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

िाराांकिि प्रश्नोत्िराांची यादी 
  

मांगळिार, ददनाांि २२ डिसेंबर, २०१५ / पौष १, १९३७ ( शिे ) 
  

(१) सािवजतनि बाांधिाम (सािवजतनि 
उपक्रम िगळून), सहिार, पणन ि 
िस्त्रोद्योग मांरी 

 

याांचे प्रभारी विभाग 
(२) आददिासी वििास मांरी 
(३) उद्योग मांरी 
(४) सािवजतनि बाांधिाम (सािवजतनि 

उपक्रम) मांरी 
(५) सामाजजि न्याय ि विशषे सहाय्य मांरी 

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

प्रश्नाांची एिूण सांख्या - ३९ 
------------------------------------- 

  
पालघर जजल् ्यािील आददिासी गािाांचा सिा गीण वििास िरबयाबाबि 
  

(१) * १२०५३ श्री.आनांद ठािूर, श्री.हेमांि टिले, अॅि.राहुल नािेिर, 
श्री.ददपिराि साळुांख-ेपाटील, श्री.किरण पािसिर, श्री.ख्िाजा बेग, श्री.नरेंद्र 
पाटील, श्रीमिी विद्या चव्हाण : सन्माननीय आददिासी वििास मांरी पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) पालघर जिल् ्यातील ासी ासी गा ाींचा स ा गीक स कास ोा याच् या 
दृष ्ीनप पपसा योिनतरतग त धनचीचप  ा्प करताना  सव   ााकत तालु याींमय यप 
चुकीचप धनकष ला ा यात ालप, प खरप ाप काय, 
(२) असल् यास, सीर प्रकरकी शासनानप चौकशी कप ली ाप काय, 
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(३) असल् यास, चौकशीच् या अनषुींगानप धनचीचप  ा्प योग् यरिर् या ोा यासा   
शासनानप कोकती काय  ाी कप ली  ा करा यात यपत ाप, 
(४) नसल् यास, स लींबाची कारकप काय ापत ? 
  
श्री. विष्ट् ण ु सिरा   (१), (२), (३)   (४) नाी, या स भागाच्या सीनाींक 
२१.०४.२०१५ च्या शासन धनक यान् यप ीर षी राज्यातील अनसुतचचत क्षपत्रातील 
ग्रामपींचायती अींतग त गा प/ ाड्या/पााप याींना एकत क लोकसींख्यपच्या प्रमाकात 
ासी ासी उपाययोिनपच्या धनयतव्यायाच्या ५% अबींच धनची उपलब्च करुन 
ीपायाच्या योिनपस मान्यता ीपायात ाली ाप. ्यानषुींगानप सन २०१५-१६ 
या ाचथ क  षा करीता याबाबीकरीता रुपयप २५८.५० को्ी इतका धनची 
अथ सींकल्पीत करायात ाला ाप. ्यापकैी ७०% रुपयप १८०.९५ को्ी इतका 
धनची अथ सींकल्प स तरक प्रकाली र स तरकाकरीता उपलब्च झाला ाप. 
्यानसुार पालघर जिल््यातींग त ााकत तालुयातील ८५ ग्रामपींचायती अींतग त 
१७४ गा ाींना रुपयप १०,०२,०९,५७८/-    सव तालुयातील १५ ग्रामपींचायती 
अींतग त २७ गा ाींना रुपयप १,२४,९७,१४३/- इतका धनची सीनाींक ३०.०९.२०१५ 
च्या शासन धनक यान् यप RTGS द् ारप थप्  सींबींचचत गा ाींच्या ग्रामसभा कोष 
खा्यामययप उपलब्च करुन ीपायात ाला ाप. सीरचा धनची ा 
लोकसींख्यपच्या धनकषानसुार उपलब्च करुन सीलपला ाप. ्यामळुप चौकशी 
करायाचा प्रश्न उद्् ा त नाी. 

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

िाांदे्र (पूिव) शासिीय िसाहिीिील इमारिीांची दरुुस्त्िी ि शासिीय 
िमवचा-याांना घरे उपलब्ध िरुन देणेबाबि 

  

(२) * १२२२० श्री.नरेंद्र पाटील, श्री.धनांजय मुांि,े श्री.हेमांि टिल,े श्री.किरण 
पािसिर, श्री.सतुनल िटिरे, श्री.अतनल भोसल,े श्री.ख्िाजा बेग, अॅि.तनरांजन 
िािखरे, अॅि.अतनल परब, श्री.प्रिाश बबनसाळे, श्रीमिी विद्या चव्हाण, 
अॅि.राहुल नािेिर, श्री.आनांद ठािूर, प्रा.जोगेन्द्र ििाि े: सन्माननीय 
सािवजतनि बाांधिाम (सािवजतनि उपक्रम िगळून) मांरी पढुील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
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(१)  ाींद्रप (पत  ) यपथील ९७ एकर क्षपत्रफळा र उभारायात ालपल्या शासकीय 
 सातीतील इमारतीींचप बाींचकाम समुारप ४० तप ५०  षा पासतनचप असल्यानप 
कोक्याी क्षकी कोसळायाची शयता धनमा क झाली असतन कम चा-याींना 
काचप घर ममळा प याकरिरता तपथील कम चाऱयाींनी सीनाींक १८ मप, २०१५ रोिी 
मा.मखु्यमींत्री मोीयाींना पत्राव्ीारप मागकी कप ली ाप, प खरप ाप काय, 
(२) असल्यास, सीर इमारींतीची ीरुूस् ती करायात यपत असतन  सातीत 
अनपक स काकी एक  षा पासतन ापब्रीि िमा करा यात ालप असतन सींबींचचत 
 पकप ीारानप इमारतीींच् या बाथरुम   ्लयलप् च् या मभ ींती रील डखा याींना काचा न 
ला ल् यानप घरात मच्  राींचा प्राीभुा    ाढला असतन  सातीत ातरग्यतचप प्रमाक 
 ाढल् याबाबत  ारीं ार तक्रारी ीपऊनी सा  िधनक बाींचकाम स भागाकातन 
कोकतीी कार ाव ोत नसल् याचप माप ् ्ोबर, २०१५ मय यप  ा 
् याीरम्यान धनीश नास ालप, प ी खरप ाप काय, 
(३) असल् यास, सीर धन ासस्थानाच्या ीरुुस्तीसा  ची रकम कम चाऱयाींच्या 
 पतनाततन  िा ोत असतानाी कम चारी कमी असल् याच् या कारकामळुप 
ीरुुस् ती तसपच इतर कामप करता यपकप श य नसल् याचप सा  िधनक बाींचकाम 
स भागाचप अमभयीं् याकातन साींचगतलप िातप, प खरप ाप काय, 
(४) असल्यास,  ाींद्रप (पत  ) शासकीय  सातीतील ९६ एकर भतखींा स ीपशी 
सींस्थाींच्या काया लयासा   ीपायाचप चोरक गृधनमा क स भागानप  रस लप 
असल्याचप माप ्गस््, २०१५ मययप  ा ्याीरम्यान धनीश नास ालप ाप, 
प खरप ाप काय, 
(५) असल्यास, उपरोत गृधनमा क स भागाच्या चोरकास रोचात सीर 
शासकीय कम चाऱयाींच्या सींघ्नपनप तीव्र स रोच ीश स ला ाप, प ी खरप ाप 
काय, 
(६) असल्यास, उपरोत प्रमाकप शासकीय  सातीतील इमारींतीची ीरुुस्ती, 
्याींना सोयीससु चा   भतखींा उपलब्च ोायाच्यादृष्ीनप शासनानप काय 
काय  ाी कप ली  ा करायात यपत ाप, 
(७) नसल्यास, स लींबाची कारकप काय ापत ? 
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श्री. चांद्रिाांि पाटील   (१) अींशत: खरप ाप. 
 ाींद्रप (पत  ) यपथील शासकीय  सातीमययप एकुक ४७८२ सीधनका 

असतन ्यापकैी २१२ सीधनका तज्ञ सल्लागाराींनी कप लपल्या सींरचना्मक 
परीक्षकास अनसुरुन २१२ सीधनका सरुक्षक्षततपचा उपाय म्कतन रिरत कप ल्या 
असतन ्याींना याच  सातीत पया यी धन ासस्थान उपलब्च करुन ीपायात 
ालप ाप. 

सीनाींक १८ मप, २०१५ चप पत्र प्राप्त झालपलप ाप. 
(२) प खरप नाी. 

शासकीय  सातीतील ापब्रीि  पळो पळी उचलायात यपत असतन 
स् च् ता राखायाचप काम करायात यपतप. बाथरुम   ्लयलप्च्या मभ ींती रील 
डखायाींच्या तु् लपल्या काचा  पळो पळी बसस ायात यपतात. तसपच 
मानगरपामलकप माफ त ाासप्रधतबींचक फ ारकी  पळो पळी करायात यपतप. 
(३) प खरप नाी. 
(४)   (५) गृधनमा क स भागामाफ त स चानसभा, स चानपरिरषी सीस्य ाडक 
राज्यातील खासीाराींना सतचनाींसा   पा स ायात ालपल्या प्रारुप गृधनमा क 
चोरकात असा प्रस्ता  ोता. 

यासींीभा त कोकताी धनक य झालपला नाी. 
(६)  ाींद्रप (पत  ) यपथील शासकीय  सातीतील सीधनकाींची कामप स शपष   
स स क्षक्षत ीरुुस्ती अींतग त मींितर असतन ी कामप धनस ीा स्तरा र ापत. 
सीरची मींितर कामप यप्या एक तप ीीा  षा त पतक  करायाचप धनयोिन ाप. 
(७) प्रश्न उद्् ा त नाी. 

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

आददिासी वििास विभागाच्या शासिीय प्राथममि ि अनुदातनि 
आश्रमशाळाांमधील बी.एि अहविाधारि मशक्षिाांना प्रमशक्षक्षि 

समजबयाबाबि 
  

(३) * १२६१६ श्री.रामनाथ मोि,े श्री.नागोराि गाणार, िॉ.अपिूव दहरे : 
सन्माननीय आददिासी वििास मांरी पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) मा.स ोंच्च न्यायालयानप स शपष अनमुती याचचका १५३११ तप १५३३१ / 
२००५ मययप सीनाींक २० फप ब्र ुारी, २००७ रोिी धनक य ीपकप तसपच मा.मुींबव 
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उच्च न्यायालयानप ीपखील याचचका क्र.४६३२/१९९९ मययप सीनाींक ६ मप, २००४ 
रोिीनसुार प्राथममक शाळाींमचील बी.एङ अ ताचारक मशक्षकाींना प्रमशक्षक्षत 
समितन ्याींना ाी.एङ. ची  पतनश्रपकी ीपायाबाबत धनीेश सीलप ापत, प खरप 
ाप काय, 
(२) असल्यास, शालपय मशक्षक स भागानप सीनाींक ११ नोव्तरबर, २०११ च्या 
शासन धनक यानसुार खािगी प्राथममक शाळाींमचील बी.एङ पात्रताचारक 
मशक्षकाींना प्रमशक्षक्षत समितन ाी.एङ  पतनश्रपकीस मान्यता ीपायाचप ाीपश 
धनग ममत कप लप ापत, प खरप ाप काय, 
(३) असल्यास, माराषर राज्य मशक्षक परिरषीपचप काया ययक्ष   कोकक स भाग 
मशक्षक मतीार सींघाचप लोकप्रधतधनची याींनी ीपखील सीनाींक ७ िुल,ै २०१५ 
रोिी शासनास धन पीन सीलप ाप, प खरप ाप काय, 
(४) असल्यास, शालपय मशक्षक स भागाप्रमाकप ासी ासी ाश्रमशाळाींमचील 
बी.एङ अ ताचारक प्राथममक मशक्षकाींना अद्यापी प्रमशक्षक्षत न समिायाची 
कारकप काय ापत, 
(५) असल्यास, धन पीनाच्या अनषुींगानप काय काय  ाी करायात ाली  ा यपत 
ाप ? 
  
श्री. विष्ट् णु सिरा   (१)   (२) प खरप ाप. 
(३) प खरप ाप. 
(४)   (५) प्राथममक शाळाींमचील बी.एा अ ताचारक मशक्षकाींना प्रमशक्षक्षत 
समितन ्याींना ाी.एा ची  पतनश्रपकी ीपायाबाबतचा प्रस्ता  स ्त स भागास 
सीनाींक १५.१०.२०१५ रोिी साीर करायात ाला ाप. स ्त स भागानप शालपय 
मशक्षक स भागानप धनग ममत कप लपल्या सीनाींक ११ नोव्तरबर, २०११ च्या 
शासनधनक याची मतळ नस्ती उपलब्च करुन ीपकपबाबत कळस लप ाप. 
्यानसुार काय  ाी सरुु ाप. 

