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

तारंाकत नोतरंाची याद

सोमवार, दनंाक २२ ड सबर, २०१४ / पौष १, 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 - ५२

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

ठाणे शहरातील कोपर येथील रेवे वरल ूपलाया ंदकरणाबाबत

(१) *  ४६१८   ी.ताप सरनाईक (ओवळा मािजवडा) :   समाननीय सा वजनक
बंाधकाम (सा वजनक उपम वगळून) मंी ुपढल गोटंचा ुखलासा करतील काय :-
(1) ठाणे शहरातील कोपर येथील रेवे लाईनवन असलेला ूपल केवळ दोन लेनचा
तसेच अंद असया ुमळे घोडबंदर व कयाण ये ूथन येणा-या वाहनंा ुमळे या ठकाणी
वाह ूतकची कडी नमाण हो ेत, हे खरे आहे काय,
(2) तसेच, सदर ुपलाया ंदकरणाचा ताव तयार करयात आला आहे, हे ह
खरे आहे काय,
(3) असयास, सदर ुपलाचे ंदकरणाचे काम केहा करयात येणार आहे?

ी. चंकंात पाटल : (१) होय.
(२) होय.
     शासनाने कामास शासकय मायता दान केल अ ूसन काम अ थसंकपात
समावट आहे.
(३) सदर ुपलाचा मंाडणी नकाशा रेवे वभागाक ेड मं ूजरसाठ सादर करयात आला
होता. यात रेवे वभागाने काह ुसधारणा ुसचवया ंनतर ुपहा ुसधारत मंाडणी नकाशा
फेरसादर करयात आला आहे. यास मं ूजर ात झायावर नधीया उपलध ेत ुनसार
ुपलाचे काम हाती घेयाचे नयोजन आहे.

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

सारोळे ( ता.भोर,िज. ुपणे) येथील नीरा नदवरल ूपलाया ुदतीबाबत

(२) *  ४३९६   ी.संाम थोपटे (भोर) :   समाननीय सा वजनक बंाधकाम
(सा वजनक उपमंासह) मंी ुपढल गोटंचा ुखलासा करतील काय :-
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(1) भोर (िज. ुपणे) येथील सारोळे भागातील नीरा नदवर ुपणे बगलोर महामा ग .
४ वर बंाधयात आलेला ूपल अतशय धोकादायक अ ूसन या ुपलावर वारंवार अपघात
हो ूवनह या ुपलाया ुदतीक ेड संबंधत वभागाचे ुद ल होत असयाचे माहे ुज ैल,
2014 मये वा यादरयान नद शनास आले, हे खरे आहे काय,
(2) असयास, याबाबत शासनाने चौकशी केल आहे काय, चौकशीत काय आढळून आले
व तद ुनसार सदरहू ूपलाची तातडीने ुदती करयाबाबत शासनाने कोणती  का यवाह
केल वा करयात येत आहे,
(3) अयाप कोणतीच का यवाह करयात आल नसयास वलंबाची कारणे काय आहेत
  व याबाबतची सय:िथती काय आहे ?

ी. चंकंात पाटल : (१) नाह.
(२) न उावत नाह.
(३) न उावत नाह.

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

पाताळगंगा परसर सहकार खत उपादक क ंन ुदरबार यंाया
मालकची जमन वना ुमय खरेद खतावारे व केयाबाबत

(३) *  ४७०६   ी.िज त आहाड ( ुमंा कळवा) :   समाननीय मह ूसल मंी ुपढल
गोटंचा ुखलासा करतील काय :-
(१)  चफ मोटर-नयोिजत पाताळगंगा परसर सहकार खत उपादक क ंन ुदरबार
यंाया मालकची ंन ुदरबार शवारातील स. ंन.३८१/१ े ४.०८ आरजमन वना ुमय
खरेद खतावारे अय-बालवकास शण क, संचालत नवीन मराठ शाळा व
मायमक वयालय, ंन ूदरबार या नदणीकृत ैशणक संथेस व केल आहे, हे
खरे आहे काय,
(२) असयास, म.सह. ुदयम नबंधक व ग-२ ंन ुदरबार यंानी दत गोषवारा भाग-२ नदब
दत मंाक ४९७५/२००५ पावती मंाक  ५०९८, द.७ नो हबर २००५ या ठकाणी
ैशणक संथेचे नाव वगळून ी.हरालाल मगनलाल चौधर यंाचे नाव द शवयात

आले व त ंनतर ी.शरष हरालाल चौधर यंाचे नाव द शवयात आले आहे, हे ह
खरे आहे काय,
(३) असयास, न भाग (१) व (२) बाबत शासनामा फत चौकशी केल आहे काय,
(४) असयास, चौकशीत काय आढळून आले व त ुनसार शासनाने कोणती का यवाह
केल वा करयात येत आहे,
(५) अयाप कोणतीच का यवाह केल नसयास, वलंबाची स वसाधारण कारणे काय
आहेत ?

ी. एकनाथराव खडसे : (१) होय
(२) दतऐवजामये लहून घेणार यंाचे नाव ी.हरालाल मगनलाल चौधर (मा.अय,
बाल वकास शण क संचलत नवीन मराठ शाळा व मायमक वयालय,
ंन ूदरबार) असे न ूमद आहे. मा दतऐवजाची संगणकामये डाटा ए करताना संबंधीत

ऑपरेटरने दतामये ंसंथेचे नाव कंसात लहलेले असयाने याची डाटा इ केलेल
नाह. या ुमळे लहून घेणार याठकाणी फत ी.हरालाल मगनलाल चौधर असे नाव
अभलेखीत द ूसन ये ेत. परं ुत त ंनतर ूसची .२ मये ुुदती करयात आल अ ूसन
संथेचे नाव न ूमद करयात आलेले आहे. सदर दतऐवजामये शरष हरालाल चौधर
यंाचे नाव द शवयात आलेले नाह.
(३), (४) व (५) न उावत नाह.
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-----------------

वाशम शहरात वळण रता बंाधयाबाबतचा ताव

(४) *  २५८४   ी.रा ज पाटणी (कारंजा) :   समाननीय सा वजनक बंाधकाम
(सा वजनक उपम वगळून) मंी ुपढल गोटंचा ुखलासा करतील काय :-
(1) वाशम शहराला वळण रता बंाधयाबाबतचा ताव शासनाक ेड दनंाक २४
नो हबर, २०१२  रोजीया माय ेत ुनसार लंबत आहे, हे खरे आहे काय,
(2) असयास, याबाबत शासनाने चौकशी केल आहे काय, चौकशीत काय आढळून
आले व तद ुनसार सदर रता तयार करयासाठ शासनाने कोणती का यवाह केल वा
करयात येत आहे,
(3) नसयास, वलंबाची कारणे काय आहेत व याबाबतची सयिथती काय आहे ?

ी. चंकंात पाटल : (१) शासनाया रते वकास योजना २००१-२१ ुनसार शहरा ूतन
होणार अवजड वाह ूतक वळवयाकरता िजहा ुमयालयंाना  ंरगरोड करयाचे उट
अाहे.
(२) सदर काम मं ूजर, नकष, नधी व ाथयमा ुनसार हाती घेयाचे नयोजन राहल.
(३) न उावत नाह.

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

ुबलढाणा िजयातील तंनकेतन व अभयंाक महावयालयातील इतर
मागासवगय वगातील (ओ.बी.सी.) वयायाया शय ृवतीया देयकंाबाबत

(५) *  ९२६   ी.आकाश ुफंडकर (खामगंाव) :   समाननीय सामािजक याय मंी
ुपढल गोटंचा ुखलासा करतील काय :-

(१) ुबलढाणा िजयातील तंनकेतन तसेच अभयंाक महावयालयातील सन
२०१२-१३, २०१३-१४ या वषातील इतर मागासवगय या वगातील असंय वयायंाची
शय ृवती शासनाकडून ात न झााया ुमळे वयाथ लाभापा ूसन वंचत राहले आहेत,
हे खरे आहे काय,
(२) असयास, महावयालयंानी शासनाक ेड मागणी कनह महावयालयंाना नधी
वतरत केला नाह, हे ह खरे आहे काय,
(३) वयायाना शय ृवती ताकाळ वतरत करयाबाबत शासनाने कोणती का यवाह
केल वा करयात येत आहे,
(४) नसयास वलंबाची कारणे काय आहेत   ?

: (1) व (2) ुबलढाणा िजयातील तंनकेतन व अभयंाक महावयालयातील
इमाव वगातील वयायाची शय ृवती व शण ुशक त ूपतचे सन 2012-13
व सन 2013-14 मधील अ ुनमे 5883 व 7985 इतके अ ज नकाल काढयात
आले आहेत. तसेच, काह अ ज ुटं ुमळे महावयालयंाया तरावर लंबत आहेत.
मा शासनाकडून नधी ात न झाया ुमळे इमाव वगातील वयायाची शय ृवती
लंबत राहलेल नाह.
(3) न उावत नाह.
(4) नाह.

-----------------
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चाळीसगंाव ता ुलका (िज.जळगाव) ये ूथन जाणाया
राय महामागाया चौपदरकरणाबाबत

(६) *  २६२८   ी.उमेश पाटल (चाळीसगाव) :   समाननीय सा वजनक बंाधकाम
(सा वजनक उपमंासह) मंी ुपढल गोटंचा ुखलासा करतील काय :-
(1) चाळीसगंाव ता ुलका (िज.जळगंाव) ये ूथन जाणाया राय महामा ग चौपदरकरणाचे
व ुभसंपादनाचे काम ुस झाले आहे, हे खरे आहे काय,
(2) असयास, सदर राय महामागाया चौपदरकरणाचे काम केहा ूप ण होणे अपेत
आहे, तसेच यास कती कालावधी लागणार आहे,
(3) असयास, याबाबत शासनाने चौकशी केल आहे काय, चौकशीत काय आढळून
आले व तद ुनसार सदरहू काम वलंबाने होयाची कारणे काय आहेत ?

ी. चंकंात पाटल : (१) होय, हे खरे आहे.
(२) उपवभागीय अधकार, चाळीसगंाव यंाया कायालयामा फत ूभसंपादनाची का यवाह
ुस आहे. क शासनाया धोरणा ुनसार ८० टके ूभसंपादन झाया ंनतर य

चौपदरकरणाचे काम भारतीय राय राजमा ग धकरण यंाचे मा फत ुस करयात
येणार आहे.
(३) न उावत नाह.

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

ुकंडलवाडी - ेशळगाव - चना ूपर व पाटोदा - माट (ता.बलोल, िज.नंादेड)
या उपसा जल ंसचन योजनेया कजाचा बोजा ेशतकयंावर असयाबाबत

(७) *  ३६२९   ी. ुसभाष साबने (देग ूलर) :   समाननीय सहकार मंी ुपढल
गोटंचा ुखलासा करतील काय :-
(१) बलोल ता ुलयातील (िज. नंादेड) ुकंडलवाडी - ेशळगाव - चना ूपर व पाटोदा -
माट या देान उपसा जल ंसचन योजनेया नावाखाल नंादेड िजहा मयवत सहकार
बँकेकडून सेवा सहकार सोसायटने या ेशतकयंाया ७/१२ उतायावर कजाचा बोजा
टाकयात आला आहे, तसेच योजना का यिवतच न झाया ुमळे व ेशतकयंाना कसलाच
लाा न झाया ुमळे अशा ेशतकयंाया कजाचा बोजा कमी करयाचा न णय शासनाने
घेतला आहे, हे खरे आहे काय,
(२) असयास, कती ेशतकयंाचा बोजा कमी करयात आला आहे,
(३) नसयास, वरल करणी ेशतकयंाचा बोजा कमी करयाबाबत शासनाचे धोरण
काय आहे व आताप यत काय का यवाह करयात आल आहे ?

ी. चंकंात पाटल : (१) ेशतक-यंाचे कजाचा बोजा कमी करयाचा न णय शासनाने
धेतला हे खरे नाह. ता ुलका बलोल व पाटोदा माट या दोन उपसा जल ंसचन योजनेला
नंादेड िजहा मयवत सहकार बँकेकडून ववध का यकार सेवा सहकार सोसायट

ंअत गत सन १९८५ मये ेशळगाव, चेना ूपर उपसा जल ंसचन योजनेस .१०९.३६ लाख
व पोटादा-माट उपसा जल ंसचन योजनेस . ९६.०२ लाख कजाचे वतरण केलेले आहे.
याचवेळी योजनेत सहभागी झालेया ेशतक-यंाया ७/१२ वर बोजाची नद घेतलेल
आहे. अशा ेशतक-यंाया कजाचा बोजा कमी करयाचा न णय शासनाने घेतलेला नाह.
(२) ेशतक-यंाया ७/१२ वरल बोजा कमी करयात आलेला नाह.
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(३) वरल उपसा  ंसचन योजनंाना नंादेड िजहा मयवत सहकार बँकेने क ज दलेले
असयाने अशा कजाचा ७/१२ वरल बेाजा कमी करयाबाबत शासनाचे कोण ेतह धोरण
नाह.

