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महारा वधानसभा
चौथे अधवेशन, २०१४
---------------------------------------------

तारंाकत नोतरंाची याद

सोमवार, दनंाक ०८ ड सबर, २०१४ / आनय १७, १९३६ ( शके )

(१) सा वजनक बंाधकाम (सा वजनक
उपमंासह) मंी

(२) सहकार, पणन आण वोयोग मंी
(३) सा वजनक बंाधकाम (सा वजनक उपम

वगळून)
(४) आदवासी वकास मंी

यंाचे भार वभाग

-------------------------------
नंाची एकूण संया - ५८

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

थगती आदेश असतानाह पणन संचालकंानी पदभार वीकारयाबाबत

(१) *  १५२७   ी.संजय सावकारे ( ुभसावळ) :   समाननीय पणन मंी ुपढल
गोटंचा ुखलासा करतील काय :-
(1) रायाया पणन संचालक पदास उच यायालयाने थगती आदेश दला असताना
दनंाक 7 नो हबर, 2014 रोजी ी. ुसभाष माने यंानी पणन संचालकंाया कायालयात
जा ूवन का यभार घेतला, हे खरे आहे काय,
(2) असयास, सदर संचालकंानी 18 अपलंावर न णयह घेतले, हे ह खरे आहे काय,
(3) असयास, याकरणी चौकशी करयात आल आहे काय, चौकशीत काय आढळून
आले व त ुनसार चौकशीया अ ुनषंगाने दोषी आढळणाया संबंधतंावर शासनाने कोणती
कारवाई केल वा करयात येत आहे,
(4) नसयास, वलंबाची कारणे काय आहेत ?

ी. चंकंात पाटल : (१) होय.
(२) होय.
(३) व (४) नाह. करण यायवट असया ुमळे चौकशी कंवा अय कोणतीह
कारवाई केलेल नाह.

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

सड (ता.शाहूवाडी िज.कोहा ूपर) ेत सागंाव
(ता.शराळा िज.संागल) जोड रयाया ुदतीबाबत

(२) *  १५०३   ी.सयजीत पाटल-सडकर (शाहूवाडी) :   समाननीय सा वजनक
बंाधकाम (सा वजनक उपमंासह) मंी ुपढल गोटंचा ुखलासा करतील काय :-
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(1) सड (ता.शाहूवाडी, िज.कोहा ूपर) ेत सागंाव (ता.शराळा, िज.संागल) या जोड
रयाचे काम सन 2013-14 मये सा वजनक बंाधकाम वभाग, व ेशष कप
यंायामा फत ूप ण करयात आले, हे खरे आहे काय,
(2) असयास, सदर रता अनेक ठकाणी ना ुदत झालेला आहे, हे ह खरे आहे काय,
(3) असयास, उपरोत करणी शासनाने चौकशी केल आहे काय, चौकशीत काय
आढळून आले व त ुनसार सदर जोडरयाचे नकृट दजाचे काम केयाबाबत संबंधत
ठेकेदारावर शासनाने कारवाई कन यंाचे नाव काळया यादमये समावट करणार
आहे काय,
(4) असयास, सदर रयाची ुदती लवकरात लवकर करयाबाबत शासनाने कोणती
उपाययोजना केल वा करयात येत आहे ?

ी. चंकंात पाटल :

(1) ंअशत: खरे आहे.
(2),(3) व (4) सदरचे काम दोष दायव कालावधीत असयाने, नाधीन रयावर
काह माणात पडलेले ख ेड ठेकेदाराया वखचाने भन घेयात आले आहेत.
सय:िथतीत रता वाह ूतककरता ुसिथतीत आहे.
(5) न उवत नाह.

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

ंआबोल घाटमा ग खराब झाया ुमळे ंआिजव ेड गवळीवाडी
येथील ैभरची पा ंणद हा पयायी रता ुस करयाबाबत

(३) *  ७   ी.न ेतश राणे (कणकवल), ी.कुणाल पाटल ( ुधळे ामीण), ी.अ ूब
आजमी (मान ूख द शवाजीनगर) :   समाननीय सा वजनक बंाधकाम (सा वजनक
उपमंासह) मंी ुपढल गोटंचा ुखलासा करतील काय :-
(1)  ंस ुध ुद ग ये ूथन कोहा ूपर बेळगंावक ेड जायासाठ वापर होत असलेला ंआबोल
घाट मा ग खराब झाला अ ूसन येथे कोसळणाया दरडी ुमळे म ुनयहानी होयाची भती
नमाण झाल असयाने याला पयायी मा ग ह ूणन ंआिजव ेड गवळीवाडी येथील ैभरची
पा ंणद हा घाट रता ुस झायास कोहा ूपर जायासाठ 50 क.मी. चा वास कमी
होणार असयाचे माहे ूजन, 2014 मये वा या दरयान नद शनास आले आहे, हे
  खरे आहे काय,
(2) असयास,  ंस ुध ूद ग िजयातील कुडाळ, सावंतवाडी, व ुग ल या ता ुलयातील
रहवाशंाना सदर  घाटमायावरल मा ग सोइचा असयाने याबाबत शासनाने चौकशी
केल आहे काय, चौकशीत काय आढळून आले व त ुनसार शासनाने कोणती का यवाह
केल वा करयात येत आहे,
(3) नसयास, वलंबाची कारणे काय आहेत व याबाबतची सय:िथती काय आहे ?

ी. चंकंात पाटल :

(१) पयायी मा ग तावत करयाकरता स वण करयात आलेले नाह.
(२) व (३) न उावत नाह.

-----------------
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उमानाबाद िजहा मयवत सहकार बँक आ थक अडचणीत असयाबाबत

(४) *  १९४७   ी.राणाजगजीत ंसह पाटल (उमानाबाद) :   समाननीय सहकार
मंी ुपढल गोटंचा ुखलासा करतील काय :-
(1) उमानाबाद िजहा मयवत सहकार बँक चंड अडचणीत असयाने ठेवीदाराचे
व खा ेतदाराचे ैपसे देणे शय नसयाने शासनाकडून आ थक मदत देयाची मागणी
  थानक लोकतनधंीनी मा.सहकार व पणन मंी यंाना दनंाक 9 नो हबर, 2014
रोजी वा या ुसमारास केल आहे, हे खरे आहे काय,
(2) असयास, उत मागणीया अ ुनषंगाने शासनाने कोणती का यवाह केल वा करयात
येत आहे,
(3) नसयास, वलंबाची कारणे काय आहेत तसेच याबाबतची सय:िथती काय आहे ?

ी. चंकंात पाटल :

(१) होय.
(२) याबाबत संबंधत लोकतनधी समवेत दनंाक ०१.१२.२००४ रोजी माया
अय ेतखाल मंालय, येथे ैबठक आयोिजत करयात आल होती. सदर ैबठकत
झालेया न णया ुनसार बँकेचा ताव शासनास ात झाया ंनतर उचत का यवाह
करयात येईल.
(३) न उवत नाह.

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

नाग ूपर शहरातील मानेवाडा  ंरगरोड या मागाया
ुनतनीकरणाची काम कंाटदाराने ुस न केयाबाबत

(५) *  १८९९   ी. ुसधाकर कोहळे (नाग ूपर दण), ी.वकास ुकंभारे (नाग ूपर
मय), ी.कृणा खोप ेड (नाग ूपर ूप व) :   समाननीय सा वजनक बंाधकाम (सा वजनक
उपमंासह) मंी ुपढल गोटंचा ुखलासा करतील काय :-
(1) नाग ूपर शहरातील दण नाग ूपरातील मानेवाडा  ंरगरोड या मागाया ुनतनीकरणाचे
कंाट ंअकता कशन या कंपनीला दनंाक २६ ड सबर २०१३ रोजी देयात आयाचे
दनंाक १० नो हबर 2014 रोजी वा या ुसमारास नद शनास आले, हे खरे आहे काय?
(2) असयास, 1 व ष उलटुनह ंअकता कशन कंपनीने अ ूजन प यत कामाला
ुसवातह केल नाह या ुमळे नागरकंाची ैगरसोय होत आहे, हे ह खरे आहे काय ?

(3) असयास, सदर  ंरगरोड मागाया कामाला वलंबाने ुसवात करयाची कारणे
काय आहेत,
(4) असयास, उत करणंाची शासनाने चौकशी केल आहे काय, चौकशीत काय
आढळून आले व तद ुनसार शासनाने कोणती का यवाह केल वा करयात येत आहे,
(5) नसयास, वलंबाची कारणे काय आहेत तसेच  ंरगरोडया कामाला वलंब झायाने
कामाची वाढणार कंमत कंाटदार ंअकता कशन कंपनीकडून व ूसल करयात
येणार आहे काय?

ी. चंकंात पाटल :

(1) होय.
(2), (3), (4) व (5) सदरचे काम नधी उपलध ेत ुनसार हाती घेयाचे नयोजन आहे.
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-----------------

नफाड सहकार साखर कारखायावर नेमलेया
शासकाने अयाप का यभार वीकारलेला नसयाबाबत

(६) *  ९७२   ी.अनल कदम (नफाड) :   समाननीय सहकार मंी ुपढल गोटंचा
ुखलासा करतील काय :-

(1) नफाड सहकार साखर कारखाना  ंपपळस रामाचे ( ता. नफाड, िज. नाशक) या
कारखायाया संचालक मंडळाने सा ुमहक राजीनामे दया ंनतर सदर कारखायावर
साखर आ ुयतंानी शासक नेमला आहे, हे खरे आहे काय,
(2) असयास, सदर शासकाने 3 महयाचा कालावधी उलटून गेला तर अयाप
का यभार न िवकारया ुमळे कारखायाया होत असलेया ुनकसानीबाबत नफाडचे
लोकतनधी यंानी मा. सहकार मंी व धान सचव- सहकार वभाग यंायाक ेड माहे
नो हबर, 2014 मये वा या दरयान लेखी नवेदनावारे तार कन शासकाने
ताकाळ का यभार िवकारावा अशी मागणी केल आहे, हे ह खरे आहे काय,
(3) असयास, मागणी ुनसार शासनाने याबाबत कोणती का यवाह केल वा करयात
येत आहे,
(4) नसयास, वलंबाची कारणे काय आहेत तसेच शासनाने नेमलेया शासकाने
अयाप का यभार न िवकारयाची कारणे काय आहेत ?

ी. चंकंात पाटल : (१) होय. दनंाक २९.१०.२०१४ या आदेशावये ादेशक
सहसंचालक (साखर) तथा सहनबंधक, सहकार संथा अहमदनगर यंानी ाधकृत
अधकायाची न ुयती केलेल आहे.
(२) होय.
(३) व (४) मा.उच यायलय यंानी दनंाक १०.११.२०१४ रोजी दलेया आदेशा ुनसार
पाच आठव ेड ाधकृत अधकार का यभार िवका शकणार नाहत.

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

ुमंा (िज.ठाणे) येथील ुमंा-कौसा बायपास मागावर संरण कठ ेड बंाधयाबाबत

(७) *  ९६   ी.अलम ेशख (मालाड पिचम), ी.कुणाल पाटल ( ुधळे ामीण),
ी.संतोष टारफे (कळम ुनर), ीमती न मला गावत (इगत ूपर), ी.अमन पटेल
( ुमंबादेवी), ा.वषा गायकवाड (धारावी) :   समाननीय सा वजनक बंाधकाम (सा वजनक
उपमंासह) मंी ुपढल गोटंचा ुखलासा करतील काय :-
(1) ुमंा (िज.ठाणे) बायपास येथे रयालगत कठ ेड अथवा संरक  ंभत नसयाने
रयाया क ेडवन वाहने कोसळून अपघात होत असयाचे दनंाक १६ ऑटोबर,
२०१४ मये वा या ुसमारास नद शनास आले, हे खरे आहे काय,
(2) असयास, सदरहू रयालगत मज ूबत कठ ेड बंाधयात यावेत यासाठ येथील
नागरकंानी वेळोवेळी मागणी केल आहे, हे ह खरे आहे काय,
(3) असयास सदरहू मागावर वारंवार अपघात होत असतानाह ८०० मीटर लंाबीचे
संरण कठ ेड बंाधयाया तावास शासनाची मं ूजर मळत नसयाचे माहे ऑटोब,
२०१४ मये वा या दरयान नद शनास आले, हे खरे आहे काय,
(४) असयास सदरहू मागावर संरण कठ ेड बंाधयाबाबत शासनाने कोणती कारवाई
केल वा करयात येत आहे,
(५) अयाप कोणतीच का यवाह करयात आल नसयास वलंबाची कारणे काय आहेत ?
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ी. चंकंात पाटल :

(१) नाह.
(२) होय.
(३) व (४) ुमंा कौसा बायवळण या रयाचे काम खाजगीकरणंात गत करयात आले
अ ूसन सदरल कप दनंाक २१/०९/२०१४ रोजी सा वजनक बंाधकाम वभागाक ेड व ग
करयात आला आहे.
     नंाकत ठकाणी २३०.०० मीटर लंाबीत आर.सी.सी.ॅश बॅरअर बंाधयात आलेले
आहेत. तसेच ३६५.०० मीटर लंाबीमये मेटल बीम ॅश बॅरअरचे काम गतीपथावर
आहे.
     उ वरत लंाबीत आवयक या ठकाणी उपाययोजना करयाची का यवाह नधी,
नकष व ाधायमा ुनसार हाती घेयाचे नयोजन आहे.
(५) न उवत नाह.

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

सोला ूपर ेत भीमानगर (ता.मोहोळ, िज.सोला ूपर) या
रयाया चौपदरकरणाची कामे अ ुपणावथेत असयाबाबत

(८) *  ९५४   ी.रमेश कदम (मोहोळ) :   समाननीय सा वजनक बंाधकाम
(सा वजनक उपमंासह) मंी ुपढल गोटंचा ुखलासा करतील काय :-
(१) सोला ूपर ेत भीमानगर  (ता.मोहोळ, िज. सोला ूपर) हा 101 क.मी. लंाबीचा रता
बंाधा-वापरा व हतंातरत करा या तवावर (बीओट) चौपदरकरण करयात आला
आहे, हे खरे आहे काय,
(२) असयास, आय.एल. ँअड एफ.एस. या कंपनीने केलेले ुसमारे 950 कोटचे हे काम
  अ ूसन वेळेत काम न झाया ुमळे कप कंमत ूखप मोठया माणात वाढल आहे
तसेच अनेक ठकाणी स वस रोडची कामेह अ ूप ण आहेत, हे ह खरे आहे काय,
(3) असयास, उत करणी शासनाने चौकशी केल आहे काय, चौकशीत काय आढळून
आले व त ुनसार शासनाने कोणती का यवाह केल वा करयात येत आहे,
4) नसयास, वलंबाची कारणे काय आहेत तसेच याबाबतची सय:िथती काय आहे ?

ी. चंकंात पाटल : (१) होय.
(२) सदर कपाचे ९० टके काम ूप ण झाले अ ूसन, ा ुमयाने ट ूभण बायवळण रता,
ेशटफळ येथील उडाण ुपल, केगाव व बाळे येथील कामे व सेवा र ेत ह कामे जमनीचा

ताबा न मळाया ुमळे ुप ण झालेल नाहत. एकूण ८३.०५ कमी लंाबी असलेया सेवा
रयंा ैपक ७६.०५ कमी लंाबीचे काम ूप ण झाले आहे.
(३) न उावत नाह.
(४) ा ुमयाने जमनीचा ताबा न मळाया ुमळे  व गौण खनजाया उखननासाठ
परवानगी मळयास वलंब होत असयाने सदर  कप वहत वेळेत ुप ण झाला नाह.
िजहाधकार सोला ूपर यंानी अ ूप ण कामे ुप ण करयासाठ अपर िजहादंडाधकार
यंाया अय ेतखाल टाक फो सची थापना कन सदर कामे ाधायाने ुप ण
करयाबाबत ूसचना दया आहेत. टाक फो स वेळोवेळी आढावा घेऊन अडथळे ूदर
करयाचे नयोजन करत आहे. मा च, २०१५ अखेर उ वरत अ ूप ण कामे ूप ण करयाचे
नयोजन करयात आले आहे.