----------------- 
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मुांबई िृषी उत्पन्न बाजार सममिीमध्ये ठेिीिर बनािट िजव  
घेऊन िेलेला गैरव्यिहार 

  

(४) * १२७१४ श्री.महादेि जानिर : सन्माननीय पणन मांरी पढुील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मुींबव कृषी उ्पन्न बािार सममतीच्या ६४ को्ीींच्या  प ी रती ६० को्ी 
रुपयाींचप बना ् कि  घपतल्याचप धनीश नास ालप ाप, प खरप ाप काय, 
(२) असल्यास, कृषी उ्पन्न बािार सममतीनप कोक्या कारकासा   कि  
घपतलप   या किा सा   पर ानगी घपायात ाली ोती काय, 
(३) असल्यास, एपीएमसीच्या सचच ाींनी  प ीची रिरतसर पा ती न घपायाचप 
कारक काय, 
(४) सीर एपीएमसीच्या सचच ाीं र कोकती कार ाव करायात ाली   
 प ी रती कोकाला कि  ीपायात ालप ाप, 
(५) असल्यास, याप्रकरकी ीोषीीं र शासनानप कोकती कार ाव कप ली  ा 
करायात यपत ाप ? 
  
श्री. चांद्रिाांि पाटील   (१) ोय. 
(२) मुींबव कृसष उ्पन्न बािार सममतीनप बँकप त  प ी  प ल्या ो्या. बािार 
सममतीनप कि  घपतलपलप नाी.  
(३) ीपना बँकप कातन बािार सममतीस मीुत प  पा ्या प्राप्त झालपल्या ापत. 
(४)   (५) मुींबव कृसष उ्पन्न बािार सममतीच्या  प ी र ीपना बँकप च्या 
त्कालीन मखु्य शाखा प्रबींचकाींनी बािार सममतीच्या ना ानप बना ् कि  
खातप उघातन अपार कप ल्याचप सी.बी.ाय. तपासात धनषपन्न झालप ाप. 
सी.बी.ाय.नप सीर प्रकरकी चौकशी करुन ीपना बँकप चप त्कालीन मखु्य शाखा 
प्रबींचक   इतर तीन व्यती याींचप स रोचात सी.बी.ाय.चप स शपष न्यायालय 
मुींबव यपथप ारोपपत्र ीाखल कप लपलप ाप. 
 

----------------- 
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राज्यािील खाजगी विनाअनुदातनि मशक्षण सांस्त्थामधील मागासिगीय 
विद्यार्थया ना देबयाि येणारी शुल्ि सिलि अमभमि विद्यापीठािील 

मागास ि दबुवल घटिािील विद्यार्थया ना देबयाबाबि 
  

(५) * १२६४० अॅि.जयदेि गायििाि, श्री.रामराि िििुि,े श्री.किरण 
पािसिर, श्री.ख्िाजा बेग, श्रीमिी विद्या चव्हाण, श्री.नरेंद्र पाटील, 
श्री.अब्दलु्लाखान दरुावणी, श्री.ददपिराि साळुांख-ेपाटील, श्री.राजेंद्र जैन : 
सन्माननीय सामाजजि न् याय मांरी पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील खािगी स नाअनीुाधनत मशक्षक सींस्थामचील मागास गीय 
स द्यार्थया ना शलु्क स लत सीली िातप ्याचप्रमाकप अमभमत स द्यापी ातील 
मागास   ीबु ल घ्कातील स द्यार्थया ना शलु्क स लत ममळा ी अशी मागकी 
मा.मखु्यमींत्री, मा.शालपय मशक्षक मींत्री याींचपकाप अमभमत स द्यापी ाकातन माप 
्गस््, २०१५ च्या पसल्या सप्ताात करायात ाली, प खरप ाप काय, 
(२) असल्यास, शासनानप सीर स द्यार्थया चप मशक्षक शलु्क भरायास 
असमथ ता ीश स ली ाप, प ी खरप ाप काय, 
(३) असल्यास, ज्याप्रमाकप राज्यातील खािगी  दै्यकीय   अमभयाीं्त्रकी   
अन्य व्या साधयक मशक्षक सींस्थामचील प्रश्न भाग (१) मचील प्र गा तील 
स द्यार्थया चप मशक्षक शलु्क शासन भरतप ्याचचती र अमभमत स द्यापी ात 
मशक्षक घपकाऱया स द्यार्थया ची शकै्षडकक शलु्क भरायाचप दृष्ीनप शासनानप 
काय काय  ाी कप ली  ा करायात यपत ाप, 
(४) नसल्यास, स लींबाची कारकप काय ापत ? 
  
श्री. राजिुमार बिोले   (१) प खरप नाी. 
(२)   (३) राज्यातील मान्यताप्राप्त खािगी स नाअनीुाधनत व्या साधयक 
अ्यासक्रमाच्या मशक्षक सींस्थाींमययप शासनाच्या कतर द्रीभतत प्र पशप्रक्रक्रयपद् ारप 
प्र पश घपतलपल्या अनसुचुचत िाती, स िाभि, इमा    स माप्र प्र गा तील   
ाचथ कदृष्या ीबु ल घ्कातील स द्यार्थया ना मशक्षक शलु्क सममतीनप 
 रस लपल्या ीरानप शकै्षडकक शलु्क प्रधतपतती करायात यपतप. 
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खािगी अमभमत स द्यापी ातील स द्यार्थया चप प्र पश प अमभमत 
स द्यापी ाच्या स्तरा र करायात यपतात. या स द्यापी ातील मशक्षक शलु्क प 
शलु्क धनयामक प्राचचकरकाकातन धनजश्चत करायात यपत नाी. ्यामळुप 
खािगी अमभमत स द्यापी ातील व्या साधयक अ्यासक्रमात मशककाऱया 
अनसुतचचत िाती, स िाभि, इमा    स माप्र प्र गा तील   ाचथ कदृष्या 
ीबु ल घ्कातील स द्यार्थया ना राज्य शासन मशक्षक शलु्क प्रधतपतती योिनपचा 
लाभ ीपत नाी. 
(४) प्रश्न उद्् ा त नाी. 

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

मुांबईिील बीिीिी िसाहिीिील चाळीच्या दरुुस्त्िीबाबि 
  

(६) * ११२१३ आकिव .अनांि गािगीळ : िाराांकिि प्रश्न क्रमाांि ३७९० ला 
ददनाांि १० माचव, २०१५ रोजी ददलले्या उत्िराच्या सांदभावि  सन्माननीय 
सािवजतनि बाांधिाम (सािवजतनि उपक्रम िगळून) मांरी पढुील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मुींबवतील बीाीाी  सातीतील नागरीक लाखीचप िी न िगत असतन या 
चाळीच्या पतक  ीरुुस्तीकरीता ८०० को्ीची गरि असताींना कप  ळ रुपयप ८ 
को्ी शासनानप मींितर कप लप असल्याचप माप ्गस््, २०१५ मययप  ा 
्याीरम्यान धनीश नास ालप ाप, प खरप ाप काय, 
(२) असल्यास, या ८ को्ीच्या धनचीततन सफाव कामगाराींचा पगार, पामलकप चा 
मालम्ता कर,  ीि ्बल भरा प लागत असतन याचा खच  ५ को्ी इतका 
यपतो, उरलपल्या तु् पुींज्या धनचीततन स   चाळीची ीरुुस्ती शय नसल्यानप 
कप  ळ व्राींाप, जिनप    ताींची ीरुुस्ती कप ली िातप या कारकास्त  बीाीाी 
चाळीतील नागरीकाींचप िी न चोयात ालप ाप, प खरप ाप काय, 
(३) असल्यास, याबाबत शासनानप काय काय  ाी कप ली  ा करायात यपत 
ाप, 
(४) नसल्यास, स लींबाची कारकप काय ापत ? 
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श्री. चांद्रिाांि पाटील   (१) अींशत: खरप ाप. 
बीाीाी चाळीींचप सींरचना्मक परीक्षक कप लप असता, बीाीाी चाळीींच्या 

पतक  ीरुुस्तीकरिरता साचारकपकप रु. ७६६.०० को्ी इतया रकमपची 
ा श्यकता असल्याचप धनीश नास ालप ाप. सन २०१५-१६ या स ्तीय 
 षा त रु.१४.२६ को्ी मींितर कप लप ापत. 
(२) प खरप नाी. 
(३) डासतरबर, २०१५ च्या परु की अथ सींकल्पात रु.१५.०० को्ी इतका धनची 
प्रस्तास त करायात ाला ाप. 
(४) प्रश्न उद्् ा त नाी. 

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

सोलापूर जजल््यािील महादेि िोळी समाजािील शासिीय  
िमवचाऱयाांच ेजािीच ेदाखले अिैध ठरविल्याबाबि 

  

(७) * ११३६७ श्री.रामहरी रुपनिर, श्री.सांजय दत्ि, श्री.अशोि ऊर्व  भाई 
जगिाप, श्री.मझुफ्र्र हुसेन सय्यद : सन्माननीय आददिासी वििास मांरी 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) सोलापतर जिल््यातील सन १९९५ तप २००० या काला चीत माीप  कोळी 
समािाचप लोक स स च शासकीय नोकरीत काय रत असतन ्याींच्या िातीचा 
ीाखला अ चै  र तन २५० कम चाऱयाींना कामा रून काढतन ्ाकलप असल्याचप 
माप सप् त्रबर, २०१५ मययप  ा ्याीरम्यान धनीश नास ालप, प खरप ाप 
काय, 
(२) असल्यास, ज्या कम चाऱयाीं र उपरोत प्रमाकप कार ाव करायात ाली 
अशा २ िार कम चाऱयाींना ्याींच्या मलुाींच्या मशक्षकासा   बँका   पतसींस्था 
कि  ीपायास ्ाळा्ाळ करीत असल्यानप गींभीर समस्या धनमा क झाली ाप, 
प ी खरप ाप काय, 
(३) असल्यास, उपरोत प्रकरकी शासनानप काय काय  ाी कप ली  ा करायात 
यपत ाप, 
(४) नसल्यास, स लींबाची कारकप काय ापत ? 
  



10 

श्री. विष्ट् ण ुसिरा   (१), (२), (३)   (४) सन १९९५ तप २००० या काला चीत 
सोलापतर जिल््यातील मोी  कोळी/ कोळी माीप  िमातीचा ीा ा करकाऱया 
अि ीाराींपकैी २५० प्रकरकी अनसुतचचत िमाती प्रमाकपत्र सममती, पकुप याींनी 
िमाती प्रमाकपत्र अ चै असल्याचप ाीपश धनग ममत कप लप. 
     िात प्रमाकपत्र   ्याच्या पाताळकीचा २००० चा कायीा तसपच २००३ 
चप धनयम तयार कप लपलप ापत. सीर अचचधनयमातील कलम (८) मचील 
तरतीुीनसुार अि ीार ज्या िातीचप, िमातीचप क्रकीं  ा  गा चप ापत. तप मसयी 
करायाची िबाबीारी असा ीा ा करकाऱया अि ीार व्यती र ाप. तसपच 
अचचधनयमातील कलम (१०) मययप िातीच्या खोट्या प्रमाकपत्राच्या ाचारप 
प्राप्त करायात ालपलप लाभ काढतन घपकपसींीभा त तरतती ाप. 
     समम्याींचप कामकाि प न्याधयक त असतन अचचधनयमाच्या कलम ७(२) 
अन् यप सममतीच्या धनक याला कप  ळ मा.उच्च न्यायालयातच ाव्ान ीपता 
यपतप. 

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

पांढरपूर येथे शासिीय िायावलयाांिरीिा जागा  
उपलब्ध िरुन देबयाबाबि 

  

(८) * १२३५१ श्री.ददपिराि साळुांख-ेपाटील, श्रीमिी विद्या चव्हाण, श्री.हेमांि 
टिल,े श्री.सतिश चव्हाण, श्री.अमरमसांह पांडिि, श्री.नरेंद्र पाटील, श्री.किरण 
पािसिर, श्री.अतनल भोसले, श्री.जयिांिराि जाधि, श्री.ख्िाजा बेग, 
श्री.अब्दलु्लाखान दरुावणी : सन्माननीय सािवजतनि बाांधिाम (सािवजतनि 
उपक्रम िगळून) मांरी पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) पींढरपतर (जि.सोलापतर) यपथील शासकीय काया लयप खािगी िागपत काय रत 
असल् याचप माप सप् ्तरबर, २०१५ च् या ीसु-या सप् ताात धनीश नास ालप, प 
खरप ाप काय, 
(२) असल् यास, पींढरपतर यपथील शासकीय काया लयप शासक्रकय िागपत 
उभारकपबाबत शासनानप कोकती काय  ाी कप ली  ा करा यात यपत ाप, 
(३) नसल् यास, स लींबाची कारकप काय ापत ? 
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श्री. चांद्रिाांि पाटील   (१) ोय, प खरप ाप. 
(२) ज्या स भागाींची शासकीय काया लयप खािगी िागपत ापत. ्या स भागानप 
न ीन इमारत बाींचकप बाबतची पढुील काय  ाी करकप अपपक्षक्षत ाप. 
(३) प्रश्न उद्् ा त नाी. 

