतका खचि झाला आहे, तसेच या कामाच्या ककती रकमेस 
प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली होती, 
(४) असल्यास, सदर इमारतीच े बाींिकाम अींनतम ्प्प्यात असून बाींिकामास पुरेसा 
ननिी उपलब्ि आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(५) असल्यास, सदर प्रशासकीय इमारतीच े काम ककती कालाविीत पूणि करण्यात 
येणार आहे, याबाबत शासनाने कोणती कायिवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(६) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. चांद्रिाांि पाटील : (१) सदर कामास ददनाींक २७/०२/२०१२ रोजी प्रशासकीय 
मान्यता प्रदान करण्यात आली आहे. 
(२) सदर कामाच ेकायािरींभ आदेश दद.०४/०३/२०१३ रोजी देण्यात आले आहेत. 
(३) माचि, २०१५ अखेर इमारतीच ेबाींिकामावर रक्कम रुपये ३८४.२८ ल्षण इतका खचि 
झाला आहे. तसेच सदर कामास रक्कम रु.४,२१,०१,१००/- (रुपये चार को्ी एकवीस 
ल्षण एक हजार शींभर र्क्त) इतक्या रकमेस प्रशासकीय मान्यता प्राप्त आहे. 
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(४) अींशत: खरे आहे, 
(५) सदर इमारतीींच ेस्थापत्य सींबींर्ित बाींिकामे अींतगित ववद्युतीकरणासह पूणि झाले 
असून बा्य ववद्युतीकरणाचे काम बाकी आहे. सदर काम ननिीच े उपलब्ितेनुसार 
लवकरात लवकर पूणि करण्याच ेननयोजन आहे. 
(६) प्र्न उद्भ् ावत नाही. 

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

खामगाांि (जज.बुलढाणा) येथील लघु पाटबांधारे योजना या प्रिल्पािि ेजाणाऱया 
ज्ञानगांगा नदीिर बाांधण्याि येणाऱया पुलाच ेिाम सुरु िरण्याबाबि 

  

(९९) *  १२५७४   श्री.पाांिुरांग रु्ां ििर :  िाराांकिि प्रश्न क्रमाांि ८१३९ ला ददनाांि १३ 
जुल,ै २०१५ रोजी ददलेल्या उत्िराच्या सांदभावि : सन्माननीय सािवजतनि बाांधिाम 
(सािवजतनि उपक्रम िगळून) मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) ननम्न ज्ञानगींगा बहृत ल.पा.योजना या प्रकल्पाकडे जाणऱया व ज्ञानगींगा नदीवर 
बाींिण्यात येणाऱया पुलाच ेकाम अद्यापपयतं सुरु झाले नाही, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर पुलाच े अींदाजप्काला रु. ९८८.८९ लाखास ताींत्र्क मान्यता 
ममळण्याकरीता अींदाजप्क मुख्य अमभयींता, साविजननक बाींिकाम ववभाग अमरावती 
याींचकेड ेमागील १ वर्ािपासून प्रलींत्रबत आहे, हे खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सदर अींदाजप्काला तात्काळ मींजुरी देऊन सदर पुलाच ेबाींिकामाच्या 
कामाला सरुुवात करणेबाबत शासनाने काय कायिवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. चांद्रिाांि पाटील : (१) हे खरे आहे. 
(२) व (३) सदर कामाच्या अींदाजप्कास डडसेंबर-२०१५ च्या पदहल्या आठवड्यात 
ताींत्र्क मान्यता घेऊन माहे रे्ब्रुवारी, २०१६ च्या पदहल्या आठवड्यात ननववदा 
कायिवाही करण्याच े ननयोजन असून, सदर पुलाच े बाींिकाम लवकरात लवकर पूणि 
करण्याचा प्रयत्न राहील. 
(४) प्र्न उद्भ् ावत नाही. 

