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

तारंाकत नोतरंाची याद

सोमवार, दनंाक १५ ड सबर, २०१४ / आनय २४, 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 - ५६

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

पेठवडगंाव ये ूथन हातकंणगले, वाठार, आटा कोहा ूपरला
जाणाया स व रयंाची ूदरावथा झायाबाबत

(१) *  २८२३   डॉ. ुसिजत मणचेकर (हातक ंणगले), ी.राजेश ीरसागर (कोहा ूपर
उतर) :   समाननीय सा वजनक बंाधकाम (सा वजनक उपमंासह) मंी ुपढल
गोटंचा ुखलासा करतील काय :-
(१)  पेठवडगंाव ये ूथन हातक ंणगले,वाठार, आटा कोहा ूपरला जाणाया स व रयंाची
अ ंयत ुदरावथा झाल अ ूसन  या ुमळे या रयावर अनेक वेळा अपघात होऊन अ ूसन
गाडयाचे  ुनकसान होत आहे, हे  खरे आहे काय,
(२) असयास, या रयंाची ुदती वरत करयाची मागणी ेतथील ामथंानी वंारवार
संबंधत अधकायंाक ेड केल अ ूसनह  अयापह या रयंाची ुदती करयात आल
नाह, हे खरे आहे काय,
(३) असयास, मागणी ुनसार उत रयंाची ुदती वरत करयाबाबत शासनाने
कोणती का यवाह केल वा करयात येत आहे,
(४) नसयास, वलंबाची कारणे काय आहेत तसेच सदरया रयंाची ुदती  कती
कालावधीत होणे अपेत आहे?

ी. चंकंात पाटल : (१), (२), (३) व (४)
     पेठवडगंाव ये ूथन हातक ंणगले, वाठार आटा कोहा ूपरक ेड जाणारे राय मा ग
.१९२ व रायमा ग .१५१ असे दोन  ुमख मा ग आहेत.
     पेठवडगंाव ेत वाठार (राय मा ग .१९२ चा भाग) या ३.२०० क.मी. लंाबीतील
कामे व पेठवडगंाव ेत आटा (राय मा ग .१५१ चा भाग) या ३.०० क.मी. लंाबीतील
कामे मं ूजर अ ूसन नधी उपलध ेत ुनसार ूप ण करयाचे नयोजन आहे.
     उ वरत लंाबीतील मज ुबतीकरण व डंाबरकरण आवयक असलेया रयंाची
कामे नधी, नकष व ाथयमाने हाती घेयाचे नयोजन आहे.
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सय:िथतीत नाधीन रयंावर पडलेले ख ेड भन र ेत वाह ुतकसाठ ुसिथतीत
ठेवयात आले आहेत.
     पोलस अहवाला ुनसार नाधीन रयंावर खयंा ुमळे कोण ेतह अपघात झायाची
नद नाह.

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

मरज (िज. संागल) ता ुलयातील र ेत ुदतीची कामे अ ूप ण असणे.

(२) *  ३८९६   डॉ. ुसरेश (भाऊ) खा ेड (मरज), ी. ुसरेश हाळवणकर (इचलकरंजी) :
   समाननीय सा वजनक बंाधकाम (सा वजनक उपम वगळून) मंी ुपढल गोटंचा
ुखलासा करतील काय :-

(१) मरज (िजहा संागल) येथे डी.पी.डी.सी, नाबा ड १८, नाबा ड १९, १३ वा वत
आयोग, एस.आर., सी.आर.एफ व  थानक वकास नधी ंअत गत  व लेखाशषाखाल
नरवाड ेत गायरानवाडी रता डंाबरकरण, कवला ूपर ुधळगंाव ेत िजमा .५७ ला
मळणारा इिजमा .११४ क.मी.०/० ेत ३/०  मज ुबतीकरण व डंाबरकरण करणे, सलगरे
ेत बेळंक रता ुसधारणा करणे, इयाद रता ुसधारणा व मज ुबतीकरणाची वकास

कामे एक वषा ूपव मं ूजर झाल असयाचे माहे नो हबर, २०१४ मये वा या दरयान
नद शनास आले आहे, हे खरे अाहे काय,
(२) असयास, थानक लोकतनधंीनी दनंाक ९ ूजन,२०१४ व दनंाक १२ नो हबर,
२०१४ रोजीया पावारे सदरची कामे तातडीने ूप ण करयाबाबत शासनास कळवले
आहे, हे ह खरे आहे काय,
(३) असयास, सदरची कामे एक वषा ूपव मं ूजर होऊन ुसदा अयापह नवदा या
झालेल न ूसन कामंानाह ुसवात झालेल नसया ुमळे सदर रयंावर अपघाती ृम ुय
होत आहेत, हेह खरे आहे काय ?
(४) असयास, उत करणंाबाबत चौकशी करयात आल आहे काय,
(५) असयास, चौकशीया अ ुनषंगाने उत कामंामये जाणीव ूप वक उत कामंामये
जाणीव ूप वक टाळाटाळ करणाया ी.एम.बी.वाघमारे, का यकार अभ ंयता यंाया वद
कारवाई करयाबाबत तसेच उत कामे तातडीने ूप ण करयाबाबत शासनाने कोणती
का यवाह केल वा करयात येत आहे,
(६) नसयास, वलंबाची कारणे काय आहेत ?

ी. चंकंात पाटल : (१) ंअशत: खरे आहे.
(२) होय. नात न ूमद नरवाड ेत गायरानवाडी हे काम ूप ण झाले अ ूसन कौला ूपर
ुधळगाव हे काम गतीत आहे आण सलगरे ेत बेळंक हे काम नवदातरावर आहे.

     थानक लोकतनधंीया नवेदनामये न ूमद करयात आलेया १० कामंा ैपक १
काम ूप ण झाले अ ूसन ७ कामे गतीत आहेत. २ कामे फेर तंाक मं ूजरसाठ तावत
करयात आल आहेत. नवड ूणक आचारसंह ेत ुमळे कामंाया नवदा बोलावणे नवदा
निचती संदभात का यवाह करणे शय झाले नाह.
(३) नाह. मरज ता ुलयातील शासनाया डीपीडीसी, नाबा ड १८, नाबा ड १९, १३ वा
वत आयोग, र ेत ुदती व देखभाल मा ग का यम थानक वकास का यम व
कय मा ग नधी योजने ंअत गत एकूण ६६ कामे मं ूजर अ ूसन या ैपक २ कामे ूप ण

झाल आहेत, ४८ कामे गतीत अ ूसन १६ कामे नवदातरावर आहेत.
(४) होय.
(५) चौकशी अहवालातील नकषा ुनसार ुपढल का यवाह करयाचे नयोजन आहे.
(६) न उावत नाह.

-----------------
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नागर ूपर शहरात वेश करणा-या रयंावरल टोल र करयाबाबत.

(३) *  २१३४   ी.बंट भंागडया (च ूमर), डॉ.देवराव होळी (गडचरोल), ी.कृणा
गजबे (आरमोर) :   समाननीय सा वजनक बंाधकाम (सा वजनक उपमंासह) मंी
ुपढल गोटंचा ुखलासा करतील काय :-

(1) नाग ूपर शहरात वेश करणाया रयंावर (वाडी, काटोल रोड, दाभा,  ंहगणा,
उमरेड रोड) महारा राय र ेत वकास महामंडळात फ चालवयात येणाया टोल र
करयाबाबतचा ताव लंबत आहे, हे खरे आहे काय,
(2) असयास, या टोलची व ुसल करयाया उपकंपनी जवळ लोकाभ ुमख ववध
शासकय कर सवलतीया योजनंाची (साताहक पास, मासक पास) माहती उपलध
करयाकरता सती करयात येणार आहे काय,
(3) असयास, लोकाभ ुमख योजने ूतन सदर कंपनीवारे आताप यत कती टोल व ुसल
झाला आहे , तसेच ह माहती येक टोल वर रोज सद करयात येणार आहे काय,
(4) नसयास, सदरहू माहती येक टोलवर सद न करयाची कारणे काय आहेत?

ी. चंकंात पाटल : १) नाह.
२) नाह.
सदर पथकर नायंावर पथकर सवलतीची स व कागदप े तसेच पासेस उपलध आहेत.
३) व ४) मे. सोहेनअर ेडहलप स कंपनीवारे आताप यत .७,५१,७६,२२७/- एवढा
टोल व ूसल झाला आहे. सदरल माहती नवदेतील अट व शतमाणे पथकर
थानकंावर इलेॉनक डले बो डवारे सद करणे बंधनकारक आहे. परं ुत सदर
पथकर थानकंावर इलेटॉनक डले बो ड मधील तंाक ूट ुमळे सदरल माहती
सय:िथतीत सद होत नाह. ुट ूदर करयाची का यवाह गतीपथावर आहे.

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

थेऊर (ता. हवेल, िज. ुपणे) येथील यशवंत सहकार साखर
कारखाना आ थक ैगरयवथापना ुमळे बंद असयाबाबत

(४) *  ४५२   ी.बा ुबराव पाच ण (शर) :   समाननीय सहकार मंी ुपढल
गोटंचा ुखलासा करतील काय :-
(१) थेऊर (ता. हवेल, िज. ुपणे)  येथील यशवंत सहकार साखर कारखाना मागील ३
हंगामापा ूसन आ थक ैगरयवथापना ुमळे बंद आहे, हे खरे आहे काय,
(२) असयास, कारखायाया मालकची ११० एकर जमीन महारा ृगहनमाण वकास
मंडळ, ुमंबई यंाना व कन कारखायास देय असलेया कजाची परतफेड कन
कारखाना ूप ववत ुस करयाबाबतचा ताव शासनाक ेड ंअतम का यवाहसाठ लंबत
आहे, हे ह खरे आहे काय,
(३) असयास, यशवंत सहकार साखर कारखाना वरत ुस करयाबाबत शासनाने
आताप यत कोणती का यवाह का यवाह केल वा करयात येत आहे,
(४) नसयास, वलंबाची कारणे काय आहेत ?

ी. चंकंात पाटल : (1) होय.
(2) व (3) होय. कारखाना ूप ववत ुस करयासाठ कारखायाची जमीन महारा
ृगहनमाण वकास मंडळ, ुमंबई यंाना व कन भंाडवल उभारयाची का यवाह ुस

आहे.
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(4)  उावत नाह.
-----------------

वडगाव (ता.मावळ, िज. ुपणे) येथील माळीनगर चौकातील
ुजया ुमंबई ुपणे महामागावर वंारवार होणाया अपघाताबाबत

(५) *  २१८६   ी.संजय (बाळा) भेग ेड (मावळ) :   समाननीय सा वजनक बंाधकाम
(सा वजनक उपमंासह) मंी ुपढल गोटंचा ुखलासा करतील काय :-
(१) वडगाव (ता.मावळ, िज. ुपणे) येथील माळीनगर चौकातील ुजया ुमंबई ुपणे
महामागावर वंारवार होणाया अपघाता ुमळे अनेक जणंाना अपंगव आले तर काह
जणंाना आपले ाणह गमवावे लागले, हे खरे आहे काय,
(२) असयास, येथे गतरोधक सेवा रता व ुदभाजक नाह या ुमळे वयायंाना व
नागरकंाना जीव ुमठत घेऊन महामा ग ओलंाडावा लागतो, हे ह खरे आहे काय,
(३) ुजना ुमंबई ुपणे महामागावर वनोद वाडी समेारल ुदभाजकामये झा ेड वाढल
आहेत तसेच येथे धोकादायक वळण आण अंद रता आहे, हे ह खरे आहे काय,
(४) तसेच अपघातत धेाकादायक वळणावरल झा ेड काढणेबाबत व गतरोधक सेवा
रता व ुदभाजक करयाबाबत शासनाने कोणती तातडीची का यवाह केल वा करयात
येत आहे,
(५) नसयास, वलंबाची कारणे काय आहेत ?

ी. चंकंात पाटल : (१) होय.
उपलध आक ेडवार ुनसार सन २०१२ पा ूसन या ठकाणी ५ ृम ूय झाले आहेत.
(२) सदर ठकाणी (क.मी.३८/३००) वडगाव-मावळ क ेड जाणारा जोडरता अ ूसन या
ठकाणी अपघात होऊ नये ह ूणन रबलर िस व पंाढरे पे मारलेले आहेत. वाहन
चालकाला ुसचत करयासाठ वेगमयादेचे बो डह लावलेले आहेत.
(३) वनोदवाडी जोडरता (क.मी. ३९/९००) या ठकाणची मेडयनची ंद ५ ेत ७ मीटर
आहे. ुदभाजकामधील ूपवची ुजनी झा ेड उदा.  ंचच, बा ुभळ, इ. अितवात आहेत. तसेच
वळणावरती वळण द शवणारे ुसचना फलक लावलेले आहेत.
(४) धोकादायक वळणावरल झाडंाची छाटणी करयात आल आहे. सेवा रयाचे काम
मं ूजर झालेले आहे. पादचार छेदरता असयाने या भागात ुदभाजक करता येत नाह.
(५) न उावत नाह.

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

औयोगक सहकार संथंाना शासनाने दलेया अ ुनदानामये झालेला ैगरयहवार

(६) *  ३३४०   ी.रमेश कदम (मोहोळ) :   समाननीय सामािजक याय मंी
ुपढल गोटंचा ुखलासा करतील काय :-

(१) संत ुतकाराम मागासवगय औयोगक सहकार संथा कोरवल (िज.सोला ूपर)
२) डॉ.बाबासाहेब ंआबेडकर मागासवगय औयोगक सहकार संथा, मंगळवेढा,
िज.सोला ूपर, महामा गंाधी मागासवगय औयोगक सहकार संथा, वाघोल,
िज.सोला ूपर,  महामा फुले मागावगय औयोगक सहकार संथा, मोहोळ, िज.सोला ूपर
छपती शाहू मागासवगय औयोगक सहाकर संथा, िज.सोला ूपर या संथंाना
शासनाने दलेया अ ुनदानामये अफरातफर करयात आल आहे, हे खरे आहे काय,
(२) अफरातफर झायाकरणी चौकशी करयात आल आहे,
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(३) असयास, चौकशीत काय आढळून आले व त ूनसार संबंधतंावद ुपढे कोणती
का यवाह केल वा करयात येत आहे ?

: (१) मंाक ४ मधील संथेबाबत ंअशत: खरे आहे.
(२) होय.
(३) या करणी वधान परषद न .४२४८३ चे अ ुनषंगाने मा.सभापती महोदय, वधान
परषद यंानी दलेया न दशामाणे अ थ सहाय करयात आलेया मागासवगयंाया
औयोगक सहकार संथंाची या वभागाया ादेशक उपा ुयतंाया अय ेतखालल
चेौकशी समयंानी चौकशी केल. या ैपक महामा फुले मागासवगय औयागक
सहकार संथेने चौकशीया वेळेप यत नो हबर, 2013, बंाधकाम  केले नसयाने सदरल
संथेवर कारवाई करयाची शफारस केल होती. या ुनसार सदर संथेची ुसनावणी
घे ूवन यंाचेवर ुगहा दाखल करणेबाबत संबंधत िजयाचे सहायक आ ुयत समाज
कयाण यंाना व सं थवर, सहकार संथा काययंात गत नयमा ुनसार कारवाई येऊन
संथेवर ुगहा दाखल करयात यावा असे िजहा उपनबंधक, सहकार संथा यंाना
कळवले आहे. यंाचेकडून लेखापररण चा ूल आहे.

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

नाशकया समाजकयाण वभागाया वसती ृगहंाची ुदरावथा झाल असयाबाबत

(७) *  ३३६०   ी.पंकज ुभजबळ (नंादगाव), ी.िज त आहाड ( ुमंा कळवा) :
   समाननीय सामािजक याय मंी ुपढल गोटंचा ुखलासा करतील काय :-
(1) िजहा परषद, नाशकया समाजकयाण वभागाया वसती ृगहंाची ुदरावथा झाल
अ ूसन वयायाना ुमल ूभत सोई ुसवधा मळत नाह, हे खरे आहे काय,
(2) असयास, याबाबत शासनाने चौकशी केल आहे काय, चौकशीत काय आढळून
आलेले आहे,
(3) वसती ृगहातील वयायाना चंागया दजाया सोयी ुसवधा उपलध होयाया
टने शासनाने कोणती का यवाह केल आहे करयात येत आहे?