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

रायातील मतमंद ुमलाया संथाना अ ुनदान देयाबाबत

(८) *  २१७२   ी.संजय (बाळा) भेग ेड (मावळ) :   समाननीय सामािजक याय
मंी ुपढल गोटंचा ुखलासा करतील काय :-
(1) क शासनाने २०१० मये ६ ेत १४ वयोगटात बालकंाना सतीचे व मोफत शण
ुस केले आहे, हे खरे आहे काय,

(2) असयास, रायात १६० मतमंद ुमलंाया संथा २००२ पा ूसन वनाअ ुनदानत
तवावर ुस आहेत ुपणे िजयात २८ शाळंाम ुधन जवळपास ६ हजार ुमले शण
घेत आहेत, सदर संथंामये अनेक शक व शकेतर क मचार गत  १० ेत १२
वषापा ूसन वनावेतन काम करत आहेत, हे ह खरे आहे काय,
(3)असयास, तकालन मा. ुमयमंी  व मा. सामािजक यायमंी यंानी मंीमंडळाया
ैबठकत व ेशष शाळंाया अ ुनदानाचा वषय माग ला ूव असे आवासन दले , हे ह

खरे आहे काय,
(4) असयास, मतमंद ुमलंाया वनाअ ुनदानत तवावर ुस असलेया संथाबाबत
शासनाने कोणता न णय घेतला वा घेयात येणार आहे,
(5)नसयास, वलंबाची कारणे काय आहेत ?

: (१) होय
(२) होय. ंअशत: खरे आहे.
       रायात मतमंदाया वनाअ ुनदानत तवावरल ९६ शाळा व १३ का यशाळा
अ ूसन यामये अ ुनमे ४१२६ व ५२३ असे एकूण ४६४९ वयाथ वेशत आहेत.
यामये ुपणे िजयातील १० शाळा आहेत. यामधील माय वयाथ संया ३९४ एवढ
आहे. तथाप, शासनाकडून अ ुनदान ात होईप यत वनाअ ुनदानत शण संथेकडून
शक व शकेतर क मचायंाना वेतन देणे अपेत आहे.
(३) नाह. हे खरे नाह.
(४) खाजगी संथामा फत रायात चालवयात येणाया ववध अपंगंाया वनाुअनदान
तवावरल शाळंाना अ ुनदान देयाबाबतचा ताव शासनाया वचाराधन आहे.
(५) न उावत नाह.

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

मनोर (ता. िज.पालघर) येथील वाम ृगहाची झालेल ुदरावथा

(९) *  ३६०८   ी.ह त ठाकूर (वसई), ी.वलास तरे (बोईसर) :   समाननीय
सा वजनक बंाधकाम (सा वजनक उपमंासह) मंी ुपढल गोटंचा ुखलासा करतील
काय :-
(1) मनोर (ता. िज.पालघर) येथे कोयवधी पये ख च कन बंाधयात आलेया
वाम ृगहाची अ ंयत दयनीय अवथा झाल अ ूसन या वाम ृगहाची संरण  भतह
पडल अ ूसन आतील कह मोडकळीस आलेले आहेत व स व गवत व रानट झा ेड
उगवलेल आहेत, हे खरे आहे काय,
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(2) असयास, सदरहू वाम ृगहाची मागील 10 वषापा ूसन ुदतीच झालेल नाह,
हे ह खरे आहे काय,
(3) असयास, याबाबत शासनाने चौकशी केल आहे काय, चौकशीत काय आढळून आले
व तद ुनसार सदरहू वाम ृगहाचे  ुप नबंाधणी वा ुदती लवकरात लवकर करयाबाबत
शासनाने कोणती का यवाह केल वा करयात येत आहे,
(4) नसयास, वलंबाची कारणे काय आहेत ?

ी. चंकंात पाटल : (१) ंअशत: खरे आहे.
(२) ंअशत: खरे आहे.
(३) ुमय अभ ंयता, सा.बंा.ादेशक वभाग, ुमंबई यंाना चौकशी करयास आदेशत
करयात आले आहे.
(४) न उावत नाह.

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

रायातील महादेव कोळी समाजाला शासनाया योजनंाचा लाभ मळत नसयाबाबत

(१०) *  १६४६   डॉ. ुसधाकर भालेराव (उदगीर), ी.भारत भालके (पंढर ूपर) :
   समाननीय आदवासी वकास मंी ुपढल गोटंचा ुखलासा करतील काय :-
(1) रायातील महादेव कोळी समाजाया एस.ट.वगामये समावेश होत अ ूसनह
यंाना अनेक वषापा ूसन जातीचा दाखला देयात येत नसयाचे माहे नो हबर, २०१४
मये वा यादरयान नद शनास आले, हे खरे अाहे काय,
(2) असयास, या ुमळे महादेव कोळी समाजाया गर ूज उमेदवारंाना जातीचा दाखला
मळत नसयाने स व सोयी सवलतंीपा ूसन वंचत रहावे लागत असयाचे नद शनास
आले आहे, हे खरे आहे काय,
(3) असयास, उत नी शासन धोरणामक न णय घेऊन महादेव कोळी समाजाला
याय देयासाठ का यवाह करणार अाहे काय,
(4) नसयास, यामागील स वसाधारण कारणे काय आहेत ?

ी. व ुण सवरा : (१) हे खरे नाह.
(२),(३) व (४) न उ भवत नाह.

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

सावल (िज.चं ूपर) शहरातील रयाया चौपदरकरणाबाबत

(११) *  ३०१५   ी.वजय व ेडीवार (ह ूपर) :   समाननीय सा वजनक बंाधकाम
(सा वजनक उपमंासह) मंी ुपढल गोटंचा ुखलासा करतील काय :-
(१) सावल ता ुलयाम ूधन  (िज.चं ूपर) गेलेया चं ूपर-गडचरोल राय महामागावर
मोया माणात रहदार वाढया ुमळे अनेक वेळा अपघात हो ूवन िजवतहानी झालेल
अ ूसन कायदा आाण ुसयवथेवर परणाम झालेला आहे. या ुमळे सावल शहरातील
कृषी उपन बाजार समती नाका ेत ामीण णालयाप यत असलेया रयाचे
स मटकरणासह चौपदरकरण करयाची मागणी लोकतनधीसह नागरकंानी दनंाक
२४ नो हबर, २०१४ रोजी वा या ुसमारास  केल आहे, हे खरे आहे काय,
(२) असयास, सावल शहरातील कृषी उपन बाजार समती नाका ेत ामीण
णालयाप यत असलेया रयाचे स मटकरणासह चौपदरकरणाचे बंाधकामाबाबत
शासनाकडून कती नधी उपलध कन देयात आला आहे,
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(३) असयास, उत दोह करणंाची शासनाने चौकशी केल आहे काय, चौकशीत काय
आढळून आले व तद ुनसार सदरहू रयाचे स मटकरणासह चौपदरकरणाचे बंाधकाम
लवकरात लवकर करयाबाबत शासनाने कोणती का यवाह केल वा करयात येत आहे,
(४) नसयास, वलंबाची कारणे काय आहेत व याबाबतची सयिथती काय आहे ?

ी. चंकंात पाटल : (१) ंअशत: खरे आहे.
(२) व (३)
     उपरोत रता हा नयाने राय महामा ग ह ूणन घोषत झाला अ ूसन दजनत
करयाची का यवाह ुस आहे.
(४) न उावत नाह.

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

वाडा (िज.पालघर) ता ुलयातील गारगाई नदवरल ूपलाया ुप नबंाधणीबाबत

(१२) *  २६५   ीमती न मला गावत (इगत ूपर), ी.संतोष टारफे (कळम ुनर),
ी.अमन पटेल ( ुमंबादेवी), ी.अलम ेशख (मालाड पिचम) :   समाननीय सा वजनक
बंाधकाम (सा वजनक उपमंासह) मंी ुपढल गोटंचा ुखलासा करतील काय :-
(1) वाडा (िज.पालघर) ता ुलयातील गारगाई नदवरल ूपल द.२३ फे ुवार, २०१४
वा या ुसमारास कोसळला असया ुमळे या भागातील १२ गावंाचा संप क ुतटला तर
अयापप यत सा वजनक बंाधकाम वभागाने कोणतीह यवथा न केयाने या भागातील
ामथंाना व वयायाना जीव ुमठत घेऊन  खडतर वास करावा लागत असयाचे
दनंाक २४ नो हबर, २०१४ रोजी  वा या ुसमारास नद शनास आले, हे खरे आहे काय,
(2) असयास, याबाबतची शासनाने चौकशी केल आहे काय, चौकशीत काय आढळून
आले व तद ुनसार  उत करणी गारगाई ूपलाची ुपनबाधणी करयाबाबत ुद ल
करणाया संबंधत अधकार/क मचार यंाचेवर शासनाने काय कारवाई केल आहे वा
करयात येत आहे,
(3) अयाप कोणतीच कारवाई करयात आल नसयास याची कारणे काय आहेत
  तसेच याबाबतची सयिथती काय आहे ?

ी. चंकंात पाटल : (१) ंअशत: खरे आहे. दनंाक २३.०२.२०१४ रोजी वाडा ता ुलयातील
वमगड मलवाडा गारगंाव मंाडवा (िजमा ३९ ) रयावरल साखळी .२२/४००
मधील गारगाई नदवरल ुपलाचा गारगंाव गावंाकडून .३ चा पीअर अचानक खचला
गेला. तथाप , पक फाटा मा ग वाडा मलावाडा (रा.मा.३४ अ) या मागाने वाह ूतक
ुस आहे. तसेच ुतटलेया ुपलाया वरल बा ूजने ता ुपरया वळण रयाची यवथा

केल असयाने वाह ूतक ुस आहे.
(२) व (३) नाधीन ुपलाचे काम नाबा ड-२० ंअत गत तावत अ ूसन मं ूजर, नकष
व नधी उपलध ेतया अधीन राहून हाती घेयाचा यन राहल.

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

रायातील ूभवकास बकेचे ुपनजीवन करणेबाबत

(१३) *  ४७६१   ी.योगेश सागर (चारकोप) :   समाननीय सहकार मंी ुपढल
गोटंचा ुखलासा करतील काय :-
(1) रायातील ूभवकास बॅक ह अवसायनात काढयाचा आदेश राय सरकारने दनंाक
१४ फेवार, २०१३ रोजी दयाचे नद शनास आले आहे, हे खरे आहे काय,
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(२) असयास, रायात सन १९३५ मये थापन झालेल ह बँक रायात ेशतकयंाची
बक ह ूणन रायात या बकेची ओळख अ ूसन ेशतकयंाना या बकत फ क ज दले

जात हो ेत, हे ह खरे आहे काय,
(३) असयास, या बकेया बयाच शाखा वत:या जागेवर असयाने बकेचे ुपनजीवन
केयास याचा भार सरकारवर जात पडणार नाह, हे ह खरे आहे काय,
(४) असयास, याबाबत शासनाने चौकशी केल आहे काय, चौकशीत काय आढळून
आले व तद ुनसार शासनाने सदर बँकेचे ुपनजीवन कन सदर बँक चालवयाबाबत
शासनाने कोणती का यवाह केल वा करयात येत आहे,
(५) नसयास, वलंबाची कारणे काय आहेत ?

ी. चंकंात पाटल : (१) होय, याबाबत ूभ-वकास बँक क मचार संघटनंानी
अवसायानाया वरोधात मा.उच यायालयात याचका दाखल केया आहेत. याचका
. २८९८/२०१३ व इतर सहा याचकंामये मा.उच यायालयाने ंअतम आदेश काढून
नयेत असे दनंाक ३० एल, २०१३ रोजी आदेश दलेले आहेत. सदर बाब यायवट
आहे.
(२) होय, तथाप, ूभ-वकास बँकाचे गेया १७ वषापा ूसन क ज वाटप बंद आहे.
(३) ंअशत: खरे आहे, बँकेक ेड वमालकया इमारती आहेत. तथाप, ूभ-वकास बँकाचे
गेया १७ वषापा ूसन क ज वाटप बंद आहे. बँकेची थकबाक व ूसल अयप वपाची
आहे. ूभ-वकास बँकेकडून शासनास ुसमारे १७९१ कोट इतके येणे आहे. बँकेची ुपरेशी
पतमता नाह व नत ूमय उणे आहे. या ुमळे बँकेचे ुपनजीवन करणे शय
वाटत नाह.
(४) ूभ-वकास बँकेबाबत धोरणामक न णय घेयासाठ मा.मंी (सहकार) यंाया
अय ेतखाल द.८.५.२०१३ रोजीया शासन न णयावये समती गठत करयात आल
होती. सदर समतीया अहवालाया अ ुनषंगाने द.२७.११.२०१४ रोजीया मा.मंीमंडळ
ैबठकत, ूभ-वकास बँकंाबाबत धोरणामक न णय घेयाचा ताव सादर करयात

आला. सदर ैबठकत ूभ-वकास बँकाबाबत मा. मंीमंडळासमोर ठेवयात आलेया
तावाचा अयास करयासाठ मा.मंी (वत, नयोजन व वने ) यंाया अयेखाल
मा.मंीमंडळ उपसमती नेमयात यावी असा न णय घेयात आला अ ूसन मा.मंीमंडळ
उपसमती नेमयाची का यवाह करयात येत आहे.
(५) न उावत नाह.