----------------- 
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िणििली (जज.मसांधुदगुव) शहरािील अांिगवि ि नरििे या  
रस्त्त्याांची दरुुस्त्िी िरण्याबाबि 

  

(१००) *  ११६८१  श्री.चांद्रिाांि रघुिांशी, श्री.सांजय दत्ि, श्री.मुझफ्र्र हुसैन सय्यद :   
सन्माननीय सािवजतनि बाांधिाम (सािवजतनि उपक्रम िगळून) मांरी पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
  

(१) कणकवली (न्सज.मसींिुदगुि) शहरातील अींतगित रस्त ेव नरडवे रस्ता दरुुस् तीची कामे 
गणेश चतुथगी  पूवगी  करण्यात यावी, अशी मागणी स्थाननक रदहवाशाींनी व 
लोकप्रनतननिीनी नगरपींचायत आणण साविजननक बाींिकाम ववभागाकड ेकेली असल्याचे 
ददनाींक २६ ऑगस््, २०१५ रोजी वा त्यासुमारास केली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने काय कायिवाही केली वा करण्यात येत 
आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. चांद्रिाांि पाटील : (१) होय. 
(२) सा.बाीं.ववभागाच्या अखत्यारीतील रस्त्याींवरील खड्डे गणेशचतुथगी पूवगी  जाींभ्या 
खडीने भरण्यात आले असून सद्य:न्सस्थतीत सदर खड्ड ेडाींबर ममश्रीत खडीने भरण्याचे 
काम प्रगतीपथावर आहे. 
(३) प्र्न उद्भ् ावत नाही. 

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

पीि िजवदार शेििऱयाांच्या ७/१२ उिाऱयािरील िजावचा बोजा िमी िरणेबाबि 
 

(१०१) *  ११८४१   श्री.अमरमसांह पांडिि, श्री.अब्दलु्लाखान दरुावणी, श्री.विक्रम िाळे, 
श्री.सतिश चव्हाण, श्री.धनांजय मुांि े:  िाराांकिि प्रश्न क्रमाांि ७५०३ ला ददनाांि १३ 
जुल,ै २०१५ रोजी ददलेल्या उत्िराच्या सांदभावि:    सन्माननीय सहिार मांरी पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) भारतीय ररजवि बँकेच् या ददनाींक ११ मे, २०१२ रोजीच्या पररप्कानुसार बीड 
न्सजल््यातील कजिदार शेतकऱयाींच्या ७/१२ उताऱयावरील कजािचा बोजा कमी 
करण्यासाठी सींबींर्ित सींस्था आणण तलाठी याींच्या माध्यमातून कायिवाही करण्यात 
येत आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, न्सजल््यातील सहकारी, खाजगी, अबिन आणण व्यापारी बँकाींच्या ककती 
कजिदार शेतकऱयाींच्या ७/१२ उताऱयावरुन कजािचा बोजा कमी करण्याची कायिवाही पुणि 
करण्यात आली आहे काय, 
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(३) असल्यास, उक्त प्रकक्रयेबाबत महसुल आणण सहकार ववभागातील अर्िकारी 
सींयुक्त सहकाऱयाने कायिवाही अथवा अमभयान राबववत असल्यास या माध्यमातून 
ककती शेतकऱयाींना आजवर लाभ ममळाला आहे, 
(४) असल्यास, न्सजल््यातील उविररत शेतकऱयाींच्या ७/१२ उताऱयावरुन कजािचा बोजा 
कमी करण्यासाठी शासनाने कोणती कायिवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) असल्यास, याबाबत शासनस्तरावरुन कोणत ेननयोजन करण्यात आले आहे, 
(६) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. चांद्रिाांि पाटील : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) न्सजल्हा मध्यवतगी  सहकारी बँकेने त्याींच्या बँक शाखेस प् देऊन सींबींर्ित सेवा 
सींस्थेमार्ि त ववतरीत केलेल्या पीक कजािच्या ७/१२ वरील बोजा कमी करणेबाबत 
कळववले असून न्सजल््यातील ५३,९६२ शेतकऱयाींच्या ७/१२ उताऱयावरील बोजा कमी 
झालेला आहे. 
(३), (४) व (५) ददनाींक १५/०७/२०१४ रोजीच्या डड.एल.सी.सी. च्या सभेत ननवासी 
उपन्सजल्हार्िकारी, बीड याींनी सवि बँकाींना ७/१२ वरील बोजा कमी करणेबाबत सुचना 
ददलेल्या आहेत. त्याप्रमाणे कायिवाही चालु आहे. 
(६) प्र्न उद्भ् ावत नाही. 