:
(1), (2),(3) हे खरे नाह,या वभागामा फत व ंयसेवी संथाकडून अ ुनदानत वसती ृगहे,
िजहा समाजकयाण अधकार, िजहा परषद यंाचे न ंयणाखाल चालवयात येतात.
नाशक िजयात 15 ता ुलयाया ठकाणी एकूण 126 इतक अ ुनदानत वसती ृगहे
चालवयात येत अ ूसन ेतथील एकूण वेशत वदयाथ संया 6366 इतक आहे.
सदर वसती ृगहासाठ शासनामा फत संगणक, सौर उजा, वाटर हटर, ँक पेट, गादया
उशी, सतंरजी, चादर, इनह टर, चपल, ुबट, ताटवाट इयाद साहय ुपरवियात ये ेत.
सदर वसती ृगहातील ती वदयाथ . 900/- या माणे पारपोषन अ ुनदान संथेस
शासनामा फत देयात ये ेत. याबाबत कुठलह तार ात नाह.

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

शासनाने ुमंबई- ुपणे व ुपणे-सातारा या एसेस
हायवे वरल टोलया दरात केलेल वाढ

(८) *  ४०९६   ी.न र पवार (कयाण पिचम), ी.अशोक पाटल (भंाडूप पिचम) :
   समाननीय सा वजनक बंाधकाम (सा वजनक उपम) मंी ुपढल गोटंचा ुखलासा
करतील काय :-
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(१)  रायातील ववध टोल नायावर टोल व ूसलचा वरोध होत असतानाह शासनाने
ुमंबई- ुपणे व ुपणे-सातारा या एसेस हायवे वरल टोलया दरात दनंाक १ एल,

२०१४ पा ूसन वाढ केल आहे, हे खरे आहे काय,
(२) असयास, शासनाने टोल धोरण ठरवयासाठ समती नेमयाचा व ुमदती ंनतरह
ुस असलेले टोल नाके बंद करयाया माहे फे ुवार, २०१४ मये घेतलेया न णया ुनसार

कती टोलनाके बंद करयात आलेले आहेत,
(३) असयास, शासनाने टोल धोरण ठरवणे अथवा टोल नाके ंबंद करया ऐवजी टोल
दरात वाढ करयाची कारणे काय आहेत,
(४) असयास, शासनाने टोल धोरण निचत करयाबाबत वा याबाबत फेरवचार
करयाबाबत   शासनाने कोणती का यवाह केल वा करयात येत आहे?
(५) नसयास, वलंबाची कारणे काय आहेत?

ी. एकनाथ  ंशदे : (१) होय.
(२) महारा राय र ेत वकास महामंडळाया का यकेतील नाग ूपर-सनर-घोट
रयावरल ८ व मरज-हैसाळ आण अहमदनगर-करमाळा रयावरल येक
एक असे एकूण १० पथकर नाके व सा वजनक बंाधकाम वभागाया का यकेतील
रायभरातील ३४ पथकर नाके शासनाने ुमदती ूपवच बंद केले आहेत.
मा सा वजनक बंाधकाम वभागाया का यकेतील २ पथकर नायंाची करणे
यायवट अ ूसन ेतथील पथकर व ुसल ुस आहे.
शासनाने पथकर धोरण ठरवयासाठ समती थापन केल आहे.
(३) शासनाने ुमंबई- ुपणे ुतगती महामागावरल स व टोलनायंाची द.३०.०४.२०३०
प यतची अध ूसचना दनंाक ९ ऑगट, २००४ रोजी न गमत केलेल आहे. या
अध ूसचने ुनसार दर तीन वषानी पथकरात वाढ मं ुजर करयात आल अ ूसन, या ुनसार
द. १ एल, २०१४ पा ूसन वाढव दर ला ूग करयात आले आहे. तसेच ुपणे-सातारा
राय महामा ग .४८ या मागावर भारतीय राय रायमा ग ाधकरण, नवी दल
यंाया धोरणा ुनसार पथकराचे दरात वाढ व पथकर व ुसल करयात ये ेत.
(४) शासनाचे सा वजनक खाजगी सहभाग धोरण दनंाक ३० ुज ैल, २०१४ रोजी सद
केलेले आहे.
(५) न उ भवत नाह.

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

वभाजन व वमा वगातील (िज. वधा)
ुमलंची शय ृवती नधी अभावी न दयाबाबत

(९) *  ३६०२   ी.समीर कुणावार ( ंहगणघाट) :   समाननीय सामािजक याय
मंी ुपढल गोटंचा ुखलासा करतील काय :-
(१) वधा िजयातील भटया व ुमत मागास वगातील ुमलंची इयता ५ ेत ७ वी
व ८ ेत 10 ची शय ृवती सन २००६ पा ूसन आ ुयत वधा, समाज कयाण वभाग
यंायाकडून  दलेल नसयाचे माहे नो हबर, २०१४ मये वा या ुसमारास नद शनास
आले, हे खरे आहे काय,
(२) असयास, ुगणवंत वयायंाचे शय ृवतीची रकम ुसमारे ७ लाख १३ हजार
इतक  अयाप मळाल नाह, हे खरे आहे काय,
(३) असयास, उत दोह शय ृवयंाची ुसमारे १ कोट १९ लाख ४ हजार ९००
इतक थकत रकम वयायंाना देयाबाबत शासनाने कोणती का यवाह केल आहे
वा करयात येत आहे,
(४) नसयास,  वलंबाची कारणे काय आहेत  ?
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: (1) ंअशत: खरे आहे.
      वजाभज व वमा वगातील इयता 5 वी 7 वी मये शकत असणा-या
ुमलना सावीबाई फुले शय ृवती या योजनेतं गा ुपरेशा नधी अभावी शय ृवती

वजाभज व वमा वगातील इयता 8 वी 10 वी तील मये शकत असणा-या
ुमलंाना सावीबाई फुले शय ृवती योजनेतं गत वयायानंीया अजातील ुट ुमळे

शय ृवती लंबत आहे.
(2) ंअशत: खरे आहे.
      वजाभज व वमा वगातील वयायाना राजष शाहू महाराज ुगणवता
शय ृवती योजने ंअत गत वयायाया अजातील ुट ुमळे शय ृवती लंबत आहे.
(3) लंबत शय ृवती दान करयासाठ अतरत नधी मळयाबाबत शासन
तरावन का यवाह ुस आहे. तसेच या वदयायाचे अ ज ुट ुमळे लंबत आहे,
याची ुप तता करयाची का यवाह महावयालय तरावर ुस अ ूसन या ंनतर शय ृवती
दान करयात येईल.
(4) न उावत नाह.

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

सामािजक याय वभागंात गत ववीध योजनंात गत
देयात येणा-या मानधनात वाढ करयाबाबत

(१०) *  १६३४   डॉ.बालाजी कणीकर ( ंअबरनाथ), ी.रव राणा (बडनेरा), ी.उहास
पाटल (शरोळ), डॉ. ुसिजत मणचेकर (हातक ंणगले), ी.राजेश ीरसागर (कोहा ूपर
उतर), ी.चंदप नरके (करवीर) :   समाननीय सामािजक याय मंी ुपढल
गोटंचा ुखलासा करतील काय :-
(१) संजय गंाधी नराधार योजना, ावण बाळ योजनंाया मायमा ूतन रायातील
कृठपडीत जेठ नागरक, यरोग त, क करोग त, आदवासंीना देयात येत
असलेया मासक ६००/९०० पये मानधनात पये २००० नी वाढ करयाचा ताव
शासनाया वचारधीन आहे, हे खरे आहे काय,
(२) असयास, या तावावर शासनाने काय  न णय घेतला आहे तसेच याअ ुनषंगाने
  ंअमलबजावणी होयासाठ कोणती का यवाह केल वा करयात येत आहे ,
(३) नसयास, वलंबाची कारणे काय आहेत ?

: (1), (2) व (3) व ेशष सहाय का यमा ंअत गत लाभायाना देयात येणा-या मासक
आ थक सहाय/न ृवती वेतनामये वाढ करयाचा ताव शासनाया वचारधीन आहे.
     सदर ताव तपासयात येत आहे.

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

हाळ- ंआबेत (ता.मंडणगड िज. रनागर) येथील ुपलाया ुदतीबाबत

(११) *  २०३४   ी.मंगेश कुडाळकर (कुला), ी.संजय कदम (दापोल), ी.िज त
आहाड ( ुमंा कळवा) :   समाननीय सा वजनक बंाधकाम (सा वजनक उपमंासह)
मंी ुपढल गोटंचा ुखलासा करतील काय :-
(१) मंडणगड ता ुलयातील (िज.रायगड)  हाळ- ंआबेत या ुपलाचे रे ंलग ववध
कारणंा ुमळे व बेकायदा वाळू उपसा ुमळे ठकठकाणी केासळयाचे माहे नो हबर, २०१४
  मये वा या दरयान नद शनास आले, हे खरे आहे काय,
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(२) असयास, यासंदभात ेतथील नागरकंानी वारंवार तार कन ुदतीकरता
अयाप  कोणतीच का यवाह केल नाह, हे ह खरे आहे काय,
(३) असयास, सदरचा ुपलााी वरत ुदती करयाकरता शासनाने कोणती का यवाह
केल वा करयात येत आहे,
(४) नसयास, वलंबाची कारणे काय आहेत ?

ी. चंकंात पाटल : (१) ंअशत: खरे आहे. ुपलाचे रे ंलग काह ठकाणी जी ण झाले
असयाने ना ुदत झाले आहे.
(२) (३) व (४) ुपलाया रे ंलगया ुदतीचे काम हाती घेयात आलेले आहे.

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

पालघर िजयातील आदवासी बहूल भागातील
वसत ृगहामये वयायाना वेश मळयाबाबत

(१२) *  २९०४   ी.शंाताराम मोरे (भवंडी ामीण) :   समाननीय आदवासी
वकास मंी ुपढल गोटंचा ुखलासा करतील काय :-
(१) जहार (िज.ठाणे ) कपंात गत जहार, मोखाडा, कुडूस, वाडा, वमगड या
ता ुलयात एकूण १६ वसत ृगहे आहेत, हे खरे आहे काय,
(२) असयास, या वसत ृगहात वयाथ संया (मता) संपल अ ूसन ९०० ेत १०००
वयाथ वेशापा ूसन वंचत आहेत , हे ह खरे आहे काय,
(३)असयास,सदर वसत ृगहंाची वयाथ मता वाढ ूवन ेतथे अधकाधक वयायाना
वेश देयाबाबत कोणती का यवाह केल वा करयात येत आहे ,
(४)नसयास , वलंबाची कारणे काय आहेत ?

ी. व ुण सवरा : (1) होय, हे खरे आहे.
(2) हे खरे नाह.
     कपंात गत १६ वसत ृगहात वाढव मं ूजर वेश म ेतसह एकूण 1,675
वयायाना वेश देयात आला आहे. कप कायालयात 127 वयायाचे अ ज
वेशाअभावी लंबीत आहे.
(3) जहार कपातील वसत ृगहात वेश मता कमी पडत असया ुमळे 2014-2015
या वषात इतर कपातील शलक वेशमता ता ुपरता वपात व ग केया आहेत.
वाढव म ेत ुनसार ता ुपरया वपात जात वयायाना वेश देयाची का यवाह
करयात आल आहे.
(4)  उावत नाह.

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

रायात कापसाला योय हमीभाव मळयाबाबत

(१३) *  ८९   ी.कुणाल पाटल ( ुधळे ामीण), ी.अलम ेशख (मालाड पिचम),
ी.संतोष टारफे (कळम ुनर), ीमती न मला गावत (इगत ूपर), ी. ुसभाष उ फ पंडत ेशठ
पाटल (अलबाग), ी. ैध यशील पाटल (पेण), ी.जयकुमार रावल ( ंशदखेडा), ी.संजय
सावकारे ( ुभसावळ), ी.उमेश पाटल (चाळीसगाव), ी.आर.आर.पाटल (तासगाव -
कवठेमहंाकाळ), ी.िज त आहाड ( ुमंा कळवा), ी.बळीराम सरसकर (बाळा ूपर),
ी. ुसनल राऊत (वोळी), ी.अ ूब आजमी (मान ूख द शवाजीनगर), ी.शशकंात  ंशदे
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(कोरेगाव), ी.राणाजगजीत ंसह पाटल (उमानाबाद) :   समाननीय पणन मंी ुपढल
गोटंचा ुखलासा करतील काय :-
(१) रायात उतर महाराासह वद भ तसेच अय भागात चा ूल हंगामात जवळपास
८० लाख गाठ कापसाचे उपादन अपेत असताना ेशतकयंाचा का ूपस बाजारात कमी
भावाने वकला जा ूव नये ह ूणन शासनाने   पये ३० कोट का ूपस पणन महामंडळास
क ज वपात देयाबाबत मं ूजर दल आहे हे खरे आहे काय,
(२) असयास,शासनाने का ूपस पणन महामंडळास पये ३० कोट रकमेची क ज उचल
केहा देयात आल आहे, तसेच का ूपस पणन महामंडळाने ेशतकयंाकडून आताप यत
कती िवंटल का ूपस खरेद केला आहे
(३) तसेच वद भ मराठवाडयातील कापसाचे उपादन एकर दोन ेत तीन िवंटल पेा
कमी असयाने ेशतकयंाचे आ थक ुनकसान होत आहे , हे खरे आहे काय,
(४) असयास, कय कृषी वभागाने जाहर केलेया हमीभावापेा पंचवीस ेत तीस
टके रकम वाढ ूवन देयाची मागणी ेशतकयंामा फत करयात आल आहे, हे ह
खरे आहे काय,
(५) असयास, उत करणंाबाबत चौकशी करयात आल आहे काय, असयास
चौकशीया अ ुनषंगाने ेशतकयंाना हमीभाव वाढ ूवन देयाबाबत शासनाने काय का यवाह
केल आहे वा करयात येत आहे , नसयास वलंबाची कारणे काय आहेत ?

ी. चंकंात पाटल : (१) होय,
(२) शासनाने दनंाक ३०.११.२०१४ रोजी महारा राय सहकार का ूपस उपादक पणन
महासंघ मया., यंाना .३० कोट रकमेची क ज उचल दल आहे.
     रायात का ूपस पणन महासंघाने, भारतीय कपास नगम ल., यंाचे उप अभकता
(Sub-Agent) ह ूणन दनंाक १५.११.२०१४ पा ूसन का ूपस खरेद केल अ ूसन, महासंघाने
ेशतकयंाकडून दनंाक २६.११.२०१४ अखेर, ४४ का ूपस खरेद कावर एकूण २५०८४

िवंटल कापसाची खरेद केलेल आहे.
(३) उपादनात घट झाल आहे, हे खरे आहे.
(४) हमीभावात २५ ेत ३० टके रकम वाढ ूवन देयाबाबतची मागणी ेशतकयंाकडून
व तमानपाया मायमा ूतन करयात येत आहे.
(५) न उावत नाह.