-----------------
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राजा ूपर-चौके-तारळ या मागावरल (ता. राजा ूपर, िज.रनागर)
चौके ेत तारळ या जोडरयाचे काम अ ूपणावथेत असयाबाबात

(९) *  १३९६   ी.राजन साळवी (राजा ूपर) :   समाननीय ामवकास मंी ुपढल
गोटंचा ुखलासा करतील काय :-
(1) राजा ूपर-चौके-तारळ या मागावरल (ता. राजा ूपर, िज.रनागर) चौके ेत तारळ या
जोडरयाचे काम सन 1998-99 या ुसमारास ववध  योजनंाम ूधन हाती घेयात
आले व सदर काम फेवार, 2007 या ुसमारास रोजगार हमी योजने ूतन ुसह
  करयात आले आण सदर काम रोजगार हमी योज ेूनन दनंाक 20 ुज ैल,2011
रोजी वा या ुसमारास वगळयाचा न णय िजहाधकार, रनागर यंानी घेतला, हे
खरे आहे काय,
(2)  तसेच सदर कामावर ुसमारे  4,07,453/- एवढा ख च होऊन कामे रोजगार हमी
योजने ूतन वगळयाचा न णय घेयात आया ंनतर सदर काम िजहा वा षक योजने ूतन
हाती घेयाचे सा वजनक बंाधकाम वभागामा फत नयोजन करयात आले आहे,  हे
ह खरे आहे काय,
(3) असयास, उपरोत काम िजहा वा षक योजने ूतन घेयाचे नयोजन करयात
आया ंनतरह यात नधीची उपलधता करयात न आया ुमळे हे काम अ ूप ण
अवथेत  राहून यावर झालेला ख च वाया जायासारखी िथती नमाण झालेल आहे,
हे ह खरे आहे काय,
(4) असयास, याबाबत चौकशी करयात आल आहे काय, चौकशीत काय आढळून
आले व तद ुनसार शासनाने कोणती का यवाह केल वा करयात येत आहे, नसयास
वलंबाची कारणे काय आहेत व सदरहू जोडरता वाशंाया सोयीसाठ व वाह ूतककरता
केहापा ूसन ुस करयात येणार आहे ?

ीमती पंकजा ुमं ेड : (1) होय.
(2) ंअशत: खरे आहे. नाधीन कामावर रोजगार हमी योजनेम ूधन ४,०७,४५३/- इतका
ख च झालेला आहे. सदर काम रोजगार हमी योजने ूतन वगळयाचा न णय घेयात
आया ंनतर िजहा वा षक योजने ूतन हाती घेयाचे िजहा परषद बंाधकाम वभाग,
रनागर मा फत नयोजन करयात आले आहे.
(3) नाह. रोजगार हमीम ूधन झालेले काम वाह ूतकसाठ ुसिथतीत आहे.
(4) न उावत नाह.

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

रायातील उस उपादक ेशतकयंाना उसाची
कफायती कंमत (एफ.आर.आय.पी) देयाबाबत

(१०) *  १०४८   ी.छगन ुभजबळ (येवला), ी.बाळासाहेब ुमरकुटे (नेवासा), ी.बळीराम
सरसकर (बाळा ूपर), ी.आर.आर.पाटल (तासगाव - कवठेमहंाकाळ), ी.िज त आहाड
( ुमंा कळवा), ी.वजय औट (पारनेर), ी.काश (बाळा) सावंत (वंाे ूप व), ी. ुसनल
 ूभ ( ंदडोशी), ी. ुतकाराम का ेत (अ ुणशती नगर) :   समाननीय सहकार मंी ुपढल
गोटंचा ुखलासा करतील काय :-
(1) रायातील उस उपादक ेशतकयंाना उसाची कफायती कंमत (एफ.आर.आय.पी)
देयासाठ सहकार साखर उयोगाला शासनाने बारा ेश कोटंची व ेशष पॅकेज देयाची
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मागणी राय सहकार साखर कारखाना संघाने माहे नो हबर, 2014 मये वा या
दरयान शासनाक ेड केलेल आहे, हे खरे आहे काय,
(2) तसेच  रायातील उस दर निचतीसाठ न ुयत केलेया मंडळाची नयमावल
सरकारया माय ेतया तेत आहे, हे ह खरे आहे काय,
(3) असयास, रायात ऊस उपादक ेशतक-यंानी यावष सा ेडतीन हजार पये तटन
भाव देयाची मागणी माहे  नो हबर, 2014 मये वा या दरयान केल आहे, हे
ह खरे आहे काय,
(4) असयास, उपरोत मागणी ुनसार उस उपादक ेशतकयंाना दलासा देयासाठ
  शासनाने कोणती का यवाह केल वा  करयात येत आहे,
(५) नसयास, वलंबाची कारणे काय आहेत ?

ी. चंकंात पाटल :

(१) महारा राय सहकार साखर कारखाना संघाने कारखायंासाठ .१२००.०० कोट
व ेशष पॅकेज देयाची मागणी केलेल नाह. परं ुत महाराातील साखर उयोगा ुपढे
असलेया आ थक अडचणी सोडवयासाठ क व राय शासनाने मदत करयाबाबत
महारा राय सहकार साखर कारखाना संघाने द.१९/११/२०१४ रोजी व ंनती केलेल
आहे.

(२) होय.

(३) होय.

(४) महारा (कारखायंाना ुपरवयात आलेया) उस दराचे वनयमन अधनयम,
२०१३ ुनसार साखर कारखायंाची ऊस ुपरवठादारंाना रात आण कफायतशीर भाव
(FRIP) ऊस ुपरवयात आयापा ूसन१४ दवसंात देणे ऊस न ंयण आदेश,१९६६ माणे
बंधनकारक करयात आले आहे. तसेच मा. ुमय सचव यंाचे अय ेतखाल FRP पेा
अतरत दर निचत करयासाठ ऊस न ंयण मंडळाची थापना करयात आलेल
आहे. सदर मंडळाची थापना करयात आलेल आहे. सदर ऊस न ंयण मंडळामये
सहकार साखर कारखायंाचे दोन तनधी, इतर साखर कारखायंाचे दोन तनधी
आण ेशतकयंाचे पाच तनधी यंाची न ुयती करयात आल आहे.

(५) न उवत नाह.

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

ीव धन (िज.रायगड) येथे ठेकेदार मे.वाकडाई कशनयामा फत
बंाधयात येणा-या शासकय इमारतीचे ुस असलेले
बंाधकाम अ ंयत नकृट दजाचे होत असयाबाबत

(११) *  ८५६   ी.भरत ेशठ गोगावले (महाड) :   समाननीय सा वजनक बंाधकाम
(सा वजनक उपमंासह) मंी ुपढल गोटंचा ुखलासा करतील काय :-
(1) ीव धन (िज.रायगड) येथे ठेकेदार मे.वाकडाई कशनयामा फत बंाधयात
येणाया शासकय इमारतीचे ुस असलेले बंाधकाम अ ंयत नकृट दजाचे होत
असयाचे ुनक ेतच माहे नो हबर, 2014 मये वा या दरयान नद शनास आले आहे,
हे खरे आहे काय,
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(2) यासंदभात ीव धन गावातील थानक नागरकंानी संबंधताक ेड तार केया
असता तसेच या इमारतीची पाहणी केल असता इमारतीया खालया कॉलम मये
वापरलेया लो ंखडी सया जवळपास 4-5 ंइच आतमये ओढया गेलेया असयाचे
नद शनास आले आहे, हेह खरे आहे काय,
(3) असयास, सदर इमारतीया कॉलमचा काह भाग ंअधातर असया ुमळे कोणयाह
णी कोसळून भवयात मोठा अपघात होऊन जीवत व वतहानी होयाची शयता
असयाने याबाबत शासनाने चौकशी केल आहे काय, चौकशीत काय आढळून आले व
तद ुनसार शासनाने संबंधत ठेकेदारंावद कोणती कारवाई केल वा करयात येत आहे,
(4) नसयास, वलंबाची कारणे काय आहेत ?

ी. चंकंात पाटल :

(१) हे खरे नाह.
(२) व (३) याबाबत अधक अभ ंयता, दता व ुगण न ंयण मंडळ यंाना तपासणी
करयाया ूसचना देयात आया आहेत.
(४) न उवत नाह.

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

रायातील आदवासी ुद गम भागातील ुमलंा ुमलंसाठ ४३ मॉ ेडल
कूलसह वसती ृगह उभारयाचा शासनाने घेतलेला न णय

(१२) *  ३०९   ी.शशकंात  ंशदे (कोरेगाव), ी.िज त आहाड ( ुमंा कळवा),
ी.गणपत गायकवाड (कयाण ूप व), ी.कसन कथोरे ( ुमरबाड), ी.संजय कदम
(दापोल), ी.दताय भरणे ( ंइदा ूपर), ी.ह ुनमंत डोळस (माळशरस), ी.अनल कदम
(नफाड) :   समाननीय आदवासी वकास मंी ुपढल गोटंचा ुखलासा करतील
काय :-
(१) रायात ैशणकया मागासलेया आदवासी ुद गम भागातील ुमलंा ूमलंसाठ ४३
मॉ ेडल कूलसह वसती ृगह उभारयाचा न णय शासनाने घेतला आहे, हे खरे आहे काय,
(२) असयास, या ुनसार शासनाने आताप यत कोणती का यवाह केल वा करयात
येत आहे,
(३) अयाप कोणतीच का यवाह केल नसयास, वलंबाची कारणे काय आहेत ?

ी. व ुण सवरा : (1), (2) व (3) आदवासी वभागंात गत दनंाक 11/09/2000 या
शासन न णयावारे 4 एकलय मॉ ेडल नवासी आमशाळा ुस करयात आलेया
आहेत. सन 2014-15  मये नयाने चार एकलय मॉ ेडल नवासी आमशाळा ुस
केलेया अ ूसन क शासनाने द.19/9/2014 या पाने नवीन तीन आमशाळा ुस
करयास मायता दलेल आहे.
     अशाकारे आताप यत एकूण 11 एकलय मॉ ेडल नवासी शाळंाना क शासनाने
मायता दल आहे.

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

यवतमाळ िजहा मयवत सहकार बँकेने नयमबाय केलेल वाहन खरेद

(१३) *  ३४३    :   समाननीय सहकार मंी ुपढल गोटंचा ुखलासा करतील काय :-
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(1) यवतमाळ िजहा मयवत सहकार बँक लमटेड यंाचेकडून संचालक मंडळ
आण सहकार शासनाला कोणतीह ूप व ूसचना न देता तसेच संचालक मंडळंाया
ैबठकत कोणताह ताव न ठेवता अयंासाठ ुसमारे 17 लाख पयंाची नवीन गाडी

नयमबायरया खरेद केयाची घटना माहे ऑगट, 2014 मये वा या दरयान
घडल आहे, हे खरे आहे काय,
(2) असयास, सहकार आ ुयत यंाचे आदेशा ुनसार 'अ' वगातील िजहा बँकंाना सात
लाखंावरल कोणतीह खरेद करया ुपव परवानगी घेणे बंधनकारक असतानाह मयवत
सहकार बँकेकडून सहकार शासनाक ेड कोणताह ताव सादर न करता  केलेया
खरेद यवहाराकरणी शासनाने चौकशी केल काय, चौकशीत काय आढळून आले व
त ुनसार शासनाकडून कोणती का यवाह केल वा करयात येत आहे,
(3) नसयास, वलंबाची कारणे काय आहेत ?

ी. चंकंात पाटल : (१) होय.
     यवतमाळ िजहा मयवत सहकार बँकेने वाहन खरेदबाबतचा कोणताह ताव
सहकार वभागास सादर केलेला नाह.
     तथाप बँकेने का यकार मंडळाची सभा दनंाक २४.५.२०१४ ला घे ुवन यामधील
च च ुनसार वाहन खरेद करयाचा न णय घे ुवन दनंाक ३१.७.२०१४ रोजी बँकेया
अयंासाठ एक वाहन .१४,६२,७७७/-  या कंमतीचे खरेद केले आहे. तसेच दनंाक
२४.५.२०१४  रोजीचे का यकार मंडळाया सभेया इत ृवतास दनंाक २८.९.२०१४ रोजी
संचालक मंडळाया  सभेने यंास मायता दल आहे.
(२) सहकार आ ुयत व नबंधक सहकार संथा महारा राय ुपणे यंाचे कायालयीन
परपक द. २८.०३.२००१ माणे सहकार बँकंाची वाहने खरेद करयाबाबत खालल
माणे नकष आहेत.
१. बँक/संथा नयात असावी, तर ूतद बँकेया ंअदाजपकात असावी, यास स वसाधारण
सभेची मायता असावी.
२. लेखापरण व ग अ असावा.
३. वाहनाचा उपयोग बँकेया यवसायासंबंधी कामासाठ करयात यावा.
४. वाहनासाठ ायहर अथवा तसम जादा पदंाना मं ूजर देता येणार नाह.
५. वाहन खरेद करताना बॅकेया कामकाजासाठ आवयक पाच ुसंाचा उपयोग करवा.
अलशान व महाग गाया खरेद क नयेत.
६. खरेद करताना वहत पदतीचा अवलंब करयात यावा.
     तथाप वरल परपकालन तर ूतद ुनसार बँकेने नकषंाचे पालन केलेले द ूसन
येत नाह तसेच वभागीय सहनबंधकाची ुप व परवानगी घेतलेल नाह. तथाप यावारे
  सदरची बाब नद शनास आयावन हया ुमयासंबंधाने चौकशी करयात येत आहे.
(३) न उावत नाह.

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

चं ुपर िजयातील बा ुबपेठ, यद शनी चौक, वरोरा नाका
व ुदगा ूपर रोड तसेच ताडाळी टोल नाका बंद करयाबाबत

(१४) *  १३०   ी.वजय व ेडीवार (ह ूपर), ी.राधाकृण वखे-पाटल (शड),
ी.कुणाल पाटल ( ुधळे ामीण), ी.संतोष टारफे (कळम ुनर), ी.अलम ेशख (मालाड
पिचम) :   समाननीय सा वजनक बंाधकाम (सा वजनक उपमंासह) मंी ुपढल
गोटंचा ुखलासा करतील काय :-
(१)  बा ुबपेठ, यद शनी चौक, वरोरा नाका व ुदगा ूपर रोड (िज.चं ूपर) येथील
उडाण ूपलाया टोल व ुसलचे कंाट सन २०१३ मये संपले असयाने आता सदर
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उडाण ूपलाची टोल व ुसल शासनाने बंद करावी तसेच ताडाळी टोल नाका बंद करावा अशी
मागणी नागरकंाकडून होत असयाचे दनंाक 8 नो हबर, 2014 रोजी वा या ुसमारास
नद शनास आले, हे खरे आहे काय,
(२) असयास, उपरोत करणी शासनाने कोणती का यवाह केल आहे वा करयात
येत आहे,
3) अयाप, कोणतीच का यवाह करयात आल नसयास वलंबाची कारणे काय आहेत?

ी. चंकंात पाटल :

(1) होय.
(2) लोकतनधंीची मागणी लात घेता सदरल टोलव ुसल द. 1 ड सबर, 2014
पा ूसन थगत करयात आलेल नाह.
(3) न उवत नाह.

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

ुमळशी, कातकरवाडीला (ता.पाल, िज.रायगड) जोडणाया ुपलाया ुदतीबाबत

(१५) *  २३३   ीमती न मला गावत (इगत ूपर), ी.अलम ेशख (मालाड पिचम),
ी.अमन पटेल ( ुमंबादेवी) :   समाननीय ामवकास मंी ुपढल गोटंचा ुखलासा
करतील काय :-

(1) ुमळशी, कातकरवाडी (ता.पाल, िज. रायगड) यंाना जोडणारा रहदारचा ूपल ुतटयाने
ेतथील आबाल ृवद व शाळकर ुमले यंाना धोका पकन ये-जा करावी लागत असयाचे

माहे ूजन, 2014 मये वा या दरयान नद शनास आले आहे, हे खरे आहे काय ?
(2) असयास, सदर ुपलाया व रयाया ुदतीबाबत नागरकंाची ैगरसोय होत
असयाने शासनाने कोणती का यवाह केल वा करयात येत आहे,
(3) नसयास,  वलंबाची कारणे काय आहेत ?