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

ठाण्याच्या सािवजतनि बाांधिाम विभागाि सादहत्य खरेदीि झालेला गैरव्यिहार 
 

(१०२) *  ११०६३   श्री.नागो गाणार, श्री.अतनल सोले, श्री.रामनाथ मोि,े श्री.राहुल 
नािेिर, श्री.आनांद ठािूर, श्री.हेमांि टिले, श्री.किरण पािसिर, श्री.ख्िाजा बेग, 
श्रीमिी विद्या चव्हाण, श्री.ददपिराि साळुांखे-पाटील, श्री.नरेंद्र पाटील, श्री.अतनल 
भोसले :   सन्माननीय सािवजतनि बाांधिाम (सािवजतनि उपक्रम िगळून) मांरी 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) ठाणे साविजननक बाींिकाम ववभागामध् ये सादहत् य खरेदीमध् ये ६१ लाखाींचा 
गैरव् यवहार झाल् याची बाब प्रकल्प ववभागाच्या कायिकारी अमभयींत्यानी प्रत्य्षण 
तपासणी करुन अननयममतता झाल्याबाबतचा अहवाल ददनाींक १३ माचि, २०१३ रोजी 
शासनाला सादर केला, हे खरे आहे काय,            
(२) असल्यास, या अहवालाच्या अनुर्ींगाने अिी्षणक अमभयींत्याींनी दोर्ी 
अर्िकाऱयाींववरुध्द ददनाींक ११ सप् े्ंबर, २०१३ रोजी दोर्ारोप करण्याच ेआदेश ददले, हे 
ही खरे आहे काय, 
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(३) असल्यास, या प्रकरणी दोर्ी असलेल्या अर्िकाऱयाींववरुध्द शासनाने कोणती 
कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

श्री. चांद्रिाांि पाटील : (१) नाही. 
    सदर अहवाल कायिकारी अमभयींता, मागि प्रकलप ववभाग, कोकण भवन, नवी 
मुींबई याींनी ददनाींक १३.०३.२०१२ रोजी मुख्य अमभयींता, सा.बाीं.प्रा.वव.मुींबई याींना सादर 
केला. 
(२), (३) व (४) प्रस्तुत प्रकरणी ननषपन्न झालेल्या प्रशासकीय अननयममततेच्या 
अनुर्ींगाने अननयममततसे जबाबदार सवि सींबींर्िताववरुध्द दद.२८.०१.२०१५ रोजीच्या 
शासन आदेशान्वये ववभागीय चौकशी आदेमशत करण्यात आली आहे. त्यास अनुसरुन 
सवि अपचाऱयाींववरुध्द बजावण्यात आलेल्या दोर्ारोपप्ाींच्या अनुर्ींगाने सवि 
अपचाऱयाींनी सादर केलेल्या बचाव ननवेदनाद्वारे त्याींच्याववरुध्दच े सवि दोर्ारोप 
अमान्य केले असल्याने, प्रस्तुत प्रकरणी सववस्तर ववभागीय चौकशीकरीता प्रादेमशक 
ववभागीय चौकशी अर्िकारी, कोकण ववभाग, नवी मुींबई याींची दद.१३.०४.२०१५ 
रोजीच्या शासन आदेशान्वये चौकशी अर्िकारी म्हणून ननयुक्ती करण्यात आली आहे. 
 

----------------- 
राज्यािील आश्रमशाळेिील ररक्ि असलेली पदे भरण्याबाबि 

 

(१०३) *  १२४३०   िॉ.सुधीर िाांबे, श्री.अशोि उर्व  भाई जगिाप, श्री.सांजय दत्ि, 
श्री.विक्रम िाळे, श्री.मुझफ्र्र हुसैन सय्यद, श्री.सतिश चव्हाण :   सन्माननीय 
सामाजजि न् याय मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील ववमुक्त जाती व भ्क्या जमातीच्या ववद्यार्थयांसाठी सुरु असलेल्या 
आश्रमशाळेतील ९०५ पदे सन २०११ पासून ररक्त असल्याच े माहे सप् े्ंबर, २०१५ 
मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशिनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, ररक्त पदे भरण्यासाठी शासनाने कोणती कारवाई केली आहे वा 
करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ?  
 

श्री. राजिुमार बिोले : (१), (२) व (३) राज्यातील प्राथममक व माध्यममक 
आश्रमशाळाींची मान्यता रद्द केल्यामुळे तसेच आश्रमशाळेतील ववद्याथगी  प् सींख्या 
कमी झाल्यामुळे राज्यामध्ये ९१५ मश्षणक व मश्षणकेत्तर कमिचारी अनतरीक्त ठरलेले 
आहेत. त्यामुळे ववजाभज आश्रमशाळाींमध्ये पदे ररक्त असण्याचा प्र्नच उद्भ् ावत 
नाही. 