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

मौजे नारखेि िे दहांगणा (िा.नाांदरुा, जज.बुलढाणा) या रस्त्त्याच्या 
बाांधिामाि गैरव्यिहार झाल्याबाबि 

  

(९) * १२५८५ श्री.पाांिुरांग रु्ां ििर : सन्माननीय सािवजतनि बाांधिाम 
(सािवजतनि उपक्रम िगळून) मांरी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मौिप नारखपा तप सींगका (ता.नाींीरुा, जि.बलुढाका) या रस््याचप काम 
धनकृष् ीिा चप झाल्याबाबत काय कारी अमभयींता, सा  िधनक बाींचकाम स भाग 
याींचपकाप ग्रामस्थाींनी तक्रार कप ली ाप, प खरप ाप काय, 
(२) असल्यास, रस्ता नाीरुुस्त असल्यामळुप ्या र बलैगााी   ग्रामस्थाींना 
चालायायोग्य नसल्यामळुप अनपक अाचकी धनमा क झाल्या ापत, प ी खरप 
ाप काय, 
(३) असल्यास, सीर रस््याच्या बाींचकामाची चौकशी करुन पतक  रस्ता न ीन 
करायाबाबत सींबींचचत अचचकाऱयाींना ाीपश ीपकार ापत काय, 
(४) नसल्यास, स लींबाची कारकप काय ापत ? 
  
श्री. चांद्रिाांि पाटील   (१) ोय, 
(२) नाी. 
(३) रस््याींची मींितर कामप   इतर ा श्यक कामप करायाची काय  ाी मींिुरी 
धनची, धनकष, प्राचान्य क्रमानसुार ाती घपायाचप धनयोिन ाप. 
(४) प्रश्न उद्् ा त नाी. 

----------------- 
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स्त्पेशल स्त्िूलमधील मशक्षक्षिाांच ेसमायोजन िरबयाबाबि 
  

(१०) * १२४०८ श्री.िवपल पाटील : सन्माननीय सामाजजि न् याय मांरी पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१)  शैाली खमगाीं कर, अींझा स्पपशल स्कत ल, भायखळा, श्रीमती योचगता 
गा ाप, अ.क. मनु्शी योिना स्पपशल स्कत ल, चगरगा , श्रीमती उज् ला मग ल, 
ममरा स द्यालय स्कत ल, मा्ुींगा याींचप रिरत पीा र समायोिन करा प असप 
ाीपश मा. उच्च न्यायालयानप सीलप ापत, प खरप ाप काय, 
(२) असल्यास, सीर मशक्षक्षकाींचप समायोिन करायाबाबत शासनानप कोकती 
काय  ाी कप ली  ा करायात यपत ाप, 
(३) नसल्यास, स लींबाची कारकप काय ापत ? 
  
श्री. राजिुमार बिोले   (१)   (२) मा.उच्च न्यायालयानप सीनाींक ११/११/२०१४ 
रोिी सीलपल्या ाीपशानसुार श्रीमती योचगता गा ाप, स शपष मशक्षीका याींचप 
सी.११/०९/२०१५ रोिी रिरत पीा र समायोिन करायात ालपलप ाप. 
(३) प्रश्न उद्् ा त नाी. 

----------------- 
  
मांरालयािील अजननशमन यांरणा साांभाळबयासाठी मनुष्ट्यबळ अपुरे 

असल्याबाबि 
  

(११) * ११२८० श्रीमिी हुस्त्नबान ू खमलरे्, श्री.सांजय दत्ि, श्री.अशोि ऊर्व  
भाई जगिाप, श्री.मझुफ्र्र हुसेन सय्यद : सन्माननीय सािवजतनि बाांधिाम 
(सािवजतनि उपक्रम िगळून) मांरी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-
(१) मींत्रालयास लागलपल्या ागीनींतर अजग्नशमन यींत्रका भकम कराया र 
भर ीपायात ाला ोता सीरत यींत्रका उभारली गपली पक ी यींत्रका 
साींभाळायासा   मनषुयबळाअभा ी अजग्नशमन यींत्रका जस्थती गींभीर 
असल्याचप माप ्गस््, २०१५ मययप  ा ्याीरम्यान धनीश नास ालप ाप, 
प खरप ाप काय, 
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(२) असल्यास, उत कारकास्त  मींत्रालयाची सरुक्षा पनु:श्च चोयात ाली 
ाप, प खरप ाप काय, 
(३) असल्यास, सीर प्रकरकी शासनानप काय काय  ाी कप ली  ा करायात यपत 
ाप, 
(४) नसल्यास, स लींबाची कारकप काय ापत ? 

  
श्री. चांद्रिाांि पाटील   (१) प खरप नाी, 
(२) प खरप नाी, 
(३) प्रश्न उद्् ा त नाी. 
(४) प्रश्न उद्् ा त नाी. 

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

त्र्यांबिेश्िर (िा.त्र्यांबिेश्िर, जज.नामशि) येथे सहाय्यि तनबांधि 
(सहिार) याांच ेिायावलय सुरु िरणेबाबि 

  

(१२) * १२६७६ िॉ.अपिूव दहरे : सन्माननीय सहिार मांरी पढुील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
  

(१) त्र्यींबकप श् र (ता.त्र्यींबकप श् र, जि.नामशक) यपथप साय्यक धनबींचक (सकार) 
याींचप काया लय सरुु करकपबाबत स्थाधनक लोकप्रधतधनची याींचपकातन सीनाींक ६ 
्गस््, २०१३ च्या पत्रान् यप मा.सकार मींत्री मोीयाींकाप मागकी करायात 
ाली ाप, प खरप ाप काय, 
(२) असल्यास, प्रश्नोत मागकीचप बाबत कोकता धनक य घपायात ाला  ा 
यपत ाप, 
(३) नसल्यास, त्र्यींबकप श् र यपथप तालकुास्तरीय स  च काया लयप स्थासपत 
झालपली असताींना साय्यक धनबींचक (सकार) काया लय नसल्यानप स्थाधनक, 
ासी ासी   स  सामान्य िनतपची मोठ्या प्रमाका र गरैसोय ोत असल्यानप 
सा  िधनक स्तरा रुनी याबाबत ाग्री मागकी करायात यपत असल्यानप 
उत काया लय त्र्यींबकप श् र यपथप स्थापन करकपबाबत शासनाचप चोरक काय 
ाप, 
(४) असल्यास, सीर काया लय कप व्ापय त स्थापन करायात यपवल ? 
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श्री. चांद्रिाांि पाटील   (१) प अींशत: खरप ाप, 
     स्थाधनक लोकप्रधतधनची याींच्याकातन सी. ६ ्गस््, २०१३ च्या 
पत्रान् यप शासनाकाप मागकी करायात ालपली नाी. तथासप मा.स चानसभा 
सीस्य श्रीमती धनम ला गास त याींचप सी. १२/१२/२००९   सी. १८/२/२०१० 
तसपच स्थाधनक लोकप्रधतधनची मा.स चान परिरषी सीस्य, ाल.अपत   सरप याींचप 
सीनाींक २९/०८/२०१२   सीनाींक २७/१०/२०१५ ची धन पीनप प्राप्त झाली ापत. 
(२) सीर प्रकरकाच्या अनषुींगानप स भागानप यापत ी सन २०११ मययप 
त्र्यींबकप श् र (ता.त्र्यींबकप श् र, जि.नामशक) यपथप सायक धनबींचक, सकार सींस्था 
प तालकुा स्तरीय काया लय धनमम तीचा प्रस्ता  उच्चस्तरीय सममतीपढुप 
 प ायासा     त्र्यींबकप श् र तालुयासा   एकत क ८ पीाींना मान्यता ीपायाचा 
प्रस्ता  स ्त स भागास साीर कप ला असता, स ्त स भागानप, “सययाची 
ाचथ क परिरजस्थतीत न ीन पी / न ीन काया लयाींचा ाचथ क भार उचलकप 
शय नाी.” असप अमभप्राय नोंी तन काी मदु्याींच्या अनषुींगानप खुलासा साीर 
करायास साींचगतलप ोतप. स ्त स भागानप उपजस्थत कप लपल्या मदु्याींच्या 
अनषुींगानप सकार ायुत   धनबींचक, सकारी सींस्था, माराषर राज्य, पकुप 
याींच्याकातन सस स्तर प्रस्ता  मागस ायात ाला ाप. सीरचा प्रस्ता  
शासनास प्राप्त ोताच तपासतन पढुील काय  ाी करता यपवल. 
(३) प्रश्न उद्् ा त नाी. 
(४) मदु्दा क्र.२ प्रमाकप 

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

अमराििी येथील महाराष्ट्र औद्योधगि वििास महामांिळाच्या प्रादेमशि 
िायावलयाि भूखांि िाटपाि झालेला गैरव्यिहार 

  

(१३) * १२७३६ श्री.हररमस ांग राठोि : सन्माननीय उद्योग मांरी पढुील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
(१) माराषर औद्योचगक स कास मामींाळाच्या अमरा ती प्राीपमशक 
काया लयामाफ त करायात ालपल्या भतखींा  ा्पात गरैव्य ार झाला असतन 
एक मसतल अचचकारी   ्याच्या ीलालानप अमरा तीतील स मशष् 
व्या साधयकाींना प भतखींा उपलब्च करून सीलप असल्याचप माप सप् त्रबर, २०१५ 
मययप ्याीरम्यान धनीश नास ालप ाप, प खरप ाप काय, 
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(२) असल्यास, या प्रकरकी शासनानप चौकशी करून सींबचचत अचचकारी   
्याींच्या ीलाला र कोकती काय  ाी कप ली  ा करायात यपत ाप, 
(३) नसल्यास, स लींबाची कारकप काय ापत ? 
  
श्री. सभुाष देसाई   (१) प खरप नाी. 
    याबाबत कोकतीी तक्रार प्राप्त झालपली नाी, असप माराषर औद्योचगक 
स कास मामींाळानप कळस लप ाप. 
(२)   (३) प्रश्न उद्् ा त नाी. 
 

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

राष्ट्रीय सहिार वििास तनगमने राज्याच्या सहिार, पणन ि 
िस्त्रोद्योग विभागाला ददलेल्या रिमेिरील व् याज देब याबाबि 

  

(१४) * १२९४१ श्री.माणणिराि ठािरे, श्री.सांजय दत्ि, श्री.अशोि ऊर्व  भाई 
जगिाप, श्री.मझुफ्र्र हुसेन सय्यद : सन्माननीय सहिार मांरी पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राषरीय सकार स कास धनगमनप (एनसीाीसी) राज् याच् या सकार, पकन 
   स् त्रोद्योगातील सचुारकाींसा   कि  स्  रूपात सन २०१४-१५ या  षा सा   
सीलपल् या सीलपल् या रुपयप ११२ को्ी ८२ लाख किा ची परतफप ा करताना 
शासनानप कप  ळ मदु्दलाची र कम सीली असतन किा  रील व् यािाचप रूपयप ३७ 
को्ी १८ लाख थकस ल् याचप माप सप् ्तरबर, २०१५ मययप  ा ्याीरम्यान 
धनीश नास ालप, प खरप ाप काय, 
(२) असल् यास, शासनाच् या या थकबाकीमळुप भस ष यात एनसीाीसीकातन 
सकार   पकन स भागाला ममळका-या किा  र परिरकाम ोा याची श यता 
ाप, प ी खरप ाप काय, 
(३) असल् यास, एनसीाीसीच् या किा  रील व् याि ीपा याबाबत शासनानप कोकती 
काय  ाी कप ली  ा करा यात यपत ाप, 
(४) नसल् यास, स लींबाची कारकप काय ापत ? 
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श्री. चांद्रिाांि पाटील   (१) राज्य शासनाच्या स स च योिनाींकरीता राषरीय 
सकार स कास धनगम (एनसीाीसी) कि  स् रुपात ाचथ क मीत ीपत असतप. 
माच , २०१५ अखपर किा च्या परतफप ाीपो्ी रुपयप ११२.८२ को्ी   व्यािापो्ी 
रुपयप ३७.१८ को्ी इतकी रकम एनसीाीसीला ीपय ोती. ्यापकैी कि  
परतफप ाीची रकम रु. ११२.८२ को्ी सी.१९.९.२०१५ च्या शासन धनक यान् यप 
स सत  पळपत मींितर करायात ाली ाप. तथासप रु. ३७.१८ को्ी इतकी 
व्यािाची रकम अीा कप लपली नाी.  
(२), (३)   (४) एनसीाीसी कातन प्राप्त ोकाऱया किा च्या व्यािाचप ीर 
िास्त असल्यामळुप परतफप ा करायाबाबत शासन स्तरा र स चारस धनमय सरुु 
ाप. 