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

इतर मागासवगय (ओ.बी.सी.) वयायाची मॅकोतर
शय ृवती बंद होणार नाह याची दता घेयाबाबत

(१४) *  ३८६०   ी. ुसधाकर कोहळे (नाग ूपर दण), ी.वकास ुकंभारे (नाग ूपर
मय), ी.कृणा खोप ेड (नाग ूपर ूप व), कुमार णती  ंशदे (सोला ूपर शहर मय) :
   समाननीय सामािजक याय मंी ुपढल गोटंचा ुखलासा करतील काय :-
(१) इतर मागासवगय (ओ.बी.सी.) वयायाची मॅकोतर शय ृवतीसाठ लागणाया
नधीची तर ुतद करयासंबंधचे व ंनती प नाग ूपर वभागाया जनतनधंीनी
शासनाक ेड दनंाक २५ स टबर, २०१३ रोजी व दनंाक २ ड सबर, २०१३ रोजी पाठवले,
हे खरे आहे काय,
(२) असयास, उपरोत पातील मागयासंबंधी शासनाने कोणती का यवाह केल,
(३) नसयास, वलंबाची कारणे कोणती,
(४) तसेच यासंबंधी शासनाची ुभमका काय आहे ?
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: (1) इतर मागासवगय वयायाना वरत शय ृवती मळणेबाबत नाग ूपर वभागाचे
लोकतनधीचे मा. ुमयमंी, महारा राय, यंाना पाठवलेले दनंाक 2 ड सबर,
2013 चे प वभागास ात झाले आहे.
(2), (3) व (4) मा. लोकतनधीनी इतर मागासवगयंासाठ असलेया मॅकोतर
शय ृवती योजनेसाठ असलेल उपन मयादा पये 4.50 लाखावन पये 6.00
लाख करणेबाबत ुमय मागणी केलेल आहे.
     मॅकोतर ैशणक ुशक त ूपत योजनेतं गत सन 2013-14 मये इतर
मागासव ग, व ुमत जाती, भटया जाती व व ेशष मागास वगातील वयायाया
पालकंाची उपन मयादा पये 4.50 लाखावन पये 6.00 लाख करयाचा ताव
मंीमंडळाया वचारा थ सादर झाला होता. तथापि, सन 2012-13 ची त ूपत योजना
आहे याच वपात सन 2013-14 मये चा ूल ठेवयाचा न णय झाला. या ुनसार
दनंाक 4 मा च, 2014 या शासन न णयावये सन 2013-14 मये ैशणक ुशक
त ूपत योजनेकरता उपन मयादा पये 4.50 लाख इतकच ठेवयात आल आहे.

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

भवंडी (िज.ठाणे) ता ुलयातील संजय गंाधी नराधार
योजने ंअत गत लाभाथना लाभ मळत नसयाबाबत

(१५) *  २८९७   ी.पेश हा े (भवंडी ूप व) :   समाननीय सामािजक याय
मंी ुपढल गोटंचा ुखलासा करतील काय :-
(१) भवंडी (िज.ठाणे) ता ुलयातील संजय गंाधी नराधार योजने ंअत गत लाभाथना
अ ुनदान देयात येत नसयासबाबत भवंडी ( ूप व) येथील लोकतनधंीनी दनंाक १८
नो हबर, २०१४ रोजीया नवेदनावारे मा.मह ूसल मंी यंाचेक ेड तार केल आहे, हे
खरे आहे काय,
(२) असयास,उत करणी चौकशी करयात आल आहे काय, व यात काय आढळून
आले आहे ,
(३) नसयास , वलंबाची कारणे काय आहेत ?

: (1) होय, हे खरे आहे .
(2)  ंभवडी (िज. ठाणे) ता ुलयातील संजय गंाधी नराधार योजनेमधील संजय गंाधी
योजना समतीने मं ूजर केलेया पा लाभायाना अ ुनदानाचे वाटप ुस करयात आलेले
आहे.
(3) न उावत नाह.

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

कोहा ूपर िजहा मयवत सहकार बॅकेया बरखाा
संचालक मंडळाची चौकशी ूस असयाबाबत

(१६) *  २१५६   ी.काश आबटकर (राधानगर) :   समाननीय सहकार मंी
ुपढल गोटंचा ुखलासा करतील काय :-

(१) कोहा ूपर िजहा मयवत सहकार बॅकेवर संचालक मंडळाला अपा ठर ूवन सन
२००९ साल शासक नेम ूणक केल अाहे, हे खरे आहे काय,
(२) असयास सदर बरखात संचालक मंडळाची सहकार वभागाकडून कलम ८८
अवये चौकशी ुस अाहे, हेह खरे आहे काय,
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(३) असयास, सदरहू चौकशी लवकरात लवकर ूप ण कन तद ुनसार सदरहू करणी
दोषी संचालक मंडळ व क मचार यंाचेवर कोणती कारवाई करयात आल वा येत आहे,
(४) नसयास, वलंबाची कारणे काय आहेत व सदरहू का यवाह केहाप यत ूप ण होणे
अपेत आहे ?

ी. चंकंात पाटल : (१) होय.
(२) होय.
(३) सदर बँकेया करणी कलम ८८ अवये कारवाईची दोन चौकशी करणे आहेत.
एका चौकशी करणी कारवाई ूप ण होऊन अहवाल ात झाला आहे. यास मा.उच
यायालय ुमंबई यंानी थगती दल आहे व ुदसया चौकशी करणी कामकाज ंअतम
टयावर आहे.
(४) न उावत नाह.

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

गंगाबेट संागवी ेत सोनखेड (ता. िज. नंादेड) या रयाया ुदरावथेबाबत

(१७) *  २३७३   ी.अलम ेशख (मालाड पिचम) :   समाननीय सा वजनक
बंाधकाम (सा वजनक उपम वगळून) मंी ुपढल गोटंचा ुखलासा करतील काय :-
(१) गंगाबेट संागवी ेत सोनखेड (ता. िज. नंादेड) या रयाची ुदरावथा झाल अ ूसन
वाह ूतकस अयोय असयाने रयाचे डंाबरकरण करणे आवयक असयाचे माहे
नो हबर, २०१४ रोजी वा या ुसमारास नद शनास आले, हे खरे आहे काय,
(२) असयास, उत करणी चौकशी करयात आल आहे काय, चौकशीत काय आढळून
आले व तद ुनसार डंाबरकरणाचे काम लवकरात लवकर होयाया टने शासनाने
कोणती उपाययोजना केल वा करयात येत आहे,
(३) नसयास, वलंबाची कारणे काय आहेत ?

ी. चंकंात पाटल : (१) ंअशत: खरे आहे.
(२) रयाची पाहणी सा वजनक बंाधकाम वभागाया ेय अधकायंामा फत करयात
आल आहे. रयाया २.१५ कमी लंाबीमये डंाबर ृपठभागावर ख ेड पडून
रता ना ुदरत झायाचे आढळून आले आहे. या लंाबी ैपक ७५० मीटर लंाबीमये
मज ुबतीकरण व डंाबरकरण करयाचे काम गतीत आहे. उ वरत खराब लंाबीत
मज ुबतीकरण व डंाबरकरणाचे काम शासनाया ववध योजनंात गत मं ूजर, नधी
व नकष, ाथयमा ुनसार हाती घे ूवन ूप ण करयाचे नयोजन आहे. रयावरल
वाह ूतक ुसरळीत ुस आहे.
(३) न उावत नाह

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

पालघर िजयातील बाणगंगा ुपलाया ुप नबंाधणीबाबत

(१८) *  ३२४०   ी.ह त ठाकूर (वसई), ी.वलास तरे (बोईसर), ी.तीज ठाकूर
(नालासोपारा) :   समाननीय सा वजनक बंाधकाम (सा वजनक उपम वगळून) मंी
ुपढल गोटंचा ुखलासा करतील काय :-

(१) पालघर िजयातील बोईसर ेत तारा ूपर  ंचचणी डहा ूण प यतया ुसमारे ५० गाव
पायंाना जोडणा-या ुमय रयावरल पाथळ व पारनाळी गावाजवळील बाणगंगा
ूपलाखाल ठकठकाणी पडझड झाल अ ूसन लॅबचेह स मट कॉट उखडून लो ंखडी
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सया लबकळत असयाने म ेतपेा जात अवजड वाह ूतक ुमळे ुपलाला धोका उ ूवन
ूपल कोसळयाची शयता  नमाण झाल आहे हे खरे आहे काय,

(२) असयास, सदर टशंाया काळात बंाधयात आलेया बाणगंगा  ूपलाची
वनावलंब ुप नबंाधणी करयात यावी अशी मागणी ेतथील ामथंानी मागील ३
वषापा ूसन सातयाने मा.सा.बंा.मंी,मा.पालकमंी, ठाणे पालघर , का यकार अभ ंयता,
सा वजनक बंाधकाम वभाग ठाणे, सहायक अभ ंयता, सा वजनक बंाधकाम वभाग,
पालघर,  िजहा आ ंदक ेड केल आहे, हे खरे आहे काय,
(३) सदरहू ७  मीटर लंाबीया ३ गायंाया ५.५० मीटर ंदया बाणगंगेवरल ूपल
बंाधयाकरता  ुयलयर पॉवर कॉपरेशन ऑफ ंइडीयाने दनंाक २८ ऑटोबर, २०११
रोजी शासकय मायता देऊन अधक अभ ंयता, ठाणे सा.बंा. मंडळ यंानी ५४ लाख
५७ हजार २४५ रकमेस तंाक मायता दल अ ूसन अ ूणऊजा काने सामािजक
जबाबदार नधी दला आहे, तसेच दनंाक १९ जानेवार, २०१२ रोजी सा.बंा. वभाग, ठाणे
यंानीह नधी उपलध कन दला असतानाह अयापी सदरहू ूपलाया ुपनबाधणीचे
काम ुस करयात आलेले नाह, हे ह खरे आहे काय,
(४) असयास, याची  कारणे काय आहेत,
(५) सदरहू कमकुवत व धोकादायक झालेया ूपलाया ुप नबंाधणीचे काम वनावलंब
हाती घेऊन ूप ण होयायाटने शासनाने कोणती का यवाह केल वा करयात येत आहे,

(६) अयाप कोणतीह का यवाह केल नसयास वलंबाची कारणे काय आहेत ?

ी. चंकंात पाटल : १) ंअशत: खरे आहे.
२) होय.
३)  ुतत ूपलाया कामास तारा ूपर अ ूण उजा कपाने . ५४,८७,२४५ इतया रकमेस
शासकय मायता दान केलेल आहे. या कामासाठ ठेकेदार निचत करयात आल
अ ूसन मे. नधी ंएटराय ेझस यंाना दनंाक २१-१-२०१३ रोजी काम ुस करयाचे आदेश
देयात आल आहेत. कंाटराराने काम ुस केया ंनतर ूपलाया तंभ व ंअयपादाया
पायासाठ खोदाई करतंाना तारा ूपर अ ूण उजा कपासाठ टाकयात आलेया ३३
के.ह.ऐ. उच दाबाची व ूयत वाहनी ूपलाया पाचाया भागा ूतन जात असयाचे
नपन झाले. सदर व ूयत वाहणी हलवयाबाबत तारा ूपर अ ूण उजा कपाया
शासनाला सा वजनक बंाधकाम वभागाया ेय अधका-यंानी व ंनती केल आहे.
व ूयत वाहनी थलंातरत केया ंनतर ूपलाचे काम ठेकेदाराकडून ुस करयात येणार
आहे.
४) न उ भवत नाह.
५) नवन ूपलाचे बंाधकाम होयास कालावधी लागणार असयाने अितवातील ूपलाची
ुदती करयाचे काम मं ूजर, नधी, नकष व ाथय मा ुनसार हाती घेयाचे

नयोजन आहे.
६) न उ भवत नाह.

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

रायातील अपंगंाया अ ुनदानत शाळंामधील क मचा-
यंाना शासकय योजनंाचा लाभ मळणे बाबत.

(१९) *  २२२३   ीमती मेधा कुलकण (कोथड) :   समाननीय सामािजक याय
मंी ुपढल गोटंचा ुखलासा करतील काय :-
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(१) महारा रायात अपंगंाना व ेशष शण व शण देणा-या 700 पेा जात
व ेशष शाळा व का यशाळा महारा शासन माय अ ुनदानत अ ूसन यात ंअदाजे ९000
शक व क मचार का यरत अ ूसन  या ैपक ंअदाजे 800 क मचार हे का यशाळेचे आहेत,
(२)तसेच ,  व ेशष शाळेतील शक व शकेतर क मचा-यंाना 1981 पा ूसन न ृवती
वेतन व उपदान योजना ला ूग अ ूसन ,तथाप  दनंाक १ नो हबर, 2005 ूपवपा ूसन
अपंगंाया शासन माय अ ुनदानत का यशाळेतील नदेशक व क मचार मळून ंअदाजे
शासन दरबार येऊन सबंधत वभागंाना नवेदन देऊन पाठ ुपरावा करत आहे हे खरे
आहे काय ,
(३) असयास, क मचायंाना उत योजनेचे लाभ मळयाकरता शासनाने कोणती
का यवाह केल वा करयात येत आहे ,
(४) नसयास, वलंबाची कारणे काय आहेत?

: (1) होय.
(2) होय.
(3) सदर क मचा-यंाना न ृवती वेतन योजना ला ूग करयाचा ताव मंीमंडळासमोर
सादर करयात आला होता. तथाप, सदर ताव मंीमंडळाने अमाय केला आहे.
(4) न उावत नाह.

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

मनोर-वाडा-भवंडी या रयाचे चौपदरकरणासाठ संपादत
करयात आलेया जमीनंीचा मोबदला न मळायाबाबत

(२०) *  २७३२   ी.तीज ठाकूर (नालासोपारा), ी.वलास तरे (बोईसर) :
   समाननीय सा वजनक बंाधकाम (सा वजनक उपम वगळून) मंी ुपढल गोटंचा
ुखलासा करतील काय :-

(१) मनोर-वाडा-भवंडी या ुसमारे ६५ कमी ंअतराया रयाचे नयाने चौपदरकरण
करयात आले अ ूसन या चौपदरकरणासाठ या परसरातील अनेक ेशतक-यंाया
जमनी संपादन करयात आया अ ूसन सदरहू रयाचे काम ूप ण हो ूवन ुसमारे २
वषाहून अधक कालावधी लोटलेला असतानाह आजमतीस सदरहू रयासाठ घेयात
आलेया जमनीचा तसेच रयामये घरे, ुदकाने व अय मालम ेतचा मोबदला
आजमतीस संबंधत ेशतकयंाना मळालेला नाह, हे खरे आहे काय,
(२) रयात गेलेया जमनीया व अय मालम ेतचा मेाबदला मळयास वलंब
झाया ुमळे संबंधतंानी शासनाक ेड वारंवार तार केया अ ूसन दनंाक २३ नो हबर,
  २०१३ रोजी वाडा येथे झालेया कुणबी समाजाया मेळायासाठ महारा रायाचे
तकालन ुमयमंी आले असता यंाना ुपहा एकदा एक नवेदन देयात आले अ ूसन
यावेळेला मा. ुमयमंया समवेत स व संबंधत अधकार, ठेकेदार व रयासाठ जमनी
गेलेया ेशतकयंाची एक ैबठक घे ूवन या ैबठकत मा. ुमयमंयानी तकाळ ेशतक-
यंाना जमनीचा मोबदला यावा असे आदेश कंपनीया यवथापकंाना व संबंधत
खायाया अधका-यंाना देयात आलेले असतानाह आजमतीस ेशतक-यंाना मोबदला
मळालेला नाह, हे ह खरे आहे काय,
(३) असयास, याबाबत चौकशी करयात आल आहे काय, चौकशीत काय आढळून आले
तद ुनसार सदरहू ेशतक-यंाना मनोर-वाडा-भवंडी रयाया चौपदरकरणासाठ केलेया
जमनीचा मोबदला वनावलंब मळयाया टने शासनाने कोणती का यवाह केल
आहे वा करयात येत आहे,
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(४) नसयास, वलंबाची कारणे काय आहेत ?

ी. चंकंात पाटल : (१) अशंत: खरे आहे.
     काह बाधीत खा ेतदारंाया कागदपंाची ूप तता न झाया ुमळे मोबदला अदा
करणे शय झाले नाह.
(२) एकूण बाधीत खा ेतदार:- ११५४
      आदवासी :- १५२
     बगर आदवासी :-१००२
     मोबदला अदा केलेले खा ेतदार खाललमाणे :
     आदवासी :-१२२
     बगर आदवासी:-८३५
     उ वरत खा ेतदारंाया कागदपंाची ुप तता होऊ न शकयाने अयाप मोबदला अदा
करता आला नाह. यासाठ मोबदला धारक खा ेतदारंाची याद ृवतपामये दोन वेळेस
सद कन खा ेतदारंाना कागदपंाची ुप तता करणेबाबत आवाहन करयात आले.
(३) न उावत नाह.
(४) न उावत नाह.