----------------- 
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ददल्ली-मुांबई औद्योधगि पट्टया अांिगवि ददघी पोटव औद्योधगि 
 क्षेराच ेयोनय पध्दिीने भूसांपादन िरण्याबाबि 

 

(१०४) *  १११५६   श्री.धनांजय मुांिे, श्री.अब्दलु्लाखान दरुावणी, श्री.सुतनल िटिरे, 
श्री.अमरमसांह पांडिि, श्री.हेमांि टिले, अॅि.तनरांजन िािखरे, श्री.किरण पािसिर :   
सन्माननीय उद्योग मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) ददल्ली-मुींबई  औद्योर्गक पट्यया अींतगित ददघी पो ि् औद्योर्गक ्षणे्ाच ेभूसींपादन 
करताना महामींडळाच ेदहत ल्षणात न घेता ननव्वळ ववमशष् जमीन मालकाींचा र्ायदा 
होण्यासाठी सलग भूसींपादन न करता ववखुरल्या स्वरुपात, सींपूणि ग् न घेता, पैकी 
(Partial) सींपादन झाल्याचे, प्रिान सर्चव, उद्योग याींनी यासींदभाित घेतलेल्या 
आढावा बैठकीत ननदशिनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, भूसींपादनापो्ी रुपये ३५० को्ी खचि करुन देखील साविजननक 
ननिीचा योनय प्रकारे वापर न झाल्याने व सलगतनेे ्षणे् ाच े सींपादन न केल्याने 
सदरच े ्षणे् एम.आय.डी.सी. ला सद्यन्सस्थतीत औद्योर्गक वापरासाठी उपयोगात 
आणता येत नसल्याच ेदेखील ननषपन्न झाले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, योनय वापरासाठी एम.आय.डी.सी.ला सींपाददत ्षणे् उपयोगात 
आणण्यासाठी सदरच्या बैठकीत सींपादनामध्ये सलगता येत नसल्यास अशा गावाींच े
्षणे् ववनाअर्िसूचीत करण्याचा प्रस्ताव सादर करण्याच े ननदेश देण्यात आले आहेत, 
हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, अशा प्रकारे चुकीच्या पध्दतीने भूसींपादन होत असल्याने या 
प्रकरणाची उच्चस्तरीय चौकशी करणेबाबत लोकप्रनतननिीींनी मागणी केली आहे, हे ही 
खरे आहे काय, 
(५) असल्यास, प्रिान सर्चव, उद्योग याींनी भूसींपादनाबाबत उपन्सस्थत केलेले आ्षणेप 
व सूचना त्याचप्रमाणे लोकप्रनतननिीींनी याववर्यी केलेल्या चौकशीच्या मागणीवर 
शासनाने काय कायिवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(६) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

श्री. सुभाष देसाई : (१) ददल्ली-मुींबई औद्योर्गक पट्याया अींतगित ददघी पो ि् 
औद्योर्गक ्षणे्ासाठी नवीन भूसींपादन कायद्यानुसार समींती असलेल्या खातदेाराींच े
्षणे् सींपादीत करण्याची कायिवाही सुरु आहे. तसेच सदर औद्योर्गक ्षणे्ासाठीच े
भूसींपादन त्वरीत होण्याच्या दृष्ीकोनाने शेतकऱयाींची अग्रक्रमाने ककीं वा जसजशी 
सींमती ममळाली आहे त्यानुसार  भूसींपादन प्रकक्रया पुणि करुन एकूण १२७३.४६५ हे. 
आर. ्षणे् सींपादीत करण्यात आले असून शेतकऱयाींना त्याचा मोबदला देण्यात आलेला 
आहे. त्यामुळे सींपादीत केलेले सदर ्षणे्  ववखुरलेल्या स्वरुपात असल्याच ेननदशिनास 
येत.े 
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(२) सींपाददत केलेले ्षणे् हे सलग नसल्यामुळे त्यात सलगता येण्यासाठी शेतकऱयाींची 
सींमती प्राप्त करुन घेऊन उविरीत ्षणे्ाच्या भूसींपादनाच ेकाम प्रगनतपथावर आहे. 
(३) ज्या ्षणे्ासाठी कलम ३२ (१) ची अर्िसूचना प्रमसद्ध झालेली आहे, त्या ्षणे्ाच े
प्रथम ननवाड ेघोवर्त करुन त्यामध्ये सलगता आणावी व इतर ्षणे्ासाठी कलम ३२ 
(२) अन्वये हरकती मागववण्याचा व जेथे शेतकऱयाींच्या सींमती प्राप्त होत नसतील 
ककीं वा सींमती ददली तर ्षणे्ात सलगता येत नसेल असे ्षणे् ववनाअर्िसूर्चत 
करण्याचा प्रस्ताव शासनास सादर करावा, असे ननदेश सदर बैठकीत देण्यात 
आले.     
(४) व (५) होय, हे खरे आहे. 
     ववभागीय आयुक्त, कोकण व न्सजल्हार्िकारी रायगड याींची बैठक घेऊन 
जममनीच ेसींपादन सलगररत्या व्हावे यादृष्ीने सूचना देण्यात आल्या असून त्याबाबत 
शासनस्तरावरुन पाठपुरावा करण्यात येत आहे. 
(६) सदर प्र्न उद्भ् ावत नाही. 