ीमती पंकजा ुमं ेड : (१), (२) व (३) ुसधागड ता ुलयातील नाधीन ुमळशी, कातकरवाडी
हा रता ामीण मा ग .८४ असा अ ूसन रयाची अतीतवातील लंाबी ०.८०० क.मी.
इतक आहे. सदर रयाया क.मी. ०/०२५ मधील पाईप मोरया लगतचा भराव
अत ृवट ुमळे वाहून गेलेला आहे. सदर ठकाणी १० मटर लंाबीचा ुपल बंाधणे तसेच
  क.मी.०/२०० ेत ०/८०० मये मज ूबतीकरण व डंाबरकरण करणे या कामासाठ
र.३०.०० ल इतका ख च अपेत आहे. सदरचे काम नधी व नकषाया अधन ेतने
धाय माने उचत योजने ूतन हाती घेयाचे  नयोजन आहे.

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

अणाभाऊ साठे वकास महामंडळामये कोयावधी
पयंाचा ैगरयवहार झाला असयाबाबत

(१६) *  ५९   ी.कुणाल पाटल ( ुधळे ामीण), ी.अलम ेशख (मालाड पिचम),
ी.संतोष टारफे (कळम ुनर), ीमती न मला गावत (इगत ूपर), डॉ. ुसधाकर भालेराव
(उदगीर), डॉ. ुसिजत मणचेकर (हातक ंणगले), ी.राजेश ीरसागर (कोहा ूपर उतर),
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ी.अ ूब आजमी (मान ूख द शवाजीनगर) :   समाननीय सामािजक याय मंी ुपढल
गोटंचा ुखलासा करतील काय :-
(1) रायातील मातंग समाजाया आ थक आण सामािजक वकासासाठ थापन
करयात आलेया अणाभाऊ साठे वकास महामंडळात ुसमारे 500 कोटचा ैगरयवहार
करयात आयाचे  माहे ऑटोबर, 2014 रोजी वा या ुसमारास नद शनास आले,
हे खरे आहे काय,
(2) असयास, यासंदभात थानक लोकतनधी (उदगीर) यंानी मा. ुमयमंी,
मा.सामािजक याय मंी मा. ुमय सचव यंाना दनंाक 18 नो हबर, 2014 रोजी वा
या ुसमारास नद शनास आले, हे खरे आहे काय,
(3) असयास, सदर करणी चौकशी करयात आल आहे काय,
(4) असयास चौकशीत काय आढळून आले व या ुनसार या करणात दोषी आढळून
येणा-यंावर कोणती कारवाई केल वा करयात येत आहे,
(5) अयाप कोणतीह का यवाह करयात आल नसयास वलंबाची कारणे काय
आहेत ?

: (१) नाह.
(२), (३), (४) व (५) नवेदन शासनाक ेड ुनक ेतच ात झाले अ ूसन याबाबत संबंधतंाकडून
अहवाल मागवयात आला आहे. अहवाल ात होताच ुपढल का यवाह करयात येईल.

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

राजा ूपर ता ुलयातील नाटे गयाळकोकर येथील
सागर महागावरल मोरचे बंाधकाम करणेबाबत

(१७) *  १४८३   ी.अमन पटेल ( ुमंबादेवी) :   समाननीय सा वजनक बंाधकाम
(सा वजनक उपमंासह) मंी ुपढल गोटंचा ुखलासा करतील काय :-

(1) राजा ूपर ता ुलयातील (िज.रनागर) नाटे गयाळकोकर येथील सागर महागावरल
खचलेया मोरक ेड शासनाचे गेले तीन व ष सातयाने ुद ल होत अ ूसन ेतथे मोठया
अपघाताची शयता असयाचे माहे ूजन,2014 मये वा या दरयान नद शनास आले
आहे, हे खरे आहे काय,
(2)  असयास,  सागर महामा ग नाटे ूतन ैजता ूपरक ेड जात असतंाना गयाळकोकर
येथे एका मोठया वळणावरल मोरचे बंाधकाम गेले  तीन व ष सातयाने वाहून जात
असयाने दर पावसाळयात मोठा खडा नमाण होत अ ूसन हा खडा ती वळणावर
असयाने ेतथे वारंवार अपघात होत आहेत, हे ह खरे आहे काय,

(3) असयास, याबाबत चौकशी करयात आल आहे काय, चौकशीत काय आढळून आले
व तद ुनसार उत दोह करणातील मोरचे बंाधकाम लवकरात लवकर करयाबाबत
कोणती का यवाह केल वा करयात येत आहे,
(4)  नसयास, वलंबाची कारणे काय आहेत ?

ी. चंकंात पाटल :

(1) व (2) नाह.
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तथाप, सदर मोरया ठकाणी पावसायात रतावन पाणी वहात असयाने
बा ूजपीचा भराव खचला होता तो आता ुदत करयात आला अ ूसन या ठकाणी
अपघाताची कोणतीह शयता नाह.
(3) न उवत नाह. तथाप, मोरया ठकाणी लहान ूपल बंाधयाचे काम
अ थसंकपात समावट करयात आले अ ूसन कामासाठ कामाची नवदा निचतीची
का यवाह गतीत आहे.
(4) न उवत नाह.

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

नाशक समाजकयाण वभागातील दलालंाकडून बनावट
जात पडताळणी माणपंाचे वाटप केले जात असयाबाबत

(१८) *  ९०१   ीमती सीमाताई हरे (नाशक पिचम), ी.अनल कदम (नफाड) :
   समाननीय सामािजक याय मंी ुपढल गोटंचा ुखलासा करतील काय :-
(१) नाशक िजयात सामािजक याय वभागामये जात पडताळणी माणपासाठ
अ ज सादर केलेया अ जदारंाना ेतथील दलालंाकडून बनावट जात माणप े वतरत
केल जात असयाचे माहे स टबर, २०१४ मये उघडकस आल हे खरे आहे काय,
(२) असयास, सदर करणाची चौकशीसाठ वभागीय तरावर सदयीय समती
थापन करयात आल हे खरे आहे काय,
(३) असयास उत समतीने संबधत दोषंीवर कारवाई करयाचे न दश दलेले आहेत
काय,
(४) असयास संबधतंावर काय कारवाई केल वा करयात येत आहे ?

:

(१) हे खरे आहे
(२) व (३) हे खरे नाह. तथाप, पोलस उपअधक (दता पथक) यंायामा फत
चौकशी करयात आल अ ूसन नागरकंानी बोगस माणपंापा ूसन सावधान राहयाबाबत
रायतरावन व तमानपामये जाहरात देयात आल आहे. तपासा ंअती एकूण तीन
जात ैवधता माणप े बनावट असयाचे नद शनास आले. यातील एका करणात
संबंधत उपवभागातील अधकार यंाना कायदेशीर कारवाई करयाचे न दश देयात
आले अ ूसन उ वरत दोन करणात चौकशी चा ूल आहे.
(४) संबंधतंावद कायदेशीर कारवाई करयात येत आहे.

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

शासकय वसाहत, वंाे ( ूप व), ुमंबई येथील इमारत
.1 ेत 10 ची ुदती नकृठ दजाची झायाबाबत

(१९) *  १७८४   ी.काश (बाळा) सावंत (वंाे ूप व) :   समाननीय सा वजनक
बंाधकाम (सा वजनक उपमंासह) मंी ुपढल गोटंचा ुखलासा करतील काय :-
(1) शासकय वसाहत, वंाे ( ूप व), ुमंबई येथील इमारत .1 ेत 10 ची ुदती
ठेकेदाराने नकृट दजाची केल असयाने व ठेकेदार इमारतीतील रहवाशंाशी उटपणे
वा ूगन अवाय भा ेषत शवीगाळ करत असयाया अनेक तार थानक रहवाशी
यंानी ेतथील थानक लोकतनधी यंायाक ेड तसेच ेतथील थानक लोकतनधीने
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संबंधत ठेकेदार व म ूजर यंायावद योय ती कारवाई करयाबाबतची मागणी लेखी
नवेदनावारे दनंाक 30 मा च, 2014 रोजी वा या ुसमारास उप अभ ंयता, सा वजनक
बंाधकाम वभाग, उप वभाग .2  यंायाक ेड तसेच तकालन मा.सा वजनक बंाधकाम
मंी यंायाक ेडह केल आहे, हे खरे आहे काय,
(2) असयास, मागणीया अ ुनषंगाने ठेकेदाराया नकृट दजाया कामाची व याया
असय वाग ुणकची चौकशी कन आताप यत कोणती कारवाई केल वा करयात येत
आहे,
(3) नसयास, वलंबाची कारणे काय आहेत तसेच याबाबतची सय:िथती काय आहे ?

ी. चंकंात पाटल : (1) हे खरे आहे
(2) तसेच अधक अभ ंयता, दता व ुगण न ंयण मंडळ यंाना सदर कामाची
तपासणी करयाबाबत कळवयात आले आहे.
(3) न उावत नाह.

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

मय नाग ूपर येथील गोळीबार चौक ेत कमाल चौक येथील
पाचपावल उडाण ुपलाचे वतारकरण करयाबाबत

(२०) *  १०१६   ी.वकास ुकंभारे (नाग ूपर मय) :   समाननीय सा वजनक
बंाधकाम (सा वजनक उपमंासह) मंी ुपढल गोटंचा ुखलासा करतील काय :-
(1) मय नाग ूपर येथील गोळीबार चौक ेत कमाल चौक येथील पाचपावल उडाण ुपलाचे
वतारकरण ( ुदपदर) करयाबाबत तसेच अशोक चौक ेत गंाजाखेत चौक (गंाधीबाग
मय नाग ूपर) येथील उडाण ुपलाचा ताव सचव (र ेत), सा वजनक बंाधकाम वभाग
यंायाक ेड सन २०१३ पा ूसन लंबत आहे, हे  खरे आहे काय,
(2) असयास, याबाबत शासनाने चौकशी केल आहे काय, चौकशीत काय आढळून
आले आहे व याअ ुनषंगाने मय नाग ूपर येथे उपरोत दोह उडाण ुपलाचे बंाधकाम
ुस करयासंदभात शासनाने कोणती का यवाह केल वा करयात येत आहे,

(3) नसयास, वलंबाची कारणे काय आहेत ?

ी. चंकंात पाटल :

(1) नाह.
(2) नाग ूपर महानगरपालकेने नाग ूपर शहराया वाह ूतक यवथे बदलचा व ष
2013 प यतचा ृबहत आराखडा तयार केला अ ूसन यास क शासनाया शहर
वकास मंालयाने तवत:मं ूजर दल आहे. यात गोळीबार चौक ेत कमाल चौक
येथील पाचपावल उडाण ुपलाया वतारकरणाची आवयकता द शवलेल आहे. सदर
तावास नगर वकास वभागाने शासकय मायता व नधी उपलध कन दयास
सदरचे काम महारा राय र ेत वकास महामंडळामा फत घेणे शय होईल.

(3) न उावत नाह.

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

डहा ूण (िज.पालघर) येथे एकािमक आदवासी वकास योजनेतं गत
भोजन ठेकेदारास नवदा आदेश देयास झालेला वलंब
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(२१) *  १७२४   ी.वजय औट (पारनेर), ी.अजय चौधर (शवडी), डॉ.बालाजी
कणीकर ( ंअबरनाथ) :   समाननीय आदवासी वकास मंी ुपढल गोटंचा ुखलासा
करतील काय :-
(१) डहा ूण एकािमक आदवासी वकास कपंात गत येत असलेया डहा ूण पालघर,
तलासर, वसई ता ुलयाया १७ वसती ृगहंाया भोजन ठेकेदारासाठ गेया मा च
महयात काढयात आलेया नवदेचा आदेश तबल आठ महयंानी देयात आयाचे
माहे ुज ैल, २०१४  मये उघडकस आले आहे, हे खरे आहे काय,
(२) असयास, सया भोजन ुपरवठा करत असलेया महला बचतगटंाना गेया
वषापेा कमी दराने देयके मळणार असयाने महला बचत गटात असंतोष पसरलेला
अ ूसन, यासंदभात महला बचतगटंानी आदवासी वकास रायमंी यंाना दनंाक ०८
ुज ैल, २०१४ वा या ुसमारास नवेदन दले आहे, हे खरे आहे काय,

(३) असयास, उत नवेदनाया अ ुनषंगाने  याकरणी चौकशी केल आहे काय,
असयास चौकशीत काय आढळून आले व  ुपढे कोणती का यवाह  केल आहे वा
करयात येत आहे,
(४) नसयास, वलंबाची कारणे काय आहेत ?

ी. व ुण सवरा :

(1) हे खरे नाह.
     अपर आ ुयत, ठाणे यंानी सन 2014 - 15 वषाकरता शासन न णय, आ ुयत
वकास वभाग, द. 16 स टबर, 2013 अवये दान केलेया वतीय अधकार
मयादेत द. 24 नो हबर, 2014 या पावये डहा ूण कपंात गत 17 शासकय
वसती ृगहंाचे भोजनेठेके मं ूजर केले आहेत.
(2) महला बचत गटंाचे द. 08, ुज ैल, 2014 चे नवेदन शासनास ात झालेले नाह.
     अपर आ ुयत, ठाणे यंाया तराव सन 2013-14 व सन 2014-15 या
दोह वषात वसती ृगह भोजन ठेयासाठ ती वयाथ मासीक दर . 2900/- वा
यादरयान यामाणे मं ूजर करयात आलेले आहेत.
(3) न उावत नाह.
(4) न उवत नाह.

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

लोकशाहर अणाभाऊसाठे वकास महामंडळातील
क मचा-यंाया वेतनामये झालेला आ थक ैगरयवहार

(२२) *  १३००   डॉ. ुसधाकर भालेराव (उदगीर) :   समाननीय सामािजक याय
मंी ुपढल गोटंचा ुखलासा करतील काय :-

(१) लोकशाहर अणाभाऊसाठे वकास महामंडळातील क मचा-यंाना पाचवा वेतन आयोग
मं ूजर झालेला असतानाह महामंडळाया माजी अयंानी क मचा-यंाकडून नमे वेतन
घेऊन पाचवा वेतन आयोगाया फरकाची रकम दयाचे माहे नो हबर, २०१४ मये
नद शनास आले आहे, हे खरे आहे काय,
(२) असयास, महामंडळातील क मचा-यंाया सया घेऊन वेतनातील लाखो पयंाया
रकमेचा अपहार झायाने सदर करणी फौजदार ुगहा दाखल करयात आला आहे
काय,
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(३) असयास, या ुनसार ुपढे कोणती कारवाई करयात आल वा  येत आहे,
(४) नसयास, वलंबाची कारणे काय आहेत ?

:

(1) नाह,
(2), (3) व (4)  उवत नाह.

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

चौफुला-हावरे- शा ूपर (िज. ुपणे) या रयंाया चौपदरकरणाया कामाबाबत

(२३) *  ४४७   ी.बा ुबराव पाच ण (शर), ी.राहूल कुल (दड) :   समाननीय
सा वजनक बंाधकाम (सा वजनक उपमंासह) मंी ुपढल गोटंचा ुखलासा करतील
काय :-
(1) चौफुला-हावरे- शा ूपर (िज. ुपणे) या रयंाया चौपदरकरणासाठ 441 कोट
पयंाया बीओट तवावरल बंाधकामास शासनाने मायता दल आहे तसेच सदरहू
  रयासाठया ूभसंपादनाचे मोजणीचे कामह माहे ुज ैल, 2014 ूपवच ूप ण झाले
आहे, हे  खरे आहे काय ?
(2) असयास, या रयंासाठया ूभसंपादनासाठचा आवयक तो नधीह वकासकाने
मा.िजहाधकार ुपणे यंायाक ेड जमा केलेला आहे, हे ह खरे आहे काय ?
(3) असयास, या रयंाचे काम ूभसंपादना ुमळे मागील सहा महयंापा ूसन लंबत
आहे, हे खरे आहे काय ?
(4) असयास, चौफुला-हावरे-शा ूपर या रयंाया चौपदरकरणाचे काम वरत ुस
करयाबाबत शासनाने कोणती का यवाह केल वा करयात येत आहे,
(5) नसयास, वलंबाची कारणे काय आहेत ?