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

निबौध्दाांचा अनुसूधचि जािीच्या यादीि समािेश िरबयाबाबि 
  

(१५) * १२९७४ श्री.शरद रणवपस,े श्री.रामहरी रुपनिर, श्री.सांजय दत्ि, 
श्री.अशोि ऊर्व  भाई जगिाप, श्री.मझुफ्र्र हुसेन सय्यद : सन्माननीय 
सामाजजि न् याय मांरी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) सन १९५६ नींतर अनसुतचचत िातीतील काी िातीींनी चमा तर करून बौय ी 
चमा चा स्  ीकार कप ला ाप अशा चमा तर कप लपल् या न बौय ीाींना अनसुतचचत 
िातीसा   असलपल् या स लती भारतीय सींस चानातील ीरुूस् तीनसुार लागत 
ापत   राज् य शासनाच् या सप ाींमय यप न बौय ीासा   ारक्षक लागत ाप, प 
खरप ाप काय, 
(२) असल् यास, भारतीय सींस चानातील अनसुतचचत िातीच् या याीीमय यप 
न बौय ीाींचा समा पश नसल् यामळुप ् याींना कतर द्र शासनाच् या सप ाींमय यप नोक-या 
  मशक्षकातील प्र पश इ् याीीींना मकुा प लागत ाप ी शासनाच् या धनीश नास 
ालपली ाप, प ी खरप ाप काय, 
(३) असल् यास, भारतीय सींस चानातील अनसुतचचत िातीच् या याीीत 
न बौय ीाींचा समा पश व् ा ा यासा   कतर द्र शासनास ा श् यक तो प्रस् ता  
पा स ा याबाबत शासनाकातन कोकती काय  ाी करा यात ाली  ा यपत ाप ? 
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श्री. राजिुमार बिोले   (१) प खरप ाप. 
(२) अशा प्रकारचप धन पीन शासनास प्राप्त झालपलप ाप. तथासप, सींस चान 
(अन.ुिाती) ाीपश (सचुारका) अचचधनयम १९९० पारिरत झाल्यानींतर 
अनसुतचचत िातीमचतन बौयी चमा त चमा तरीताींना राज्य तसपच कतर द्र शासनाच्या 
घ्ना्मक ारक्षक   इतर स लती अनजु्ञपय ापत, अशी तरतती शासन 
धनक य सीनाींक ८ नोव्तरबर, १९९० मययप कप लपली ाप. 
(३) याबाबत काय  ाी करायाींत यपत ाप. 

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

नाांदेि जजल््यािील शिेिऱयाांना पीि िजव उपलब्ध िन न देबयाबाबि 
  

(१६) * १३१५३ श्री.अमरनाथ राजूरिर, श्री.अशोि ऊर्व  भाई जगिाप, 
श्री.सांजय दत्ि, श्री.सभुाष झाांबि : सन्माननीय सहिार मांरी पढुील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
  

(१) नाींीपा जिल््यातील राषरीयकृत बँका ्या शपतकऱयाींना पीक कि , नस न 
कि    कि  पनुग  न करायास ्ाळा्ाळ करीत असल्यानप ोकाऱया 
मानमसक त्रासामळुप शपतकरी ा्म्या करीत असल्याचप माप सप् त्रबर, २०१५ 
मययप  ा ्याीरम्यान धनीश नास ालप, प खरप ाप काय, 
(२) असल्यास, शासनानप शपतकऱयाींना कि  परु  ा करायाबाबत कोकती 
काय  ाी कप ली  ा करायात यपत ाप, 
(३) नसल्यास, स लींबाची कारकप काय ापत ? 
  
श्री. चांद्रिाांि पाटील   (१) प खरप नाी. 
    नाींीपा जिल््यातील १,११,८५५ शपतकऱयाींना राषरीयकृत बँकाींनी सन 
२०१५-१६ मययप ८४७.५५ को्ी रुपयप कि   ा्प कप लपलप असतन प प्रमाक 
राषरीयकृत बँकाींना सीलपल्या एकत क उसद्दषट्याच्या (१०७८.९९) ७९% ए ढप ाप. 
(२)  रीलप्रमाकप 
(३) प्रश्न उद्् ा त नाी. 

----------------- 
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साखर िारखाने, औद्योधगि िसाहिी ि इिर िारखान्यास धरणािील 
पाणी घेबयासाठी घािलेली बांदी 

 (१७) * १३१९२ श्री.अशोि ऊर्व  भाई जगिाप, श्री.सांजय दत्ि : सन्माननीय 
उद्योग मांरी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील ीषुकाळी परिरजस्थतीमळुप शासनानप चरकातील पाकी िनतपला 
सपायासा   राखी  कप ल्यानप साखर कारखानप, औद्योचगक  सात 
(एमायाीसी)   इतर कारखान्याींसा   पाकी घपायास सोलापतर जिल्ाचचकारी 
याींनी बींीी घातल्याचप माप सप् त्रबर, २०१५ मययप  ा ्याीरम्यान धनीश नास 
ालप, प खरप ाप काय, 
(२) असल्यास, उिनी चरकाततन साखर कारखानप   एमायाीसीला पाकी 
घपायास बींीी घातल्यामळुप पकुप, नगरस सोलापतर जिल््यातील सा कारखानप 
बींी राकार ापत, प ी खरप ाप काय, 
(३) असल्यास, पकुप, नगर, सोलापतर जिल््यातील साखर कारखानप   
एमायाीसी बींी रासल्यानप शपतकरी   कामगाराीं र उपासमारीची पाळी यपकार 
ाप, प ी खरप ाप काय, 
(४) असल्यास,  रील प्रकरकी शासनानप कोकती काय  ाी कप ली  ा करायात 
यपत ाप, 
(५) नसल्यास, स लींबाची कारकप काय ापत ? 
  
श्री. सभुाष देसाई   (१) प खरप नाी. 
(२), (३)   (४) प खरप नाी. 
    उिनी िलाशया र एकत क १८ औद्योचगक पाकी  ापर सींस्था मींितर 
असतन ्यापकैी ५ एमायाीसी, ७ साखर कारखानप   ६ इतर औद्योचगक 
सींस्था ापत. ्याींच्यापकैी ३ एमायाीसी, ७ साखर कारखानप   ५ इतर 
औद्योचगक सींस्था काया जन् त असतन उ  रिरत सींस्था काया जन् त नाीत. सयया 
काया जन् त असलपल्या सींस्थाींना पाकी परु ठ्यासा   पया यी व्य स्था 
करायाबाबत कळस ायात ालप ाप. परींत ुअद्याप ्याींचा पाकीपरु  ा खींाीत 
करायात ालपला नाी. 
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     माराषर िलसींप्ती धनयमन प्राचचकरक, मुींबव याींनी उिनी चरकाच्या 
 रच्या भागातील चरकाततन उिनी चरकात समन्यायी त् ा र पाकी 
 ा्पाबाबत सन २०११ पत ी मींिुरी असलपल्या औद्योचगक पाकीपरु  ा 
योिनाींचा पाकी परु  ा अबाचचत  प ायासींीभा त सीनाींक २६/१०/२०१५ रोिी 
सीलपल्या ाीपशानसुार सीर योिनाींचा पाकी परु  ा खींाीत करायात ालपला 
नाी. ्यामळुप कोकतपी साखर कारखानप, एमायाीसी   इतर कारखान्याींचा 
पाकी परु  ा बींी करायात ालपला नाी. 
(५) प्रश्न उद्् ा त नाी. 

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

राज्यािील गरोदर ि स्त्िनदा मािाांना िुपोषण मुक्ि  
िरबयासाठी सिस आहार देबयाबाबि 

  

(१८) * १३२९५ श्री.हेमांि टिल,े श्री.आनांद ठािूर, श्री.किरण पािसिर, 
श्री.नरेंद्र पाटील, श्री.प्रिाश गजमभये : सन्माननीय आददिासी वििास मांरी 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील १३ जिल््यात ासी ासी बुल क्षपत्रातील स   समािाच्या 
गरोीर   स्तनीा माताींना कुपोषक मुत करायासा   ीपुारी मोफत सकस 
ाार ीपायाचा धनक य शासनानप माप ्गस््, २०१५ मययप  ा ्याीरम्यान 
घपतला ाप, प खरप ाप काय, 
(२) असल्यास, यासा    षा ला क्रकती खच  अपपक्षक्षत ाप, 
(३) असल्यास, ी योिना कप व्ापासतन राबस ायात यपकार ाप, 
(४) असल्यास, या योिनपचा लाभ नोव्तरबर, २०१५ अखपर क्रकती ासी ासी 
माताींना ीपायात ाला ाप ? 
  
श्री. विष्ट् णु सिरा   (१) प खरप ाप. 
      ासी ासी स कास स भागाच्या सीनाींक १८/११/२०१५ रोिीच्या शासन 
धनक यान् यप भारतर्न ाल. ए.पी.िप. अब्ीलु कलाम अमतृ ाार योिना सरुु 
करायात ाली असतन सीर योिना १६ जिल््याींतील अनसुतचचत क्षपत्र   
अधतरिरत ासी ासी उपयोिना क्षपत्राअींतग त गा ातील अींगक ााी माफ त 
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राबस ायात यपकार ाप. या योिनतरतग त गरोीर जस्त्रयाींना शप ्च्या धतमाीत 
  स्तनीा माताींना बाळींतपकानींतर पसल्या धतमाीत याप्रमाकप सा 
मसन्याच्या काला चीकरिरता एक  पळचा चौरस ाार ीपायात यपकार ाप. 
(२) या योिनपकरिरता एका  षा सा   समुारप रु.४५ को्ी इतका खच  अपपक्षक्षत 
ाप. 
(३) सीर योिना सीनाींक १ डासतरबर, २०१५ पासतन राबस ायात यपत ाप. 
(४) प्रश्न उद्् ा त नाी. 

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

श्रीलांिा येथनू महात् मा गौिम बुध् दाांच ेअिशषे राज्याि आणबयाबाबि 
  

(१९) * १३६४० िॉ.(श्रीमिी) नीलम गोऱहे : सन्माननीय सामाजजि न् याय मांरी 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) श्रीलींका यपथतन मा् मा गौतम बयु ीाींचप अ शपष राज् यामय यप ाका यासा   
मा.सामाजिक न् याय मींत्री याींनी माप सप् ्तरबर, २०१५ मययप  ा ्या ीरम् यान 
श्रीलींकप चा ीौरा कप ला ोता, प खरप ाप काय, 
(२) असल्यास, सीनाींक १४ ््ोबर, २०१५ रोिी प अ शपष नागपतरला 
ाकतन भींाारा, साकोली, गोंसीया, चींद्रपतर इ् याीी स काकी नपा यात यपकार 
ापत, प ी खरप ाप काय, 
(३) असल् यास, या कामी राज् य शासनातफे कोककोकती व् य स् था करा यात 
ाली ाप ? 
  

श्री. राजिुमार बिोले   (१) नाी, ा ीौरा  यैजतक ोता. 
(२)   (३) लाव् ्फ एमशया फाऊीं ापशन, श्रीलींका या सींस्थपच्या तीनप भग ान 
गौतम बयुीाींच्या पस त्र अजस्थचात ु श्रीलींका यपथतन नागपतर यपथप ाकायात 
यपऊन, तप सीनाींक १४.१०.२०१५ तप २४.१०.२०१५ या काला चीत कलश रथ रॅली 
द् ारप भींाारा, चींद्रपतर, नागपतर ग्रामीक,  चा , गोंसीया या जिल््यात नपायात 
ालप. या  ातकुी ीरम्यान कलश ीश नस्थळी योग्य पोलीस बींीोबस्त 
 प ायात ाला ोता    ातकुी ीरम्यान कोकताी अनचुचत प्रकार घाकार 
नाी, याची ीक्षता घपायात ाली ोती. 