----------------- 
मौ. माळ, मोरोशी ि खुटल-बारागाि (िा.मुरबाि, जज.ठाणे) येथील  

आश्रमशाळाच्या बाांधिाम प्रिरणी झालेला गैरव्यिहार 
 

(१०५) *  ११९१२   अॅि.तनरांजन िािखरे :   सन्माननीय आददिासी वििास मांरी 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मौ. माळ, मोरोशी, खु्ल-बारागाव (ता.मुरबाड, न्सज.ठाणे) या तीन दठकाणी 
शासनाने सन २००९ मध्ये  आददवासी मुलामुलीींच्या स्वतीं् ननवासासाठी आश्रमशाळा/ 
वसत न्स गहृ बाींिण्यासाठी प्रत्येकी ४० लाख याप्रमाणे रुपये १ को्ी २० लाख  
ननिीची तरतूद करण्यात आली होती, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, ६ वर्ािपूवगी  बाींिण्यात आलेल्या तीनही शासकीय आश्रमशाळा/ 
वसत न्स गहृ अििव् न्सस्थतीत, मोडकळीस आलेल्या अवस्थेत असून किीही 
कोसळण्याच्या न्सस्थतीत असल्याच े माहे सप् े्ंबर, २०१५ च्या पदहल्या आठवडयात 
ननदशिनास आले आहे हे खरे काय, 
(३) असल्यास, त्याबाबत अप्पर आददवासी आयुक्त, न्सज. ठाणे व प्रिान सर्चव, 
आददवासी ववकास ववभाग याींचकेड े माहे सप् े्ंबर, २०१५ मध्ये वा त्यादरम्यान 
सींबींर्ित ववद्याथगी  व पालकाींनी तक्रार केली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) सदर आश्रमशाळा/ वसत न्स गहृाची बाींिकामे अपूणि असताना त्याकामाची पूणि 
रक्कम ठेकेदारास अदा केल्याच ेददनाींक २२ सप् े्ंबर, २०१५ रोजी ननदशिनास आले, हे 
खरे आहे काय, 