ी. चंकंात पाटल :

(1) चौपदरकरणाया कपास शासनाने मायता दलेल आहे. ूभसंपादनाची का यवाह
गतीपथावर आहे.
(2) सा वजनक बंाधकाम वभागाने िजहाधकार, ुपणे यंाचेक ेड नधी जमा केला आहे.
(3) व (4) ूभसंपादनाची का यवाह गतीपथावर आहे.
(5) न उवत नाह.
        

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

केडगंाव (ता.दड, िज. ुपणे) रेवे टेशन जवळील उडण ूपलावर
ुमदत संपया ंनतरह पथकर व ूसल होत असयाबाबत

(२४) *  १२८४   ी.राहूल कुल (दड) :   समाननीय सा वजनक बंाधकाम (सा वजनक
उपमंासह) मंी ुपढल गोटंचा ुखलासा करतील काय :-
(1)  केडगंाव रेवेटेशन जवळील राय मा ग .62 रयावरल रेवे उडाण ूपलावर
महारा राय र ेत वकास महामंडळामा फत बंाधयात आलेया रेवे उडाण ूपलाची
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पथकर व ुसलची ुमदत सन २०११  मये संपया ंनतरह सा वजनक बंाधकाम वभागाने
शासन न णय .खाेस -२००९/..१८/र ेत-8, दनंाक 22 स टबर, 2011 अवये
दनंाक 23 स टबर, २०११ ेत 16 एल, २०१८ या कालावधीसाठ नयाने पथकर
व ुसलचे आदेश दलेले आहेत, हे खरे आहे काय,
(2) असयास, दनंाक 23 स टबर, २०११ ेत 16 एल, २०१८ या कालावधीसाठ
नयाने पथकर व ुसलचे आदेश देयाची कारणे काय आहेत व या ुपव या उडाण ूपलासाठ
असलेया पथकरा ूतन कती रकम व ुसल झालेल आहे,
(3) तसेच पथकर व ुसलची ुमदत संपलेया कामंाची पथकर व ुसल बंद करणेबाबत
शासनाचे धोरण असतानाह केडगंाव रेवे टेशन जवळील रेवे उडाण ूपलाचा पथकर
व ुसलची ुमदत संपल असतंानाह ुदसयंादा दनंाक 22 स टबर, 2011 या शासन
न णयावये  सात वषाची पथकर व ुसल ुस करयाचा न णय घेयाची कारणे काय
आहेत,
(4) पथकर व ुसल ुमदत संपलेया कामंाची पथकर व ुसल बंद करणेबाबत व दलेया
ुमदतवाढह बंद करणेबाबत शासनाने घेतलेया न णया ुनसार या पथकर नायास दनंाक

22 स टबर, 2011 या शासनन णयावये दलेल पथकर व ुसलची परवानगी र
करणेबाबत शासनाने कोणती का यवाह केल वा करयात येत आहे,
(5) नसयास, वलंबाची कारणे काय आहेत ?

ी. चंकंात पाटल :

(१) नाह. सदर कपाकरता सवलतीचा कालावधी १५ व ष इतका आहे. या
ुपलाकरताया पथकर नायावर पथकर व ुसल दनंाक १७.०४.२००३ पा ूसन ुस करयात

आल अ ूसन ती दनंाक १६.०४.२०१८ प यत करावयाची आहे.
(२) सदर कपाकरता एकूण सवलत कालावधी १५ व ष इतयाच कालावधीकरताया
पथकर अध ूसचना टपाटयाने न गमत करयात आलेया आहेत.
          सन २०११ प यत या पथकर थानकावन .१५.२१ कोट इतक रकम
व ुसल झाल आहे.
(३) सदर कपाकरता मं ूजर सवलत कालावधीची १५ वषाची ुमदत दनंाक १६.०४.२०१८
प यत आहे.
(४) न उवत नाह.
(५) न उवत नाह.

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

मागासवगय वयायंाना संगणक व यतीमहव
वकासासंबंधीचे शण देयासाठ सरकारने नेमलेया
कंपयंानी कोयवधी पयंाचा अपहार केला असयाबाबत

(२५) *  ४९३   ी.गणपत गायकवाड (कयाण ूप व), ी.कसन कथोरे ( ुमरबाड),
ीमती सीमाताई हरे (नाशक पिचम), ी.अलम ेशख (मालाड पिचम), ीमती
न मला गावत (इगत ूपर), ी.संतोष टारफे (कळम ुनर), ी.योगेश टळेकर (हडपसर),
ी.भमराव तापकर (खडकवासला), ी.बळीराम सरसकर (बाळा ूपर), ॅअड.आशष ेशलार
(वंाे पिचम), ी.शरददादा सोनवणे ( ुजनर), ी.वलास तरे (बोईसर), ी.ह त
ठाकूर (वसई), ी.बा ुबराव पाच ण (शर), ा.वषा गायकवाड (धारावी), ी.अनल कदम
(नफाड), ी.योगेश सागर (चारकोप), ी.कुणाल पाटल ( ुधळे ामीण), ी.अमन पटेल
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( ुमंबादेवी) :   समाननीय सामािजक याय मंी ुपढल गोटंचा ुखलासा करतील
काय :-
(१) समाजकयाण वभागाने वयायाया शय ृवतीचा २३०० कोट पयाचा नधी
अय वळवला असयाने तबल ७ लाख ७७ हजार वयाथ शय ृवतीपा ूसन
वंचत राहले आहेत, हे खरे आहे काय,
(२) तसेच, वसती ृगहातील वययाना तंाक, बँकंग, ंइिलश, पीकंग, संगणकय
व पधा परेया टने शण शण देयाया योजनेतह संबंधत कंपया
व समाजकयाण वभागाया अधकायंानी २४ कोट पयंाचा ैगरयवहार केयाचे
नद शनास आले आहे, हे खरे आहे काय,
(३)  असयास, उत रकरणी दोषी असणाया संबंधत अधकार / क मचार यंाचेवर
कोणती कारवाई करयात आल वा येत आहे,
(४)  नसयास, वलंबाची कारणे काय आहेत?

: (1) नाह.
(2) व (3) या वभागामा फत शासकय वसत ृगहंातील वयायाना संगणक शण
देयाबाबत ात झालेया तारया अ ुनषंगाने आ ुयत, अपंग कयाण, महारा
राय, ुपणे याया अय ेतखाल गठत करयात आलेया समतीमा फत चौकशी ुस
आहे तसेच, लाच ुलचपत तबंधक वभागामा फत वतंपणे संबंधत कंपयंावद व
शासकय अधकार व क मचार यंाचेवद ुगहा दाखल कन चौकशीची का यवाह
ुस आहे.

(4) प उवत नाह.
-----------------

रसोड कृष उपन बाजार समतीमधील ेशतकयंाया ेशतमालाचे झालेले ुनकसान

(२६) *  ११९१   ी.बाळासाहेब ुमरकुटे (नेवासा) :   समाननीय पणन मंी ुपढल
गोटंचा ुखलासा करतील काय :-
(1) रसोड कृष उपन बाजार समतीमधील (िज. वाशम) ेशतकयंाचा हजारो िवंटल
ेशतमाल दनंाक 18 एल, 2014 रोजी वा या ुसमारास पावसात भजला असयाची

घटना घडयाचे  नद शनास आले आहे, हे खरे आहे काय,
(2) असयास, सदर बाजार समतीमये यापायंाया मालाला ाधाय देत असयाने
येथील ेशतकयंाना  ुनकसान सहन करावे लागले, हे ह खरे आहे काय,
(3) असयास, येथील ुनकसानत ेशतकयंाया  झालेया ुनकसानीचा मोबदला
ह ूणन आ थक मदत देयाबाबत कोणती का यवाह करयात आल आहे वा येत आहे,
(5) नसयास, वलंबाची कारणे काय ?

ी. चंकंात पाटल : 1) ंअशत: खरे आहे. सदर दनंाकास अचानक आलेया अवकाळी
पावसा ुमळे ेशतकयंाचा हजारो िवंटल ेशतमाल भजला न ूसन फत 400 ेत 500
पो ेत ेशतमाल भजला होता.
2) नाह.
3) द.18.4.2014 रोजी अचानक आलेया अवकाळी पावसात भजलेला ेशतमाल
यापायंानी याच दवशीचे बाजार भावामाणे खरेद केला असया ुमळे  सदर करणी
कोणयाह ेशतकयंाकडून मोबदला मळणेबाबतया तार समतीक ेड कंवा िजहा
उपनबंधक, वाशम यंायाक ेड ात झालेया नाहत.
4) न उ भवत नाह.

-----------------
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अवछ यवसंयात काम करणा-या पालकंाया पायंाना शय ृवती मळयाबाबत

(२७) *  ११९७   ॅअड.आशष ेशलार (वंाे पिचम) :   समाननीय व ेशष सहाय
मंी ुपढल गोटंचा ुखलासा करतील काय :-
(१) रायातील अवछ यवसायात काम करणा-या पालकंाया पायंाना क
सरकारया याय व समीकरण वभागाकडून शय ृवती दल जात अ ूसन सामािजक
याय वभागाया दरंगाई ुमळे रायातील कचरावेचकंाची एक लाख ुमले अवछ
यवसाय शय ृवती पा ूसन वंचत राहले असयाचे माहे ऑटोबर-नो हबर, २०१४
मये नद शनास आले आहे, हे खरे आहे काय,
(२) असयास, या यवसायात काम करणा-या पालकंाया पायंाना शणासाठ सदर
शय ृवती वरत वतरत करयासाठ शासनाने कोणती का यवाह केल वा करयात
येत आहे,
(३) नसयास, वलंबाची कारणे काय आहेत ?

:

(१) व (२) अवछ यवसायात काम करणाया पालकंाया ुमलंाना  भारत सरकार
  मॅक ूप व शय ृवती योजनेत शासन न णय दनंाक २७ ऑगट, २०१४ ुनसार कागद,
काच, कचरा वेचणाया पालकंाया ुमलंाचा  समावेश करयात आला आहे. या ुनसार
पा वयायाना शय ृवतीचा लाभ देयाची का यवाह करयात येत आहे.
(3) नच उावत नाह.

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

सावरोल खारपाडा व ताकई-आडोशी (ता. खाला ूपर,
िज. रायगड) या रयंाची झालेल ुदरावथा

(२८) *  ८२५   ी. ुसरेश लाड (क जत), ी.कसन कथोरे ( ुमरबाड), ी.िज त आहाड
( ुमंा कळवा) :   समाननीय सा वजनक बंाधकाम (सा वजनक उपमंासह) मंी
ुपढल गोटंचा ुखलासा करतील काय :-

(1) खाला ूपर ता ुलयातील (िज.रायगड) सावरोल खारपाडा रयासाठ चार कोट
पये ख च कनह तसेच ताकई-आडोशी या रयाचे काह महयंा ूपव काम होऊनह
  रयंाची ुदरावथा झाल आहे,  हे खरे आहे काय,
(2) असयास, उत करणी शासनाने चौकशी केल आहे काय, चौकशीत काय आढळून
आले व तद ुनसार  शासनाया नयमावलमाणे रयाचे काम न करणाया कंाटदारंाना
शासनाने कोणती कारवाई केल वा करयात येत आहे,
(3) नसयास, वलंबाची कारणे काय आहेत व याबाबतची सय:िथती काय आहे ?

ी. चंकंात पाटल :

ी.चंकंात पाटल : (१) नाह.
     तथाप  ुतत दोह रयावर ववध योजनंात गत करयात आलेया काह
कामंाया दोषदायव कालावधीमये रयंावर काह माणात ख ेड पडले हो ेत. या
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भागातील रयंाची ुदती कंाटदाराया खचाने करयात आल अ ूसन दोह र ेत
वाह ूतकसाठ ुसिथतीत आहेत.
(२) व (३) न उ भवत नाह.

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

 ंहगोल िजयातील संजय गंाधी व ावण बाळ
योजने ंअत गत लाभाथ अ ुनदानापा ूसन वंचत राहयाबाबत

(२९) *  १६३   ी.संतोष टारफे (कळम ुनर), ीमती न मला गावत (इगत ूपर),
ा.वषा गायकवाड (धारावी) :   समाननीय सामािजक याय मंी ुपढल गोटंचा
ुखलासा करतील काय :-

(१) खाना ुपर चता (ता.कळम ुनर, िज. ंहगोल) येथे १४ गावंातील संजय गंाधी व
ावण बाळ योजने ंअत गत लाभायाना एचडीएफसी बँकेकडून अ ुनदानाचे वाटप करयात
ये ेत परं ुत माहे  मे, २०१४ ेत माहे  स टबर, २०१४ या कालावधीचे महयाचे तीन
हजार पये अयापह लाभायाना मळाले नसयाने यंाना अ ुनदानापा ूसन वंचत
रहावे लागत असयाचे माहे नो हबर, २०१४ मये वा या ुसमारास नद शनास आले
आहे, हे खरे आहे काय,
(२) असयास, शासनाने  उत करणी चौकशी केल आहे काय ,असयास , यात
काय आढळून आले व तदं ुनषंगाने उत अ ुनदान मळयाबाबत कोणती का यवाह केल
वा करयात येत आहे ,
(३) नसयास,  वलंबाची कारणे काय आहेत ?

:

(१) हे ंअशत: खरे आहे.
(२) खाना ूपर चता, ता.िज. ंहगोल येथील संजय गंाधी नराधार अ ुनदान योजनेचे १२
लाभाथ, ावणबाळ सेवा राय न ृवती वेतन योजनेचे १७ लाभाथ व ंइदरा गंाधी
राय न ृवती वेतन योजनेचे १६ लाभायाचे माहे मे २०१४ ेत स टबर, २०१४ या
कालावधीतील अ ुनदानाचे वाटपास परभणी िजहा मयवत बँकेतील तंाक अडचणी ुमळे
वलंब झालेला आहे.

     सयिथतीत या लाभायाना माहे ऑटोबर, 2014 अखेर प यतचे अ ुनदानाचे
वाटप करयात आलेले आहे.
(३) परभणी िजहा मयवत बँकेतील तंाक अडचणी ुमळे अ ुनदानाचे वाटपास वलंब
झालेला आहे.

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

रायगड िजयातील कले रायगड रयाया तसेच महवाचे
ूपल व मोयंाची यंाया देखभाल व ुदती करयाबाबत

(३०) *  ८७८   ी.शंात ठाकूर (पनवेल) :   समाननीय सा वजनक बंाधकाम
(सा वजनक उपमंासह) मंी ुपढल गोटंचा ुखलासा करतील काय :-
(1) रायगड िजयातील कले रायगड रयावर जागोजागी पडलेया खडयंा ुमळे
तसेच या मागावरल महवाचे ूपल व मोया यंाची गेल कयेक वषात देखभाल,
ुदती न झाया ुमळे या महवाया मागावरल ुदरावथे ुमळे येथे येणाया महवाचा
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मा ग  प यटकंाना तसेच या परसरातील वाह ूतकला मोया समयंाना सामेारे जावे
लागत असयाचे माहे नो हबर 2014 मये वा या दरयान नद शनास आले आहे,
हे खरे आहे काय,
(2) असयास, उत करणी शासनाने चौकशी केल आहे काय, चौकशीत काय आढळून
आले व तद ुनसार कले रायगडावरल रयाया तसेच ूपल व मोया यंाची देखभाल
व ुदतीबाबत शासनाने कोणती का यवाह केल वा करयात येत आहे,
(3) नसयास, वलंबाची कारणे काय आहेत  तसेच याबाबतची सय:िथती काय आहे ?