----------------- 
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औरांगाबाद, जालना ि लािूर या जजल््याि सािवजतनि बाांधिाम 
विभागािील मोजमाप पुस्त्ििे (मेजरमेंट बुक्स)  

गहाळ झाल्याबाबि 
  

(२०) * १३८४८ श्री.धनांजय मुांि,े श्री.सतुनल िटिरे, श्री.हेमांि टिले, 
श्री.अमरमसांह पांडिि, श्री.सतिश चव्हाण, श्री.ददपिराि साळुांख-ेपाटील : 
िाराांकिि प्रश्न क्रमाांि ७५१७ ला ददनाांि १३ जुल,ै २०१५ रोजी ददलेल्या 
उत्िराच्या सांदभावि  सन्माननीय सािवजतनि बाांधिाम (सािवजतनि उपक्रम 
िगळून) मांरी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) सा  िधनक बाींचकाम स भाग अींतग त औरींगाबाी, िालना, लाततर 
स भागात स स च कामाींच् या िारो काम मापक पसु् तीका (मपिरमतर् बु स) 
गाळ झाल् या ापत, प खरप ाप काय, 
(२) असल् यास, औरींगाबाी स भागात १५४३, िालन् यात १७७९ तर लाततरमय यप 
७११ मपिरबकु गाळ झालप ापत, प ी खरप ाप काय, 
(३) असल् यास, मपिरबकु गाळ झाल् यानप कोट्य ची रूपयाींची बना ् कामप 
ीापली िाा याची श यता ाप, प ी खरप ाप काय, 
(४) असल् यास, मपिरबकु गाळ प्रकरकी चौकशी करून ीोषीीं र कार ाव 
करा याऐवज िी सा  िधनक बाींचकाम स भाग मपिर पजुस्तका प्राप् त करून 
बना ् कामप ीापा याचा प्रय् न करीत ाप, प ी खरप ाप काय, 
(५) असल् यास, मपिरबकु गाळ प्रकरक ीोषीीं र शासनानप कोकती कार ाव 
कप ली  ा करायात यपत ाप,  
(६) नसल् यास, स लींबाची कारकप काय ापत ? 
  
श्री. चांद्रिाांि पाटील   (१) अींशत: खरप ाप. मोिमाप पजुस्तका गकतीनसुार 
काी मोिमाप पजुस्तकाींची तफा त ाढळतन ाली ाप. 
(२) प खरप नाी. 
    प्रश् नात ीश स ायात ालपल्या मोिमाप पजुस्तका गाळ झालपल्या नसनु 
प्र्यक्ष पाताळकीत तफा त ाढळतन ालपली ाप. सीर तफा तीची 
सद्यजस्थती खालीलप्रमाकप ाप. 
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     सा.बाीं.स .औरींगाबाी - १०५८ 
     सा.बाीं.स .िालना - ७९७ 
     सा.बाीं.स .लातरु - २७१ 
     सीर तफा तीबाबत शोच घपऊन ाढा ा घपायाचप काम प्रगतीपथा र 
ाप. 
(३)   (४) प खरप नाी. 
    तफा तीचप अनषुींगानप ाढा ा घपायाचप काम पतक  झालप र पढुील 
काय  ाीचप स् रुप धनजश्चत करायात यपवल. 
(५)   (६) प्रश् न उद्् ा त नाी. 

----------------- 
िामठी (जज.नागपूर) िालुक्यािील गािाांना जोिणारा  

पूल ि रस्त्त्याांच्या बाांधिामाबाबि 
 (२१) * १४००५ श्री.नागोराि गाणार, प्रा.अतनल सोल,े श्री.रामनाथ मोि े: 
सन्माननीय सािवजतनि बाांधिाम (सािवजतनि उपक्रम िगळून) मांरी पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) काम   (जि.नागपतर) तालुयातील २० मी. परिरसरातील कन्ान नीीच्या 
भागात गा ाींना िोाकारा पतल   रस्ता नसल्यानप समुारप ७७ गा ाींपकैी ५४ 
गा ाींमययप बस सप ा नसतन अनपक गा ातील मलुप-मलुीना मशक्षकासा   समुारप 
५ तप ७ क्रकमीचप अींतर पायी चालतन कन्ान नीीचप पात्र ओलाींाा प लागतप, प 
खरप ाप काय, 
(२) असल्यास, उत गाीं ाींना िोाकारा पलु   रस्ता तयार करायाबाबत 
शासनानप कोकती काय  ाी कप ली  ा करायात यपत ाप, 
(३) नसल्यास, स लींबाची कारकप काय ापत ? 
  
श्री. चांद्रिाांि पाटील   (१) अींशत: खरप ाप. 
     काम   तालुयात कन्ान नीी र ्या परिरसरात ४ पतल अजस्त् ात 
ापत. ी स   ७७ गा प बारमाी रस््यानप िोालपली ापत. ्यापकैी ३९ 
गा ाींना रा.प.मामींाळाची धनयममत सप ा सरुु ाप. 
(२)   (३) प्रश्न उद्् ा त नाी. 

----------------- 
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परभणी जजल््यािील सोनपेठ िालुक्यास जोिणाऱया  
रस्त्त्यासाठी तनधी उपलब्ध िरुन देणेबाबि 

  

(२२) * १४००६ श्री.अब्दलु्लाखान दरुावणी : सन्माननीय सािवजतनि बाांधिाम 
(सािवजतनि उपक्रम िगळून) मांरी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) परभकी जिल््यातील सोनपप  या तालुयास िोाकाऱया रस््याच्या 
कामासा   तपथील नागरीक, पत्रकार, व्यापारी   स स च सींघ्नाींनी माप 
््ोबर, २०१५ मययप  ा ्याीरम्यान स स च ाींीोलनप कप ली ापत, प खरप 
ाप काय, 
(२) असल्यास, सोनपप  तालुयास राषरीय मामाग  २२२ ला िोाायासा   
पाथरी-सोनपप  या रस््याच्या कामासा   ५० को्ी रुपयाींचा धनची स शपष बाब 
म्कतन उपलब्च करुन द्या ा, अशी मागकी लोकप्रधतधनची याींनी 
जिल्ाचचकारी, परभकी याींच्यामाफ त मा.मखु्यमींत्री याींच्याकाप सीनाींक १९ 
््ोबर, २०१५ रोिी  ा ्यासमुारास कप ली ाप, प ी खरप ाप काय, 
(३) असल्यास, िनतपच्या ाींीोलनाची   सीस्याींच्या मागकीची ीखल घपऊन 
मा.मखु्यमींत्री याींनी कोकती काय  ाी कप ली  ा करायात यपत ाप, 
(४) असल्यास, सीर कामासा   धनची उपलब्च करुन ीपायासा   शासनानप 
कोकती काय  ाी कप ली  ा करायात यपत ाप, 
(५) तसपच क्रकती काला चीत सीरील रस्ता पकु  करायात यपकार ाप, 
(६) नसल्यास, स लींबाची कारकप काय ापत ? 
  
श्री. चांद्रिाांि पाटील   (१)   (२) ोय. 
(३), (४), (५)   (६) प्रश्नाींक्रकत रस््या रील खड्ाप भरायाचप   ीरुुस्तीचप काम 
प्रगतीत ाप. या रस््या रील उ  रीत कामप ी मींितरी, धनकष   धनचीच्या 
उपलब्चतपच्या अचचनतपनप ाती घपायाचा प्रय्न राील. 

----------------- 
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राज् याि खाजगी साििाराांिर बांदी आणून त्याची 
 अांमलबजािणी होणेबाबि 

  

(२३) * १४१०१ श्री.विनायिराि मेटे, श्री.अशोि ऊर्व  भाई जगिाप, श्री.सांजय 
दत्ि, श्री.मझुफ्र्र हुसेन सय्यद : सन्माननीय सहिार मांरी पढुील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
 (१) राज्यात शासनानप खािगी सा काराीं र बींीी ाकली असतन गरीब 
शपतकऱ याींची सा काराींच्या िाचाततन सु् का करा याचप काम कप लप ोतप, प खरप 
ाप काय, 
(२) असल् यास, या खािगी सा कराींच् या शींभर रूपया र २०   चक्र ाढ व् याि 
ीरानप गरित व् य तीींना कोकतीी पर ानगी नसताना कि  ीप तन ् याींची 
सपळ कतक कप ल्याप्रकरकी बीा शरातील नाळ ींाी नाका यपथप पाा याच् या 
्ाकी रून उाी ्ाकत न एका तरूकानप ा् म् या कप ली ोती, प ी खरप ाप 
काय, 
(३) असल्यास, चचपळतन यपथप अनपकिक खािगी सा काराींच्या िाचात अाकलप 
असतन कि ीाराींना चमका ायाचप प्रकार मोठ्या प्रमाकात सरुू असल्याचप माप 
्गस््, २०१५ मययप  ा ्याीरम्यान धनीश नास ालप ाप, प ी खरप ाप 
काय, 
(४) असल् यास, खािगी सा काराीं र बींीी ाकतन ्याींची अींमलबिा की 
करा याबाबत तसपच, बींीी असतनी बपकायीपशीर सा कारी करकाऱयाीं र शासनानप 
कोकती कार ाव कप ली  ा करायात यपत ाप, 
(५) नसल् यास, स लींबाची कारकप काय ापत ? 
  
श्री. चांद्रिाांि पाटील   (१) अींशत: खरप ाप. 
   राज्यात स ना पर ाना सा कारी व्य साय करायास कायद्यानसुार बींीी 
ाप. 
(२) नाी. 
 पोलीस स् प्शन बीा याींचपकाप नोंीस लपल्या FIR नसुार अ चै सा कारीबाबत 
गनु्ा नोंीस ायात ालपला नाी. 
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(३) नाी, 
अशी तक्रार प्राप्त नसल्यानप जिल्ा उपधनबींचक, सकारी सींस्था, 

र्नाचगरी याींनी कळस लप ाप. 
(४) अ चै सा कारी व्य साय करकाऱयास रुयी माराषर सा कारी (धनयमन) 
अचचधनयम २०१४ मचील कलम १६   १८ नसुार   इतर  पग पगळ्या कलमा 
अींतग त काय  ाी करायात यपतप. 
(५) लागत नाी. 

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

मुतिवजापूर (जज.अिोला) िालुक्यािील सािवजतनि बाांधिाम  
विभागाच्या गैरिारभाराबाबि 

  

(२४) * १४१९२ श्री.सभुाष झाांबि, श्री.सांजय दत्ि, श्री.आनांदराि पाटील, 
श्री.अशोि ऊर्व  भाई जगिाप, श्री.मझुफ्र्र हुसेन सय्यद : सन्माननीय 
सािवजतनि बाांधिाम (सािवजतनि उपक्रम िगळून) मांरी पढुील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मधुत  िापतर (जि.अकोला) तालुयात सा  िधनक बाींचकाम स भागाच्या 
गरैकारभारामळुप पपढी नीी रील पलुाि ळील भरा  खचतन बल्लारखपाि ळील 
 ाततक बींी झाली असल्याचप सीनाींक १२ ्गस््, २०१५ रोिी  ा 
्यासमुारास धनीश नास ालप, प खरप ाप काय, 
(२) असल्यास, सीर नीी रील पतलाि ळील रस््याींची अनपक पळा ीरुूस्ती 
करूनी भरा  खचत असल्यानप सीर काम धनकृष् ीिा चप असल्याचप 
धनीश नास ालप, प ी खरप ाप काय, 
(३) असल्यास, उत प्रकरकी चौकशी करून गरैकारभार करकाऱयाीं र कार ाव 
करून सीर पलुाचप चाींगल्या ीिा चप काम करायाबाबत शासनानप कोकती 
काय  ाी कप ली  ा करकार ाप, 
(४) नसल्यास, स लींबाची कारकप काय ापत ? 
  
 
 



26 

श्री. चांद्रिाांि पाटील   (१) अींशत: खरप ाप. 
    सीनाींक ५ ्गस््, २०१५ रोिी अमरा ती, अकोला जिल््यात झालपल्या 
मसुळचार पा सामळुप सीर स काकच्या बाुीत पतल  िा बींचाऱयाचप पोचमागा चप 
नकुसान ोऊन पोचमाग  क्षतीग्रस्त झाल्यानप सीर स काकची  ातकु बींी 
झाली ोती. 
(२) सीर नीी र पलुाचप बाींचकाम प पलु  िा बींचारा स् रुपाचप ाप. पपढी 
नीीपासतन  ाकाऱया ५ क्रक.मी. अींतरा रील पतक  नीीचप बॅक  ल्रमळुप पपढी 
नीीचप पाकी थोपतन िातप. ्यामळुप  ातन यपकारी का प्री झुापप, झाााच्या 
फाींद्या, लाकाप, प्लॅजस््कस इतर ्ाकाऊ  स्तत पतलात असलपल्या बींचाऱयाच्या 
ीाराच्या चौक्ी मययप अाकतात   पतलाच्या गाळ्याततन  ाकाऱया परुाच्या 
पाायास अाथळा धनमा क ोतो. परिरकामी पोचमागा चप मातीचप भरा   ातन 
िातात. ताताीची उपाययोिना म्कतन फत माती भरा याचप काम करायात 
यपतप. 
(३) सीर स काकी या पतलाचप पोचमागा चप ोकारप नकुसाना र कायमस् रुपी 
उपाय योिना म्कतन रु.११५.०० लक्ष क्रकींमतीचा प्रस्ता  शासनानप मींितर कप ला 
ाप. प काम ल करच काया जन् त करकपत यपवल. 
(४) प्रश्न उद्् ा त नाी. 