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

सामािजक याय वभागाकडून वयायाना देयात येणार शय ृवती बँकंाया
उदासन ेत ुमळे अनेक वयाथ शय ृवती पा ूसन वंचत राहत असयाबाबत

(२१) *  १६४१   डॉ. ुसधाकर भालेराव (उदगीर), ी.बबनराव  ंशदे (माढा), ी.िज त
आहाड ( ुमंा कळवा) :   समाननीय सामािजक याय मंी ुपढल गोटंचा ुखलासा
करतील काय :-
(१) रायातील व ेशषतः सोला ूपर िजयात समाजकयाण वभागामा फत वयाथाया
शय ृवतीसाठ ३ कोट पये टेट बँक ऑफ ंइडया बँकेत वापरावना पडून असयाचे
व ष २०१३-२०१४ मये नद शनास आले , हे खरे आहे काय ,
(२)असयास, या ुमळे रायातील १०.३३ ल वयाथ शय ृवतीया तेत
आहे,तसेच यंाना ुभ दड सोसावत लागत आहे , हे खरे आहे काय,
(३)असयास, सदर करणी शासनाने चौकशी केल आहे काय व यात काय आढळून
आले आहे , तसेच याबाबत शासनाने काह कृती आराखडा तयार केला आहे काय,
(४)नसयास, वलंबाची कारणे काय आहेत ?

: (१) नाह.
(२) नाह.
(३) अ ुन ूसचत जाती, वजाभज, व ेशष मागास वगातील वयायासाठ असलेल
शय ृवती योजना ऑनलाईन करयात आलेल आहे. या ुनसार शय ृवतीची रकम
पा वयायाया बँक खायावर जमा करयात ये ेत. तथाप, सोला ूपर िजयातील
काह वयायाचे बँक खा ेत मंाक ुचकया ुमळे शय ृवतीची रकम बँकेत जमा
राहल. याअ ुनषंगाने ुचकलेले खा ेतमंाक ुदत करयाची का यवाह चा ुल अ ूसन
या ंनतर शय ृवतीची रकम संबंधतंाया खायावर जमा करयात येईल.
(४) न उावत नाह.

-----------------
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सावल (िज.चं ूपर) येथे मागासवगय वयाथकरता वसत ृगह नसया ुमळे
मागासवगय वयायाना उच शणापा ूसन वंचत रहावे लागत असयाबाबत

(२२) *  ३०११   ी.वजय व ेडीवार (ह ूपर) :   समाननीय सामािजक याय
मंी ुपढल गोटंचा ुखलासा करतील काय :-

(१) चं ूपर िजयातं गत सावल ता ुलयाची न मती हो ूवन २२ व ष झाल अ ूसनह
समाजकयाण वभागाया वतीने मागासवगय वयायंासाठ वतं वसती ृगह
नसया ुमळे  वयायंाना उच शणापा ूसन वंचत राहावे लागत असयाची  माहती
दनंाक २४ नो हबर, २०१४ या ुसमारास नद शनास आल आहे हे खरे आहे काय,
(२) असयास, सावल येथे समाजकयाण वभागाया वतीने वतं ुमला ुमलंचे
वसती ृगह मं ूजर कन बंाधकाम करावे अशी मागणी लोकतनधीसह नागरकंानी  केल
आहे हे खरे आहे काय,
(३) असयास, सदर करणी  शासनाने कोणती का यवाह केल वा करयात येत आहे
(4) नसयास,  वलंबाची  कारणे काय आहेत ?

: (1), (2), (3) सावल िज. चं ूपर येथे ुमला ुमलसाठ वतं वसती ृगह मं ूजर
कन बंाधकाम करावे या बाबतचे नवेदन शासनाला ात झायोच आढळून आलेले
नाह. चं ूपर िजयात एकूण ुजनी 5 शासकय  वसती ृगहे का यरत आहेत. रायात
या वभागामा फत 100 वदयाथ म ेतची 100 वसती ृगहे ता ूलयाया ठकाणी ुस
करयाचा न णय सन 2007 मये घेयात आलेला आहे या 100 वसती ृगहा ैपक
चं ूपर िजयात 3 नवीन वसती ृगहे सन 2011 पा ूसन ुस करयात आलेल आहेत.
(4) न उावत नाह.

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

रायातील जातपडताळणी समयंामधील रत पदे तातडीने भरयाबाबत

(२३) *  ४   ा.वषा गायकवाड (धारावी), ी.संतोष टारफे (कळम ुनर), ी.गणपत
गायकवाड (कयाण ूप व), ी.कसन कथोरे ( ुमरबाड), डॉ. ुसधाकर भालेराव (उदगीर),
ी.कुणाल पाटल ( ुधळे ामीण), ी.अलम ेशख (मालाड पिचम), ी.अमन पटेल
( ुमंबादेवी), ी.िज त आहाड ( ुमंा कळवा), ी.अ ूब आजमी (मान ूख द शवाजीनगर),
डॉ. ुसिजत मणचेकर (हातक ंणगले), ी.राजेश ीरसागर (कोहा ूपर उतर), ी.काश
आबटकर (राधानगर) :   समाननीय सामािजक याय मंी ुपढल गोटंचा ुखलासा
करतील काय :-
(१) रायातील १५ जात पडताळणी समयंाचा कारभार ६ अधकायंामा फत चालवला
जात अ ूसन यातील दोघा अधकायंाक ेड चार समयंाचा अयपदाचा कारभार
सोपवयात आला अ ूसन सय:िथतीत ८९ हजार अ ज लंबत असयाचे माहे ऑगट,
२०१४ रोजी वा या ुसमारास उघडकस आले, हे खरे आहे काय,
(२) असयास, उपरोत करणी शासनाने उत समयंाची रत पदे भरयाबाबत
कोणती का यवाह केल आहे वा करयात आल आहे,
(३) तसेच उत लंबत जात पडताळणी करणंाचा नपटारा जलद गतीने हावा यासाठ
येक िजयात जातपडताळणीसाठ वतं अतरत िजहाधकायंाची न ुयती
करयाचा मा. ुमयमंी यंानी दनंाक २१ नो हबर, २०१४ रोजी वा या दरयान न णय
घेतला आहे, हे खरे आहे काय,
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(४) असयास उत न णयाचे थोडयात वप काय आहे व या ुनसार ुपढे कोणती
का यवाह केल वा करयात येत आहे ?

: (1) रायातील १५ जात माणप पडताळणी समयंाची अयंाची ९ पदे, उपआ ुयत
तथा सदय यंाची १४ पदे व सदय सचवंाची ११ पदे नयमत भरयात आलेल
आहेत. उ वरत रकत पदंाचा अतरत का यभार अय अधकायंाक ेड सोप ूवन करणे
नकाल काढयाची का यवाह ुस आहे.
(2) जात माणप पडताळणी समयंामधील रत पदे भरयाची का यवाह करयात
येत आहे.
(3)  व (4) मा. ुमयमंी यंानी दलेया माय ेतया अ ुनषंगाने िजहा नहाय समया
थापन करयाची का यवाह ुस आहे.

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

येवला (िज.नाशक) येथे रेशीम पा क उभारयाबाबत

(२४) *  १०४३   ी.छगन ुभजबळ (येवला) :   समाननीय वोयोग मंी ुपढल
गोटंचा ुखलासा करतील काय :-
(1) येवला (िज.नाशक) येथील जगसद ैपठणी उयोगास लागणाया कया मालाचे
उपादन थानक तरावर होयासाठ या ठकाणी राय कृषी वकास का यमाम ूधन
रेशीम पा क करयाची मागणी थानक लोकतनधंीनी दनंाक 7 नो हबर,2014 रोजी
वा या ुसमारास शासनाक ेड केल आहे, हे खरे आहे काय,
(2) असयास, उत करणी शासनामा फत कोणती का यवाह केल वा करयात येत
आहे,
(3) नसयास, वलंबाची कारणे काय ?

ी. चंकंात पाटल : (१) होय.
(२) व (३) या अ ुनषंगाने संचालक (रेशीम) यंाचेकडून अहवाल मागवयात आला आहे.

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

कोहा ूपर कायालयाकडील सन २०१३-२०१४ मये रायकृत
बँकंा ूतन मं ूजर दलेले बज भंाडवल व अ ुनदान योजनेतील

ताव नधी अभावी महामंडळाक ेड रखडया बाबत

(२५) *  २०६७   ी.चंदप नरके (करवीर) :   समाननीय सामािजक याय मंी
ुपढल गोटंचा ुखलासा करतील काय :-

(१) रायातील मातंग समाजाया आ थक उनतीसाठ शासनाने सामिजक याय
योजने ंअत गत १९८५ मये लोकशाहर आणा भाऊ साठे महामंडळ थापन केले आहे
हे खरे आहे काय,
(२) असयास, महामंडळाया कोहा ूपर कायालयाकडील सन २०१३-२०१४ मये
रायकृत बँकंा ूतन मं ूजर दलेले बज भंाडवल व अ ुनदान योजनेतील ुसमारे १३००
  ताव नधी अभावी महामंडळाक ेड रखडले आहेत हे खरे आहे काय,
(३) असयास लोकशाहर अणा भाऊ साठे महामंडळाला अ ुनदान देयाबाबत शासनाने
कोणती का यवाह केल वा करयात येत आहे,

(४) नसयास, वलंबाची कारणे काय आहेत ?



17

: (1) हे खरे आहे.
(2) नाह. तथापी, सन २०१३-१४ मये रायकृत बँकंा ूतन मं ूजर दले बीजभंाडवाल व
अ ुनदान योजनेतील िजहा कायालय कोहा ूपर येथील उटा ुनसार मं ूजर व लंबत
करणंाचा योजनानहाय तपशील खालल माणे.
योजना भौतक

उट
बँकेला
शफारस
कलेले क ज
करणे

बँकेने मं ूजर
केलेल क ज
करणे

वतरत
झालेल क ज
करणे

मं ूजर परं ुत
मायता/
नधी अभावी
लंबत
करणे

अ ुनदान
योजना

१६० १३९ ७४ ७४ ०

बीज भंाडवल
योजना

३४ २१३ ११६ २६ ९०

एकूण १९४ ३५२ १९० १०० ९०
(3) सन २०१४-१५ या वतीय वषाकरता बीज भंाडवल (MM) योजनेकरता .७५००.००
लाख अ थसंकपात मं ूजर केल आहे. नो हबर, 2014 अखेर .४५००.०० लाख इतका
नधी वतरत करयात आलेला आहे. तसेच सन २०१४-१५ या वतीय वषात व ेशष
कय अ थसहाय योज नत गत (SCA) .३६४५.०० लाख अ थसंकपात मं ूजर केल अ ूसन

अयाप नधी वतरत करयात आलेल नाह. उ वरत नधी वतरत करयासंदभात
वत वभागाक ेड पाठ ुपरावा करयात येत आहे.
(4) न उावत नाह.

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

नफाड ता ुलयातील (िज.नाशक) नाशक-औरंगाबाद
महामागासह ामीण भागातील रयंाची झालेल ुद दशा

(२६) *  ९८०   ी.अनल कदम (नफाड) :   समाननीय सा वजनक बंाधकाम
(सा वजनक उपमंासह) मंी ुपढल गोटंचा ुखलासा करतील काय :-
(१) नफाड ता ुलयातील ( िज.नाशक) नाशक-औरंगाबाद महामागासह ामीण
भागातील  रयावर ख ेड पडयाने वाहनचालकंाना ुसरतपणे वाहने चालवणे अशय
झाले असयाने वाहन धारक व वाशंानी रयंाची ुदती हावी यासाठ सा वजनक
बंाधकाम वभागाक ेड वारंवार नवेदने दल आहेत, हे खरे आहे काय,
(२) असयास, या करणी ेतथील  थानक लोकतनधंीनी शासनाक ेड वंारवंार तार
कनह अयाप कोणतीच न णयामक का यवाह झालेल नाह, हे ह खरे आहे काय,
(३) असयास, तारया अ ुनषंगाने रयंाची ुदती करयाबाबत कोणती का यवाह
केल वा करयात येत आहे,
(४) नसयास, वलंबाची कारणे काय आहेत व याबाबतची सय:िथती काय आहे ?

ी. चंकंात पाटल :

(१), (२), (३) व (४) होय.
          सा वजनक बंाधकाम वभागाक ेड रयंाया देखभाल ुदतीसंदभात
वेळोवेळी नवेदने ात होत असतात.
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           ुतत रता हा  ुमख रायमा ग .२ दजाचा अ ूसन या रयाया
डंाबर ृपठभागास पडलेले ख ेड भन रता वाह ूतकसाठ ुसिथतीत ठेवयात आला
आहे. हा रता महवाचा रता असयाने रयाची ुदती वेळोवेळी नधी, नकष व
ाथयमा ुनसार हाती घेऊन ूप ण करयाचे नयोजन आहे.

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

अमरावती िजहा मयवत सहकार बँकेतील ैगरकारभार

(२७) *  १५५६   डॉ. ुसनल देश ुमख (अमरावती) :   समाननीय सहकार मंी ुपढल
गोटंचा ुखलासा करतील काय :-
(1) अमरावती िजहा बकेचे पदाधकार करत असलेया ैगरकारभाराबाबत अमरावती
िजहा सहकार बँक क मचार संघटनने दनंाक 14/06/2014 व दनंाक 12/11/2014
रोजी वा या ुसमारास सहकार आ ुयत व नबंधक सहकार संथा, ुपणे यंाचेक ेड तार
केल आहे, हे खरे आहे काय,
(2) असयास, सहकार आ ुयत व नबंधक सहकार संथा, ुपणे यंानी उपरोत तारवर
चौकशी कन अहवाल सादर करयाबाबत यंाचे प .अ थ/वसा/अम.अज.म.अमरावती
यंाना आदेश दले आहेत, हे ह खरे आहे काय,
(3) असयास, उपरोत दोह करणंाबाबत शासनाने चौकशी केल आहे काय, चौकशीत
काय आढळून आले तसेच सदर करणंात दोषंीवद शासनाने कोणती का यवाह केल
वा करयात येत आहे,
(4) नसयास, वलंबाची कारणे काय आहेत ?

ी. चंकंात पाटल : (1) होय, हे ंअशत: खरे आहे.
     सदरची तार वभागीय सहनबंधक, सहकार संथा, अमरावती यंाचे कायालयास
दनंाक 12-8-2014 रोजी सहकार आ ुयत व नबंधक, सहकार संथा, महारा
राय, ुपणे यंाचेकडून ात झालेल आहे. तसेच दनंाक 12-11-2014 ची तार
वभागीय सहनबंधक सहकार संथा, अमरावती या कायालयास सहकार आ ुयत व
नबंधक, सहकार संथा, महारा राय, ुपणे यंाचे कायालयाकडून ात झालेल
न ूसन सदरची तार तलपीचे वपात बँक क मचार संघटनेचे अय यंाचेकडून
दनंाक 15-11-2014 रोजी ात झालेल आहे.
(2) होय, हे खरे आहे,
     सहकार आ ुयत व नबंधक, सहकार संथा, महारा राय, ुपणे यंाचे कडून
ात झालेल तार वभागीय सहनबंधक सहकार संथा, अमरावती यंाचे प दनंाक
2-9-2014 अवये िजहा उपनबंधक सहकार संथा अमरावती यंाना पाठवल अ ूसन
याबाबत चौकशी कन अहवाल सादर करयाबाबत ुसचत करयात आलेले आहे.
(3) उपरोत दोह तारचे अ ुनषंगाने िजहा उपनबंधक, सहकार संथा, अमरावती
यंानी चौकशी ुस केलेल अ ूसन चौकशी संबंधाने बँकेला आवयक कागद पाची मागणी
केल आहे. अयाप चौकशी ुप ण झालेल नाह.
     चौकशी अहवालाया अ ुनषंगाने उचत का यवाह करयात येईल.
(4) न उावत नाह.