ी. चंकंात पाटल :

(1), (2) व (3) सदरचा रता सन २००१-२१ र ेत वकास आराखया ुनसार रायमा ग
दजाचा अ ूसन या रयाची एकूण लंाबी ३१ क.मी. इतक आहे.
     या रयावर ववध योज नत गत १५ क.मी. लंाबीत डंाबरकरणाची कामे मं ुजर
अ ूसन नधी उपलध ेत ुनसार ूप ण करयाचे नयोजन आहे.तसेच साखळी .३०/००
मये संरक  ंभत बंाधयाचे काम गतीत अ ूसन नधी उपलध ेत ुनसार ूप ण करयाचे
नयोजन आहे.
    उ वरत लंाबीतील रयाचे मज ूबतीकरण व ूनतनीकरण करणे ह कामे नधी
नकष व ायायमा ुनसार हाती घेयाचे योजन आहे.
     सय:िथतीत रता वाह ूतककरता ुसिथतीत आहे.

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

ठाणे िजयातील जहार बंाधकाम वभागात शासकय नधीचा झालेला अपहार

(३१) *  १९०७   ी.वलास तरे (बोईसर), ी.ह त ठाकूर (वसई), ी.तीज ठाकूर
(नालासोपारा) :   समाननीय सा वजनक बंाधकाम (सा वजनक उपमंासह) मंी
ुपढल गोटंचा ुखलासा करतील काय :-

(1) जहार (िज.ठाणे) बंाधकाम वभागातील  का यकार अभ ंयता, एम.एस.शकपाळे
शाखा अभ ंयता व भार उपअभ ंयता डी.जी.होले, लेखाधकार व लपीक यंानी 1 कोट
पयंाची खोट बले ववध ठेकेदारंाया नावे काढून शासकय नधीचा अपहार केयाची
बाब चौकशी अधकार आरफ खान यंानी केलेया चौकशी अहवाला ुनसार नद शनास
येऊन यंानी ुगहे दाखल करयाची शफारस केल आहे, हे खरे आहे काय,
(2) तसेच ठाणे बंाधकाम वभागातील उपअभ ंयता के.शवदास  व का यकार अभ ंयता
रा ज ज वजाळ यंानी संगनमताने पावसाळी व उहाळी ख ेड ुबजवयाया नावाखाल
करोडो पयंाचा ैगरयवहार केयाचे नद शनास आले आहे, हे ह खरे आहे काय,
(3) असयास, चौकशी अधकार आरफ  खान यंानी चौकशी अहवाल शफारस
केया ुनसार सदरहू ुगहेगारंावरोधात ुगहे दाखल करयाऐवजी ठाणे, बंाधकाम
मंडळाया अधक अभ ंययानी संबंधत करणात जाणीव ूप वक ुद ल कन
यंायावद कोणतीह कारवाई केलेल नाह, हे ह खरे आहे काय,
(4) असयास, उत करणाची चौकशी केल आहे काय, चौकशीत काय आढळून आले
व तद ुनसार संबंधत दोषंीवंद शासनाने कोणती कारवाई केल वा करयात येत आहे,
(5) नसयास, वलंबाची कारणे काय आहेत व याबाबतची सय:िथती काय आहे ?

ी. चंकंात पाटल :

(1) नाह.
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(2) नाह.
(3), (4) व (5)
अधक अभ ंयता, दता ुगणन ंयण मंडळ, कोकण भवन, नवी ुमंबई यंाचेकडून
याकरणी झालेया अनयमत ेतचया अ ुनषंगाने चौकशी ुस आहे.

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

बीड िजयातील कुरण ंपी (ता.गेवराई) व आपेगाव (ता. ैपठण)
या गावंाना जोडणारा ूपल वाळू उपशा ुमळे खचयाबाबत

(३२) *  ५९५   ी.िज त आहाड ( ुमंा कळवा), ी.कसन कथोरे ( ुमरबाड), ी.संजय
सावकारे ( ुभसावळ) :   समाननीय सा वजनक बंाधकाम (सा वजनक उपमंासह) मंी
ुपढल गोटंचा ुखलासा करतील काय :-

(1) बीड िजयातील कुरण ंपी (ता.गेवराई) व  आपेगाव (ता. ैपठण) या गावंाना
जोडणारा ूपल गोदावर नदपाात ुस असलेया बे ुसमार वाळू उपशा ुमळे खचयाची
घटना दनंाक 10 नो हबर, 2014 रोजी वा या ुसमारास उघडकस आल, हे खरे
आहे काय,
(2) असयास, उपरोत करणी चौकशी केल आहे काय, चौकशीत काय आढळून
आले व तद ुनसार शासनाने कोणती का यवाह केल वा करयात येत आहे,
(3) असयास, उत न भाग (1) व (2) मधील ुस असलेल का यवाह अयाप
ुप ण झालेल नसयास, याची कारणे काय आहेत तसेच नदपाात ुस असलेया

बे ुसमार वाळू उपशावरोधात कडक कारवाई कन येथील नागरकंाया दळणवळणाया
सोयीसाठ शासनाने कोणती का यवाह केल वा करयात येत आहे ?

ी. चंकंात पाटल :

(1) ूपल तत झाला आहे, हे खरे आहे.
(2) व (3) द. 19 नो हबर, 2014 या शासन न णयावये चौकशी समती थापन
करयात आल आहे. समतीया ात होणा-या अहवाला ुनसार का यवाह करयाचे
नयोजन आहे.

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

क जत ता ुलयातील (िज. रायगड)नेरळ-कळंब रयाचे ुदतीबाबत

(३३) *  ७९७   ी. ुसभाष उ फ पंडत ेशठ पाटल (अलबाग), ी. ैध यशील पाटल (पेण) :
   समाननीय सा वजनक बंाधकाम (सा वजनक उपमंासह) मंी ुपढल गोटंचा
ुखलासा करतील काय :-

(1) नेरळ-कळंब (ता.क जत,िज.रायगड)  येथील रयाची ुदरावथा झालेल अ ूसन
ुदतीसाठ नाबा ड ंअत गत सा वजनक बंाधकाम वभागाक ेड 80 लाख पयंाचा नधी

उपलध करयात आला आहे, हे खरे आहे काय,
(2) असयास, तद ुनसार रयाया ुदतीबाबत कोणती का यवाह करयात आल
वा येत आहे,
(3) नसयास, वलंबाची कारणे काय आहेत व सदरहू रयाया ुदतीबाबतची
सय:िथती काय आहे ?
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ी. चंकंात पाटल :

(1) , (2) व (3) नेरळ कळंब हा रता र ेत वकास योजना सन 2001 - 21 माणे
रायमा ग दजाचा अ ूसन या रयाची एकूण लंाबी 20.40 क.मी. इतक आहे.
सदर रयाया 4 क.मी. लंाबीत नाबा ड योजनेतं गत . 130.33 ल इतया रकमेची
कामे मं ूजर अ ूसन ूप ण करयात आल आहेत. तसेच ववध योजनेतं गत रयंाची
लंाबी आवयक ेतमाणे कामे हाती घेयात आल अ ूसन नधी उपलध ेत ुनसार कामे
ूप ण करयाचे नयोजन आहे.

सय:िथतीत रता वाह ूतककरता ुसिथतीत आहे.

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

जळगंाव िजयातील राय मा ग . 19 ंअत गत कजगंाव ेत
भडगंाव हा रता खाजगीकरणंात गत बंाधयात आयाबाबत

(३४) *  १३५१   ी.कशोर पाटल (पाचोरा) :   समाननीय सा वजनक बंाधकाम
(सा वजनक उपमंासह) मंी ुपढल गोटंचा ुखलासा करतील काय :-
(1) जळगंाव िजयातील राय मा ग . 19 ंअत गत क.मी. 153 / 00 ेत 161 / 00
कजगंाव ेत भडगंाव हा रता खाजगीकरणंात गत बंाधयात आला आहे, हे खरे आहे काय,
(2) असयास, सदर रया  हा ूखप रहदारचा व अतशय महवाचा अ ूसन ठेकेदाराने
या रयंाची देखभाल ुदती न केयाने सदर रयाची ुदरावथा झाल आहे, हे
ह खरे आहे काय,
(3) असयास, याबाबत चौकशी करयात आल आहे काय, चौकशीत काय आढळून
आले व तद ुनसार सदरहू रयंाची ुदती करणाया  संबधत ठेकेदारंावर कोणती
कारवाई केल वा करयात येत आहे,
(4) नसयास, वलंबाची कारणे काय आहेत ?

ी. चंकंात पाटल : (१) होय.
(२) सदरल रता उयोजकाकडून दनंाक १/७/२०१४ या आदेशा ुनसार टोलव ुसल बंद
कन सा वजनक बंाधकाम वभागास हतंातरत केलेला अ ूसन रयाची देखभाल व
ुदती सा वजनक बंाधकाम वभागामा फत गतीपथावर आहे.

(३) व (४) न उवत नाह.
-----------------

रायातील आमशाळंामये ुमलकरता वतं वछता ृगह नसयाबाबत

(३५) *  १२३६   ी. ुसधाकर देश ुमख (नाग ूपर पिचम), ी.कृणा खोप ेड (नाग ूपर
ूप व), ी.वकास ुकंभारे (नाग ूपर मय), डॉ.म ंलद माने (नाग ूपर उतर), ी.संजय
ुपराम (आमगाव) :   समाननीय आदवासी वकास मंी ुपढल गोटंचा ुखलासा

करतील काय :-
(१) रायातील १२२६ आम शाळामये ुमलकरता वतं वछता ृगह नसयाचे
कय म ुनयबळ वभागाया अहवाला वन दनंाक १० ऑगट, २०१४ रोजी नद शनास

आले, हे खरे आहे काय,
(२) असयास, सदर शाळावर शासन कोणती कारवाई करणार आहे,
(३) नसयास, वलंबाची कारणे कोणती ?
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ी. व ुण सवरा :

(1), (2) व (3) रायात आदवासी वकास वभागामा फत 552 शासकय आमशाळा
व 556 अ ुनदानत आमशाळा अशा एकूण 1108 आमशाळा ुस आहेत.
     552 शासकय आमशाळेतील शण घेणा-या 96540 ुुमलंकरता 3736 व
556 अ ुनदानत आमशाळेतील शण घेणा-या 103170 ुमलंकरता 3753 वतं
वछता ृगहे उपलध आहेत. येक आदवासी आमशाळेमये ुमलंकरता वतं
वछता ृगह उपलध आहेत.
     या ुमळे रायातील 1236 आमशाळंामये ुमलंकरता वतं वछता ृगह
नाह, ह व ूतिथती नाह.

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

नन तापी ंअत गत तापी नदवर खडीभोकर ता. चोपडा (िज.
जळगंाव) ेत भोकर असा कायमवपी ूपल बंाधयाबाबत

(३६) *  १३३३   ी.चंकंात सोनवणे (चोपडा) :   समाननीय सा वजनक बंाधकाम
(सा वजनक उपमंासह) मंी ुपढल गोटंचा ुखलासा करतील काय :-
(1) नन तापी कप ंअत गत तापी नदवर खडीभोकर  ता. चोपडा (िज. जळगंाव)
  ेत भोकर दरवष हंगामी लाकडी ूपल टाकला जातो,हे खरे आहे काय,
(2) असयास, हया दोन ता ुलयातील गंावाना कायमवपी ूपल बंाधयाचे शासनाया
वचाराधीन आहे हे खरे आहे काय,
(3) असयास ,या ूपलाया ताकाळ बंाधकामासाठ अा थक तर ूतद करयात आल
आहे काय, असयास सदर ूपलाया बंाधकामासाठ कती आ थक तर ूतद करयात
आल आहे वा येत आहे,
(४) तसेच दोन ता ुलयातील गंावाना कायमवपी ूपल बंाधयाबाबत कोणती का यवाह
करयात आल वा येत आहे,
(5) नसयास, वलंबाची कारणे काय आहेत व याबाबतची सय:िथती काय आहे ?

ी. चंकंात पाटल :

(1) हेाय, हे खरे आहे,
(2), (3), (4) व (5) नाधीन ूपलाबाबत जलसंपदा वभागामा फत का यवाह गतीत
आहे.

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

नगर-दड (ता. ीगदा, िज.अहमदनगर) रायमा ग
.10 या ुदती 1 रायाया चौपरकरणाबाबत

(३७) *  ४८३   ी.राहुल जगताप (ीगदा) :   समाननीय सा वजनक बंाधकाम
(सा वजनक उपमंासह) मंी ुपढल गोटंचा ुखलासा करतील काय :-
(१) नगर-दड (ता.ीगदा, िज.अहमदनगर) रायमा ग .10 वर ख ेड ुबजवयासाठ
डंाबर खडीऐवजी मातीचा वापर होत असयाने ामथंानी दनंाक 6 स टबर, 2014
रोजी वा या ुसमारास सा वजनक बंाधकाम वभागाया शाखा अभ ंययास घेराव घातला,
हे खरे आहे काय,
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(२) असयास, नगर-दड रायमागाने सोला ूपर व नगर ह महवाची शहरे जोडल
जात अ ूसनह मागील 10 वषात या रयाची कुठलह ुदती करयात आल नाह,
हेह खरे आहे काय,
(3) असयास, नगर-दौड या 75 कमी या रयाया कामाची नवदा सन 2013
मये बंाधा-वापरा व हतंातरत करा या तवावर काढयात आल होती, हे खरे आहे
काय,
(4) असयास, नगर-दौड हा रायमा ग चैापदर करयाबाबत शासनाने कोणती
का यवाह केल वा करयात येत आहे,
(5) नसयास, वलंबाची कारणे काय आहेत व याबाबतची सदयिथती  काय आहेत ?

ी. चंकंात पाटल : (1) हे खरे नाह. सदर रयावरल कमी 48/400 येथे
पावसाळयात पडलेले खड ेड , व खडी व ुममाने भन रता वाह ूतकस योय करयाचे
काम गतीत हो ेत. सदर खड ेड डंाबराने भरयासाठ ामथंानी द. 4/9/2014 रोजी
आह मागणी केल होती. या ुनसार पावसाळया ंनतर डंाबर व खडीने खड ेड भरयाचे
काम गतीत अ ूसन उपलध नधी व नकष तसेच ाधायमा ुनसार ूप ण करयाचे
नयोजन आहे.
(२) हे खरे नाह.
(3) खाजगीकरणंात गत ुदपदर रयाया तावास शासनाने मायता दल तथाप
यास उयोजकाचा तसाद नाह.
(4) खाजगी करणंात गत चौपदर रयाचा ताव ुससाय नाह.
(5) न उदभवत नाह.

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

कमळा ूपर (ता.खाना ूपर,िज.संागल) येथे येरला नदवरल ुपलाची ंउची वाढवयाबाबत

(३८) *  ११०२   ी.अनल बाबर (खाना ूपर) :   समाननीय सा वजनक बंाधकाम
(सा वजनक उपमंासह) मंी ुपढल गोटंचा ुखलासा करतील काय :-
(1) कमळा ूपर (ता.खाना ूपर,िज.संागल) येथे येरला नदवरल ूपल कमी ंउचीचा अ ूसन
पावसायात ूपलावर पाणी येत गावंाचा संप क ुतटया ुमळे या ठकाणी रहदारसाठ
तातडीने ुपलंाची ंउची वाढवयात यावी अशी मागणी थानक लोकतनधंीनी
  का यकार अभ ंयता, सा वजनक बंाधकाम वभाग, संागल यंाचेक ेड माहे ऑटोबर,
२०१४ मये वा या दरयान केल आहे, हे खरे आहे काय,
(2) असयास, याकरणी शासनाने कोणती का यवाह केल वा करयात येत आहे,
(3) अयापह याबाबत कोणतीच का यवाह केल नसयास वलंबाची कारणे काय आहेत
व याबाबतची सय:िथती काय आहे ?

ी. चंकंात पाटल :

(1) होय, हे खरे आहे.
(2) नाधीन ूपल हा इ.िज.मा.49 या िजहातरय रयावर असया ुमळे  ुतत ुपलाचे
काम नकष, मं ुजर व नधी उपलध ेतया अधन ेतने हाती घेयाचा यन राहल.
(3) न उवत नाह.