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

ठाणे िजयातील मीरा-भादर महापालका ेाात
आदवासी वयायासाठ वसती ृगह बंाधयाबाबत

(१४) *  ३१८३   ी.न र मेहता (मरा भादर) :   समाननीय आदवासी वकास
मंी ुपढल गोटंचा ुखलासा करतील काय :-
(१) ठाणे िजयातील मीरा-भादर महापालका ेात आदवासी वयायाना शासकय
वसती ृगह इमारत बंाधणीसाठ सन २०१४ मये वा या ुसमारास शासनाने शासकय
मायता दल आहे, हे खरे आहे काय,
(२) असयास, सदर शासकय माय ेत ुनसार शासनाने आवयक असणारा नधी
महानगरपालकेक ेड व ग केला आहे काय,
(३) अयाप नधी महापालकेक ेड व ग केला नसयास वलंबाची कारणे काय आहेत?

ी. व ुण सवरा : (1) हे खरे आहे.
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(2) व (3) सदरचे काम अ थसंकपीय भाग-3 परशट ड मये समावट झाया ंनतर
तर ूतदया उपलध ेत ुनसार नधी वतरत करयाची का यवाह करयात येईल.

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

सातारा िजयातील शरवळ, लो ंणद, फलटण
व बारामती रयाया चौपदरकरणाबाबत

(१५) *  ४७३७   ी.दपक चहाण (फलटण) :   समाननीय सा वजनक बंाधकाम
(सा वजनक उपमंासह) मंी ुपढल गोटंचा ुखलासा करतील काय :-
(1) सातारा िजयातील शरवळ, लो ंणद, फलटण व बारामती या 78 कलोमीटर
रयाचे चौपदरकरणाचे काम मा च, 2013 मये ूप ण होणे अपेत असताना अयाप
अ ूप ण आहे, हे खरे आहे काय,
(2) असयास, याबाबत शासनाने चौकशी केल आहे काय, चौकशीत काय आढळून
आले व तद ुनसार सदर रयाचे काम तातडीने हावे ह ूणन शासनाने कोणती का यवाह
केल वा करयात येत आहे,
(3) अयाप कोणतीच का यवाह केल नसयास, वलंबाची कारणे काय आहेत ?

ी. चंकंात पाटल : (१) होय.
(२) ुभसंपादनाअभावी काम अ ुप ण आहे. ुभसंपादन या ुप ण कन रयाचे काम
तातडीने करयाबाबत पाठ ुपरावा करयात येत आहे.
(३) न उावत नाह.

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

रायातील सा वजनक बंाधकाम वभागात पाच
कोट पयंाचा देयकंाचा झालेला ैगरयवहार

(१६) *  २३७२   ी.अलम ेशख (मालाड पिचम) :   समाननीय सा वजनक
बंाधकाम (सा वजनक उपम वगळून) मंी ुपढल गोटंचा ुखलासा करतील काय :-
(1) रायातील सा वजनक बंाधकाम वभागात पाच कोट पयंाचा बल घोटाळा करयात
आयाचा कार ी. ुसखदेवे, उपअभ ंयता, ुमंबई दण उपवभाग, ी.हेमंत सावंत,
उपअभ ंयता, ुमंबई पिचम उपवभाग यंानी ी.सी.बी.पाटल, का यकार अभ ंयता यंाया
संगनमताने केयाचे माहे ऑटोबर, 2014 मये वा या दरयान नद शनास आले,
हे खरे अाहे काय,
(2) असयास, उत करणंाची शासनाने चौकशी केल आहे काय, चौकशीत काय
आढळून आले व तद ुनसार शासनाने  या करणातील संबंधतंावर कोणती कारवाई
केल वा करयात येत आहे,
(3) अयाप, कोणतीच कारवाई करयात आल नसयास वलंबाची कारणे काय आहेत ?

ी. चंकंात पाटल : (१) याबाबत चौकशीचे आदेश देयात आले आहेत. चौकशी
अहवाल अात आहे.
(२) ुमय अभ ंयता, ुमंबई यंानी सदर तारबाबत चौकशी करयासाठ अधीक
अभ ंयता, ुमंबई यंाना आदेशत केलेले आहे. चौकशी अहवाल ात झायावर याकरणी
ुपढल का यवाह करयात येईल.

(३) न उावत नाह.
-----------------
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सोला ूपर शहरातील पोलस क मचायंाया शासकय वसाहतीया ुदतीबाबत

(१७) *  ४१७०   कुमार णती  ंशदे (सोला ूपर शहर मय) :   समाननीय सा वजनक
बंाधकाम (सा वजनक उपम वगळून) मंी ुपढल गोटंचा ुखलासा करतील काय :-
(१) सोला ूपर शहरातील पोलस क मचायंाया शासकय वसाहतीमये घरंाया ुदतीक ेड
सा वजनक बंाधकाम वभागाकडून ुद ल होत असया ुमळे वसाहतीमये घाणीचे
सााय व पोलस कु ूटंबयंाना अनेक समयंाना सामोरे जावे लागत असयाचे माहे
नो हबर, २०१४ मये वा यादरयान नद शनास आले,  हे खरे आहे काय,
(२) असयास, उत करणंाबाबत शासनाने चौकशी केल आहे काय, चौकशीत काय
आढळून आले व तद ुनसार पोलस क मचायंाया वसाहतीमधील घरंाया ुदतीबाबत
शासनाने कोणती का यवाह केल वा करयात येत आहे,
(3) नसयास, वलंबाची कारणे काय व याबाबतची सय:िथती काय आहे ?

ी. चंकंात पाटल : (१) ंअशत: खरे आहे.
      सा वजनक बंाधकाम खायाया  ुदतीअभावी घाण पसरलेल नाह.
(२) व (३) सा वजनक बंाधकाम वभागात फ इमारतीची नयतकालक पाहणी केल जा ेत.
तसेच ुदतीची कामे ाधायमाने नधीया उपलध ेत ुनसार हाती घेतल जातात.

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

रायातील संजय गंाधी नराधार योजनेया समया र करयाबाबत

(१८) *  ४७३१   ी.गणपतराव देश ुमख (संागोले) :   समाननीय सामािजक याय
मंी ुपढल गोटंचा ुखलासा करतील काय :-
(१) रायातील संजय गंाधी नराधार योजनेया ता ुलका तरय समया र करयाचा
न णय शासनाने दनंाक २० नो हबर २०१४,रोजी वा या ुसमारास घेतला आहे काय,
(२) असयास, नवन समया केहा थापन करयात येणार आहेत ,
(३) असयास, नवन समया थापन होईप यत या नराधार व येठ नागरकंाना
पेशन देयाबाबत कोणती पयायी यवथा नमाण करयात आल आहे ?

: (१) होय, संजय गंाधी योजना समतीवरल स व अय व अशासकय सदयंाया
नेम ूणका शासन परपक द. २७/११/२०१४ ुनसार र करयात आलेया आहेत.
(२) मा.पालकमंी यंायाकडून शफारशी ात झाया ंनतर अय व अशासकय
सदय यंाया न ुयया करयात येतील.
(३) नवन समया थापन होईप यतया कालावधीत शासन न णय द.२८ स टबर,
२०१० अवये गठत करयात आलेया उपवभागीय अधकार (मह ूसल) यंाया
अय ेतखालल समया का यरत राहणार अ ूसन यंायामा फत लाभायाया अजावर
न णय घेयात येईल.

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

राजा ूपर ता ूलयातील (िज.रनागर) अ ुणकुरा घाटामधील रयाया ुदरावथेबाबत

(१९) *  ४६३४   ी.अशोक पाटल (भंाडूप पिचम) :   समाननीय सा वजनक
बंाधकाम (सा वजनक उपम वगळून) मंी ुपढल गोटंचा ुखलासा करतील काय :-
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(१) राजा ूपर ता ूलयातील (िज.रनागर) अ ुणकुरा घाटामये गतवष ६० ेत ७० लाख
पयंाचा नधी ख च कन डंाबरकरण करयात येऊनह सदर रता ूप णपणे ना ूदत
होऊन रयात मोठमोठे ख ेड पडले असयाचे माहे नो हबर, २०१४ मये वा या
दरयान नद शनास आले, हे खरे आहे काय,
(२) असयास, या रयाया डंाबरकरणात मोया माणात ैगरयवहार झायाने
याबाबत अधक अभ ंययाकडून चौकशी करयाचे शासनाया वचाराधीन आहे, हे
ह खरे आहे काय,
(३) असयास, याबाबत चौकशी करयात आल आहे काय, असयास, चौकशीत काय
आढळून आले व या ुनषंगाने संबंधीतंावर कोणती कारवाई केल आहे वा करयात
येत आहे,
(४) नसयास, वलंबाची कारणे काय आहेत  व याबाबतची सयिथती काय आहे ?

ी. चंकंात पाटल : (१) गतवषी ६० ेत ७० लाखाचा नधी ख च कन डंाबरकरण
करयात आले हे खरे नाह. तथाप, घाट रयंाया ८.६० कमी लंाबी ैपक काह
लंाबीमये ुतरळक माणात ख ेड पडले अ ूसन ख ेड भरयाचे काम गतीत आहे.
(२), (३) व (४) न उावत नाह.

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

मालेगाव ता ुलयातील (िज.वाशम) वाघी गावाजवळील ुपलाया बंाधकामाबाबत

(२०) *  ४२७६   ी.अमत झनक (रसोड) :   समाननीय सा वजनक बंाधकाम
(सा वजनक उपम वगळून) मंी ुपढल गोटंचा ुखलासा करतील काय :-
(१) मालेगाव ता ुलयातील (िज.वाशम) अडोळ कपाया ुबडीत ेामधील वाघी
गावाजवळ ंउच ुपलाचे बंाधकाम जलसंपदा वभागाकडून सा वजनक बंाधकाम वभागाक ेड
ठेव काम ह ूणन देयात आलेले आहे, हे खरे आहे काय,
(२) असयास, सदर कामावर नधी उपलध अ ूसनह काम ुस झालेले नाह, हेह
खरे आहे काय,
(३) असयास, याबाबत शासनाने चौकशी केल आहे काय, चौकशीत काय आढळून आले
व तद ुनसार सदर ुपलाचे बंाधकाम लवकरात लवकर करयाबाबत शासनाने कोणती
का यवाह केल वा करयात येत आहे,
(४) नसयास, वलंबाची कारणे काय आहेत व याबाबतची सय:िथती काय आहे ?

ी. चंकंात पाटल : (1) नाह.
    तथाप ुपलाया स वणासाठ जलसंपदा वभागाने नधी उपलध कन दला
होता. ेय कायालयाने सदर ूपल अवगकृत रयावर असयाने ूपलाचे काम ठेव
तवावर करणे शय नसयाचे जलसंपदा वभागास कळवले आहे.
(2), (3) व (4) न उावत नाह.

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

महागंाव ता ुलयातील िज.यवतमाळ संजय गंाधी नराधार व ृवद पेशन
योजनेतील लाभायाना २०११-१२ पा ूसन अचानक पेशन बंद झायाबाबत

(२१) *  ४२१४   ी.रा ज नजरधने (उमरखेड) :   समाननीय सामािजक याय
मंी ुपढल गोटंचा ुखलासा करतील काय :-
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(1) सन २०१०-११ पा ूसन संजय गंाधी नराधार योजनेतील तीन हजार करणे
तसेच अन ूपणा योजनेतील चार हजार करणे अचानक क मचायंानी व अधकायंानी
संगनमताने सदर लाभायाचे वेतन बंद केयाने दनंाक 15 जानेवार, 2014 पा ूसन
  महागंाव तहसील समोर पगार मळावा यासाठ आमरण उपोषण केले हो ेत, हे खरे
आहे काय,
(2) तसेच  सन 2011 पा ूसन आजतागायत या लाभाया ैपक 35 पा लाभायाचा
ृम ूय झाला आहे, हे खरे आहे काय,

(3) सदर करणाची उचतरय चौकशी हो ूवन 11 अधकार व क मचायंावर ठपका
ठेवयात ये ूवन दनंाक 3 ऑटोबर, 2012 चे ुसमारास िजहाधकार यवतमाळ यंानी
सदर 11  क मचायंाना नोटस बजा ूवन दोषारोप ठेवया ंनतरह अयाप प यत कोणतीह
  कारवाई  करयात आल नाह, हे खरे आहे काय,
(4) महागंाव ता ुलका (िजहा यवतमाळ)  येथील दोषी 11 क मचायंावर ताकाळ शासन
कायदेशर का यवाह करणार आहे काय,
(5) असयास, उत करणी कोणती कारवाई करयात आल वा करयात येत आहे ?