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

ुमड (िज.रायगड) येथील रयाया ुदतीबाबत
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(२८) *  ८०१   ी. ुसभाष उ फ पंडत ेशठ पाटल (अलबाग), ी. ैध यशील पाटल (पेण) :
   समाननीय सा वजनक बंाधकाम (सा वजनक उपमंासह) मंी ुपढल गोटंचा
ुखलासा करतील काय :-

(१) ुमड (िज.रायगड) शहरातील नारळी पोफळीया बागा, नवाबाचा राजवाडा, फणसाड
अभयारय, जंजीरा व प ुद ग कला या ुमळे दव सदवस प यटकंाची वाढ होत असतंाना
शहरातील रयंाची ुदरावथा झाल आहे, हे खरे आहे काय,
(२)  तसेच ुमड पा ूसन १० कलोमीटर ंअतरावरल खोराबंदर या ठकाणी जायासाठ
असणाया रयाचे काम बयाच दवसंापा ूसन अ धवट अवथेत अ ूसन या रयाया
मयभागी मोठे भगदाड पडयाने ेतथील नागरक व प यटक यंाना धोका नमाण झाला
आहे हेह  खरे आहे काय,
(३) असयास, उत दोह करणंाची शासनाने चौकशी केल आहे काय, चौकशीत काय
आढळून आले व तद ुनसार या ना ुदत रयंाची कामे लवकरात लवकर करयाबाबत
शासनाने कोणती का यवाह केल वा करयात येत आहे,
(४) नसयास, वलंबाची कारणे काय आहेत ?

ी. चंकंात पाटल : (१) नाह. रयाया डंाबर ृपठभागावरल ख ेड भन रता
वाह ुतकसाठ ुसिथतीत ठेवयंात आल आहे.
(२) नाह. तथाप, सदर रता मेर टाईम बोडाने बंाधला अ ूसन सया हा रता िजहा
परषद, रायगड यंाया अखयारत अ ूसन रयाया ुदतीचे काम मं ूजर नधी नकष
व ाथयमंा ुनसार हाती घेयाचे नयोजन आहे.
(३) व (४) न उावत नाह.

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

आदवासी आमशाळेतील वयायाना वाटप करयात
येणाया व ुतंची खरेद जात दराने केयाबाबत

(२९) *  ४०६२   ी.बाळासाहेब ुमरकुटे (नेवासा) :   समाननीय आदवासी वकास
मंी ुपढल गोटंचा ुखलासा करतील काय :-
(१) रायातील आदवासी आम शाळंासाठ तसेच आदवासीसाठ दरवष कोयवधी
पयंाची चक, वेटर, आम शाळातील ुमलंसाठ नाईट गाऊन, ुमलंासाठ ेस मोजे
या व ुतंची जात दराने खरेद केया करणी एक सदय समती दनंाक २० नो हबर,
२०१३ रोजीया शासन न णयावारे गठत करयात आल आहे, हे खरे आहे काय,
(२) असयास, सदर चौकशी ुप ण झाल आहे काय, चौकशीत काय आढळून आले
या ुनसार संबंधत दोषी अधकार व कंाटदार यंायावर कोणती का यवाह केल वा
करयात येत आहे,
(३) अयापप यत चौकशी ूप ण न झायास चौकशीया वलंबाची काय आहेत ?

ी. व ुण सवरा : (1) ंअशत: खरे आहे, आदवासी आमशाळंातील वयायासाठ
नात न ूमद केलेया व ुतं ैपक फत चक खरेद आण ोसीड ोटन पावडर
व मायो ुयन  खरेद करणात चौकशीसाठ दनंाक 20.11.2013 या शासन
न णयावये एक सदयीय समतीगठत करयात आल आहे.
(2) व (3) उपरोत न ूमद एक सदयीय समतीने यंाया अहवाल द.30 मे, 2014
रोजी आदवासी वकास वभागास सादर केलेला आहे. सदर अहवालावर का यवाह ुस
आहे.

-----------------
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रायातील आमशाळंातील शाळकर वयायाना
आवयक सोयी ुसवधा उपलध कन देयाबाबत

(३०) *  २६३९   ी.अ ूब आजमी (मान ूख द शवाजीनगर) :   समाननीय आदवासी
वकास मंी ुपढल गोटंचा ुखलासा करतील काय :-
(१) रायातील आमशाळंातील  वयायाना आवयक सोयी ुसवधा उपलध
करयाबाबत माननीय उच यायालयाया यायपीठाकडून माहे ुज ैल, २०१४ या
ुसमारास आदेश दले हो ेत, हे खरे आहे काय,

(२) असयास, उत नंाबाबत आमशाळंाना कोणया ुसवधंाची आवयकता आहे
व ती ुप ण करयासाठ शासनाने माहे नो हबर, २०१४ अखेर प यत कोणती का यवाह
केल आहे वा करणार आहे,
(३) नसयास, वलंबाची कारणे काय आहेत  ?

ी. व ुण सवरा : (1) व (2) रायातील आमशाळंातील वयायाया ृम ूंयया
अ ुनषंगाने ी.र ंव तळपे यंाना मा.उच यायालय, ुमंबई येथे जनहत याचका
.69/2013 दाखल केल आहे.
     मा.उच यायालयाने द.18/06/2014 रोजी स व आमशाळंाची तपासणी
करयाया व या आमशाळंामये ुमलंाना ुमल ूभत ुसवधा देयात येत नाहत. यंाचे
अ ुनदान बंद करयाचे आदेश दलेले आहेत.
     मा.यायालयाया आदेशास अ ुनसन रायातील स व शासकय व अ ुनदानत
आमशाळंाची तपासणी ऑगट, 2014 मये करयात आलेल आहे. स व तपासणी
अहवाल एकत कन यंाचे वलेषण करयासाठ टाटा इिट ुयट ऑफ सोशल
सायस, च ूबर यंाचेक ेड सोपवयात आलेले अ ूसन यंाचा अहवाल अयाप अात आहे.
(3) न उावत नाह.

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

परभणी िजयातील गोदावर नदवर ूपल बंाधयाबाबत

(३१) *  २२६२   ी.म ुध ूसदन के (गंगाखेड) :   समाननीय सा वजनक बंाधकाम
(सा वजनक उपमंासह) मंी ुपढल गोटंचा ुखलासा करतील काय :-
(१) परभणी िजयातील गोदावर नदवर ूपल नसयाने गंगाखेड शहराया उतरेक ेड
असलेया १४ गावंातील नागरकंाना येया व जायासाठ २० कलोमीटरचा ूदरचा वास
करावा लागत आहे, हे खरे आहे काय,
(२) असयास, सदर नदवर ूपल बंाधयाची मागणी थानक नागरक शासनाक ेड
सातयाने करत आहेत, हे खरे आहे काय,
(३) असयास, सदर मागणीया अ ुनषंगाने सदर नदवर ूपल बंाधयाबाबत शासनाने
कोणती का यवाह केल वा करयात येत आहे,
(४) अयाप कोणतीच का यवाह केल नसयास, वलंबाची कारणे काय आहेत ?

ी. चंकंात पाटल : (१) होय.
(२) होय.
(३) व (४) नाधीन ुपलाचा ताव, का यकार अभ ंयता, िजहा परषद (बंाधकाम)
वभाग, परभणी यंाया द.१९.८.२०१३ या पावये िजहा नयोजन व वकास
समती, परभणी  यंायाक ेड सादर करयात आला आहे. तथाप, सदर कामास अयाप
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मायता अात अ ूसन िजहा नयोजन समतीची मायता ात झाया ंनतर, नकष
व नधीया उपलध ेत ुनसार काम हाती घेयाचा यन राहल.

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

रायातील इचलकंरजी, मालेगाव, भवंडी, सोला ूपर भागातील
पावर ुलम उयोगंाना शासनात फ सवलती देयाबाबत

(३२) *  २२०९   ी.इतीयाज सयद (औरंगाबाद मय), ॅअड.वारस पठाण (भायखळा),
कुमार णती  ंशदे (सोला ूपर शहर मय) :   समाननीय वोयोग मंी ुपढल
गोटंचा ुखलासा करतील काय :-
(१) रायातील इचलकरंजी, मालेगंाव, भवंडी, सोला ूपर इयाद भागात का यरत पावर ुलम
उयोग मंद ुमळे डबघाईला असयाने कामगारंावर उपासमारची वेळ आल अ ूसन
  या उयोगाला शासनात फ व ेशष सवलती उदा.वीज ुपरवठा तसेच पाया ूभत सोई ुसवधा
ुपरवयाची मागणी जनतनधी, ववध संघटना, जागक नागरक यंानी मा.मंी

(वोयोग),मा.मंी (उयोग) मा.रायमंी (वोयोग) यंायाक ेड माहे ऑगट,
२०१४ वा या दरयान नवेदनावारे केल आहे, हे खरे आहे काय,
(२) तसेच सोला ूपर िजहयात सन २००४ मये शासनाकडून ंयमाग यावसायकंाना ५०
टके अ ुनदानाचे पॅकेज देयात आले अ ूसन या पॅकेजयोज नत गत ५० टके अ ुनदान ात
बँकेनी ुपन वसनाची योजना ८ ेत ९ व ष होऊन देखील राबवल नसयाने सोला ूपरातील
जवळपास २५०० ंयामाग यावसायकंाचे उयोग बंद पडया ुमळे सोला ूपरातील ंयमाग
घटक बेरोजगार झालेले अ ूसन यंायावर उपासमारची वेळ आल असयाचे माहे
नो हबर २०१४ मये वा या दरयान नद शनास आले हे खरे आहे काय,
(3) तसेच या ंयामागधारकंावर अवसायकंानी कलम १०१ अवये व ूसलया नोटसा
लेखापरकंाची फौजदार नोटसा तसेच डी.आर.ट .कडून ुस असलेया कजाया
व ूसल ुमळे या ंयमागधारकंावर आमहया करयाची वेळ आलेल आहे, हे खरे आहे
काय,
(४) शासन न णय स. ंयमाग १०२००३/..१५२/टेस-३ द.११.२.२००४ मये
ी.काश आवा ेड यंाया अय ेतखाल रायातील ंयामागधारकंाया समयंाबाबत
समतीने यंाया समया जा ूणन शासनाक ेड अहवाल सादर केलेला होता, परं ुत या
न णयाची अ ूजनह ंअमलबाजावणी करयात आलेल नाह हे ह खरे आहे काय,
(५) असयास, या ंयमाग घटकंाना ुपनि जवीत करयासाठ शासनाने काय का यवाह
केल वा करयात येत आहे,
(६) ५० टके लाभाथ ंयमाग घटकंाचे ुपन:जीवनाचा का यमा ंअत गत नवीन
औयोगक धोरणाचा २०१३ मये समावेश केले आहे काय, नसयास वलंबाची कारणे
काय आहेत?

ी. चंकंात पाटल : (१) ंयमागधारकंाया अडचणीबाबत नवेदने ात झाल आहेत,
(२) आण (३) सोला ूपर िजयातील १४०७ ंयभाग धारकंाचे ५० टके क ज शासनाने
संबंधत बँकंाना अदा केलेले आहे.तथाप यामधील ४६७ ंयमाग धारकंानी, शासनाने
यंाचे ५० टके क ज अदा केया ंनतरह उ वरत ५० टके क ज न फेडया ुमळे संबंधत
बँकंानी का यवाह ुस केलेल आहे. .
(४) व (५) सदर अहवाला ुनसार शासनाने उयोग वभागामा फत रायामधील ंयमाग
धारकंाया क ज करणी .३४.८९ कोट अदा केले आहेत. यामये सोला ूपरमधील
१४०७ ंयमागधारकंाया .२३.७४ कोटचा समावेश आहे. याशवाय सोला ूपरमधील
ंयमागधारकंाना याज सवलतीपोट .१०.३९ कोट अदा करयात आले आहेत. या ुमळे

न णयाची ंअमलबजावणी करयात आलेल नाह, हे खरे नाह.
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(६) औयोगक धोरण हे स व कारया उयोगाकरता करयात आले असयाने
यामये ंयमाग घटकंाचा वेगळा उलेख करयात आलेला नाह.

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

अहमदनगर येथील उडाण ुपलाया बंाधकामाबाबत

(३३) *  २३५७   ी.संाम जगताप (अहमदनगर शहर) :   समाननीय सा वजनक
बंाधकाम (सा वजनक उपमंासह) मंी ुपढल गोटंचा ुखलासा करतील काय :-
(१) अहमदनगर शहरातील वाढया वाह ुतकवर मात करयासाठ व नागरकंाना ुसलभ
वाह ूतक करयंात यावी यासाठ पाटल हॉिपटल सकर चौक उडाण ूपल बंाधयाचा
न णय शासनाने सन २००३-२००४ या वषात घेऊन सदर ुपलाया कामास अयाप
ुसवात करयंात आल नाह, हे  खरे आहे काय,

(२) असयास, उत करणंाची चौकशी करयात आल आहे काय, चौकशीत काय
आढळून आले व तद ुनसार सदरहू ुपलाचे काम ताकाळ ुस करयाबाबत कोणती
का यवाह केल वा करयात येत आहे,
(३) तसेच अहमदनगर शहरातील नागरकंाना ुसलभ वाह ूतक होयासाठ सदरचा
उडाण ूपल तातडीने बंाधणेबाबत शासनाने कोणती का यवाह केल वा करयंात येत आहे,
(४) नसयास, उत दोह करणी वलंबाची कारणे काय आहेत ?

ी. चंकंात पाटल : (१) होय.
(२) सदर करणी लवाद मंडळासमोर का यवाह गतीत आहे.
(३) नवदेतील तर ुतद ुनसार उडाण ुपलाचे बंाधकाम वरत ुस करयाया टने
का यवाह करयात येत आहे.
(४) न उावत नाह.

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

ुमंबई िजहा मयवत बँकेत ुसमारे 400 कोट पयंाचा झालेला ैगरयवहार

(३४) *  २४२६   ी.काश ुस व (मागाठाणे), ी.न र पवार (कयाण पिचम) :
   समाननीय सहकार मंी ुपढल गोटंचा ुखलासा करतील काय :-

(1) ुमंबई िजहा मयवत बँकेत ुसमारे 400 कोट पयंाचा ैगरयवहार झायाने
या करणी जबाबदार असणाया संचालक मंडळ व अधकायावर फौजदार कारवाई
करयाची शफारस करणारा अहवाल िजहा उपनबंधक सहकार संथेया तपासणी
अधकायंानी सहकार आ ुयत यंाना दनंाक 1 ऑटोबर, 2013 वा या ुसमारास
सादर केला आहे, हे खरे आहे काय,
(2) असयास, सदरल अहवालाया अ ुनषंगाने बॅकेत झालेया ैगरयवहाराचे वप
काय आहे व उा अहवाला ुनसार शासनाने दोषंीवर कोणती कारवाई केल वा करयात
येत आहे,
(3) नसयास, वलंबाची कारणे काय आहेत?

ी. चंकंात पाटल : (१) हे खरे नाह.
    िजहा उपनबंधक सहकार संथा, ुमंबई यंाया तपासणी पथकाने चौकशी कन

ंअतरम अहवाल द.३.१०.२०१३ रोजी व ंअतम तपासणी अहवाल द.६.१२.२०१३ रोजी
वभागीय सहनबंधक सहकार संथा, ुमंबई यंाना सादर केला अ ूसन बँकेया जबाबदार
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संचालका वद कलम ११० या ताव सहकार आ ुयत व नबंधक सहकार संथा,
ुपणे यंायाक ेड द.२४.१२.२०१३ रोजी सादर केला. तथाप, फौजदार कारवाई करयास

शफारस करणारा अहवाल सहकार आ ुयत व नबंधक सहकार संथा, ुपणे यंाना
सादर करयात आलेला नाह.
(२) तपासणी अधकार िजहा उपनबंधक सहकार संथा (३) ुमंबई यंाया तपासणी
अहवालात
     १) क ज मं ूजर व वतरणामये अधयमतता
     २) बँकेया नधीबाबत कायदेशीर अधकाराचा ैगरवापर करणे.
     ३) नयाचे वनयोजन ुचकया पदतीने ठरवणे.
     अशा कारे ैगरयवहाराचे ुमये न ूमद केले आहेत.
     यासंबधी दनंाक २.६.२०१४ रोजी वभागीय सहनबंधक, सहकार संथा, ुमंबई
यंाया पावये चाचणी लेखापरण करयासाठ आदेश काढयात आले आहेत, चाचणी
लेखापरण अहवाल ात झाया ंनतर झालेया ैगरयवहारासंबंधी योय कारवाई
करणे शय होईल.
(३) न उावत नाह.

