
महाराष्ट्र विधानसभा 
पहहले अधधिेशन, २०१५ 
--------------------------------------------- 

ताराांकित प्रश्नोत्तराांची यादी 
  

बुधिार, हदनाांि ०१ एवप्रल, २०१५ / चैत्र ११, १९३७ ( शिे ) 
  

 (१) सहिार, पणन आणण िस्त्त्रोद्योग, सािवजननि 
बाांधिाम (सािवजननि उपक्रम िगळून) मांत्री 

 

याांचे प्रभारी विभाग 
(२) आहदिासी वििास मांत्री 
(३) उद्योग मांत्री 
(४) सािवजननि बाांधिाम (सािवजननि उपक्रम) 

मांत्री 
(५) सामाजजि न्याय आणण विशेष सहाय्य मांत्री 

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

प्रश्नाांची एिूण सांख्या - ५३ 
------------------------------- 

 

सांजयगाांधी ननराधार योजनेच् या भत् त्यात िाण िरा याबाबत 

(१) *  १५२३०   श्री.योगेश सागर (चारिोप) :   सन्माननीय विशेष सहाय्य मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मुींबईसह राज्यातील ननराधार विधिा, अपींग, ६० िर्ाािरील ननराधार व्यक्ती, ननराधार रोग 
वपडीत व्यक्ती याींना सींजय गाींधी ननराधार योजनेचा लाभ दिला जातो, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सिर योजनअेींतगात ननराधाराींना माससक रुपये सहाशे ि लहान मूल असलेल्या 
ननराधार मदहलाींना माससक रुपये नऊशे उिरननिााहासाठी दिले जातात, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, या योजनेंतगात दिले जाणारे मानधन अथिा उिरननिााह भत्ता हा अत्यींत 
तु्पुींजा असून त्यात िाढ करण्याची मागणी अनेक िर्ाापासून होत आहे हे खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, सिर योजनेचा लाभ घेण्यासाठी जमा कराव्या लागणाऱ्या कागिपत्ाींच्या जाचक 
अ्ी ि कागिोपत्ी करािे लागणारे जास्त काम इ.मळेु पात् असनूसधु्िा अनेक ननराधार व्यक्ती 
या योजनेपासून िींचचत आहेत, हे खरे आहे काय, 
(५) असल्यास, याबाबत शासनान ेकोणती कायािाही केली िा करण् यात येत आहे, 
(६) नसल् यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. राजिुमार बडोले : (१) होय, हे खरे आहे. 
     सींजय गाींधी ननराधार  अनुिान योजनेअींतगात ६५ िर्ाापेक्षा कमी िय असलेल्या ि ज्याींच े
नाींि िाररद्रयरेर्ेखालील कु्ूींबाच्या यािीत समाविष् आहे अथिा ज्याींच्या कु्ूींबाचे एकत्रत्त  
िावर्ाक उत्पन्न रु. २१,०००/- िा त्यापेक्षा कमी आहे अशा ननराधार विधिा, अपींग, िधुार 
आजारान े ग्रस्त व्यक्ती, अनाथ बालके, ततृीयपींथी, िेििासी, घ्स्फो्ीत ककीं िा घ्स्फो् 
प्रकियेतील स्त्स्त्या, ३५  िर्ाािरील अवििाहीत स्त्ी इ. घ्काींना माससक अथासहाय्य िेण्यात 
येते. 
(२) सिर योजनेतींगात लाभार्थयाांना िरमहा रु. ६००/- इतके अथासहाय्य दिले जात.े तसेच एका 
कु्ूींबात एकापेक्षा  जास्त लाभाथी असल्यास िरमहा  रु. ९००/- इतके अथासहाय्य दिले जाते. 
(३) होय, हे खरे आहे. 
(४) योजनेच्या ननकर्ानसुार लाभार्थयाांना लाभ मींजूर केला जातो. 
(५) सींजय गाींधी ननराधार अनुिान योजना ही राज्य शासनाची योजना आहे. या योजनेमधील 
लाभार्थयाांना अजा  ऑनलाईन पध्ितीने सािर करण्याची  सुविधा ई-डडस्रीक्् प्रकल्पाींतगात  
उपलब्ध करुन िेण्यात येणार आहे. िोन तालुक्यात प्रायोचगक तत्िािर  प्रकल्प सुरु करण्यात 
आलेला आहे. 
(६) प्रश्नच उद् ाित नाही. 