: (१) हे खरे नाह. तथापी महागाव ता ुलयातील ावणबाळ सेवा राय न ृवतीवेतन
योजनेया लाभायाचे अ ुनदान बंद केया ुमळे तहसल कायालयासमोर ठया ंआदोलन
करयात आले हो ेत. या ठया ंआदोलनाचा अना ूपणा योजनेशी संबंध नाह.
(२)  होय, हे खरे आहे.
(३), (४) व (५) सदर करधी ३ तहसलदार, २ अवल कारकुन व ४ कनिठ लपीक
यंाचे वद दोषारोपप वभागीय आ ुयत, अमरावती यंाचेक ेड सादर करयात आले
आहे. उ वरत २ तहसलदारंाया वारने अ ुनदान वाटप झालेले नसयाने यंाना
वगळयात आले आहे. हे पहाता आवयक ती कारवाई ुस आहे.

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

अाळंद ेत पंढर ूपर या संत ानेवर महाराज
पालखी महामागाचा वकास व वतारकरणाबाबत

(२२) *  ४२६८   ी.जगदश ुमळीक (वडगाव ेशर) :   समाननीय सा वजनक
बंाधकाम (सा वजनक उपम वगळून) मंी ुपढल गोटंचा ुखलासा करतील काय :-
(1) अाळंद ेत पंढर ूपर या संत ानेवर महाराजाया पालखी महामागाचे वतारकरण
व ंदकरण रखडले आहे,  हे खरे आह काय,
(2) तसेच पालखी महामागावर सा वजनक ुसवधा नसया ुमळे या ुसवधा नागरकंाना
उपलध होयासाठ शासनाने कोणती उपाययोजना केल वा करयात येत आहे,
(3) असयास, उत दोह करणंाची शासनाने चौकशी केल आहे काय, चौकशीत काय
आढळून आले व तद ुनसार  सदरहू पालखी महामागाचे योय वकास व वतारकरण
करयासाठ शासनाने कोणती का यवाह केल वा करयात येत आहे,
(4) नसयास, वलंबाची कारणे काय आहेत ?

ी. चंकंात पाटल : (१) अशंत: खरे आहे.
(२) व (३) आळंद ेत पंढर ूपर या पालखी मागाया एकूण २२९.९६ क.मी. लंाबी ैपक एकूण
५२.४० क.मी. लंाबीमये चौपदरकरणाचे काम ूप ण झाले आहे. ४६.२६ क.मी. लंाबीत
चौपदरकरणाचे काम खाजगीकरणंात गत गतीत आहे. उ वरत लंाबीचे चौपदरकरणाचे
काम मं ूजर, नकष व नधीया उपलध ेत ुनसार घेयाचे नयोजन आहे.
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     तसेच पालखी मागालगत ५.५० मी. ंदची वतं मागका बंाधणे, येक ५० क.मी.
ंअतरावर वंाती थळे बंाधणे ह कामे मं ूजर, नकष व नधीया उपलध ेत ुनसार

घेयाचे नयोजन आहे.
(४) न उावत नाह.

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

ओबीसी, एससी, हजेएनट आण एसबीसी
वगातील वयायाना मळत नसयाबाबत

(२३) *  ४२०५   डॉ.बालाजी कणीकर ( ंअबरनाथ) :   समाननीय सामािजक याय
मंी ुपढल गोटंचा ुखलासा करतील काय :-
(१) ओबीसी, एससी, हजेएनट आण एसबीसी वगातील वयायाना रायाया
सामािजक याय वभागामा फत देयात येणार शय ृवती सन २०१३-१४ या ैशणक
वषात ुसमारे ७ लाख ७६ हजार वयायाना मळाल नसयाची बाब माहे ऑगट,
२०१४ मये वा यादरयान नद शनास आल आहे, हे खरे आहे काय,
(२) असयास, याकरणी शासनाने चौकशी केल आहे काय, असयास, चौकशीचे
नक ष काय आहेत,
(३)  चौकशी अ ुनसार मागासवगय वयायाना शय ृवती उशीरा देयाची कारणे
काय आहेत तसेच शय ृवती तातडीने अदा करयाया संदभात कोणती का यवाह
केल आहे वा करयात येत आहे,
(४) नसयास, वलंबाची कारणे काय आहेत ?

: (1) ंअशत: खरे आहे. सन 2013-14 अखेर लंबत असलेया एकूण 7 लाख 38
हजार अजा ैपक सन 2014-15 मये 5 लाख 43 हजार अ ज नकाल काढले अ ूसन
सया 1  लाख 95 हजार अ ज लंबत आहेत.
(2) व (3) लंबत अ ज ाधायाने नकाल काढयाया ूसचना द. 01 ऑगट, 2014
रोजी स व संबंधत अधकायंाना देयात आया होया. या ुनसार उपरोतमाणे 5
लाख 43 हजार अ ज नकाल काढले अ ूसन उ वरत अ ज नकाल काढयाची का यवाह
ुस आहे.

(4) न उावत नाह.
-----------------

ुमरबाड (िज.ठाणे) सा वजनक बंाधकाम उपवभागामा फत
झालेया बोगस कामंाची चौकशी करणेबाबत

(२४) *  ३५७०   ी.पेश हा े (भवंडी ूप व) :   समाननीय सा वजनक बंाधकाम
(सा वजनक उपम वगळून) मंी ुपढल गोटंचा ुखलासा करतील काय :-
(1) ुमरबाड (िज.ठाणे) सा वजनक बंाधकाम उपवभागामा फत झालेया बोगस कामंाची
चौकशी कन संबंधतंावर का यवाह करणेबाबत थानक लोकतनधंीनी  दनंाक
२४ ुज ैल, २०१३ रोजी वा या ुसमारास तकालन ुमयमंी यंाना नेवेदन दले, हे
खरे आहे काय,
(2) असयास, याबाबत शासनाने चौकशी केल आहे काय, चौकशीत काय आढळून
आले, तद ुनसार शासनाने संबंधतंावर कोणती कारवाई केल वा करयात येत आहे,
(3) नसयास, वलंबाची कारणे काय आहेत ?
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ी. चंकंात पाटल : (१) होय.
(२) शासनाने दनंाक २६/०८/२०१३ रोजीया पावये नंाकत बाबीची चौकशी दता
व ुगणन ंयण मंडळामा फत करयाचे आदेश दले आहेत.
(३) न उावत नाह.

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

ुमंबई शहरातील वरळी येथील एन.एस.सी.आय. एलॉईज को-
ऑप.ेडीट सोसा.ल. ुमंबई या पतसंथेतील अपहाराबाबत

(२५) *  २३५३   ी.वजय औट (पारनेर), ी.सदा सरवणकर (माहम), ी.काश
(बाळा) सावंत (वंाे ूप व) :   समाननीय सहकार मंी ुपढल गोटंचा ुखलासा करतील
काय :-

(१) ुमंबई शहरातील वरळी येथील एन.एस.सी.आय. एलॉईज को-ऑप.ेडीट सोसा.ल.
ुमंबई या पतसंथेत . ६५ लाख रकमेचा अपहार झायाचे लेखापरण अहवालावन

दनंाक १४ स टबर, २०१४ रोजी वा या ुसमारास नद शनास आले, हे खरे आहे काय,
(२) असयास, याबाबत चौकशी करयात आल आहे काय, असयास, चौकशीत काय
आढळून आले व या ुनषंगाने संबधत दोषी यतीवर कोणती कारवाई केल आहे वा
येत आहे,
(३) याकरणाची अयापह चौकशी ूप ण झाल नसयास, वलंबाची कारणे काय आहेत
व याबाबतची सय:िथती काय आहे?

ी. चंकंात पाटल : (१) ुमंबई शहरातील वरळी येथील एन.एस.सी.आय. एपॉईज
को-ऑप. ेडीट सोसा. ल. ुुमंबई या पतसंथेत .६५ लाख रकमेचा अपहार झायाचे
लेखापरण अहवालावन नद शनास आले आहे.
(२) व (३) संथेचे सन २०१०-२०११ ेत २०१२-२०१३ या कालावधीचे शासकय
लेखापरका मा फत फेर लेखापरण करयात आले अ ूसन फेर लेखापरणामये
ैगरयवहार झायाचे नद शनास आले आहे. तसेच उपनबंधक जी/एस वभाग, ुमंबई

यंायाक ेड ात झालेया तार ुनसार यंानी सदर संथेवर ाधकृत अधकार यंाची
चौकशीसाठ नेम ूणक केल आहे. व ेशष लेखापरण अहवालाया अ ुनषंगाने संबंधत
लेखापरकाने ताडदेव पोलस टेशन येथे फौजदार ुगहा दाखल केला आहे. तसेच
ैगरयवहाराची जबाबदार निचत करयासाठ महारा सहकार संथा अधनयम

१९६० मधील कलम ८८ ुनसार चौकशीचे आदेश देयात आले आहेत. चौकशी अहवाल
ात होताच ुपढल आवयक ती का यवाह करयात येईल.

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

ुमंबई-गोवा माहामागावरल देवख वाम ृगहाजवळ
असलेया दगडी  ंभती ुमळे होत असलेले अपघात

(२६) *  ४३४९   ी.कालदास कोळंबकर (वडाळा), ी.अलम ेशख (मालाड पिचम) :
   समाननीय सा वजनक बंाधकाम (सा वजनक उपम वगळून) मंी ुपढल गोटंचा
ुखलासा करतील काय :-

(१) ुमंबई-गोवा महामागावरल देवख वाम ृगहाजवळ असलेया दगडी  ंभती ुमळे
अनेक अपघात होत अ ूसनह याक ेड सा वजनक बंाधकाम वभागाचे ुद ल होत आहे
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तसेच उत  ंभत तातडीने हटवयाबाबतची मागणी थानकंाम ूधन हेात असयाचे
माहे नो हबर, २०१४ मये वा या दरयान नद शनास आले, हे खरे आहे काय,
(२) असयास, याबाबत शासनाने चौकशी केल आहे काय, चौकशीत काय आढळून
आले व तद ुनसार शासनाने कोणती का यवाह केल  वा करयात येत आहे,
(३) नसयास, वलंबाची कारणे काय आहेत व याबाबतची सय:िथती काय आहे ?

ी. चंकंात पाटल : (१) ंअशत: खरे आहे,
     सदर  ंभत हटवयाबाबत मागणी होत आहे, हे खरे आहे.
(२) होय.
     चौकशीत दगडी  ंभतीवर गाडी आदळून अपघात झायाचे आढळून आलेले नाह
तथाप चौपदरकरणाचे काम करताना सदरची दगडी  ंभत काढून टाकयाचे नयोजन
आहे.
(३) न उावत नाह.

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

पडु ( ुख) (ता.पालम, िज.परभणी) येथील आमशाळा थलातंरत केल असयाबाबत

(२७) *  ४६६१   ी.ब ूच कडू (अचल ूपर) :   समाननीय सामािजक याय मंी
ुपढल गोटंचा ुखलासा करतील काय :-

(१) पडु ( ुख) (ता.पालम, िज.परभणी) येथील आचा य वनोबा भावे ाथमक आमशाळा
बेकायदेशीरपणे मौ.बनवस येथे हलवयात आल आहे, हे खरे आहे काय,
(२) असयास, नयमा ुनसार आमशाळा या गावासाठ माय करयात आल आहे
त ूथन हलवयाची परवानगी नसतानाह या थानंातरणाक ेड अधकायंानी ुद ल केले
हे खरे आहे काय,
(३) असयास, ह आमशाळा थानंातरत केया ुमळे पडु ( ुख) व पडु ( ुब) या गावंातील
वयायाचे मोठे ुनकसान होत असयाने ह आमशाळा तातडीने ुपहा पडु ( ुख) येथे
थानंातरत करयात यावी  अशी मागणी थानक ेशतकयंानी मा. ुमयमंी यंाचेक ेड
दनंाक २० नो हबर, २०१४ वा या ुसमारास केल हे खरे आहे काय,
(४) असयास, आमशाळेचे बेकायदा थानंातरण करणारे संथाचालक तसेच ुद ल
करणारे अधकार यंाचेवर शासनाने कोणती कारवाई केल आहे वा करयात येत  आहे,
(५) सदर आमशाळा तातडीने ेपडु ( ुख) या ुमळथानी ुस करयासंदभात शासन
काय का यवाह करणार आहे ?

: (१) ंअशत: खरे आहे, तथाप मा.उच यायालयाया आदेशा ुनसार थलंातर आदेश
(द.१२ ूजन २००३ चा ) र केला आहे.
(२) न उावत नाह.
(३) सय:िथतीमये आमशाळा ह मौजे पडू ( ूख) या ठकाणी का यरत आहे. दनंाक
२० नो हबर २०१४ चे नवेदनाची त या कायालयास ात नाह.
(४) थलंातर न झायाने न उावत नाह.
(५) सय:िथतीमये आमशाळा ह मौजे. पडू या ुमळयाच ठकाणी चा ूल आहे.

