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

िाराांकिि प्रश्नोत्िराांची यादी 
  

मांगळिार, ददनाांि १५ डिसेंबर, २०१५ / अग्रहायण २४, १९३७ ( शिे ) 
  
(१) सहिार, पणन आणण िस्त्रोद्योग, सािवजतनि 

बाांधिाम (सािवजतनि उपक्रम िगळून) मांरी 

 

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

 

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

प्रश्नाांची एिूण सांख्या - ९४ 
------------------------------------- 

राज्यािील मागासिगीय विद्यार्थी िसेच शासिीय िमवचारी  
याांना जािीचे दाखले ममळण्यास होि असलेला विलांब 

(१) * ११९३८ श्री.विजय धगरिर, श्रीमिी विद्या चव्हाण, श्री.अनांि गािगीळ, 
श्री.रामराि िििुिे, श्री.ददपिराि साळुांखे-पाटील, श्रीमिी ददप्िी चिधरी, 
श्री.अब्दलु्लाखान दरुावणी, श्री.किरण पािसिर, श्री.ख्िाजा बेग, श्रीमिी विद्या 
चव्हाण, श्री.नरेंद्र पाटील, श्री.राजेंद्र जनै, श्रीमिी हुस्त्नबानू खमलफे, श्री.सांजय 
दत्ि, श्री.अशोि उफव  भाई जगिाप, श्री.सुभाष झाांबि, श्री.मुझफ्फर हुसैन 
सय्यद : सन्माननीय सामाजजि न् याय मांरी पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) दिनाींक १ मे, १९६० परू्वीपासून ज्या व्यकतीींचा स्थायी ननर्वास महाराषरात 
आहे तयाींना १९५० परू्वीचा िाखला सािर करण्याबाबतची अ् लागू राहणार नाही 
कारण ते अवर्वभाजीत मुींबई प्राताींचे  ननर्वासी  होते  असे  शासनाचे पररपत्रक 
क्र.सीबीसी-२०१४/प्र.क्र.२६४/भार्वक-५ दिनाींक ९ सप् े्ंबर, २००४ अन्र्वये घोवित केले 
असताना अनुसूचचत जातीचे प्रमाणपत्र आर्वश्यक असल्यास सींबींचित वर्वभागाकडून 
१९५० परू्वीच्या महाराषरात स्थायी ननर्वास असल्याचा िाखला पुराव्यासह सािर 
करणे आर्वश्यक असल्याचे ननिशशनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, मागासर्वगीय वर्वद्याथी तसेच शासकीय कमशचारी याींना रे्वळेर्वर 
जातीचे िाखले ममळत नसल्यामुळे वर्वद्यार्थयाांना मशषयर्वतृती र्व मशक्षणापासून 
र्वींचचत रहारे्व लागत असून शासकीय कमशचाऱयाींना पिोन्नतीपासून र्वींचचत रहारे्व 
लागत असल्याचे माहे सप् े्ंबर, २०१५ मध्ये र्वा तयािरम्यान ननिशशनास आले, हे 
खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, अनुसूचचत जाती, जमाती र्व इतर मागासर्वगीय इतयािी 
वर्वद्यार्थयाांना जात र्वैिता प्रमाणपत्र काढण्यासाठी सामाजजक न्याय र्व वर्वशेि 
सहाय्य वर्वभागाने शहरी ग्रामीण वर्वद्याथाांसाठी रे्वगरे्वगळ्या स्र्वरुपाचे ननणशय 
घेतल्याने मुींबई, ठाणे, नर्वी मुींबईसह वर्ववर्वि शहराींमध्ये मशक्षणासाठी आलेल्या 
ग्रामीण भागातील वर्वद्यार्थयाांच्या मशक्षणार्वर पररणाम होत असल्याचे ननिशशनास 
आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, वर्वद्यार्थयाांना जात र्वैिता प्रमाणपत्रासाठी आर्वश्यक कागिपत्र े
जमर्वनू सींबींचित समाज कल्याण वर्वभागात सािर करण्याची र्व तयाचा पाठपुरार्वा 
करण्याची जबाबिारी यापूर्वी महावर्वद्यालयाींना िेण्यात आली होती, हे ही खरे 
आहे काय, 
(५) तसेच उपरोकत जात प्रमाणपत्र ममळण्याच्यादृष्ीने शासनाने सममतया स्थापन 
केल्या आहेत काय र्व केव्हा तसेच या सममतयाींमार्श त ककती जजल््यात र्व ककती 
व्यजकतींना जातननहाय प्रमाणपत्र िेण्यात आले आहे, 
(६) असल्यास, मागासर्वगीय वर्वद्याथी र्व शासकीय कमशचारी याींना वर्वनावर्वलींब 
जातीचे िाखले ममळण्याबाबत शासनाने कोणती कायशर्वाही केली र्वा करण्यात येत 
आहे, 
(७) नसल्यास, वर्वलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. राजिुमार बिोले : (१) हे खरे आहे. 
(२) र्व (३) हे खरे नाही. 
     महाराषर अनुसूचचत जाती, वर्वमुकत जाती, भ्कया जमाती, इतर 
मागासर्वगश र्व वर्वशेि मागास प्रर्वगश (जातीचे प्रमाणपत्र िेण्याचे र्व  तयाच्या 
पडताळणीचे वर्वननयमन) ननयम २०१२ नसुार आर्वश्यक ती कागिपत्र े सािर 
केल्यास जातप्रमाणपत्र र्व जातर्वैिता प्रमाणपत्र ममळण्यास कोणतीही अडचण 
उद्् ार्वत नाही. 
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(४) हे खरे आहे. 
      तथावप, मा.सर्वोच्च न्यायालयाचे ननिेश र्व सन २००१ चा महाराषर 
अचिननयम क्रमाींक २३ अींतगशत महाराषर अनुसूचचत जाती, वर्वमुकत जाती, 
भ्कया जमाती, इतर मागासर्वगश र्व वर्वशेि मागास प्रर्वगश (जातीचे प्रमाणपत्र 
िेण्याचे र्व  तयाच्या पडताळणीचे वर्वननयमन) ननयम २०१२ वर्वदहत करण्यात आले 
आहेत. सिर ननयमाींनुसार जातपडताळणीचे कामकाज करण्यात येते. तयानुसार 
जातीिार्वा मसध्ि करण्याची जबाबिारी सींबींचिताींची आहे. 
(५) सद्य:जस्थतीमध्ये राज्यात १५ वर्वभागीय जाती प्रमाणपत्र पडताळणी सममतया 
कायशरत आहेत. या जात प्रमाणपत्र पडताळणी सममतयाींचा कामाचा व्याप 
वर्वचारात घेऊन सममतयाींचे कामकाज प्रभार्वीपणे व्हारे्व, याकरीता प्रतयेक 
जजल््याकररता स्र्वतींत्र सममती कायाशजन्र्वत करण्याचा ननणशय घेण्यात आला आहे. 
(६) प्रलींबबत प्रकरणाींची सींख्या र्व अपुरा कमशचारीर्वगश याींचा समन्र्वय सािनू तसेच 
अनतररकत कायशभार िेऊन र्व रे्वळोरे्वळी वर्वशिे मोदहमा आयोजजत करुन प्रलींबबत 
प्रकरणाींचा ननप्ारा करण्याची कायशर्वाही युध्िपातळीर्वर करण्यात येत आहे. 
(७) प्रश् न उद्् ार्वत नाही. 

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

जजल््यािील एिा गािाचा स्त्माटव दमलि गाि म्हणनू वििास िरण्याबाबि 
(२) *  १२५११   श्री.रामराि िििुिे, श्री.ख्िाजा बेग, श्री.अब्दलु्लाखान दरुावणी, 
श्रीमिी विद्या चव्हाण, श्री.ददपिराि साळुांखे-पाटील, श्री.राजेंद्र जैन, श्री.नरेंद्र 
पाटील, श्री.सतिश चव्हाण :   सन्माननीय सामाजजि न् याय मांरी पढुील 
गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) जजल््यातील एका गार्वाचा स्मा श् िमलत गार्व म्हणनू वर्वकास करण्याचा 
ननणशय शासनाने माहे ऑगस््, २०१५ मध्ये र्वा तयािरम्यान घेतला आहे, हे खरे 
आहे काय, 
(२) असल्यास, या योजनेचे स्र्वरूप काय आहे, 
(३) असल्यास, ही योजना कें व्हा अींमलात आणण्यात येणार आहे ? 
 

श्री. राजिुमार बिोले : (१) अींशत: खरे आहे. या वर्वभागाने दिनाींक ९.१०.२०१५ 
च्या शासन ननणशयाव्िारे ननर्वडक र्वस्तीचा सर्वशकि वर्वकासाची योजना तयार करुन 
कायाशजन्र्वत करणेबाबत ननणशय घेण्यात आला आहे. 
(२) र्व (३) योजना प्रगतीपथार्वर आहे. 

----------------- 
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राज्यािील विशेषि: पाांढुणाव (जज.िधाव) ि रायगि येर्थील शासिीय  
आददिासी आश्रमशाळेि होि असलेल्या लैधगांि अत्याचाराबाबि 

 (३) *  ११९५८   िॉ.(श्रीमिी) नीलम गोऱ्हे, श्री.सुतनल िटिरे, श्रीमिी विद्या 
चव्हाण, श्री.ददपिराि साळुांखे-पाटील, श्री.हेमांि टिले, श्री.ख्िाजा बेग, श्री.अतनल 
भोसले, श्री.किरण पािसिर, श्री.नरेंद्र पाटील, श्री.राजेंद्र जनै :   सन्माननीय 
आददिासी वििास मांरी पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील वर्वशेित: पाींढुणाश (जज.र्विाश) येथील शासकीय आदिर्वासी आरम 
शाळेतील एका अल्पर्वयीन मुलीींर्वर लैचगींक अतयाचार झाला असून रायगड येथील 
आरमशाळाींमध्येिेखील अनेक अतयाचार होत असल्याचे तसेच १३ आरमशाळा 
बेकायिा सुरु करण्यात आल्याचे माहे सप् े्ंबर, २०१५ मध्ये र्वा तयािरम्यान 
ननिशशनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, या प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, तयात काय आढळून 
आले, 
(३) असल्यास, चौकशीनुसार पाींढुणाश तसेच रायगड जजल््यातील बेकायिा 
आरमशाळाींर्वर र्व सींबचित िोिीींर्वर शासनाने तसेच जजल्हा प्रशासनाने कोणती 
कारर्वाई केली र्वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, वर्वलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

श्री. विष्ट् ण ुसिरा : (१) हे अींशत: खरे आहे. 
   शासकीय आदिर्वासी आरमशाळा पाींढुणाश (जज.र्विाश) येथे अल्पर्वयीन मुलीर्वर 
अतयाचार झाला आहे हे खरे आहे. तथावप रायगड जजल््यातील शासकीय 
आदिर्वासी आरमशाळाींत अशा प्रकारची घ्ना घडलेली नाही. तसेच र्विाश र्व 
रायगड जजल््यात बेकायिा आरमशाळा सुरू नाहीत. 
(२) होय, या प्रकरणी प्रकल्प अचिकारी, एकाजतमक आदिर्वासी वर्वकास प्रकल्प, 
नागपूर याींच्या कायाशलयाने चौकशी केली आहे. सिर चौकशीत शासकीय 
आदिर्वासी आरमशाळा पाींढुणाश येथील मुख्याध्यापक, अचिक्षक र्व अचिक्षक्षका 
याींनी तयाींच्या कतशव्यात कसूर केल्याचे दिसुन आले आहे. 
(३) सिर प्रकरणाच्या अनुिींगाने अपर आयुकत, आदिर्वासी वर्वकास, नागपूर याींनी 
शासकीय आदिर्वासी आरमशाळा पाींढुणाश येथील मुख्याध्यापक, अचिक्षक र्व 
अचिक्षक्षका याींना ननलींबबत केले आहे. तसेच आरोपीस अ्क करण्यात आली 
आहे. सिर घ्नेचा पोलीस तपास सुरु आहे. 
(४) प्रश्न उद्् ार्वत नाही. 

----------------- 
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राज्यािील आश्रमशाळािील मशक्षिाांना विनाविलांब िेिन देण्याबाबि 

(४) *  १२६९९   श्री.महादेि जानिर, श्री.आनांद ठािूर, श्री.हेमांि टिले, 
श्री.सुतनल िटिरे :   सन्माननीय आददिासी वििास मांरी पढुील गोष्ीींचा 
खलुासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील आरमशाळाींना शाळा सुरू झाल्यापासून शासनाकडून कोणतेही 
अनिुान िेण्यात आले नसल्याने सिर शाळाींमिील १४ हजाराींपैकी ५ हजार 
मशक्षकाींना जुलै-ऑगस््, २०१५ चे रे्वतन ममळालेले नाही, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सिर आरमशाळाींना शासनाकडून अनिुान िेण्यासींिभाशत कोणती 
उपाययोजना केली र्वा करण्यात येत आहे, 
(३) असल्यास, सिर आरमशाळाींना ककती दिर्वसाींत अनिुान िेण्यात येणार आहे, 
(४) नसल्यास, वर्वलींबाची कारणे काय आहे ? 
 

श्री. विष्ट् ण ुसिरा : (१) हे खरे नाही. 
(२) र्व (३) अनिुाननत आरमशाळेतील कमशचाऱयाींच्या रे्वतनासाठी योजनेतर     
रु. २९३.८३ को्ी र्व योजनाींतगशतसाठी रु. १३०.२० को्ी असा एकूण रु. ४२४.०३ 
को्ी इतका ननिी वर्वतरीत करण्यात आला आहे. 
(४) प्रश्न उद्् ार्वत नाही. 

----------------- 
खामगाांि (िा.खामगाांि, जज.बलुढाणा) येर्थील िृषी उत्पन्न  
बाजार सममिीच्या िामाि अतनयममििा झाल्याबाबि 

(५) *  १२५९०   श्री.पाांिुरांग फुां ििर :  िाराांकिि प्रश्न क्रमाांि ५१६९० ला 
ददनाांि ३ जनू, २०१४ रोजी ददलेल्या उत्िराच्या सांदभावि:    सन्माननीय पणन 
मांरी पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) कृिी उतपन्न बाजार सममती खामगाींर्व (ता.खामगाींर्व, जज.बुलढाणा) येथील 
कामातील अननयममततेबाबत जजल्हा उपननबींिक सहकारी सींस्था र्व लोकायुकत, 
महाराषर राज्य, मुींबई याींचेकड े सींबींचिताींर्वर कारर्वाई करणेबाबत अनेक तक्रारी 
री.नींिलाल भट्टड याींना केल्या आहेत, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, या तक्रारीच्या अनिुींगाने आर्वश्यक चौकशी अहर्वाल सािर 
करण्याचे आिेश वर्वशेि लेखापररक्षक र्वगश २, कर्रते पथक, सहकारी सींस्था, 
बुलढाणा याींना दिले होते, हे खरे आहे काय, 
 



6 

(३) असल्यास, या चौकशी अहर्वालात तर्थय ननिशशनास आल्याप्रमाणे तक्रारीतल्या 
मुद्याींर्वर ततकालीन सींचालक मींडळ सिस्य र्व ततकालीन सचचर्व याींचेर्वर कृिी 
उतपन्न बाजार सममती खामगाींर्वची आचथशक नकुसानाची जबाबिारी ननजश्चत 
करणेसाठी सहाय्यक ननबींिक, सहकारी सींस्था, खामगाींर्व याींची ननयुकती करुन २ 
मदहन्याींच्या आत जबाबिारी ननजश्चतीबाबत अहर्वाल सािर करण्याचे आिेश दिले 
होते, हे खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, सींबींचित िोिीींर्वर जबाबिारी ननजश्चत करुन कारर्वाई करण्याबाबत 
शासनाने कोणती कायशर्वाही केली र्वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, वर्वलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

श्री. चांद्रिाांि पाटील : (१), (२) र्व (३) होय. 
(४) र्व (५) सिर प्रकरणी प्राप्त चौकशी अहर्वालातील मुद्याींमध्ये तर्थय असल्याचे 
ननिशशनास आल्यामुळे सींबींचिताींवर्वरुध्ि महाराषर कृवि उतपन्न पणन (वर्वकास र्व 
वर्वननयमन) अचिननयम १९६३ चे ननयम ५३ अन्र्वये जबाबिारी ननजश्चत 
करण्यासाठी चौकशी अचिकाऱयाची ननयुकती करण्यात आली असून अहर्वाल 
अद्याप अप्राप्त आहे. 

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

उद्योग उभारणीसाठल लागणाऱ्या परिान्याांची सांख्या िमी िनन  
उद्योजिाांना ऑनलाईन सेिा उपलब्ध िनन देणेबाबि 

 (६) *  ११२१२   श्री.अनांि गािगीळ :  सन्माननीय उद्योग मांरी पढुील 
गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यात मेक इन महाराषर या अमभयानाींतगशत उद्योग उभारणीसाठी 
लागणाऱया परर्वान्याींची सींख्या कमी करण्याबरोबरच उद्योजकाींना ऑनलाईन सेर्वा 
जलिगतीने उपलब्ि करुन द्याव्यात असा आिेश मा.मुख्यमींत्री याींनी दिला 
असल्याचे माहे ऑगस््, २०१५ मध्ये र्वा तयािरम्यान ननिशशनास आले आहे, हे 
खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, या आिेशानसुार उपरोकत प्रकरणी शासनाने ननणशय घेऊन कोणती 
कायशर्वाही केली र्वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, वर्वलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. सुभाष देसाई : (१) होय. 
(२) “मेक इन महाराषर” या उपक्रमाच्या अींतगशत पाठपुराव्याअींती राज्य शासनाने 
खालील उल्लेखनीय प्रगती केली आहे. 
  १) राज्यात उद्योग स्थापन करण्याच्या प्रकक्रयेमध्ये घ्काची गुींतर्वणकू, 
उतपािन प्रकक्रया, उद्योगाचे दठकाण इतयािीच्या आिारे ढोबळमानाने ६४ ते ६६ 
परर्वाने लागत असत, आता सुलभीकरणाींतगशत तयाींची सींख्या ही ४८ ते ४६ इतकी 
करण्यात आली आहे. ऑ्ो उद्योगाींना एमआयडीसी क्षेत्रात ३७  र्व एमआयडीसी 
क्षेत्राबाहेरील जागेर्वर ४२ परर्वाने लागत आहेत. तसेच स््ील उद्योगाींनाही अनुक्रमे 
४१ र्व ४६ परर्वाने लागत आहेत. 
  २) ऊजाश वर्वभागाकडून िेण्यात येणारी वर्वद्यतु जोडणी परर्वाना िेण्यासाठी 
लागणाऱया मींजऱुयाींची सींख्या ७ र्वरुन ३ इतकी कमी केली असून सिरची 
परर्वानगी िेण्यासाठीचा कालार्विी ६७ दिर्वसाींर्वरुन १५ इतका कमी केला आहे र्व 
रस्ता न ओलाींडता द्यार्वयाच्या वर्वद्यतु जोडणी परर्वान्याचा कालार्विी ७ दिर्वस 
इतका कमी केला आहे. 
  ३) महाराषर औद्योचगक वर्वकास महामींडळाने तयाींच्या परर्वानगयाींची सींख्या १४ 
र्वरुन ५ इतकी कमी केली आहे. 
  ४) २० हजार चौ.मी. पेक्षा जास्त बाींिकाम असणाऱया औद्योचगक बाींिकामासाठी 
पयाशर्वरण वर्वभागाच्या ना-हरकतीची आर्वश्यकता असणार नाही. 
  ५) निी ननयमन िोरण रे्ब्रुर्वारी २०१५ पासून रद्द करण्यात आले आहे. 
  ६) उद्योगाींना मुींबई प्राचिकरण वर्वभागामध्ये स्थान ननश्चयन िोरणाअींतगशत 
लागणारे “ना हरकत प्रमाणपत्र” प्राप्त करण्याची प्रकक्रया शासनाने सींपुष्ात आणली 
आहे. 
(३) प्रश्न उद्् ार्वत नाही. 

----------------- 
पुणे येर्थील नपी सहिारी बँिेमध्ये झालेल्या अतनयममििेबाबि 

 (७) *  ११४८१   श्री.शरद रणवपसे : सन्माननीय सहिार मांरी पुढील गोष्ीींचा 
खलुासा करतील काय :- 
  

(१) सुमारे सात लाखापेक्षा जास्त ठेर्वीिार असणाऱया पणेु येथील रुपी सहकारी 
बँकेमध्ये आचथशक अननयममतता झाल्यामुळे सुमारे तीन र्विाशपासून प्रशासकाची 
ननयुकती करण्यात आलेली असून या सींिभाशत दिनाींक १८ एवप्रल, २०१५ रोजी 
मा.मुख्यमींत्री याींनी ररझर्वश बँक ऑर् इींडडयाचे प्रनतननिी, सहकार वर्वभागाचे 
अचिकारी र्व इतर सींबींचित याींची बठैक आयोजजत केली होती, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, सिर प्रकरणाची र्वस्तुजस्थती काय आहे, 
(३) असल्यास, उकत ठेर्वीिाराींचे दहत जपण् यासाठी शासनाने काय उपाययोजना 
केली र्वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, वर्वलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

श्री. चांद्रिाांि पाटील : (१) अींशत: खरे आहे, 
     या बकेँसींिभाशत मा.मुख्यमींत्री याींच्या अध्यक्षतेखाली दिनाींक १७.०३.२०१५ 
रोजी बैठक झाली आहे. 
(२) र्व (३) ररझव्हश बकेँने हाडशमशप केसेस प्रकरणी रुपी बँकेचे प्रशासकीय 
मींडळाच्या स्तरार्वर ननणशय घेण्याची परर्वानगी दिल्यामुळे अडचणीतील ठेर्वीिाराींना 
जलि गतीने ठेर्वी परत केल्या जात आहेत. रुपी बकेँसाठी वर्वशेि एक रकमी कजश 
परतरे्ड योजना राबवर्वली जात असून वर्वलीनीकरण सुलभ होण्यासाठी 
स्रे्वच्छाननर्वतृती योजना लागु केली आहे. 
(४) प्रश्न उद्् ार्वत नाही. 

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

नागपूर विभागािील आददिासी वििास विभागाि झालेला गैरव्यिहार 
 (८) *  १११७९   श्री.राजेंद्र मुळि, श्री.माणणिराि ठािरे, श्री.सांजय दत्ि, 
श्री.अशोि उफव  भाई जगिाप, श्री.मुझफ्फर हुसैन सय्यद, प्रा.जोगेन्द्र ििाि े: 
सन्माननीय आददिासी वििास मांरी पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) नागपूर वर्वभागात आदिर्वासी वर्वकास वर्वभागाींतगशत शासकीय र्व आदिर्वासी 
आरमशाळेत िान्य, अींडी, ििु, केळी, नाचनी हा पोिण आहार ननकृष् िजाशचा 
असून यासाठी काढलेल्या ननवर्विाींमध्ये उकत र्वस्तूींच्या िरात तर्ार्वत असून 
गैरव्यर्वहार झाला असल्याचे माहे ऑगस््, २०१५ मध्ये र्वा तयािरम्यान 
ननिशशनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, याप्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
(३) असल्यास, चौकशीच्या अनिुींगाने कोणती कारर्वाई केली र्वा करण्यात येत 
आहे, 
(४) नसल्यास, वर्वलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. विष्ट् ण ुसिरा : (१) हे खरे नाही. 
     अपर आयुकत, नागपरू स्तरार्वर ििु अींडी केळीची ई-ननवर्विा िोन रे्वळा 
प्रमसध्ि करुनही अल्प प्रनतसाि ममळाल्याने रद्द करण्यात आली. तसेच इतर अपर 
आयुकत, याींच्या ई-ननवर्विेतील अ्ी शतीं प्रमाणे सुिारणा करुन रे्र ननवर्विा 
दिनाींक ३१/१०/२०१५ रोजी प्रमसध्ि केली. दि. २६/११/२०१५ रोजी व्यापारी 
मलर्ार्ा  उघडण्यात आला असून ननवर्विेबाबतची पढुील कायशर्वाही सुरु आहे. 
अन्निान्याच्या ननवर्विेस वर्वततीय मान्यता िेण्याची कायशर्वाही सुरू आहे. 
(२) प्रश्न उद्् ार्वत नाही.    
(३) प्रश्न उद्् ार्वत नाही. 
(४) प्रश्न उद्् ार्वत नाही. 

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

परभणी येर्थील सािवजतनि बाांधिाम विभागािील िायविारी अमभयांिा  
याांनी िेलेल्या अतनयममििेबाबि 

 (९) *  ११७७९   श्री.अब्दलु्लाखान दरुावणी, श्री.धनांजय मुांि,े श्री.विक्रम िाळे, 
श्री.अमरमसांह पांडिि, श्री.सतिश चव्हाण, श्री.सुतनल िटिरे, श्री.हेमांि टिले :  
िाराांकिि प्रश्न क्रमाांि ७२६६ ला ददनाांि २० जलैु, २०१५ रोजी ददलेल्या 
उत्िराच्या सांदभावि:    सन्माननीय सािवजतनि बाांधिाम (सािवजतनि उपक्रम 
िगळून) मांरी पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) परभणी येथील सार्वशजननक बाींिकाम वर्वभागाचे कायशकारी अमभयींता, 
री.सोलनकर याींनी ननयमबा्यररतया हेड बिलून तसेच एस.आर.च्या कामाींची 
बीले सीआर मध्ये काढणे, सन २०१४-२०१५ या आचथशक र्विाशत खचश केलेल्या 
ननिीचे उपयोचगता प्रमाणपत्र र्व वर्वर्वरण िेण्यास दिरींगाई करुन सुमारे पाच को्ी 
रुपयाींचा गैरप्रकार, आचथशक अननयममतता केल्याबाबत तयाींच्यावर्वरुध्ि येथील 
पत्रकाराने अप्पर मुख्य सचचर्व, (साीं.बा) वर्वभाग याींच्याकड े माहे मे-जून, २०१५ 
िरम्यान लेखी तक्रार नोंिवर्वली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, री.सोलनकर याींच्याकडून अननयममतता झालेल्या पाच को्ी 
रुपयाींची र्वसुली करणे तसेच तक्रार अजाशप्रमाणे तयाींच्यावर्वरुध्ि लाचलुचपत 
प्रनतबींि वर्वभागाकडून चौकशी प्रस्तावर्वत करण्यात आली आहे, हे ही खरे आहे 
काय, 
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(३) असल्यास, या तक्रार अजाशप्रमाणे मुद्दे ननहाय र्व सवर्वस्तर चौकशी करुन 
िोिीवर्वरुध्ि ननलींबनाची कारर्वाई करण्यात आली आहे काय, 
(४) नसल्यास, वर्वलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

श्री. चांद्रिाांि पाटील : (१) हे खरे आहे. 
(२) र्व (३) री.एस.बी.सोलनकर, कायशकारी अमभयींता याींना लेखाशीिाशमध्ये 
अचिकचा खचश करणे यासह अन्य अननयममततेच्या अनुिींगाने शासन आिेश, 
दिनाींक ११.०८.२०१५ अन्र्वये ननलींबबत करण्यात आलेले आहे. तसेच या प्रकरणी 
झालेल्या अननयममततेच्या अनिुींगाने री.सोलनकर याींच्यावर्वरुध्ि दिनाींक 
०६.११.२०१५ च्या ज्ञापनान्र्वये वर्वभागीय चौकशीची कायशर्वाही सुरु करण्यात आली 
आहे. 
(४) प्रश्न उद्् ार्वत नाही. 

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

राज्यािील नॉन कक्रमीलेअर (प्रगि उन्नि) प्रिगावची उत्पन्न  
मयावदा न.४.५० लाखािरून ६ लाखापयिं िरण्याबाबि 

 

(१०) *  १२६०८   श्री.रामनार्थ मोिे, श्री.नागो गाणार, िॉ.अपिूव दहरे, िॉ.सुधीर 
िाांबे, श्री.मुझफ्फर हुसैन सय्यद, श्री.अशोि उफव  भाई जगिाप, श्री.सांजय दत्ि, 
श्री.विक्रम िाळे, अॅि.तनरांजन िािखरे, श्री.अतनल सोले :   सन्माननीय 
सामाजजि न् याय मांरी पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) राज्य शासनाने राज्यातील मॅरीकोततर शैक्षणणक प्ररे्वश र्व प्रनतपतूीसाठी इतर 
मागासर्वगश/वर्वमुकत जाती, भ्कया जाती र्व वर्वशेि मागास प्रर्वगाशतील 
वर्वद्यार्थयाांच्या पालकाींच्या उतपन्नाची मयाशिा रु. ४.५० लाखार्वरुन रु. ६.०० लाख 
करण्यात येईल असे आश्र्वासन माचश, २०१५ र्व जुलै, २०१५ च्या अचिरे्वशनात  
मा. मींत्री महोद्याींनी दिले होते, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, याबाबत ननणशय घेण्यात आला आहे काय, 
(३) असल्यास, सिर शासन ननणशय केव्हा ननगशममत करण्यात आला र्वा करण्यात 
येणार आहे, 
(४) नसल्यास, वर्वलींबाची कारणे काय आहेत ?  
 

श्री. राजिुमार बिोले : (१) शैक्षणणक शुल्काच्या प्रनतपतूीसाठी रु. ४.५० लाखाची 
उतपन्न मयाशिा रु. ६ लाख करण्याचे आश्र्वासन िेण्यात आले आहे. 
(२) सिर बाब शासनाच्या वर्वचारािीन आहे. 
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(३) प्रश्न उद्् ार्वत नाही. 
(४) प्रश्न उद्् ार्वत नाही. 

----------------- 
राज्यािील विशेषि: आटगाि-आसनगाि (िा.शहापूर, जज.ठाणे) येर्थील  

लघ-ुउद्योगाांना सोयीसुविधा उपलब्ध िनन देणेबाबि 

 (११) *  ११७४७   श्री.जगन्नार्थ मशांदे, श्री.अब्दलु्लाखान दरुावणी, श्री.सतिश 
चव्हाण, श्री.सांजय दत्ि, श्री.राजेंद्र मुळि, श्री.अशोि उफव  भाई जगिाप, श्री.शरद 
रणवपसे, श्री.आनांदराि पाटील, श्री.रामहरी नपनिर, प्रा.जोगेन्द्र ििाि,े श्री.राहुल 
नािेिर, श्री.आनांद ठािूर, श्री.सुतनल िटिरे, श्री.किरण पािसिर, श्री.ख्िाजा बेग, 
श्री.ददपिराि साळुांखे-पाटील, श्रीमिी विद्या चव्हाण, श्री.नरेंद्र पाटील, श्री.अतनल 
भोसले, श्री.प्रिाश गजमभये, श्री.महादेि जानिर, श्री.गुनमुख जगिानी, श्री.विजय 
धगरिर, श्री.मुझफ्फर हुसैन सय्यद :   सन्माननीय उद्योग मांरी पढुील गोष्ीींचा 
खलुासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील उद्योगाींसाठी पायाभूत र्व अन्य सुवर्विाींचा असलेला अभार्व, पाणी 
ी्ंचाई, र्वीज ी्ंचाई तसेच चकुीचे िोरण राबवर्वल्याने अनेक उद्योग अन्य राज्यात 
गेले आहेत तर वर्ववर्वि अडचणीमुळे राज्यातील लघु आणण मध्यम असे सुमारे 
७२ हजार ५८७ उद्योगिींिे बींि पडून ३ लाख कामगार बेरोजगार झाल्याचे माहे 
ऑक ्ोबर, २०१५ मध्ये र्वा तयािरम्यान ननिशशनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, ठाणे जजल््यातील आ्गार्व-आसनगार्व (ता.शहापूर, जज.ठाणे) 
येथील १० हजार लघु उद्योग िेखील गुजरात राज्यात स्थलाींतरील झाल्याचे 
दिनाींक १५ सप् े्ंबर, २०१५ रोजी र्वा तयासुमारास ननिशशनास आले, हे खरे आहे 
काय, 
(३) तसेच िषुकाळ र्व पाण्याअभार्वी अनेक उद्योग पढुच्या पार्वसाळ्यापयांत बींि 
ठेर्वारे्व लागण्याची ननमाशण झालेली शकयता, त यामुळे अव्र्वल स्थानाींर्वर असलेला 
महाराषर, गुजरात, आींध्रप्रिेश, झारखींड, छततीसगड, मध्यप्रिेश, राजस्थान आणण 
ओडडसा या राज्याींना वपछाडीर्वर ्ाकत आठव्या स्थानाींर्वर गेला आहे, हे ही खरे 
आहे काय, 
(४) असल्यास, राज्यातील बींि पडलेले कारखाने वर्वनावर्वलींब परू्वशर्वत सुरु होण्याच्या 
दृष्ीने र्व बींि पडण्याची प्रकक्रया तातडीने थाींबर्वनू सिर उद्योगाींना पुनरुज्जीर्वन 
िेण्याच्या दृष्ीने शासनाने कोणती कारर्वाई केली र्वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, वर्वलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. सुभाष देसाई : (१) नाही, 
     उद्योग सींचालनालयाच्या जजल्हास्तरार्वरील अमभलेख्यानुसार सन २००८ 
मध्ये करण्यात आलेल्या ४ र्थया औद्योचगक प्रगणेच्या अहर्वालानुसार राज्यामध्ये 
३०५५२ लघु उद्योग र्व ७०६८ बींि पडलेले आहेत. 
(२) नाही. 
(३) राज्यात उद्योग घ्क पाण्याअभार्वी बींि आहेत, असे ननिशशनास आलेले 
नाही. 
     कें द्र शासनाच्या र्वाणणज्य मींत्रालयातील डडपा श्मे् ऑर् इींडस्रीयल पॉलीसी 
अँड प्रमोशन (डीआयपीपी) या वर्वभागाने ईज ऑर् डुईंग बबझीनेस सींिभाशत 
भारतातील सर्वश राज्याींचे गुणाींकन केले र्व तयात महाराषराचा आठर्वा क्रमाींक 
िशशवर्वला आहे. मात्र हे गुणाींकन कसे काढले या वर्वियी राज्य सरकारने कें द्र 
शासनास आपले म्हणणे माींडले आहे. 
(४) बींि कारखाने पुर्वशर्वत सुरु होण्याच्या दृष्ीने महाराषर औद्योचगक िोरण, 
२०१३ नुसार पनुरुज्जीर्वनक्षम नसलेल्या तसेच बींि घ्काींसाठी शासन ननणशय 
दिनाींक १४/०८/२०१४ अन्र्वये “वर्वशिे अभय योजना” लागू करण्यात आली होती र्व 
तयास दिनाींक ३१/०३/२०१५ पयांत मुित र्वाढ िेण्यात आली होती. सिर 
कालार्विीत या योजनेचा लाभ राज्यात एकूण २१८ र्व ठाणे जजल््यातील एकूण 
०४ उद्योग घ्काींनी लाभ घेतला आहे. 
(५) प्रश्न उद्् ार्वत नाही. 