-----------------
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ुधळे-अमरावती राय महामागाचे चौपदरकरणाचे
काम ठेकेदाराने अचानक थंाबवयाबाबत

(३९) *  १५४९   ी.संजय सावकारे ( ुभसावळ), ी.बळीराम सरसकर (बाळा ूपर),
ी.उमेश पाटल (चाळीसगाव) :   समाननीय सा वजनक बंाधकाम (सा वजनक
उपमंासह) मंी ुपढल गोटंचा ुखलासा करतील काय :-
(1) धुळे-अमरावती राय महामागाचे चौपदरकरण कामाला ुसवात होऊन अचानक
ठेकेदाराने काम बंद केयाने वाह ूतकदारंाची ैगरसोय होऊन अपघाताचे माण वाढले
असयाची बाब नद शनास आल, हे खरे आहे काय,
(2) असयास, पावसायात महामागावर पडलेया खयंाची ुदती अयाप न झायाने
महामा ग धोकादायक िथतीत आहे, हे ह खरे आहे काय,
(3) असयास, उत दोह करणंाची शासनाने चौकशी केल आहे काय, चौकशीत काय
आढळून आले व तद ुनसार सदर रयंाची ताकाळ ुदती व डागडुजी करयाबाबत
शासनाने  कोणती उपाययोजना केल वा करयात येत आहे,
(4)नसयास, वलंबाची कारणे काय आहेत?

ी. चंकंात पाटल : (१) ठेकेदाराने काम केले नसले तर ुधळे ेत अमरावती या
लंाबीमधील रता ुसिथतीत ठेवयाची का यवाह चा ूल आहे .
(२) सन २०१४ या पावसाळयात अमरावती ेत जळगाव या रयावरल ख ेड भरयात
आले आहेत. तसेच ुधळे ेत जळगाव या लंाबीमये ख ेड भरयाचे काम गती पथावर
आहे.
(३) न उभवत नाह.
(४) न उदभवत नाह.

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

देवगड ता ुलयातील (िज.  ंस ुध ुद ग) तारा ुमंबर-
मठ ुमंबर ुपलाचे काम ूप ण करयाबाबत

(४०) *  १४९७   ी.न ेतश राणे (कणकवल), ी.शरददादा सोनवणे ( ुजनर) :
   समाननीय सा वजनक बंाधकाम (सा वजनक उपमंासह) मंी ुपढल गोटंचा
ुखलासा करतील काय :-

(1)  देवगड ता ुलयातील (िज.  ंस ुध ुद ग)  तारा ुमंबर-मठ ुमंबर ुपलाचे काम जागा
मालकंाया जमनीचा न लंबत असयाने तसेच ूभसंपदानाची या ूप ण न
झाायाने ुपलाचे काम रखडले असयाचे माहे 4 नेा हबर, 2014 रोजी वा या ुसमारास
नद शनास आले, हे खरे आहे काय,
(2)  असयास, जमीन मालकंानी नवीन कायया ुनसार ुनकसान भरपाई मळयासाठ
िजहाधकायंाक ेड माहे स टबर,2014 मये वा या दरयान अ ज सादर केला आहे,
हे ह खरे आहे काय,
(3)  असयास, तसेच, नवीन कायया ुनसार जमीन मालकंाना ुनकसान भरपाई
देयाबाबत कोणती का यवाह केल वा करयात येत आहे तसेच, तारा ुमंबर-मठ ुमंबर
ुपलाचे रखडलेले काम शासन कती कालावधीत ूप ण करणार आहे,

(4)  अयाप, कोणतीच का यवाह करयात आल नसयास वलंबाची कारणे काय
आहेत,
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ी. चंकंात पाटल :

(१) होय.
(२) होय. सा वजनक बंाधकाम वभागाक ेड नवेदन ात आहे.
(३) ,व  (४) सदर ूपलाया ६ गाळंा ैपक ५ गाळंाचे काम ूप ण झाले अ ूसन उ वरत काम
ूभसंपादनाची का यवाह ूप ण होताच हाती घेयाचे नयोजन आहे.

        सदर करणी जमीन मालकंाना ुनकसान भरपाई निचत करयाची का यवाह
गतीत आहे.

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

नाग ूपर शहरातील मानेवाडा चौक ेत खरबी चौक या रयंाचे ुनतनीकरण

(४१) *  १९००   ी. ुसधाकर कोहळे (नाग ूपर दण), ी.वकास ुकंभारे (नाग ूपर
मय), ी.कृणा खोप ेड (नाग ूपर ूप व) :   समाननीय सा वजनक बंाधकाम (सा वजनक
उपमंासह) मंी ुपढल गोटंचा ुखलासा करतील काय :-
(1) नाग ूपर शहरातील मानेवाडा चौक ेत खरबी चौक या रयंाचे ुनतनीकरण मागील
अनेक वषापा ूसन करयात आले नसया ुमळे ेतथील नागरकंाची चंड ैगरसोय होत
असयाचे द.11 नो हबर 2014 ला नद शनास आयाने ेतथील लोकतनधी यंानी
द. 12 नो हबर 2014 रोजी वा या ुसमारास शासनाला नवेदन दले, हे खरे आहे काय,
(2) असयास, अनेक वषापा ूसन रयाची ुदती तसेच ुनतनीकरणह करयास आले
नाह, हे खरे आहे काय,
(3) असयास, रता ुनतनीकरण कंवा ुदती करयाबाबतचा ताव संबंधत
वभागाक ेड लंबत आहे हे खरे काय,
(4) असयास, रता ुनतनीकरण कंवा ुदती कधी करयात येणार आहे ?

ी. चंकंात पाटल :

ी.चंकंात पाटल : (१), (२) व (३) नवेदन ात झायाचे आढळून येत नाह.
     तथाप नाधन लंाबीत तत झालेलया १.८ क.मी. रयाचे डंाबरकरण
व ुनतनीकरण करणे हे काम मं ूजर अ ूसन, नधी उपलध ेत ुनसार काम हाती घेयाचे
नयोजन आहे.
     सय:िथतीत सदर लंाबीतील ख ेड भरयात आले अ ूसन, रता वाह ूतककरता
ुसिथतीत आहे.

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

सायखेडा गावाजवळील (िज.नाशक) गोदावर नदवरल ुपलाची ुदरती करयाबाबत

(४२) *  ९७६   ी.अनल कदम (नफाड) :   समाननीय सा वजनक बंाधकाम
(सा वजनक उपमंासह) मंी ुपढल गोटंचा ुखलासा करतील काय :-
1) गोदाकाठ भागातील सायखेडा (िज.नाशक) या परसरात उपबाजार आवार, वाढ ेत
उयोगधंदे आण परसरातील गावंाचा सततचा संप क तसेच ओझर-शड याक ेड
जाणारा मा ग असा नाशक-नफाड, चंादोरला जोडणाया सायखेडा गावाजवळील गोदावर
नदवरल 50 वषा ूपव बंाधलेला ुपल हा अतरहदारसाठ धोकादायक झाला आहे, हे
खरे आहे काय,
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2)असयास, सदर ुपलाची ुदती वा  ुनतनीकरण ताकाळ करयात यावे अशी मागणी
नफाडचे थानक लोकतनधी यंानी मा.सा वजनक बंाधकाम मंी तसेच सा वजनक
बंाधकाम वभाग यंायाक ेड अनेक वेळा नवेदनादाने केल आहे, हेह खरे आहे काय,
3) असयास, नवेदनातील मागणीया अ ुनषंगाने ुपलाया ुदती वा ुनतनीकरणाबाबत
कोणती का यवाह केल वा करयात येत आहे,
४) नसयास, वलंबाची कारणे काय आहेत व सदरहू करणाची सय:िथती काय आहे?

ी. चंकंात पाटल :

(1) नाह.
(2), (3) व (4) होय, हे खरे आहे.
 ूपल वाह ूतकसाठ ुसिथतीत अ ूसन ूपलाची नयतकालक करकोळ ुदतीची कामे
होती घेऊन ूप ण करयात आल आहेत.

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

वेरवल (ता.लंाजा, िज.रनागर) येथे असलेया
टशकालन ुपलााी झालेल ुदरावथा

(४३) *  १४१४   ी.राजन साळवी (राजा ूपर) :   समाननीय सा वजनक बंाधकाम
(सा वजनक उपमंासह) मंी ुपढल गोटंचा ुखलासा करतील काय :-

(1) वेरवल (ता.लंाजा, िज.रनागर) येथे असलेया टशकालन ुपलाया दोह
बा ूजची रे ंलग ुतटले अ ूसन  तसेच सदर ूपल हा ुजना व अंद अ ूसन या ुपलाची
अ ंयत ुदरवथा झाायाचे माहे ऑटोबर,2014 मये वा या दरयान नद शनास
आले आहे, हे खरे आहे काय,
(2) असयास, लंाजा ता ुलयातील को ल,भंाबेड यंासह अय 15 गावंाना जोडणारा
सवात महवाचा हा टशकालन ूपल अ ूसन हया ुपलावन एस.ट गाडयासह अय
वाहनंाची सतत व दळ ुस असयाने धोकादायक ुपलाचे ताकाळ बंाधकाम करयाबाबत
थानकंाकडून मागणी केल जात आहे, हे ह खरे आहे काय,
(3)  असयास, याबाबत शासनाने  चौकशी केल आहे काय, चौकशीत काय आढळून
आले व तद ुनसार शासनाने कोणती का यवाह केल  वा करयात येत आहे,

(४) नसयास, वलंबाची कारणे काय आहेत व याबाबतची सय:िथती काय आहे ?

ी. चंकंात पाटल :

(1) ंअशत: खरे आहे.
ुपलाचे रे ंलग काह भागात तत झाले आहे. सदर रे ंलग व ूपलाया ुदतीचे

काम थानकंाया वरोधा ुमळे हाती घेता येणे शय झालेले नाह.
(2) होय.
ूपलाया ुपनबाधणीची मागणी थानकंाकडून करयात आल अाहे.

(3) ूपलाया ूपनबाधणीची ताव कय मा ग नधी या योज नत गत समावट
करयाकरता ेक शासनास सादर करयात आला आहे.
(4) न उवत नाह.
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-----------------

बालाजी िज ंनग फॅटर ( ता.वणी िज.यवतमाळ ) येथील वजन कायात
फरक ठे ूवन ेशतकयंाची फसव ूणक कन ेशतकयंाचे केलेले ुनकसान

(४४) *  ३४४    :   समाननीय पणन मंी ुपढल गोटंचा ुखलासा करतील काय :-
(1) बालाजी िज ंनग फॅटर वणी (ता.वणी िज.यवतमाळ) येथील वजन कायात दोष
असयाची ेशतकयंाकडून दनंाक 8 फे ुवार, 2014 रोजी वा या ुसमारास कृषी उपन
बाजार समती, वणी चे शासक, तहसीलदार ,वणी व वजनमापे नरक यंाचेक ेड
केया ंनतर बाजार समतीया शासकंानी पंचनामा कन का ूपस भरलेले वाहनाची
चार िज ंनगमधील कायात तोलाई केया ंनतर वजनात तफावत आढळून आल, हे
खरे आहे काय,
(2) असयास, सदरल तहसीलदार वणी यंाचेकडून बालाजी िज ंनग फॅटरमधील
कायाची चौकशी करयाची ूसचना वजनमापे नरकंाना देयात आल, हे ह खरे
आहे काय,
(3) असयास, िज ंनग मालकाकडून ेशतकयंाया झालेया फसव ूणक ुमळे िज ंनग
मालकावर कोणती कारवाई केल तसेच या ेशतकयंाकडून उपरोत िज ंनग  मये
व केलेया का ूपस तोलाईतील वजन फरकाची रकम देयासंदभात शासनाकडून
कोणती का यवाह करयात आल वा येत आहे आण याचे वप काय आहे,
(4) नसयास, वलंबाची कारणे काय आहेत ?

ी. चंकंात पाटल :

(१) नाह.
(२) होय.
(३) महारा राय सहकार का ूपस उपादक पणन महासंघ, नाग ूपर या कायालयाने
केलेया चौकशी ुनसार नरक ैवयमापन शा, वणी वभाग यंानी अहवाल सादर
केला. यंाया अहवाला ुनसार सदर वजन काटा नयमामाणे बरोबर असयाया
अहवालाशी तारकता सहमत असयाने िज ंनग मालकावर कारवाई करयाचा तसेच
िज ंनग मये व केलेया का ूपस तोलाईतील वजन फरकाची रकम ेशतकयंाना
देयाचा न येत नाह.
(४) न उवत नाह.

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

लोहारा ता. ुमलचेरा िज.गडचरोल येथील शासकय आमशाळा बंद असयाबाबत

(४५) *  ६०   ी.कुणाल पाटल ( ुधळे ामीण), ी.अलम ेशख (मालाड पिचम),
ी.संतोष टारफे (कळम ुनर) :   समाननीय आदवासी वकास मंी ुपढल गोटंचा
ुखलासा करतील काय :-

(1) लोहारा ता. ुमलचेरा िज.गडचरोल येथील शासकय आमशाळा बंद करयात
आया ुमळे आदवासी ुमलंाचे ैशणक भवतय ंअधारमय झााले असयाचे माहे
स टबर, 2014 रोजी वा या ुसमारास नद शपनास आले आहे, हे खरे आहे काय,
(2) असयास, आदवासीया शणाचे एकमेव क असलेया एकामक आदवासी
वकास कपाची असलेल शासकय आमशाळा ूप ववत ुस करयाबाबत शासनाने
कोणतीतातडीची का यवाह केल वा करयात येत आहे,



29

(3) अयाप कोणती कारवाई करयात आल  नसयास, वलंबाची कारणे काय आहेत ?

ी. व ुण सवरा :

(१), (२) व (३) आदवासी वकास वभागाया दनंाक ३०.५.२०१२ रोजी झालेया
ैबठकतील न णया ुनसार २०१२-१३ या ैशणक सात इयता १ ल ेत ७ वी मये

पर ूप ण यन कनह वेशत संया कमी आहे अशा आमशाळा नजीकया
आमशाळंामये समायोिजत करयाबाबत न णय झाला होता. यास अ ुनसन आ ुयत,
आदवासी वकास आ ुयतालय, नाशक यंाचेकडून दनंाक ११/२/२०१३ या पावये
ात झालेया तावास अ ुनसन दनंाक १०/०७/२०१४ या शासनपावये शासकय
मायमक आमशाळा लोहारा ह शाळा शासकय आमशाळा, ुमलचेरा या शाळेत
समायोिजत करयास मायता दलेल आहे, तथापि सदरची आमशाळा बंद करयात
आलेल नाह.

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

लोकशाहर अणाभाऊसाठे वकास महामंडळास
क शासनाकडून मळालेया भागभंाडवलासंदभात

(४६) *  १३०१   डॉ. ुसधाकर भालेराव (उदगीर) :   समाननीय सामािजक याय
मंी ुपढल गोटंचा ुखलासा करतील काय :-

(१) लोकशाहर अणाभाऊसाठे वकास महामंडळास सन २०१३-१४  क शासनाकडून
(एनएफडीसी, नवी दल ) ३०० कोटचे भागभंाडवल  मये मळालेले आहे, हे खरे
आहे काय,
(२) असयास, सदर भागभंाडवल मातंग समाजातील गर ूज लाभायंाना आ थक
सहाय देऊन उयोग यवसायासाठ क ज ुपरवठा करताना िजहाधकार मा फत वतरत
करयात आलेला नाह, हे ह खरे आहे काय,
(३) असयास, सदर भागभंाडवलाची रकम वतरत करताना एनएफडीसी, नवी
दलची ूप व संमती न घेताच वतरत करयात आल, हे खरे आहे काय,
(४) असयास, उत करणी चौकशी करयात आल आहे काय,
(५) असयास, चौकशीचे नक ष  काय व या ुनसार ुपढे कोणती कारवाई करयात
आल वा येत आहे,
(६) नसयास वलंबाची कारणे काय आहेत ?