----------------- 
  
मुांबई-नागपूर राष्ट्रीय महामागाविरील बाांभोरी िे िामलिामािा चौि 

रस्त्त्याच्या दरुुस्त्िीबाबि 
  

(२५) * १४२९१ श्रीमिी जस्त्मिा िाघ : सन्माननीय सािवजतनि बाांधिाम 
(सािवजतनि उपक्रम) मांरी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) िळगा  शरालगत मुींबव-नागपतर राषरीय मामाग  असतन ्या रील 
बाींभोरी तप कामलकामाता चौक ीरम्यान समुारप १२३ खड्ाप असतन यापकैी एका 
खड्ड्याींमळुप अपघात ोऊन तपथील स्थधनक लोकप्रधतधनची याींचप पतु्र तसपच 
अनपक नागरीकाींचप प्राक गपलपलप ापत, प खरप ाप काय, 
(२) असल्यास, अद्याप पय त सीर रस््याची ीरुुस्ती न झाल्यानप स्थाधनक 
नागरिरकाींमययप असींतोष पसरला ाप, प ी खरप ाप काय, 
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(३) असल्यास, याबाबत शासनानप चौकशी कप ली ाप काय, तद्नसुार कोकती 
काय  ाी कप ली  ा करायात यपत ाप, 
(४) नसल्यास स लींबाची कारकप काय ापत ? 
 
श्री. चांद्रिाांि पाटील   (१) प खरप नाी. 
    मुींबव तप नागपतर या राषरीय मामाग  क्र.६ च्या चचखली (क्रक.मी. 
३६०/०००) तप फागकप (क्रक.मी. ५१०/०००) ्या १५० क्रक.मी. लाींबीमययप भारतीय 
राषरीय रािमाग  प्राचचकरकामाफ त प्रस्तास त असलपल्या चौपीरीकरकाच्या 
प्रकल्पामचील बाींभोरी (क्रक.मी. ४३९/०००) तप कामलकामाता चौक (क्रक.मी. 
४२८/०००) या िळगा  शराततन िाकाऱया ११.०० क्रक.मी. लाींबीच्या 
रस््या र ७५ मम.मी. पपक्षा कमी खोलीचप ९४ लान ाकाराचप खड्ाप पालप 
ोतप, असप प्रकल्प सींचालकाींनी कळस लप ाप. 
     स्थाधनक लोकप्रधतधनची याींचप पतु्राचा सीनाींक ५/१०/२०१५ रोिी 
मययरात्रीनींतर झालपला अपघात खड्ायामळुप झालपला नसतन या मागा  रील 
घालपलप इतर अपघात सींबींचीत  ानचालकाींच्या चकुाींमळुप घालप असल्याचप 
अपर पोलीस अचचक्षक, िळगा  याींनी कळस लप ाप. 
(२) प खरप नाी. 
    ािममतीस प्रश्नाचचन लाींबीतील स   खड्ाप भरायात ालपलप असल्याचप 
प्रकल्प सींचालक, भारतीय राषरीय रािमाग  प्राचचकरक, औरींगाबाी याींनी 
कळस लप ाप. 
(३) प्रश्न उद्् ा त नाी. 
(४) प्रश्न उद्् ा त नाी. 
  

----------------- 
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राज्यािील साखर उद्योगािील िामगाराांच्या  
िेिनाची थिीि रक्िम देबयाबाबि 

  

(२६) * १२२२२ श्री.नरेंद्र पाटील, श्री.धनांजय मुांि,े श्री.सतुनल िटिरे, श्री.किरण 
पािसिर, अॅि.तनरांजन िािखरे, श्री.हेमांि टिल,े श्री.ददपिराि साळुांख-ेपाटील, 
श्री.ख्िाजा बेग, श्रीमिी हुस्त्नबान ू खमलरे्, श्री.सांजय दत्ि, श्री.अशोि ऊर्व  
भाई जगिाप, श्री.मझुफ्र्र हुसेन सय्यद : सन्माननीय सहिार मांरी पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यातील साखर कारखान्याींमययप काम करकाऱया कामगाराींच्या  पतनाची 
एक िार को्ी रकम थकीत असल्याचप माप ्गस््, २०१५ मययप  ा 
्याीरम्यान धनीश नास ालप ाप, प खरप ाप काय, 
(२) असल्यास, उत प्रकरकी शासनानप चौकशी कप ली ाप काय, 
(३) तसपच, राज्य पातळी र काम करकाऱया स   सींघ्नाींचा समा पश असलपली 
्त्रपक्षीय सममती ग  त करायाबाबत   कामगाराींच्या  पतनाची थकीत रकम 
ीपायासींीभा त शासनानप काय काय  ाी कप ली  ा करायात यपत ाप, 
(४) नसल्यास, स लींबाची कारकप काय ापत ? 

श्री. चांद्रिाांि पाटील   (१) उपलब्च मासतीनसुार कामगाराींच्या थकीत 
 पतनाची सी. ३१/०७/२०१५ अखपर समुारप रु. ४३०.६२ को्ी रम थकीत 
असल्याचप सीसतन यपतप. 
(२) याबाबत स् तींत्र चौकशी कप लपली नाी. तथासप असप धनीश नास ालप ाप 
की, राज्यातील बींी, अ सायनातील, स नोंीकी   स क्री कप लपलप कारखान्याींकाप 
थकीत  पतन असल्याचप सीसतन यपतप. 
(३) उद्योग, ऊिा    कामगार स भाग, मींत्रालय, मुींबव याींचपकाील शासन 
धनक य क्र. सींक्रकक  २०१४/प्र.क्र. ९६/काम-३, सीनाींक ८ िुल,ै २०१५ अन् यप 
राज्यातील साखर कारखाना कामगाराींच्या मागायाीं र स चार करायासा   
्त्रपक्षीय सममती नव्यानप गस त करायात ाली ाप. 
(४) प्रश्न उद्् ा त नाी. 

----------------- 
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राज् य शासनाच् या विविध विभागाांमध् ये खरेदी िराियाच् या सादहत्यासाठी 
“निीन खरेदी धोरण” लागू िरब याचा तनणवय घेिल्याबाबि 

  

(२७) * १३१२५ श्री.रामहरी रुपनिर, श्री.शरद रणवपस,े श्री.सांजय दत्ि, 
श्री.अशोि ऊर्व  भाई जगिाप : सन्माननीय उद्योग मांरी पढुील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज् य शासनाच् या स स च स भागाींमय यप खरपीी करा याच् या स स च 
सास्यासा   “न ीन खरपीी चोरक” लागत करा याचा धनक य सीनाींक १४ 
् ्ोबर, २०१५ रोिी अथ ा ् यासमुारास घपा यात ाला ाप, प खरप ाप 
काय, 
(२) असल् यास, उ त धनक याचप   न ीन खरपीी चोरकाचप स्  रूप काय ाप, 
(३) उ त चोरकाची अींमलबिा की कप व् ापासतन करा यात यपकार   ् याची 
व् याप् ती काय ाप ? 
  
श्री. सभुाष देसाई   (१) ोय, 
(२) चोरकाचप काी  ळक मदु्दप खालीलप्रमाकप ापत :- 
    अ) खरपीी धनयमपजुस्तकप त सींबींचचत खरपीीीार स भागाींना रुपयप ५ िार 
पय तच्या क्रकींमतीच्या  स्तत धनस ीा/ीरपत्रकप  न मागस ता थप् िागप र खरपीी 
करायाची मभुा ीपायात ाली ाप. परींत ुअशा  स्ततींची एकत क खरपीी ्या ्या 
ाचथ क  षा त रुपयप ५०,०००/- पपक्षा िास्त नसा ी. 
    ब) एका ाचथ क  षा त एका  स्ततच्या खरपीीची रुपयप ५ िार तप रुपयप 
३ लाखापय त मतल्य असल्यास क्रकमान ३ ीरपत्रकप  माग तन खरपीी करायास 
मभुा ीपायात ाली ाप. तसपच रुपयप ३ लाखापय त कोक्याी  स्ततची खरपीी 
DGS & D काील ीरकराराच्या ाचारप करायाची खरपीीीार स भागाींना मभुा 
ीपायात ाली ाप. तसपच रुपयप ३ लाखापपक्षा िास्त क्रकींमत असलपल्या   
DGS & D च्या ीर करारा र उपलब्च असलपल्या कप  ळ बँ्रापा  स्ततची रुपयप 
१ को्ीपय तची  ासष क खरपीी करता यपवल. मो्ार  ान (कार) सा   रुपयप १ 
को्ीची मया ीा  प ायात ालपली नाी. 
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    क) रुपयप ३ लाखापपक्षा अचचक खरपीी क्रकींमत असलपल्या  स्ततींकरीता       
व-धनस ीा प्रकालीचा  ापर करकप बींचनकारक करायात ालप ाप. 
    ा) शासनाचप अींगीकृत व्य साय अींतग त नमीु असलपली मामींाळप/ 
उपक्रमाींनी ्याींनी उ्पाीीत कप लपल्या  स्ततींसा   धनस ीपत सभाग घपतल्यास 
्याींच्यासा   एकत क खरपीीच्या ३० ्कप  खरपीी एल-१ ीरानप राखी   प ायात 
ाली ाप. 
    व) उत मामींाळाींपकैी कप  ळ माराषर राज्य ातमाग मामींाळ/ 
मासींघ (मा प्स) याींच्या ११  स्ततींसा   ारक्षक  प ायात ालप असतन 
्याींच्या  स्ततींची ीरधनजश्चती मयय ती भाींाार खरपीी सींघ्नपकातन 
(C.S.P.O.) करायात यपकार ाप. 
    फ) तसपच अींच   अपींग याींच्या चमा ीाय सींस्था याींनी उ्पाीीत कप लपल्या 
 स्ततींना ारक्षक ीपायात ालप असतन ्याींच्या  स्ततींची ीरधनजश्चती मयय ती 
भाींाार खरपीी सींघ्नपकातन (C.S.P.O) करायात यपकार ाप. 
(३) सीर चोरकाची अींमलबिा की सीनाींक १/११/२०१५ पासतन करायात ाली 
ाप. 
सीर धनयमपजुस्तकप च्या तरततीी खालील खरपीी काया लयाींना / स भागाींना 

लागत करायात ाल्या ापत :- 
१) राज्य शासनाचा कोकताी स भाग क्रकीं  ा ्याींच्या अचचप्याखालील 
काया लयप, ज्याला खरपीीचप अचचकार प्रीान करायात ालप ापत, 
२) राज्य शासनाच्या मालकीचा क्रकीं  ा ्याच्या धनयींत्रकाखाली असलपला 
कोकताी सा  िधनक क्षपत्रातील व्य साय क्रकीं  ा उपक्रम, 
३) कोकतीी कीं पनी, ज्याचप ५० ्कप तन अचचक भाग भाींा ल राज्य 
शासनानप चोरक कप लपलप असपल, 
४) जिल्ा परिरषीा, मानगरपामलका, नगरपामलका/ नगर परिरषी इ. 
यासारख्या स्थाधनक स् राज्य सींस्था, 
५) स चानसभपच्या कायद्याखाली स्थासपत कोकतीी सींस्था क्रकीं  ा मींाळ 
क्रकीं  ा मामींाळ क्रकीं  ा प्राचचकरक क्रकीं  ा सोसाय्ी क्रकीं  ा न्यास क्रकीं  ा 
स् ाय्त सींस्था (ना  कोकतपी असलप तरी) क्रकीं  ा राज्य शासनाच्या 
मालकीची क्रकीं  ा धनयींत्रकाखाली असलपली कोकतीी सींस्था, ाडक 
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६) अन्य कोकतीी सींस्था, ज्याला राज्य शासन या धनयमपजुस्तकप च्या 
प्रयोिनासा   एक खरपीी सींस्था म्कतन अचचसतचचत करु शकप ल   या 
सींस्थपला राज्य शासनाकातन खरपीीकरीता मोठ्या प्रमाका र ाचथ क साय्य 
ममळत असपल. 

----------------- 
  
राज्यािील बाजार सममिीिील आिि रद्द िरबयाच्या तनणवयाबाबि 

  

(२८) * १२६७७ िॉ.अपिूव दहरे, श्री.धनांजय मुांि,े श्री.सतुनल िटिरे, श्री.हेमांि 
टिल,े श्री.नरेंद्र पाटील, श्री.सतिश चव्हाण, श्री.अमरमसांह पांडिि, श्री.ददपिराि 
साळुांख-ेपाटील, श्री.जयिांिराि जाधि : िाराांकिि प्रश्न क्रमाांि ८०८८ ला 
ददनाांि २७ जुल,ै २०१५ रोजी ददलेल्या उत्िराच्या सांदभावि  सन्माननीय पणन 
मांरी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील बािार सममतीतील ाात रद्द करकपसींीभा त स   सींबींचचत 
घ्काींच्या प्रधतधनचीींची सममती ग  त करायाची सरुु असलपली काय  ाी पकु  
झाली ाप काय, 
(२) असल्यास, पकन सींचालक, पकुप याींना सीर सममतीची काय कक्षा 
 ाढस ायासा   कप लपल्या स नींतीस अनसुरुन ्या र अींधतम धनक य घपायात 
ाला ाप काय, 
(३) असल्यास, सीरत सममतीनप ापल्या मशफारशी शासनास साीर कप ल्या 
ापत काय, 
(४) असल्यास, मशफारशीचप स  साचारक स् रुप काय ाप   ्यानषुींगानप 
बािार सममतीतील ाात रद्द करकपबाबत कोकती काय  ाी करायात ाली 
 ा यपत ाप, 
(५) प्रस्ततु प्रकरकी अद्याप काय  ाी पकु  झालपली नसल्यास, ती कप व्ापय त 
पतक  ोकप अपपक्षक्षत ाप ? 
  