----------------- 
नागपूर येर्थील पां.िसांिराि देशपाांि ेसभागहृाच्या दरुिस्त्रे्थबाबि 

(१२) *  ११०२८   श्री.अतनल सोले, श्री.नागो गाणार, श्री.ममिेश भाांगडिया : 
सन्माननीय सािवजतनि बाांधिाम (सािवजतनि उपक्रम िगळून) मांरी पढुील 
गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) नागपूर येथील साींस्कृनतक चळर्वळीकरीता बाींिलेल्या पीं.र्वसींतरार्व िेशपाींड े
सभागहृाचे व्यर्वस्थापन कोणाकड ेआहे, 
(२) असल्यास, या सभागहृातील आसने तु्लेली असून बसण्यायोगय नाही, हे ही 
खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सभागहृाचे बकुीींग कोणामार्श त होते र्व कोणतया ननयमार्वलीनुसार 
करण्यात येते, साींस्कृनतक कायशक्रम, मराठी ना्के या कररता कमी िरात सिर 
सभागहृ उपलब्ि करून द्यारे्व अशी मागणी नागरीकाींकडून करण्यात येत आहे, हे 
ही खरे आहे काय, 
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(४) असल्यास, ज्या ना्काींचे िर मुींबईला रु. २००/- असतात तेच िर नागपूरला 
रु. ५००/- आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(५) असल्यास, सिर नाट्यगहृ साींस्कृनतक नाट्य चळर्वळ अशाच कायशक्रमाींना 
उपलब्ि करुन िेण्याबाबत प्रािान्य िेण्यासींबींिीचा प्रस्तार्व शासनाच्या वर्वचारािीन 
आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(६) नसल्यास, वर्वलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

श्री. चांद्रिाांि पाटील : (१) नागपूर येथील साींस्कृनतक चळर्वळीकरीता बाींिलेल्या 
पीं. र्वसींतरार्व िेशपाींड े सभागहृाचे व्यर्वस्थापन अचिक्षक अमभयींता, सार्वशजननक 
बाींिकाम मींडळ, नागपूर अींतगशत सार्वशजननक बाींिकाम वर्वभाग क्र.१ नागपूर कड े
आहे. 
(२) हे खरे नाही. तथावप, काही आसने नािरुुस्त होती ती िरुुस्त करण्यात 
आलेली आहे. 
(३) सभागहृाचे बकुीींग सार्वशजननक बाींिकाम वर्वभाग क्र.१, नागपूर कडून करण्यात 
येत असून सद्यजस्थतीत शासन मींजुरीप्रमाणे ३ तासाचे एका स्लॉ्करीता 
सर्वशसािारण भाड ेरु. ११,५४०/- आकारण्यात येते र्व शास्त्रीय सींगीत, बालनाट्य 
प्रयोगाकरीता सर्वलतीच्या िराने रु. ८,१२०/- भाड ेआकारण्यात येते. 
     साींस्कृनतक कायशक्रम, मराठी ना्के या कररता कमी िरात सिर सभागहृ 
उपलब्ि करुन द्यार्वी अशी मागणी नागरीकाींकडून करण्यात येत आहे. 
(४) नाट्य/साींस्कृनतक कायशक्रमाचे िर हे सींबींिीत आयोजन सींस्थेकडून 
आकारण्यात येत असल्याने तयार्वर ननयींत्रण नाही. 
(५) हे खरे नाही. 
(६) प्रश्न उद्् ार्वत नाही. 

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

भारिरत्न िॉ.बाबासाहेब आांबेििर याांचे लांिनमधील घर खरेदी  
िनन त्याचे स्त्मारिामध्ये नपाांिर िरण्याबाबि  

 

(१३) *  ११४३१   श्री.हररमसांग राठोि, श्री.सांजय दत्ि, श्री.अशोि उफव  भाई 
जगिाप, श्री.मुझफ्फर हुसैन सय्यद, अॅि.अतनल परब :   सन्माननीय सामाजजि 
न् याय मांरी पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) लींडनमिील डॉ.बाबासाहेब आींबेडकर याींचे र्वास्तव्य रादहलेली र्वास्तू खरेिी 
करण्यासाठी दिनाींक ३/२/२०१५ रोजी शासनाने ननणशय घेऊन ४० को्ी रुपयाींची 
पुरर्वणी मागणीत तरतिू केली आहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, उपरोकत तरतिुीतून सिर र्वास्तू शासनाने खरेिी केली आहे काय, 
(३) असल्यास, सिर र्वास्तूचे स्मारकात रुपाींतर करण्याबाबत कोणतया उपाययोजना 
केल्या आहेत, 
(४) नसल्यास, वर्वलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. राजिुमार बिोले : (१) होय. 
(२) सिर र्वास्तू आकजस्मतता ननिीतनू अग्रीम घेऊन खरेिी करण्यात आलेली 
असून तया अग्रीमाची प्रनतपुती पुरर्वणी मागणीद्र्वारे करण्यात येत आहे. 
(३) याबाबत शासन स्तरार्वर कायशर्वाही करण्यात येत आहे. 
(४) प्रश्न उद्् ार्वत नाही. 

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

राज्यािील लाखो अपांगाांना अपांगत्िाचे प्रमाणपर नसल्याने  
शासिीय योजनाांचा लाभ ममळि नसल्याबाबि 

  

(१४) *  ११९९६   प्रा.जोगेन्द्र ििाि,े श्रीमिी ददप्िी चिधरी, श्री.विजय धगरिर, 
श्री.सतिश चव्हाण, श्री.अमरमसांह पांडिि, श्री.धनांजय मुांि,े श्री.विक्रम िाळे, 
श्री.सांजय दत्ि, श्री.मुझफ्फर हुसैन सय्यद, श्री.अशोि उफव  भाई जगिाप :   
सन्माननीय सामाजजि न् याय मांरी पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यात सन २०११ च्या जनगणनेनुसार २९ लाख अपींग असून र्कत अडीच 
लाख अपींगाींकड ेअपींगतर्वाचे प्रमाणपत्र असल्याचे माहे सप् े्ंबर, २०१५ मध्ये र्वा 
तयािरम्यान ननिशशनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, मुींबईतील ५२ ्कके अपींगाच्या बाबतीत सर्वश क्षेत्रात भेिभार्व केला 
जात असून ६१ ्कके अपींगतर्वाचे प्रमाणपत्र नसल्याचे, ५० ्कके सार्वशजननक 
दठकाणी अपींगाना सोईचे इन्रास्रकचर नसल्याचे तसेच ५१ ्कके सार्वशजननक 
र्वाहतूक व्यर्वस्थेत आर्वश्यक तया सुवर्विा अपींगाना नसल्याचे झेवर्वअसशच्या 
वर्वद्यार्थयाांनी केलेल्या सरे्वक्षणात ननिशशनास आल्याचे माहे ऑक्ोंबर, २०१५ 
मध्ये र्वा तयािरम्यान ननिशशनास आले हे खरे आहे काय, 
(३) तसेच अपींगतर्वाचे प्रमाणपत्र ममळण्याकररता राज्यात एकच कें द्र असून 
अपींगाींच्या समस्या जाणनू घेण्यासाठी शासनाकड े एकही हेल्पलाईन नसल्याने 
अपींगाींना अनेक रे्वळा सींघिश करार्वा लागत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
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(४) असल्यास, अपींगाींना हेल्पलाईन सुरु करणे, अपींगतर्व प्रमाणपत्र 
ममळण्याकररता तालुका र्व प्रभाग पातळीर्वर कें द्र सुरु करणे, तयाींच्या कामाच्या 
दठकाणी तयाींना सन्मान ममळण्याकरीता योगय ती जनजागतृी करणे, अपींगाींच्या 
आरक्षक्षत जागा पूणशपणे भरणे तसेच र्वाहतकू व्यर्वस्थेत आर्वश्यक सुवर्विा ननमाशण 
करण्याबाबत शासनाने कोणती कायशर्वाही केली र्वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, वर्वलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. राजिुमार बिोले : (१) होय, 
(२) हे खरे नाही. 
     राज्यातील अपींग व्यकतीींना वर्वदहत नमुन्यात हस्ताक्षराने अपींगतर्व 
प्रमाणपत्र िेण्यात आली आहेत. आरोगय वर्वभागाने ननगशममत केलेल्या 
दि.०६.१०.२०१२च्या शासन ननणशयाप्रमाणे दि. ०३.१२.२०१२ पासून सींगणकीय 
प्रमाणपत्र उपलब्ि करुन दिली जात आहेत. दि. ०३.१२.२०१२ ते दि. २७.११.२०१५ 
या कालार्विीत एकूण २,३०,५१९ अपींग व्यकतीींना सींगणकीय प्रणालीद्र्वारे 
प्रमाणपत्र े िेण्यात आली आहेत. राज्यात वर्वशेि मोदहम राबर्वनू उर्वशररत अपींग 
व्यकतीींना सींगणकीय प्रमाणपत्र जलि गतीने उपलब्ि करुन िेण्यात येतील. 
(३) र्व (४) अपींगासाठी असलेल्या वर्ववर्वि सोई सुवर्विाींची मादहती र्व मागशिशशन 
करणे तसेच तयाींना या सुवर्विा ममळर्वून िेण्यासाठी प्रतयेक जजल्हा पररििेतील 
जजल्हा समाज कल्याण अचिकारी कायाशलयात र्व सहाय्यक आयकुत, समाज 
कल्याण वर्वभाग, मुींबई र्व उपनगर येथे अपींग मागशिशशन र्व सल्ला कें द्र कायशरत 
आहेत. तसेच मदहला, मुले र्व ज्येषठ नागरीकाींसाठी असलेली १०३ ही हेल्पलाईन 
सुवर्विा अपींगाींनाही उपलब्ि करुन िेण्याबाबत दि.२७.२.२०१४ च्या पत्रान्र्वये गहृ 
वर्वभागास वर्वनींती करण्यात आलेली आहे. 
     अपींगतर्वाचे सींगणकीय प्रमाणपत्र राज्यातील २३ जजल्हा रुगणालये, ३ 
सामान्य रुगणालये, १५ शासकीय र्वदै्यकीय महावर्वद्यालये तसेच ४ अन्य 
रुगणालयातून अशा एकूण ४५ सींस्थाींमिनू वर्वतरीत करण्यात येत असून राज्यात 
प्रतयेक जजल््यात १ ते २ उपजजल्हा रुगणालयाची ननर्वड करुन तेथे अपींगतर्वाचे 
सींगणकीय प्रमाणपत्र िेण्याची सुवर्विा सुरु करण्याचे प्रस्तावर्वत आहे. 
     कें द्र शासनाच्या अपींग अचिननयम, १९९५ ची राज्यात सन १९९६ पासून 
जशीच्या तशी अींमलबजार्वणी करण्यात येत आहे. सिर अचिननयमातील 
तरतुिीनुसार शासकीय सेरे्वत अपींगाकररता एकूण ३ ्कके आरक्षण ठेर्वण्यात 
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आलेले आहे. तयानुसार अींि र्व क्षीणदृष्ी, अजस्थव्यींग तसेच कणश र्व मुकबचिर 
या तीन प्रर्वगाशसाठी प्रतयेकी १ ्कका आरक्षण ठेर्वण्यात आलेले आहे. तयानुसार 
राज्य शासनामार्श त सरकारी नोकऱया र्व योजनाींमध्ये कायशर्वाही करण्यात येत 
आहे. 
(५) प्रश्न उद्् ार्वत नाही. 

----------------- 
जव्हार (जज.ठाणे) आददिासी प्रिल्पािांगवि जव्हारसह मोखािा, िलासरी, 

 िहाण,ू विक्रमगि आणण िािा या िालुक्यािनू विद्यार्थयावना इिर  
िालुक्यािील शाळा ि िॉलेजमध्ये पाठविण्याि आल्याबाबि 

 

(१५) *  १२०६१   श्री.आनांद ठािूर, श्री.हेमांि टिले, श्री.सुतनल िटिरे, 
श्री.ददपिराि साळुांखे-पाटील, श्री.ख्िाजा बेग, श्रीमिी विद्या चव्हाण, श्री.नरेंद्र 
पाटील, िॉ.(श्रीमिी) नीलम गोऱ्हे :   सन्माननीय आददिासी वििास मांरी पढुील 
गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) जव्हार (जज.ठाणे) आदिर्वासी प्रकल्पाींतगशत जव्हारसह मोखाडा, तलासरी, 
डहाण,ू वर्वक्रमगड आणण र्वाडा या तालुकयातून जर्वळपास ७५० वर्वद्यार्थयाशना 
शहापूर, आळींिी, चचखली, आळेर्ा्ा, जुन्नर आणण महाबळेश्र्वर येथील शाळा 
तसेच पाचगणी येथील नचचकेत हायस्कूल अॅण् ड ज्यनुनअर कॉजेलमध्ये 
पाठवर्वण्यात आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सिर शाळाींपकैी जुन्नरमिील येणेरे येथील इींडडयन इींजगलश स्कूल 
आणण महाबळेश्र्वरमिील पाचगणी येथील नचचकेता या शाळेत गेलेल्या 
पदहलीच्या २० आणण पाचर्वीच्या ४४ मुलाींची राहण्याची व्यर्वस्था, शौचालये तसेच 
जेर्वणाची व्यर्वस्था नसल्याची मोहींडा (ता.मोखाडा) येथील पालकाींनी तक्रार करुन 
वर्वद्यार्थयाांना घरी आणले आहे, हे खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, एका वर्वद्यार्थयाशमागे शासन या शाळाींना ५० हजार अनिुान िेत 
असतानाही वर्वद्यार्थयाांना सुवर्विा न िेता सिर अनिुानाचा अपहार केला जात 
आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, चौकशीच्या अनिुींगाने आदिर्वासी वर्वभागातील वर्वद्यार्थयाांना इींग्रजी 
माध्यमाचे मशक्षण योगय प्रकारे ममळण्यासाठी शासनाने कोणती कायशर्वाही केली 
र्वा करण्यात येत आहे, 
(५) असल्यास, सिर प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे, तयात काय आढळून 
आले, 
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(६) तद्नुसार िोिीींर्वर कोणती कारर्वाई करण्यात आली र्वा येत आहे, 
(७) नसल्यास, वर्वलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. विष्ट् ण ुसिरा : (१) हे खरे आहे. 
(२) हे खरे नाही. 
(३) हे खरे नाही. 
(४), (५), (६) र्व (७) प्रश्न उद्् ार्वत नाही. 

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

रेििी (िा.गेिराई, जज.बीि) येर्थील खांिूबाबा माध्यममि विद्यालयाि  
मशष्ट्यितृ्िी िाटपाि झालेला गैरव्यिहार 

  

(१६) *  ११८३७   श्री.अमरमसांह पांडिि, श्री.अब्दलु्लाखान दरुावणी, श्री.विक्रम 
िाळे, श्री.सतिश चव्हाण, श्री.धनांजय मुांि े:  िाराांकिि प्रश्न क्रमाांि ७४८८ ला 
ददनाांि १३ जुलै, २०१५ रोजी ददलेल्या उत्िराच्या सांदभावि:    सन्माननीय 
सामाजजि न् याय मांरी पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) रेर्वकी (ता.गेर्वराई, जज.बीड) येथील खींडूबाबा माध्यममक वर्वद्यालयात सन 
२००८-२०१३ या कालार्विीत सावर्वत्रीबाई रु्ले मशषयर्वतृती योजनेची रककम 
वर्वद्याथीनीींना र्वा्प न करता तयाचा अपहार केल्याप्रकरणी सहाय्यक आयुकत, 
समाजकल्याण, बीड याींनी दिनाींक १७ जुलै, २०१३ रोजी मशक्षणाचिकारी (माध्य.) 
याींना या शाळेवर्वरुध्ि कारर्वाई करण्याची वर्वनींती केली, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उकत प्रकरणी ग् मशक्षणाचिकारी, गेर्वराई याींनी केलेल्या 
चौकशीच्या आिारे प्रकरणातील िोिीींवर्वरुध्ि शासनाने कोणती कारर्वाई केली र्वा 
करण्यात येत आहे, 
(३) उकत प्रकरणी सहाय्यक आयुकत, समाजकल्याण, बीड याींनी तयाींच्या 
कायाशलयात िोिीवर्वरुध्ि कारर्वाईसाठी आर्वश्यक पुरारे्व असतानाही सींशयास्पि 
ररतीने सुमारे िोन र्विाशनींतर दिनाींक ७ मे, २०१५ रोजी शाळेला नो्ीस िेण्याचे 
कारण काय आहे, 
(४) सिर प्रकरणातील िोिीींना पादठशी घालणाऱया अचिकाऱयावर्वरुध्ि कारर्वाईची 
मागणी लोकप्रनतनीिी याींनी दिनाींक २३ जुलै, २०१५ रोजी र्वा तयासुमारास 
मा.मींत्री, सामाजजक न्याय याींच्याकड ेकेली, हे खरे आहे काय, 
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(५) असल् यास या प्रकरणातील िोिीवर्वरुध्ि शासनाने कोणती कायशर्वाही केली र्वा 
करण्यात येत आहे, 
(६) नसल् यास, वर्वलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. राजिुमार बिोले : (१), (२) र्व (३) रेर्वकी (ता.गेर्वराई, जज.बीड) येथील 
खींडूबाबा माध्यममक वर्वियालयात सन २००८-०९ ते २०११-१२ या कालार्विीत 
सावर्वत्रीबाई रु्ले मशषयर्वतृती योजनेची रककम वर्वियाथीनीींना र्वा्प न करता 
तयाचा अपहार केल्याबाबतच्या तक्रारीच्या अनिुींगाने ग् मशक्षणाचिकारी, गेर्वराई 
याींनी केलेल्या चौकशीनुसार सिरील शाळेतील सावर्वत्रीबाई रु्ले मशषयर्वतृती 
र्वा्पात अननयममतता झाल्याचे दिसून आले होते. तयानसुार, सहाय्यक आयुकत, 
समाजकल्याण, बीड याींनी दि.०८ जुलै, २०१३ रोजी प्रतयक्ष शाळेस भे् दिली 
असता सींबींिीत शाळेचे मुख्याध्यापक रजेर्वर असल्याचे साींगून शाळेने 
तपासणीसाठी कोणतेही अमभलेख उपलब्ि करुन दिले नाहीत. म्हणनु सींबींिीत 
शाळेचे मुख्याध्यापक र्व शाळेर्वर ननयमानुसार कायशर्वाही करण्याची वर्वनींती 
सहाय्यक आयुकत, समाजकल्याण, बीड याींनी दिनाींक १७ जुलै, २०१३ च्या 
पत्रान्र्वये मशक्षणाचिकारी (माध्य.), जज.प.बीड याींना केली होती. तयानुसार, 
मशक्षणाचिकारी (माध्य.), जज.प.बीड याींनी दि. ०२.०५.२०१५ च्या पत्रान्र्वये सींबींचित 
शाळेने / मुख्याध्यापकाींनी सावर्वत्रीबाई रु्ले मशषयर्वतृतीच्या रकमेमध्ये अपहार 
केला असल्यास तयाींच्यार्वर सहाय्यक आयुकत, समाजकल्याण, बीड याींचे 
कायाशलयाकडून कारर्वाई होणे गरजेचे आहे, असे सहाय्यक आयुकत, 
समाजकल्याण, बीड याींना कळवर्वले. तयामुळे सहाय्यक आयुकत, समाजकल्याण, 
बीड याींनी दि. ०७.०५.२०१५ रोजी शाळेला नो्ीस दिली आहे. 
(४) होय. 
(५) लोकप्रनतननिी याींच्या दिनाींक २३.०७.२०१५ च्या पत्राच्या अनुिींगाने आयुकत, 
समाजकल्याण, पुणे याींच्याकडून अहर्वाल मागवर्वण्यात आला आहे, सिर अहर्वाल 
प्राप्त झाल्यानींतर तयानुसार पुढील कायशर्वाही करण्यात येईल. 
(६) प्रश्न उद्् ार्वत नाही. 
 

----------------- 
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बारिी धरणाचे विस्त्िारीिरण ि प्रिल्पग्रस्त्िाांच्या मागण्याांबाबि 
  

(१७) *  ११२५९   श्री.सांजय दत्ि :  िाराांकिि प्रश्न क्रमाांि ६८६६ ला ददनाांि 
२७ जुलै, २०१५ रोजी ददलेल्या उत्िराच्या सांदभावि:    सन्माननीय उद्योग मांरी 
पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) ठाणे जजल््यातील एमआयडीसीच्या बारर्वी िरणाच्या वर्वस्तारीकरणाचा प्रश्न 
प्रकल्पग्रस्ताींच्या काही मागण्याींमुळे प्रलींबबत असल्याचे माहे सप् े्ंबर, २०१५ मध्ये 
र्वा तयािरम्यान ननिशशनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, शासनाने प्रकल्पग्रस्ताींशी चचाश करुन बारर्वी िरणाचा प्रश्न मागी 
लार्वून िरणाच्या वर्वस्तारीकरणाबाबत कोणती कायशर्वाही केली र्वा करण्यात येत 
आहे, 
(३) नसल्यास, वर्वलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. सुभाष देसाई : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) र्व (३) बारार्वी िरणाच्या नॉन ओव्हर फ्लो (NOF) सेकशनचे बाींिकाम पूणश 
झाले असून, साींडव्यार्वर िरर्वाजे बसवर्वण्याचे काम हाती घेण्यात आले आहे. परींत,ु 
पुनर्वशसनाची कामे काही ग्रामस्थाींच्या मागण्याींमुळे अपूणश रादहली. तथावप, बारार्वी 
िरण प्रकल्पाच्या पुनर्वशसनाची कामे प्रगतीपथार्वर असून प्रकल्पग्रस्ताींचे प्रश्न 
सोडवर्वण्याकरीता बारार्वी िरण वर्वरामगहृ येथे मा. मींत्री  (उद्योग) याींच्या 
अध्यक्षतेखाली दिनाींक २५/११/२०१५ रोजी बैठक आयोजजत करण्यात आली होती. 
या बैठकीस लोकप्रनतननिी तसेच बारार्वी िरण प्रकल्प वपडीत सेर्वा सींघाचे 
प्रनतननिी उपजस्थत होते. सिरहू बठैकीमध्ये प्रकल्पग्रस्ताींचे प्रश्न सहानुभुतीपुर्वशक 
सोडवर्वण्याचे ठरवर्वण्यात आले असून प्रकल्पास वर्वरोि न करता प्रकल्प पूणश 
करण्याकरीता सर्वशतोपरी सहाकायश करण्याची वर्वनींती प्रकल्पग्रस्ताींना करण्यात 
आली होती. तयास बारार्वी िरण प्रकल्प वपडीत सेर्वा सींघ, मुरबाड याींनी सहमती 
िशशवर्वली असल्याने बारार्वी िरण प्रकल्प मे, २०१६ अखेरपयांत पूणश होणे अपेक्षक्षत 
असून, िरणाची पाणी साठर्वण क्षमता १७८.५८ ि.ल.घ.मम. र्वरुन ३४०.४८ 
ि.ल.घ.मम. इतकी होणार आहे. 

----------------- 
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िशेिी (िा.खेि, जज.रत्नाधगरी) घाटाि बोगदा ियार िरण्याबाबि 
  

(१८) *  ११२७४   श्रीमिी हुस्त्नबानू खमलफे, श्री.सांजय दत्ि, श्री.अशोि उफव  भाई 
जगिाप, श्री.मुझफ्फर हुसैन सय्यद :  िाराांकिि प्रश्न क्रमाांि ७१०८ ला ददनाांि 
१० जुलै, २०१५ रोजी ददलेल्या उत्िराच्या सांदभावि:   सन्माननीय सािवजतनि 
बाांधिाम (सािवजतनि उपक्रम िगळून) मांरी पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील 
काय :- 
  

(१) कशेडी (ता.खेड, जज.रतनाचगरी) घा्ात बोगिा करण्याचे प्रस्तावर्वत असले तरी 
प्रतयक्षात मात्र याबाबत कोणतीच कायशर्वाही करण्यात येत नसल्याचे माहे 
ऑगस््, २०१५ मध्ये र्वा तयािरम्यान ननिशशनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, राषरीय महामागाशच्या चौपिरीकरणाच्या प्रकक्रयेत ज्या गार्वाींतनू हा 
रस्ता तयार करण्यात येणार आहे तया गार्वाींतील मोजणी पूणश झालेली नसल्याने 
उकत महामागाशचे चौपिरीकरण करण्याकररता अडसर ठरत आहे, हे ही खरे आहे 
काय, 
(३) असल्यास, याबाबत शासनाने काय कायशर्वाही केली र्वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, वर्वलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. चांद्रिाांि पाटील : (१), (२) र्व (३) मुींबई-गोर्वा राषरीय महामागश क्र.६६ (जूना 
राषरीय महामागश क्र.१७) र्वरील इींिापूर ते झाराप या भागाच्या 
चौपिरीकरणाकरीता कें द्र शासनाने ततर्वत: मींजूरी दिली आहे. या 
चौपिरीकरणाच्या प्रकल्पात कशेडी येथील १.७२ कक.मी. लाींबीचा बोगिा प्रस्तावर्वत 
आहे. प्रस्तावर्वत बोगद्याची पोचमागाशसह एकुण लाींबी ९ कक.मी. असून तया 
करीता लागणाऱया भूसींपािनाची कायशर्वाही सुरु आहे. कशेडी येथील पोचमागश र्व 
बोगद्याकरीता रायगड जजल््यातील ९ गारे्व र्व रतनाचगरी जजल््यातील २ गारे्व 
अशा एकूण ११ गार्वाींपैकी रायगड जजल््यातील ९ गार्वाींमिील भूसींपािनाकरीता 
सींयुकत मोजणी पूणश झाली असून उर्वशरीत २ गार्वाींची सींयुकत मोजणी 
प्रगतीपथार्वर आहे. 
(४) प्रश् न उद्् ार्वत नाही. 

----------------- 
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मुल, राजुरा, िोरपणा, जजििी ि गोंिवपपरी (जज.चांद्रपूर) या िालुक्याि आददिासी 
िस्त्िीगहृाांिील बांद असलेले जनरेटर ि सोलर दहटर सुन िरण्याबाबि 

(१९) *  ११०९८   श्रीमिी शोभािाई फिणिीस :  िाराांकिि प्रश्न क्रमाांि ३४८५ 
ला ददनाांि १० माचव, २०१५ रोजी ददलेल्या उत्िराच्या सांदभावि:  सन्माननीय 
आददिासी वििास मांरी पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) मुल, राजुरा, कोरपणा, जजर्वती र्व गोंडवपपरी (जज.चींद्रपूर) या तालुकयात 
आदिर्वासी र्वस्तीगहृाींतील मुलाींना सोयी सुवर्विेसाठी रुपये १० लक्ष खचश करुन 
पुरवर्वण्यात आलेले जनरे्र बींि असल्याने तसेच तेथील आरम शाळेतील मुलाींना 
गरम पाणी ममळारे्व या उद्दशेाने पुरवर्वण्यात आलेले सोलर दह्र  मागील ३ 
र्विाशपासून जोडणी न केल्यामुळे  पडून असल्याचे दिनाींक २७ सप् े्ंबर, २०१५ 
रोजी र्वा तया सुमारास ननिशशनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सिर जनरे्र िरुुस्तीकरीता शासन केव्हा ननिी उपलब्ि करुन 
िेणार आहे काय, 
(३) तसेच सोलर दह्र पुरवर्वण्याींत येर्वनूही सुरु न करण्याची कारणे काय आहेत, 
(४) असल्यास, बींि असलेले जनरे्र र्व सोलर दह्र सुरु करण्याबाबत शासनाने 
काय कायशर्वाही केली र्वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, वर्वलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

श्री. विष्ट् ण ुसिरा : (१), (२) र्व (३) अींशत: खरे आहे. 
     चींद्रपूर जजल््यातील मुल, राजुरा, कोरपणा, जजर्वती र्व गोंडवपींपरी या 
तालुकयातील १३ र्वसतीगहृाींपैकी ३ र्वसतीगहृाींमध्ये जनरे्र पुरवर्वण्यात आले 
असून नर्वीन बॅ् री बिलवर्वणे र्व िरुुस्तीबाबत प्रकल्प अचिकारी एकाजतमक 
आदिर्वासी वर्वकास प्रकल्प, चींद्रपूर याींचेस्तरार्वर जनरे्र िरुुस्तीची कायशर्वाही सुरु 
आहे. तसेच उपरोकत तालुकयाींमिील ९ आरमशाळाींपकैी ७ आरमशाळाींमध्ये 
सोलर र्वॉ्र दह्र कायाशजन्र्वत करण्यात आलेले असून सोलर र्वॉ्र दह्र सींच 
र्वािळी पार्वसामुळे तु् रु्् झाल्यामुळे, काचेचे प्ले् रु््ल्यामुळे, वर्वद्युत खाींब 
पडल्यामुळे, पाण्याच्या ्ाकया वर्वस्कळीत झाल्यामुळे बींि जस्थतीत आहेत. उर्वशररत 
२ आरमशाळाींमध्ये र्वॉ्र दह्र सींच कायाशजन्र्वत करण्याबाबत कायशर्वाही सुरु आहे. 
(४) बींि असलेले जनरे्र सुरु करण्याबाबत प्रकल्प अचिकारी एकाजतमक 
आदिर्वासी वर्वकास प्रकल्प, चींद्रपूर याींचेस्तरार्वरुन कायशर्वाही सुरु आहे. तसेच याप्रकरणी 
शासनाने एक सिस्यीय चौकशी सममती नेमली असून सममतीमार्श त चौकशी सुरु आहे. 
(५) प्रश्न उद्् ार्वत नाही. 