:

(१) व (2)  नाह.

(३), (४) व (५) न उावत नाह.

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

रायातील कंादा उपादक ेशतकयंाया
कंायाला योय हमी बाजार भाव मळणेबाबत
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(४७) *  ४४९   ी.बा ुबराव पाच ण (शर) :   समाननीय पणन मंी ुपढल गोटंचा
ुखलासा करतील काय :-

(1) रायात कंायाचे बाजारााव कमी झायाने कंादा उपादक ेशतकयंाना आ थक
ुनकसान होत असयाने कंायाला त िवंटल 2000 पये हमी भाव यावा अशी

मागणी महारा राय ेशतकर बचाव संघटनेने दनंाक 27 ऑटोबर, 2014 रोजी वा
या ुसमारास  शासनाक ेड केल आहे, हे खरे आहे काय,
(2) असयास, ैनस गक अापती ुमळे उपादनातह घट होत असयाने कंादा पकावरल
उपादन ख च ह हाती येत नसयाने कंादा उपादक ेशतकर अडचणीत आला आहे,
हे ह खरे आहे काय,
(3) असयास, रायातील कंादा उपादक ेशतकयंाना कंायाला 2000 पये त
िवंटल हमी भाव देयाबाबत शासनाने कोणती का यवाह केल वा करयात येत आहे,
(4) नसयास, वलंबाची कारणे काय आहेत  ?

ी. चंकंात पाटल : (१) व (२) सदर नवेदन शासनाक ेड ात झायाचे आढळून
येत नाह. सय:िथतीत रायात झायाचे आढळून येत नाह. सय: िथती रायात
ुजया कंादयाचा साठा सं ुपटात आला अ ूसन नवीन कंादयाला .१०००/- ेत .१८००/-

बाजारभाव आहेत तर सरासर दर .१५०० /-  त िवंटल या दरयान आहेत.
(३) न उावत  नाह .
(४) न  उावत  नाह.

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

रायातील धनगर समाजाचा अ ुन ूसचत जमातीत समावेश करणेबाबत

(४८) *  १२९५   ी.राहूल कुल (दड), ी.िज त आहाड ( ुमंा कळवा), ी.शशकंात
 ंशदे (कोरेगाव), ी.राणाजगजीत ंसह पाटल (उमानाबाद), ी.भारत भालके (पंढर ूपर) :
   समाननीय आदवासी वकास मंी ुपढल गोटंचा ुखलासा करतील काय :-
(१) रायातील आ थकया व सामाजीकया मागासलेया धनगर समाजाचे शण
व नो कयंामये आरण मळावे याकरता लोकतंीनधंीनी व सामािजक संघटनंानी
नो हबर 2014 या ुद सया आठवयात तसेच वारंवार मा. ुमयमंी यंाचेक ेड मागणी
केलेल अ ूसन अलकडील काळात रायभरात ंआदोलने केलेल आहेत , हे खरे आहे काय,
(२) अ ुन ूसचत जाती व अ ुन ूसचत जमाती आदेश ( ुसधारणा) कायदा, १९७६ (१९७६ चा
१०८ वा) तसेच अ ुन ूसचत जाती आण अ ुन ूसचत जमाती आदेश ( ुसधारणा) कायदा,
२००२ (२००३ चा कायदा .१०) मये न ूमद केयामाणे महारा रायातील सद
केलेया अ ुन ूसचत जमातंीया यादत अ ुनमंाक ३६ वर आेरॉन धनगड या जमातंीचा
समावेश आहे, हे खरे अाहे काय,
(३) रायातील धनगर समाजाचा अ ुन ूसचत जमातीत करणेबाबत क शासनाला
करावयाया शफारशी संदभातील तावाची सयःिथती काय आहे ?

ी. व ुण सवरा : (1) धनगर व तसम जातीचा महारा रायाया भटया जमातीया
(क) वगाया यादत अ ुनमंाक 29 वर समावेश अ ूसन यंाना शण व नोकयंामये
3.5% इतके आरण अ ुनेय आहे.
       तथाप, धनगर समाजाचा अ ुन ूसचत जमातीमये समावेश करयाबाबत
सदर समाजाया संघटनंाची मागणी अ ूसन याकरता सदर संघटनंाकडून ंआदोलने
करयात आलेल आहेत.
(2) होय, हे खरे आहे.
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(3) महारा रायातील धनगर जात आण महारा रायाया अ ुन ूसचत जमातीया
ओरॉन, धनगड जमात या भन आण अलग जाती जमाती आहेत. यंायामये
सामािजक, संाकृतक व ैववाहक संबंध नाहत.
      एखाया समाजाचा, अ ुन ूसचित जमातीत समावेश करयाकरता क शासनाने
नधारत केलेले नकष ुपढल माणे आहेत.
          (1) ाथमक अवथेतील जीवन राहणी (indication of primitive traits)
          (2) भन संकृती (Distinctive culture)
          (3) भौगोलक वेगळेपणा (Geographical isolation)
          (4) स वसाधारण समाजाशी संप क ठेवयातील ुबजरेपणा व मागासलेपणा
(Shyness of contact with the community at large &amp; Backwardness)
           सदर नकष धनगर जात ूप ण करत नसयाने महारा रायाया
अ ुन ूसचत जमातीया यादमये धनगर जातीचा समावेश नाह.
(4) क शासनाया अ ुन ूसचत जाती/अ ुन ूसचत जमातीया यादमये कोणयाह
कारे फेरफार करयाचा अधकार संसदेला असया ुमळे राय शासनाया ववध
वभागंाक ेड ववध यती/संथा यंाचेकडून ववध जाती/जमातीचा अ ुन ूसचत जातीया/
अ ुन ूसचत जमातीया/इतर मागास व ग जातीया यादमये समावेश करयाबाबत
ात झालेल नवेदने कशासनाक ेड नयमा ुनसार उचत का यवाहसाठ दनंाक 28
ऑगट, 2014 रोजीया पावये पाठवयात आल. याबाबत क शासनाया
जनजातीय का यमंालयाकडून दनंाक 22 ऑटोबर, 2014 रोजीया पावये अ ुन ूसचत
जमातीया यादमये फेरफार करयाचा अधकार संसदेला असया ुमळे क शासनाने
दनंाक 15 ूजन, 1999 व या ंनतर दनंाक 25 ूजन, 2002 रोजी ुदती केया ुनसार
वहत केलेया मा गद शक तवा ुनसार (Modalities for  deciding claims for
inclusion in, exclusion) अ ुन ूसचत जमातीया यादमये समावेश करयाबाबतचा
अथवा वगळून टाकयाबाबतचा ताव सादर करयाबाबत कळवयात आलेले आहे.
या ुनसार दनंाक 28.11.2014 रोजीया पावये आ ुयत, आदवासी संशोधन व
शण संथा, ुपणे यंाचेकडून सवतर अहवाल व ंयपट अभायासह मागवयात
आलेला आहे.
       तथाप, यासंदभात आदवासी समाज कृती समती आण इतर यंानी मा. उच
यायालय, ुमंबई येथे रट याचका (टॅप) .21389/2014 दाखल केलेल आहे व
मा.उच यायालय, ुमंबई ंखडपीठ औरंगाबाद येथे ी.अ ंनत रमाहर देवका ेत यंानी रट
याचका . 7026/2014 दाखल केलेल आहे. सदरची करणे यायवठ आहेत?

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

रायगड िजयतील आदवासंीना यंाया जमनी यंाना परत मळणेबाबत

(४९) *  ८२८   ी. ुसरेश लाड (क जत), ी.कसन कथोरे ( ुमरबाड), ी.िज त आहाड
( ुमंा कळवा) :   समाननीय मह ूसल मंी ुपढल गोटंचा ुखलासा करतील काय :-
(१) रायगड तसेच क जत ता ुलयातील आदवासीया हकाया जमनी या
धनधाडयंानी फसव ूणक कन खरेद करयात आया आहेत या जमनी आदवासंीना
परत करयाचा न णय शासनाने माहे ूजन, २०११ मये घेयात आला अ ूसन सदर
न णयाची ंअमलबजावणी अयाप करयात आल नाह, हे खरे आहे काय,
(२) असयास, याची कारणे काय आहेत,
(३) तसेच आदवासीया जमनी परत करणेबाबत शासनाने कोणती का यवाह केल
वा करयात येत आहे,
(४) नसयास, वलंबाची कारणे काय आहेत ?
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ी. एकनाथराव खडसे :

(१) अशी बाब नाह.
(२), (३) व (४) न उावत नाह.

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

राय सहकार बँकेला

(५०) *  १७१   ी.संतोष टारफे (कळम ुनर), ी.अलम ेशख (मालाड पिचम),
ी.गणपत गायकवाड (कयाण ूप व), ी.वजय औट (पारनेर), डॉ.बालाजी कणीकर
( ंअबरनाथ), ी.अजय चौधर (शवडी), ी. ुसनल  ूभ ( ंदडोशी), डॉ. ुसिजत मणचेकर
(हातक ंणगले), ी. ुतकाराम का ेत (अ ुणशती नगर), ी.योगेश सागर (चारकोप) :
   समाननीय सहकार मंी ुपढल गोटंचा ुखलासा करतील काय :-

(1)रायात तोयात गेलेया साखर कारखायंाना तसेच ूसतगरयंाना क ज ुपरवठा
करणे, आधीच थकबाकदार असलेया साखर कारखायंाना ुपहा क ज देणे, अवसायनात
नघालेले कारखाने कमी कंमतीत वकणे, कजाची व ुसल नीट न करणे, अशा ववध
कारणंा ुमळे राय सहकार बँकेला ुसमारे दड हजार कोटचे ुनकसान झाले असयाचे
माहे ऑटोबर, २०१४ मये वा या ुसमारास नद शनास आले, हे खरे आहे काय,

(2) तसेच राय सहकार बँकेया ठेवी शासक मंडळाया का यकाळात ४९७२ कोटंनी
कमी झाया आण १६ िजहा बँकाया ठेवी कजापेा कमी झायाचे नद शनास आले
अ ूसन ३१ ैपक सहा ेत सात िजहा बँका वगळता सगळयंाना ऑडीटचा ब,क, दजा
मळाला आहे हे ह खरे आहे काय,

(3) असयास राय बँकेने यंाया का यकाळात 15 सहकार साखर कारखाने आण
दोन िज ंनग े ंसग मल खासगीकरणा ूतन वकून टाकया आहेत हे ह खरे आहे काय,

 (४) असयास सहकार काययाया कलम ८३ ुनसार झालेया चौकशी ुनसार सदर
ुनकसान  झायाकरणी संबंधीत ४३ माजी संचालकंाची नावे काय आहेत व या ुनसार

उत करणातील दोषंीवर शासनाने कोणती कारवाई केल वा करयात येत आहे,
(५) असयास,उत करणी शासनामा फत चौकशी केल आहे काय, असयास चौकशीत
काय आढळून आले व त ुुनसार राय सहकार बँकेला आलेला तोटा भन काढणेबाबत
शासनाने कोणती का यवाह केल वा करयात येत आहे,

(६) अयाप कोणतीच का यवाह केल नसयास, वलंबाची कारणे काय आहेत व सदरहू
करणाबाबतची सयिथती काय आहे?

ी. चंकंात पाटल :

(१) होय, हे खरे आहे.
(२) होय, ंअशत: खरे आहे.
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(३) हेाय, ंअशत: खरे आहे.
(४) महारा राय सहकार बँकेची महारा सहकार संथा अधनयम १९६० चे कलम
  ८३ अवये झालेया चौकशी ुनसार बँकेस झालेया आ थक ुनकसानीची जबाबदार
निचत करयासाठ ुस असलेया कलम ८८ खालल चौकशी ंअत गत ाधकृत
अधकार यंानी बँकेया ७५ माजी संचालकंाना नयम ७२ (२) अवये कारणे दाखवा
नोटस दलेल आहे. अशा संचालकंाची याद सोबत जोडल आहे. अशा संचालकंाची
याद सोबत जोडल आहे. कलम ८८ खालल चौकशी अयाप ुस अ ूसन चौकशी
अहवाला ुनसार दोषी व का यवाह करयात येईल.
(५) न मंाक १ मये न ूमद केलेया ुमयंाबाबत उत न ूमद केयामाणे कायदा
कलम ८३ अवये व ुतिथतीची चौकशी केल अ ूसन नद शनास आलेया आ थक
ुनकसानीची जबाबदार निचतीची का यवाह कलम ८८ ंअत गत ुस आहे. कलम ८८

खालल चौकशी अहवााला ुनसार दोषी व का यवाह करयात येईल.
     बँकेस झालेया आ थक ुनकसानी ुमळे झालेया तोयाची जबाबदार यतीकडून
कलम ८८ खालल चौकशी ुनसार ुनकसानीची भरपाई कन घेयात येईल. तसेच
यवहारातील तोटा भन काढयासाठ तथा कमी करयासाठ बँक यवथापनाकडून
उपाय योजना करयात येत आहेत.
(६) वलंब झालेला नाह.

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

वाई (िज.सातारा) येथील कृणा नदवरल ुपलाया ुदराथेबाबत

(५१) *  ५९६   ी.िज त आहाड ( ुमंा कळवा), ी.कसन कथोरे ( ुमरबाड) :
   समाननीय ुमयमंी ुपढल गोटंचा ुखलासा करतील काय :-
(1) वाई (िज.सातारा) येथील कृणा नदवर ुसमारे 115 वषा ूपव उभारयात आलेला
टशकालन ुपल दोह बा ूजनी जंगल झा ेडझुडपंानी वेढलेला अ ूसन ुदरावथेत
असलेया सदर  ुपलाला अपघात होयाची परिथती नमाण झायाचे माहे नो हबर,
2014 मये वा या दरयान नद शनास आले आहे, हे खरे आहे काय,
(2) असयास, उत करणी चौकशी करयात आल आहे काय,  चौकशीत काय
आढळून आले व तद ुनसार शासनाने कोणती का यवाह  केल वा करयात येत आहे,
(3) नसयास, वलंबाची कारणे काय आहेत तसेच सदर उडाण ुपलाचे काम लवकरात
लवकर करयासंदभात शासनाने कोणती उपाययोजना केल आहे वा करयात येत ?

ी. दे व फडणवीस : १), २) व ३) माहे नो हबर, २०१४ मये अथवा या दरयान
ुपलाला अपघात होयाची परिथती नमाण झायाची नद नगरपरषदेक ेड उपलध

नाह.
     ुपलाचे वयोमान पाहता, याबाबत सवतर चौकशी / तंाक तपासणी कन
अहवाल सादर करयाबाबत, अधीक अभ ंयता, सा वजनक बंाधकाम वभाग, सातारा
यंाना संागयात आले आहे.

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

रायात व ेशषत: वदभामये ुसशत बेरोजगारंाची झालेल फसव ूणक

(५२) *  १२३७   ी. ुसधाकर देश ुमख (नाग ूपर पिचम), ी.कृणा खोप ेड (नाग ूपर ूप व),
ी.वकास ुकंभारे (नाग ूपर मय), डॉ.म ंलद माने (नाग ूपर उतर) :   समाननीय
सामािजक याय मंी ुपढल गोटंचा ुखलासा करतील काय :-
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(१) रायात व ेशषतः वदभातील समाज कयाण वभागात नोकर ला ूवन देयाचे
बनावट शासन आदेश काढून अमरावती, ुबलढाणा, वाशम, नाग ूपर, जालना, जळगाव
या िजयातील ुसशीत बेरोजगारंाकडून कोयावधी पये येऊन यंाची फसव ूणक
केयाचे दनंाक १२स टबर, २०१४ रोजी नद शनास आले, हे खरे आहे काय,
(२) असयास, उत करणाची शासनाने चौकशी केल काय, असयास, चौकशीया
अ ुनषंगाने ुपढे कोणती कारवाई केल वा करयात येत आहे,
(३) नसयास, वलंबाची कारणे काय आहेत ?