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

हातक ंणगले ता ुलयातील (िज.कोहा ूपर) .िज.मंा..
20 कडी येथे पंचगंगा नदवर मोठा ूपल बंाधणेबाबत

(३५) *  १९८३   ी. ुसरेश हाळवणकर (इचलकरंजी) :   समाननीय सा वजनक
बंाधकाम (सा वजनक उपमंासह) मंी ुपढल गोटंचा ुखलासा करतील काय :-
(१) हातक ंणगले ता ुलयातील (िज. कोहा ूपर) .िज.मंा.. २० कडी येथे पंचगंगा
नदवर मोठा ूपल बंाधणे बाबतचा ताव का यकार अभ ंयता, सा वजनक बंाधकाम
दण, कोहा ूपर यंानी शासनास माहे ूजन, २०१३ मये वा या दरयान सी.आर.एफ.

ंअत गत सादर केलेला आहे, हे खरे आहे काय,
(२) असयास, उत ुपलाचे बंाधकाम झायास इचलकरंजी कोहा ूपर हे ंअतर १० क.मी
ने कमी होणार अ ूसन हातक ंणगले व करवीर ता ुलयात अनेक गावात दळणवळण ुस
होणार आहे, हे ह खरे आहे काय,
(३) असयास, उत तावास मं ूजर देयाबाबत शासनाने कोणती का यवाह केल
वा करयात येत आहे,
(४) नसयास, वलंबाची कारणे काय आहेत ?

ी. चंकंात पाटल : (१) होय, हे खरे आहे. तथाप, यास क शासनाची मं ूजर
ात झाल नाह.
(२) सदर ुपलाचे बंाधकाम झायास इचलकरंजी ेत कोहा ूपर शहर हे ंअतर ५ क.मी.
ने कमी होणार अ ूसन हातक ंणगले व करवीर ता ुलयात अनेक गावात दळणवळण
ुस हो ूव शकेल.

(३) व (४) नाधीन ुपलाचा ताव कय मा ग नधी ंअत गत माय ेतकरता
द.१३.०८.२०१४ या शासनपावये ुपन:च कशासनाक ेड माय ेतसाठ पाठवयात
आलेला आहे. तथाप यास अयाप मायता ात झालेल नाह. सदर ुपलाचे काम
मं ूजर, नकष व नधी उपलध ेतया अधीन राहून हाती घेयाचा यन राहल.

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

धरणगाव (िज.जळगंाव) येथे रेवे गेटवरल
उडाण ुपलाखालल रयाया ुदतीबाबत
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(३६) *  २३०९   ी. ुगलाबराव पाटल (जळगाव ामीण) :   समाननीय सा वजनक
बंाधकाम (सा वजनक उपमंासह) मंी ुपढल गोटंचा ुखलासा करतील काय :-
(१) धरणगाव (िज.जळगंाव) येथे दनंाक १० व ११ नो हबर, २०१४ रोजी झालेया
ुमसळधार पावसा ुमळे रेवे गेटवरल उडाण ुपलाखालल रयामये ख ेड पडून,

पाणी साचया ुमळे अनेक यतंीया वाहनंाचे ुनकसान झाले अ ूसन अनेकंाना शाररक
ुदखापती झाया, हे खरे आहे काय,

(२) असयास, सदर रताचे काम ठेकेदाराने वरत ूप ण करावे अशी मागणी थानक
जन ेतने संबंधत उपअभ ंयता अधकायंाना नवेदनावारे केल आहे, हे ह खरे आहे
काय,
(३) असयास, सदर नवेदनाया अ ुनषंगाने सदरहू रयाची ुदती करयासाठ
कोणती का यवाह करयात आल आहे वा येत आहे,
(४) नसयास, वलंबाची कारणे काय आहेत व सदरहू नाबाबतची सय:िथती काय
आहे ?

ी. चंकंात पाटल : १) ंअशत: खरे आहे.
२) होय.
३) उडाण ुपलाखालल ता ुपरया वपात वापरयात येणा-या खडीया रयावरल
ख ेड ुदतीचे काम ूप ण करयास आले आहे.
४) न उ भवत नाह.

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

नागोठाणे (ता.पनवेल, िज.रायगड) येथील वाकणया ुमंबई गोवा
महामा ग मंाक 17 वरल ंइजकालन ुपलाया ुदतीबाबत

(३७) *  ३४३६   ी.अमन पटेल ( ुमंबादेवी) :   समाननीय सा वजनक बंाधकाम
(सा वजनक उपमंासह) मंी ुपढल गोटंचा ुखलासा करतील काय :-

(१) नागोठाणे (ता.पनवेल, िज.रायगड)  येथील वाकणया ुमंबई गोवा महामा ग मंाक
१७ वरल ंइजकालन ुपलाया स व गायंावर जंगल झाडंाची लागवडसय वाढ
मोया माणात झाल अ ूसन या ुमळे ुपलाला धोका नमाण झाला असयाचे माहे
ुज ैल, २०१४  मये  वा या दरयान नद शनास आले आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असयास, याबाबत चौकशी करयात आल आहे काय असयास चौकशीत काय
आढळून आले व त ुनसार ुपलाया ुसरत ेतबाबत कोणती का यवाह केल वा करयात
येत आहे,

(३) नसयास,  वलंबाची कारणे काय आहेत ?

ी. चंकंात पाटल : (१) नागोठणे (ता.रोहा, िज.रायगड)  येथील वाकणाया ंअबा
नदवरल ुपलावर झुडपंाची वाढ झालेल आहे. सयिथतीत ंउच झुडपे काढल अ ूसन
लहान झुडपे काढयाचे काम गतपथावर आहे.
(२) सदर ुपलावरल झुडपी काढयाकरता कपाचे वतं अभ ंयता यंायामा फत
उयोजकास ूसचना देयात आया आहेत. तसेच वषयंाकत ुपल ुसिथतीत
ठेवयाबाबत उयोजकास वेळोवेळी ूसचना देयात आया आहेत.
(३) न उावत नाह.
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-----------------

ीव धन ता ुलयातील (िज.रायगड) दघी, वडवल फाटा दघी ेत
नानवल, आदगाव, बागमंाडला-कोलमंाडला ेत नगडी बाजारपेठ, बोल
पंचतन बाजारपेठ, दवेआगर, हरहरेवर या रयंाया ुदतीबाबत

(३८) *  २८९१   ी.भरत ेशठ गोगावले (महाड) :   समाननीय सा वजनक बंाधकाम
(सा वजनक उपमंासह) मंी ुपढल गोटंचा ुखलासा करतील काय :-
(१)  ीव धन ता ुलयातील (िजहा रायगड)  दघी, वडवल फाटा दघी ेत
नानवल, आदगाव, बागमंाडला-कोलमंाडला ेत नगडी बाजारपेठ, बोल पंचतन बाजारपेठ,
दवेआगर, हरहरेवर या  ुमख रयासह इतर रयाची अ ंयत ुदरावथा झायाचे
माहे ऑटोबर, २०१४ मये वा या दरयान नद शनास आले आहे, हे खरे आहे काय,
(२) असयास, ीव धन ता ुलका हा प यटनाया टने महवाचा अ ूसन याठकाणी
लाखया संयेने प यटन येत असतात, हे ह खरे आहे काय,
(३) असयास, याबाबत शासनाने चौकशी केल आहे काय, चैाकशीत काय आढळून
आले व तद ुनसार परदेशी प यटकंाची लणीय संया लात घेता उपरोत रयंाची
ताकाळ ुदती करयाबाबत शासनाने कोणती का यवाह केल वा करयात येत आहे,
(४) नसयास, वलंबाची कारणे काय आहेत व याबाबतची सय:िथती काय आहे ?

ी. चंकंात पाटल : (१) नाह.
       सयिथतीत नात न ूूमद केलेले र ेत ुसिथतीत अ ूसन रयंावरल वाह ूतक
ुसरळीपणे ुस आहे.

(२) (३) व (४) न उावत नाह.
-----------------

मौजे दारफळ ता.उतर सोला ूपर येथील ६२ एकरावर रेशीम पा क उभारयाबाबत

(३९) *  २२४२   कुमार णती  ंशदे (सोला ूपर शहर मय) :   समाननीय वोयोग
मंी ुपढल गोटंचा ुखलासा करतील काय :-
(१) सोला ूपर िजयातील राय कृषी वकास योजने ूतन मौजे दारफळ (ता.उतर
सोला ूपर) येथील ६२ एकरावर रेशीम पा क उभारयाचा न णयास सहकार व वोयोग
वभागाने दनंाक १४ स टबर, २०१४ रोजी वा या ुसमारास मायता दल आहे, हे
खरे आहे काय,
(२) असयास, उत करणी रेशीम पा क उभारयासाठ नधीची तर ूतद करयात
आल आहे काय,
(३) असयास, उत दोह करणंाबाबत शासनाने कोणती का यवाह केल वा करयात
येत आहे,
(४) नसयास, वलंबाची कारणे काय आहेत तसेच रेशीम पा क उभारयास कती
कालावधी लागेल ?

ी. चंकंात पाटल : (१) व (२) होय, सहकार, पणन व वोयोग वभागाया द.६
स टबर, २०१४ या शासन न णयावये रेशीम पा क उभारयाया तावास शासकय
मायता देयात आल आहे.
(३) व (४) सदर जमन माळढोक अभयारयासाठ अध ूसंचत करयात आल होती.
तथाप, खासगी जमनी माळढोक पी अभयारयाया अध ूसचने ूतन वगळयाबाबतची
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शफारस राय वयजीव सलागार मंडळाने माय केल आहे. तसा अहवाल राय
शासनाने कय वय जीव मंडळाक ेड पाठवला अ ूसन यावरल न णय अयाप लंबत
आहे. कय वयजीव मंडळाया न णया ंनतरच यासंदभात ुपढल का यवाह करता येईल.

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

कोहा ूपर-संागल या ुदसया महामागावरल रयाया ुदतीबाबत

(४०) *  २८३०   डॉ. ुसिजत मणचेकर (हातक ंणगले), ी.राजेश ीरसागर (कोहा ूपर
उतर) :   समाननीय सा वजनक बंाधकाम (सा वजनक उपमंासह) मंी ुपढल
गोटंचा ुखलासा करतील काय :-
(१) कोहा ूपर-संागल या ुदसया महामागाकरता गेया दोन वषापा ूसन कया
रयंासाठ मातीचा, ुमरमाचा भराव कन सदरहू काम  अ ूपणावथेत असया ुमळे हा
महामा ग धोयाचा झाला आहे, हे खरे आहे काय,
(२) असयास याबाबत चौकशी केल आहे काय, चौकशीत काय आढळून आले व
त ुनसार सदरहू रयाचे काम ताकाळ ूप ण करयाबाबत कोणती का यवाह केल वा
करयात येत आहे,
(३) नसयास वलंबाची  कारणे काय आहेत व सदरचा महामा ग कती कालावधीत
ूप ण होणे अपेत आहे ?

ी. चंकंात पाटल : (१) हे खरे नाह.
(२) खाजगीकरणंात गत बंाधा वापरा हतंातरत करा या तवावर शरोल (कोहा ूपर)
ेत संागल रयाची ुसधारणा करणे हे काम गतीपथावर आहे.

(३) नवदा शत ुनसार सदर काम ूप ण करयात येईल.
-----------------

नाग ूपर, उमरेड, भसी, च ूमर, ेशगाव, वरोरा, वणी, करंजी,
रायमागास दजनत कन राय महामा ग घोषत करणेबाबत

(४१) *  ३९५२   ी.बंट भंागडया (च ूमर) :   समाननीय सा वजनक बंाधकाम
(सा वजनक उपमंासह) मंी ुपढल गोटंचा ुखलासा करतील काय :-
(१) नाग ूपर-उमरेड-भसी-च ूमर- ेशगाव-वरोरा वणी कंारजी या राय मागास सा वजनक
बंाधकाम वभागाया र ेत वभागाने मंालय, ुमंबईवारा क शासनाक ेड दनंाक १
स टबर, २०१४ रोजीचे ुसमारास दजनत कन राय महामा ग घोषत कन बंाधकाम
करणेबाबत ताव पाठवला आहे, हे खरे आहे काय,
(२) असयास, सदर मागास भारत सरकारकडून दजत आदेश राा शासनास ात
झालेला आहे, हे ह खरे आहे काय,
(३) असयास, सदर दजनत राय महामागा च य बंाधकाम, नवदा व वासी
वाह ूतक ुस करयासाठ निचत कालावधी ठरवयात आले आहे काय,
(४) असयास, सदर रयाचे बंाधकाम करयासाठ नयोजन करताना कमीत कमी

ंअतरासह नागमोडी वळणे सरळ करयाचे ठरवयात आलेले आहेत, हे ह खरे आहे काय,
(५) असयास, सदर  रता बंाधकाम कधीप यत वाह ूतकस उपलध होणे अपेत आहे ?

ी. चंकंात पाटल : (१) होय.
(२) होय.
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(३) नाह.
(४) नाह.
     या कपासाठ वतं सलागार नेमयाची या नवदा तरावर आहे.
(५) सदर रता सया वाह ूतकस उपलध आहे.

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

रायातील सहकार साखर कारखायंाया का यकार संचालकंाया न ुयतीबाबत

(४२) *  ४८०   ी.बा ुबराव पाच ण (शर) :   समाननीय सहकार मंी ुपढल
गोटंचा ुखलासा करतील काय :-
(१) रायातील एकूण १६५ सहकार साखर कारखायंा ैपक ुस असलेया ११० साखर
कारखायंा ैपक ८० साखर कारखायंाचा का यभार भार का यकार संचालक चालवत
आहेत, हे खरे आहे काय,
(२) असयास, का यकार संचालक (मॅनेिजंग डायरेटर) न ुयतीसाठ आवयक
असलेया पॅनलच गेल १० व ष रखडलेले आहे, हे खरे आहे काय,
(३) असयास, साखर कारखायंाया का यकार संचालकंाया न ुयतीबाबत
शासनामा फत कोणती का यवाह केल वा करयात येत आहे,
(४) नसयास, वलंबाची कारणे काय आहेत ?

ी. चंकंात पाटल : (१) हे खरे नाह.
     गाळप हंगाप २०१४-१५ मये सय:िथतीत ९५ सहकार साखर कारखायंानी
गाळप हंगाम ुस केला आहे. या ैपक ४४ सहकार साखर कारखायंावर भार का यकार
संचालक का यरत आहेत.
(२), (३), व (४) सहकार साखर कारखायंावर न ुयती करावयाया का यकार
संचालकंाची तालका (पॅनल) तयार करयाची या ुस करयात आल होती, तथाप,
मा.उच यायालयात या संदभात ८ याचका ंअतम न णयासाठ लंबत असया ुमळे
का यकार संचालकंाची तालका (पॅनल) तयार करयासाठची या अ ुप ण आहे.

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

शासनाया सामािजक याय वभागाया व ेशष घटक
योजने ंअत गत मागासवगय सहकार संथामये झालेला ैगरयवहार

(४३) *  ३७५६   ी.रमेश कदम (मोहोळ), ी.िज त आहाड ( ुमंा कळवा) :
   समाननीय सामािजक याय मंी ुपढल गोटंचा ुखलासा करतील काय :-
(१) शासनाया सामािजक याय वभागाया व ेशष घटक योजने ंअत गत मागासवगय
सहकार संथामये झालेला ैगरयवहारची चौकशी कन डॉ.बाबासाहेब ंआब ेडकर
संशोधन क, ुपणे यंानी आपला अहवाल माहे मा च, २०१० मये शासनाक ेड सादर
केला आहे, हे खरे आहे काय,
(२)असयास, अहवालाया शफारशंीचे थोडयात वप काय आहे,
(३)असयास , शफारशंीवर शासनाने कोणता न णय घेतला आहे वा घेयात येत आहे,
(४) नसयास, वलंबाची कारणे काय आहेत ?