----------------- 
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लमाण समाजाच्या िस्त्त्याांचा वििास होण्यासाठल  
िाांिा सुधार योजना राबविण्याबाबि 

  

(२०) *  ११३६८   श्री.रामहरी नपनिर, श्री.सांजय दत्ि, श्री.अशोि उफव  भाई 
जगिाप, श्री.मुझफ्फर हुसैन सय्यद :   सन्माननीय सामाजजि न् याय मांरी 
पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) राज्य शासनाने लमाण समाजाच्या ताींड्याचा वर्वकास होण्यासाठी स्र्वतींत्रररतया 
ताींडा सुिार योजना तयार केली असून तयाींना भ्कयाींच्या र्वस्तयाींच्या 
वर्वकासासाठी यार्विी शासनाने अर्वघ्या रुपये १ को्ी ७५ लाखाचा ननिी उपलब्ि 
करून दिला असल्याचे माहे सप् े्ंबर, २०१५ मध्ये र्वा तयािरम्यान ननिशशनास 
आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सिर ननिीच्या र्वा्पासाठी राज्याच्या सहा महसूल वर्वभागाींनी 
ननयोजन करण्याबाबत कोणती कायशर्वाही केली र्वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, वर्वलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. राजिुमार बिोले : (१) नाही. 
      सन २०१५-१६ कररता या योजनेकररता रु.२१ को्ी रककम अथशसींकजल्पत 
केली असून सप् े्ंबर, २०१५ अखेर रु.३ को्ी ५० लाख इतकी तरतूि सींगणक 
वर्वतरण प्रणालीद्र्वारे वर्वतरीत केली आहे. 
(२) प्रश् न उद्् ार्वत नाही. 
(३) प्रश् न उद्् ार्वत नाही. 
 

----------------- 
राज्यािील ऊस उत्पादिाांची एफआरपीची रक्िम देण्यासाठल शासनाने  

साखर िारखान्याांना िजे उपलब्ध िनन देण्याबाबि 
  

(२१) *  ११५८५   श्री.माणणिराि ठािरे, श्री.सांजय दत्ि, श्री.अशोि उफव  भाई 
जगिाप, श्री.राजेंद्र मुळि, श्री.मुझफ्फर हुसैन सय्यद, श्री.धनांजय मुांि,े श्री.सुतनल 
िटिरे, श्री.हेमांि टिले, श्री.ददपिराि साळुांखे-पाटील, श्री.अमरमसांह पांडिि, 
श्री.जयिांिराि जाधि :   सन्माननीय सहिार मांरी पुढील गोष्ीींचा खलुासा 
करतील काय :- 
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(१) राज्यातील ऊस उतपािकाींची एर्आरपी ची रककम िेण्यासाठी कें द्र शासनाने 
जाहीर केलेले कजश िेण्यास बकँानी नकार िशशवर्वला आहे, पररणामी ऊसाची थकीत 
बबले ममळण्यास अडचणी ननमाशण झाल्याने शतेकरी हर्वालदिल झाला असल्याचे 
माहे ऑगस््, २०१५ मध्ये र्वा तयािरम्यान ननिशशनास आले आहे, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्यास, सींचालक मींडळाने व्यकतीगत थक हमी दिल्यामशर्वाय कजश िेणार 
नाही अशी बकँ व्यर्वस्थापनाची भूममका आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, राषरीयकृत बकँाच्या भूममकेनुसार ननणशय घेर्वनू साखर 
कारखान्याींना कजे उपलब्ि करुन िेण्याबाबत शासनाने कोणती कायशर्वाही केली 
र्वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, वर्वलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

श्री. चांद्रिाांि पाटील : (१) नाही. 
     कें द्र शासनाने जाहीर केलेल्या योजनेनुसार शेतक-याींची एर्आरपीची रककम 
अिा करण्यासाठी राज्यातील १२३ साखर कारखान्याींना रु. १५७२.०४ को्ी इतके 
कजश मींजूर झाले असून तयापकैी रु. १५६१.०२ को्ी इतकया रकमेचे वर्वतरण झाले 
आहे. तसेच राज्य शासन जाहीर सॉफ्् लोन योजनेनसुार राज्यातील ७ साखर 
कारखान्याींना रु. ७२.३८ को्ी इतके कजश मींजूर झाले असून तयापकैी रु. ६७.३८ 
को्ी रकमेचे वर्वतरण झाले आहे. 
     अशाप्रकारे राज्यातील एकूण १३० साखर कारखान्याींना रु. १६४४.४२ को्ी 
इतके कजश मींजूर झाले असून तयापैकी रु. १६२८.४० को्ी इतकया रकमेचे 
वर्वतरण झालेले आहे. 
(२) र्व (३) कें द्र शासन अचिसूचना दिनाींक २३/०६/२०१५ र्व शासन ननणशय दिनाींक 
३०/०७/२०१५ आणण दिनाींक ५/९/२०१५ मध्ये नमूि केल्यानुसार जे साखर 
कारखाने एन.पी.ए.मध्ये आहेत तया कारखान्याींच्या कजश रकमेस शासन थकहमी 
ममळाल्यास योजनेचा लाभ घेता येईल. शासन थकहमीबाबत सींबींचित अचिसूचना 
र्व शासन ननणशयामध्ये नमूि अ्ी र्व शतीच्या आिारे कजश रकमेस हमी िेण्याची 
तरतूि आहे. तयानुसार कायशर्वाही करण्यात आली आहे. 
(४) प्रश्न उद्् ार्वत नाही. 

----------------- 
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अनुसूधचि जािी भटक्या जमािीच्या आश्रमशाळेिील मशक्षिाांना पदिीधर  
प्रमशक्षक्षि मशक्षिाांची िेिनशे्रणी (बी.एि) लागू िरण्याबाबि 

(२२) *  १२४६६   श्री.विक्रम िाळे, िॉ.सुधीर िाांबे, श्री.अमरमसांह पांडिि, 
श्री.सतिश चव्हाण :   सन्माननीय सामाजजि न् याय मांरी पढुील गोष्ीींचा 
खलुासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील जजल्हापररिि र्व खाजगी प्राथममक शाळेतील कायशरत र्व 
सेर्वाननर्वतृत मशक्षकाींना प्रमशक्षक्षत समजनू ननयुकती दिनाींकापासून तयाींना पिर्वीिर 
मशक्षकाींची रे्वतनरेणी (बी.एड.) िेण्यात यार्वी, या शालेय मशक्षण वर्वभागाच्या 
दिनाींक ११ नोव्हेंबर, २०११ च्या शासन ननणशयानुसार अनुसूचचत जाती भ्कया 
जमातीच्या आरमशाळेतील मशक्षकाींनाही हे लाभ िेण्याबाबत शासनाने आिेश 
ननगशममत केले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, तयासाठी वर्वततीय तरतिू करण्यात आली आहे काय, 
(३) नसल्यास, वर्वलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

श्री. राजिुमार बिोले : (१) होय, हे खरे आहे. 
     शासन ननणशय दिनाींक २८.०४.२०१४ अन्र्वये मान्यताप्राप्त अनिुाननत 
वर्वजाभज प्राथममक आरमशाळेतील बी.एड. अहशतािारण केलेल्या मशक्षकाींना 
तयाींच्या ननयुकतीच्या दिनाींकापासून प्रमशक्षक्षत रे्वतनरेणी लागू करण्याचा ननणशय 
घेतला आहे. 
(२) सिर शासन ननणशयामुळे येणाऱया र्वाढीर्व वर्वततीय भाराचा खचश 
आरमशाळाींकररता असलेल्या लेखामशिाशतील उपलब्ि तरतिुीमिनू करण्यात येतो. 
(३) प्रश्न उद्् ार्वत नाही. 

----------------- 
नागपूर जजल््यािील मुिबधधर विद्यार्थयावना उच्च मशक्षण  

ि शासिीय आरक्षणानुसार नोिरी ममळण्याबाबि 

 (२३) *  ११०५९   श्री.नागो गाणार, श्री.अतनल सोले, श्री.रामनार्थ मोिे :  
िाराांकिि प्रश्न क्रमाांि ६८१२ ला ददनाांि १३ जलैु, २०१५ रोजी ददलेल्या 
उत्िराच्या सांदभावि:    सन्माननीय सामाजजि न् याय मांरी पढुील गोष्ीींचा 
खलुासा करतील काय :- 
  

(१) राज्य शासनाने मुकबचिर वर्वद्यार्थयाांना नोकरीत ३ ्कके आरक्षण दिलेले 
आहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, ३ ्कके आरक्षणानुसार मुकबचिर वर्वद्यार्थयाांना नोकरी 
िेण्याबाबतच्या या ननयमाचे पालन होत नसल्याच्या तक्रारी मुकबचिर 
वर्वद्यार्थयाांनी केल्या आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, नागपूर शहरामध्ये मुकबचिर वर्वद्यार्थयाांसाठी उच्च मशक्षणाची 
सोय उपलब्ि नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, र्वरील प्रकरणाची िखल घेऊन शासनाने काय उपाययोजना केली 
र्वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, वर्वलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

श्री. राजिुमार बिोले : (१) हे खरे नाही. 
      अपींग व्यकती (समान सींिी, हककाींचे सींरक्षण आणण सींपूणश सहभाग) 
अचिननयम, १९९५ मिील कलम ३२ र्व ३३ नुसार अपींग व्यकतीींसाठी ग् अ ते 
ग् ड मिील ननयुकतीकरीता योगय ठरवर्वलेल्या पिाींर्वर (Identified Post) सरळ 
सेर्वा भरतीमध्ये अजस्थव्यींग, अींि र्व क्षीणदृष्ी तसेच मुकबचिर याींना प्रतयेकी ०१ 
्कका असे एकूण ३ ्कके आरक्षण ठेर्वण्याची कायशपध्िती सामान्य प्रशासन 
वर्वभागाच्या दि. ०२.०५.१९९८ च्या शासन पररपत्रकान्र्वये वर्वदहत करण्यात आलेली 
आहे. 
(२) हे खरे नाही. 
      अशा प्रकारचे ननरे्विन/तक्रार प्राप्त झाल्याचे आढळून येत नाही. 
(३) हे खरे नाही. 
      सामाजजक न्याय वर्वभागातींगशत अपींगाकरीता इयतता १० र्वी पयांतच्या 
वर्वशेि शाळा / कमशशाळा कायशरत आहेत. तथावप नागपूर येथील मूकबचिर 
औद्योचगक प्रमशक्षण सींस्था, शींकरनगर, जजल्हा नागपूर सींचमलत मूकबचिर 
वर्वद्यालय, शींकरनगर, जजल्हा नागपूर या मुकबचिर वर्वद्यालयात इयतता ११ र्व 
१२ र्वीचे उच्च माध्यममक र्वगश सुरु असून, या र्वगाशस मशक्षण वर्वभागाने वर्वना 
अनिुान ततर्वार्वर मान्यता दिलेली आहे र्व पिर्वीपयांत मशक्षण उपलब्ि करुन 
िेण्याबाबत प्रस्तार्व सािर करण्याचे ननिेश आयुकत, अपींग कल्याण याींना िेण्यात 
आलेले आहेत. 
(४) र्व (५) याबाबतची कायशर्वाही परू्वीपासून सुरु असल्याने, अन्य उपाययोजना 
करण्याचा प्रश् न उद्् ार्वत नाही. 

----------------- 
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भिगाि (जज.जळगाांि) येर्थील न्यायालयाच्या इमारि हस्त्िाांिरणाबाबि 
  

(२४) *  १२४३२   िॉ.सुधीर िाांबे, श्री.मुझफ्फर हुसैन सय्यद, श्री.अशोि उफव  
भाई जगिाप, श्री.सांजय दत्ि, श्री.विक्रम िाळे, श्री.सतिश चव्हाण :   
सन्माननीय सािवजतनि बाांधिाम (सािवजतनि उपक्रम िगळून) मांरी पढुील 
गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) भडगार्व (जज.जळगाींर्व) येथील न्यायालयाची इमारत पूणश होऊन ३ र्विश झाली 
परींत ुअद्याप हस्ताींतररत झालेली नाही, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सिर इमारतीचे हस्तारणास होणा-या वर्वलींबाची कारणे काय 
आहेत, 
(३) असल्यास, इमारतीचे हस्तातर करुन ती केव्हापयांत उपयोगात आणणार 
आहे, 
(४) असल्यास, याबाबत शासनाने काय कायशर्वाही केली र्वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, वर्वलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. चांद्रिाांि पाटील : (१) अींशत: खरे आहे. 
      सिर इमारतीचे बाींिकाम दि. १२.१.२०१४ रोजी पणूश झाले आहे. 
(२) इमारतीचे काम पूणश झाल्यानींतर प्रमुख जजल्हा र्व सत्र न्यायािीश, जळगाींर्व 
याींनी दि. १६.९.२०१४ रोजीच्या बैठकीत सुचवर्वलेली अनतररकत कामे जसे की, 
अींतगशत रस्ता (खडीकरण), न्यायिान कक्षास डायस र्व बोअररे्वलमिील पींप 
बसवर्वणे इ. कामे करण्यात आली. 
     तसेच प्रमुख जजल्हा र्व सत्र न्यायािीश, जळगाींर्व याींनी दिलेल्या 
सुचनाींनुसार उर्वशररत कामाचे (र्ननशचर, अींतगशत रस्ते, सुरक्षा चौकी, पथदिरे्व इ.) 
कामाचे अींिाजपत्रक प्रशासकीय मान्यतेसाठी वर्विी र्व न्याय वर्वभागाकड े सािर 
करण्यात आले असुन मींजुरी अप्राप्त आहे. 
(३) र्व (४) प्रमुख जजल्हा र्व सत्र न्यायािीश, जळगाींर्व याींचेकड ेइमारत हस्ताींतरीत 
करुन घेणेबाबत पत्रव्यर्वहार सुरु असुन सींबींचित वर्वभागाने इमारतीचा ताबा 
घेतल्यास सिर इमारत तातकाळ उपयोगात आणणे शकय आहे. 
(५) प्रश् न उद्् ार्वत नाही. 

----------------- 
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सोलापूर जजल््यािील साखर उद्योगािर अिलांबनू असलेल्या  
िामगाांराांना रोजगार उपलब्ध िनन देण्याबाबि 

 (२५) *  १२३३४   श्री.ददपिराि साळुांखे-पाटील, श्री.सतिश चव्हाण, श्री.हेमांि 
टिले, श्री.अमरमसांह पांडिि, श्री.किरण पािसिर, श्री.अतनल भोसले, श्री.जयिांिराि 
जाधि, श्री.अब्दलु्लाखान दरुावणी :   सन्माननीय सहिार मांरी पढुील गोष्ीींचा 
खलुासा करतील काय :- 
  

(१) सोलापूर जजल््यात यार्विी कमी पाऊस झाल्याने यींिाच्या गळीत हींगामासाठी 
गाळपास येणाऱया ऊसापैकी ५० ्कके ऊस पाण्याअभार्वी जळाल्याने या 
उद्योगार्वर अर्वलींबून िीड ते िोन लाख कु्ुींबाची रोजीरो्ी िषुकाळाने सींक्ात 
आली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, साखर उद्योगार्वर अर्वलींबनू असलेल्या कामगाराींना रोजगार 
उपलब्ि करुन िेण्याबाबत शासनाने कोणती उपाययोजना केली र्वा करण्यात येत 
आहे, 
(३) नसल्यास, वर्वलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

श्री. चांद्रिाांि पाटील : (१) सोलापूर जजल्हयात सन २०१४-१५ गाळप हींगामात ऊस 
वपकाखालील क्षेत्र २,०५,५१४ हेक्र होते. हींगाम अखेर १,९१,२६,७०८ ्न ऊस 
गाळप केले आहे. तर २०१५-१६ गाळप हींगामात कृिी वर्वभाग र्व या वर्वभागाने 
सींयुकतपणे केलेल्या अींिाजानसुार ऊस क्षेत्र १,८३,१४७ हेक्र आहे. दि. ५ डडसेंबर, 
२०१५ अखेर ४०,५०,७९४ ्न ऊस गाळप केले आहे. यींिाच्या गळीत हींगामासाठी 
गाळपास येणा-या ऊसापैकी ५० ्कके ऊस पाण्याअभार्वी जळाल्याबाबतच्या 
पररजस्थतीचा अहर्वाल प्राप्त झालेला नाही. तसेच महसूल वर्वभागाने घोवित 
केलेल्या पैसेर्वारीनुसार या जजल्हयातील एकाही गार्वाची पैसेर्वारी ५० ्कके पेक्षा 
कमी नाही. 
(२) महातमा गाींिी राजषरय ग्रामीण रोजगार हमी योजने अींतगशत १८ र्विे 
र्वयार्वरील ज्या व्यकती/मजूराकडून अकुशल रोजगाराची मागणी करण्यात येते, 
अशा व्यकतीस काम उपलब्ि करुन िेण्यात येते. सोलापूरसह महाराषर 
राज्यातील सर्वश जजल्हयाींत अशा प्रौढ व्यकतीसाठी  मागणीनुसार रोजगार उपलब्ि 
करण्यासाठी तजर्वीज करण्यात आली आहे. 
(३) प्रश्न उद्् ार्वत नाही. 

----------------- 
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नागपूर रोि (जज.यििमाळ) लगि असलेल्या गुनलक्ष्मी टेक्सटाईलला आग लागून 
झालेल्या निुसानीची भरपाई िसेच अजननशमन यांरणेची व्यिस्त्र्था िरण्याबाबि 
(२६) *  ११६८३   श्री.चांद्रिाांि रघिुांशी, श्री.सांजय दत्ि, श्री.मुझफ्फर हुसैन 
सय्यद :  सन्माननीय िस्त् रोद्योग मांरी पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) नागपूर रोड (जज.यर्वतमाळ) लगत असलेल्या गुरुलक्ष्मी ्ेकस्ाईला सकाळी 
१० च्या सुमारास अचानक आग लागून आगीमध्ये अनेक मशीन, उतपािीत 
सादहतय जळून खाक झाले असल्याचे दिनाींक २२ सप् े्ंबर, २०१५ रोजी र्वा 
तयासुमारास ननिशशनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सिर िघुश् ना ्ाळण्यासाठी यादठकाणी पाण्याची कुठलीही 
व्यर्वस्था नसल्याचे आढळून आले, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उपरोकत प्रकरणी आगीच्या िघुश् ना ्ाळण्याबाबत सिरील 
पररसरात पाण्याची सोय करण्याबाबत तसेच नुकसान झालेल्या कीं पनीला नकुसान 
भरपाई ममळण्याबाबत शासनाने काय कायशर्वाही केली र्वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, वर्वलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

श्री. चांद्रिाांि पाटील : (१) हे खरे आहे, 
     गुरुलक्ष्मी काँ्ेकस प्रा.मल.मौजा डोळींबा, ता.जज.यर्वतमाळ, येथे ही कीं पनी 
आहे, सिर कीं पनीला भारत सरकार, र्वाणणज्य आणण उद्योग मींत्रालय, जनसींपकश  
आणण मशकायत अनभुाग, नर्वी दिल्ली, याींचे दिनाींक ३० जुलै, २०१५ चे नोंिणी 
प्रमाणपत्र आहे. या कीं पनीला दिनाींक २२ सप् े्ंबर, २०१५ रोजी सकाळी ९.४५ 
र्वाजता शॉ्सकी्मुळे आग लागली. असे दिनाींक २३.९.२०१५ रोजीच्या पोलीस 
पींचनाम्यात नमूि आहे. 
(२) गुरुलक्ष्मी काँ् ेकस प्रा.मल.मौजा डोळींबा येथे एकूण २ बोअररे्वल आहे तसेच 
हायड्री्ं ची एक लाख मल्र क्षमतेची पाण्याची व्यर्वस्था असल्याचे दिनाींक 
२३.९.२०१५ रोजीच्या पोलीस पींचनाम्यात नमूि आहे. तसेच अगनीशमन र्वाहन 
तातकाळ घ्नास्थळी पोहचून िघुश् ना ्ाळण्याबाबत उपाययोजना करण्यात 
आलेली होती. 
(३) सिर आग शॉ्सकी्ने लागली असल्याने नैसचगशक आपततीशी सींबींचित 
नाही. तसेच कारखान्यात आग वर्वझवर्वण्यासाठी पुरेशी यींत्रणा उपलब्ि आहे. 
तसेच गुरुलक्ष्मी कॉ्ेकस प्रा.मल.या कीं पनीने एस.बी.आय., जनरल इन्शुरन्स 
कीं पनीला रु.१२३०.०० लाख इतकया रककमेचा वर्वमा िार्वा सािर केला आहे. 
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या मशर्वाय या प्रकरणी कामगार वर्वभागाकडून करण्यात आलेल्या 
चौकशीअींती सिर कारखाना वर्वना परर्वाना सुरु असल्याचे आढळून आले असून 
तयामुळे तसेच आगीच्या घ्नेची मादहती औद्योचगक सुरक्षा र्व आरोगय 
सींचालनालयास वर्वदहत रे्वळेत न कळवर्वल्याने कामगार वर्वभागाने भोगर्व्ािारा 
वर्वरुध्ि न्यायालयात ख्ला िाखल केला आहे. अशा प्रकरणात शासन स्तरार्वरुन 
नुकसान-भरपाई िेण्याबाबत तरतुि नाही. 
(४) प्रश्न उद्् ार्वत नाही. 

----------------- 
मभिांिी (जज.ठाणे) िालुक्यािील यांरमाग िारखाने बांद होि असल्याबाबि 

 

(२७) *  १२२२५   श्री.नरेंद्र पाटील, श्री.किरण पािसिर, श्री.सुतनल िटिरे, 
श्री.धनांजय मुांि,े श्री.अतनल भोसले, श्री.ख्िाजा बेग, श्री.हेमांि टिले, अॅि.तनरांजन 
िािखरे, श्री.आनांद ठािूर, श्री.प्रिाश गजमभये, श्री.सांजय दत्ि, श्री.मुझफ्फर हुसैन 
सय्यद, श्री.अशोि उफव  भाई जगिाप :   सन्माननीय िस्त् रोद्योग मांरी पढुील 
गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील यींत्रमाग व्यर्वसायाकड े शासनाचे िलुशक्ष होत असून मभींर्वडी 
(जज.ठाणे) तालुकयातील काही यींत्रमाग कारखाने बींि पडले असून काही कारखाने 
बींि होण्याच्या मागाशर्वर आहेत, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उकत प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
(३) असल्यास, चौकशीत काय आढळून आले र्व तद्नुसार मभींर्वडी शहरातील 
यींत्रमाग कारखाने बींि पडू नयेत म्हणनू शासनाने कोणती कायशर्वाही केली र्वा 
करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, वर्वलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. चांद्रिाांि पाटील : (१) हे खरे नाही. 
(२), (३) र्व (४) प्रश्न उद्् ार्वत नाही. 

----------------- 
नागपूर येर्थील दमलि िसाहिीि सौर ददिे लािण्याबाबि 

 (२८) *  १२२९७   श्री.प्रिाश गजमभये, श्रीमिी विद्या चव्हाण, श्री.ख्िाजा बेग, 
श्री.सुतनल िटिरे, श्री.अब्दलु्लाखान दरुावणी :   सन्माननीय सामाजजि न् याय 
मांरी पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
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(१) नागपूर येथील िमलत र्वसाहतीत सन २०१३-१४ ते २०१६-१७ या कालार्विीत 
सौरदिरे्व लार्वण्याच्या कामाचे सर्वश आिेश शासनाने रद्द करण्याचा ननणशय माहे 
ऑगस्् २०१५ मध्ये र्वा तयािरम्यान घेतला आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, तयाची कारणे काय आहेत, 
(३) सौरदिरे्व लार्वण्याचा आिेश रद्द केल्यामुळे िमलत र्वस्तीत अींिाराचे साम्राज्य 
पसरुन नागरीकाींमध्ये मभतीचे र्वातार्वरण ननमाशण झाले असल्याने सौरऊजाश प्रकल्प 
राबवर्वण्याबाबत शासनाची भूममका काय आहे, 
(४) नसल्यास, वर्वलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

श्री. राजिुमार बिोले : (१) अींशत: खरे आहे. सिरचा ननणशय, शासन ननणशय 
दिनाींक १२ मे, २०१५ अन्र्वये घेण्यात आला होता. 
(२) र्व (३) सौर दिव्याींच्या योजनेच्या अींमलबजार्वणीच्या अनिुींगाने प्राप्त 
तक्रारीींचा वर्वचार करुन दिनाींक १२ मे, २०१५ अन्र्वये घेतलेला ननणशय रद्द 
करण्यात आलेला आहे. तथावप, या प्रकरणी िलीत र्वस्ती मध्ये सौर दिरे्व 
लार्वण्याच्या योजनेच्या अींमलबजाणी बाबतचा आढार्वा घेऊन तयानुसार पढुील 
कायशर्वाही करण्यात येईल. 
(४) प्रश्न उद्् ार्वत नाही. 

----------------- 
गु्रप ग्रामपांचायि नािे (िा.महाि, जज.रायगि) येर्थील िाळोसे िे नािे गाि  

जोिरस्त्िा पुलाच्या िामास तनधी उपलब्ध िनन देणेबाबि 
 

(२९) *  ११९०३   अॅि.तनरांजन िािखरे :   सन्माननीय सािवजतनि बाांधिाम 
(सािवजतनि उपक्रम िगळून) मांरी पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) गु्रप ग्रामपींचायत नाते (ता.महाड, जज.रायगड) येथील काळोसे ते नाते गार्व 
जोडरस्ता पुलाच्या कामास शासनाने सन २००८ मध्ये मींजूरी प्रिान करून 
अींिाजजत रककम रुपये एक को्ी अठ्ठार्वीस लाख इतकया रककमेस प्रशासकीय र्व 
ताींबत्रक मान्यता दिली होती, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सिरचे काम माहे डडसेंबर, २०१२ मध्ये सुरु करण्यात येऊन 
सद्य:जस्थतीत ४० ्ककेच काम पूणश झाले असून उर्वशररत ६० ्कके काम सुिारीत 
प्रशासकीय मान्यता र्व ननिी अभार्वी प्रलींबबत असल्याचे माहे मे, २०१५ मध्ये र्वा 
तयािरम्यान ननिशशनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
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(३) असल्यास, काळोसे ते नाते गार्व जोडरस्ता पुलाचे गेल्या ७ र्विाांपासून अपूणश 
रादहलेले काम पुणश करण्यात यारे्व, असे पत्र-ननरे्विन लोकप्रनतननिीनी 
मा.सार्वशजननक बाींिकाम मींत्री तसेच जजल्हाचिकारी, रायगड याींना अनुक्रमे दिनाींक 
२९ जनू, २०१५ र्व दिनाींक १६ जुलै, २०१५ रोजी दिलेले असून तयाप्रकरणी 
कोणतीही कायशर्वाही झाली नसल्याचे माहे सप् े्ंबर, २०१५ मध्ये र्वा तयािरम्यान 
ननिशशनास आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, सिर ननरे्विनाच्या अनुिींगाने पुलाच्या कामास सुिारीत मान्यता 
र्व ननिी ममळण्यासाठी शासनाने कोणती कायशर्वाही केली र्वा करण्यात येत आहे ? 
  

श्री. चांद्रिाांि पाटील : (१) होय, 
(२) होय, 
(३) सार्वशजननक बाींिकाम वर्वभागाकड ेप्राप्त झालेले दिसून आले नाही. 
(४) अथशसींकल्पात समावर्वष् असलेले काम आहे, तया जस्थतीत अींनतम करुन 
उर्वशररत काम नाबाडश-२१ च्या यािीमध्ये समावर्वष् करण्यात आले आहे. 
नाबाडशकडून अींनतम मींजूरी प्राप्त झाल्यानींतर ननिीच्या उपलब्ितेनुसार उर्वशररत 
काम हाती घेण्याचे ननयोजन आहे. 

----------------- 
पालघर सािवजतनि बाांधिाम विभागािील िायविारी अमभयांिा ि सहाय्यि 

 अमभयांिा याांनी बनािट देयिे अदा िेल्याबाबि 
 (३०) *  ११७११   श्री.जयांि पाटील :  िाराांकिि प्रश्न क्रमाांि ९६४३ ला ददनाांि 
२७ जुलै, २०१५ रोजी ददलेल्या उत्िराच्या सांदभावि: सन्माननीय सािवजतनि 
बाांधिाम (सािवजतनि उपक्रम िगळून) मांरी पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील 
काय :- 
  

(१) पालघर जजल््यातील सार्वशजननक बाींिकाम वर्वभागातील कायशकारी अमभयींता 
री.एम.र्वाय.शींखपाळे र्व उपवर्वभाग, र्वाडा येथील सहाय्यक अमभयींता री.डी.जी. 
होले याींनी बनार्व् िेयके काढून १ को्ी ३७ लाखाींचा गैरव्यर्वहार केल्याचे र्वररषठ 
वर्वभागीय लेखाचिकारी, सार्वशजननक बाींिकाम वर्वभाग, ठाणे याींनी शासनाचे 
ननिशशनास आणले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उकत प्रकरणी गैरव्यर्वहार केलेल्या सिर रकमेची र्वसुली सींबींचित 
अमभयींतयाकडून करुन तयाींचेर्वर कोणती कायिेशीर कारर्वाई केली र्वा करण्यात येत 
आहे, 
(३) नसल्यास, वर्वलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. चांद्रिाांि पाटील : (१) ठाणे (सा.बाीं.) वर्वभागाच्या अखतयाररतील 
सा.बाीं.उपवर्वभाग, र्वाडा येथील  िेखभाल र्व िरुुस्तीची सुमारे १.३७ को्ी रुपयाींची 
१६ िेयके वर्वभागीय लेखाचिकारी याींच्या सींमतीमशर्वाय मींजूर केल्याची बाब र्वररषठ 
वर्वभागीय लेखाचिकारी याींनी ननिशशनास आणनू दिल्यानींतर सिर िेयकाींचे 
िनािेश रद्द करण्यात आले आहेत. 
(२) याप्रकरणी अि ज क्षक अमभयींता, िक्षता र्व गुण ननयींत्रण मींडळ, कोकण 
भर्वन, नर्वी मुींबई याींनी सािर केलेल्या अहर्वालार्वरुन प्रस्ततु प्रकरणी प्रशासकीय 
अननयममतता झाल्याचे ननषपन्न झाले असून, सिर अननयममततेस जबाबिार सर्वश 
सींबींचितावर्वरुध्ि मशस्तभींगावर्वियक कारर्वाई करण्याच्या अनुिींगाने अि ज क्षक 
अमभयींता, िक्षता र्व गुण ननयींत्रण मींडळ, कोकण भर्वन, नर्वी मुींबई याींच्याकडून 
िोिारोपपत्र ेमागवर्वण्यात येत आहेत. 
(३) प्रश्न उद्् ार्वत नाही. 

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

महाराष्ट्र यद्योधगि वििास महामांिळाच्या (एमआयिीसी) यििमाळ  
येर्थील भूखांि िाटपाि झालेला गैरव्यिहार 

  

(३१) *  १२२५९   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 उद्योग मांरी पढुील 
गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) महाराषर औद्योचगक वर्वकास महामींडळाच्या (एमआयडीसी) यर्वतमाळ येथील 
भूखींड र्वा्पात गैरव्यर्वहार झाल्याचे माहे सप् े्ंबर, २०१५ च्या नतसऱया सप्ताहात 
ननिशशनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उकत प्रकरणी शासनामार्श त चौकशी केली आहे काय, 
(३) असल्यास, चौकशीत काय आढळून आले र्व तद्नुसार सिर भूखींड र्वा्पात 
जबाबिार असणाऱयाींर्वर शासनाने कोणती कारर्वाई केली र्वा करण्यात येत आहे, 
(४) असल्यास, भूखींड र्वा्प योगय प्रकारे होणेबाबत शासनाने कोणती कायशर्वाही 
केली र्वा करण् यात येणार आहे, 
(५) नसल्यास, वर्वलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. सुभाष देसाई : (१) हे खरे नाही. याबाबत कोणतीही तक्रार प्राप्त झाली 
नाही, असे एमआयडीसी ने कळवर्वले आहे. 
(२) र्व (३) प्रश्न उद्् ार्वत नाही. 
(४) र्व (५) औद्योचगक क्षते्रातील भूखींडाचे र्वा्प भूखींड र्वा्प सममतयाींमार्श त 
करण्यात येते. भूखींडाचे र्वा्प करण्यासाठी भूखींड र्वा्प सममतीच्या बैठकीत 
सींबींचित अजशिार/उद्योजक ककीं र्वा उद्योजकाींने नेमून दिलेला प्रनतननिी हे 
मुलाखतीस हजर असतात, तयारे्वळी कीं पनीने सािर केलेली कागिपत्र े र्व 
प्रकल्पावर्वियी मुलाखती िरम्यान साींचगतलेली मादहती वर्वचारात घेऊन सममती 
भूखींड र्वा्पाबाबत ननणशय घेते. अशा पररजस्थतीत भूखींड र्वा्पात गैरव्यर्वहार 
होण्याचा प्रश्न उद्् ार्वत नाही. 