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

कोहा ूपर मये आय.आर.बी कंपनीने कंाट
बी.ओ.ट तवावर बंाधलेया रयाबाबत
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(२८) *  ३७८२   ी.काश आबटकर (राधानगर) :   समाननीय ुमयमंी ुपढल
गोटंचा ुखलासा करतील काय :-
(1) महारा शासनाया वतीने कोहा ूपर मये आय.आर.बी कंपनीने कंाट बी.ओ.ट
तवावर बंाधलेया रयाबाबत कोहा ूपर िजयामये चंड असंतोष अ ूसन तो र
करयाबाबत शासन काह न णय घेणार आहे का,
(2) टोल र करयासाठ महारा शासनाया वतीने ूप ण रयाया कामाचे ूमयमापन
केले हो ेत पण सदरचे ुमयंाकन ूप ण झाले का ?
(3) नसयास वलंबाची कारणे काय आहेत

(उतर आले नाह.)
-----------------

रायातील ेशतकयंाची क ज व ुसल थंाबवयाबाबत

(२९) *  ४२९८   ॅअड.यशोमती ठाकूर (सोनावणे) (तवसा) :   समाननीय सहकार
मंी ुपढल गोटंचा ुखलासा करतील काय :-
(१) रायात ुदकाळ व नापीकाने होरपळत असलेया ेशतकयंाक ेड बँक क ज व ूसलचा
तगादा करत असयाचे माहे नो हबर, २०१४ रोजी वा या ुसमारास नद शनास आले,
हे खरे आहे काय,
(२) असयास, बँकेकडून होत असलेल क ज व ूसल तातडीने थंाब ूवन ेशतकयंाना
सरसकट पीक वयाचे ैपसे देयाबाबत शासन काय का यवाह वा उपाययोजना करणार
आहे,
(३) अयाप, उपरोत करणी कोणतीच का यवाह केल नसयास, याची स वसाधारण
कारणे काय आहेत ?

ी. चंकंात पाटल : (१) नाह.
(२) शासनाने द. २५.११.२०१४ रोजीया शासन न णयावये रायातील २३ िजयातील
१९,०५९ गावंामये ५० ैपशापेा कमी हंगामी ैपसेवार असयाया कारणातव ेशतीशी
नगडीत कजाया व ुसलस थगीती दल आहे.
     तसेच या गावातील २०.५० लाख ेशतक-यंानी खरप २०१४ मये घेतलेले ुसमारे
८,००० कोट पीक कजाचे पंातरण करयाचा न णय घेयात आला आहे.
(३) न उावत नाह.

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

कृषी उपन बाजार समती, िजं ूतर मधील आ थक ैगरयवहाराबाबत

(३०) *  ४४४२   ी.वजय भंाबळे (िजं ूतर) :   समाननीय पणन मंी ुपढल
गोटंचा ुखलासा करतील काय :-
(1) कृषी उपन बाजार समती िजं ूतर मये मोया माणात झालेया आ थक
ैगरयवहाराबाबत चौकशी समतीने दनंाक १६ नोहेबर, २०१३ रोजी अहवाल सादर

केला आहे, हे खरे आहे काय,
(2) असयास, चौकशी अहवाला ुनसार योय ती का यवाह करयात आल आहे काय,
(3) तसेच या आ थक ैगरयवहाराबाबत शासनाची नचीत ूभमका काय आहे ?

ी. चंकंात पाटल : (१) होय.



17

(२) सदर चौकशी अहवालात बाजार समतीया लेखापरण अहवालातील ेशरे, गाळे/
ूभ ंखड वाटप, पणन मंडळाचे क ज, क मचार व आजी/माजी संचालकंाना दलेले अम,

बाजार फ व देखरेख ुशक, नवड ूणक अीम, क मचार वेतन, इ. ुमे आहेत. या ैपक
पणन मंडळाया कजाबाबतया ुमयावर का यवाह ूप ण झाल आहे. उ वरत ुमयंावर
का यवाह ुस आहे.
(३) चौकशी अहवालातील बाजार समतीया लेखापरण अहवालातील ेशरे, गाळे/ ूभ ंखड
वाटप, अम रकम, बाजार फ व देखरेख ख च, क मचायाचे वेतन, या  बाबंीमये
आ थक ैगरयवहार झाला आहे कंवा कसे, याबाबत वतं चौकशी करयासाठ व ेशष
लेखापरक, व ग-२, सहकार संथा (फर ेत पथक) यंायाक ेड द.२/१२/२०१४ रोजी
चौकशीचे काम देयात आलेले आहे. सदर चौकशी अहवाल लंबत आहे.

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

ुमंबईतील दहसर चेकनाका येथील नागरकंाना टोल भरावा लागत असयाबाबत.

(३१) *  ३६५४   ीमती मनषा चौधर (दहसर), ी.न र मेहता (मरा भादर) :
   समाननीय सा वजनक बंाधकाम (सा वजनक उपम) मंी ुपढल गोटंचा ुखलासा
करतील काय :-
(१) ुमंबईतील दहसर चेकनाका येथील रहवाशी असणा-या तरे कंपा ंऊडमधील
नागरकंाना ुमंबईत तसेच  जवळपास इतर येया व जायाकरता ुतमहामागाया
उपयोग करावा लागतो, हे खरे आहे काय,
(२) असयास, या ुमळे येथील थानक नागरकंाना वारंवार टोलनाका ओलंाडून जावे
लागत असयाने ३५ पये जायाकरता व ३५ पये येयाकरता टोल यावा लागत
आहेत, हे ह खरे आहे काय,
(३) असयास, २-३ क.मी. ंअतरावर जायाकरताह टोल देऊन जावे लागत असयाने
नागरकंामये चंड असंतोष पसरला अ ूसन यंाना नाहक ुभ दड ारावा लागत अाहे,
हे ह खरे आहे काय,
(४) असयास, सदरहू टोलनाका दहसर ये ूथन हल ूवन मीरारोड हीमये दयास यंाना
टोल भरावे लागणार नाह, हे ह खरे आहे काय,
(५) असयास, सदरहू मागणी ुनसार या टोलनाका हलवयाबाबत कोणती का यवाह
करयात आल वा येत आहे,
(६) नसयास, याची कारणे काय आहेत?

ी. एकनाथ  ंशदे : (१) होय.
(२) होय, वारंवार वापर करयासाठ सवलतीचे मासक पास शासन अध ूसचने ूनसार
सवाना उपलध आहेत शवाय ुदचाक, ऑटोरा इयादवर पथकर नाह.
(३) नाह.
(४) सदर पथकर थानकाचे ठकाण शासनाने वचार ूप वक निचत केले अ ूसन यात
बदल करयाचा न उावत नाह.
(५) न उावत नाह.
(६) न उावत नाह.

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

वणी-वरोरा या रायमागाची झालेल ुदरावथा
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(३२) *  ४६७६   ी.संिजवरेडी बोदकुरवार (वणी) :   समाननीय सा वजनक
बंाधकाम (सा वजनक उपम वगळून) मंी ुपढल गोटंचा ुखलासा करतील काय :-
(१) वणी-वरोरा हा राय मा ग अ ूसन अनेक वषापा ूसन खराब आहे, तसेच सदरहू मागावर
मोठया माणावर कोळसा वाह ूतक, जड वाह ूतक ुस अ ूसनह सदरहू रायमागाया
ुदतीबाबत उपाययोजना अ ूजनप यत करयात आलेल नाह, हे खरे आहे काय,

(2) असयास, सदर रायमा ग यवतमाळ व चं ूपर या दोन िजयंाना  जोडणारा
अ ूसन सदर रायमागाची ुदती व उपाययोजना कधीप यत होणार आहे,
(3) तसेच या मागावर रेवे फाटक अ ूसन ेत दवसा ूतन दर १-२ तासाला बंद होत
असयाने ेतथील वाह ुतक व लोकंाना  याचा  ाास सहन करावा लागत आहे, हेह
खरे आहे काय,
(4) असयास, याबाबत शासनाने चौकशी केल आहे काय, चौकशीत काय आढळून
आले व तद ुनसार सदर रायमागाची ुदती करयाबाबत शासनाने कोणती का यवाह
केल वा करयात येत आहे,
(5) नसयास, वलंबाची कारणे काय आहेत व याबाबतची सय:िथती काय आहे ?

ी. चंकंात पाटल : (१) व (२) ंअशत: खरे आहे.
     सदरहू मा ग यवतमाळ व चं ूपर या िजयंाना जोडणारा अ ूसन या भागात कोळसा
व ुचनखडीया खाणी असयाने या मागावर मोया माणावर जड वाहनंाची वाह ूतक
आहे. या रयाया तीत भागाची ुदती करयात आलेल अ ूसन सय:िथतीत
वाह ूतक ुसरळीत ुस आहे.
(३) होय.
(४) रयाया उ वरत तीत भागातील काह लंाबीत मज ूबतीकरण व डंाबरकरणाचे
काम गतीत आहे तसेच काह लंाबीतील ख ेड भरयाचे काम गतीत अ ूसन रता
वाह ुतकसाठ ुसरळीत आहे.
     न भाग ३ मधील रेवे उडाण ूपलाचे काम मं ूजर, नधी, नकष व
ाथयमा ुनसार हाती घेयाचे नयोजन आहे.
(५) न उावत नाह.

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

जालना- ंअबड-वडीगो या रयंाया चौपदरकरणाबाबत

(३३) *  ३१२८   ी.अ ुजन खोतकर (जालना) :   समाननीय सा वजनक बंाधकाम
(सा वजनक उपमंासह) मंी ुपढल गोटंचा ुखलासा करतील काय :-
(1)जालना- ंअबड-वडीगो रयाचे चौपदरकरणाचे काम मं ूजर झाले अ ूसन सदरल
कामाया नवदा याह झाल आहे, हे खरे आहे काय,
(2) असयास, उत करणंाची शासनाने चौकशी केल आहे काय, चौकशीत काय
आढळून आले व तद ुनसार सदरल काम वरत होयाबाबत शासनाने काय का यवाह
केल वा करयात येत आहे,
(3) नसयास, वलंबाची कारणे काय आहेत ?

ी. चंकंात पाटल : (१) व (२) अशंत: खरे आहे, नवदा या ुस आहे.
(३) न उावत नाह.

-----------------
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अ ुनदानत आदवासी आम शाळा बोथल (गड) (ता.उमरेड,
िज.नाग ूपर) या शाळेतील शकंाया समया नकाल न काढयाबाबत

(३४) *  ३८६८   ी. ुसधाकर कोहळे (नाग ूपर दण), ी.वकास ुकंभारे (नाग ूपर
मय), ी.कृणा खोप ेड (नाग ूपर ूप व) :   समाननीय आदवासी वकास मंी ुपढल
गोटंचा ुखलासा करतील काय :-
(१)  बोथल (गड) (ता.उमरेड, िज.नाग ूपर)येथील अ ुनदानत आदवासी आम शाळेतील
शाकंाया/क मचायंाया समया मागील १ वषापेा जात काळापा ूसन लंबत अ ूसन
या नकाल काढयासंबंधत नाग ूपर वभागाया जनतनधंीनी अपर आ ुयत
नाग ूपर  वभाग यंाना दनंाक ३० मा च, २०१३,  २० फे ुवार, २०१४, दनाक २४
फे ुवार, २०१४ व दनंाक १६ एल, २०१४ ला अनेक प पाठ ूवन समया नकाल
काढयाची व ंनती केल ,हे खरे आहे काय,
(२) तसेच या करणी शक व क मचा-यंानी दनंाक २४ फे ुवार, २०१४ व दनंाक ५
मे, २०१४ पा ूसन बे ुमदत उपोषण केले हो ेत, हे खरे आहे काय,
(३) असयास,उत करणी शासनाने काय चौकशी केल आहे व वारंवार व ंनती प
देऊन शक/क मचायंाया समया नकाल न काढयाचे कारण काय आहे,
(४) तसेच जनतनधंीनी दलेया पाची दखल न घेयाची कारणे कोणती तसेच
संबंधत दोषी यतंीवद शासनाने कोणती कारवाई केल वा करयात येत आहे ?

ी. व ुण सवरा : (1) होय, हे खरे आहे.
(2) होय, हे ह खरे आहे.
(3) साावना बहुउेशीय शण संथा, बोथल (गड) वारे संचालत अ ुनदानत
आमशाळेतत ी.खोके यंाची शण सेवक ह ूणन संथेने न ुयती केलेल आहे.
तथाप, या संथेने ी.खोके यंाया पदमाय ेतचा ताव कप कायालयाक ेड सादर
केलेला नाह.
     तसेच सदर आम शाळेतील क मचार ी.योगेश मंाडवकर (ाथमक शक
सेवक) व ी.मनोहर हनवटे (अशीत ाथमक शक सेवक) या क मचायंाया
पदमाय ेतचा ताव अपर आ ुयत, नाग ुपर यंानी दनंाक5.03.2011 या आदेशावये
अमाय केला अ ूसन अपर आ ुयतंाया न णयावद सदर संथेने आमशाळा संहता
नयम 2.35 ुनसार आ ुयत, आदवासी वकास, नाशक यंायाक ेड दनंाक 5.01.2012
रोजी अपील दाखल केले हो ेत. सदर अपीलावर दनंाक 25.5.2012, 18.06.2012,
27.08.2012, 25.2.2013 व 8.04.2013 रोजी ुसनावया ठेवया होया. तथाप,
अय, साावना बहुउेशीय शण संथा यंानी यंाया दनंाक 8.04.2013 या
पावये दनंाक 5.01.2012 रोजी दाखल केलेले अपील मागे घेतले आहे.
     वरल कारणातव सदर तीनह क मचायंाना या ुनसार पदमायता देयात आलेल
नसयाने क मचायंाचे समायोजन अय आम शाळेत करयात आलेले नाह.
(4) उपरोत व ुतिथती मा.लोकतनधंीना दनंाक 6.05.2014 या पावये अपर
आ ुयत, नाग ूपर यंानी कळवल आहे.