: (1) होय.
(2) अहवालाया शफारशंीचे थोडयात वप,
अ) सदयंाचे जात माणपाची तपासणी न करणे.
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ब) कप अहवाल सादर करतंाना संथा या 5% व हयाची रकम जमा दाखवतात
पण मं ुजर ंनतर ती रकम काढयात ये ेत.
क) पहया हता मळाया ंनतर संथंाकडून यवसायाची जागा बदलयात ये ेत.
ड) ताव सादर करतंाना बँकंाकडून अथवा वतीय संथंाकडून हमीप दले जा ेत
पण ंनतर क ज ुपरवठा केला जात नाह.
(3) उपरोत माणे अहवालातील शफारशी ुनसार शासनाने खाललमाणे ूसचना
न गमीत केया आहेत.
अ) अ ुन ूसचत जातीया स व सहकार संथंानी स व सभासदंाची जात पडताळणी कन
घेयासाठ कळवले अ ूसन याशवाय मं ूजर अ थसहाय उचल करता येणार नाह असेह
ुसचीत केले आहे.

ब)  संथेस ुदसरा हता मं ूजर करता ताव सादर करया ूपव 5% वहसा खायात
जमा असयाचा ुपरावा सादर करयाबाबत नदेश दलेत.
क) जागा बदलाबाबत आ ुयत, समाज कयाण, ुपणे यंाची परवानगी घेतयाशवाय
संथेस कप इमारत बंाधकामास ुसवात करता येणार नाह,
असे नदेश दले आहेत.
ड) वतीय संथंाकडून क ज मळवणे सोपे जावे ह ूणन संथेस देयात आलेले भाग
भंाडवल व क ज परतफेड होईप यत तारणगहाण खतावर 25%  पहला हक वतीय
संथेचा व ुदसरा 75% हक शासनाचा राहल असे आदेश न गमीत केले आहेत.
(4) न उावत नाह.

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

ुमंबई -आगरा राय महामा ग . ३ या तसया टयातील
गदे ेत  ंपपळगंाव बसवंत या दरयानया ंदकरणाबाबत

(४४) *  ४१०२   ी.न र पवार (कयाण पिचम) :   समाननीय सा वजनक
बंाधकाम (सा वजनक उपमंासह) मंी ुपढल गोटंचा ुखलासा करतील काय :-
(१) ुमंबई आगरा राटय महामा ग . ३ या तसया टयातील गदे ेत  ंपपळगंाव
बसवंत या दरयानचे  ंदकरण अशोका बड कॉन आण एल ॲड ट कंपयंानी
सं ुयतीकरया केले अ ूसन ठरावक वेळेत काम ूप ण न झाया ुमळे अखेर ७५ टके
काम ुप ण झयाचा दावा करत  ंपपळगाव बसवंत येथे दनंाक २ ऑटोबर, २०१२
पा ूसन वरोध असतानाह टोलनाका ुस करयात आला. तसेच अयाप ह हायवेचे
काम अ ूप ण असताना  टोल नायावर  माहे मा च, २०१४ पा ूसन तपट दरवाढ ला ूग
करयात आल, हे खरे आहे काय,
(२) असयास, वाहन चालकंाकडून सं ुप णपणे टोल व ूसल केल जात अ ूसन वाहन
चालकंाना सवतम सेवा उपलध करयात आलेल नाह, तसेच आडगंाव, ओझर
वलोळी यासह ववध ठकाणी अयाप काम संथ गतीने ुस असतानाह टोल तपट
वाढवयात असयाने नागरकंामये  असंतोष पसरलेल आहे, हे आहे काय,
(३) असयास, याबाबत चौकशी केल आहे काय, चौकशीत काय आढळून आले, व
तद ुनसार सदरहू गदे ेत  ंपपळगाव बसवंत दरयंाया हायवे ंद करणाचे काम अ ूप ण
असताना ह तपट टोल आकरयाची कारणे काय आहेत,
(४) याबाबत चौकशी करयात आल नसयास, वलंबाची कारणे काय आहेत ?

ी. चंकंात पाटल : (१) सवलत करारनामा व राय महामा ग टोल धोरणा ूतन
राय महामा ग ाधकरणाकडून टोल व ुसल केल जा ेत.
(२) सवलत करारनाया ुनसार कामे केल अ ूसन, काह ठकाणी ूभसंपादनाअभावी काम
होऊ शकलेले नाह.
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(३) उावत नाह.
(४) न उावत नाह.

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

ंअबरनाथ येथील ुसयदय को.ऑप.हॉ ंसग
सोसायटवर खरेद-व हतंातरणाची असलेल बंद

(४५) *  १६३५   डॉ.बालाजी कणीकर ( ंअबरनाथ) :   समाननीय मह ूसल मंी
ुपढल गोटंचा ुखलासा करतील काय :-

(1) ंअबरनाथ येथील सवात ुजया ुसयदय को.ऑप. हो ंसग सोसायटला गेया आठ
वषापा ूसन अट व शत भंगाचे कारण दाख ूवन खरेद-व हतंातरणाची बंद आहे,
हे खरे आहे काय,
(2) असयास, उत करणी शासनाने चौकशी केल आहे काय, चौकशीत काय
आढळून आले व तद ुनसार वरल सोसायटस खरेद-व हतंातरणास घातलेल बंद
उठवयासाठ शासनाने कोणती का यवाह केल वा करयात येत आहे,
(3) नसयास वलंबाची कारणे काय तसेच ?

ी. एकनाथराव खडसे : (१) हे ंअशत: खरे आहे.
(२) व (३)  ूतत करणी धोरणामक न णय तावत अ ूसन संबंधत वभागंाया
अभाया ंनतर आवयक न णय घेयाची का यवाह करणेत येईल.

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

आदवासी समाजाया वकासासाठ राखीव
ठेवयात आलेला नधी उपयोगात न आणयाबाबत

(४६) *  २५४८   ी.कुणाल पाटल ( ुधळे ामीण), ी.अलम ेशख (मालाड पिचम),
ी.अमन पटेल ( ुमंबादेवी) :   समाननीय आदवासी वकास मंी ुपढल गोटंचा
ुखलासा करतील काय :-

(१) रायातील मराठा, धनगर, ुमिलम व इतर समाजामाणे आदवासंीचा वकास होणे
अपेत असतानंाह यंायासाठ नध राखीव ठेवयाचे  शासनाचे धोरण असतानंाह
आदवासंीसाठ राखीव ठेवलेले नऊ हजार कोट पये वापरलेच नसयाचे  माहे
ऑटोबर, २०१४ मये  वा या ुसमारास नद शनास आले, हे खरे आहे काय,
(२) असयास , या ुनसार आदवासंीचा नधी यंायासाठ वापरयाबाबत तसेच उत
  नधी न वापरता शलक ठेवणा-या अधका-यंावर शासनाने कोणती कारवाई केल
आहे  वा करयात येत आहे,
(३) असयास, या करणी चौकशी करयात आल आहे काय, व यात  काय आढळून
आले आहे ,
(४) अयाप कोणती का यवाह  करयात आल नसयास वलंबाची कारणे काय आहेत?

ी. व ुण सवरा : (1) हे खरे नाह.
(2), (3) व (4) न उावत नाह.

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

संागल िजहा मयवत सहकार बँकेत २००१ ेत २०१२
या कालावधीत चार कोट १८ लाखंाचा झालेला ैगरयवहार
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(४७) *  ३५६४   ी.पेश हा े (भवंडी ूप व) :   समाननीय सहकार मंी ुपढल
गोटंचा ुखलासा करतील काय :-
(१) संागल िजहा मयवत सहकार बँकेत सन २००१ ेत २०१२ या कालावधीत चार
कोट १८ लाखंाचा ैगरयवहार झायाचे दनंाक २४ नो हबर, २०१४ रोजी वा या ुसमारास
चौकशी अधकार यंानी सादर केलेया अहवालात आढळून आले, हे खरे आहे काय,
(२) असयास, या अहवाला ुनसार कती जण दोषी आढळून आले व यंाचेवर कोणया
कलमावये ुगहा दाखल करयात आला आहे काय,
(३) असयास, संबंधतावर  कोणती कारवाई केल वा करयात येत आहे,
(४) अयाप कोणतीच कारवाई केल नसयास, वलंबाची कारणे काय आहेत ?

ी. चंकंात पाटल : (१) होय, अशंत: खरे आहे.
     महारा सहकार संथा अधनयम १९६० चे कलम ८३ अवये करयात
आलेया चौकशी ंअती सदर बँकेस .४,१८,१६,०००/- इतया रकमेचे आ थक ुनकसान/
ती झायाचे नद शनास आले आहे. तथाप, ैगरयवहार झायाचे अहवालात न ुमद
करयात आलेले नाह.
(२) सदर चौकशीमये ैगरयवहार झाला असयाचे आढळून आलेले नाह या ुमळे ुगहा
दाखल करयाचा न उावत नाह.
(३) महारा सहकार संथा अधनयम, १९६० चे कलम (४) ८३ मधील तर ूतद ुनसार
सदर अहवालातील नक ष बँकेस द.३.१२.२०१४ रोजीया पाने कळवयात आले
अ ूसन, कलम ८८ अवये चौकशीचे आदेश सवर पारत करयात येत आहेत.
(४) चौकशी अहवाल ात होताच ुपढल का यवाह ुस केल असयाने वलंबाची न
उावत नाह.

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

पालघर िजयातील टेन मनोर वाडा भवंडी रयाया
चौपदरकरणाचे काम अ धवट िथतीत झायाबाबत

(४८) *  ३२४२   ी.ह त ठाकूर (वसई), ी.वलास तरे (बोईसर), ी.तीज ठाकूर
(नालासोपारा) :   समाननीय सा वजनक बंाधकाम (सा वजनक उपमंासह) मंी
ुपढल गोटंचा ुखलासा करतील काय :-

(१) पालघर िजयातील टेन मनोर वाडा भवंडी रयाया चौपदरकरणाचे काम
अ धवट िथतीत अ ूसन या रयावरल देहरजा नद व  ंपजरा नदवरल ूपलाचे कामह
मागील ३ वषापा ूसन अ ूपणावथेत आहे तसेच झालेले बंाधकामह नकृट दजाचे अ ूसन
यातील लेा ंखडी सयंाना गंज लागला आहे, हे खरे आहे काय,
(२) असयास, मागील ३ वषापा ूसन सदरहू ुपलाचे तसेच रयाचे काम अ धवट िथतीत
असयाची स वसाधारण कारणे काय आहेत,
(३) सदरहू रयाचे व ूपलाचे काम नकृट दजाचे झाले असया ुमळे वाह ूतकदार व
वाशंानी हा ूपल ुपहा नयाने बंाधयात यावा अशी मागणी मागील 2 वषापा ूसन
अधक अभ ंयता, सा वजनक बंाधकाम मंडळ, ठाणे, का यकार अभ ंयता, सा वजनक
बंाधकाम वभाग, ठाणे आदंक ेड लेखी नवेदनावारे ेकेलेल आहे, हे ह खरे आहे काय,
(४) असयास, या सं ूप ण कामाची सखोल चौकशी करयात आल आहे काय,
(५) असयास, चौकशीत काय आढळून आले व या ुनसार ुपढे याकरणी कोणती
कारवाई करयात आल आहे ?
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ी. चंकंात पाटल : (१) नाह.
(२) दोह ूपलंाचे (दहरेजा आण  ंपजाळ) बंाधकाम ूप ण झाले आहे. जोडरतासाठ
  आवयक वनजमनीचे संपादन करणे गतीत आहे. वनवभागाची मायता
मळाया ंनतर जोड रयंाची काम व डंाबरकरणाचे काम ूप ण कन ुपल वाह ुतकस
ुखले करयात येतील.

(३) नाह.
(४) न उावत नाह.
(५) न उावत नाह.

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

रायातील ुगळ उयोग बंद अवथेत असयाबाबत

(४९) *  २०७३   ी.चंदप नरके (करवीर) :   समाननीय पणन मंी ुपढल
गोटंचा ुखलासा करतील काय :-
(१) रायातील व ेशषतः कोहा ूपर, संागल िजयातील ुगळ उयोगाचे गेया चार
ेत पाच वषापा ूसन नयमन ुमती ुमळे व यापायंानी कृम दर घसरण केया ुमळे
ेशतकयंाचे ुनकसान होत आहे, हे खरे आहे का,

(२) असयास, कोहा ूपर िजयातील  जवळ - जवळ ७०० हून अधक ुगहाळघरे
बंद अवथेत आहेत,  हे ह खरे आहे का,
(३) असयास, याबाबत चौकशी केल आहे काय, चौकशीत काय आढळून आले व
तद ुनसार ुगळाचा तारण योजनेत समावेश कन ुगळाला हमीभाव, ुगळ दरात होणार
घसरण थंाबवणेबरोबरच ुगळ वसाठ शासकय यवथा उभी करयाबाबत शासनाने
कोणती का यवाह केल वा करयात येत आहे,
(४) नसयास, वलंबाची कारणे काय आहेत ?

ी. चंकंात पाटल : (1) नाह, द.3.3.2014 या आदेशावये ुगळ नयमन ुयत
करयात आला आहे. या ुमळे चार-पाच वषापा ूसन नयमन ुमती ुमळे भाव पसरले आहेत,
असे हणणे उचत नाह. तथाप, स वसामाय मंद ुमळे इतर कृषी उपनामाणे
गतसालापेा ुगळाचे दर घसलेले आहेत.
(2) सन 2014-15 मये ुगळ हंगाम चा ुल होत असतंाना अवकाळी पाऊस झाया ुमळे
ुगहाळघरे उशरा चा ूल झाल आहेत. सया कोहा ूपर िजयामये 500 ेत 550
ुगहाळघरे ुस आहेत.

(3) व (4) चौकशीचा न उावत नाह. क शासनाया भंाडारण (वकास व
वनयमन) अधनयम, 2007 मये न ूमद केलेया व ुतमये ुगळाचा समावेश
असयाने बँका वखार पावतीवर क ज देतात. तसेच हमीभाव क शासनामा फत जाहर
करयात येतात. तथाप, ुमळ नाशवंत असया ुमळे हमीभाव देता येत नाह. ुगळाया
ुमय ृवद तसेच नयात ृवद करता पाया ुभत ुसवधा उभारणी करणेबाबत ाथमक

कप आरखडा तयार करणेचे काम कृषी पणन मंडळामा फत करयात येत आहे.
-----------------

वयानगर (ता.अलबाग, िज.रायगड) येथील
ुमकबधर वयालय इमारतीया ुदतीबाबत
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(५०) *  ८०२   ी. ुसभाष उ फ पंडत ेशठ पाटल (अलबाग), ी. ैध यशील पाटल (पेण) :
   समाननीय सामािजक याय मंी ुपढल गोटंचा ुखलासा करतील काय :-
(१) अलबाग ता ुलयातील (िज.रायगड) शासकय ुमकबधीर वयालय इमारत
धोकादायक झायाने सदर इमारतीचे ुप नबंाधणी व ुनतनकरण करयाचा ताव
शासनाक ेड माय ेतसाठ व नधी उपलध करणेसाठ सादर करयात आला आहे हे
खरे आहे का,
(२) असयास, उपरोत तावाला  मायता देणेत आल आहे काय,
(३) नसयास, वलंबाची कारणे काय आहेत ?