----------------- 
इस्त्लापूर ि बाऱ्हाळी (िा.मुखेि, जज.नाांदेि) येर्थील स्त्टेट बिँ ऑफ हैद्राबाद  

या बँिेििून शेििऱ्याांना निीन पीि िजव देण्याबाबि 
 (३२) *  ११३३६   श्री.अमरनार्थ राजूरिर, प्रा.जोगेन्द्र ििाि,े श्री.सांजय दत्ि, 
श्री.सुभाष झाांबि, श्री.मुझफ्फर हुसैन सय्यद :   सन्माननीय सहिार मांरी पढुील 
गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) इस्लापूर र्व बाऱहाळी (ता.मुखेड, जज.नाींिेड) येथील २५ शतेकऱयाींना नर्वीन 
पीक कजश िेण्यासाठी इस्लापूर स््े् बकँ ऑर् हैद्राबाि येथील शाखा 
व्यर्वस्थापकाने नकार दिल्याने या शेतकऱयाींनी बँकेसमोर माहे सप् े्ंबर, २०१५ 
मध्ये र्वा तया िरम्यान आमरण उपोिण केले असल्याचे तसेच सिर बँकेच्या 
बाऱहाळी शाखेतील अनागोंिी कारभारामुळे शेतकऱयाींना पेऱयाप्रमाणे रककम 
ममळाली नसल्याचे ननिशशनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, इस्लापूर र्व बा-हाळी येथील शेतकऱयाींना नर्वीन पीक कजश सिर 
बँकेकडून ममळर्वून िेण्याबाबत शासनाने कोणती कायशर्वाही केली र्वा करण्यात येत 
आहे, 
(३) नसल्यास, वर्वलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

श्री. चांद्रिाांि पाटील : (१) होय, स््े् बॅंक ऑर् हैद्राबाि शाखा इस्लापूर, 
ता.ककनर्व् येथे कॉ.तुकाराम आड े याींनी दि.२२.०९.२०१५ रोजी तयाींच्या िोन ते 
तीन साथीिाराींसह उपोिण सुरु केले होते. तथावप, बॅंकेने तयाींना दि. २८.०६.२०१५ 
रोजी रककम रु. ९९,०००/- कजश वर्वतरीत केले आहे. तयाच प्रमाणे बॅंकेच्या 
बाऱ हाळी येथील शाखेकडून शेतक-याींना पे-याप्रमाणे पीक वर्वमा रककम ममळाली 
नाही हे खरे आहे. 
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(२) स््े् बॅंक ऑर् हैद्राबाि शाखा इस्लापूर, ता.ककनर्व् या शाखेने सन    
२०१५-१६ मध्ये ३५०० शतेक-याींना रककम रु. ५.१० को्ी वपक कजश र्वा्प केले 
आहे.  तसेच स््े् बॅंक ऑर् हैद्राबाि शाखा बा-हाळी, ता. मुखेड या शाखेने सन 
२०१५-१६ मध्ये ११३२ शतेक-याींना रककम रु. ४.१४ को्ी वपक कजश र्वा्प केले 
आहे. 
(३) प्रश्न उद्् ार्वत नाही. 

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

शबरी घरिुल योजना पूणव क्षमिेने राबविणेबाबि 

(३३) *  १२०९५   श्री.ख्िाजा बेग, श्री.सांददप बाजोररया, श्री.किरण पािसिर, 
श्री.राजेंद्र जनै, श्रीमिी विद्या चव्हाण, श्री.हेमांि टिले, श्री.नरेंद्र पाटील, 
श्री.सुतनल िटिरे, श्री.ददपिराि साळुांखे-पाटील, श्री.अब्दलु्लाखान दरुावणी :   
सन्माननीय आददिासी वििास मांरी पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) यर्वतमाळ जजल््यातील शबरी घरकुल योजनेसाठी असलेला सुमारे सहा को्ी 
३३ लाख रुपयाचा ननिी लाभाथी ममळत नसल्याचे कारणास्तर्व गत ३ र्विाशपासून 
र्वापरावर्वना पडून असल् याचे माहे सप् े्ंबर, २०१५ मध्ये र्वा तयािरम्यान ननिशशनास 
आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उकत प्रकरणी शासनामार्ां त चौकशी करण्यात आली आहे काय, 
(३) असल्यास, चौकशीत काय आढळून आले र्व तद्नसुार शबरी घरकुल 
योजनेसाठी लाभाथी शोिनु सिर योजना पूणश क्षमतेने राबवर्वणेबाबत शासनाने 
कोणती कायशर्वाही केली र्वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, वर्वलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

श्री. विष्ट् ण ु सिरा : (१), (२), (३) र्व (४) सन २०१२-१३ या आचथशक र्विाशत 
यर्वतमाळ जजल््यातील अनुसूचचत जमातीच्या लाभार्थयाांना शबरी घरकूल 
योजनेंतगशत घरकूल िेण्याकरीता रु. ६.३३ को्ी इतका ननिी सींबींचित प्रकल्प 
कायाशलयाकडून जजल्हा ग्रामीण वर्वकास यींत्रणा, यर्वतमाळ या कायाशलयास सन 
२०१३-१४ मध्ये उपलब्ि करुन िेण्यात आला आहे. या योजनेच्या 
अींमलबजार्वणीसाठी यर्वतमाळ जजल््यातील पात्र लाभार्थयाांची स्थळपाहणी 
तपासणी करुन अींनतम यािी करण्याची कायशर्वाही प्रकल्प स्तरार्वर सुरु आहे. 

----------------- 
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निी मुांबईिील िृषी उत्पन्न बाजार सममिीमध्ये झालेल्या गैरव्यिहाराबाबि 

(३४) *  १२०२२   श्री.राहुल नािेिर, श्री.आनांद ठािूर, श्रीमिी विद्या चव्हाण, 
श्री.ख्िाजा बेग, श्री.ददपिराि साळुांखे-पाटील, श्री.अतनल भोसले, श्री.गुनमुख 
जगिानी :   सन्माननीय पणन मांरी पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) नर्वी मुींबईतील कृिी उतपन्न बाजार सममतीमध्ये ६४ को्ी एर्डीचा 
गैरव्यर्वहार झाल्याची बाब माहे ऑगस््, २०१५ मध्ये र्वा तयािरम्यान ननिशशनास 
आली, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, याबाबत चौकशी करण्यात आली आहे काय, 
(३) असल्यास, चौकशीच्या अनुिींगाने याप्रकरणातील िोिीींर्वर कोणती कारर्वाई 
केली र्वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, वर्वलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

श्री. चांद्रिाांि पाटील : (१) होय. तथावप, सिरहू बाब जुलै, २०१४ मध्ये ननिशशनास 
आली आहे.  
(२) िेना बकेँमार्श त याप्रकरणी िाखल झालेल्या तक्रारीर्वर सी.बी.आय.कड ेचौकशी 
करण्यात आली आहे.  
(३) सी.बी.आय. ने सिर प्रकरणी चौकशी करुन िेना बँकेचे ततकालीन मुख्य 
शाखा प्रबींिक र्व इतर तीन व्यकती याींचे वर्वरोिात सी.बी.आय.चे वर्वशेि 
न्यायालय मुींबई येथे आरोपपत्र िाखल केलेले आहे. 
(४) प्रश्न उद्् ार्वत नाही. 

----------------- 
सािारा येर्थील पुणे-बांगळूर महामागावच्या विस्त्िारीिरणाबाबि 

  

(३५) *  ११४९०   श्री.आनांदराि पाटील, श्री.सांजय दत्ि, श्री.रामहरी नपनिर, 
प्रा.जोगेन्द्र ििाि े:   सन्माननीय सािवजतनि बाांधिाम (सािवजतनि उपक्रम 
िगळून) मांरी पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) सातारा येथील पणेु-बींगळूर महामागाशर्वरील खाींबा्की घा्ाच्या 
वर्वस्तारणीकरणात मशर्वकालीन पुरातन खामजाई मींदिर र्व िततमींदिर पाडण्याची 
शकयता असून या वर्वरोिात खींडाळा ग्रामस्थ आक्रमक झाले असल्याचे माहे 
सप् े्ंबर, २०१५ मध्ये र्वा तयािरम्यान ननिशशनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, या दठकाणी डोंगराच्या बाजनेू रुीं िीकरण करण्याऐर्वजी िरीच्या 
बाजनू रुीं िीकरण केल्यास हा ऐनतहामसक र्वारसा अबाचित राहू शकतो, हे ही खरे 
आहे काय, 
(३) असल्यास, उकत प्रकरणी शासनाने कोणती कायशर्वाही केली र्वा करण्यात येत 
आहे, 
(४) नसल्यास, वर्वलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

श्री. चांद्रिाांि पाटील : (१) नाही. पुणे-सातारा राषरीय महामागश क्र. ४ च्या 
चौपिरीकरणाचे काम भारतीय राषरीय राजमागश प्राचिकरण मार्श त सुरु आहे. 
रस्तयाच्या रुीं िीकरणात येणारी प्रश्नाींककत िाममशक स्थळे र्व इतर बाींिकामे इतरत्र 
स्थलाींतर करण्याकरीता लागणारी नकुसान भरपाईची रककम सींबींचित वर्वशेि भुमी 
अचिग्रहण अचिकारी याींचेकड े दि. १६.११.२०१५ रोजी जमा केली असल्याचे 
प्रकल्प सींचालक, भारतीय राषरीय राजमागश प्राचिकरण, पुणे याींनी कळवर्वले आहे. 
(२) र्व (३) रस्तयाचे रुीं िीकरण हे सर्वलत करारनाम्याच्या र्वार्वानुसार भारतीय 
राषरीय राजमागश प्राचिकरणाकड ेताब्यात असलेल्या रस्तयाच्या हद्दीत सुरु आहे. 
िरीकडील बाजू र्वनखातयाकड े असून तयाबाजूस रुीं िीकरण ताींबत्रकदृष्या योगय 
होणार नसल्याचे तसेच आता रस्तयाच्या र्वार्वामध्ये बिल केल्यास प्रकल्प पुणश 
होण्यास वर्वलींब होईल असेही प्रकल्प सींचालक, भारतीय राषरीय राजमागश 
प्राचिकरण, पुणे याींनी कळवर्वले आहे. 
(४) प्रश्न उद्् ार्वत नाही. 

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

यरांगाबाद (जज.यरांगाबाद) येर्थील सािवजतनि बाांधिाम विभागािील अतिररक्ि 
िायविारी अमभयांिा याांनी िेलेल्या बेिायदा िामाांबाबि 

(३६) *  ११५५७   श्री.सुभाष झाांबि, श्री.मुझफ्फर हुसैन सय्यद, श्री.सांजय दत्ि, 
प्रा.जोगेन्द्र ििाि,े श्री.अमरनार्थ राजूरिर :   सन्माननीय सािवजतनि बाांधिाम 
(सािवजतनि उपक्रम िगळून) मांरी पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) औरींगाबाि (जज.औरींगाबाि) येथील सार्वशजननक बाींिकाम वर्वभागात मागील ७ 
मदहन्यापासून अनतररकत कायशकारी अमभयींता पिार्वर कायशरत असलेले री. 
गाडकेर याींनी आपल्या कायशकाळात अनेक बेकायिा कामे केल्यामुळे शासनाला 
करोडो रुपयाींचे नकुसान झाले असल्याचे दिनाींक १० ऑगस््, २०१५ रोजी र्वा 
तयासुमारास ननिशशनास आले, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, याबाबतची तक्रार सार्वशजननक बाींिकाम वर्वभाग र्व एसीबीकड े
िाखल केलेली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उकत प्रकरणाची शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
(४) असल्यास, सींबींचित िोिीींर्वर शासनाने काय कारर्वाई केली र्वा करण्यात येत 
आहे, 
(५)  नसल्यास, वर्वलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

श्री. चांद्रिाांि पाटील : (१), (२), (३) र्व (४) री.गाडकेर याींच्यावर्वरुध्ि प्राप्त 
तक्रारीच्या अनिुींगाने मुख्य अमभयींता, सार्वशजननक बाींिकाम प्रािेमशक वर्वभाग, 
औरींगाबाि याींना चौकशी करण्याबाबत आिेमशत करण्यात आले आहे. मुख्य अमभयींता 
याींचा अहर्वाल प्राप्त झाल्यार्वर ननयमानुसार पढुील कायशर्वाही करण्यात येईल. 
(५) प्रश्न उद्् ार्वत नाही. 

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

मौजे अांजनिेल-बोरभाटले (िा.गुहागर,जज.रत्नाधगरी) येर्थील 
 गॅस ॲि पॉिर िां पनीि झालेली िायू गळिी  

(३७) *  १२१०९   श्री.सुतनल िटिरे, श्री.ख्िाजा बेग, श्रीमिी विद्या चव्हाण, 
श्री.किरण पािसिर, श्री.अतनल भोसले, श्री.ददपिराि साळुांखे-पाटील, श्री.हेमांि 
टिले, श्री.नरेंद्र पाटील, श्री.राजेंद्र जनै, श्री.आनांद ठािूर, श्री.अतनल िटिरे :   
सन्माननीय उद्योग मांरी पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) मौजे अींजनरे्वल-बोरभा्ले (ता.गुहागर,जज.रतनाचगरी) येथील गॅस ॲड पॉर्वर 
कीं पनीतून गॅसची गळती होर्वून तेथील ग्रामस्थाींना चककर येणे, उलट्या येणे 
इतयािी सारखे वर्वकार झाल्याचे दिनाींक १९ ऑगस््,  २०१५ रोजी र्वा तया 
सुमारास ननिशशनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उकत कीं पनीच्या पररसरातच गेल इींडडयाचा गॅस ्ममशनलचा मोठा 
प्रकल्पही सुरु असून सिरील घ्नेमुळे अजींनरे्वल-बोरभा्ले पररसरात मभतीचे 
र्वातार्वरण ननमाशण झाले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उकत प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आली आहे काय, 
(४) असल्यास, चौकशी अींती काय आढळून आले र्व तयानुसार उकत भागातील 
नागरीकाींच्या सुरक्षक्षततेच्या दृष्ीने शासनाने कोणती कायशर्वाही केली र्वा करण्यात 
येत आहे, 
(५) नसल्यास, वर्वलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. सुभाष देसाई : (१) गेल (इींडडया) मल. या कीं पनीकडून प्राप्त मादहतीनुसार, 
मौजे अींजनरे्वल-बोरभा्ले येथील गॅस ॲन्ड पॉर्वर कीं पनीतून र्वाय ूगळती झालेली 
नाही. 
(२) सिर पररसरातील ग्रामस्थाींकडून याबाबत कसलीही मभती र्वा िास्ती व्यकत 
करण्यात आली नाही. 
(३), (४) र्व (५) प्रश्न उद्् ार्वत नाही. 

----------------- 
सिि अजुवनी ि मोरगाि (जज. गोंददया) येर्थील ऊस उत्पादि शिेिऱ्याांना  

ऊसाच्या चुिाऱ्याची रक्िम न ममळाल्याबाबि 

 (३८) *  १२५४६   श्री.राजेंद्र जैन, श्रीमिी विद्या चव्हाण, श्री.ख्िाजा बेग, 
श्री.हेमांि टिले, श्री.आनांद ठािूर :   सन्माननीय सहिार मांरी पढुील गोष्ीींचा 
खलुासा करतील काय :- 
  

(१) सडक अजुशनी र्व अजुशनी र्व सडक मोरगार्व (जज.गोंदिया) येथील ऊस उतपािक 
शेतकऱयाींनी जजल््यातील िेव्हाडा येथील र्वनैगींगा शुगर अँड पॉर्वर कारखान्याींना 
ऊसाची वर्वक्री मागीलर्विी माहे डडसेंबर र्व जानेर्वारी मदहन्यात केली होती, हे खरे 
आहे काय, 
(२) असल्यास, उकत कारखान्याने सींबींचित ऊस उतपािक शतेकऱयाींना ऊसाच्या 
चुकाऱयाची रककम अद्याप दिलेली नाही, हे खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, या प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय 
आढळून आले, तयानुसार या प्रकरणी कोणती कायशर्वाही केली र्वा करण्यात येत 
आहे, 
(४) तसेच सींबींचित ऊस उतपािक शेतकऱयाींना चकुाऱयाची रककम िेण्याचे दृष्ीने 
शासनाने काय कायशर्वाही केली र्वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, वर्वलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

श्री. चांद्रिाांि पाटील : (१) होय. सडक अजुशनी, नरे्वगाींर्वबाींि र्व सोिड या ग्ातील, 
सडक अजुशनी र्व अजुशनी मोरगार्व, जज.गोंदिया येथील ऊस उतपािक शतेक-याींनी 
४३९९८ मे.्न ऊसाची वर्वक्री र्वैनगींगा शुगर ॲण्ड् पॉर्वर मल., िेव्हाडा, जज.भींडारा 
या साखर कारखान्यास माहे डडसेंबर र्व जानेर्वारी या मदहन्यात केलेली आहे. 
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(२) कारखान्याने गाळप केलेल्या ४३९९८ मे.्न ऊसाचे रु. १६३९ प्रनत मे.्न 
(ननव्र्वळिेय) रास्त र्व ककर्ायतशीर िर एर्आरपी प्रमाणे होणा-या रु. ७२१.१४ 
लाख रकमेपकैी रु. ६२१.३६ लाख रककम अिा केलेली आहे र्व उर्वशररत रककम रु. 
९९.७८ लाख िेयबाकी आहे. उपरोकत िेयबाकी असलेली सींपूणश रककम दि. ३१ 
डडसेंबर, २०१५ अखेरपयांत अिा करण्यात येईल असे कारखान्याने कळवर्वले आहे. 
(३), (४) र्व (५) प्रश्न उद्् ार्वत नाही. 

----------------- 
मुांबई-ठाणे पररसरािील सागरी किनारपट्टीिरील अतिक्रमण रोखण्याबाबि 

 (३९) *  ११६६६   श्री.मुझफ्फर हुसैन सय्यद, श्री.सांजय दत्ि, श्री.अशोि उफव  
भाई जगिाप :   सन्माननीय सािवजतनि बाांधिाम (सािवजतनि उपक्रम) मांरी 
पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) मुींबई-ठाणे पररसरातील सागराच्या परु्वश ककनारपट्टीने मानर्वी र्वस्तीत ३०० 
मी्र आत र्व पजश्चम ककनारपट्टीने ३०० मी्रपयशत आत अनतक्रमण केले आहे, 
हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, ठाणे जजल््यातील ममरा-भाईंिर र्व चेंबरु-मानखिुश या भागातील 
ममठागराींच्या जममनी जलमय होण्यापासून र्वाचवर्वणे तसेच येथील अनतक्रमण 
थाींबवर्वण्यासाठी शासनाने कोणती उपाययोजना केली र्वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, वर्वलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

श्री. एिनार्थ मशांदे : (१) हे अींशत: खरे आहे. 
    मुींबई-ठाणे पररसरातील समुद्राच्या परू्वश ककनापट्टीची लाींबी २५ ककमी असून 
या लाींबीत िुप झालेली नाही. समुद्राच्या पजश्चम ककनापट्टीची लाींबी २१६ ककमी 
असून तयापकैी वर्ववर्वि दठकाणी ११४ ककमी लाींबीत काही प्रमाणात िपु झालेली 
आहे. 
(२) ममरा-भाईंिर पजश्चम ककनारपट्टीर्वर र्वसलेले असून पजश्चम ककनाऱयार्वरील िूप 
प्रनतबींिक कामे ननिीच्या उपलब्ितेनुसार हाती घेण्यात येतील. 
     ममठागारच्या जममनी कें द्र शासनाच्या अचिनस्त मीठ आयुकत (salt 
Commissioner) याींच्या अचिपतयाखाली असून चेंबूर-मानखिुश या भागातील 
ममठागराच्या जममनी जलमय झाल्या नसल्याचे मीठ आयुकत याींनी कळवर्वले 
आहे. 
(३) प्रश्न उद्् ार्वत नाही. 
 

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



40 

मालेगाांि (जज.नामशि) येर्थील यद्योधगि क्षेरासाठल भूसांपादन 
 िसेच अन्य सुविधा उपलब्ध िनन देण्याबाबि 

 (४०) *  १२६७१   िॉ.अपिूव दहरे :  िाराांकिि प्रश्न क्रमाांि ८०८७ ला ददनाांि २० 
जुलै, २०१५ रोजी ददलेल्या उत्िराच्या सांदभावि :  सन्माननीय उद्योग मांरी 
पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) मालेगाींर्व (जज.नामशक) येथे औद्योचगक क्षेत्र वर्वकमसत करण्याकररता मौजे 
सायने बु.|| येथील ४९४.२३९१ हे.आर र्व मौजे सायने ख.ु || येथील ८७.५३ हे.आर 
इतके क्षेत्र अचिसूचचत करण्याची अचिसूचना दिनाींक १९ रे्ब्ररु्वारी, २००९ रोजी 
प्रमसध्ि करण्यात आली तसेच सिर क्षेत्राच्या नुकसान भरपाईचा िर रुपये १५ 
लाख प्रती एकर इतका घोवित करण्यात येर्वूनही सींबींचित खातेिाराींकडून या 
भुसींपािनास वर्वरोि िशशवर्वण्यात आला, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, मा.उद्योग मींत्री याींचे अध्यक्षतेखाली दिनाींक २६ माचश, २०१५ 
रोजी झालेल्या बैठकीत मौजे सायने बु.|| येथील ४९४.२३९१ हे.आर इतके क्षेत्र, 
भुसींपािनास असलेला वर्वरोि र्व पुरेसा पाणी पुरर्वठा उपलब्ि नसल्याची बाब 
वर्वचारात घेर्वनू सिर क्षेत्रास र्वगळण्याचा जो ननणशय घेण्यात आला, तयानुिींगाने 
सुरु असलेली कायशर्वाही पूणश झाली आहे काय, 
(३) असल्यास, सायने ख.ु|| येथील ८७.५३ हे.आर इतके क्षेत्र मालेगाींर्व औद्योचगक 
क्षेत्रासाठी मशल्लक राहत असल्यामुळे सिर क्षेत्र सींपािन करणे आचथशकदृष्या 
व्यर्वहायश होत नसल्याने ते क्षेत्र िेखील र्वगळण्याची कायशर्वाही करण्यात येत आहे, 
हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, मालेगाींर्व (जज.नामशक) औद्योचगक र्वसाहतीसाठी माहे रे्ब्रुर्वारी, 
२००९ मध्ये अचिसूचचत सायने बु.|| र्व सायने ख.ु|| येथील सींपूणश क्षेत्रच 
र्वगळण्यात येत असल्याने मागील कालार्विीपासून सुरु असलेली प्रकक्रया व्यथश 
ठरली, हे खरे आहे काय, 
(५) मालेगाींर्व औद्योचगक क्षते्रासाठी आता कोणते क्षेत्र प्रस्तावर्वत करण्यात आले 
र्वा येत आहे, 
(६) नसल्यास, मालेगाींर्व येथे उद्योग र्वाढीस प्रोतसाहन - उततेजन ममळारे्व, 
यासाठी मालेगाींर्व औद्योचगक र्वसाहतीस जमीन, पाणी र्व अन्य सुवर्विा उपलब्ि 
करुन िेणेबाबत शासनाचे िोरण काय आहे ? 
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श्री. सुभाष देसाई : (१), (२) र्व (३) हे खरे आहे. 
(४) हे खरे नाही, मालेगार्व औद्योचगक र्वसाहतीसाठी सिरचे क्षेत्र अचिसूचीत केले 
होते. तथावप खातेिाराींचा भूसींपािनास असलेला वर्वरोि र्व पुरेसा पाणीपुरर्वठा 
उपलब्ि नसल्याने सिरचे क्षते्र वर्वनाअचिसूचीत करण्याचे प्रस्तावर्वत आहे. 
(५) र्व (६) दि. ११/०१/२००७ च्या शासन अचिसूचनेन्र्वये मौजे सायने बु.येथील 
११३.२० हे.आर.क्षेत्र अचिसूचीत केले होते. सिर जमीन सींपािन प्रकक्रया सुरु 
असून तयापैकी ७४ हे.आर.क्षेत्राचा ताबा महामींडळास प्राप्त झाला आहे. तसेच, 
मालेगार्व येथे उद्योग र्वाढीस प्रोतसाहन ममळारे्व यासाठी मालेगार्व औद्योचगक 
क्षेत्रातील मौजे अजींग येथील महाराषर राज्य शतेी महामींडळाचे ३४८.०७ 
हे.आर.क्षेत्र अचिसूचीत करण्याचे प्रस्तावर्वत आहे. 

----------------- 
मुांबई - िळेगाांि - चािण - अहमदनगर आणण यरांगाबाद  

शहराांना जोिणा-या रस्त्त्याच्या चौपदरीिरणाबाबि 

 (४१) *  १३२०३   श्रीमिी ददप्िी चिधरी :   सन्माननीय सािवजतनि बाांधिाम 
(सािवजतनि उपक्रम िगळून) मांरी पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) मुींबई - तळेगाींर्व - चाकण - अहमिनगर आणण औरींगाबाि अशा महत र्वाच् या 
शहराींना जोडणा-या राज् य मागश क्र.५५ या रस्तयाच्या चौपिरीकरणाची घोिणा 
शासनाच् या लालकर्तीत असल् याचे माहे सप् ्ेंबर, २०१५ मध् ये र्वा त या सुमारास 
ननिशशनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल् यास, या मागाशर्वरील अनेक दठकाणी रस् ता अरूीं ि असल् याने अपघाताींचे 
प्रमाण र्वाढत असून राज् य शासनाने राज मागश क्र.५५ चे चौपिरीकरण 
करण् याबाबत ननणशय घेतला आहे काय, 
(३) नसल् यास, वर्वलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

श्री. चांद्रिाांि पाटील : (१) नाही. 
(२) तळेगाींर्व-चाकण रस्ता रा.मा.क्र.५५ कक.मी. ०.० ते २४.०० या प्रकल्पाची 
ककीं मत सन २०१५-१६ च्या िरसूचीनुसार अद्ययार्वत करणे र्व शासनाच्या 
सुिाररत पथकर िोरणानुसार हलकी र्वाहने, एस.्ी. बसेस र्व स्कूल बसेस र्वगळून 
प्रकल्पाची सुसाध्यता तपासण्याची कायशर्वाही प्रगतीत आहे. 
     चाकण-मशक्रापूर या लाींबीमध्ये चौपिरीकरण करणे या कामाचे उद्योजकास 
कायाशरींभ आिेश िेण्यात आले आहेत. 
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     मशक्रापूर - अहमिनगर - औरींगाबाि रस्तयाचे चौपिरीकरण यापूर्वी पूणश 
करण्यात आले आहे. 
(३) प्रश् न उद्् ार्वत नाही. 

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

खारघर (निी मुांबई) येर्थील शीि - पनिेल टोलनाक् यािरील 
 टोल बांद िरण्याबाबि 

(४२) *  १३२२५   श्री.अशोि उफव  भाई जगिाप, श्री.सांजय दत्ि :  िाराांकिि 
प्रश्न क्रमाांि ४१५६ ला ददनाांि २० माचव, २०१५ रोजी ददलेल्या उत्िराच्या 
सांदभावि:    सन्माननीय सािवजतनि बाांधिाम (सािवजतनि उपक्रम िगळून) मांरी 
पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) खारघर (नर्वी मुींबई) येथील शीर्व - पनरे्वल ्ोलनाक यार्वर लहान तसेच 
शासकीय र्वाहनाींना ्ोलमुक ती िेण् याच् या िोरणामुळे ननमाशण झालेला नकुसान 
भरपाईचा र्वाि सरकारी तडजोडीनुसार ननकाली काढण् याचे आिेश मा.उच् च 
न् यायालयाने शासनाला दिल् याचे माहे सप् ्ेंबर, २०१५ मध्ये र्वा तयािरम्यान 
ननिशशनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल् यास, मा.उच् च न् यायालयाने बत्रसिस् यीय सममतीने ठेकेिाराला िेण् यात 
येणा-या नुकसान भरपाईचा र्वाि ननकाली काढण्याचे आिेश शासनाला दिले 
आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल् यास, शासनाने सिर र्वाि तडजोडीनुसार ननकाली काढण् यासाठी 
बत्रसिस् यीय सममती नेमण् याबाबत कोणती कायशर्वाही केली र्वा करण् यात येत आहे 
तसेच ठेकेिाराला िर मदहन् याला द्यार्वा लागणा-या नकुसान भरपाईबाबत कोणती 
तरतूि केली र्वा करण् यात येत आहे, 
(४) नसल् यास, वर्वलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

श्री. चांद्रिाांि पाटील : (१) होय, 
(२) होय, 
(३) होय, 
      उद्योजकाला द्यार्वयाच्या नुकसान भरपाई माहे जनू, २०१५ ते ऑक्ोबर, 
२०१५ पयांत अशी एकूण पाच मदहन्याींची रककम उद्योजकास अिा केली आहे. 
(४) प्रश् न उद्् ार्वत नाही. 

----------------- 
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राज्यािील भटक्या विमुक्ि विद्यार्थयांच्या ितनष्ट्ठ  
महाविद्यालयाांना अनदुान देण्याबाबि 

  

(४३) *  १३३०३   श्री.सतिश चव्हाण, श्री.अमरमसांह पांडिि, श्री.धनांजय मुांि,े 
श्री.विक्रम िाळे : सन्माननीय सामाजजि न् याय मांरी पुढील गोष्ीींचा खलुासा 
करतील काय :- 
  

(१) राज्यात भ्कया वर्वमुकत वर्वद्यार्थयाांच्या मशक्षणासाठी सन २००७ मध्ये १४८ 
कननषठ महावर्वद्यालयाींना मान्यता दिली, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, दिनाींक २६ जुलै, २००७ च्या शासन ननणशयानुसार या कननषठ 
महावर्वद्यालयाींना सन २०१२ ते २०१५ पयांतच्या कालार्विीत ्प्या ्प्याने मशक्षक 
र्व मशक्षकेततर अनिुान िेण्याबाबत कोणतीच कायशर्वाही झाली नाही, हे ही खरे 
आहे काय, 
(३) असल्यास, उकत प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय तसेच मशक्षक / 
मशक्षकेततराींना अनिुान िेण्यासाठी शासनाने कोणती कायशर्वाही केली र्वा करण्यात 
येत आहे, 
(४)  नसल्यास, वर्वलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. राजिुमार बिोले : (१) नाही, हे खरे नाही. 
     शासन ननणशय दिनाींक २६.६.२००८ अन्र्वये १२५ र्व दिनाींक ३१.८.२००९ 
अन्र्वये २३ अशा एकूण १४८ उच्च माध्यममक आरमशाळाींना परर्वानगी िेण्यात 
आलेली आहे. 
(२) नाही, हे खरे नाही. 
     शासन ननणशय दिनाींक २६.६.२००८ अन्र्वये सिरहू उच्च माध्यममक 
आरमशाळाींना ्प्प्या-्प्प्याने अनिुान िेण्यात येईल, असे ठरले होते. 
(३) र्व (४) मींत्रीमींडळाने ५० उच्च माध्यममक आरमशाळाींना परर्वानगी िेण्याचा 
ननणशय घेतला होता. परींत,ु तिनींतर १४८ उच्च माध्यममक आरमशाळाींना 
परर्वानगी िेण्यात आलेली आहे. तयामुळे याबाबतचा सवर्वस्तर प्रस्तार्व 
मींत्रीमींडळापुढे सािर करण्याची कायशर्वाही सुरु आहे. 