श्री. चांद्रिाांि पाटील   (१) ोय. 
(२) ोय. 
(३) नाी. 
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(४) प्रश्न उद्् ा त नाी. 
(५) सममतीचा ल करच अ ाल अपपक्षक्षत ाप. 

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

पुसद (जज.यििमाळ) िालुक्यािील अांिगवि रस्त्त्याच्या  
बाांधिामाि झालेला गैरव्यिहार 

  

(२९) * १२७४२ श्री.हररमस ांग राठोि : सन्माननीय सािवजतनि बाांधिाम 
(सािवजतनि उपक्रम िगळून) मांरी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) पसुी (जि.य तमाळ) तालुयातील अींतग त रस््याींच्या ीरुुस्तीसा   
शासनानप ५०० को्ी रुपयप खच  कप लप असताींनाी यपथील रस््याींची ीयनीय 
अ स्था झाली असकप, तसपच अनपक कामप अच  ् अ स्थपत असताना ्या 
कामाींची ्बलप काढायात ाली असल्याचप माप सप् त्रबर, २०१५ मययप  ा ्या 
ीरम्यान धनीश नास ालप ाप, प खरप ाप काय, 
(२) असल्यास, पसुी तालुयातील अींतग त रस््याची ीरुुस्ती करायाबाबत 
कोकती काय  ाी कप ली  ा करायात यपत ाप, 
(३) असल्यास, उपरोत प्रकरकी शासनानप चौकशी करून सींबचचत 
अचचकाऱयाीं र कोकती काय  ाी कप ली  ा करायात यपत ाप, 
(४) नसल्यास, स लींबाची कारकप काय ापत ? 
  
श्री. चांद्रिाांि पाटील   (१) प खरप नाी. 
(२), (३)   (४) प्रश् न उद्् ा त नाी. 

----------------- 
  
अनुसूधचि जािीच् या नोिरदार मदहला िसेच विद्याथीनीांसाठी मुांबई, 
पुणे आणण नागपूर येथे िसि ज गहेृ बाांधबयाच्या प्रस्त्िािाबाबि 

  

(३०) * १२९८४ श्री.शरद रणवपस,े श्री.रामहरी रुपनिर, श्री.सांजय दत्ि, 
श्री.अशोि ऊर्व  भाई जगिाप, श्री.मझुफ्र्र हुसेन सय्यद : सन्माननीय 
सामाजजि न् याय मांरी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) अनसुतचचत िातीच् या नोकरीार मसलाींसा   मुींबव, पकुप ाडक नागपतर यपथप 
 सत ज गृ तसपच मलुीींसा   ५० स द्याथी क्षमतपची तालकुास् तरीय ५० 
 सत ज गृप बाींचा याचा प्रस् ता  शासनाच् या स चाराचीन ाप, प खरप ाप 
काय, 
(२) असल् यास, याबाबत धनक य घपा यात ाला ाप काय, धनक याचप स्  रूप 
काय ाप   तद्नसुार पढुप कोकती काय  ाी करा यात ाली  ा करायात 
यपत ाप, 
(३) नसल्यास स लींबाची कारकप काय ापत ? 
  
श्री. राजिुमार बिोले   (१) ोय, 
    ाल.बाबासापब ाींबपाकर याींच्या १२५ व्या ियींती  षा धनमम्तानप 
राब ा याच्या काय क्रम / उपक्रमाींबाबतचा सीनाींक ९/१०/२०१५ रोिी शासन 
धनक य धनग ममत करायात ाला असतन, ्यामययप अनसुतचचत िातीच्या 
नोकरीार मसलाींसा   मुींबव, पकुप ाडक नागपतर यपथप  सत ज गृ तसपच 
मलुीींसा   ५० स द्याथी क्षमतपची तालकुास्तरीय ५०  सत ज गृप बाींचायास 
मान्यता ीपायात ालपली ाप. 
(२) याबाबतची पढुील काय  ाी प्रगतीत ाप. 
(३) प्रश्न उद्् ा त नाी. 

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

खादी ि ग्रामोद्योग प्रदशवनािील िस्त्िुांची किां मि िाढविल्याबाबि 
  

(३१) * १४१४४ श्री.अमरनाथ राजूरिर, श्री.सांजय दत्ि, श्री.अशोि ऊर्व  भाई 
जगिाप, श्री.राजेंद्र मळुि, श्री.मझुफ्र्र हुसेन सय्यद : सन्माननीय उद्योग 
मांरी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) खाीी   ग्रामोद्योग ायोगाद् ारप भरस ायात ालपल्या खाीी   
ग्रामोद्योग प्रीश नातील  स्ततींची क्रकींमत ३० तप ३५ ्कप   ाढस ायासा   
स क्रप ्याीं र ीबाब ाकला िात असल्याचप माप ््ोबर, २०१५ मययप  ा 
्याीरम्यान धनीश नास ालप, प खरप ाप काय, 
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(२) असल्यास, मुींबवतील फो  ् यपथील खाीी भींाार   स लपपाले यपथील खाीी 
भ न यपथील प्रीश नात काी अचचकाऱयाींनी गरैव्य ार कप ला असतन पींतप्रचान 
खाीी  ापरायास साींगत असतन खाीी  ापरा र भर ीपत असताना या खाीी 
उद्योगातील गरैव्य ाराप्रकरकी शासनानप चौकशी करून सींबींचचत ीोषी 
अचचकारी/कम चारी याींच्या र कोकती कार ाव कप ली  ा करायात यपत ाप, 
(३) नसल्यास, स लींबाची कारकप काय ापत ? 
  
श्री. सभुाष देसाई   (१) खाीी   ग्रामोद्योग ायोग प कतर द्र शासनाच्या 
सकु्ष्म, लघ ु   मययम उद्योग मींत्रालयाअींतग त सींस्था ाप. खाीी   
ग्रामोद्योग ायोगानप अशा प्रकारची  स्तजुस्थती नाी   तशी तक्रार प्राप्त 
झाली नसल्याचप कळस लप ाप. 
(२)   (३) गरैव्य ार झाला नसल्यानप कार ाव करायाचा प्रश्न उद्भ त नाी, 
असप खाीी   ग्रामोद्योग ायोगानप कळस लप ाप.  
  

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

दापोली (जज.रत्नाधगरी) िालुक्यािील पांचनदी िरील  
पुलाच ेिाम पुणव िरबयाबाबि 

  

(३२) * १४१६३ श्री.अशोि ऊर्व  भाई जगिाप, श्री.सांजय दत्ि, श्री.मझुफ्र्र 
हुसेन सय्यद : सन्माननीय सािवजतनि बाांधिाम (सािवजतनि उपक्रम 
िगळून) मांरी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) ीापोली (जि.र्नाचगरी) तालुयातील पींचनीी रील पलुाचप काम पकु  न 
झाल्यानप यपथील बौयी ााीकाप यपाया-िाायासा   ग्रामस्थाींना ापला िी  
चोयात घालनु प्र ास करा ा लागत असतन सीर स काकी अपघात ोत 
असल्याचप माप ्गस््, २०१५ मययप  ा ्याीरम्यान धनीश नास ालप ाप, 
प खरप ाप काय, 
(२) असल्यास, सीर पतलाच्या बाींचकामाबाबत शासनानप कोकती काय  ाी 
कप ली  ा करायात यपत ाप, 
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(३) नसल्यास, स लींबाची कारकप काय ापत ? 
श्री. चांद्रिाांि पाटील   (१) ीापोली (जि.र्नाचगरी) तालुयातील प्रश्नाींक्रकत 
पलुाचप काम पकु  न झाल्याची  स्तजुस्थती ाप, तसपच ्या स काकी अपघात 
ोत असल्याचप धनीश नास ालपलप नाी. 
(२) पलुाच्या अीं्यपाीाचप काम पतक  झालप नींतर पा साळ्यामळुप उ  रिरत काम 
थाींबलप ोतप. ाता पनु्ा कामास सरुु ात झाली असतन स्लॅब बाींचकीचप काम 
सरुु ाप. सीरचप काम ल करात ल कर पतक  करायाचप धनयोिन ाप. 
(३) प्रश्न उद्् ा त नाी. 

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

महाराष्ट्र राज्य िांरमशक्षण मांिळाांिगवि मागासिगीय विद्यार्थया ना 
ददल्या जाणाऱया मशष्ट्यितृ्िीबाबि 

  

(३३) * १३८५२ श्री.धनांजय मुांि,े श्री.सतुनल िटिरे, श्री.हेमांि टिले, 
श्री.अमरमसांह पांडिि, श्री.सतिश चव्हाण, अॅि.तनरांजन िािखरे : सन्माननीय 
सामाजजि न् याय मांरी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) माराषर राज्य तींत्रमशक्षक मींाळाींतग त मागास गीय स द्यार्थया ना सील्या 
िाकाऱया मशषय ्ृती  ा्पात  चा  जिल््यात ६३ को्ी ३० लाख रुपयाींचा 
गरैव्य ार झाल्याची बाब धनीश नास ाली ाप, प खरप ाप काय, 
(२) असल्यास, यासींबींची नपमलपल्या चौकशी सममतीनप चौकशी करुन शासनास 
अ ाल साीर कप ला ाप, प ी खरप ाप काय, 
(३) असल्यास, सीर अ ालानसुार ीोषी सींस्थाीं र गनु्प ीाखल करकप, 
शासकीय रकमाींची  सलुी, सींस्थाींची मान्यता रद्द करकप   गरैव्य ारात 
िबाबीार असकाऱयाीं र शासनानप काय कार ाव कप ली  ा यपत ाप, 
(४) नसल्यास, स लींबाची कारकप काय ? 
  
श्री. राजिुमार बिोले   (१) ायुत, समािकल्याक, पकुप याींच्या 
अययक्षतपखालील सममतीनप साीर कप लपल्या अ ालानसुार रुपयप ६६ को्ी २६ 
लाख इतया रकमपचा गरैव्य ार झाल्याची बाब धनीश नास ाली ाप. 
(२) ोय. 
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(३) उपरोत अ ालानसुार मशषय ्ृती  ा्पातील अपारासींीभा त सींबींचचत 
सींस्थाीं र फौिीारी गनु्प ीाखल करायाच्या तसपच अपाराच्या रकमपची 
 सलुी करायाची काय  ाीबाबतच्या सतचना ायुत, समािकल्याक, पकुप 
याींना ीपायात ाल्या ापत. 
    मशषय ्ृती  ा्पातील अधनयममततप सींीभा त अ ालातील मशफारशीस 
अनसुरुन सींबींचचत सींस्थाींची मान्यता रद्द करायाबाबत ा श्यक ती काय  ाी 
करायाच्या सतचना उच्च   तींत्र मशक्षक स भागास ीपायात ाल्या ापत.  
    सीर प्रकरकाशी सींबींचचत अचचकाऱयाींस रुयी मशस्तभींगस षयक काय  ाी 
करायात यपत ाप.  
(४) प्रश्न उद्् ा त नाी. 