: (1) शासकय ुमकबधर वयालय, अलबाग या इमारतीची देखभाल व ुदती
करता शासकय मायता  व नधी उपलध ेतबाबत ताव िजहा समाज कयाण
अधकार, िजहा परषद, रायगड यंायाकडून आ ुयत, अपंगकयाण यंायाकउे सादर
झालेला आहे. याबाबत आ ुयत, अपंगकयाण यंायातरावर का यवाह ुस अ ूसन
सदर ताव अयाप शासनतरावर ात झालेला नाह.
(2) सदर इमारत धोकादायक आहे क नाह, याबाबत चीरल ऑडीट द.21 व
22/11/2014 रोजी कन घेयात आले आहे. सदर अहवाल ात झाया ंनतर या ुनसार
ुपढल का यवाह करयात येत आहे.

(3) न उावत नाह.
-----------------

हसळा ता ुलयात (िज.रायगड) बी.बी.एन.एल कंपनीने (भारत ॉडबॅड
नेटव क ल.) केबल टाकताना अनेक रयाचे व साईडप ्याचे केलेले ुनकसान

(५१) *  २९१८   ी.भरत ेशठ गोगावले (महाड), ी.मनोहर भोईर (उरण) :   समाननीय
सा वजनक बंाधकाम (सा वजनक उपमंासह) मंी ुपढल गोटंचा ुखलासा करतील
काय :-
(1) हसळा ता ुलयात (िज.रायगड) बी.बी.एन.एल कंपनीने (भारत ॉड बड नेटव क ल.)
  केबल टाकताना अनेक रयाचे व साईडप ्याचे ुनकसान केयाचे ुनक ेतच माहे
नो ेहबर, २०१४  मये नद शनास आले, हे खरे आहे काय,
(2) असयास, ता ुलयातील ीव धन-लणेरे राय मा ग ९८ हसळा-पाभरे वाशी राय
मा ग ९५  व अय मागावर संबंधत बी.बी.एन.एल कंपनीने अट व नयमंाचे उल ंघन
कन साईड पीचे लगत व ंयाचे सहायाने खोदाई केया ुमळे फार मोठे ुनकसान झाले
आहे, हे ह खरे आहे काय,
(3) असयास, याबाबत शासनाने चौकशी केल आहे काय, यात काय आढळून आले,
तद ुनसार दोषी कंपनीवद कोणती कारवाई केल वा करयात येत आहे,
(4) तसेच उत कंपनीकडून ुनकसान भरपाई व ुसल करयाबाबत कोणती का यवाह
केल वा करयात येत आहे,
(5) नसयास, वलंबाची कारणे काय आहेत ?

ी. चंकंात पाटल : १. होय.
२. ीव धन-लोणेरे राय मा ग ९८ व हसाळा-पाभरे रा.म.९५ या रयावर बी.बी.एन.एल.
ने खोदाई केलेल नाह. तथाप, दघी बोरल ेशखाडी बागमंाडला .रा.मा.४ या रयावर
बी.बी.एन.एल. मा फत खोदाई करयात आल अ ूसन साईट पीचे ुनकसान झाले हो ेत.
३. बी.बी.एन.एल. कंपनीने सदर रयाची खोदलेल साईड-पी कंपनीने ुदत कन
सया ूप ववत केल आहे.
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४. न उ भवत नाह.
५. न उ भवत नाह.

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

सोला ूपर िजयातील पतसंथा व नागर सहकार
बँकेतील ठेवीदारंाची रकम परत करयाबाबत

(५२) *  २२४८   कुमार णती  ंशदे (सोला ूपर शहर मय) :   समाननीय सहकार
मंी ुपढल गोटंचा ुखलासा करतील काय :-
(1) सोला ूपर िजयातील ३१ पतसंथा आण शहरातील 7 नागर सहकार बँकातील
ठेवीदारंाची ुसमारे २६ कोट पये परत करयाबाबत तकालन िजहाधकार यंानी माहे
स टबर, 2014 वा या ुसमारास ैबठक घे ूवन सहकार काययाया कलम 83 आण 88
  अवये चौकशी कन संथेतील ैगरयवहाराची जबाबदार निचत करयाची ुसचना
िजहा उपनबंधक बी.ट. लावंड व शहर उप ंनबधक बी.एस. कटरे, सबंधत ँबंकाचे
अवसायक पतसंथेवरल शासक यंाना आदेश दले आहेत, हे खरे आहे काय,
(2) असयास, उत करणी शासनाने चौकशी केल आहे काय, चौकशीत काय आढळून
आले व तद ुनसार शासनाने कोणती कारवाई केल वा करयात येत आहे,
(3) नसयास, वलंबाची कारणे काय आहेत तसेच संबंधत अवसायकाकडून अयापप यत
कती ठेवीदारंााी रकम देयात आल आहे ?

ी. चंकंात पाटल : (1) होय.
(2) व (3) सोला ूपर िजयतील अवसायानात घेयात आलेया 9 बँका ैपक 5 बँकाची
चौकशी करयासाठ कलम 88 अवये ाधकृतअधकार यंाची न ुयती करयात
आल अ ूसन या ैपक 1 बँकेची चौकशी ुप ण झाल आहे. सदर अवसायानात घेतलेया
बँकामधील .138.65 कोट इतया ठेवी ैपक व ुसल ूतन व डीआयसीजीसी लेम म ूधन
ठेवीदारंाना .94.80 कोट इतया ठेवी परत करयात आया आहेत.
     िजयातील अडचणीत आलेया 56 संथा ैपक 25 संथाबाबत ठेवीदारंाया तार
नाहत. मा ठेवी परत करयासंदभात जातीत जात तार असणाया पतसंथावर
महारा सहकार संथा अधनयम 1960 व नयम 1961 मधील तर ूतद ुनसार ववध
कारची कायदेशीर कारवाई केल अ ूसन, अडचणीतील पतसंथा ैपक 21 पतसंथा
अवसायानात घेयात आया आहेत, 292 जबाबदार यतीवद फौजदार ुगहे
दाखल करयात आले आहेत. तसेच 66 जबाबदार यतीवद .33.25 लाख रकमेची
जबाबदार निचत केल अ ूसन .2.70 लाख रकमेची व ुसल झालेल आहे. उ वरत
व ुसलबाबत का यवाह ुस आहे.

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

ंअबरनाथ (िज.ठाणे) येथील अ ुन ुसचत जाती वयायाना समाजकयाण
वभागामा फत नवासी शाळेस मायता ात झाल असयाबाबत

(५३) *  १६३६   डॉ.बालाजी कणीकर ( ंअबरनाथ) :   समाननीय सामािजक याय
मंी ुपढल गोटंचा ुखलासा करतील काय :-
(१) ंअबरनाथ (िज.ठाणे) येथील अ ुन ुसचत जाती ुमलासाठ  सामािजक याय व व ेशष
सहाय वभागामा फत नवासी शाळेस मं ूजर ात आहे हे खरे आहे काय,
(२) असयास, नवासी शाळेया इमारतीचे बंाधकामाचे ंअदाजपक शासकय
मं ुजरसाठ ऑटोबर, २०११ पा ूसन शासनतरावर लंबत आहे हे खरे आहे काय,
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(३) असयास, सदर संदभात  शासनाने कोणती उपाययोजना केल आहे ,
(४) नसयास ,वलंबाची कारेा काय आहेत ?

: (1) होय.
(2) व (3) अ ुन ूसचत जाती व नवबौद ुमलंा- ुमलकरता येक ता ुलयात नवासी
शाळा बंाधयास शासनाने दलेया माय ेतया अ ुनषंगाने अमळनेर ता ुलका िज. जळगंाव
येथे नवासी शाळा मं ूजर झाल होती. तथापी या ठकाणी जागा उलध न झाया ुमळे
शासनाने सदर नवासी शाळा द. 14/02/2012 अवये चखलोल, ता. ंअबरनाथ
(िज. ठाणे) येथे थलंातरत करयास मं ूजर दल. चखलोल ता. ंअबरनाथ (िज.
ठाणे) येथील मागासवगय ुमला- ुमलया शासकय नवासी शाळेया बंाधकामाबाबतचे
ुसधारत ंअदापक शासनास मे, 2012 मये ात झाले अ ूसन, सदर ंअदाजपकास

शासकय मायता घेयाकरता ताव सा वजनक बंाधकाम वभागाया माय ेत ंनतर
मा. उचाधकार समतीची मायता घेयाकरता सादर करयात आला असता, मा.
उचाधकार समतीने ंअबरनाथ (िज. ठाणे) बंाधकाम करयाचा ताव अमाय कन
सदर नवासी शाळा जळगंाव येथेच करयाचे नदेश दले.
     तथाप चखलोल ंअबरनाथ िज. ठाणे येथील नवासी शाळेसाठ शासकय
जागा ात झाल अ ूसन सदर जागेवर अतमण होऊ नये ह ूणन सदर जागेवरच
नवासी शाळा बंाधयाया खचाचे ंअदाजपक ुपहा मा. उचाधकार समतीसमोर
सादर करयाची का यवाह शासनतरावर ुस आहे.
(4) न उावत नाह.

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

शहा ूपर ता ुलयातील (िज.ठाणे) पवळी, अघई, पढरघोळ,
डोळखंाब या आमशाळेया अ धवट व नकृट बंाधकामाबाबत

(५४) *  ३५६९   ी.पेश हा े (भवंडी ूप व) :   समाननीय सा वजनक बंाधकाम
(सा वजनक उपमंासह) मंी ुपढल गोटंचा ुखलासा करतील काय :-
(१) आदवासी वकास वभागंात गत शहा ूपर ता ुलयातील (िज. ठाणे) शासकय
आमशाळा पवळी, अघई, पढरघोळ, डोळखंाब येथे सन २०११-१२ मये मं ूजर झाया
अ ूसन सदर आमशाळेचे बंाधकाम अ धवट व नकृट दजाचे झाया असयाबाबतया
तार ेतथील थानक नागरकंानी वारंवार अधक अभ ंयता व का यकार अभ ंयता
यंायाक ेड  केया आहेत, हे खरे आहे काय,
(२) असयास, या संदभात शासनाने चौकशी केल आहे काय, यात काय आढळून आले,
(३) चौकशी ुनसार संबंधत ठेकेदारावर कारवाईस ुद ल करणाया अधक अभ ंयता व
का यकार अभ ंयता यंाचेवर कोणती कारवाई केल वा करयात येत आहे,
(४) नसयास, वलंबाची कारणे काय आहेत व सदरहू आमशाळेचे काम केहाप यत
ूप ण होणे अपेत आहे ?

ी. चंकंात पाटल : (१) नाह.
(२) व (३) न उावत नाह.तथाप सदर करणी शासनतरावन अधीक अभ ंयता,
दता व ुगणन ंयण मंडळ, ुमंबई यंाना दनंाक ५/१२/२०१४ रोजीया पावये चौकशी
करयाचे न दश देयात आले आहेत.
(४) आमशाळंाचे बंाधकाम नधी उपलध ेतया अधीन राहून मा च, २०१५ प यत ूप ण
करयाचे नयोजन आहे.

-----------------
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रायातील अ ुन ुसचत जातीया वयायाना शासनाने
मॅक ूप व शय ृवती योजना ला ूग केल असयाबाबत

(५५) *  २०८२   ी.चंदप नरके (करवीर), डॉ. ुसिजत मणचेकर (हातक ंणगले),
ी.राजेश ीरसागर (कोहा ूपर उतर) :   समाननीय सामािजक याय मंी ुपढल
गोटंचा ुखलासा करतील काय :-
(१) रायातील इयता ९ वी आण १० वी मये शकत असलेया अ ुन ुसचत जातीया
वयायंाना शासनाने मॅक ूप व शय ृवती योजना ला ूग केल आहे हे खरे आहे काय,
(२) असयास, या शय ृवतीसाठ कोहा ूपर िजहयातील १६८६४ वयाथ पा ठरले
अ ूसन यासाठ ४ कोट ३३ लाख २४ हजार २६८ पये िजहा नासना ेड ात
झााले आहेत हे खरे आहे काय,
(३) असयास, कोहा ूपर िजहयातील एक हजार वयायंासाठ फत २  लाख पये
ख च झाले अ ूसन उ वरत वयायंाची माहती संबधत ुमयायापकंानी ऑनलाईन
भरती नसया ुमळे १५ हजार वयाथ शय ृवतीपा ूसन वंचत राहलेले आहेत, हे खरे
आहे काय,
(४) असयास, सदर वयायंाची शय ृवती यंाया खायावर जमा करयाबाबत
तसेच ऑनलाईन माहती भरणेकरता टाळाटाळ करणा-या संबंधत ुमयायापकंावर
शासनाने कोणती कारवाई केल वा करयात येत आहे ,
(५) नसयास , वलंबाची कारणे काय आहे?
 

: (१), (२) व (३) होय.
(४) कोहा ूपर िजयातील संबंधत शाळेया ुमयायापकंावर कारवाई करणेबाबत,
िजहा समाजकयाण अधकार, िजहा परषद, कोहा ूपर यंाचेतरावन संबंधत
शणाधकार, िजहा परषद, कोहा ूपर यंाना कळवयात आले आहे.
(५) न उावत नाह.

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

राजमाता ृगह नमाण सहकार संथा मया. जटवाडा
रोड, औरंगाबाद या संथेने केलेया टाचाराबाबत

(५६) *  ८०५   ी. ुसभाष उ फ पंडत ेशठ पाटल (अलबाग), ी. ैध यशील पाटल (पेण) :
   समाननीय सहकार मंी ुपढल गोटंचा ुखलासा करतील काय :-
(१) राजमाता ृगह नमाण सहकार संथा मया., जटवाडा रोड औरंगाबाद या संथेने
सा ेडतीन एकर जमीन ुमयंाकनंाची कंमत सा ेडसहा कोट असतंाना तीन कोट पयात
नगद रोख वपात व केयाबाबत संथेया सभासदंानी दनंाक २४ जानेवार,
२०१४ रोजी दलेया तार ुनसार वभागीय सह नबंधक, सहकार संथा वभाग,
औरंगाबाद यंानी चौकशीबाबत आदेश दले हे खरे आहे काय,
(२) असयास, उत करणी चौकशी अहवाल ात झाला आहे काय,
(३) नसयास, संबंधीत संथेचे चेअरमन ी.डी.जी.दळवी, माजी सचव हरण व सचव
यंाची चौकशी अधका-यास लेखी ुखलासा कंवा संथेसंबंधी अभलेख उपलध केले नाह
या चौकशी अधका-यंानी संबंधतंावर कोणती कायदेशीर कारवाई केल वा करयात
येत आहे,
(४) सदर संथेस हशोब तपासणी व ग ड दला असतंाना संथा अवसायनात काढून
जमीन वची परवानगी देयाची कारणे काय आहेत,
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(५) तसेच संथा अवसायनात न काढता संथेची हशोब तपासणी सन १९८६ ेत ३१
मा च, २०१३ प यत तार अजा ुनसार फेर हशोब तपासणी करयात आल आहे काय,
नसयास, वलंबाची कारणे काय आहेत ?

ी. चंकंात पाटल : (१) होय, तथाप ी.आर.एस.चहाण व मनाज खान या संथेया
संदयंानी दनंाक २७/१/२०१४ रोजी वभागीय सहनबंधक सहकार संथा, औरंगाबाद
यंाना अशा वपाची तार दलेल आहे. सदर तार अजावर तादरारंाचा  कोणयाह
कराचा पयवहाराचा पता न ुमद केलेला नाह, तसेच उपरोत  तारदारंाचा संथेया
ुमळ नदणी झालेया ४५ सभासदंामयेह समावेश नाह.

(२) अयाप चौकशी ूप ण झालेल नाह.
(३) न उ भवत नाह.
(४) संथेची जमीन महानगरपालकेया नॉन ेडहलप मट झोन मये आया ुमळे
सभासदंाना बंाधकाम करता येत नसया ुमळे संथेया व ेशष स वसाधारण सभेमयये
जमीन व करयाचा न णय घेतया ुमळे आण संथेया चार एकर जमीनी ैपक २०
आर जमीन शलक असया ुमळे संथा अवसायनात घेयात आल नाह.
(५) जमीन व यवहार हा मा च, २०१३ ंनतरचा असया ुमळे फेर लेखापरणाशी
सदर यवहाराचा संबंध येत नाह.

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

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.