----------------- 
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मनोर, िािा िे मभिांिी (जज.ठाणे) या महामागावच् या  
चौपदरीिरणाचे िाम तनिृष्ट्ट दजावचे असल्याबाबि 

 

(४४) *  १३६६०   अॅि.अतनल परब :   सन्माननीय सािवजतनि बाांधिाम 
(सािवजतनि उपक्रम िगळून) मांरी पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) मनोर, र्वाडा ते मभर्वींडी (जज.ठाणे) या महामागाशच् या चौपिरीकरणाचा ठेका 
सुवप्रम इन् रा.प्रा.मल. या कीं पनीला िेण् यात आला आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल् यास, उक त कीं पनीने महामागाशच् या चौपिरीकरणाचे केलेले काम अत यींत 
ननकृष ् िजाशचे र्व अपूणश अर्वस् थेत आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल् यास, ननकृष ् र्व अपूणश अर्वस् थेतील कामामुळे महामागाशर्वर अपघात 
होर्वून अनेकाींना प्राण गमर्वार्वा लागला, तर ककत येक जण जखमी झाले आहेत, हे 
ही खरे आहे काय, 
(४) असल् यास, यासींिभाशत शासनाने चौकशी केली आहे काय, त यात काय 
आढळून आले, 
(५) असल्यास, तद्नुसार िोिी कीं पनीवर्वरूध् ि काय कारर्वाई केली र्वा करण् यात येत आहे, 
(६) नसल् यास, वर्वलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. चांद्रिाांि पाटील : (१) होय. 
(२) अींशत: खरे आहे. 
       अि ज क्षक अमभयींता, िक्षता र्व गुण ननयींत्रण मींडळ, नर्वी मुींबई र्व िक्षता 
पथक, मुींबई याींनी केलेल्या पाहणीच्या अनुिींगाने सािर केलेल्या अहर्वालानुसार 
महामागाशच्या चौपिरीकरणाचे कामात आढळून आलेल्या त्रु् ीींची पतूशता 
करण्याबाबत उद्योजकास क्षबेत्र य स्तरार्वरुन कळवर्वण्यात आले आहे. 
       र्वन वर्वभाग र्व र्वनवर्वकास महामींडळाच्या क्षेत्रात मोडत असलेली जमीन 
ताब्यात ममळाल्यानींतर चौपिरीकरणाचे काम पुणश करुन िेण्याचे उद्योजकाने 
हमीपत्र दिले आहे. सद्य:जस्थतीत रस्ता र्वाहतकूीस सुजस्थतीत आहे. 
(३) नाही. 
     सिर रस्तयार्वर झालेले बहुताींशी अपघात हे र्वाहतुकीच्या ननयमाींचे पालन न 
केल्यामुळे झाले असल्याचे पोलीस वर्वभागाच्या अहर्वालार्वरुन दिसून येते. 
(४) प्रश् न उद्् ार्वत नाही. 
(५) प्रश् न उद्् ार्वत नाही. 
(६) प्रश् न उद्् ार्वत नाही. 

----------------- 
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अमराििी विभागािील आददिासी फासे पारधी समाजाच्या मागण्याांबाबि 
 

(४५) *  १३६६२   श्री.धनांजय मुांि,े श्री.सुतनल िटिरे, श्री.हेमांि टिले, श्री.ख्िाजा 
बेग, श्री.प्रिाश गजमभये, श्रीमिी विद्या चव्हाण :   सन्माननीय आददिासी 
वििास मांरी पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) अमरार्वती वर्वभागातील आदिर्वासी र्ासे पारिी समाजास सर्वलती 
ममळण् याच् या प्रमुख मागण् याींसाठी शालेय वर्वद्याथी र्व त याींच् या पालकाींनी 
अमरार्वतीचे वर्वभागीय आयकु त याींचे कायाशलयार्वर माहे सप् ्ेंबर, २०१५ र्वा त या 
िरम् यान मोचाश काढला होता, हे खरे आहे काय, 
(२) असल् यास, पारिी अनुिानाअींतगशत घरकुल योजना २०१२-१३ मिील मींजूर 
यािीला अद्याप ननिी ममळाला नसून तो त र्वरीत ममळार्वा अशी मागणी या रे्वळी 
करण् यात आली, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल् यास, पारिी समाजास ई-र्वगश जममनीचे पटे्ट िेणे, त याींच् यासाठी 
स् र्वयींरोजगाराच् या योजना राबवर्वणे याबाबत शासन काय कायशर्वाही करणार आहे 
र्वा करीत काय, 
(४) नसल् यास, वर्वलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. विष्ट् ण ुसिरा : (१) होय. 
(२) नाही.   
(३) महसुल र्व र्वन वर्वभागाच्या शासन ननणशय क्रमाींक जमीन- 
०३/२०११/प्र.क्र.५३/ज-१, दि. १२.०७.२०११ मध्ये गायरान/गुरचरण अथर्वा 
गार्वकऱयाींच्या सार्वशजननक र्वापरातील जमीन कोणतयाही व्यकती, खाजगी सींस्था, 
सींघ्ना याींना कोणतयाही प्रयोजनासाठी मींजुर करण्यात येऊ नये असे नमूि केले 
आहे. यामुळे पारिी समाजास ई-र्वगश जममनीचे पटे्ट िेण्याबाबत वर्वचार करता येत 
नाही. तसेच पारिी पॅकेज अींतगशत पारिी समाजाच्या सुमशक्षक्षत बेरोजगार 
युर्वकाींच्या आर्वडीनुसार तयाींना प्रमशक्षण िेऊन व्यर्वसाय सुरू करण्यासाठी 
अथशसहाय्य दिले जाते.  
(४) प्रश्न उद्् ार्वत नाही. 
 

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



46 

गेिराई-शेगाांि (जज.बीि) रस्त् त् याच्या िामाि झालेला गैरव्यिहार 

(४६) *  १४०८१   श्री.विनायिराि मेटे :   सन्माननीय सािवजतनि बाांधिाम 
(सािवजतनि उपक्रम िगळून) मांरी पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) गेर्वराई-शेगाींर्व (जज.बीड) रस् त याचे काम बाळराजे कन् स् रक शन र्व सार्वशजननक 
बाींिकाम वर्वभागाच् या अचिका-याींनी केलेले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल् यास, यापरू्वी बाळराजे कन् स् रक शनने उमापूर - महार्ाकळी िरम् यान 
िीड ककलोमी्र रस्तयाचे ननकृषठ काम केले होते, हे खरे आहे काय, 
(३) असल् यास, बाळराजे कन् स् रक शन र्व त याच् या मालकार्वर कोणतयाही प्रकारची 
कायशर्वाही करण्यात आलेली नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(४) नसल् यास, वर्वलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

श्री. चांद्रिाांि पाटील : (१) वर्वियािीन काम बाळराजे कन्स्रकशन याींनी 
सार्वशजननक बाींिकाम वर्वभागाचे कीं त्रा्िार म्हणनू केले आहे. 
(२) र्व (३) वर्वियाींककत रस्ता हा निीकाठ र्व साखर कारखाना पररसरातील आहे. 
सिर रस्तयार्वरुन र्वाळूची र्व ऊसाची अर्वजड र्वाहतूक साततयाने चालू असल्याने 
या रस्तयाच्या काही पषृठभाग खराब झाला होता. या रस्तयाच्या खराब झालेल्या 
पषृठभागाची सींबींचित कीं त्रा्िाराकडून तयाींच्या खचाशने िरुुस्ती करुन घेण्यात आली 
असून सद्य:जस्थतीत रस्तयाचा पषृठभाग सुजस्थतीत असून र्वाहतकू सुरळीतपणे 
चालू आहे. 
(४) प्रश्न उद्् ार्वत नाही. 

----------------- 
िन्हान (जज.नागपूर) येर्थील स्त्नेहल मुलीांच्या िसि ज गहृािील गैरिारभाराबाबि 

(४७) *  १४१६९   श्री.अमररशभाई पटेल :   सन्माननीय सामाजजि न् याय मांरी 
पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) कन्हान (जज.नागपूर) येथील स्नेहल मुलीींच्या र्वसत ज गहृात गैरकारभार होत 
असल्याचे जजल्हा पररिि समाजकल्याण सभापती याींच्या दिनाींक २५ ऑगस््, 
२०१५ रोजी र्वा तया सुमारास ननिशशनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उपरोकत प्रकरणाची शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
(३) असल्यास, चौकशीअींती सिर गैरकारभाराबाबत सींबींचित अचिकारी/कमशचारी 
याींचेर्वर काय कारर्वाई केली र्वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, वर्वलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. राजिुमार बिोले : (१) अींशत: खरे आहे. 
(२) होय. 
(३) र्वसत ज गहृातील गैरकारभाराबाबत सींबींचित सींस्थेकडून खलुासा घेण्यात आला 
असून, तयानुसार पुढील कायशर्वाही करण्यात येत आहे. 
(४) प्रश्न उद्् ार्वत नाही. 

----------------- 
राज्यािील शिेिऱ्याांना िजवमाफी ममळािी यासाठल िेलेले आांदोलन 

(४८) *  १२५१५   श्री.रामराि िििुिे, श्री.ख्िाजा बेग, श्री.किरण पािसिर, 
श्री.राजेंद्र जैन, श्रीमिी विद्या चव्हाण, श्री.ददपिराि साळुांखे-पाटील, 
श्री.अब्दलु्लाखान दरुावणी, श्री.नरेंद्र पाटील, श्री.सतिश चव्हाण :   सन्माननीय 
सहिार मांरी पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) राज् यातील शतेक-याींना पूणश कजश मार्ी ममळार्वी या मागणीबाबत एका 
राजककय पक्षामार्श त आझाि मिैान येथे माहे ऑगस् ्, २०१५ मध्ये र्वा 
तयािरम्यान आींिोलन केले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल् यास, सिर आींिोलनकतयाांनी केलेल् या मागणीच् या अनुिींगाने शासनाने 
कोणती कायशर्वाही केली र्वा करण् यात येत आहे, 
(३) नसल् यास, वर्वलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
 

श्री. चांद्रिाांि पाटील : (१) होय हे खरे आहे, 
(२) खरीप २०१४ च्या हींगामातील पैसेर्वारी लक्षात घेता शासनाने राज्यातील २६ 
जजल्हयातील २३,८११ गार्वामध्ये ी्ंचाई जाहीर केली आहे. तयाचप्रमाणे रब्बी 
२०१४-१५ च्या हींगामातील पैसेर्वारी लक्षात घेता शासनाने राज्यातील ६ 
जजल्हयातील १२५३ गार्वामध्ये ी्ंचाई जाहीर केली. या गार्वातील शतेकऱयाींकडील 
तसेच माहे नोव्हेंबर र्व डडसेंबर मध्ये झालेल्या अर्वकाळी पाऊस र्व गारपी्ीमुळे 
आपततीग्रस्त शेतकऱयाींकडील कजाशच्या र्वसुलीस स्थचगती र्व शेती कजाशचे 
रुपाींतरण करण्याचा ननणशय घेतला आहे. या ननणशयानुसार क्षेत्रीय स्तरार्वर 
कायशर्वाही सुरु आहे. माहे जनू अखेर ७ जजल्हा मध्यर्वती सहकारी बँकाींनी 
१,२१,०२० शेतकऱयाींचे रु. ७७९.३८ को्ीच्या पीक कजाशचे रुपाींतरण केले आहे. 
(३) प्रश्न उद्् ार्वत नाही. 
 

----------------- 
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मुळशी धरणािरील मुळशी-िाघिािी (िा.मुळशी, जज.पुणे) पुलाच्या  
बाांधिामासाठल तनधीची िरिदू िरण्याबाबि 

 

(४९) *  १२६९४   श्री.महादेि जानिर :   सन्माननीय सािवजतनि बाांधिाम 
(सािवजतनि उपक्रम िगळून) मांरी पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) मुळशी िरणार्वरील मुळशी-र्वाघर्वाडी (ता.मुळशी, जज.पुणे) पुल बाींिण् यासाठी 
सन २००४ पासून मागणी केली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल् यास, सिर दठकाणी पुलाचे बाींिकाम केल् यास तेथील ५२ गार्वातील र्व 
औरींगाबाि-नगर-कोलाड या दठकाणी जाण् यास २५ कक.मी. अींतर कमी होणार आहे, 
हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल् यास, सिर पुलाच् या सरे्वक्षणासाठी सन २००८-२००९ च् या अथशसींकल् पात 
रुपये ५० लक्ष तरतिु करण् यात आली होती, हे खरे आहे काय, 
(४) असल् यास, त यानींतर अथशसींकल् प ककीं र्वा पुरर्वणी अथशसींकल् पात सिर पुलाच्या 
सरे्वक्षणासाठी ननिीची तरतिू समावर्वष ् करण् यासाठी तसेच ननिी उपलब् ि 
करण् यासाठी शासनाने काय कायशर्वाही केली र्वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल् यास, वर्वलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

श्री. चांद्रिाांि पाटील : (१), (२) र्व (३) होय. 
(४) र्व (५) प्रश्नाींककत पुलाचे काम मींजूरी, ननकि र्व ननिीच्या उपलब्ितेच्या 
अचिनतेने हाती घेण्याचा प्रयतन राहील. 

----------------- 
खामगाांि (जज.बुलढाणा) येर्थील महाराष्ट्र यद्योधगि वििास महामांिळाच्या 

(एम.आय.िी.सी.) िाढीि जागेच्या प्रस्त्िािाला मांजुरी ममळणेबाबि 

(५०) *  १२५९४   श्री.पाांिुरांग फुां ििर :  िाराांकिि प्रश्न क्रमाांि ८१४४ ला 
ददनाांि १३ जुलै, २०१५ रोजी ददलेल्या उत्िराच्या सांदभावि:    सन्माननीय 
उद्योग मांरी पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) खामगाींर्व (जज.बुलढाणा) येथील महाराषर औद्योचगक वर्वकास महामींडळाच्या 
(एम.आय.डी.सी.) र्वाढीर्व जागेच्या प्रस्तार्वाला मींजूरी ममळणेबाबतचा प्रस्तार्व 
शासनाकड ेसािर केला आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सिर प्रस्तार्वाला तातकाळ मींजुरी िेऊन जागा अचिग्रहीत 
करण्याबाबत शासन काय कायशर्वाही करणार आहे र्वा करण्यात येत आहे, 
(३) असल्यास, प्रस्तार्वाच्या मींजूरीस वर्वलींब होण्याची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. सुभाष देसाई : (१) होय, खरे आहे 
(२) र्व (३) अनतररकत खामगाींर्व औद्योचगक क्षेत्रासाठी मौजे सु्ाळा बु., 
ता.खामगाींर्व, जज.बुलढाणा येथील २५४.४६ हे.आर. जमीन सींपािीत करण्याचा 
प्रस्तार्व शासनाच्या वर्वचारािीन आहे. 

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

मसनीअर मसटीझन िेल् फेअर अॅन् ि मेन् टेनन् स अॅक् ट, २००७  
िायद्याची अांमलबजािणी िरण्याबाबि 

  

(५१) *  १२९५५   श्री.शरद रणवपसे, श्री.रामहरी नपनिर, श्री.सांजय दत्ि, 
श्री.अशोि उफव  भाई जगिाप, श्री.मुझफ्फर हुसैन सय्यद, श्रीमिी विद्या 
चव्हाण :   सन्माननीय सामाजजि न् याय मांरी पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील 
काय :- 
  

(१) ज् येष ठ नागरीकाींचा छळ, उतारर्वयातील एकाकीपणा इत यािीींचे र्वाढते प्रमाण 
लक्षात घेऊन ज् येष ठ नागररकाींसाठी मसनीअर मस्ीझन रे्वल् रे्अर अनॅ् ड मेन् ्ेनन् स 
अॅक ्, २००७ हा कायिा अजस्तत र्वात आल्यानींतर तयाची पररणामकारक 
अींमलबजार्वणी करण्यात आलेली नसून बहुसींख् य जजल् ्यात या कायद्यानुसार 
लर्वािाची ननममशतीही करण् यात आलेली नाही, हे खरे आहे काय, 
(२) असल् यास, याबाबत आढार्वा घेण् यात आला आहे काय, त यात काय आढळून 
आले आहे र्व तद्नुसार कोणती कायशर्वाही करण् यात आली र्वा येत आहे, 
(३) असल्यास, ज् येष ठ नागरीकाींना जीर्वन अचिक चाींगले जगता यारे्व, यासाठी 
शासनाकडून आणखी कोणते वर्वशेि प्रयत न करण् यात येत आहेत र्वा येणार आहेत ? 
 

श्री. राजिुमार बिोले : (१) नाही. हे खरे नाही. सिरहू कायिा अजस्ततर्वात 
आल्यानींतर आई-र्वडडल र्व ज्येषठ नागररक याींच्या चररताथश र्व कल्याणाथश ननयम 
२०१० राज्य शासनाने दिनाींक २३ जून, २०१० पासून लागू केले आहेत. हा कायिा 
र्व ननयमाींतगशत ज्येषठ नागररकाींच्या तक्रारी ऐकण्यासाठी जजल्हास्तरार्वर 
न्यायाचिकरणाची स्थापना करण्यात आली आहे. 
(२) याबाबत अद्याप आढार्वा घेण्यात आलेला नाही. तथावप याबाबतची मादहती 
सर्वश जजल्हाचिकारी याींचेकडून मागवर्वण्यात आली आहे. 
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(३) ज्येषठ नागररकाींना जीर्वन अचिक चाींगले जगता यारे्व, यासाठी शासनाकडून 
ज्येषठ नागररकाींसाठी खालील योजना राबवर्वण्यात येत आहेत. 
१) र्वधृ्िारम २) ड ेकेअर से्ं र ३) स्मतृीभ्रींश 
ज्येषठ नागरीकाींसाठी इतर योजना 
    १) एस.्ी. भाड्यामध्ये सर्वलत 
    २) रार्वणबाळ सेर्वा योजना (राषरीय र्वधृ्िापकाळ ननर्वतृती रे्वतन योजना) 
    ३) शासकीय रुगणालयामार्श त वर्वनाशुल्क सेर्वा 
    ४) ज्येषठ नागररकाींना ओळखपत्र 
    ५) र्वधृ्ि सादहजतयक र्व र्वधृ्ि कलार्वताींना मानिन 

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

डिगिोह (दबी) (िा.दहगांणा, जज.नागपूर) येर्थील दमलि िस्त्िी वििासासाठल 
उपलब्ध तनधी इिर िामाांसाठल खचव िेल्याबाबि 

 

(५२) *  १३०७१   श्री.राजेंद्र मुळि, श्री.सांजय दत्ि, श्री.रामहरी नपनिर :   
सन्माननीय सामाजजि न् याय मांरी पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) डडगडोह (िबी) (ता.दहगींणा, जज. नागपूर) येथील िमलत र्वस्तीच्या 
वर्वकासासाठी शासनाकडून ममळालेला ननिी इतर कामाींसाठी खचश केला जात 
असल्यामुळे र्वस्तीतील वर्वकास कामाींची र्व शासनाकडून ममळालेल्या ननिीची 
चौकशी करण्याची मागणी िमलतर्वगाशकडून केली जात असल्याचे दिनाींक ३० 
ऑगस््, २०१५ रोजी र्वा त यासुमारास ननिशशनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उपरोकत प्रकरणाची शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
(३) असल्यास, उपरोकत ननिी इतर कामाींसाठी खचश करणाऱया सींबींचित िोिीर्वर 
शासनाने काय कारर्वाई केली र्वा करण्यात येणार आहे, 
(४) नसल्यास, वर्वलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

श्री. राजिुमार बिोले : (१) हे खरे नाही. 
(२) प्रश्न उद्् ार्वत नाही. 
(३) प्रश्न उद्् ार्वत नाही. 
(४) प्रश्न उद्् ार्वत नाही. 

----------------- 
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परभणी येर्थील निीन िळण (बाय-पास) रस्त्िा मांजूर िरण्याबाबि 

 (५३) *  ११७६६   श्री.अब्दलु्लाखान दरुावणी, श्री.धनांजय मुांि,े श्री.विक्रम िाळे, 
श्री.सतिश चव्हाण, श्री.अमरमसांह पांडिि :   सन्माननीय सािवजतनि बाांधिाम 
(सािवजतनि उपक्रम िगळून) मांरी पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) परभणी शहराबाहेरील जुन्या र्वळण (बायपास) रस्तयाचे काम रद्द करुन 
नवर्वन र्वळण रस्ता मींजूर करण्याबाबत जजल्हा वर्वकास आराखड्यामध्ये मींजूरी 
िेण्याबाबतचे ननयोजन जजल्हाचिकारी, परभणी र्व अचिक्षक अमभयींता, नाींिेड 
याींच्याकड े माहे ऑगस््-सप् े्ंबर, २०१५ मध्ये र्वा तयािरम्यान ननिशशनास आले 
आहे, हे खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, नर्वीन र्वळण रस्ता करण्यासाठीचा आराखडा, भूसींपािन, ननिी, 
उपलब्िता र्व इतर बाबीकरीता थोडकयात मादहती काय आहे, 
(३) तसेच ककती मुितीत सिरील रस्ता पुणश करण्याचे ननयोजन करण्यात आले 
आहे, 
(४) असल्यास, सिर रस्तयाचे काम पूणशतर्वात नेण्यासाठी शासनाने कोणती 
कायशर्वाही केली र्वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, वर्वलींबाची कारणे काय आहेत ? 

श्री. चांद्रिाांि पाटील : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) भूसींपािनाबाबत प्रक्रीया कें द्र सरकारमार्श त प्रगतीत आहे. 
(३) र्व (४) भूसींपािन प्रक्रीया पूणश झाल्यार्वर सवर्वस्तर प्रकल्प अहर्वाल 
(डी.पी.आर.) प्रस्तार्वास कें द्र शासनाची मींजूरी प्राप्त झाल्यार्वर ननवर्विा वर्वियक 
पुढील कायशर्वाही करुन रस्तयाचे काम करण्यात येईल. 
(५) प्रश्न उद्् ार्वत नाही. 

----------------- 
ठाणे जजल््यािील आनांदनगर एम.आय.िी.सी. मधील िां पन् याांििून  

तनयमाचे उल् लांघन होि असल् याबाबि 

(५४) *  ११७५१   श्री.जगन्नार्थ मशांदे, श्री.अब्दलु्लाखान दरुावणी :   सन्माननीय 
उद्योग मांरी पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) अींबरनाथ (जज.ठाणे) शहराला लागून असलेल्या आमशया खींडातील सर्वाशत 
मोठ्या आनींिनगर एमआयडीसीमिील अनेक कीं पन्याींनी  ननयमाींचे उल् लींघन 
केल् याने रोजगार, पयाशर्वरण, प्रििुण असे गींभीर स्र्वरुपाचे प्रश्न ननमाशण झालेले 
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असतानाही हे गैरप्रकार थाींबवर्वण्यासाठी  शासनाच्या सींबींचित वर्वभागाींनीही 
जाणीर्वपूर्वशक िलुशक्ष केले असून या कीं पन्यार्वर तातडीने कारर्वाई करण्यात यार्वी 
यासाठी अींबरनाथ एमआयडीसीमिील अनतररकत अमभयींतयाच् या कायाशलयासमोर 
दिनाींक २५ ऑगस््, २०१५ रोजीपासून तेथील नागरीकाींनी आमरण उपोिण सुरु 
केले होते, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, आनींिनगर एमआयडीसी मिील कीं पन्याच्या वर्वरोिात अद्याप 
कारर्वाई न होण्याची सर्वशसािारण कारणे काय आहेत, 
(३) असल्यास, सींबींचित वर्वभागाच्या हलगजीपणामुळे यातील काही कीं पन्या 
प्रििुण ननयींत्रण महामींडळाकडून ननयममत तपासणी करुन न घेता खो्े अहर्वाल 
सािर कररत असल्याने प्रििुणात मोठी र्वाढ झाली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, एमआयडीसी क्षेत्रात स्थाननकाींना पयशरे्वक्षकीय नोकऱयाींमध्ये ५० 
्कके तर इतर नोकऱयाींमध्ये ८० ्कके नोकरभरती करण्याचा सरकारचा ननयम 
असताना येथील बहुताींश कीं पन्या या सिर ननयमाचे पालन करीत नाही, हे ही 
खरे आहे काय, 
(५) असल्यास, यासींपूणश प्रकरणाची चौकशी करण्यात आली आहे काय, तयात 
काय आढळून आले, 
(६) असल्यास, सिर कीं पन्यावर्वरोिात र्व अननयममततेबाबत सींबींचित अचिकाऱयाींर्वर 
कोणती कारर्वाई केली र्वा करण्यात येणार आहे, 
(७) नसल्यास, वर्वलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

श्री. सुभाष देसाई : (१) र्व (२) या सींिभाशत नागररकाींनी दिनाींक २५/०८/२०१५ र्व 
२६/०८/२०१५ राजी उपोिण केले होते. तथावप, सिर समस्याींबाबत सींबींिीत 
वर्वभागाींकडून िलुशक्ष होत असल्याची बाब खरी नाही. 
(३) सिर औद्योचगक महामींडळाने रासायननक साींडपाणी र्वादहन्या, पींपहाऊस र्व 
प्रकक्रया केलेले साींडपाणी र्वाहून नेण्यासाठी वर्वसगश र्वादहन्या ्ाकलेल्या आहेत. 
तयाींची कायशक्षमता महाराषर ननयींत्रण प्रििूण मींडळाकडून ननयममतपणे 
तपासण्यात येते. 
     सिर औद्योचगक र्वसाहतीमध्ये महाराषर प्रििूण ननयींत्रण मींडळाने 
सींमतीपत्रात नेमून दिलेल्या अ्ी र्व शतींचे उल्लींघन केल्यामुळे २५ 
उद्योगाींवर्वरुध्ि कारर्वाई करण्यात आली असून तयापैकी २ उद्योगाींना कारणे 
िाखर्वा नो्ीस, १८ उद्योगाींना प्रस्तावर्वत ननिेश र्व ५ उद्योगाींना उतपािन बींिी 
आिेश िेण्यात आले आहेत. 
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(४), (५) र्व (६) हे खरे नाही. 
     शासन ननणशय, उद्योग, ऊजाश र्व कामगार वर्वभाग, दिनाींक १७/११/२००८ 
अन्र्वये राज्यातील सर्वश औद्योचगक घ्काींमध्ये पयशरे्वक्षकीय रेणीत ककमान ५० 
्कके र्व इतर रेणीत ककमान ८० ्कके स्थाननक उमेिर्वाराींना नोकऱयाींमध्ये 
प्रािान्य िेण्याची तरतिू करण्यात आली आहे. तयानुसार आनींिनगर एमआयडीसी 
क्षेत्रातील औद्योचगक घ्काींमध्ये स्थाननक उमेिर्वाराींचे प्रमाण राखले असल्याचे 
दिसून येते. 
(७) प्रश्न उद्् ार्वत नाही. 

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

नागपूर येर्थील रामझुला या पुलाच्या बाांधिामाबाबि 

(५५) *  ११०२१   श्री.अतनल सोले, श्री.नागो गाणार, श्री.ममिेश भाांगडिया :  
िाराांकिि प्रश्न क्रमाांि ९७४७ ला ददनाांि १३ जलैु, २०१५ रोजी ददलेल्या 
उत्िराच्या सांदभावि:    सन्माननीय सािवजतनि बाांधिाम (सािवजतनि उपक्रम) 
मांरी पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) नागपूर येथील रामझुला या पुलाचे एका बाजचेू बाींिकाम पूणश झाले, हे खरे 
आहे काय, 
(२) असल्यास, उर्वशररत िसु-या बाजूचे काम रेल्रे्वने अडवर्वले, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, रेल्रे्वने ११ को्ी रुपयाींची मागणी केली आहे, हे खरे काय, 
(४) असल्यास, सिर काम तर्वररत पूणश होण्याच्या दृष्ीने शासनाने काय 
कायशर्वाही केली र्वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, वर्वलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

श्री. एिनार्थ मशांदे : (१) होय. 
(२) मध्य रेल्रे्वने कोडल चाजेस रेल्रे्व वर्वभागाकड ेजमा केल्यामशर्वाय काम सुरु 
करु नये असे महामींडळास सूचचत केले होते. 
(३) होय. 
(४) दिनाींक २४.०९.२०१५ पासून जुना पूल तोडण्याची कायशर्वाही प्रगतीत आहे. 
तसेच ्प्पा-२ च्या उड्डाणपलूाचे िोन स्तींभाींचे पायासह काम पूणश झाले आहे. 
उर्वशररत काम प्रगतीत आहे. 
(५) प्रश् न उद्् ार्वत नाही. 

----------------- 
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राज्यािील आश्रमशाळाांना धान्य पुरिठा िरण्यासाठल  
तनविदा प्रकक्रया पूणव िरण्याबाबि 

 (५६) *  ११४३४   श्री.हररमसांग राठोि, श्री.सांजय दत्ि, श्री.अशोि उफव  भाई 
जगिाप, श्री.मुझफ्फर हुसैन सय्यद :   सन्माननीय आददिासी वििास मांरी 
पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यात यार्विी प्रकल्प कायाशलयाना प्रथमच आरमशाळाींना लागणारे िान्य र्व 
ककराणा र्वस्तु खरेिीचे अचिकार िेण्यात आले आहेत, मात्र ननवर्विा काढण्यास 
उशीर होत असल्याने िोन मदहने उल्ूनही आरमशाळाींना िान्य पुरर्वठा झालेला 
नाही, तयामुळे वर्वद्यार्थयाांच्या जेर्वणाची सोय करताना मुख्याध्यापक र्व 
अचिक्षकाींना समस्या येत असल्याचे माहे सप् े्ंबर, २०१५ मध्ये र्वा तया िरम्यान 
ननिशशनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सिर आरमशाळाींना सुरळीत िान्यपुरर्वठा करण्यासाठी तातकाळ 
ननवर्विा प्रकक्रया पूणश करण्याबाबत शासनाने कोणती कायशर्वाही केली र्वा करण्यात 
येत आहे, 
(३) नसल्यास, वर्वलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

श्री. विष्ट् ण ुसिरा : (१) हे खरे नाही. 
     सन २०१५-१६ साठी शासकीय आरमशाळाींना  लागणारे िान्य र्व   
ककराणा र्वस्त ु खरेिीचे अचिकार हे अपर आयुकत स्तरार्वर िेण्यात आलेले 
आहेत.  तयाींनी वर्वहीत मुितीत ई-ननवर्विा प्रमसध्ि केलेल्या आहेत. परींतू काही 
ताींबत्रक अडचणीमुळे (ई-ननवर्विेला अल्प प्रनतसाि ककीं र्वा पात्र ननवर्विािारकाींचे 
नमुने वर्वहीत स्पेमशर्ीकेशन प्रमाणे नसणे इ.) ननवर्विा प्रकक्रया अींनतम करण्यात 
जािा कालार्विी लागलेला आहे. शासन ननणशय दिनाींक २५/०२/२०१४ नुसार ताींिळु 
र्व इतर उपलब्ि अन्निान्य र्व कडिान्य आदिर्वासी वर्वकास महामींडळ नामशक, 
याींचे कडून आर्वश्यकतेनुसार खरेिी करण्यात येत आहे. तसेच उर्वशरीत 
अन्निान्य,  कडिान्य र्व इतर ककराणामाल  प्रकल्प अचिकारी याींचे स्तरार्वर 
खरेिी करण्यात येत आहे. 
(२) अपर आयुकत, आदिर्वासी वर्वकास, नामशक/ठाणे/अमरार्वती/नागपूर याींचे 
स्तरार्वर अन्निान्य, कडिान्य र्व इतर ककराणामाल खरेिीसाठी राबवर्वण्यात 
आलेल्या ई-ननवर्विा प्रक्रीयेच्या प्रस्तार्वास वर्वततीय मान्यता िेण्याची कायशर्वाही सुरू 
आहे. 
(३) प्रश्न उद्् ार्वत नाही. 

----------------- 
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पुसद, पाांढरिििा, दयावपूर, आिोट, अमराििी येर्थील सहिारी ित्िािर 
चालणाऱ्या सुिधगरण्यामध्ये झालेला गैरव्यिहार 

(५७) *  १४२७८   प्रा.जोगेन्द्र ििाि े:   सन्माननीय िस्त् रोद्योग मांरी पढुील 
गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) वर्विभाशतील र्वऱहाड प्राींतात पुसि, पाींढरकर्वडा, ियाशपूर, आको्, अमरार्वती 
येथील सहकारी ततर्वार्वरील चालणाऱया सुतचगरण्याींच्या सींचालकाींनी कोट्यर्विी 
रुपये शासनाकडून अनिुान घेर्वनू केलेल्या गैरव्यर्वहारामुळे सिर चगरण्या बींि 
पडून हजारो कामगार बेरोजगार झाले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, रूपये १९४ को्ी १८ लाखाचे िेणे कामगाराींना अद्यापही न 
ममळाल्याचे माहे ऑक्ोबर, २०१५ मध्ये र्वा तयासुमारास ननिशशनास आले, हे ही 
खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उकत कामगाराींची थककत रककम तयाींना िेण्याबाबत शासनाने 
कोणती कायशर्वाही केली र्वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, वर्वलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

 

श्री. चांद्रिाांि पाटील : (१) अींशत: खरे आहे. 
     वर्विभाशमध्ये ५ सूतचगरण्या अर्वसायनात आहेत.  अमरार्वती येथील सहकारी 
सूतचगरणी वर्वद्यतु मींडळाने चगरणीचा वर्वद्यतु पुरर्वठा बींि केल्याने दिनाींक 
२३.३.१९८७ पासून बींि पडली. पुसि येथील यर्वतमाळ जजल्हा सूत र्व कापड 
चगरणी मयाश., पुसि या  चगरणीचा ननिी सींपुष्ात आल्याने दिनाींक २६.२.१९९१ 
पासून बींि पडली. पाींढरकर्वडा येथील सहकारी सूतचगरणीची आचथशक जस्थती 
डबघाईस आल्याने दिनाींक ३१.३.१९९६ पासून बींि पडली. ियाशपूर येथील सहकारी 
सूतचगरणी सहकार न्यायालयाच्या आिेशानुसार महाराषर राज्य सहकारी बकेँने 
चगरणीची मालमतता जप्त केल्याने दिनाींक २.७.२००७ पासून बींि पडली. आको् 
येथील सहकारी सूतचगरणी चगरणीने वर्वद्युत बबलाचा भरणा न केल्यामुळे 
चगरणीचा वर्वद्यतु पुरर्वठा खींडीत होऊन चगरणी दिनाींक २५.६.१९९८ पासून बींि 
पडली. प्रस्ततु ५ ही सहकारी सूतचगरण्याींसींिभाशत प्रकरणे न्यायप्रवर्वषठ आहेत. 
   आको् तालुका सहकारी सूतचगरणी मयाश. आको्, या चगरणीसींिभाशतील    
दि. १.४.१९९४ ते दि. ३१.३.१९९७ या कालार्विीच्या लेखा पररक्षण अहर्वालानुसार 
सिर कालार्विीतील गैरव्यर्वहाराबाबत कलम ८८ अींतगशत चौकशी करुन चौकशी 
अहर्वालाच्या अनिुींगाने व्यर्वस्थापनार्वर जबाबिारी ननजश्चत करण्यात आली 
आहे.     
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(२) हे खरे नाही.   
     वर्विभाशतील अर्वसायनातील ५ सहकारी सूतचगरण्याींमिील कामगाराींची िेणी 
रु.१५५३.२५ लाख आहेत. 
(३) अर्वसायनातील सहकारी सूतचगरण्याींची अर्वसायन कायशर्वाही पूणश करुन 
कामगाराींची िेणी प्रािान्य क्रम प्रमाणे भागवर्वण्यात येत आहेत.    
(४) प्रश्न उद्् ार्वत नाही.  