----------------- 
  
बीि जजल्हा सहिारी मध्यििी बँिेने भविष्ट्य तनिावहतनधीची िपाि 

िरबयाि आलेली रक्िम इिर िामाांसाठी िापरल्याबाबि 
  

(३४) * १४१०२ श्री.विनायिराि मेटे : सन्माननीय सहिार मांरी पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) बीा जिल् ा मय य ती सकारी बँकप ततन ग्सचच ाींना १३ मसन् याचा 
भस ष य धन ा  धनची ् याींच् या पगाराततन कपात कप ला, परींत ुतो धनची ् याींच् या 
ना प िमा कप ला नाी   ा पसैा बँकप नप इतर कामात  ापरल् याचप धनीश नास 
ाल् यामळुप जिल् ा उपधनबींचक सकारी सींस् थपनप बीा बँकप ला कळ लप ोतप, प 
खरप ाप काय, 
(२) असल् यास, कम चाऱ याींचा पसैा इतर कामाींसा    ापरुन ग्सचच ाींना 
फसस ल् यामळुप जिल् ा बँकप चप अय यक्ष   मखु् य काय कारी अचचकारी याींच् या र 
फौिीारी गनु् ा   रूपयप २५ लाखाींचा ीींा ोकार ाप, प खरप ाप काय, 
(३) असल् यास, सीर रकम सींबींचचत िबाबीार अचचकाऱयाींकातन  सतल 
करायाबाबत तसपच ग्सचच ाींची फस ककु करून गरैव्य ार करकाऱया 
जिल् ा बँकप स रुयी शासनानप कोकती कार ाव कप ली  ा करायात यपत ाप,  
(४) नसल् यास, स लींबाची कारकप काय ? 
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श्री. चांद्रिाांि पाटील   (१) ोय, प खरप ाप. 
(२) नाी. 
     बॅंकप नप सी.०६.११.२०१५ रोिी माप ्गस्् २०१४ तप डासतरबर २०१४ या 
काला चीच्या भस षयधन ा  धनची   व्य सायकराची रकम रु. ५२,०७,११४/- 
ायुत, भस षयधन ा  धनची, औरींगाबाी याींच्या काया लयाकाप ाीमाींा ड्राफ्् 
स् रुपात पा स लप ाप. उ  रीत रकम १५ सी सात भरका कप ली नाी तर 
पढुील कायीपशीर काय  ाी प्रस्तास त करायात यपवल असप बॅंकप स कळस लप 
ाप. 
(३) प्रश्न उद्् ा त नाी. 
(४) प्रश्न उद्् ा त नाी. 

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

औरांगाबाद - अजजांठा रस्त्त्याांबाबि परराष्ट्र खात्याने  
राज्य शासनािि ेिेलेली िक्रार 

  

(३५) * १४३०० श्रीमिी जस्त्मिा िाघ : सन्माननीय सािवजतनि बाांधिाम 
(सािवजतनि उपक्रम) मांरी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) चीनचप उपराषरपती याींनी अजिीं ा लपकी ीश न काय क्रमासा   औरींगाबाी -
अजिीं ा या रस््या रुन कप लपल्या प्र ासाीरम्यान सीर रस्ता खड्ापमय   
खराब असल्याचप धनीश नास ालप, प खरप ाप काय, 
(२) असल्यास, याबाबत परराषर खा्यानप राज्य शासनाकाप तक्रार कप ली ाप, 
प ी खरप ाप काय, 
(३) असल्यास, याबाबत शासनानप चौकशी कप ली ाप काय, 
(४) असल्यास, ्यानसुार शासनानप काय काय  ाी कप ली  ा करकार ाप, 
(५) नसल्यास, स लींबाची करकप काय ापत ? 
  

श्री. एिनाथ मशांदे   (१) चीनचप मा.उपराषरपती याींनी अजिीं ा लपकी ीश न 
काय क्रमासा   औरींगाबाी-अजिीं ा रस््या रुन कप लपल्या प्र ासा ीरम्यान सीर 
रस्ता खड्ापमय   खराब असल्याचप धनीश नास ालपबाबत या स भागास 
कोकतपी पत्र प्राप्त नाी. तथासप, सीर रस्ता नतुनीकरका अभा ी पषृ भाग 
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खराब असल्याचप अींशत: खरप ाप. 
(२) अशी बाब नाी. 
(३) प्रश्न उद्् ा त नाी. 
(४) स षयाींकीत रस््याचप मिबततीकरक   ााींबरीकरकाचप काम मींितर असतन 
धनस ीा धनजश्चतीचप काम प्रगतीपथा र ाप.  पकप ीारी धनजश्चतीनींतर काम सरुु 
करुन पतक  करायाचप धनयोिन ाप. 
(५) प्रश्न उद्् ा त नाी. 

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

राज्याि सामाजजि न्याय विभागािांगवि चालविबयाि येणाऱया 
अनुदातनि िसि ज गहृाांििील विद्याथी सांख्येच्या प्रमाणाि  

िमवचाऱयाांची पदे मांजूर िरणेबाबि 
  

(३६) * १२६७४ िॉ.अपिूव दहरे : सन्माननीय सामाजजि न् याय मांरी पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यात सामाजिक न्याय स भागामाफ त चालस ायात यपकाऱया अनीुाधनत 
 सत ज गृाींसा   स द्याथी सींख्यपनसुार कम चाऱयाींची पीप मींितर करायात 
या ीत, अशी मागकी खािगी ासी ासी सींस्थाचालक सींघ्नपकातन करायात 
यपत ाप, प खरप ाप काय, 
(२) असल्यास, सद्यजस्थतीत २४ तप ४८ स द्याथी सींख्यपस १ अचीक्षक, १ 
स् यींपाकी   १ पारपकरी इतकीच पीप मींितर असतन ५४ तप ३१४ स द्याथी 
सींख्यपपय त शासन मान्य कम चारी सींख्या १ अचीक्षक, २ स् यींपाकी, १ 
मीतनीस, १ पारपकरी इतकीच ाप, प ी खरप ाप काय, 
(३) असल्यास, तीनशप पपक्षा िास्त स द्यार्थया सा   अचीक्षक   स् यींपाकी ी 
पीप परुपशा सींख्यपनप मींिुर नसल्यामळुप स् यींपाक  पळप र न ोकप तसपच 
कामाच्या धनयोिनात अनपक अाचकी धनमा क ोत ापत, प ी खरप ाप 
काय, 
(४) असल्यास, स द्याथी सींख्यपच्या प्रमाकात कम चाऱयाींची पीप मींिुर 
करकपबाबत शासनाचप चोरक काय ाप ? 
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श्री. राजिुमार बिोले   (१) खािगी ासी ासी मशक्षक सींस्था सींचमलत 
अनीुाधनत  सधतगृाींचप थकीत परिररक्षक अनीुान   कम चारी मानचन अीा 
करायासींबींची लोकप्रधतधनचीींनी मागकी कप लपली ाप. 
(२) ोय. 
(३) नाी. 
(४) शासन धनक य सीनाींक ३० माच  २००५ अन् यप अनीुाधनत  सधतगृास ४८ 
स द्याथी मान्य सींख्यपपय त १ अचीक्षक, १ स् यींपाकी   १ पारपकरी अशी ३ 
पीप मींितर करायात ालपली ाप. तसपच, ४८ स द्याथी सींख्यपच्या पढुप १ 
अधतरिरत स् यींपाकी   १ मीतनीस अशी पीप मींितर करायात यपतात. 
तथासप, यापपक्षा िास्त स द्याथी सींख्यपस ाकखी अधतरिरत पीप मींिुर 
करायाबाबत प्रचमलत शासन धनक यात तरतती नाी. 

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

सारखणी (िा.किनिट, जज. नाांदेि) येथील शासिीय आश्रमशाळेि 
व्यिसाय प्रमशक्षण सांस्त्थेि तनदेशि पदाच्या  

भरिीि झालेला गैरव्यिहार 
  

(३७) * १२७४४ श्री.हररमस ांग राठोि : सन्माननीय आददिासी वििास मांरी 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) सारखकी (ता.क्रकन ्, जि.नाींीपा) यपथील शासकीय ाश्रम शाळपत 
व्य साय प्रमशक्षक सींस्थपत मानचन त् ा र करायात ालपली धनीपशक 
पीाची भरती स बोगस असल्याचप सीनाींक २१ सप् त्रबर, २०१५ रोिी  ा 
्यासमुारास धनीश नास ालप प खरप ाप काय, 
(२) असल्यास या प्रकरकी चौकशी करून स भरती रद्द करायाची मागकी 
अप्पर ायुत, ासी ासी स कास, नामशक तसपच प्रकल्प अचचकारी 
काया लय, क्रकन ् याींच्यास मा.मखु्यमींत्री   प्रचान सचच  याींच्याकाप 
श्री.मनोि पोलस ार   इतर नागरिरकाींनी कप ली ाप, प स खरप ाप काय, 
(३) असल्यास उपरोत प्रकरकी शासनानप कोकती काय  ाी कप ली  ा 
करायात यपत ाप, 
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(४) नसल्यास, स लींबाची कारकप काय ापत ? 

श्री. विष्ट् णु सिरा   (१) प खरप नाी. 
(२) श्री. मनोि पोलस ार याींनी सी. ३१.०७.२०१५ रोिी ायुत, ासी ासी 
स कास, नामशक याींना याबाबत तक्रार सीलपली ाप. 
(३) श्री. मनोि पोलस ार याींचपकातन प्राप्त तक्रारीची चौकशी करायात ाली 
ाप. 
(४) प्रश्न उद्् ा त नाी. 

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

दोिामागव (जज.मसांधदुगुव) िालुक्यािील दोिामागव तिलारी  
महामागाविरील रस्त्त्याांची झालेली दरुिस्त्था 

  

(३८) * १४१६६ श्री.अशोि ऊर्व  भाई जगिाप, श्री.सांजय दत्ि, श्री.मझुफ्र्र 
हुसेन सय्यद : सन्माननीय सािवजतनि बाांधिाम (सािवजतनि उपक्रम 
िगळून) मांरी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) ीोाामाग  (जि.मस ींचुीगु ) तालुयातील नागरिरकाींच्या ीैनींसीनी रीारीच्या 
म् ाचा असा ीोाामाग  धतलारी या मागा  र िागोिागी पालपलप खड्ाप ाडक 
स कस काकी साचकारप पाकी यामळुप  ानचालकाींना अक्षरक्ष: िी  चोयात 
घालतन सीर रस््या रून  ानप चाल ा ी लागत असल्याचप माप ्गस््, 
२०१५ मययप  ा ्याीरम्यान धनीश नास ालप ाप, प खरप ाप काय, 
(२) असल्यास, सीर मामागा ची ीरुूस्ती करून मामागा  रील खड्ाप भरकप, 
्याचबरोबर रस््याच्या बाितस भरा  ्ाकत न समतोल  प तन रस्तप  ातकुीसा   
सरुू करायाबाबत शासनानप कोकती काय  ाी कप ली  ा करायात यपत ाप, 
(३) नसल्यास, स लींबाची कारकप काय ापत ? 
  
श्री. चांद्रिाांि पाटील   (१) प खरप नाी. 
(२) सद्यजस्थतीत ााींबरममश्रीत खाीनप खड्ाप भरायात ालप असतन 
रस््यालगतची झााप झुापप कापतन बाितपट्या समतल करायात ाल्या ापत 
रस्ता  ातकुीस सजुस्थतीत  प ायात ाला ाप. 
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(३) प्रश्न उद्् ा त नाी. 
----------------- 

मराठिाियािील िाांबटरगर (िलईगर) समाजाला मशिलगर या  
जािीचा एन.टी. २१ या प्रिगावि समािेश िरबयाबाबि. 

  

(३९) * १३८७२ श्री.धनांजय मुांि,े श्री.सतुनल िटिरे, श्री.हेमांि टिले, 
श्री.अमरमसांह पांडिि, श्री.सतिश चव्हाण, श्री.प्रिाश गजमभये : सन्माननीय 
सामाजजि न् याय मांरी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मरा  ाायातील ताींब्रगर (कलवगर) समािाला मशकलगर या िातीची 
त्सम िात सींबोचतन एन.्ी. २१ या प्र गा त समा पश करायात ाला ाप. 
प खरप ाप काय, 
(२) असल्यास, मरा  ाायातील ताींब्रगर (कलवगर) समािाला मशकलगर या 
िातीची त्सम िात सींबोचतन एन.्ी. २१ या प्र गा तील शासनाच्या स लती 
ममळकपबाबत ा श्यक तप परुा प   प्रस्ता  राज्य मागास ायोगाकाप साीर 
करायात ाला ाप, प ी खरप ाप काय, 
(३) असल्यास, ्यानसुार या समािास मशकलगर या िातीची त्सम िात 
समितन एन.्ी. २१ सा   असलपल्या स लती ीपायाबाबत शासनानप काय 
काय  ाी कप ली  ा करायात यपत ाप, 
(४) नसल्यास, स लींबाची कारकप काय ापत ? 
  

श्री. राजिुमार बिोले   (१) प खरप नाी. 
(२)   (३) ताींब्रगर (कलवगर) समािाचा भ्या िमातीत समा पश 
करायासा   धन पीनप राज्य मागास ग  ायोगाकाप प्राप्त झालपली ापत. ्या 
अनषुींगानप सीर बाब राज्य मागास ग  ायोगाातन तपासायात यपत ाप. 
ायोगाचा अ ाल प्राप्त झाल्यानींतर धनयमानसुार उचचत काय  ाी करायात 
यपवल. 
(४) प्रश्न उद्् ा त नाी. 

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

विधान भिन     श्री. उत्िममसांग चव्हाण 
नागपूर.   सधचि, 

महाराष्ट्र विधानपररषद 
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______________________________________________________ 
मुद्रकपत   स   प्रक्रक्रया माराषर स चानमींाळ सचच ालयाच्या सींगकक यींत्रकप र 

मुद्रक: शासकीय मयय ती मुद्रकालय, नागपतर. 