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

मौज ेशशरणोण (ता.जज.उस्त्मानाबाद) येथे औद्योधगि िसाहत वििाशसत िरायाबाबत 

(२) *  ११७८५   श्री.राणाजगजीतशसांह पाटील (उस्त्मानाबाद), श्री.राहुल मोटे (पराांडा) :   
सन्माननीय उद्योग मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मौजे सशरढोण (ता.स्त्ज.उस्मानाबाि) येथे २५०० एकर जागेिर औदयोचगक िसाहत 
विकाससत करण्याच्या स्थाननक प्रनतननधीींच्या िारींिार होत असलेल्या मागणीच्या अनुर्ींगान े
मा.उदयोग मींत्ी याींच्याकड ेदिनाींक ०४ फेब्रुिारी, २०१५ रोजी बैठक घेण्यात आली, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्यास, उक्त मागणीच्या अनुर्ींगाने शासनान ेकोणती कायािाही केली िा करण्यात येत 
आहे, 
(३)  नसल्यास विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. सुभाष देसाई : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) मौजे सशरढोण (ता.कळींब, स्त्ज. उस् मानाबाि) औदयोचगक के्षत्ासाठी मौज े कळींब येथील 
९६७.४१ हे. आर खाजगी के्षत् सींपािीत करण् याचा प्रस् ताि प्रािेसशक अचधकारी याींनी महाराष र 
औदयोचगक विकास महामींडळाकड ेसािर केला होता. तथावप, प्रस् तावित औदयोचगक के्षत्ासाठी 
माींजरा धरणामधनू िाढीि पाणीसाठा उपलब् ध होत नसल् यामुळे सदय्स्त्स्थतीत प्रस् ताि स् थचगत 
ठेिण् यात आला आहे. 
(३) प्रश् न उद् ाित नाही. 

----------------- 
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औरांगाबाद सािवजननि बाांधिाम विभागात  
िोटयिधी रूपयाांचा झालेला गैरव् यिहार 

(३) *  १५३७६   प्रा.विरेंद्र जगताप (धामणगाि रेल्िे), श्री.अशमन पटेल (मुांबादेिी), 
अॅड.यशोमती ठािूर (सोनािणे) (नतिसा) :   सन्माननीय सािवजननि बाांधिाम (सािवजननि 
उपक्रम िगळून) मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) औरींगाबाि सािाजननक बाींधकाम विभागातील असभयींत् यानी मनमानीपण ेको्यिधी पयपयाींची 
कामे करुन केलेल्या गैरव्यिहार प्रकरणी सात अचधका-याींना िोर्ी धरण् यात आले आहे तसेच 
याबाबत िक्षता ि गुणननयींत्ण मींडळाने केलेल् या चौकशीचा अहिाल शासनास सािर करण्यात 
आल्याच ेमाहे फेब्रुिारी, २०१५ मध् ये िा त् या िर यान ननिशानास आले, हे खरे आहे काय, 

(२) असल् यास, याप्रकरणी चौकशी करण् यात आली आहे काय, 
(३) असल् यास, याप्रकरणातील िोर्ीींिर कोणती कारिाई करण् यात आली िा येत आहे, 
(४) नसल् यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 

श्री. चांद्रिाांत पाटील : (१) अींशत: खरे आहे. 
     अधीक्षक असभयींता, िक्षता ि गुणननयींत्ण मींडळ, औरींगाबाि याींनी दिनाींक २७.११.२०१४ 
च्या पत्ान्िये मुख्य असभयींता, सािाजननक बाींधकाम प्रािेसशक विभाग, औरींगाबाि याींना 
अहिाल सािर केला असनू त्याची प्रत शासनास सािर केली आहे. 
(२) ि (३) याप्रकरणी सींबींचधताींच ेखुलास ेघेऊन पुढील चौकशीची प्रकिया सुरु आहे. 
(४) प्रश्न उद् ाित नाही. 

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

तेल् हारा (जज.अिोला) तालु यात अनतिषृ्ट् टीमुळे  
रस्त् त् याांची झालेली दरुिस्त् था 

(४) *  १५४७१   श्री.प्रिाश भारसािळे (अिोट) :   सन्माननीय ग्रामवििास मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) तेल् हारा (स्त्ज.अकोला) तालुक् यातील अनतिषृ ्ी पुरहानीमळेु िाडी, उकळी, िाींरगाींि 
बाभुळगाि, आडसुळ आिी गािातील रस् त् याींची माहे सट ्ेंबर, ऑक््ोबर, २०१४ मध्ये िा त्या 
िरयान िरुिस्था झाल् यामळेु या मागाािरील बस सेिा गेल् या तीन मदहन् याींपासून अदयाप बींि 
असून गािातील जनतचेी, शालेय विदयार्थ याांची ि पयण णाींची फारच गैरसोय होत आहे, हे खरे 
आहे काय, 