----------------- 
गुांज येर्थील (जज.पालघर) जव्हार आददिासी वििास प्रिल्पाांिगवि  

असणाऱ्या शासिीय आश्रमशाळेची झालेली दरूिस्त्र्था 
(५८) *  १२०६५   श्री.आनांद ठािूर, श्री.हेमांि टिले, श्री.सुतनल िटिरे :   
सन्माननीय आददिासी वििास मांरी पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) गुींज येथील (जज.पालघर) जव्हार आदिर्वासी वर्वकास प्रकल्पाींतगशत येणाऱया 
शासकीय आरमशाळेची इमारत अतयींत ियनीय जस्थतीत असल्याची बाब माहे 
ऑगस्् २०१५ र्वा तयािरम्यान ननिशशनास आली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सार्वशजननक बाींिकाम वर्वभागाने केलेल्या बाींिकाम ननररक्षण 
अहर्वालात गुींज आरम शाळेच्या इमारती र्वापरण्यास योगय नसल्याचा अहर्वाल 
जव्हार प्रकल्प अचिकाऱयाींना माहे जुलै, २०१४ मध्ये र्वा तयािरम्यान सािर 
केलेला आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उकत प्रकरणी चौकशी करण्यात आली आहे काय, 
(४) असल्यास, चौकशीच्या अनिुींगाने वर्वद्यार्थयाांची पयाशयी व्यर्वस्था करुन 
इमारतीची िरुूस्ती र्वा पनुननशमाण करण्याबाबत शासनाने तातडीने कोणती 
कारर्वाई र्वा उपाययोजना करणार आहे र्वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, वर्वलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

श्री. विष्ट् ण ुसिरा : (१) हे खरे आहे. 
(२) अींशत: खरे आहे. 
     उपवर्वभागीय अचिकारी, सा.बाीं.वर्व., र्वाडा याींनी तयाींचे पत्र दिनाींक ४.३.२०१५ 
अन्र्वये गुींज आरम शाळेच्या इमारती र्वापरास अयोगय असल्याचे प्रकल्प 
अचिकारी, एकाजतमक आदिर्वासी वर्वकास प्रकल्प, जव्हार याींना कळवर्वले आहे. 
(३) र्व (४) गुींज आरम शाळेकररता खपुरी, ता.र्वाडा येथे इमारत भाडयाने 
घेण्याकरीता प्रकल्प अचिकारी, एकाजतमक आदिर्वासी वर्वकास प्रकल्प, जव्हार 
याींच्या स्तरार्वरुन कायशर्वाही सुरु आहे. 
(५) प्रश्न उद्् ार्वत नाही. 

----------------- 
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बीि जजल््यािील नोंदणी रद्द झालेल्या ि अिसायनािील  
सांस्त्र्थाांचे बेिायदेशीरररत्या पनुजीिन िेल्याबाबि 

(५९) *  ११८४८   श्री.अमरमसांह पांडिि, श्री.अब्दलु्लाखान दरुावणी, श्री.सतिश 
चव्हाण, श्री.धनांजय मुांि,े श्री.विक्रम िाळे, िॉ.अपिूव दहरे :   सन्माननीय सहिार 
मांरी पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) राज्य शासनाने सहकार वर्वभागामार्श त राज्यातील सहकारी सींस्थाींचे सव्हेक्षण 
करुन कायशस्थचगत र्व बींि सींस्थाींची नोंिणी रद्द करण्याचा ननणशय घेतल्यामुळे 
अनेक सहकारी गहृननमाशण सींस्थाींची नोंिणी रद्द होऊन ममळकतीचे हस्ताींतरण न 
झालेल्या गहृननमाशण सींस्थाींच्या ममळकती पुन्हा बबल्डर/वर्वकासक याींच्या नार्वार्वर 
होण्याचा िोका ननमाशण झाला असून लातूर येथील वर्वभागीय सहननबींिक, 
सहकारी सींस्था,  याींनी माहे रे्ब्रुर्वारी, २०१५ मध्ये र्वा तयािरम्यान बीड 
जजल््यातील नोंिणी रद्द झालेल्या ७३ आणण अर्वसायनातील २६ सहकारी सींस्थाींचे 
पुनजीर्वन करण्याचे आिेश दिले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, अनेक सहकारी गहृननमाशण सींस्थाींच्या ममळकतीचे मानीर्व 
अमभहस्ताींतरण होण्यापूर्वीच सिर सींस्था नोंिणी रद्द झाल्याने बबल्डर / वर्वकासक 
याींचा र्ायिा होऊन सर्वशसामान्य जनतेत शासनावर्वियी रोि ननमाशण झाला असून 
लातूर येथील वर्वभागीय सहननबींिक कायाशलयात शेकडो अवपल र्विाशनरु्विे प्रलींबबत 
असताना आचथशक दहतसींबींि जोपासून सुमारे ९९ सींस्थाींचा समारे्वश बीड जजल्हा 
बँकेच्या मतिार यािीत करण्यासाठी आिेश पारीत करण्यात आले, हे ही खरे 
आहे काय, 
(३) असल्यास, नोंिणी रद्द झालेल्या अर्वसायनातील सींस्थाींचे पनुजीर्वन करताना 
बनार्व् स्र्वाक्षऱया, बनार्व् कागिपत्र े आिीींचा मोठ्या प्रमाणार्वर गैरर्वापर 
झाल्याची तक्रार माहे ऑक्ोबर, २०१५ मध्ये र्वा तयािरम्यान करण्यात आली 
आहे, हे खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, सहकारी गहृननमाशण सींस्थाींची नोंिणी रद्द करण्याच्या सींिभाशत 
ननकिात बिल करण्याची बाब शासनस्तरार्वर वर्वचारािीन आहे, हे खरे आहे काय, 
(५) असल्यास, बोगस सहकारी सींस्थाींचे पनुजीर्वन केल्याप्रकरणी िोिीवर्वरुध्ि 
कोणती केली र्वा कारर्वाई करण्यात येणार आहे, 
(६) नसल्यास, वर्वलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
 



58 

श्री. चांद्रिाांि पाटील : (१) नाही. सींबींचित सहायक ननबींिक, बीड याींनी ४३ 
सींस्थाींचे अर्वसायनाचे आणण १०६ सींस्थाचे नोंिणी रद्द करण्याचे आिेश पाररत 
केले होते, तयार्वर महाराषर सहकारी सींस्था  अचिननयम, १९६० चे कलम १०४ 
अींतगशत एकूण ४३ सींस्थाींनी अर्वसायनाचे अींतीम आिेश आव्हाननत करणारे अवपल 
सहननबींिक, लातूर याींचेकड े िाखल केलेले होते र्व १०६ सींस्थाींनी नोंिणी रद्द 
करण्याचे आिेश आव्हाननत करणारे अवपल िाखल केले होते. या अवपलामध्ये 
कोणतयाही गहृननमाशण सींस्थाींचा समारे्वश नव्हता. सिर अवपल हे वर्वलींब 
क्षमापनाचे अजाशसह िाखल केले होते, तयार्वर वर्वलींब क्षमावपत करण्याचे आिेश 
पाररत करुन सुनार्वणी अींती अवपल अींशत: मींजूर करुन सहायक ननबींिक याींनी 
रे्र ननणशय घेण्याचे आिेश केलेले आहेत. 
(२) नाही. 
(३) अशी तक्रार प्राप्त झालेली नाही. 
(४) नोिींणी रद्द करण्याची अचिननयमात स्पष् तरतिू आहे. 
(५) प्रश्न उद्् ार्वत नाही. 
(६) प्रश्न उद्् ार्वत नाही. 

----------------- 
िल्याण मशळफाटा (जज.ठाणे) रस्त्त्यािरील िाहिूि िोंिी सोिविण्याबाबि 

(६०) *  ११२४८   श्री.सांजय दत्ि, श्री.मुझफ्फर हुसैन सय्यद, श्री.अशोि उफव  
भाई जगिाप, श्री.शरद रणवपसे :   सन्माननीय सािवजतनि बाांधिाम 
(सािवजतनि उपक्रम) मांरी पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) ठाणे जजल््यातील कल्याण-मशळर्ा्ा रस्तयार्वरील र्वाहतकू कोंडीचा प्रश्न 
सोडवर्वण्यासाठी कल्याण-मशळर्ा्ा एमलव्हे्ेड रस्ता तयार करण्यात येणार 
असल्याची मादहती ठाण्याचे पालकमींत्री र्व सार्वशजननक बाींिकाम मींत्री महोियाींनी 
दिनाींक २२ सप् े्ंबर, २०१५ रोजी दिल्याचे ननिशशनास आले हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, कल्याण-मशळर्ा्ा एमलव्हे्ेड रस्ता तयार करण्यासाठी आर्वश्यक 
असणारा ननिी उभारुन रस्तयाचे काम सुरु करण्याबाबत कोणती कायशर्वाही केली 
र्वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, वर्वलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. एिनार्थ मशांदे : (१) हे खरे आहे. 
     कल्याण शहरातील र्वाहतूक कोंडी सोडवर्वण्यासाठी मभर्वींडी-कल्याण-मशळर्ा्ा 
रस्तयार्वर साखळी क्र. ०/०० ते २१/०० िरम्यान ६.५ कक.मी. लाींबीत सहा 
पिरीकरण र्व उर्वशररत लाींबीत चार पिरी एमलव्हे्हड रस्ता बाींिणे प्रकल्पासाठी 
महाराषर राज्य रस्ते वर्वकास महामींडळास अींमलबजार्वणी यींत्रणा म्हणनू घोवित 
करण्यास दिनाींक ३०.११.२०१५ रोजीच्या मींबत्र मींडळ पायाभूत सुवर्विा सममतीच्या 
बैठकीत मान्यता दिली आहे. 
(२) सिर प्रकल्पाचा ताींबत्रक र्व आचथशक सुसाध्यता अहर्वाल तयार करण्यासाठी 
सल्लागार नेमणकूीची कायशर्वाही करण्यात येत आहे. 
(३) प्रश्न उद्् ार्वत नाही. 

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

 
 

दमपूर मोहदा (िा.जजििी, जज.चांद्रपूर) येर्थील ितनष्ट्ठ महाविद्यालयािील 
विद्यार्थयांनी आत्महत्येचा िेलेला प्रयत्न 

(६१) *  १३११०   श्री.रामहरी नपनिर, श्री.अनांि गािगीळ, श्री.हररमसांग राठोि, 
श्री.सांजय दत्ि, श्री.अशोि उफव  भाई जगिाप, श्री.अमरनार्थ राजूरिर, 
श्री.मुझफ्फर हुसैन सय्यद, श्री.प्रिाश गजमभये :   सन्माननीय सामाजजि न् याय 
मांरी पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
 (१) िमपूर मोहिा (ता.जजर्वती, जज.चींद्रपूर) येथील कननषठ महावर्वद्यालयातील र्वगश 
१२ र्वी च्या ४ वर्वद्यार्थयाांनी झेंडार्वींिनाच्यारे्वळी स््ेजर्वर सर्वाशसमक्ष वर्वि प्राशन 
करून आतमहतया करण्याचा प्रयतन केल्याचे दिनाींक १५ ऑगस््, २०१५ रोजी र्वा 
तयासुमारास ननिशशनास आले, हे खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, िमपूर मोहिा येथील वर्वठ्ठलरार्व जािर्व कननषठ महावर्वद्यालय 
आरमशाळेत अनेक समस्या असून तया समस्या पूणश करण्यात याव्यात यासाठी 
अनेक दिर्वसाींपासून येथील वर्वद्यार्थयाांनी पाठपुरार्वा करूनही तयाींच्या मागण्या पूणश 
न करता तयाींना िबार्वाखाली ठेर्वत असल्याने सिरील वर्वद्यार्थयाांनी आतमहतयेचा 
प्रयतन केला, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उपरोकत प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
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(४) असल्यास, चौकशीच्या अनुिींगाने शासनाने कोणती कायशर्वाही केली र्वा 
करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, वर्वलींबाची कारणे काय आहेत ? 

श्री. राजिुमार बिोले : (१) र्व (२) होय अींशत: खरे आहे. 
     चींद्रपूर जजल््यातील वर्वठ्ठलरार्व जािर्व कननषठ महावर्वियालयातील चार 
वर्वद्यार्थयाांनी दि.१५.०८.२०१५ रोजी स्र्वातींत्र्य दिनाच्या कायशक्रमात ४ वर्वद्यार्थयाांनी 
वर्वि प्राशन करुन आतमहतयेचा प्रयतन केला, हे खरे आहे. याबाबतच्या चौकशीत 
सिर महावर्वद्यालयात तीन वर्वियाींचे मशक्षक नेमण्यात आले नसल्याचे आढळून 
आले. मात्र, सिर वर्वद्यार्थयाांना मशषयर्वतृती ममळाल्याचे ननिशशनास आले आहे. 
(३) होय. 
(४) वर्वद्यार्थयाांकररता तातकाळ वर्विय मशक्षक नेमण्याबाबत कळवर्वण्यात आले 
होते. र्व तयानुसार वर्विय मशक्षक नेमण्यात आले आहेत. 
(५) प्रश्न उद्् ार्वत नाही. 

----------------- 
राज्यािील िस्त्रोद्योग िीजदरािील िाढ, निे िस्त्रोद्योग धोरण  

आणण िापूस साठेबाजीमुळे सांिटाि आल्याबाबि 

(६२) *  ११५८६   श्री.माणणिराि ठािरे, श्री.सांजय दत्ि, श्री.अशोि उफव  भाई 
जगिाप, श्री.राजेंद्र मुळि, श्री.मुझफ्फर हुसैन सय्यद, श्री.शरद रणवपसे, िॉ.सुधीर 
िाांबे, श्री.विक्रम िाळे, श्री.सतिश चव्हाण, श्री.सुभाष झाांबि :   सन्माननीय 
िस्त् रोद्योग मांरी पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील साींगली जजल््यातील तसेच इतर र्वस्त्रोद्योग र्वीजिरातील र्वाढ, 
नरे्व र्वस्त्रोद्योग िोरण आणण कीं पनीच्या कापूस साठेबाजीमुळे सींक्ात आल् याने 
यार्विी १६० सूतचगरण्या बींि ठेर्वाव्या लागणार असल्याचे माहे ऑगस््, २०१५ 
मध्ये र्वा तयािरम्यान ननिशशनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, या सूतचगरण्याींना उतपािन खचश र्व बाजारातील िर याींचा समतोल 
राखण्याच्या दृष्ीने सहकायश योजना राबवर्वण्याबाबत शासनाने कोणती कायशर्वाही 
केली र्वा करण्यात येत आहे, 
(३) असल्यास, र्वस्त्रोद्योग द्कर्वनू ठेर्वण्यासाठी शासनाने कोणती उपाययोजना 
केली र्वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, वर्वलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. चांद्रिाांि पाटील : (१)  हे खरे नाही. 
    राज्यात एकूण ६६ सहकारी सूतचगरण्या उतपािनाखाली आहेत. पकैी ११ 
सहकारी सूतचगरण्या आचथशक अडचणीमुळे बींि आहेत.  बींि असलेल्या ११ 
सहकारी सूतचगरण्याींपकैी ८ सहकारी सूतचगरण्याींनी मींजूर प्रकल्प अहर्वालाप्रमाणे 
स्र्व-भागभाींडर्वल र्व वर्वततीय सींस्थेकडून कजश उभारणी केली नसल्याने प्रकल्प पूणश 
क्षमतेने उतपािनाखाली न आणल्याने र्विशनक्षमता कमी होऊन बींि झाल्या 
आहेत.  तसेच ३ सहकारी सूतचगरण्या यींत्रसामुग्री जनुी असल्याने उतपािन 
क्षमता कमी होऊन बींि झाल्या आहेत. र्वीज िरर्वाढ, नरे्व र्वस्त्रोद्योग िोरण 
अथर्वा कीं पन्याींच्या कापूस साठेबाजीमुळे सूतचगरण्या सींक्ात आल्याचे ननिशशनास 
आले नाही. 
     राज् यातील उतपािनाखाली असलेल्या एकूण सूतचगरण्याींपकैी साींगली 
जजल्हयात एकूण १० सहकारी सूतचगरण्या आहेत.  यातील ३ सहकारी 
सूतचगरण्या आचथशक अडचणीमुळे र्व आिुननकीकरण पूणश न केल्याने  बींि असून 
७ सहकारी सूतचगरण्या सुरु आहेत.  
(२) प्रश्न उद्् ार्वत नाही.      
(३) र्वस्त्रोद्योगाच्या वर्वकासासाठी राज्य शासनाने र्वस्त्रोद्योग िोरण अींमलात 
आणले आहे.  
(४) प्रश्न उद्् ार्वत नाही.      

----------------- 
यरांगाबाद शहराबाहेरील बीि रस्त् त् याच्या दनुस्त्िीबाबि 

(६३) *  १३५३१   श्री.विक्रम िाळे :   सन्माननीय सािवजतनि बाांधिाम 
(सािवजतनि उपक्रम िगळून) मांरी पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) औरींगाबाि शहराबाहेरील बीड रस् त याची िरुर्वस् था झाल् याने अपघात होर्वनू 
मतृ यचेू प्रमाण र्वाढत आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल् यास, सिर रस् त याची पाहणी केली आहे काय, 
(३) असल् यास, पाहणीचे ननष किश काय आहेत र्व तद्नुसार सिर रस् त याची िरुूस् ती 
करणेबाबत कोणती कायशर्वाही केली र्वा करण् यात येत आहे, 
(४) नसल् यास, वर्वलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

श्री. चांद्रिाांि पाटील : (१) रस्तयाची िरुार्वस्था झाल्याने अपघात होऊन मतृयूचे 
प्रमाण र्वाढत आहे, हे खरे नाही. 
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(२) रस्तयाच्या िेखभाल र्व िरुुस्तीच्या अनुिींगाने रे्वळोरे्वळी तपासणी / पहाणी 
करण्यात आली आहे. 
(३) रस्ता सुजस्थतीत असून र्वाहतुकीस योगय आहे. तसेच र्वाहतकू सुरक्षेच्या 
दृष्ीकोनातनू पोलीस आयुकत, औरींगाबाि याींनी सुचवर्वल्याप्रमाणे बीड बायपास 
र्वर ८ दठकाणाींर्वरील िभुाजक बींि केले आहेत र्व आर्वश्यकतेनुसार काही दठकाणी 
रस्तयार्वर गतीरोिक बसवर्वण्यात आले आहेत. 
(४) प्रश् न उद्् ार्वत नाही. 

----------------- 
राज्यािील विमुक्ि जािी ि भटक्या जमािी आश्रम शाळाांमधील अतिररक्ि 

िमवचाऱ्याांचे समायोजन िनन र्थिीि ि तनयममि िेिन देण्याबाबि 

(६४) *  १३९५०   श्री.नागो गाणार, श्री.अतनल सोले, श्री.रामनार्थ मोिे :   
सन्माननीय सामाजजि न् याय मांरी पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यात वर्वमुकत जाती र्व भ्कया जमाती अनिुाननत आरम शाळाींमध्ये 
अद्यापपारे्वतो ककती र्व केव्हापासून अनतररकत कमशचारी आहेत, 
(२) असल्यास, सिर अनतररकत कमशचाऱ याींच्या समायोजनाबाबत शासनाने कोणती 
कायशर्वाही केली र्वा करण्यात येत आहे तसेच सिर समायोजन प्रकक्रया केव्हापयांत 
पूणश करण्यात येणार आहे, 
(३) असल्यास, वर्वमुकत जाती भ्कया जमाती आरम शाळेतील मशक्षक 
कमशचाऱयाींना िरमहा रे्वतन अिा करण्यात येते, हे खरे आहे काय, 
(४) नसल्यास, तयाींना िरमहा रे्वतन अिा करण्याबाबत शासनाने कोणती 
कायशर्वाही केली र्वा करण्यात येत आहे, िरमहा रे्वतन अिा करण्यास ककती 
कालार्विी अपेक्षक्षत आहे ? 
 

श्री. राजिुमार बिोले : (१) आजममतीस राज्यात वर्वजाभज अनिुाननत 
आरमशाळाींमध्ये एकूण ९१५ मशक्षक, मशक्षकेततर कमशचारी अनतररकत ठरलेले 
आहेत. सािारणत: शकै्षणणक र्विश २०१०-११ पासून प्सींख्या कमी झाल्यामुळे 
कमशचारी अनतररकत ठरलेले आहेत. 
(२) जसजशी ररकत पिे उपलब्ि होतील तयाप्रमाणे अशा ररकत पिाींर्वर अनतररकत 
कमशचाऱयाींचे समायोजन करण्यात येणार आहे. तथावप, अनतररकत कमशचाऱयाींची 
सींख्या मोठ्या प्रमाणात असल्याने र्व तयाप्रमाणात ररकत पिे उपलब्ि होत 
नसल्याने या कमशचाऱयाींचे समायोजन होण्यास बराच कालार्विी लागणार आहे. 
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(३) र्व (४) वर्वद्याथी सींख्येअभार्वी अनतररकत ठरलेल्या कमशचाऱयाींना िरमाह रे्वतन 
अिा करण्यात येते. तथावप, मान्यता रद्द केलेल्या आरमशाळेतील कमशचाऱयाींचे 
समायोजन झाल्यामशर्वाय तयाींना रे्वतन अिा करता येत नाही. मात्र, 
समायोजनानींतर तयाींचे रे्वतन अिा करण्याची कायशर्वाही करण्यात येते. 

----------------- 
नांदरुबार येर्थील शासिीय िसि ज गहृाि ६०० विद्यार्थयांना प्रिेश देण्याबाबि 

(६५) * १३०३७ श्री.चांद्रिाांि रघुिांशी, श्री.सांजय दत्ि, श्री.अशोि उफव  भाई जगिाप : 
सन्माननीय सामाजजि न् याय मांरी पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) नींिरुबार येथील शासकीय र्वसत ज गहृातील प्ररे्वशापासून ६०० वर्वद्याथी र्वींचचत 
असल् याचे माहे ऑक ्ोबर, २०१५ मध् ये र्वा त यािरम् यान ननिशशनास आले, हे खरे 
आहे काय, 
(२) असल् यास, उपरोकत शासकीय र्वसत ज गहृात ६०० वर्वद्यार्थ याांना प्ररे्वश 
िेण् यासाठी शासनाने कोणती कायशर्वाही केली र्वा करण् यात येत आहे, 
(३) नसल् यास, वर्वलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

श्री. राजिुमार बिोले : (१) नाही. 
(२) नींिरुबार जजल््यातील शासकीय र्वसनतगहृातील एकूण मान्य सींख्या २७५ 
असून तयापैकी ररकत असलेल्या १३१ जागाींपकैी १२३ जागेर्वर वर्वद्यार्थयाांना प्ररे्वश 
िेण्यात आला आहे. 
(३) प्रश्न उद्् ार्वत नाही. 

----------------- 
मुांबईिील सािवजतनि बाांधिाम विभागाि झालेला गैरव्यिहार 

(६६) *  १२८४५  श्री.नरेंद्र पाटील, श्री.किरण पािसिर, श्री.जयांि पाटील, श्रीमिी 
हुस्त्नबान ू खमलफे, श्री.राजेंद्र मुळि, श्री.रामहरी नपनिर, श्री.मुझफ्फर हुसैन 
सय्यद, श्री.अशोि उफव  भाई जगिाप, श्री.सांजय दत्ि, िॉ.अपिूव दहरे, श्री.सुभाष 
झाांबि, श्री.अनांि गािगीळ : िाराांकिि प्रश्न क्रमाांि २८३७ ला ददनाांि २७ माचव, 
२०१५ रोजी ददलेल्या उत्िराच्या सांदभावि: सन्माननीय सािवजतनि बाांधिाम 
(सािवजतनि उपक्रम िगळून) मांरी पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) मुींबईतील सार्वशजननक बाींिकाम वर्वभागातील सरकारी कामाचे खो्े चाचणी 
अहर्वाल सािर करून तसेच अमभयींतयाने माहे मे, २०१५ मध्ये पिभार 
सोडल्यानींतर सुमारे ६५ को्ी रुपयाींची कीं त्रा्े िेणे, कोट्यर्विी रुपयाींची बनार्व् 
कामे िाखर्वनू ५ को्ी रुपयाींचा गैरव्यर्वहार झाल्याचे दिनाींक २ सप् े्ंबर, २०१५ 
रोजी ननिशशनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, याप्रकरणी कायशकारी अमभयींतयासह २२ बाींिकाम अमभयींतयाींना 
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ननलींबबत करुन र्ौजिारी गुन्हा नोंिर्वला असून १९ कीं त्रा्िाराींना काळ्या यािीत 
्ाकण्यात आल्याचे ननिशशनास आले, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, अचिक्षक अमभयींता, मुींबई याींचेकडील चौकशी अहर्वाल तसेच 
मुख्य कायशकारी अमभयींता, सार्वशजननक बाींिकाम प्रािेमशक वर्वभाग, मुींबई 
याींचेकडून मागवर्वण्यात आलेले अमभप्राय शासनास प्राप्त झाले आहेत काय, 
(४) असल्यास, प्राप्त अहर्वालानुसार गैरव्यर्वहार करणाऱया िोिीींर्वर कारर्वाई करुन 
तयाींच्याकडून सिर रककम र्वसुल करण्याबाबत शासनाने कोणती कारर्वाई केली र्वा 
करण्यात येत आहे 
(५) नसल्यास, वर्वलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

श्री. चांद्रिाांि पाटील : (१) (अ) महालेखापाल याींनी ननिशशनास आणनू दिलेल्या 
सींशयास्पि चाचणी अहर्वालाच्या अनुिींगाने िक्षता र्व गुण ननयींत्रण मींडळ, कोकण 
भर्वन, नर्वी मुींबई याींनी केलेल्या तपासणीमध्ये २५ कामाींच्या चाचणी शुल्काचे 
रु.१,१४,२५०/- इतकया रककमेची र्सर्वणकू झाल्याचे ननिशशनास आले आहे. 
(ब) ततकालीन अचिक्षक अमभयींता, मुींबई (सा.बाीं.) मींडळ याींनी पिभार 
सोडल्यानींतर कीं त्रा्े दिल्याबाबत तक्रारीत उपजस्थत करण्यात आलेल्या मुद्दयाींच्या 
अनिुींगाने अिीक्षक अमभयींता, िक्षता र्व गुणननयींत्रण मींडळ, नर्वी मुींबई 
याींच्याकडून चौकशी सुरु आहे. 
(क) इलाखा शहर सा.बाीं.वर्वभाग, मुींबई मध्ये बनार्व् कामे िाखर्वनू ५ को्ी 
रुपयाींचा गैरव्यर्वहार केल्याच्या प्राप्त तक्रारीबाबत मुख्य अमभयींता, मुींबई (सा.बाीं.) 
प्रािेमशक वर्वभाग, मुींबई याींनी शासनास अहर्वाल सािर केला असून सिर 
अहर्वालासोबर रु.५.०० को्ीचा वर्वननयोजन तपशील दिला आहे, तयानसुार उकत 
तक्रार र्वस्तुजस्थतीर्वर आिारीत नसल्याचे ननिशशनास आले आहे. 
(२) कायशकारी अमभयींतयासह १९ अमभयींतयाींना ननलींबबत करण्यात आले. तसेच १८ 
कीं त्रा्िाराींच्यावर्वरुध्ि र्ौजिारी गुन्हे िाखल करण्यात आलेले आहेत. 
(३) र्व (४) ५ को्ी रुपयाींच्या गैरव्यर्वहारासींिभाशत अि ज क्षक अमभयींता, मुींबई 
याींच्याकडून प्राप्त चौकशी अहर्वाल तसेच तया अनुिींगाने मुख्य अमभयींता, मुींबई 
(सा.बाीं.) प्रािेमशक वर्वभाग, मुींबई याींच्याकडून मागवर्वण्यात आलेले अमभप्राय 
शासनास प्राप्त झाले आहेत, तयानुसार प्रस्ततू तक्रार र्वस्तजुस्थतीर्वर आिारीत 
नसल्याचे ननिशशनास आल्याने, प्रस्ततृ प्रकरणे कारर्वाईचा या रककम र्वसुल 
करण्याचा प्रश्न उद्् ार्वत नाही. 
(५) प्रश्न उद्् ार्वत नाही. 

----------------- 
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मराठा समाजािील आधर्थविदृष्ट््या मागासलेल्या घटिाांसाठल शैक्षणणि ि 
सेिाविषयि आरक्षण लागू िरण्याबाबि 

(६७) *  ११९१५   अॅि.तनरांजन िािखरे :  िाराांकिि प्रश्न क्रमाांि ७०४२ ला 
ददनाांि २० जुलै, २०१५ रोजी ददलेल्या उत्िराच्या सांदभावि:    सन्माननीय 
सामाजजि न् याय मांरी पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) मराठा समाजातील आचथशकदृषट्या मागासलेल्या घ्काींसाठी राज्यात शैक्षणणक 
र्व सेर्वावर्वियक आरक्षण लागू करण्याचा ननणशय शासनाने माहे रे्ब्ररु्वारी, २०१५ 
मध्ये र्वा तयािरम्यान घेतला आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सिर ननणशयास मा.उच्च न्यायालयाने स्थचगती दिलेली आहे, हे 
ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, प्रकरणाचिन न्यायालयीन स्थचगती उठवर्वण्याचे दृष्ीने शासनाने 
कोणती कायशर्वाही केली र्वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, वर्वलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

श्री. राजिुमार बिोले : (१) हे खरे नाही. 
(२) र्व (३) मराठा आरक्षणाबाबत शकै्षणणक र्व सामाजजकदृषट्या मागास 
प्रर्वगाशसाठी १६ ्कके आरक्षणाबाबत सन २०१५ चा महाराषर अचिननयम क्रमाींक 
१, दि.९/१/२०१५ रोजी पाररत करण्यात आला आहे. दि.२१/२/२०१५ च्या शासन 
ननणशयान्र्वये मा.उच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षणाबाबतच्या शासनाच्या ननणशयास 
स्थचगती िेण्यापरू्वी सिर आरक्षणाींतगशत झालेले शैक्षणणक सींस्थाींमिील प्ररे्वश र्व 
शासकीय ननमशासकीय सेरे्वतील नेमणकूा अबाचित राहतील असे आिेश िेण्यात 
आलेले आहेत. तसेच स्थचगतीपरू्वी नोकरीकररता जादहरात दिली असल्यास सिर 
प्रर्वगाशची पिे मा.उच्च न्यायालयाचा अींनतम आिेश होईपयांत भरण्यात येऊ नयेत 
असेही आिेश िेण्यात आलेले आहेत. 
     मा.उच्च न्यायालयाने दि.७/४/२०१५ रोजी महाराषर अचिननयम क्र.१/२०१५ 
या अचिननयमास स्थचगती दिलेली आहे. मा.उच्च न्यायालयाने दि.७/४/२०१५ रोजी 
दिलेल्या अींतररम आिेशानसुार, याबाबत शासन ननणशय ननगशममत करण्याची 
कायशर्वाही सामान्य प्रशासन वर्वभागाकडून सुरु आहे. सध्या प्रकरण न्यायप्रवर्वषठ 
आहे. 
(४) प्रश् न उद्् ार्वत नाही. 