97 

(५) असल्यास, आश्रमशाळा/ वसतीगहृाची बाींिकामे अपूणि असताींनाही त्याकामाची 
पूणि रक्कम ठेकेदारास अदा करण्यास जबाबदार कोण आहेत व त्याींचवेवरुध्द कोणती 
कारवाई करण्यात आली वा येत आहे, 
(६) असल्यास, सदर प्रकरणाची चौकशी करण्यात आली आहे काय, चौकशीत काय 
आढळून आले, त्यानुसार सींबींि न्स ताींववरुध्द कोणती कारवाई करण्यात आली वा येत 
आहे, 
(७) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. विष्ट् णु सिरा : (१)  होय, हे खरे आहे. 
(२) हे, अींशत: खरे आहे. 
     मौ.माळ, मोरोशी, खु्ल-बारागाव या आश्रमशाळाींत मुलीींसाठी वसनतगहृ 
बाींिकाम करणेकररता रु.४०.०० ल्षण प्रती  वसतीगहृ याप्रमाणे  प्रशासककय मान्यता 
देण्यात आली आहे.  प्राप्त प्रशासकीय मींजुरीच्या मयािदेत (रु. ४०.०० ल्षण)  सदरची 
कामे ठेकेदाराने केली आहेत. माळ येथील काम अींनतम ्प्प्यात आहे. दरवाजे, 
झडपा, लादी, शौचालय, पाईप लाईन व रींगरींगो्ी  इ.कामे बाकी आहेत. 
      मोरोशी येथे वव् बाींिकाम व मसमें् प्ाकाम पुणि, तर दरवाजे, झडपा 
र्गलावा, लादी इ. कामे बाकी आहेत. खु्ल येथे अींतगित मसमें् र्गलावा, तळमजला 
वी् बाींिकाम इ. कामे पुणि तर दरवाजे, झडपा, र्गलावा, लादी इ. कामे बाकी आहेत. 
(३) हे खरे नाही. 
      ववद्याथगी  पालकाींनी तक्रार केली नसून सदर वसत न्स गहृाची सद्यन्सस्थती        
दद. ०५ जून, २०१५ रोजी भाींगवाडी येथील कायिक्रमानींतर माळ आश्रमशाळेस भे्ीच्या 
वेळी प्रकल्प अर्िकारी, शहापूर याींनी सर्चव, आददवासी ववकास ववभाग याींचे 
ननदशिनास आणून ददली आहे. 
(४) हे खरे नाही. 
      ननववदा करारानुसार ठेकेदाराने केलेल्या कामाच े देयक प्रशासकीय मींजुर 
ककीं मतीच्या अर्िन राहुन अदा करण्यात आले आहेत. 
(५) प्र्न उद्भ् ावत नाही. 
(६) प्र्न उद्भ् ावत नाही. 
(७) प्र्न उद्भ् ावत नाही. 

----------------- 
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ददहििी (िा.माढा, जज.सोलापूर) येथील बाांधिाम विभागाच्या सदतनिा शासिीय 
िमवचाऱयाांना राहण्यासाठी उपलब्ध िरुन देण्याबाबि 

  

(१०६) *  ११४९१   श्री.आनांदराि पाटील, श्री.रामहरी रुपनिर, श्री.सांजय दत्ि, 
प्रा.जोगेन्द्र ििाि े:   सन्माननीय सािवजतनि बाांधिाम (सािवजतनि उपक्रम िगळून) 
मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) ददहवडी (ता.माढा, न्सज.सोलापूर) येथील बाींिकाम ववभागाच्या इमारती वापराववना 
अनेक ददवस पडून असल्याने त्यादठकाणी गवत आणण घाणीच े साम्राज्य पसरले 
असल्याच ेमाहे सप् े्ंबर, २०१५ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशिनास आले आहे, हे खरे 
आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर सदननका शासकीय कमिचाऱयाींना राहण्यासाठी उपलब्ि करुन 
देण्याबाबत शासनाने कोणती कायिवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३)  नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. चांद्रिाांि पाटील : (१) हे खरे नाही. 
     सोलापूर साविजननक बाींिकाम ववभागा अींतगित ता.माढा, न्सज.सोलापूर येथे 
ददहवडी हे गाव नाही. 
(२) प्र् न उद्भ् ावत नाही. 
(३) प्र् न उद्भ् ावत नाही. 

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

बीि जजल््याि सािवजतनि बाांधिाम विभागाि बनािट  
एमबी रेिॉिव देणाऱयाांिर िायविाही िरण्याबाबि 

  

(१०७) *  ११५५५   श्री.सुभाष झाांबि, प्रा.जोगेन्द्र ििािे, श्री.सांजय दत्ि, 
श्री.मुझफ्र्र हुसैन सय्यद, श्री.विनायिराि मेटे :  िाराांकिि प्रश्न क्रमाांि ७५१७ ला 
ददनाांि १३ जुलै, २०१५ रोजी ददलेल्या उत्िराच्या सांदभावि:    सन्माननीय 
सािवजतनि बाांधिाम (सािवजतनि उपक्रम िगळून) मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
  

(१) बीड न्सजल््यात साविजननक बाींिकाम ववभागात बनाव् एमबी रेकॉडि देणारे मोठे 
रॅके् सकक्रय असल्याचा प्रकार माहे सप् े्ंबर, २०१५ मध्ये वा त्यासुमारास ननदशिनास 
आले, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, रस्ता दरुुस्तीच्या कामाच्या त्रबलासाठी बनाव् “प्रमाणप्” तत्कालीन 
कायिकारी अमभयींत्याने देऊन ठेकेदाराींची पाठराखण केली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणाची शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
(४) असल्यास, दोर्ी आढळून येणाऱया सींबींर्िताींवर शासनाने काय कायिवाही केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. चांद्रिाांि पाटील : (१) हे खरे नाही. 
(२) हे खरे नाही. 
(३) प्र्न उद्भ् ावत नाही. 
(४) प्र्न उद्भ् ावत नाही. 
(५) प्र्न उद्भ् ावत नाही. 