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

आरग (ता.मरज, िज.संागल) येथे ववध कामंासाठ
सामािजक याय वभागाकडून नधी मळणेबाबत

(३५) *  ४४५३   ी.धनजंय ( ुसधीर हर) गाडगीळ (संागल) :   समाननीय सामािजक
याय मंी ुपढल गोटंचा ुखलासा करतील काय :-
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(1) संागल िजयातील मरज ता ुलयातील मौजे  आरग येथे भारतरन डॉ.बाबासाहेब
ंआबेडकर यंाया अती जतन केलेया आहेत ेतथे बौद वहार, वॉल कंपा ंऊड, पथदवे,

शौचालय ुयनट, प यटकंासाठ ैबठक यवथा आद कामासाठ मा.लोकतनधी मरज
यंानी सामािजक याय वभागाक ेड मागणी केलेल आहे ,हे खरे आहे काय,
(2) असयास, शासनाने याबाबत कोणती का यवाह केल वा करयात येत आहे,
(3) तसेच सदर ठकाणी नधी उपलध कन केहाप यत काम ूप ण होणे अपेत आहे ?

: (१) होय, हे खरे आहे.
(२) व (३) अ ुन ूसचत जाती व नवबौद घटकंासाठ ऐतहासीक व संाकृतक महव
असलेया ठकाणंाचा वकास करयासाठ व ंयसेवी संथंाना सहायक अ ुनदाने या
योजनेया अट व शत निचत करयाची का यवाह वत वभागाया सहमतीने
शासनतरावर चा ूल आहे. सदर योजनेया अट व शत निचत झाया ंनतर ुपढल
आवयक ती का यवाह करयात येईल.

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

भोर (िज. ुपणे) येथील पंागार आमशाळेमये
नकृट दजाचा होत असलेला अनधाय ुपरवठा

(३६) *  ४४०३   ी.संाम थोपटे (भोर) :   समाननीय आदवासी वकास मंी
ुपढल गोटंचा ुखलासा करतील काय :-

(१) भोर (िज. ुपणे) ता ुलयातील पंागार आमशाळेतील वयाथ नकृठ दजाचे
अन खात असया ुमळे  तसेच अन-धाय  या खोलत ंउदर वावरत असयाने
वयायाचे आरोय धोयात आले असयाची धकादायक बाब माहे स टबर, २०१४
वा या ुसमारास नद शनास आल आहे, हे खरे आहे काय,
(२) असयास, या करणाची चौकशी करयात आल आहे काय,
(३) असयास, चौकशीत काय आढळून आले व या ुनसार नकृट दजाचे अनधाय
ुपरवठा करणाया ठेकेदारंावर काय कारवाई केल वा करयात येत आहे,

(४) अयाप , कोणतीच का यवाह करयात आल नसयास वलंबाची कारणे काय
आहेत ?

ी. व ुण सवरा : (१) द.२५.९.२०१४  रोजी व तमानपात पंागार आमशाळेतील
वयायाची ैगरसोय, तसेच अनधायाया खोलत ंउदर वावरत असयाबाबत बातमी
सद झाल होती.
(२), (३) व (४) सदर बातमीया  अ ुनषंगाने शण वतार अधकार, एकािमक
आदवासी वकास कप, घोडगाव यंानी द.०५.१०.२०१४ रोजी भेट देऊन पाहणी
केल. सदर भेटत यंाना बातमीमधील तपशीलात तय नसयाचे द ूसन आले.
व तमानपातील बातमीत वंयपाक ृगहाया मागील  बा ूजस असलेला ंउदर अनधानाया
कोठ ृगहात आयाचे द शवयात येऊन वपयास करयात आयाचे द ूसन आले.

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

वाशम िजयामये नराधार, अपंग व ावणबाळ
या योजनंामये लाभायाना लाभ न मळायाबाबत

(३७) *  २५९८   ी.रा ज पाटणी (कारंजा) :   समाननीय सामािजक याय मंी
ुपढल गोटंचा ुखलासा करतील काय :-
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(१) वाशम िजयामये नराधार, अपंग व ावणबाळ या योजनंामये मं ूजर झालेया
लाभायाना माहयाया पाहया सताहामये लाभ देयात यावा असे शासनाचे
आदेश असताना ुसदा िजयातील लोकंाना अयाप लाभ मळाला नसयाची तार
दनंाक २० नो हबर, २०१४ रोजी राय अपंग वकास महासंघ व इतरंानी केल, हे
खरे आहे काय,
(२) असयास, शासनाया आदेशाचे पालन न करणाया संबंधीतंावर कोणती कारवाई
करयात आल वा येत आहे,
(३) नसयास, वलंबाची कारणे काय आहेत ?

: (१) होय, हे खरे आहे. राय अपंग वकास महासंघ यंानी द.१७/११/२०१४ रोजी
िजहाधकार, वाशम यंाचेक ेड अशा वपाची तार केल आहे.
(२) व (३) वाशम िजयातील ६ ता ुलयंा ैपक वाशम ता ुलका वगळता अय ५
ता ुलयंामये लाभायाना नो हबर, २०१४ प यत अ ुनदानाचे वाटप करयात आले आहे.
      वाशम ता ुलयामये संजय गंाधी योजना समतीने द.२२ एल, २०१३
रोजीया ैबठकत लाभ मं ूजर केलेया लाभायाना यात फे ुवार, २०१४ मये लाभ
ुुस करयात आला, ह व ुतिथती आहे. समतीने अ ज मं ूजर केया ंनतर लाभायाना

खा ेत मंाक मे, २०१३ प यत देयाबाबत कळवयात आले हो ेत. लाभायानी माहे
ऑगट, २०१३ प यत खा ेत मंाक कळवले. तथाप, सदर खा ेत मंाक सात ंअक
हो ेत. ऑनलाईन बँकगसाठ दहा ंअक खा ेत मंाक आवयक हो ेत. दरयानया
काळात ूजन, २०१३ ेत स टबर, २०१३ या कालावधीत  मोया माणावर अत ृवट
झाल. अत ृवट ुमळे झालेया ुनकसानीची पाहणी करयासाठ व आपदतंाना मदत
करयासाठ अधकार/क मचार यत हो ेत. लाभायाकडून योय खा ेत मंाक ात
करणे व अत ृवटया कामा ुमळे अ ुनदान वाटपास वलंब झाला आहे.
      संजय गंाधी योजना समतीने द. १८/१/२०१४ व ३/२/२०१४ रोजीया ैबठकत
मं ूजर केलेया ावणबाळ सेवा राय न ृवती वेतन योजनेया ५३९ लाभायाचे अ ुनदान
ुज ैल, २०१४ मये ुस करयात आले. मा, समतीने मं ूजर केलेया संजय गंाधी

नराधार अ ुनदान योजनेया २११ लाभायाची याद तयार होयास वलंब झाला. माहे
फे ुवार, २०१४ व मा च, २०१४ मये वाशम ता ुलयात मोया माणात गारपट झाल.
गारपटतंाया स वणामये क मचार न ुयत करयात आले हो ेत. या कारणातव
संजय गंाधी नराधार अ ुनदान योजनेया २११ लाभायाया लाभ वाटपास वलंब झाला
आहे.
      याचमाणे वाशम ता ुलयातील संजय गंाधी योजना कायालयातील
ी.िह.एन.नजाम ुपरे, अवल कारकून यंाचा द. २७ ुज ैल, २०१४ रोजी दयवकाराने
ृम ूय झाला. ी.िह.एस. कंाबळे, कनठ लपीक लाच ुलचपत वभागाया कारवाई ुमळे

द. ०९ ुज ैल, २०१४ रोजी नलंबीत झाले. ी.एस.ए.तंादळे नायब तहसलदार  द. ३१
ुज ैल, २०१४ रोजी सेवान ृवत झाले. यायतरत ी.पी.एस.अघम, कनठ लपीक

यंानी या कामात नकाळजीपणा केयाचे आढळून आले. यंाची कायालयात वारंवार
ैगरहजेर, कामात ल नसणे, असे व तन आढळून आले. यंाची द. २३ ूजन, २०१४

रोजी पदोनती हो ूवन थानंातरण झाले. मा यंानी द. ०४ स टबर २०१४ रोजी
संगणकातील स व ेडटा डलट केयाचे लात आले. या ुमळे देयके अदा न झाया ुमळे
यंाना द. १२ ड सबर, २०१४ रोजी नलंबीत करयात आले.
    वरल कारणंा ुमळे व संजय गंाधी योजना शाखेत स वच क मचार नवीन असया ुमळे
अ ुनदान वाटपास वलंब झाला आहे. सदर २११ लाभायाना अ ुनदान वाटपाची का यवाह
करयात येत आहे.

-----------------
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खामगंाव ेत ेशगंाव (िज. ुबलढाणा) हा रता चौपदरकरण करणेबाबत

(३८) *  ९३३   ी.आकाश ुफंडकर (खामगंाव) :   समाननीय सा वजनक बंाधकाम
(सा वजनक उपम वगळून) मंी ुपढल गोटंचा ुखलासा करतील काय :-
(१) खामगंाव ेत ेशगंाव या रयावन ी.संत गजानन महाराज ेशगंाव यंाया
द शनासाठ जाणाया भावकंाची गद मोया माणात दव सदवस वाढत अ ूसन सदरहू
रता छोटा असया ुमळे या रयावर अपघातंाचे माण दव सदवस वाढत आहे, हे
खरे आहे काय,
(2) असयास, खामगंाव एस.ट. ेडपो जवळ व.भटकर व यंाची ुमलगी कु.नेहा यंाचा
भरधाव वेगाने येणाया कने जबर धडक दया ुमळे दोघेह जागीच ठार झायाची
घटना दनंाक २५ मा च, २०१४ रोजी वा या ुसमारास घडल, हे खरे आहे काय,
(3) असयास, उत दोह करणंाची शासनाने चौकशी केल आहे काय, चौकशीत
काय आढळून आले व तद ुनसार सदरहू रयावरल अपघात थंाबवयासाठ व खामगंाव
ेत ेशगंाव हा रता चौपदरकरण करणेबाबत शासनाने कोणती उपाययोजना केल आहे

वा करयात येत आहे,
(4) नसयास, वलंबाची कारणे काय आहेत व याबाबतची सय:िथती काय आहे ?

ी. चंकंात पाटल : (१) ेशगंाव येथे द शनासाठ येणा-या भावकंाची गद वाढल
आहे. मा खामगंाव ेत ेशगंाव या रयावर अपघातंाचे माण वाढले असयाचे द ूसन
येत नाह.
(२) होय.
(३) पोलस वभागाकडून सदर अपघाताची चौकशी करयात आल अ ूसन सदर अपघात
वाहन चालकाया नकाळजीपणा ुमळे झा ंयची नद पोलस दतर आहे.
     खामगंाव ेत ेशगंाव हा रा.मा. .२४ चा भाग अ ूसन या भागातील रयाची
लंाबी १७.६० क.मी. आहे. या ैपक ेशगंाव गावाजवळील ४.२० क.मी. लंाबीतील
र ंयचे चौपदरकरण करयात आले आहे. उ वरत लंाबीतील चौपदकरणाचे काम
आवयक ेत ुनसार मं ूजर, नधी, नकष व ाथयमा ुनसार करयाचे नयोजन आहे.
(४) न उावत नाह.

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

रायातील ामीण भागातील आमशाळेतील
वयायाया आरोयाक ेड ुद ल होत असयाबाबत

(३९) *  १६४७   डॉ. ुसधाकर भालेराव (उदगीर) :   समाननीय आदवासी वकास
मंी ुपढल गोटंचा ुखलासा करतील काय :-
(१) रायातील ामीण भागातील आमशाळंामये शकणा-या वयायाया
आरोयाक ेड सबंधत क मचा-यंाया ुद लपणा ुमळे गत दहा वषात ७९३ वयाथ
ृम ूय ुमखी पडयाची गंभीर माहती माहे स टबर, २०१४ मये वा या ुसमारास नद शनास

आले आहे, हे खरे अाहे काय,
(२) असयास, सदर करणी शासनाने चौकशी केलेल आहे काय, चौकशीत काय
आढळून आले व या ुनसार शासनाने कोणती का यवाह केल वा करयात येत आहे,
(३) असयास, उत न भाग (१) मधील करणी ुस असलेल का यवाह अयाप ुप ण
झालेल नसयास, याची स वसाधारण कारणे काय आहेत तसेच वयायाना योय
वेळी उपचार उपलध कन देणेसाठ आवयक उपाययोजना करयासंदभात कोणता
पाठ ुपरावा केला वा करयात येत आहे ?
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ी. व ुण सवरा : (1) हे अशंत: खरे आहे.
     रायातील आमशाळंामये सन 2001-02 ेत सन 2011-12 या दहा वषात
एकूण 793 वयाथ ववध कारणंा ुमळे ृम ुय ुमखी पडयाची माहती ी.र ंव तळपे
यंानी मा. उच यायाल, ुमंबई येथे दाखल केलेया जनहत याचका . 69/2013
या अ ुनषंगाने मा.यायालयात सादर केल आहे.
(2) व (3) मा.उच यायालयाने उपरोत न ूमद जनहत याचकेया अ ुनषंगा ेने
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 तापसणी ऑगट, 2014 मये करयात आलेल आहे. स व तापसणी
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.