----------------- 
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नांदरुबार येर्थील अिसायानाि तनघालेल्या पी.िे.पाटील सहिारी बँिेची  
मुख्य इमारि धळेु/नांदरुबार जजल्हा मध्यििी बँिेस देण्याबाबि 

(६८) *  ११७१२   श्री.जयांि पाटील :  िाराांकिि प्रश्न क्रमाांि ९०९७ ला ददनाांि 
२० जलैु, २०१५ रोजी ददलेल्या उत्िराच्या सांदभावि:    सन्माननीय सहिार मांरी 
पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) नींिरुबार (जज.नींिरुबार) येथील अर्वसायानात ननघालेल्या पी.के.पा्ील सहकारी 
बँकेची मुख्य न्यायालयाची इमारत िळेु/नींिरुबार जजल्हा मध्यर्वती  बँकेस 
िेण्यासींबींिी  माजी सहकारी मींत्री याींचे िालनात सन २०१२-१३ मध्ये बैठक झाली 
होती, तयानुसार िुळे/नींिरुबार जजल्हा मध्यर्वती सहकारी बकेँस बँककीं ग 
व्यर्वसायासाठी हस्ताींतरीत करण्याचा प्रस्तार्व सहकार आयुकताींनी सािर करार्वा 
असा ननणशय झाला असता सहकार आयुकताींना असा प्रस्तार्व सािर केला आहे 
काय,  
(२) सहकार आयुकताींनी माजी सहकार मींत्री याींच्या ननणशयानसुार प्रस्तार्व सािर 
करण्याचे ठरले असता महाराषर राज्य सह.बँक मल, मुींबई या बकेँच्या कजश 
र्वसुलीसाठी प्रािेमशक कायाशलय, नामशक याींनी दिनाींक १३ सप् े्ंबर, २०१५ रोजीच्या 
पत्राच् या अनुिींगाने सिर मालमत ता जप् त करण् यात आली, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल् यास, माजी सहकार मींत्र्याींच्या बैठकीत, महाराषर राज्य सह. बकँ मल., 
मुींबई याींनी कायशर्वाही केली असता शासनाने या बँकेवर्वरुध्ि कोणती कारर्वाई केली 
र्वा करण् यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, वर्वलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

श्री. चांद्रिाांि पाटील : (१) नाही. 
(२) र्व (३) महाराषर राज्य सहकारी बकेँने री.पी.के. अण्णा पा्ील जनता 
सहकारी बकेँकडील थकीत कजश रु. ३२२.७३ लाख रकमेच्या र्वसुलीसाठी 
मा.सहकार न्यायालय मुींबई येथे िाखल केलेल्या िाव्यास अनुसरून सहकार 
न्यायालयाने दिनाींक ०४.०५.२०१२ रोजी राज्य बकेँस दिलेल्या र्वसुली 
िाखल्यानुसार राज्य बकेँने दिनाींक ११.०९.२०१५ रोजी पी के अण्णा पा्ील बकेँची 
नींिरूबार र्व मशरपूर येथील स्थार्वर र्व जींगम मालमतता प्रनतकातमक पध्ितीने 
जप्त केली आहे. 
(४) प्रश्न उद्् ार्वत नाही. 

----------------- 
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हदगाांि (जज.नाांदेि) येर्थील मागासिगीय मुलीांच्या शासिीय  
िसिीगहृािील अस्त्िच्छिेबाबि 

(६९) *  ११३५५   श्री.अमरनार्थ राजूरिर, प्रा.जोगेन्द्र ििाि,े श्री.सांजय दत्ि, 
श्री.मुझफ्फर हुसैन सय्यद, श्री.सुभाष झाांबि :   सन्माननीय सामाजजि न् याय 
मांरी पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) हिगाींर्व (जज.नाींिेड) येथील मागासर्वगीय मुलीींच्या शासकीय र्वसनतगहृातील 
भोजन, पाणी, ड्रनेेज, िगुांिी इ. अस्र्वच्छतेमुळे र्विशभरापासून िररोज िोन ते तीन 
वर्वद्याथीनी आजारी पडत असल्याचे माहे सप् े्ंबर, २०१५ मध्ये र्वा तयािरम्यान 
ननिशशनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, या र्वसतीगहृातील अन्न, पाणी र्व इतर स्र्वच्छतेबाबत चौकशी 
करुन तयाचा िजाश तपासण्याबाबत शासनाने कोणती कायशर्वाही केली र्वा करण्यात 
येत आहे, 
(३) नसल्यास, वर्वलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

श्री. राजिुमार बिोले : (१) नाही. 
(२) प्रश्न उद्् ार्वत नाही. 
(३) प्रश्न उद्् ार्वत नाही. 

----------------- 
यििमाळ जजल् ्यािील शेििरी सहिारी जजतनांग अणॅ् ि पे्रमसांग  

सोसायटी मल. बांद असल्याबाबि 

(७०) *  १३४०६   श्री.ख्िाजा बेग, श्री.आनांद ठािूर :   सन्माननीय िस्त् रोद्योग 
मांरी पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) यर्वतमाळ जजल् ्यातील िहा हजार जकर्वीं्ल कापसाचे जजननींग र्व िोनशेच् यार्वर 
शेतकरी सहकारी जजननींग अणॅ् ड पे्रमसींग सोसाय्ी मल. या मागील तीन र्विाशपासून 
बींि आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल् यास, यींिाच् या हींगामासाठी या जजननींग सुरू न झाल् यास अर्वसायानात 
ननघण् याची शक यता ननमाशण झाली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल् यास, यींिाच् या हींगामात उपरोक त सींस् था सुरू करण् यासाठी सींस् थेतील 
कामगार, भागिारक र्व शतेक-याींनी मा.सहकार मींत्री, मा.सहकार राज् यमींत्री तसेच 
जजल् ्याचे पालक मींत्री याींना माहे सप् ्ेंबर, २०१५ मध् ये ननरे्विने दिली आहेत, हे 
खरे आहे काय, 
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(४) असल् यास, उकत प्रकरणी जजननींग सुरू करण् याबाबत शासनाने कोणती 
कायशर्वाही केली र्वा करण् यात येत आहे, 
(५) नसल् यास, वर्वलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

श्री. चांद्रिाांि पाटील : (१) हे खरे नाही. 
     यर्वतमाळ जजल्हयात सहकारी ततर्वार्वरील २२ जजननींग पे्रमसींग सींस्था आहेत. 
तयापैकी ३ सींस्था कायशरत असून ६ सींस्था बींि आहेत र्व १३ सींस्था अर्वसायनात 
आहेत. 
(२) सिर जजननींग पे्रमसींग सींस्थाींमध्ये कापूस उतपािक शेतकऱयाींकडून कापूस प्राप्त 
झाल्यास या सींस्थाींमध्ये जजननींग पे्रमसींगचे काम सुरु राहील. तयामुळे तया 
अर्वसायनात जाण्याची शकयता नाही.  
(३) सिर आशयाचे ननरे्विन शासनास प्राप्त झाल्याचे आढळून आले नाही. 
(४) र्व (५) प्रश्न उद्् ार्वत नाही. 

----------------- 
तनसरेफाटा (िा.पाटण, जज.सािारा) येर्थील िऱ्हाि-पाटण-धचपळूण िसेच  

उांब्रज-पाटण-धचपळूण या मागाविरील अपघाि रोखण्याबाबि 
(७१) *  ११४८९   श्री.आनांदराि पाटील, श्री.सांजय दत्ि, श्री.रामहरी नपनिर :   
सन्माननीय सािवजतनि बाांधिाम (सािवजतनि उपक्रम िगळून) मांरी पढुील 
गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) ननसरेर्ा्ा (ता.पा्ण, जज.सातारा) येथील कऱहाड-पा्ण-चचपळूण तसेच 
उींब्रज-पा्ण-चचपळूण या िोन्ही रस्तयाींना जोडणाऱया ननसरे र्ाट्यार्वरील नतका्णे 
येथे कायम अपघात होत असल्याचे माहे सप् े्ंबर, २०१५ मध्ये र्वा तयािरम्यान 
ननिशशनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, येथील िोन्ही मागाशर्वर सूचना र्लक, दिशािशशक र्लक, 
गनतरोिकासह एका पोलीस कमशचाऱयाींची नेमणकू करण्याबाबत शासनाने कोणती 
कायशर्वाही केली र्वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, वर्वलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

श्री. चांद्रिाांि पाटील : (१) अींशत: खरे आहे. 
(२) उपरोकत रस्तयाींर्वर ननसरेर्ा्ा या दठकाणी सूचना र्लक र्व दिशािशशक 
र्लक लार्वण्यात आलेले असून सिर दठकाणी गनतरोिक बसवर्वण्याच्या अनिुींगाने 
कायशर्वाही सुरु केलेली आहे. तसेच सिर दठकाणी पोलीस कमशचाऱयाींची नेमणकू 
करण्याबाबत पोलीस अि ज क्षक, सातारा याींना कळवर्वण्यात आलेले आहे. 
(३) प्रश् न उद्् ार्वत नाही. 

----------------- 
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यरांगाबाद जजल् ्यािील मशिाजीनगर रेल् िे फाटिाजिळ 
 िाहिूि िोंिी होि असल् याबाबि 

(७२) *  १३०३१  श्री.सुभाष झाांबि, श्री.रामहरी नपनिर, श्री.अमरनार्थ राजूरिर, 
श्री.सांजय दत्ि, श्री.अशोि उफव  भाई जगिाप : सन्माननीय सािवजतनि बाांधिाम 
(सािवजतनि उपक्रम िगळून) मांरी पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) औरींगाबाि जजल् ्यातील मशर्वाजीनगर रेल् रे्व र्ा्काजर्वळ र्वाहतकू कोंडी होत 
असल् याने सातारा-िेर्वळाई भागातील नागररकाींचा मागश सुकर व् हार्वा म् हणनू भुयारी 
मागश काढण् याचा ककीं र्वा पूल उभारण् याचा प्रस् तार्व रेल् रे्व प्रशासनाकड े सािर केला 
आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सिर र्ा्कार्वर पूल बाींिण् याची मागणी नागररकाींकडून होत 
असल् याचे माहे सप् ्ेंबर, २०१५ मध् ये र्वा त यािरम्यान ननिशशनास आले, हे खरे 
आहे काय, 
(३) असल् यास, नाग रीकाींच् या सुवर्विेंसाठी पूलाचे बाींिकाम तातडीने करण् याबाबत 
शासनाने काय कायशर्वाही केली र्वा करण् यात येत आहे, 
(४)  नसल् यास, वर्वलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

श्री. चांद्रिाांि पाटील : (१) होय. 
(२) र्व (३) महामींडळाने उपरोकत भुयारी पुलाची आर्वश्यकता लक्षात घेर्वनू 
आर्वश्यक प्रस्तार्व र्व आराखडा रेल्रे्व वर्वभागाकड ेपाठवर्वला आहे. रेल्रे्व खातयाची 
मींजुरी प्राप्त होताच ननवर्विेसींबींिी पढुील कायशर्वाही करण्यात येईल. 
(४) प्रश् न उद्् ार्वत नाही. 

---------------- 
एिाजत्मि आददिासी वििास प्रिल् पाांिगवि चालविण् याि  
येणाऱ्या िसि ज गहृाि विद्यार्थयानंा प्रिेश देण्याबाबि 

(७३) *  १३७६८   श्री.सुतनल िटिरे, श्री.प्रिाश गजमभये :   सन्माननीय 
आददिासी वििास मांरी पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) राज् यातील २६ एकाजतमक आदिर्वासी वर्वकास प्रकल् प कायाशलयाींच् या अींतगशत 
चालवर्वण् यात येणा-या र्वसत ज गहृात सन २०१५-१६ या सत्राकररता वर्वद्यार्थ याांकडून 
ककती अजश प्राप् त झाले आहेत, 
(२) असल् यास, अिे सत्र सींपले तरी २ हजार ४४४ वर्वद्यार्थ याांना प्ररे्वश ममळाला 
नाही, हे खरे आहे काय, 
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(३) असल् यास, वर्वद्यार्थ याांना प्ररे्वश ममळण् यास वर्वलींब करणा-या अचिका-याींर्वर 
शासनाने कोणती कारर्वाई केली र्वा करण् यात येत आहे, 
(४) नसल् यास, वर्वलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

श्री. विष्ट् ण ुसिरा : (१) सन २०१५-१६ या र्विाशत र्वसतीगहृात प्ररे्वश ममळण्यासाठी 
वर्वद्यार्थयाांकडून ७७, ८३९ अजश प्राप्त झाले आहेत. 
(२) आदिर्वासी वर्वकास वर्वभागाींतगशत मींजूर एकूण ४९१ र्वसतीगहृाींसाठी मींजूर प्ररे्वश 
क्षमता एकूण ५८, ४६० इतकी असून इमारत क्षमता ५६३८४ इतकी आहे. तयापैकी 
५५,९९८ वर्वद्यार्थयाांना प्रकल्पस्तरार्वर प्ररे्वश िेण्यात आला आहे र्व सुमारे २१८४१ 
वर्वद्यार्थयाांना प्ररे्वश ममळालेला नाही. 
     प्रकल्पस्तरार्वर ज्या र्वसतीगहृासाठी इमारत क्षमतेनसुार अजश प्राप्त झाले 
नाहीत र्व जागा ररकत आहेत अशा र्वसतीगहृातील मशल्लक प्ररे्वश क्षमता 
आर्वश्यकतेनसुार जास्त प्रमाणात अजश प्राप्त झाले आहेत अशा र्वसतीगहृासाठी 
तातपुरतया स्र्वरुपात र्वगश करुन तयानुसार प्ररे्वश िेण्याची कायशर्वाही सुरु आहे. 
(३) र्व (४) प्रश्न उद्् ार्वत नाही. 

----------------- 
महाराष्ट्र मािेदटांग फेिरेशनने शेििऱ्याांना धानाचे चुिारे देण्याबाबि 

(७४) * १२५५५ श्री.राजेंद्र जनै, श्रीमिी विद्या चव्हाण, श्री.ख्िाजा बेग, श्री.हेमांि 
टिले, श्री.आनांद ठािूर :  सन्माननीय सहिार मांरी पुढील गोष्ीींचा खलुासा 
करतील काय :- 
  

(१) महाराषर माकेद्ींग रे्डरेशनने शेतकऱयाींना हमी भार्व ममळार्वा यासाठी 
सानगडी (ता.जज.भींडारा) येथील आिशश सहकारी भात चगरणीला खरेिी कें द्र म्हणनू 
ननयुकत केले होते, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उकत खरेिी कें द्राने शतेकऱयाींच्या खरेिी केलेल्या िानाचे चकुारे 
अद्यापही शतेकऱयाींना दिलेले नाहीत, हे खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उपरोकत प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
(४) असल्यास, चौकशीत काय आढळून आले, तयानुसार या प्रकरणी पढेु काय 
कारर्वाई केली र्वा करण्यात येत आहे, 
(५) असल्यास, शेतकऱयाींना िानाच्या केलेल्या खरेिीचे चुकारे न िेण्याप्रकरणी 
जबाबिार असणाऱया सींबींचिताींवर्वरुध्ि कोणती कारर्वाई केली र्वा करण्यात येत आहे, 
(६) नसल्यास, वर्वलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. चांद्रिाांि पाटील : (१) होय. 
(२) दिनाींक ०४/१२/२०१५ रोजी शेतकऱयाींचे चकुारे अिा करण्यात आले आहेत. 
(३) र्व (४) सींबींिीत सब-एजीं् सींस्थेकडून कमी हुींडी ननघाल्याने शेतकऱयाींना 
वर्वलींबाने रकमा अिा झाल्या आहेत. 
(५) सींबींिीत सब-एजीं् सींस्थेला असा प्रकार पुन्हा घडू नये म्हणनू ताकीि 
िेण्यात येत आहे. 
(६) प्रश्न उद्् ार्वत नाही. 

----------------- 
ठाणे जजल्हयािील मुांब्रा बायपास रस्त्त्यािरील अपघािग्रस्त्ि  

दठिाणी सांरक्षि मभांि बाांधण्याबाबि 

(७५) *  १३०६३   श्री.मुझफ्फर हुसैन सय्यद, श्री.अशोि उफव  भाई जगिाप, 
श्री.सांजय दत्ि, श्रीमिी हुस्त्नबानू खमलफे, श्री.रामहरी नपनिर, श्री.अतनल 
िटिरे :   सन्माननीय सािवजतनि बाांधिाम (सािवजतनि उपक्रम िगळून) मांरी 
पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) ठाणे जजल्हयातील मुींब्रा बायपास रस्तयार्वर होत असलेल्या अपघाताींची िखल 
घेर्वनू मा. सार्वशजननक बाींिकाम मींत्री याींनी या रस्तयार्वरील अपघातप्रर्वण दठकाणी 
कॉक्री्ची सींरक्षक मभींत बाींिण्याचे तसेच या रस्तयार्वरील खड्ड ेकेर्वळ तातपुरते न 
बुजर्वता कायम िरुुस्त करण्याचे आिेश सार्वशजननक बाींिकाम वर्वभागाला दिले 
असल्याचे माहे सप् े्ंबर २०१५ मध्ये र्वा तयािरम्यान ननिशशनास आले, हे खरे 
आहे काय, 
(२) असल्यास, उपरोकत प्रकरणी शासनाने कोणती कायशर्वाही केली र्वा करण्यात 
येत आहे, 
(३) नसल्यास, वर्वलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. चांद्रिाांि पाटील : (१) होय, 
(२) वर्वियाींककत कामाींसाठी ननवर्विा ननजश्चती करण्याची कायशर्वाही प्रगतीत आहे. 
ननवर्विा प्रकक्रया पूणश करुन सिर कामे ननवर्विेतील तरतिूीींप्रमाणे वर्वदहत 
कालमयाशिेत पूणश करण्याचे ननयोजन आहे. 
(३) प्रश्न उद्् ार्वत नाही. 

----------------- 
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मालेगाांि (जज.नामशि) येरे्थ धगरणा नदीिरील टेहरे िे सोयगाांि  
धगरणा पलुाचा भराि िाहून गेल्याबाबि 

(७६) *  १२६७८   िॉ.अपिूव दहरे :  सन्माननीय सािवजतनि बाांधिाम 
(सािवजतनि उपक्रम िगळून) मांरी पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) मालेगाींर्व (जज.नामशक) येथील चगरणा निीर्वर िीड ते िोन र्विाशपुर्वी 
उभारण्यात आलेल्या ्ेहरे ते सोयगाींर्व चगरणा पुलाचा भरार्व चगरणा निीस 
आलेल्या पाण्याने र्वाहुन गेल्याची घ्ना दिनाींक १८ सप् े्ंबर, २०१५ रोजी 
ननिशशनास आली, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, चगरणा निीच्या पाण्यामुळे सोयगाींर्व ते ्ेहरे याींना जोडणाऱया 
सोयगाींर्व बाजकुडील भरार्व र्वाहून गेल्याने तेथे खड्डा पडल्याने रहिारीचा हा पुल 
बींि करार्वा लागला, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, अर्वघ्या िीड ते िोन र्विाशपुर्वी लक्षार्विी रुपये खचश करुन 
बाींिण्यात आलेल्या पुलाचा भरार्व पदहल् याच पाण्यात र्वाहून गेल्याने पुलाच्या 
बाींिकामाच्या गुणर्वततेवर्वियी र्व अजस्ततरे्ववर्वियी शींका उपजस्थत करण्यात येत 
आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, सोयगाींर्व ते ्ेहरे पुलाच्या बाींिकामाच्या गुणर्वततेवर्वियीची 
चौकशी, तपासणी करणेबाबत शासनाने कोणती कायशर्वाही केली र्वा करण्यात येत 
आहे, 
(५) नसल्यास, वर्वलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. चांद्रिाांि पाटील : (१) भरार्व र्वाहून गेला हे खरे नाही. 
   तथावप चगरणा पुलाच्या सोयगाींर्व बाजकुडील पोहोच रस्तयाच्या भरार्वास 
निीतील पाण्याच्या मोठ्या प्रमाणात झालेल्या वर्वसगाशमुळे ननमाशण झालेल्या 
भोर्वऱयाने र्वरील बाजकूडील भरार्व काही प्रमाणात कापला गेला होता. 
(२) रस्तयार्वरील र्वाहतुकीच्या सुरक्षक्षततेच्या दृष्ीने र्व पोहोच मागाशलगत कापल्या 
गेलेल्या भरार्वाच्या पुनभशरणाचे काम तर्वरेने पूणश करणेकरीता रस्तयार्वरील अर्वजड 
र्वाहतूक एक दिर्वसासाठी बींि ठेर्वण्यात आली होती. सद्य:जस्थतीत पूल र्वाहतकुीस 
सुरक्षक्षत आहे. 
(३) नाही. 
(४) र्व (५) प्रश्न उद्् ार्वत नाही. 

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



73 

िैभििािी (जज.मसांधदुगुव) िालुक्यािील रस्त्त्याांची झालेली दरुिस्त्र्था 

(७७) *  १४१४८   श्री.अशोि उफव  भाई जगिाप, श्री.सांजय दत्ि, श्री.मुझफ्फर 
हुसैन सय्यद :   सन्माननीय सािवजतनि बाांधिाम (सािवजतनि उपक्रम िगळून) 
मांरी पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) र्वैभर्वर्वाडी (जज.मसींििुगुश) तालुकयात सार्वशजननक बाींिकाम खातयाच्या 
अचिपतयात येणाऱया रस्तयार्वर खड्ड े पडून रस्तयाींची िरुर्वस्था झाली असल्याचे 
माहे ऑगस््, २०१५ मध्ये र्वा तयािरम्यान ननिशशनास आले आहे, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्यास, सिर रस्तयाींची िरुुस्ती करण्याबाबत शासनाने कोणती कायशर्वाही 
केली आहे र्वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, वर्वलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. चांद्रिाांि पाटील : (१) अींशत: खरे आहे. 
      र्वैभर्वर्वाडी (जजल्हा मसींििुगुश) तालुकयातील रस्तयाच्या लाींबीत काही 
दठकाणी सन २०१५ च्या पार्वसाळ्यात खड्ड ेपडले होते. 
(२) रस्तयाच्या डाींबरी पषृठभागार्वर पार्वसाळ्यात पडलेले खड्ड ेडाींबरममरीत खडीने 
भरुन घेणेत आलेले आहेत. 
(३) प्रश् न उद्् ार्वत नाही. 

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

एम.आय.िी.सी (निी मुांबई) पररसराि िास्त्िव्यास असलेल्या  
गरीब िुटुांबाांच्या घराांना सांरक्षण देणेबाबि 

  

(७८) *  १३७०९   श्री.धनांजय मुांि,े श्री.सुतनल िटिरे, श्री.हेमांि टिले, 
अॅि.तनरांजन िािखरे, श्रीमिी विद्या चव्हाण :   सन्माननीय उद्योग मांरी पढुील 
गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) नर्वी मुींबई पररसरातील एम.आय.डी.सी. क्षेत्रात अनेक र्विाांपासून गरजेपो्ी 
बाींिण् यात आलेल् या गरीब कु्ुींबातील रदहर्वाशीींच् या घराींना अनचिकृत ठरर्वनू 
त याींना उद्योग वर्वभागाने नो्ीस बजार्वल् या असल् याची बाब माहे ऑगस् ्, २०१५ 
मध्ये र्वा त यािरम्यान ननिशशनास आली आहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल् यास, या नो्ीसा बजार्वनू त याींच् यार्वर कारर्वाई झाल् यास या गरीब 
कु्ुींबाचा ननर्वा-याचा प्रश् न ननमाशण होणार आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल् यास, या नो्ीसा तात काळ मागे घेणे, गरजेपो्ी बाींिलेल् या घराींना 
सींरक्षण िेणेबाबत, लोकदहताची योजना राबवर्वणेबाबत लोकप्रनतननिीींनी 
मा.मुख् यमींत्री र्व मा.उद्योग मींत्री याींच् याकड े माहे ऑगस् ्, २०१५ मध् ये र्वा 
तयािरम्यान मागणी केली होती, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल् यास, सिर मागणीनुसार शासनाने कोणती कायशर्वाही केली र्वा करण्यात 
येत आहे,  
(५) नसल् यास, वर्वलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

श्री. सुभाष देसाई : (१) र्व (२)  मा.मुींबई उच्च न्यायालयाने महाराषर औद्योचगक 
वर्वकास महामींडळाच्या हद्दीतील ९० अनचिकृत इमारती ननषकामसत करण्याचे 
आिेश दिले असून तयानुसार सींबींचिताींना नो्ीसा िेण्याची र्व ननषकासनाची 
कायशर्वाही करण्यात येत आहे. 
(३) होय. 
(४) र्व (५) दिघा, नर्वी मुींबई येथील औद्योचगक वर्वकास महामींडळाच्या 
जममनीर्वरील अनचिकृत इमारती ननषकास ज त करण्याची कारर्वाई मा.उच्च 
न्यायालयाच्या ननणशयानुसार करण्यात येत आहे. अनचिकृत इमारतीींना /घराींना 
सींरक्षण िेण्याचे िोरण नाही. 

----------------- 
यरांगाबाद येिशी म हामागावच् या रूां दीिरणासाठल झािाांची  

िोि िरण्याि आल्याबाबि 
(७९) *  १४०९१   श्री.विनायिराि मेटे :   सन्माननीय सािवजतनि बाांधिाम 
(सािवजतनि उपक्रम िगळून) मांरी पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) एक झाड तोडण् यापूर्वी तीन झाड े लार्वा असा ननयम असताना ननयमाींचे 
पालन न करता औरींगाबाि येडशी म हामागाशच् या रूीं िीकरणात तब् बल िहा हजार 
झाडाींची तोड करण् याचा प्रकार समोर आला आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल् यास, एर्वढी मोठी नैसचगशक हानी होऊन अद्यापपयांत वर्वभागाने एकही 
झाड लार्वले नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल् यास, औरींगाबाि, सोलापूर रस् त याचे रूीं िीकरणात जेर्वढी झाड ेतोडण् यात 
येतील त याच् या तीनप् झाड ेरस् ता पूणश होताच त याच् या बाजनेू लार्वण् यात येतील 
असे प्राचिकरणाचे पररयोजना ननिेशक यु.जे.चामरगोजे याींनी साींचगतले, हे ही खरे 
आहे काय, 
(४) असल् यास, उकत प्रकरणी शासनाने चौकशी करून कोणती कायशर्वाही केली र्वा 
करण्यात येत आहे, 
(५) नसल् यास, वर्वलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. चांद्रिाांि पाटील : (१), (२), (३), (४) र्व (५) सोलापूर-िुळे या राषरीय 
महामागश क्र.२११ र्वरील येडशी ते औरींगाबाि (कक.मी. १००/००० ते 
कक.मी.२९०/२००) या लाींबीतील रस्तयाच्या चौपिरीकरणाचे काम भारतीय राषरीय 
राजमागश प्राचिकरण याींचेमार्श त हाती घेण्यात आलेले आहे. सिर रस्तयाच्या 
चौपिरीकरणात येणारी १२१८३ झाड े तोडण्याची परर्वानगी सींबींचित सक्षम 
प्राचिकाऱयाींमार्श त प्राप्त करुन आजममतीस ५०५६ झाड ेतोडण्यात आलेली आहेत, 
र्व उर्वशररत झाड े तोडण्याची कायशर्वाही प्रगतीत आहे. चौपिरीकरणाचे काम पूणश 
झाल्यानींतर सक्षम प्राचिकाऱयाींच्या परर्वानगीनुसार तोडलेल्या एका झाडाच्या 
बिल्यात तीन झाड े (१:३ प्रमाणात) भारतीय राषरीय राजमागश प्राचिकरणाकड े
उपलब्ि करुन दिलेल्या जममनीर्वर लार्वण्यात येतील, तसेच भारत सरकारने 
नुकतयाच जाहीर केलेल्या हरीत िोरण (Green Policy) अनुसार काही झाड े
स्थलाींतरीत करण्यासाठी प्रयतन केले जातील असे प्रकल्प सींचालक, भारतीय 
राषरीय राजमागश प्राचिकरण, औरींगाबाि याींनी कळवर्वले आहे. 

----------------- 
राज्याि िोक्यािरून मैला िाहून नेण्याच्या पध्दिीचे तनमुवलन िरण्याबाबि 

(८०) *  १४१८७   श्री.अमररशभाई पटेल, श्री.सांजय दत्ि, श्री.अनणिािा 
जगिाप, श्री.मुझफ्फर हुसैन सय्यद, श्री.माणणिराि ठािरे, श्री.रामहरी नपनिर, 
श्री.आनांदराि पाटील :   सन्माननीय सामाजजि न् याय मांरी पढुील गोष्ीींचा 
खलुासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यात डोकयार्वरून मैला र्वाहून नेण्याच्या पध्ितीचे ननमुलशन माचश, २०१६ 
पयांत करणार असल्याची मा. मुख्यमींत्री याींनी घोिणा केली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, या घोिणेनुसार शासनाने ननणशय घेर्वून ही अमानूि प्रथा 
ननमुलशनासाठी शासनाने कोणती कायशर्वाही केली र्वा करण्यात येत आहे, 
(३)  नसल्यास, वर्वलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
 

श्री.राजिुमार बिोले : (१), (२) र्व (३) हे अींशत: खरे आहे, तथावप राज्यात 
डोकयार्वरुन मैला र्वाहुन नेण्याच्या पध्ितीचे ननमुशलन माचश-२०१६ पयांत करणार 
असल्याची मा.मुख्यमींत्री याींनी घोिणा केलेली नसून "की ररझल्् एररया" (KRA) 
च्या बैठकीच्या रे्वळी मा.मुख्यमींत्री याींनी सींबींचित वर्वभागाींना सिर प्रकरणी ननिेश 
दिले होते, हे खरे आहे. तसेच हाताने मैला उचलणाऱया सर्ाई कामगाराींच्या 
ननयुकतीस प्रनतबींि घालण्याबाबत र्व तयाींचे पनुर्वशसन करण्याबाबतचा अचिननयम 
२०१३ च्या अनिुींगाने रे्रसव्हेक्षण करण्याचा दिनाींक १६.१०.२०१४ र्व 
दि.०७.०८.२०१५ च्या शासन ननणशयान्र्वये सूचना दिलेल्या आहेत.  