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

खेरिा (िा.किनिट, जज.नाांदेि) येथील आश्रमशाळेि विद्यार्थयीनीचा झालेला मतृ्यू 
  

(१०८) * ११३५४ श्री.अमरनाथ राजूरिर, प्रा.जोगेन्द्र ििाि,े श्री.मुझफ्र्र हुसैन 
सय्यद, श्री.सांजय दत्ि : सन्माननीय आददिासी वििास मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
  

(१) खेरडा (ता. ककनव्, न्सज.नाींदेड) आश्रमशाळेत चक्कर येऊन बेशुध्द झालेल्या 
ववद्याथींनीचा उपचारादरम्यान मतृ्यू झाला असल्याच ेमाहे ऑक््ोबर, २०१५ मध्ये वा 
त्यादरम्यान ननदशिनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय व त्यात काय 
ननषपन्न झाले व शासनाने सींबींर्िताींवर कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. विष्ट् णु सिरा : (१) हे खरे आहे. 
(२) व (३) सदर प्रकरणी प्राथममक चौकशी करण्यात आलेली आहे. तथावप न्सव्हसेरा 
अहवाल व चौकशी अहवाल अद्याप अप्राप्त आहे. 
 
 

----------------- 
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िुिाळ (जज.मसांधुदगुव) येथील प्रिल्पग्रस्त्ि शेििऱयाांना एमआयिीसीमध्ये  
प्रिल्पग्रस्त्ि िोटयािून भूखांिाच ेिाटप िरण्याबाबि 

 

(१०९) *  ११६१९   श्री.अमररशभाई पटेल, श्री.सांजय दत्ि, श्री.मुझफ्र्र हुसैन 
सय्यद, श्री.सुभाष झाांबि, श्री.रामहरी रुपनिर, श्री.अशोि उर्व  भाई जगिाप :   
सन्माननीय उद्योग मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) कुडाळ (न्सज.मसींिुदगुि) येथील एमआयडीसीमध्ये प्रकल्पासाठी ज्या शेतकऱयाींनी 
जमीनी ददल्या आहेत त्या शेतकऱयाींना प्रकल्पग्रस्ताींच्या को्यातून भूखींड ममळाले 
नसल्यामुळे त्याींनी एमआयडीसी कायािलयासमोर माहे ऑगस््, २०१५ मध्ये वा 
त्यादरम्यान उपोर्ण केले असल्याच ेननदशिनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, प्रकल्पग्रस्त शेतकऱयाींना एमआयडीसीमध्ये प्रकल्पग्रस्त को्यातून 
भूखींडाच ेवा्प करण्याबाबत शासनाने कोणती कायिवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

श्री. सुभाष देसाई : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) कुडाळ औद्योर्गक ्षणे्ात महामींडळाने प्रकल्पग्रस्ताना १०० चौ.मी. ्षणे्र्ळाच्या 
पी.ए.पी भूखींडाींच ेवा्प सवलतीच्या दरात केले  असून ११ पा् प्रकल्पग्रस्ताना भूखींड 
वा्प करण्यात आले आहे. उविररत प्रकल्पग्रस्ताींनी पी.ए.पी.भूखींडाींसाठी अजि 
करण्याबाबत महामींडळाने ददनाींक २८/२/२०१५ रोजी  स्थाननक वतृ्तप्ातून जादहरात 
प्रमसध्द केली होती. त्यानुसार ४० प्रकल्पग्रस्ताींकडून अजि प्राप्त झाले असून त्याींची 
छाननी करुन पा् ठरलेल्या २१ प्रकल्पग्रस्ताना भूखींडाचे  वा्प करण्याची कायिवाही 
सुरु आहे. उविररत १९ प्रकल्पग्रस्ताना आव्यक कागदप्ाींची पूतिता करण्याबाबत 
कळववण्यात आले आहे. 
(३) प्र्न उद्भ् ावत नाही. 