(२) तसेच या गािाींना पयाायी रस् ता नसल् यामुळे तसेच रस् त् यािर पुल नसल् याने पािसाळयात 
ये-जा करताना येथील नागररक, पयण ण, शालेय विदयाथी, मदहला तसेच शेतक-याींना त्ास सहन 
करािा लागत आहे, हे खरे आहे काय, 
(३) असल् यास, पािसाळयात अनतिषृ ्ीमुळे तेल् हारा तालुक् यातील तेल् हारा िाडा, िाकोडी, 
जापुरापुर, इसापुर, उकळी बाजार, उकळी (खु.) िाींरगाींि, िपयळ, तळेेगाि, बाभुळगाींि, तळेगाि  
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ि उिला आिी गािातील विद्रपुा ि गौतमा नदयाींना पािसाळयात येणा-या पुरामुळे ि सिर 
निी रस् त् यािर पुल नसल् यान े येथील िाहतकू सेिा बींि पडल्यामळेु नागररकाींना त्ास सहन 
करािा लागत आहे, हे खरे आहे काय  
(४) असल् यास, याबाबत शासनान ेचौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय आढळून आले ि 
तदनुसार शासनाने कोणती कायािाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ?  

श्रीमती पांिजा मुांड े: (१) अींशत: खरे  आहे. 
(२) अींशत: खरे आहे. 
(३) अींशत: खरे आहे. 
(४) ि (५) रस्त े विकास योजना सन २००१-२०२१ नुसार अकोला स्त्जल््यातील तेल्हारा 
िाडी अिमपूर उकळी िाींरगाि बाभुळगाि तळेगाि (इिला) अडसुल हा इस्त्जमा-६४ असून 
रस्त्याची एकूण लाींबी २१.५०० कक.मी. आहे. सिर लाींबीपकैी २.०० कक.मी. लाींबी सुस्त्स्थतीत 
आहे. ३.५०० कक.मी. लाींबीचे मजबतुीकरण ि डाींबरीकरण करण्याचे काम प्रगतीत आहे. 
      गौतमी निीिर ि विद्रपुा निीिर पोचमागाासह मोठ्या पलुाचे बाींधकाम नाबाडा- २० 
अींतगात सािाजननक बाींधकाम विभागामाफा त प्रस्तािीत आहे. 

----------------- 
शशिना ि भोिरदन तालुयातील आन्िा गािाला जोडणाऱ्या  

पुलाांचे िाम अत्यांत ननिृष्ट्ट दजावचे झाल्याबाबत 

(५) *  १५७४४   श्री.भाऊसाहेब पाटील - धचिटगाांििर (िैजापूर) :   सन्माननीय सािवजननि 
बाांधिाम (सािवजननि उपक्रम िगळून) मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) सशिना ि भोकरिन तालकु्यातील आन्िा गािाला जोडणाऱ्या समुारे ६ कक.मी.पैकी ससल्लोड 
उपविभागात येणाऱ्या अडीच त े तीन कक.मी. रस्त्यािरील तीन पुलाींचे सािाजननक बाींधकाम 
विभागातफे सुरु असलेले काम अत्यींत ननकृष् िजााचे झाल्याने काही दििसाींत पुलािरील रस्ता 
उखडल्याच ेमाहे जानेिारी, २०१५ मध्ये िा त्या िरयान ननिशानास आले आहे, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्यास, सिर रस्त्याींची पाहणी शासनान े केली आहे काय, त्यात काय आढळून आले 
आहे ि तदनसुार यास जबाबिार असणाऱ्या व्यक्तीींिर शासनान े कोणती कारिाई केली िा 
करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहे ? 
 

श्री. चांद्रिाांत पाटील : (१) अींशत् खरे आहे. 
     पूलाचे क ींिी् विअररींग को्चे से्ीींग होण् यापूिी िाहतूक गेल् यामुळे त े काही प्रमाणात 
खराब झाले असून त् याची िरुुस् ती सिर कामाच् या कीं त्ा्िाराकडून करुन घेण् यात येत आहे. 
(२) प्रश् न उद् ाित नाही. 
(३) प्रश् न उद् ाित नाही. 