:

(१) व (२)
      सामािजक याय वभागंात गत अमरावती व नाग ूपर वभागात सरळसेवेने
३६ उमेदवारंाची नवड केयासंदभात द.२७.८.२०१४ रोजी बनावट आदेश न गमत
केयाचे नद शनास आले आहे. सदर बनावट आदेशाया अ ुनषंगाने थानक पोलस
टेशन  मये तार दाखल करयाया ूसचना शासन प द.१२.९.२०१४ अवये
ेय कायालयंाना देयात आलेया आहेत. तथाप सदर बनावट आदेशाया अ ुनषंगाने
रायात कोणयाह ठकाणी उमेदवार  ूज झालेले नाहत.
     सदर करणी सहायक आ ुयत, समाजकयाण अमरावती यंानी वरठ पोलस
नरक, ेजर ुपरा पोलस टेशन, अमरावती यंाना ुगहा नदवयाबाबत कळवले
अ ूसन यासंदभात पोलसंाकडून ुपढल तपास करयात येत आहे.
(३) न उवत नाह.

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

ीगदा ता ुलयातील (िज.अहमदनगर) ीगदा-दौड
रयावरल नमगाव ख ुल येथील टोल नाका बंद करयाबाबत

(५३) *  ४८८   ी.राहुल जगताप (ीगदा) :   समाननीय सा वजनक बंाधकाम
(सा वजनक उपमंासह) मंी ुपढल गोटंचा ुखलासा करतील काय :-
(1) ीगदा ता ुलयातील (िज.अहमदनगर) ीगदा-दौड रयावरल नमगाव ख ुल
येथील टोल नाका बेकायदेशीर, ुमदत संपलेला असयाची तार ेतथील थानक
लोकतनधी यंानी दनंाक 7 नो हबर, 2014 रोजी वा या ुसमारास सा वजनक बंाधकाम
वभागाक ेड केल, हे खरे आहे काय,
(2) असयास, नमगंाव ख ुल येथील ुपल होऊन अठरा व ष झाल तर अ ुजनह ये ूथन
टोलव ुसल केल जात आहे हे खरे आहे काय,
(3) असयास, नमगाव ख ुल येथील ुपलावर रयाची कुठलह ुदती दोन वषात
केल नाह, हे खरे आहे काय,
(4) असयास, सदरहू टोलनाका बंद करयाबाबत शासन तरावर कुठल का यवाह
केल वा करयात येत आहे,
(5) नसयास, वलंबाची कारणे काय आहेत व याबाबतची सय:िथती काय आहे ?

ी. चंकंात पाटल :

(1) नाह.
(2) नाह. ुसरवातीस नगर -दड रयावरल भमा नदवरल ूपलासाठ दनंाक 2
मे, 1998 पा ूसन पथकर व ूसल सा.बंा. वभागामा फत करयात येत हेाती. ंनतर
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म.रा.र.व.महामंडळाने दड येथे रेवे उडाण ूपल बंाधया ंनतर याकरताची व ूसल
वतंपणे न करता भमा नदवरल ूपलाची उ वरत कंमत व रेवे उडाण ूपलाचा
ख च याकरताची एकत पथकर व ूसल दनंाक 5.6.2002 पा ूसन 4.10.2015 प यत
म.रा.र.व.महामंडळमा फत  करयात येणार आहे.
(3) ुपलाची धावपी ह चंागया िथतीत आहे.
(4) व (5) पथकर अध ूसचना कालावधी 4.10.2015 रोजी संपयावर पथकर थानक
बंद करयात येईल.

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

रायातील कृषी उपन बाजार समया बरखात करयाया न णयाबाबत

(५४) *  ९७८   ी.अनल कदम (नफाड), ी.छगन ुभजबळ (येवला), ी.संजय
सावकारे ( ुभसावळ) :   समाननीय पणन मंी ुपढल गोटंचा ुखलासा करतील काय :-
(1) रायातील 170 कृषी उपन बाजार समया बरखात करयाचा शासनाने दनंाक
८ नो हबर, 2014 रोजी न णय घेतला तसेच नाशक िजयातील 14 ैपक ७ कृषी
उपा बाजार समयंाचे संचालक मंडळ दनंाक 12 नो हबर, 2014 रोजी कन सदर
समयंावर शासक न ुयतीची का यवाह करयात आल आहे, हे खरे आहे काय,
(2) असयास, बरखासत केलेया ,कृषी उपा बाजार समयंावर शासक ने ूमन सदर
समयंाया ताकाळ नवउ ुणका यायात यासाठ थानक लोकतनीधी (नफाड)
व ामथ यंानी मा.सहकार मंी व सहकार आ ुयत यंायाक ेड नवेदनादारे मागणी
केल आहे हे खरे आहे काय,
(3)असयास,रायातील इतर बाजार समयंामधील शासक नेमयाची का यवाह रदद
करयाची बाब शासनाचया वचाराधीन आहे हे खरे आहे काय,
(4) असयास,रायातील ुमदत संपलेया कृषी उपन बाजार समयंाया नवड ुणका
तातडीने घेयासाठ शासनामा फत कोणती का यवाह केल तसेच या समयंाबददल
ैगरयवहारायास तार आहेत यंाची चौकशी शासनादारे करयात आल आहे काय

चौकशीचे नक ष काय आहेत व तद ुनषंगाने दोषी आढळणाया समतयंावर शासनाने
कोणती कारवाई केल वा करयात येत आहे,
(5) नसयास, वलंबाची कारणे काय आहेत ?

ी. चंकंात पाटल : (1) रायातील या कृष उपन बाजार समयंाया संचानक
मंडळाचा नयत कंवा वाढव कालावधी संपलेला आहे अशा समयंावर शासकय शासक
न ुयत कन तातडीने नवड ूणका घेयाचे न दश देयात आलेले आहेत. नाशक
िजयातील 7 बाजार समयंावर शासकय शासक न ुयत करयात आलेले आहेत.
(2) होय.
(3) नाह.
(4) नवड ूणकस पा असलेया बाजार समयंाया नवड ूणका तातडीने घेयाबाबत
न दश देयात आलेले आहेत. समयंाबल ैगरयवहाराया तारची चौकशी व
यावरल कारवाई करयाचे अधकार संबंधत िजहा उपनबंधकंाना आहेत व या ुनसार
वेळोवेळी ात तारबाबत यंाचेकडून कारवाई करयात ये ेत,
(5) न उवत नाह.

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

यवतमाळ दारहा मागावरल वखार महामंडळ येथील
गेादामामये 14 कोटंया ईगाठ भमसात झायाबाबत
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(५५) *  ३४५    :   समाननीय पणन मंी ुपढल गोटंचा ुखलासा करतील काय :-
(1) यवतमाळ दारहा मागावरल वखार महामंडळाया गोदामाला दनंाक 10 ऑगट,
2014 रोजी वा या ुसमारास लागलेया  आगीत ेशतकर, यापार, भारतीय का ूपस
महामंडळ ल. (सीसीआय) यंाचे ुसमारे 14 कोट पयंाया ईगाठचे ुनकसान झाले
आहे, हे खरे आहे काय,
(2) असयास, या गोदामामये लागलेल आगीची चौकशी शासनाकडून करयात आल
आहे काय,  चौकशीत काय आढळून आले, असयास याचे नक ष काय आहेत व
त ुनसार शासनाकडून कोणती का यवाह करयात आल वा येत आहे,
(3) नसयास, वलंबाची कारणे कोणती आहेत ?

ी. चंकंात पाटल : (१) होय, महारा राय वखार महामंडळाया लोरा (यवतमाळ)
येथील वखार कावरल गोदाम .१ मये दनंंाक ११/८/२०१४ रोजीया पहाटे आकमात
लागलेया आगी ुमळे सदरचे गोदाम .१ व यामये ठेवयात आलेया एकूण
.१४,३९,५९,६९७/- कंमतीया खाजगी यापार यंाया ७६४९ आण सीसीआय यंाया
१४० अशा एकूण ७७८९ ईगाठंचे ूप णपणे ुनकसान झाले आहे.
(२) सदर घटनेबाबत पोलस चौकशी करयात आलेल अ ूसन पोलस ंयणेने दनंाक
८/१२/२०१४ रोजी दलेया ंअतम चौकशी अहवालामये सदरची घटना आकमात
अ ूसन,आग लावयात आलेल नसयाबाबतचे पट मत न ूमद केलेले आहे, तसेच
गोदामत साठवयात आलेया भारतीय कपास महामंडळ (सीसीआय) यंाया का ूपसगाठ
या लो ंखडी पीने ुतटून याम ूधन होणाया घ षणाने ठणगी पडून, सदरची आग लागल
असयाची शयता सदर चौकशी अहवालात न ूमद केलेल आहे.   
               वखार महामंडळाया गोदाम .१ व यावतील मालाचा १०० % वमा
मे. ुयनायटेड ंइडीया इ ुशरस कंपनी यंायाक ेड उतरवयात आलेला अ ूसन घटनेया
दवशीच कंपनीक ेड ुनकसानभरपाईची रकम अदा करयाकरता वखार महामंडळामा फत
वमा कंपनीक ेड पयवहार व ैबठकंादारे सातयाने पाठ ुपराव करयात येत आहे.
(३) न उावत नाह.

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

दघोळ (ता.जामखेड, िज.अहमदनगर) येथील मंाजरा नदवर ुपल बंाधयाबाबत

(५६) *  ६१   ी.कुणाल पाटल ( ुधळे ामीण), ी.अलम ेशख (मालाड
पिचम), ीमती न मला गावत (इगत ूपर), ी.अ ूब आजमी (मान ूख द शवाजीनगर) :
   समाननीय सा वजनक बंाधकाम (सा वजनक उपमंासह) मंी ुपढल गोटंचा
ुखलासा करतील काय :-

(1) दघोळ ( ता.जामखेड, िज.अहमदनगर)  येथील मंाजरा नदवर ुपल नसया ुमळे
ेशतकर, थानक व वयाथ यंाना पावसायात येयाजायाचा रता बंद होत

असयाने वयायंाचे ैशणक ुनकसान होत अ ूसन याबाबत ामथंानी िजहाधकार
यंाचेक ेड नवेदनावारे सतत मागणी करयात आयाचे माहे स टबर, 2014 मये वा
या दरयान नद शनास आले, हे खरे आहे काय,
(2) असयास, मंाजरा नदवर ुपल बंाधयाबाबत शासनाने कोणती तातडीची का यवाह
केल वा करयात येत आहे,
(3) अयाप कोणती कारवाई करयात आल नसयास, वलंबाची कारणे काय आहेत ?

ी. चंकंात पाटल :
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(१) होय, हे खरे आहे.
(२) नाधीन ूपल हा ा.मा.२३ या िजहातरय रयावर असया ुमळे  ुतत ुपलाचे
काम िजहा नयोजन समतीची मायता, नकष व नधीया उपलध ेतया अधन ेतने
हाती घेयाचा यन राहल.
(३) न उवत नाह.

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

ुपणे शहरातील भाईचंद हराचंद रायसोनी पतसंथेमधील अनयमत ेतबाबत

(५७) *  ४५१   ी.बा ुबराव पाच ण (शर) :   समाननीय सहकार मंी ुपढल
गोटंचा ुखलासा करतील काय :-
(1) ुपणे शहरातील भाईचंद हराचंद रायसोनी पतसंथेमये अनयमतता असयाने
सहकार वभागाने मागील काह महयंापा ूसन पतसंथेया रायातील 272 शाखंा ैपक
72  शाखा बंद ठेवया आहेत, हे खरे आहे काय,
(2) असयास, सामाय ुगंतव ूणकदारंाया ठेवी या पतसंथेमये ुगंतयाने तसेच
पतसंथेक ेड असलेया ठेवंीपेा 180 कोट पयंाचे क ज अधक असयाने ठेवीदारंाना
ैपसे परत मळयास अडचणी येत आहेत, हेह खरे आहे काय,

(3) असयास, उत करणंाची शासनाने चौकशी केल आहे काय, चौकशीत काय
आढळून आले व त ुनसार दोषंीवद कोणती कारवाई करयात आल वा येत आहे,
(4) तसेच भाईचंद हराचंद रायसोनी पतसंथेतील सामाय ठेवीदारंाचे ैपसे परत
मळणेबाबत शासनाकडून कोणती का यवाह केल वा करयात येत आहे,
(5) नसयास, वलंबाची कारणे काय आहेत ?

ी. चंकंात पाटल :

(1) नाह.
(2) सदर संथा बहुरायीय काययाखाल नदणीकृत संथा अ ूसन पतसंथेचे कय
नबंधक, नवी दल हे नबंधक आहेत. या ुमळे सदर पतसंथेया ठेवी यंाची क ज व
ठेवीदारंाना ैपसे परत मळयास अडचणी याबाबतची माहती राा शासनाची संबंधत
नाह.
(3) व (4) कय नबंधक, नवी दल यंानी यंाया द.29.5.2013 या  आदेशावये
बहुरायीय सहकार संथा कायदा 2002 मधील कलम 108 अवये सदर संथेया ुपणे
येथील घोले रोड शाखेची चौकशी करयाचे आदेश दले हो ेत. सदर आदेशाया अ ुनषंगाने
सहनबंधक सहकार संथा (लेखापरण) राय तरय लेखा समती यंाची चौकशी
कामी न ुयती करयात आल होती. या ुनसार चौकशी ूप ण कन चौकशी अहवाल
द.30.4.2014 रोजी कय नबंधक, नवी दल यंाना पाठवयात आला आहे.
(5) न उावत नाह.

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

रायातील मराठा व ुमिलम समाजाया आरणाबाबत

(५८) *  १२९६   ी.राहूल कुल (दड), ी.राणाजगजीत ंसह पाटल (उमानाबाद),
ॅअड.वारस पठाण (भायखळा), ी. ुगलाबराव पाटल (जळगाव ामीण), ी.वजय औट

(पारनेर), ी.कुणाल पाटल ( ुधळे ामीण), ी.अलम ेशख (मालाड पिचम), ी.अमन
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पटेल ( ुमंबादेवी), ी.सदा सरवणकर (माहम), ी.काश (बाळा) सावंत (वंाे ूप व),
डॉ. ुसिजत मणचेकर (हातक ंणगले), ी.राजेश ीरसागर (कोहा ूपर उतर), ी. ुतकाराम
का ेत (अ ुणशती नगर), ी. ुसनल  ूभ ( ंदडोशी), ी.भारत भालके (पंढर ूपर) :
   समाननीय सामािजक याय मंी ुपढल गोटंचा ुखलासा करतील काय :-
(१) रायातील मराठा व ुमिलम समाजाला राय शासनाने ैशणक व नोकर संदभात
दलेया आरणास मा.उच यायालय, ुमंबई ंखडपठाने ुनकतीच थगती दल आहे,
हे खरे आहे काय,
(२) असयास, सदर थगती उठ ूवन दलेले आरण कायम रहावे याबाबत मा.सवच
यायालय दल येथे अपील दाखल करणेसंदभात राय शासनाने कोणत न णय
घेतलेला आहे,
(३) रायातील मराठा व ुमिलम समाजास ैशणक व नोकर संदभात दलेया
आरणाबाबत यायालयामये असलेया खटयाची सयःिथती काय आहे ?

: (१) हे खरे आहे,
          या शासन न णयावये मराठा आरणाबाबत मा.उच यायालयाने दलेया
थगतीसंबंधीत मा.सवच यायालयात आहान देयासाठ करयात येणाया व इतर
अ ुनषंागक का यवाहचे संन ंयण करयासाठ मा.मंी,  शालेय व उच शण यंाचे
अय ेतखाल समती गठत करयात आल आहे. मा. सवच यायालयात अपल
दाखल करयाची का यवाह ुस आहे.

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

वधान भवन :  डॉ. अ ंनत कळसे
नाग ूपर.  धान सचव,

महारा वधानसभा
_______________________________________________________________________

ुमण ूप व स व कया महारा वधानमंडळ सचवालयाया संगणक ंयणेवर
ुमण: शासकय मयवत ुमणालय, नाग ूपर.