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

माणगाांि िालुक् यािील िाम् हाणी (जज.रायगि) घाटािील  
शासिीय विश्रामगहृाच्या सुरक्षेबाबि 

 

(११०) *  १३४२०   श्री.अतनल िटिरे :   सन्माननीय सािवजतनि बाांधिाम 
(सािवजतनि उपक्रम िगळून) मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) माणगाींव तालुक् यातील ताम् हाणी (न्सज.रायगड) घा्ात ननसगिरम् य दठकाणी सन 
२००८ मध् ये शासकीय ववश्रामगहृाची इमारत बाींिण् यात आली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल् यास, सदर ववश्रामगहृाच्या इमारतीमध्ये मदयपीींचा अड्डा बनला आहे, हे ही 
खरे आहे काय, 
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(३) असल् यास, याप्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
(४) असल् यास, चौकशीत काय आढळून आले व त् यानुसार सदर शासकीय ववश्रामगहृ 
सुरक्ष्षणत करण् याच े दृष ्ीने शासनाने कोणती उपाययोजना केली वा करण् याींत येत 
आहे ? 
  
श्री. चांद्रिाांि पाटील : (१) होय, हे अींशत: खरे आहे. 
शा.नन.क्र.१९९५/प्र.क्र.८३५३/ननयोजन-३, 
दद.०३/०९/१९९५, अन्वये ददलेल्या मान्यत ेनुसार भाींडारगहृ तथा ववश्रामगहृाची इमारत 
बाींिण्यात आली आहे. मा् तथेे वीज व पाणी याची सोय नसल्याने त्याच ेववश्रामगहृ 
म्हणून वापर वा वा्प किी करण्यात आलेले नाही. 
(२) याबाबत लेखी तक्रार/ मादहती प्राप्त झालेली नाही. 
(३) प्र्न उद्भ् ावत नाही. 
(४) सद्य:न्सस्थतीत ववश्रामगहृाचा योनय वापर होण्याकरीता ववश्रामगहृ पयि् न 
ववभागाकड े अथवा गहृ (पोमलस चकेपोस््) ववभागाकड े हस्ताींतरीत करण्याबाबत 
कायिवाही करण्यात येत आहे. 

----------------- 
धानिळी (िा.मोखािा, जज.ठाणे) येथील आश्रमशाळेला जागा  

िसेच सोयीसुविधा उपलब्ध िरुन देण्याबाबि 
  

(१११) *  १३५२६   श्रीमिी विद्या चव्हाण :   सन्माननीय आददिासी वििास मांरी 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) जव् हार प्रकल् पाींतगित चालववल् या जाणा-या ३० आश्रमशाळाींपैकी  िानवळी 
(ता.मोखाडा, न्सज.ठाणे) येथील आश्रमशाळा सन २००७ पासून भाड्याच् या जागेत आहे, 
हे खरे आहे काय, 
(२) असल् यास, सदर आश्रमशाळेतील मुलाींना कोणत् याही सोयीसुवविा पुरववण् यात येत 
नसल् याबाबत शासनाकड ेवारींवार ननवेदने देण्यात आली, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सदर आश्रमशाळेतील मुलाींना तातडीने सोयीसुवर्िा पुरववण्याबाबत 
शासनाने कोणती कायिवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. विष्ट् णु सिरा : (१)  हे खरे आहे.    
(२), (३) व (४) आश्रमशाळा असवुविेबाबतची ननवेदने शासन स्तरावर प्राप्त झाल्याच े
ददसून येत नाही. सदर शाळेतील ववद्यार्थयांना पुरेशा प्रमाणात पाणी पुरवठा, ववद्युत 
पुरवठा उपलब्ि कूनण देण्यात आला आहे.  ववद्यार्थयांना क्रममक पुस्तके व व्या 
उपलब्ि कूनन देण्यात आलेल्या आहेत. ववद्यार्थयांना भोजनामध्ये रोज सकाळी 
नास्ता तसेच मानकाप्रमाणे दोन वेळच े पुरेसे व पोष्ीक जेवण ददले जात.े शाळा 
इमारत बाींिकामासाठी अींदाजप्क तयार करण्याची कायिवाही सुून आहे. 
 

----------------- 
  
  
विधान भिन :   उत्िममसांग चव्हाण 
नागपूर.   सधचि, 

महाराष्ट्र विधानपररषद 
___________________________________________________________ 

मुद्रणपूवि सवि प्रककया महाराषर वविानमींडळ सर्चवालयाच्या सींगणक यीं्णेवर 
मुद्रण: शासकीय मध्यवतगी  मुद्रणालय, नागपूर. 