----------------- 
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शेगाांि (जज.बलुढाणा) येर्थील महाराष्ट्र राज्य िखार महामांिळाची  
धान्य साठिणिु योजना सुन ठेिण्याबाबि 

(८१) *  १२५८८   श्री.पाांिुरांग फुां ििर :   सन्माननीय पणन मांरी पुढील 
गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) शेगाींर्व (जज.बुलडाणा) येथील महाराषर राज्य र्वखार महामींडळाची िान्य 
साठर्वणकू योजना अींिाजे मागील ५० ते ६० र्विाशपासून सुरु आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, या परीसरातील सर्वश शतेकरी तयाींच्या शेती मालाची या कें द्रात 
साठर्वणकू करीत असून यार्वर शेतकऱयाींना बॅंकेकडून कजश उपलब्ि होत 
असल्यामुळे शेतकऱयाींच् या िान्याला योगय भार्व ममळर्वता येतो, हे खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सिरहू कें द्र हे जास्त उतपन्न ममळर्वनू िेणारे असून नेहमीच 
नफ्यात असल्याने शेगाींर्व कें द्रास अमरार्वती वर्वभागातनू सर्वोतकृष् र्वखार कें द्र 
म्हणनू सन २०१४-१५ मध्ये पाररतोविक सुध्िा ममळाले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, दिनाींक ३ ऑगस््, २०१५ रोजी पासून शेगाींर्व कें द्राने नर्वीन कृिी 
माल साठर्वणकू करणे बींि करण्याची कारणे काय आहेत, 
 

श्री. चांद्रिाांि पाटील : (१) होय, 
     खाजगी मालकीच्या भाडपेट्टय्ाच्या जागेत योजना सुरु आहे. 
(२) हे अींशत: खरे आहे. 
     माहे सप् े्ंबर, २०१५ रोजी शेगाींर्व र्वखार कें द्राच्या एकूण साठर्वणकू 
क्षमतेपकैी २५% साठर्वणकू क्षमता ही व्यापारी/ उद्योजक, तर १८% साठर्वणकू 
क्षमता शतेकऱयाींच्या मालाच्या साठर्वणकूीस र्वापरात होती. तर उर्वशरीत ५७% 
ररकामी होती. 
(३) हे खरे नाही. 
     सर्वोतकृष् र्वखार कें द्र हे पाररतोविक शेगाींर्व र्वखार कें द्रास र्वन २०१४-१५ या 
र्विाशसाठी दिलेले आहे. सर्वोतकृष् र्वखार कें द्र हे पाररतोविक कें द्रार्वरील 
व्यर्वस्थापन पध्ितीसाठी कमशचाऱयाींना दिले जाते. तयाचा नफ्याशी सींबींि नाही. 
(४) नर्वीन कृवि माल साठर्वणकू करणे बींि करण्याची कारणे खालीलप्रमाणे 
आहेत. 
  १. जागा मालकाने र्वारींर्वार गैरर्वाजर्वी (सध्याच्या ७५%) भाडरे्वाढ मागणी 
केलेली आहे. भाडरे्वाढ केली नाही तर गोिामे ररकामे करुन परत करण्याबाबत 
दिनाींक ०७.११.१४ च्या पत्रान्र्वये नो्ीस दिलेली आहे. 
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  २. महामींडळाने यापूर्वी िोनरे्वळा दिनाींक ०१.११.१२ र्व दिनाींक ०१.११.१३ यारे्वळी 
भाडरे्वाढ दिली आहे. मात्र गोिाम मालकाची िरर्विी भाड े र्वाढ मागणी मान्य 
करणे अशकय आहे. 
  ३. सिर गोिामाींचे बाींिकाम अतयींत जुने झालेले असून गोिामामध्ये ओलार्वा 
येतो. 
  ४. आस्थापना खचाशत होणारी र्वाढ, कमशचारी र्वगश र्व इतर खचश भाडरे्वाढ र्व 
ममळणारे उतपन्न याींचा वर्वचार करता सिर र्वखार कें द्र तोट्यात जात आहे. 

----------------- 
अनुसूधचि जमािी आयोगास िैधातनि दजाव देण्याबाबि 

(८२) *  १२९७०   श्री.शरद रणवपसे, श्री.रामहरी नपनिर, श्री.सांजय दत्ि, 
श्री.मुझफ्फर हुसैन सय्यद, श्री.अशोि उफव  भाई जगिाप :   सन्माननीय 
सामाजजि न् याय मांरी पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) राज् यात सन २००५ पासून अनुसूचचत जमाती आयोग कायशरत असून सिर 
आयोगास र्विैाननक िजाश नसल् यामुळे आयोगाच् या मशर्ारशी शासनाच् या वर्ववर्वि 
वर्वभागाींर्वर बींिनकारक नसल् यामुळे आयोगास सींबींचित मागासर्वगीय व् यक तीींना 
सक्षमपणे न् याय िेणे शक य होत नाही तसेच त यामुळे आयोगास र्विैाननक िजाश 
िेण् यात यार्वा अशी लेखी वर्वनींती लोकप्रनतननिीींनी दिनाींक २१ मे, २०१५ रोजी र्वा 
त या सुमारास मा.मुख् यमींत्री याींचेकड ेकेलेली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल् यास, उक त आयोगाकड े तक्रार करणा-या मागासर्वगीय अचिकारी / 
कमशचारी याींना योग य तो न् याय िेणे शक य व् हारे्व यासाठी आयोगास र्विैाननक 
िजाश िेण् याबाबत कोणती कायशर्वाही केली र्वा करण् यात येत आहे, 
(३) नसल् यास, त याची कारणे काय आहेत र्व या सींिभाशतील ननणशय सािारणत  
ककती कालार्विीत घेण् यात येणार आहे ? 
  
श्री. राजिुमार बिोले : (१) हे खरे आहे. 
(२) यासींिभाशत दि.१७/६/२०१५ रोजी शासन स्तरार्वर बैठक घेण्यात आली होती. 
सिर बैठकीत दिलेल्या ननिेशानुसार आर्वश्यक कायशर्वाही करण्याच्या सूचना सर्वश 
सींबींचिताींना िेण्यात आल्या आहेत. तसेच याबाबत वर्विी र्व न्याय वर्वभाग तसेच 
आदिर्वासी वर्वकास वर्वभागाच्या सहाय्याने कायशर्वाही चालू आहे. 
(३) प्रश् न उद्् ार्वत नाही. 

----------------- 
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यििमाळ जजल्हा शालेय िमवचारी पि सांस्त्रे्थिील गैरव्यिहाराबाबि 

(८३) *  १३०७६   श्री.राजेंद्र मुळि, श्री.सांजय दत्ि, श्री.रामहरी नपनिर, 
श्री.मुझफ्फर हुसैन सय्यद :   सन्माननीय सहिार मांरी पुढील गोष्ीींचा खलुासा 
करतील काय :- 
  

(१) यर्वतमाळ जजल्हा शालेय कमशचारी पतसींस्थेतील वर्ववर्वि ठरार्वाींर्वर 
सींचालकाींच्या बनार्व् स्र्वाक्षरी स्कॅन करुन बनार्व् कजश प्रकरणाींना मींजुरी िेण्यात 
आल्याचे माहे ऑगस््, २०१५ मध्ये र्वा तयािरम्यान ननिशशनास आले आहे, हे 
खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उकत पत सींस्थेतील एका मशक्षकानेच आचथशक गुन्हे शाखेकड े
तक्रार केली असुन या तक्रारीबाबत चौकशी करून आर्वश्यक कायशर्वाही करण्यात 
आली र्वा येत आहे काय, 
(३) नसल्यास, वर्वलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
 

श्री. चांद्रिाांि पाटील : (१) नाही. 
(२) री. नारायण डाींगे याींनी दि. २४.०७.२०१५ रोजी आचथशक गुन्हे शाखा 
यर्वतमाळ याींच्याकड े तक्रार िाखल केली आहे. पोलीस अिीक्षक, यर्वतमाळ 
याींच्या अहर्वालानुसार सिर प्रकरणी कोणताही अर्रातर्र र्व र्सर्वणकुीचा प्रकार 
ननषपन्न झाला नसल्याने कोणार्वरही कायशर्वाही करण्यात आली नाही. 
(३) प्रश्न उद्् ार्वत नाही. 

----------------- 
गोंददया डिस्त्रीक्ट िो-ऑपरेदटव्ह बिँ मल. च्या भूखांि  

खरेदीमध्ये झालेला गैरव्यिहार  

(८४) *  १३८८७   श्री.अतनल सोले, श्री.नागो गाणार :   सन्माननीय सहिार 
मांरी पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) जजल्हा उपननबींिक सहकारी सींस्था गोंदिया याींच्या दिनाींक ३ माचश, २०१५ 
च्या चौकशी अहर्वालानुसार गोंदिया डडस्रीक् को-ऑपरेद्व्ह बकँ मल.गोंदिया च्या 
भूखींड खरेिी / इमारत ननमाशण मध्ये अव्यर्वहायशता झाली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, गोंदिया डडस्रीक् को-ऑपरेद्व्ह शाखा अजुशनी/मोरगाींर्व येथे    
रु. ६,२३,५०,२२१/- इतकया रककमेचा गैरव्यर्वहार झाल्याचे र्वाविशक ताळेबींि 
पत्रकार्वरुन दिसत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
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(३) असल्यास, आमिार स्थाननक लोकप्रनतननिी याींनी दिनाींक १३ मे, २०१५ रोजी 
र्वा तयासुमारास ननिशशनास आणनू दिले, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, उकत प्रकरणी चौकशी करून शासनाने कोणती कायशर्वाही केली र्वा 
करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, वर्वलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

श्री. चांद्रिाांि पाटील : (१) होय. 
(२) हे अींशत: खरे आहे. 
     अजुशनी-मोरगार्व शाखेमध्ये रुपये ७,७१,०५,९१९/- रककमेचा गैरव्यर्वहार 
झाल्याचे ननिशशनास आले आहे. 
(३) र्वरील प्रकरणी चौकशी करण्याबाबत स्थानीक लोकप्रतीननिीींनी शासनास 
ननरे्विन सािर केले आहे. 
(४) अजुशनी-मोरगार्व शाखेतील शाखा व्यर्वस्थापक, सहलेखापाल, रोखपाल याींनी 
रु. १,९४,००,०००/- चा गैरव्यर्वहार केल्याबाबत दि. २२/०२/२०१२ रोजी अजुशनी 
मोरगार्व पोलीस स््ेशनमध्ये तक्रार [FIR] नोंिवर्वली आहे. बँकेने तीनही आरोपीींना 
ननलींबबत केले आहे. पोलीस वर्वभागाने आरोपीींना अ्क केली होती र्व तयाींचे 
वर्वरुध्ि न्यायालयात आरोपपत्र िाखल केले आहे.  वर्वभागीय सहननबींिक सहकारी 
सींस्था, नागपूर याींनी दि. २३/०३/२०१२ रोजी अजुशनी मोरगाींर्व शाखेच्या 
रे्रलेखापरीक्षणाचे आिेश दिले आहेत. सन २००६ ते २००८ या कालार्विीचे 
रे्रलेखापरीक्षण पुणश झाले आहे. सन २००८ ते २०११ या कालार्विीचे 
रे्रलेखापरीक्षणाचे काम सुरु आहे. 
(५) उचचत कायशर्वाही करण्यात आली असल्याने प्रश्न उद्् ार्वत नाही. 

----------------- 
िसांिराि नाईि शिेिरी स्त्िालांबन ममशनच्या अहिालािील मशफारशीांबाबि 

(८५) *  ११४४८   श्री.हररमसांग राठोि, श्री.सांजय दत्ि, श्री.अशोि उफव  भाई 
जगिाप, श्री.मुझफ्फर हुसैन सय्यद :   सन्माननीय सहिार मांरी पुढील 
गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) िषुकाळाचा सामना करणाऱया मराठर्वाडा र्व पजश्चम वर्विभाशच्या १४ 
जजल््यातील ६० लाख शेतकऱयाींसाठी पींचर्वाविशक ततर्वार्वर नर्वीन पीक कजश पॅ्नश 
लागू करण्यात यार्वा असा अहर्वाल र्वसींतरार्व नाईक शतेकरी स्र्वालींबन ममशनने 
शासनाला दिनाींक ३ सप् े्ंबर, २०१५ रोजी सािर केला असल्याचे माहे सप् े्ंबर, 
२०१५ िरम्यान ननिशशनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सिर अहर्वालातील मशर्ारशीींर्वर शासनाने कोणती कायशर्वाही केली 
आहे र्वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, वर्वलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. चांद्रिाांि पाटील : (१) होय, हे खरे आहे, 
(२) शासन स्तरार्वर कायशर्वाही चालु आहे. 
(३) प्रश्न उद्् ार्वत नाही. 

----------------- 
तघिली (िा.जज.पालघर) गािाच्या समुद्र किनारी धपु प्रतिबांधि  

बांधाऱ्याचे िाम पूणव िरण्याबाबि 

(८६) *  १३९४४   श्री.आनांद ठािूर :   सन्माननीय सािवजतनि बाांधिाम 
(सािवजतनि उपक्रम िगळून) मांरी पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) नघर्वली (ता.जज.पालघर) गार्वाच्या समुद्र ककनारी िुप प्रनतबींिक बींिाऱयाचे 
४५० चौरस मी्र लाींबीचे काम सन २००९-१० या कालार्विीत पूणश झाले असून 
उर्वशररत ७०० चौरस मी्र लाींबीचे काम अपूणश अर्वस्थेत आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, नघर्वली गार्वाच्या पजश्चम, उततर र्व पूर्वश या तीन् ही दिशेने समुद्राचे 
पाणी येत असल्यामुळे गार्वाला िोका ननमाशण झाल्याने सिरहू ७०० चौ.मी. 
लाींबीच्या कामास शासनस्तरार्वर ननिी मींजूर करुन काम पूणश करण्याच्या दृष्ीने 
कोणती कायशर्वाही केली र्वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, वर्वलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

श्री. चांद्रिाांि पाटील : (१) होय, हे खरे आहे. 
     सन २००९-१० मध्ये २०० मी्र लाींबीचा र्व सन २०१०-११ मध्ये २५० मी्र 
लाींबीचा बींिारा पूणश करण्यात आला आहे. 
(२) सिर अपूणश लाींबीमुळे गार्वाला िोका ननमाशण झालेला नाही, तथावप 
भवर्वषयकाळात िोका ननमाशण होऊ नये म्हणनू सिर दठकाणी ७०० मी्र लाींबीचा 
िुप प्रनतबींिक बींिारा बाींिणे आर्वश्यक आहे. ननिी उपलब्ितेनुसार सिर काम 
हाती घेण्यात येईल. 
(३) प्रश्न उद्् ार्वत नाही. 

----------------- 
मांगळिेढा (िा.मांगळिेढा, जज.सोलापूर) येर्थील निुसानग्रस्त्ि  

शेििऱ्याांना मदि ममळण्याबाबि 
(८७) *  १३१३७   श्री.रामहरी नपनिर, श्री.अनांि गािगीळ, श्री.सांजय दत्ि, 
श्री.अशोि उफव  भाई जगिाप :   सन्माननीय सहिार मांरी पुढील गोष्ीींचा 
खलुासा करतील काय :- 
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(१) मींगळरे्वढा (ता.मींगळरे्वढा, जज.सोलापूर) येथे गतर्विी ४ साखर कारखान्याींनी 
जर्वळपास २२ लाख मे. ्न ऊसाचे गाळप केले मात्र यार्विी तालुकयात चारा 
आणण पाण्याची भीिण ी्ंचाई ननमाशण झाली असल्यामुळे सध्याच्या हींगामात 
९६०० हेक्र उसाची नोंि झाली असून माण निी र्व उजनी कालव्याच्या 
पररसरातील जर्वळपास सात हजार एकरार्वरील ऊस जळण्याच्या मागाशर्वर 
असल्यामुळे ऊस बागायतिार अडचणीत सापडले असल्याचे माहे सप् े्ंबर, २०१५ 
मध्ये र्वा तयािरम्यान ननिशशनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, या तालुकयातील कारखान्याींसह ऊस उतपािक शेतकऱयाींना मित 
करण्याच्या दृष्ीने शासनाने कोणती कायशर्वाही केली र्वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, वर्वलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

श्री. चांद्रिाांि पाटील : (१) मींगळरे्वढा तालुकयातील ४ साखर कारखान्याींनी गतर्विी 
२१,४०,६९२ ्न ऊसाचे गाळप केले असून चालू र्विी ९४०१ हेक्र ऊस क्षेत्राची 
नोंि झालेली आहे.  मींगळरे्वढा (ता.मींगळरे्वढा, जज. सोलापूर) येथील माण निी र्व 
उजनी कालव्याच्या पररसरात जर्वळपास सात हजार एकरार्वरील ऊस जळण्याच्या 
मागाशर्वर असल्याबाबतच्या पररजस्थतीचा  अहर्वाल प्राप्त झालेला नाही. 
(२) प्रश्न उद्् ार्वत नाही. 
(३) प्रश्न उद्् ार्वत नाही. 

----------------- 
अपांगत् ि प्रमाणपराांची सांगणिीय िपासणी िरण्याबाबि 

(८८) *  १२९२५   श्री.माणणिराि ठािरे, श्री.रामहरी नपनिर, श्री.अमरनार्थ 
राजूरिर, श्री.सांजय दत्ि, श्री.मुझफ्फर हुसैन सय्यद, श्री.जनावदन चाांदरूिर, 
श्री.अशोि उफव  भाई जगिाप :   सन्माननीय सामाजजि न् याय मांरी पढुील 
गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) राज् यात मशक्षण, रोजगार ककीं र्वा अपींगाींसाठी लागू असलेल् या वर्ववर्वि शासकीय 
योजनाींचा लाभ घेण् यासाठी अनेकाींनी बोगस अपींगत र्व स् र्वीकारले असून या बोगस 
अपींगाींचे यापूर्वीचे अपींगत र्व प्रमाणपत्र रद्द करून नव् याने ऑनलाईन नोंिणी 
करण् याचे आिेश अपींग आयकु तालयाने दिले असल् याचे माहे ऑगस् ्, २०१५ मध्ये 
र्वा तया िरम् यान ननिशशनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल् यास, अपींग आयकु तालयाच् या या आिेशानुसार सींगणकीय तपासणीची 
पध् ित सुरू करण् याबाबत शासनाने कोणती कायशर्वाही केली र्वा करण् यात येत आहे, 
(३) नसल् यास, वर्वलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

 
 
श्री. राजिुमार बिोले : (१) र्व (२) हे खरे नाही. 
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    अपींग अचिननयम, १९९५ अन्र्वये ककमान ४० ्कके ककीं र्वा तयापेक्षा जास्त 
अपींगातर्वाचे सक्षम र्वदै्यकीय प्राचिकाऱयाने दिलेले प्रमाणपत्र असल्यास सींबींचित 
व्यकतीस मशक्षण, रोजगार ककीं र्वा अपींगाींसाठी लागू असलेल्या वर्ववर्वि शासकीय 
योजनाींचा लाभ िेण्यात येतो. राज्यात बोगस अपींगतर्वाची प्रमाणपत्र घेऊन अशा 
योजनाींचा कोणी गैर र्ायिा घेऊ नये तसेच अपींगतर्वाचे प्रमाणपत्र अचिक 
वर्वश्र्वासाहश र्व बबनचूक होण्यासाठी SADM (Software Assistance of 
Disabillity in Maharashtra) या सींगणकीय सॉफ््रे्वअर प्रणालीचा र्वापर करुन 
ऑनलाईन पध्ितीने अपींगतर्वाचे प्रमाणपत्र िेण्याबाबत सार्वशजननक आरोगय 
वर्वभागामार्श त दिनाींक ६ ऑक्ोबर, २०१२ रोजी शासन ननणशय ननगशममत करण्यात 
आला आहे. तयानुसार अपींगाींना ऑनलाईन प्रमाणपत्र िेण्याची कायशर्वाही 
सार्वशजननक आरोगय वर्वभागामार्श त करण्यात येत आहे. 
(३) प्रश्न उद्् ार्वत नाही. 

----------------- 
िातनिि-ेमोंि (िा.देिगि, जज.मसांधदुगुव) येर्थील नदी पारािर पुल बाांधण्याबाबि 

(८९) *  १४११०   अॅि.तनरांजन िािखरे, श्री.सुतनल िटिरे :   सन्माननीय 
सािवजतनि बाांधिाम (सािवजतनि उपक्रम िगळून) मांरी पुढील गोष्ीींचा खलुासा 
करतील काय :- 
 (१) र्वाननर्वड-ेमोंड (ता.िेर्वगड, जज.मसींििुगुश) येथील र्वाहणाऱया निी पात्रार्वर पुल 
बाींिण्यात यार्वा, अशी मागणी अनेक र्विाांपासून शासनाकड ेकरण्यात येत आहे, 
हे खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, उकत मागणीबाबत िेर्वगड तालुकयातील सर्वश ग्रामस्थाींनी दिनाींक 
२५ रे्ब्रुर्वारी, २०१३ र्व दिनाींक १९ सप् े्ंबर २०१५ रोजी जजल्हाचिकारी 
कायाशलयासमोर उपोिण केले, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सिरचे काम तातकाळ घेण्यात येईल, उपोिणकतयाांनी उपोिण 
स्थचगत करारे्व असे पत्र उपवर्वभागीय अमभयींता, सार्वशजननक बाींिकाम वर्वभाग, 
िेर्वगड याींनी अध्यक्ष, मसींि सेर्वा प्रबोचिनी या सींस्थेमार्श त समस्त ग्रामस्थाींना दिनाींक 
१८ सप् े्ंबर, २०१५ रोजी र्वा तयासुमारास िेण्यात आले होते, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, असे असतानाही सिर पुलाचे काम सुरु करण्यात आले नसल्याचे 
दिनाींक २३ सप् े्ंबर, २०१५ रोजी र्वा तया सुमारास ननिशशनास आले आहे, हे ही 
खरे आहे काय, 
(५) असल्यास, उकत प्रकरणी शासनाने चौकशी करून कोणती कायशर्वाही केली र्वा 
करण्यात येत आहे, 
(६) नसल्यास, वर्वलींबाची कारणे र्व सद्य:जस्थती काय आहे ? 
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श्री. चांद्रिाांि पाटील : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) नाही. तथावप, उकत मागणीबाबत अध्यक्ष, मसींिू सेर्वा प्रबोचिनी याींनी दिनाींक 
१९/०९/२०१५ रोजी खाडीत उतरुन लाक्षणणक उपोिण करण्याबाबत कायशकारी 
अमभयींता, सा.बाीं.वर्वभाग, कणकर्वली याींना ननरे्विन दिले आहे. 
(३) नाही. उप वर्वभागीय अमभयींता, सा.बाीं.उपवर्वभाग, िेर्वगड याींनी दि.१८/०९/२०१५ 
रोजीच्या पत्रान्र्वये सिर काम शासनाने मींजूरी िेर्वनू ननिी उपलब्ि केल्यार्वर 
हाती घेण्यात येईल, तरी उपोिण स्थचगत करारे्व असे सींबींचिताींना कळवर्वले आहे. 
(४), (५) र्व (६) प्रश्न उद्् ार्वत नाही. प्रश्नाींककत काम मींजूरी, ननिी, ननकि र्व 
प्रािान्यक्रमानुसार हाती घेण्याचे ननयोजन आहे. 

----------------- 
नागोठणे (िा.रोहा, जज.रायगि) येर्थील नेल् सन मांिलेा  
तनिासी आश्रमशाळेची मान् यिा रद्द िेल्याबाबि 

(९०) *  १३६२७   श्री.जयांि पाटील, श्री.अतनल िटिरे :  सन्माननीय सामाजजि 
न् याय मांरी पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) नागोठाणे (ता.रोहा, जज.रायगड) येथील नागसेन एज् युकेशन सोसाय्ी अॅण् ड 
बुजध्िस् ् कल् चरल रस् ् मुींबई सींचमलत नेल् सन मींडलेा ननर्वासी आरमशाळा सन 
२०१५-१६ चे शैक्षणणक र्विश सुरू झाल् यानींतर सिर शाळेची सुमारे िोन मदहन् याींनी 
मान् यता रद्द करण् यात आली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल् यास, या माध् यममक शाळेत एकूण ककती वर्वद्याथी सन २०१५-१६ या 
शैक्षणणक र्विाशत िाखल झाले होते, 
(३) असल्यास, या शाळेची मान् यता रद्द झाल् याने या शाळेत िाखल झालेल् या 
वर्वद्यार्थ याांच् या पढुील भवर्वष यासाठी शासनाने कोणती उपाययोजना केली र्वा 
करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, वर्वलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

श्री. राजिुमार बिोले : (१) होय, हे खरे आहे. 
     नागसेन एज्युकेशन सोसाय्ी ॲण्ड बुजध्िस्् कल्चरल रस््, मुींबई 
सींचमलतनेल्सन मींडलेा माध्यममक आरमशाळेची मान्यता व्यर्वस्थापनातील 
त्रु् ीींमुळे सींचालक, वर्वजाभज, इमार्व र्व वर्वमाप्र कल्याण याींनी दिनाींक २९.०६.२०१४ 
रोजी रद्द केली होती. सिर आिेशावर्वरुध्ि सींस्थेने शासनाकड ेअपील केल्यानींतर 
शासनाने सींस्थेस त्रु् ीींची पतूशता करण्यासाठी ६ मदहन्याींची सींिी दिली. तथावप, 
सींस्थेने व्यर्वस्थापनाच्या कामकाजात सुिारणा न केल्याने शासनाने सिर 
आरमशाळहेची मान्यता सन २०१५-१६ या शैक्षणणक र्विाशपासून रद्द केली आहे 
(२) सिर माध्यममक आरमशाळेत सन २०१५-१६ या शकै्षणणक र्विाशत र्कत १२ 
प्ररे्वमशत वर्वद्याथी होते. 
(३) सिर माध्यममक आरमशाळेत सन २०१५-१६ या शैक्षणणक र्विाशत प्ररे्वमशत 
झालेल्या १२ वर्वद्यार्थयाांचे नजीकच्या शाळेमध्ये समायोजन करण्यात आलेले आहे. 
(४) प्रश्न उद्् ार्वत नाही. 

----------------- 
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राजूरा िे भायेगाांि ि राजूरा िे जाहूर (िा.मुखेि, जज.नाांदेि)  
या रस्त्त्याांची दनुस्त्िी िरण्याबाबि 

(९१) *  ११३५६   श्री.अमरनार्थ राजूरिर, प्रा.जोगेन्द्र ििाि,े श्री.सांजय दत्ि, 
श्री.मुझफ्फर हुसैन सय्यद :   सन्माननीय सािवजतनि बाांधिाम (सािवजतनि 
उपक्रम िगळून) मांरी पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) नाींिेड जजल््यातील मुींखे तालुकयात राजूरा ते भायेगाींर्व मागे िेगलूर, 
हरगयाळ, गोणेगाींर्व, राजूरा ते जाहूर मागे बाऱहाळी तडगरे्वल मागे िेगलूर या 
मागाशर्वर खड्ड े पडल्याने प्रर्वाशाींना जीर्व मुठीत घेऊन प्रर्वास करार्वा लागत 
असल्याचे माहे ऑक्ोंबर, २०१५ मध्ये र्वा तयािरम्यान ननिशशनास आले आहे, हे 
खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उपरोकत रस्तयाींची िरुुस्ती करण्याबाबत शासनाने कोणती 
कायशर्वाही केली र्वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, वर्वलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

श्री. चांद्रिाांि पाटील : (१) हे अींशत: खरे आहे. 
(२) प्रश्नािीन रस्तयार्वर अथशसींकल्पातनू ३ कामे मींजूर असून कायाशरींभ आिेश 
दिले असून लर्वकरच कामे सुरु करण्यात येत आहेत र्व रस्ते सुजस्थतीत 
ठेर्वण्यासाठी योजनेतर कायशक्रमाींतगशत िरुुस्तीची कामे प्रगतीत आहेत. 
(३) प्रश्न उद्् ार्वत नाही. 

----------------- 
सािारा येर्थील जजजामािा बिेँि झालेला गैरव्यिहार 

(९२) *  ११४९२   श्री.आनांदराि पाटील, श्री.सांजय दत्ि, श्री.रामहरी नपनिर, 
प्रा.जोगेन्द्र ििाि े:   सन्माननीय सहिार मांरी पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील 
काय :- 
  

(१) सातारा येथे जजजामाता बकेँत झालेल्या कचथत अननयममताींची चौकशी 
करण्यासाठी सहकार जजल्हा उपननबींिक याींनी चौकशी अचिकाऱयाींची ननयकुती 
केली असून या चौकशीत आठ व्यर्वहाराींची चौकशी होणार असल्याचे माहे 
सप् े्ंबर, २०१५ मध्ये र्वा तयािरम्यान ननिशशनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सिर चौकशी पुणश करण्याबाबत शासनाने कोणती कायशर्वाही केली 
आहे र्वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, वर्वलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

श्री. चांद्रिाांि पाटील : (१) होय, 
(२) जजल्हा उपननबींिक, सहकारी सींस्था, सातारा याींच्या दि. २४.८.२०१५ च्या 
आिेशान्र्वये सहाय्यक ननबींिक, मेंढा ता.जार्वली याींची प्राचिकृत अचिकारी म्हणनु 
ननयुकती करण्यात आली आहे. 
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   प्राचिकृत अचिकाऱयाींनी महाराषर सहकारी सींस्था अचिननयम, १९६० च्या 
कलम ८८, ९५ मिील तरतिुीन्र्वये जबाबिार व्यकतीींची मालमतता जप्त करण्याचे 
आिेश दि. ०३.११.२०१५ र्व दि. ०९.११.२०१५ रोजी दिले आहेत. 
(३) प्रश्न उद्् ार्वत नाही. 

----------------- 
भारिरत्न िॉ.बाबासाहेब आांबेििर याांच्या जीिनाशी तनगिीि असलेली घटनास्त्र्थळे 

आणण महत्िाच्या ऐतिहामसि स्त्र्थळाांना पयवटनाचा दजाव देण्याबाबि 

(९३) *  १४१५३   श्री.अशोि उफव  भाई जगिाप, श्री.मुझफ्फर हुसैन सय्यद, 
श्री.सांजय दत्ि, श्री.शरद रणवपसे, श्री.रामहरी नपनिर :   सन्माननीय सामाजजि 
न् याय मांरी पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) भारतरतन डॉ.बाबासाहेब आींबेडकर याींच्या जीर्वनाशी ननगडीत असलेली 
घ्नास्थळे आणण महतर्वाच्या ऐनतहामसक स्थळाींना पयश् नाचा िजाश िेण्याबरोबरच 
तयाींचा वर्वकास करण्याचेही शासनाच्या वर्वचारािीन आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, याबाबत ननणशय घेण्यात आला आहे काय, ननणशयाचे स्र्वरुप काय 
आहेत, 
(३) तद्नुसार, कोणती कायशर्वाही करण्यात आली आहे र्वा करण्यात येत आहे ? 
 
श्री. राजिुमार बिोले : (१) होय. 
(२) र्व (३) या सींबींिीचा ननणशय दिनाींक ९ ऑक्ोबर, २०१५ च्या शासन 
ननणशयान्र्वये घेण्यात आल असून, तयानुसार पढुील कायशर्वाही करण्यात येत आहे. 

----------------- 
राज् यािील टोलबाबि स्त्र्थापन िरण्याि आलेल्या 

 अभ्यास गट सममिीच्या अहिालाबाबि 

(९४) *  १३७२३   श्री.धनांजय मुांि,े श्री.सुतनल िटिरे, श्री.हेमांि टिले, 
अॅि.तनरांजन िािखरे, श्री.अमरमसांह पांडिि, श्री.जयिांिराि जाधि, श्री.सतिश 
चव्हाण :   सन्माननीय सािवजतनि बाांधिाम (सािवजतनि उपक्रम िगळून) मांरी 
पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) राज् यातील ्ोल वर्वियक बाबीचा अ् यास करण् यासाठी शासनाने माहे डडसेंबर, 
२०१४ मध् ये र्वा तयािरम्यान री.सी.पी.जोशी याींच् या अध् यक्षतेखाली अ् यास ग् 
सममती स् थापन करण् यात आली आहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल् यास, या सममतीने आपला अहर्वाल शासनास सािर केला आहे, हे ही 
खरे आहे काय, 
(३) असल् यास, या अहर्वालानसुार काय मशर्ारशी करण् यात आल् या आहेत र्व त याींच् या 
अींमलबजार्वणीबाबत शासनाने कोणती कायशर्वाही केली र्वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, वर्वलींबाची कारणे काय आहेत ? 
श्री. चांद्रिाांि पाटील : (१) होय, 
(२) होय, 
(३) र्व (४) कें द्र शासनाच्या ितीर्वर राज्याचे पथकर िोरण तयार करणे, पथकर 
नाकयार्वरील र्वाहतुक कोंडी कमी करणे, पथकर नाके बींि करणे, हलकया 
प्रकारच्या र्वाहनाींर्वर पथकरातनू सू् िेणे र्व इ-्ॅगची पध्ित अर्वलींबणे इ.मशर्ारशी 
केलेल्या आहेत. 
      राज्य शासनाने कें द्र शासनाच्या ितीर्वर पथकर िोरण दिनाींक ३१.७.२०१४ 
रोजी ननगशममत केले आहे. मशर्ारशीच्या अनिुींगाने पथकर नाकयार्वरील र्वाहतकू 
कोंडी ्ाळण्यासाठी वर्वखरुलेल्या (staggered) पध्ितीचे नाके उभारणे अथर्वा 
माचगशकाींची सींख्या र्वाढवर्वण्यात येत आहेत. दिनाक ०१.०६.२०१५ पासून १० 
प्रकल्पार्वरील पथकर र्वसुली बींि करण्यात आली आहे र्व ३१ प्रकल्पार्वरील पथकर 
स्थानकाींर्वर हलकी र्वाहने, महाराषर शासनाच्या प्रर्वासी बसेस तसेच स्कूल बसेस 
याींना पथकरातून सू् िेण्यात आलेली आहे. राज्यात काही दठकाणी इ-्ॅग पध्ित 
अर्वलींबबली असून तयास ममळणाऱया प्रनतसािाचा वर्वचार करुन आर्वश्यकतेनुसार 
्प्या्प्याने इ-्ॅगची पध्ित अर्वलींबण्याचे ननयोजन/ ननयोजजत आहे. 
 

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

महाराष्ट्र विधानपररषद 
________________________________________________________ 
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