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

ुमंबई-नाशक महामागावरल कसारा घाटात
नवीन रयाचे काम नकृट दजाचे झायाबाबत

(४०) *  २७६   ीमती न मला गावत (इगत ूपर), ी.अलम ेशख (मालाड पिचम),
ी.अमन पटेल ( ुमंबादेवी), ी.संतोष टारफे (कळम ुनर), ी.कुणाल पाटल ( ुधळे
ामीण) :   समाननीय सा वजनक बंाधकाम (सा वजनक उपमंासह) मंी ुपढल
गोटंचा ुखलासा करतील काय :-

(1) ुमंबई - नाशक महामागावरल कसारा घाटात नवीन रता ख ूचन तडा गेला
असयाचा कार माहे ऑगट, 2014 या ुसमारास नद शनास आला हे खरे आहे काय,
(2) असयास, सदर रता खचयाने रयाचे काम नकृट दजाचे झायाचे द ूसन
आयाने सदर रयंाया कामाची सखोल चौकशी करयात आल काय,
(3) असयास, चौकशीत काय आढळून आले व सदर रयाचे काम करणा-या ठेकेदारावर
कोणती कारवाई केल वा करयात येत आहे,
(4) अयाप उत करणी कोणतीच कारवाई होत नसयास वलंबाची कारणे काय
आहेत ?

ी. चंकंात पाटल : (1) होय.
(2) कसारा घाटात नयाने बंाधयात आलेया रयाया व ुजया रयाया काह
भागामये ुज ैल, 2014 मये झालेया अत ृवटने रयाया भरावामये पाणी पाझन
रता काह ठकाणी तत झायाचे भारतीय राय राजमा ग ाधकरण, नाशक
यंानी कळवले आहे.
(3) रयाची हानी ती नकृट दजाया कामा ुमळे झाल न ूसन काह भागात पावसाचे
पाणी रयाया भरावा ूतन पाझरयाने झाल असयाने ठेकेदारावर कारवाई करयाचा
न उावत नाह असे भारतीय राय राजमा ग ाधकरण, नाशक यंानी कळवले
आहे.
(4) न उावत नाह.

-----------------
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मीरा-भादर (िज.ठाणे) येथील वसवे-घोडबंदर या
मागावर वसवे येथे असलेला टोल व ुसल नाका

(४१) *  ३१८६   ी.न र मेहता (मरा भादर) :   समाननीय सा वजनक बंाधकाम
(सा वजनक उपम) मंी ुपढल गोटंचा ुखलासा करतील काय :-
(१) मीरा-भादर (िज.ठाणे) येथील वसवे-घोडबंदर या मागावर वसवे येथे टोल
व ुसलनाका बसवयात आलेला आहे, हे खरे आहे काय,
(२) असयास, सदर टोल व ुसल नाका मीरा-भादर महानगरपालकेया हीत येतो,
हे ह खरे आहे काय,
(३) असयास, सदर हीतील तसेच टोलनायाया आ ूजबा ूजया परसरातील
नागरकंाना आपयाच हीत येया-जायाकरता टोल भरावा लागतो, हे ह खरे आहे
काय,
(४) असयास, सदर नागरकंाना टोल भरावा लागणार नाह याकरता शासनाक ेड व ेशष
धोरण अथवा उपाययोजना केया आहेत काय,
(५) नसयास, का नाह, याबाबत शासनाची ूभमका काय आहे ?

ी. एकनाथ  ंशदे : (१) होय.
(२) होय.
(३) होय.
(४) व (५) शासनाया पथकर अध ूसचनेमाणे नागरकंाया सोईसाठ, हलया मोटार
वाहनासाठ मासक पास व स व कारया वाहनंासाठ ५० कुपस घेतयास २५ टके
ूसट व १०० कूपस घेतयास ५० टके ूसट अशा सवलती देयात आया आहेत.

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

वाहेगाव ेत ुमसलमान वाडी (ता. िज. नंादेड) या
रयाया डंाबरकरणाचे व मज ुबतीकरणंाया कामंाबाबत

(४२) *  २३९०   ी.अलम ेशख (मालाड पिचम) :   समाननीय सा वजनक
बंाधकाम (सा वजनक उपम वगळून) मंी ुपढल गोटंचा ुखलासा करतील काय :-
(1) वाहेगाव ेत ुमसलमान वाडी (ता. िज. नंादेड) या रयाचे डंाबरकरणाचे व
मज ुबतीकरणाचे काम अ ूपणावथेत असयाचे माहे नोहेबर, 2014 मये वा या
दरयान नद शनास आले, हे खरे आहे काय,
(2) असयास, उत करणाची शासनाने चौकशी केल आहे काय, चौकशीत काय
आढळून आले व तद ुनसार सदरया रयाचे डंाबरकरणाचे व मज ुबतीकरणाचे काम
लवकरात लवकर होयाबाबत शासनाने कोणती का यवाह केल वा करयात येत आहे,
(3) नसयास, वलंबाची कारणे काय आहेत व याबाबतची सय:िथती काय आहे ?

ी. चंकंात पाटल : (१) ंअशत: खरे आहे.
(२) व (३) नाधीन रयंाया लंाबीत काम गतीत आहे. रता िजमा २८ चा
भाग आहे. या भागातील रयाची लंाबी ९ कमी आहे. या ैपक १.८ कमी लंाबीतील
मज ुबतीकरण व डंाबरकरणाचे काम नाबा ड योजने ंअत गत गतीत आहे. नधीया
उपलध ेत ुनसार सदरचे काम करयात येईल. उ वरत लंाबीतील रता ुसिथतीत अ ूसन
रयावन वाह ूतक ुसरळीतपणे ुस आहे.

-----------------
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अकोला व वाशम वभागातील डंाबर रयाया ुसधारणा,
ुदती, ुनतनीकरणाया कामात ऑईल मीत तसेच

भेसळ ुयत डंाबराचा वापर करयात आला असयाबाबत

(४३) *  ४२८०   ी.अमत झनक (रसोड) :   समाननीय सा वजनक बंाधकाम
(सा वजनक उपम वगळून) मंी ुपढल गोटंचा ुखलासा करतील काय :-
(1) सा वजनक बंाधकाम मंडळ अकोला ंअत गतया अकोला व वाशम वभागातील
डंाबर रयाया ुसधारणा, ुदती, ुनतनीकरणाया कामात ऑईल मीत तसेच
भेसळ ुयत डंाबराचा वापर करयात आला असयाचे दनंाक  ११  मे, २०१३ रोजी वा
या ुसमारास नद शनास आले, हे खरे आहे काय,
 (2) असयास, भेसळ ुयत डंाबराया कामा ुमळे काम केलेया रयंाची अवथा एक
वषाचे आत अ ंयत वाईट झाल आहे, हेह खरे आहे काय,
(3) असयास, सदर कामाचे रयावर ख ेड पडया ुमळे अनेक अपघात होऊन अनेकंाना
आपला जीव गमावावा लागत आहे, हे खरे आहे काय,
(4) असयास, याबाबत शासनाने चौकशी केल आहे काय, चौकशीत काय आढळून
आले व तद ुनसार शासनाने संबंधतंावर कोणती कारवाई केल वा करयात येत आहे,
(5) नसयास, वलंबाची कारणे काय व याबाबत शासनाची ुभमका काय आहे ?

ी. चंकंात पाटल : (१) नाह.
(२) अकोला व वाशम िजहयातील डंाबर रयाया ुसधारणा, ुदती, ुनतणीकरणाया
कामात ुगणव ेतचेच डंाबर वापरले अ ूसन सदयिथतीत सदरल कामे ुसथीतीत आहेत.
(३) ुसधारणा, ुदती ुनतणीकरणाची कामे केलेया रयावर अपघात झायाचे
नद शनास आलेले नाह.
(४) न उदभवत नाह.
(५) न उावत नाह.

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

अमरावती िजयात कृषी उपन बाजार समतीत
सोयाबीनला योय भाव मळल नसयाबाबत

(४४) *  ४२९९   ॅअड.यशोमती ठाकूर (सोनावणे) (तवसा) :   समाननीय पणन
मंी ुपढल गोटंचा ुखलासा करतील काय :-
(१) अमरावती िजयात कृषी उपन बाजार समतीत सोयाबीनची आवक समत
असतानाह भाव मा अप मळा असयाने ेशतकयंासमोर आ थक संकट उभे राहले
असयाचे माहे नो हबर, २०१४ मये वा या ुसमारास नद शनास आले, हे खरे आहे काय,
(२) असयास, ेशतमाल तारण क ज योजना बंद झायाने मळेल या भावात ेशतकयंाना
ेशतमाल वकावा लागत आहे, हे ह खरे आहे काय,

(३) असयास, उत करणी शासन काय का यवाह वा उपाययोजना करणार आहे,
तसेच मा कटंग फेडरेशनची ेशतमाल तारणक ज योजना परत ुस करयाबाबत शासन
काय का यवाह करणार आहे, तसेच  यावषचा खरप हंगाम ेशतक-यंाना अखेरप यत
मारक ठरला असया ुमळे यंाना आ थक ुनकसानभरपाई देयाबाबत शासनाने कोणती
का यवाह केल वा करयात येत आहे,
(५) नसयास, वलंबाची कारणे काय आहेत ?
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ी. चंकंात पाटल : (१) व (२) महारा राय कृष पणन मंडळात फ ेशतमाल
तारण क ज योजना बंद करयात आल आहे. तथाप, सदर योजना बाजार समतीया
वनधीवर ुस आहे. तसेच, सयिथतीत बाजार समतीमये आधार ूभत कंमती पेा
जात दराने सोयाबीनची खरेद ुस आहे. महारा राय वखार महामंडळात फ वखार
पावतीवर तारण योजना गतीपथावर आहे.
(३) व (४) िजहा मयवत सहकार बँक, िजहा अणी बँक, वद भ कोकण ामण
वकास बँक यंाना सहकार कजाचे पंातर, तसेच ेशतीशी  नगडीत कजाया व ुसलस
थगीती इयाद योजना राबवयात येत आहेत. खरप हंगाम २०१४ मये अ ुपया
पावसा ुमळे २२ िजयंातील १९५९ गावात ५० ैपशंापेा कमी ैपसेवार घोषीत करयात
आल आहे. यासंदभात बाधीत ेात मदत देयाकरता .३९२४.५९ कोट रकमेचे
ापन मह ूसल वभागामा फत क शासनाक ेड पाठवयात आले आहे.

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

जालना सा वजनक बंाधकाम .1 येथील अभ ंययंाया ैगरकारभाराबाबत

(४५) *  ३१३०   ी.अ ुजन खोतकर (जालना) :   समाननीय सा वजनक बंाधकाम
(सा वजनक उपम वगळून) मंी ुपढल गोटंचा ुखलासा करतील काय :-
(1)जालना येथील सा वजनक बंाधकाम .1 मधील उचपदथ अधकायंानी रयाया
देखभाल व ुदतीसाठ 3054 या लेखा शषासाठ सन 2013-14 व 14-15 या आ थक
वषात स व नयम मोडत कोयावधी पयंाचा ैगरयवहार केयाची तार करयात
आल, हे खरे आहे काय,
(2) तकालन का यकार अभ ंयता जी.एच.राज ूपर यंानी उपअभ ंयता व अभ ंययंाना
हाताशी धन ठरावक म ूजर सह. संथा व ठेकेदारंाना हाताशी धन ैगरयवहार केला,
हे खरे आहे काय,
(3) असयास, उतकरणी चौकशी झाल आहे काय, यात काय आढळले, दोषी
वद काय का यवाह झाल वा करयात येत आहे?

ी. चंकंात पाटल : (१) होय.
(२) व (३) या संदभात चौकशीसाठ ुमय अभ ंयता, सा वजनक बंाधकाम ादेशक
वभाग, औरंगाबाद यंानी सदयीय समती गठत केल आहे. समतीमा फत चौकशीची
का यवाह ुस आहे.

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

मरज ता ुलयातील (िज.संागल) मरज टाकळी-एरंडोल-श ुपर-बेळंक
या रताया ंदकरण व मज ुबतीकरण व डंाबरकरण करयाबाबत

(४६) *  ४४६०   ी.धनजंय ( ुसधीर हर) गाडगीळ (संागल) :   समाननीय सा वजनक
बंाधकाम (सा वजनक उपम वगळून) मंी ुपढल गोटंचा ुखलासा करतील काय :-
(1) संागल िजयातील मरज ता ुलयातील मरज टाकळी-एरंडोल-श ुपर-बेळंक- रता
िजमा 45 चे ंदकरण, मज ुबतीकरण व डंाबरकरण करयाबाबत कय मा ग नधी

ंअत गत घेयाबाबत मा.सा वजनक बंाधकाम मंी यंाना द.22/10/2014 रोजी थानक
लोकतनधी मरज यंानी नवेदनावारे मागणी केल आहे, हे खरे आहे काय,
(2) असयास, सदरहू मागणी ुनसार कय मा ग नधी ंअत गत कामे समावट करयात
येऊन सदरहू कामंाना ुसवात करयात आल आहे काय,
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(3) अयापप यत कामंाना ुसवात करयात आल नसयास होणा-या वलंबाची कारणे
काय,
(4) तसेच हा रता ुप ण केहाप यत होणे अपेत आहे ?

ी. चंकंात पाटल : (१) ंअशत: खरे आहे.
(२), (३) व (४) संागल िजयातील मरज ता ुलयातील मरज टाकळी एरंडोल श ूपर
बेळंक रता हा र ेत वकास योजना २००१-२०२१ ूनसार रा.मा..१५३ असा दजनत
झालेला आहे. या रयाया एकूण लंाबी ैपक ३२ क.मी. इतक लंाबी मरज ता ुलयातील
आहे. सदर ३२ क.मी. लंाबी ैपक मरज ता ुलयातील कोळे घाट नंाे कवठेमहाकाळ
सलगरे रता रा.मा..१५३, क.मी.१४७/००० ेत १५९/०००, भाग बेळंक ेत मलेवाडी
या १२ क.मी. लंाबीतील रयाया ुसधारणेसाठचा ताव कय मा ग नधी ंअत गत,
दनंाक १३ ऑगट, २०१४ या शासन पावये कशासनाक ेड पाठवयात आला आहे.
यास अयाप मं ूजर ात झालेल नाह.  ुतत रता व उ वरत लंाबीतील रयाचे
काम नकष, मं ूजर व नधी उपलध ेतया अधीन राहून हाती घेयाचा यन राहल.

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

अापट भावेखल (ता. भोर, िज. ुपणे) येथे नरा नदवर ूपल बंाधणेबाबत

(४७) *  ४४१५   ी.संाम थोपटे (भोर) :   समाननीय सा वजनक बंाधकाम
(सा वजनक उपम वगळून) मंी ुपढल गोटंचा ुखलासा करतील काय :-
(1) अापट भावेखल (ता. भोर, िज. ुपणे) येथे नरा नदवर मोठा ूपल बंाधयाबाबत
लोकतनधी यंानी अधक अभ ंयता, सा वजनक बंाधकाम मंडळ, ुपणे यंाना दनंाक
१५ नो हबर, २०१४ रोजी वा या ुसमारास नवेदनादारे मागणी केल आहे, हे खरे
आहे काय,
(2) असयास, याबाबतीत शासनाने चौकशी केल आहे काय, चौकशीत काय आढळून
आले व तद ुनसार शासनाने कोणती का यवाह केल वा करयात येत आहे,
(3) नसयास, वलंबाची कारणे काय आहेत व याबाबतची सयिथती काय आहे  ?

ी. चंकंात पाटल : (१) होय,
(२) व (३) नाधीन ुपलाचे काम नाबा ड-२० ंअत गत तावत अ ूसन मं ुजर, नकष
व नधी उपलध ेतया अधीन राहून हाती घेयाचा यन राहल.

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

देवगाव (ता. यबकेवर िज.नाशक) येथील शासकय पोटबेसक
आमशाळेया इमारतीचे काम नकृट दजाचे होत असयाबाबत

(४८) *  ३३९९   ीमती न मला गावत (इगत ूपर), ी.कुणाल पाटल ( ुधळे ामीण),
ी.अलम ेशख (मालाड पिचम) :   समाननीय आदवासी वकास मंी ुपढल
गोटंचा ुखलासा करतील काय :-
(१) देवगाव (ता. यबकेवर िज.नाशक) येथील शासकय पोटबेसक आमशाळेचे
ुनतन इमारतीचे काम अ ंयत नकृट दजाचे करयात आयाचे तसेच सदर काम

बंद असयाचे माहे नो हबर, २०१४ मये वा यादरयान नद शनास आले आहे, हे
खरे आहे काय,
(२) असयास, सदरहू आमशाळेचे नकृट काम करणाया ठेकेदारावर कोणती कारवाई
केल वा करयात येत आहे,
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(३) अयाप कोणतीच कारवाई करयात आल नसयास वलंबाची कारणे काय आहेत ?

ी. व ुण सवरा : (1) हे खरे नाह.
     सय:िथतीत सदरचे काम हे ाथमक टेजवर अ ुसन पाया फुटंगचे काम गतीत
आहे. सदर कामाकरता वापरयात येणाया साहयाची ुगणवता (टल, समेट, वाळु
इयाद) दता व ुगणन ंयण मंडळ (सा वजनक बंाधकाम वभाग) िजहा योगशाळा,
नाशक यंानी तपासणी केलेल अ ूसन साहयाचा दजा चंागला आहे.
(2) व (3) न उावत नाह.

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

कनगाव ेत पानगाव (ता. रेणा ूपर, िज. ला ूतर) या
रयाया मज ुबतीकरण व डंाबरकरणाया कामाबाबत

(४९) *  २३९१   ी.अलम ेशख (मालाड पिचम) :   समाननीय सा वजनक
बंाधकाम (सा वजनक उपम वगळून) मंी ुपढल गोटंचा ुखलासा करतील काय :-
(1) कनगाव ेत पानगाव (ता. रेणा ूपर, िज. ला ूतर) या रयाचे मज ुबतीकरण व
डंाबरकरणाचे काम गेया २ वषापा ूसन अ ूपणावथेत असयाचे माहे नो हबर, २०१४
मये वा या दरयान नद शनास आले, हे खरे आहे काय,
(2) असयास, उत करणाची शासनाने चौकशी केल आहे काय, चौकशीत काय
आढळून आले व तद ुनसार सदरया रयाचे डंाबरकरणाचे व मज ुबतीकरणाचे काम
लवकरात लवकर होयाबाबत शासनाने कोणती का यवाह केल वा करयात येत आहे,
(3) नसयास, वलंबाची कारणे काय आहेत व याबाबतची सय:िथती काय आहे ?

ी. चंकंात पाटल : (१) ंअशत: खरे आहे.
      यात कनगाव ेत पानगाव ह दोह गावे जोडणारा रता अितवात नाह.
(२) कनगाव वन पानगावाला जायासाठ दोन पयायी मा ग उपलध अ ूसन सदर
रतंावरल कामे नधी, नकष व ाथयमा ुनसार हाती घेयाचे नयोजन आहे.
सयिथतीत दोह मागावरल  लंाबीतील ख ेड भन र ेत वाह ुतकस ुसिथतीत
ठेवयाचे काम गतीत आहे.
(३) न उावत नाह.

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

मौजे पंाचाळा (ता.िज.वाशम) येथील गट . 180, 108,
199 मधील 8.08 हेटर जमीन खाजगीत व केयाबाबत

(५०) *  ४२९२   ी.अमत झनक (रसोड) :   समाननीय वोयोग मंी ुपढल
गोटंचा ुखलासा करतील काय :-
(1) वाशम िजयातील अ ंनत सहकार ुसतगरणी मया.वाशम यंानी अकोला-नंादेड
रायमागाला ला ूगन असलेल मौजे पंाचाळा ता.वाशम येथील गट . 180, 108,
199 मधील 8.08 हेटर जमीन खाजगीत व केल आहे, हे खेर आहे काय,
(2) असयास, सदर व केलेया जमीनीया मह ुसलंावर  व ुसतगरणीया
बंाधकामंावर  शासनाक ेड कर भरलेला नाह, हे खरे आहे काय,
(3) असयास, सदर जमीनीचे ुमयंाकन न काढता जमीनीची कमंत नाममा 2.96
ला दाखवयात आल, हे खरे आहे काय तसेच सदर जमीन नयमा ुनसार व
केल नाह, हेह खरे आहे काय,
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(4) असयास, याबाबत 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 ?

ी. चंकंात पाटल : (१) ंअशत: खरे आहे.
गरणीने ८.०८ हेटर जमीन गट ंनबर १८७, १९८, १९९ मधील जमीन जाहर नवदा
काढून व केल आहे.
(२) नाह.
गरणीने जमीनीया मह ूसलावर  दनंाक २४/१२/२०११ रोजी कर भरला आहे. तसेच
बंाधकाम कराची संबंधंीताकडून मागणी नसया ुमळे बंाधकाम कर भरला नाह.
(३) नाह.
गरणीने गट ंनबर १८७, १९८, १९९ मधील ८.०८ हेटर जमीन व करतंाना जमीनीचे
ुमयंाकन सहायक ुदयम नबंधक व ग-२ वाशम यंाचेकडून दनंाक १२/११/२०१० रोजी

कन घेत ेेलेले आहे. तसेच सदर जमीन नयमा ुनसार शासन माय ेतने तसेच जाहर
नवदा काढून व केल आहे.
(४) न उावत नाह.
(५) न उावत नाह.

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

अमरावती िजयातील ेशतकयंाया पकाला योय भाव मळणेबाबत

(५१) *  ४३२२   ॅअड.यशोमती ठाकूर (सोनावणे) (तवसा) :   समाननीय पणन
मंी ुपढल गोटंचा ुखलासा करतील काय :-
(१) वदभातील अमरावती िजयातील ेशतकयंावर पकाला योय भाव तर काह
ेशतकयंाचे ुपरेसे पीक न झायाने आमहयेची वेळ आल असयाचे माहे नो हबर,

२०१४ मये वा या ुसमारास नद शनास आले आहे, हे खरे आहे काय,
(२) असयास, उत करणी शासन चौकशी कन आवयक या उपाययोजना करणार
वा करत आहे काय,
(३) नसयास, यामागील वलंबाची कारणे काय आहेत ?

ी. चंकंात पाटल : (१) नाह. खरप हगाम २०१४ मये अ ुपया पावसा ुमळे रायातील
२२ िजयातील १९०५९ गावात ५० ैपशंापेा कमी ैपसेवार घोषत करयात आल आहे,
ह व ुतिथती आहे. तथाप, अमरावती िजयात ेशतमालाची खरेद ह आधार ूभत
कंमतीपेा जात दराने ुस आहे.
(२) व (३) िजहा मयवत सहकार बँक, िजहा अणी बँक, वद भ कोकण ामण
वकास बँक यंाना सहकार कजाचे पंातर, तसेच ेशतीशी नगडीत कजाया व ुसलस
थगीती इयाद योजना  राबवयात येत आहेत. खरप हंगाम २०१४ मये अ ुपया
पावसा ुमळे बाधीत ेात मदत देयाकरता . ३९२४.५९ कोट रकमेचे ापन मह ूसल
वभागामा फत क शासनाक ेड पाठवयात आले आहे.

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

संागल िजयातील मरज-कृणाघाट रयावर रेवे उडाण ूपल बंाधयाबाबत

(५२) *  ४४७०   ी.धनजंय ( ुसधीर हर) गाडगीळ (संागल) :   समाननीय सा वजनक
बंाधकाम (सा वजनक उपमंासह) मंी ुपढल गोटंचा ुखलासा करतील काय :-
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(1) मरज-कृणाघाट (िज.संागल) रयावर रेवे मागावर उडाण ूपल बंाधयात यावा
या मागणीसाठ नागरकंानी दनंाक २८ जानेवार, २०१४ रोजी वा या ुसमारास कृणाघाट
रयावर रेवे गेट जवळ नद शने केल, हे खरे आहे काय,
(2) असयास, गेया अनेक वषापा ूसन या ठकाणी उडाण ुपल बंाधयाया मागणीसाठ
पाठ ुपरावा करयात आला होता, परं ुत राय शासन व रेवेने या मागणीची दखल
घेतलेल नाह हे ह खरे आहे काय,
(3) असयास, सदरहू रेवेमागावर उडाण ूपल बंाधयाबाबत शासनाने कोणता न णय
घेतला आहे
(4) अयाप न णय घेतला नसयास वलंबाची कारणे काय आहेत ?

ी. चंकंात पाटल : (१) होय.
(२), (३) व (४) सदर ठकाणी उडाण ूपल बंाधयाचे काम रेवे व राय शासनाया
समाईक सहभागा ूतन बंाधयाचा ताव आहे. ताव रेवे वभागाक ेड सादर करयात
आला आहे. ुपलाचे काम मं ूजर, नधी, नकष व ाथयमा ुनसार हाती घेयाचे
नयोजन 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.