----------------- 
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हडपसर (जज.पुणे) येथील माांजरी बु. येथील रेल् ि े 
क्रॉशसांगिर उड्डाणपूल बाांधायाबाबत 

(६) *  १०८९३   श्री.योगेश हटळेिर (हडपसर), श्री.जगदीश मळुीि (िडगाि शेरी), श्री.शभमराि 
तापिीर (खडििासला) :   सन्माननीय सािवजननि बाांधिाम (सािवजननि उपक्रम िगळून) 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) हडपसर (स्त्ज.पुणे) माींजरी बु. येथील रेल् िे ि ससींगिर उडाडाणपलू बाींधण्याबाबतची मागणी 
मा.मुख् यमींत्ी याींचेकड ेदिनाींक २५ नोव् हेंबर, २०१४ रोजी िा त्यासमुारास स् थाननक लोकप्रनतननधी 
याींनी लेखी स् िरुपात केली, हे खरे आहे काय, 
(२) असल् यास, रेल् िे ि ससींगिर उडाडाणपूल व् हािा  हणून स् थाननक नागररकाींनी अनेक िेळा 
आींिोलन ेकेली आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल् यास, सािाजननक बाींधकाम विभाग, पुणे याींनी सिर उडाडाणपूलाचा प्रस् ताि तयार 
केला आहे काय, सिर प्रस् तािाबाबत शासनान ेकोणती कायािाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल् यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. चांद्रिाांत पाटील : (१) ननिेिन प्राटत आहे. 
(२) हे खरे नाही. 
(३) ि (४) प्रश्नाधीन पुलाचे काम माचा, २०१५ च्या अथासींकल्पात समाविष् करणेबाबतचा 
प्रस्ताि सािर केला असून मींजूरी, ननधी, ननकर् ि प्राथयिमानुसार सिर काम करण्याच े
ननयोजन आहे. 

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

आहदिासी वििास विभागाांमार्व त िन पयवटनासाठी  
िेलेल्या तरतूदीतून ननधी देणेबाबत 

(७) *  १५३२९   श्री.िैभि वपचड (अिोले) :   सन्माननीय आहदिासी वििास मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) आदििासी विकास विभागाींमाफा त सन २०१४-१५ या िर्ाात स्त्जल् हास् तर ि राज् यस् तरािर िन 
पया् नाकररता भरीि तरतूि करण् यात आली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल् यास, राज् यस् तरािपयन केलेली तरतूि ि वितरीत केलेल् या तरतुिीचा तपशील काय 
आहे तसचे शासनान ेदिलेल् या ननिेशानुसार नासशक स्त्जल् हयासाठी तरतूि वितरीत न करण्याची 
कारणे काय आहेत, 
(३) तसेच राजूर प्रकल् पाींतगात िन पया् नासाठी प्ाककल् ला, बाळेश् िर ि पाींगरी िन 
उदयानाकररता मींजूर केलेली तरतिू अदयाप वितरीत न केल् याची कारणे काय आहेत, 
(४) असल् यास, याबाबत शासनामाफा त चौकशी केली आहे काय, 
(५) असल् यास, चौकशीत काय आढळून आले ि तिनसुार सन २०१४-२०१५ मध् ये केलेल् या 
तरतूिीतून ननधी िेणेबाबत कोणती कायािाही केली िा करण् यात येत आहे ? 
(६) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. विष्ट् णु सिरा : (१) सन २०१४-१५ या आचथाक िर्ाात राज्य योजनेखाली रु. १०.०० को्ी ि 
स्त्जल्हा योजनखेाली रु. ७.७३ को्ी अशी एकूण रु. १७.७३ को्ी इतकी तरतूि आदििासी 
के्षत्ात िन पया् नाकरीता करण्यात आली आहे. 
(२) सन २०१४-१५ या आचथाक िर्ाात िन पया् नाकरीता राज्य योजनेखाली रु. १०.०० को्ीच्या 
तरतूिीपैकी रु. ४.०० को्ी इतकी तरतूि ि स्त्जल्हा योजनेखाली रु. ७.७३ को्ीच्या तरतूिीपैकी 
रु. ७.७३ को्ी इतकी तरतूि वितरीत करण्यात आली आहे. त्यापैकी नासशक स्त्जल््यासाठी 
राज्य योजनेखाली रु. ३.०० को्ी ि स्त्जल्हा योजनेखाली रु. २२६.३८ लक्ष इतकी तरतूि 
वितरीत करण्यात आली आहे. 
(३) राजूर प्रकल्पाींतगात िन पया् नासाठी प्ाककल्ला, बाळेश्िर ि पागरी िनउदयानाकरीता 
पुरिणी मागणीव्िारे मींजूर केलेली रु. ५४३.८९ लक्ष इतकी तरतूि वितरीत करण्याची कायािाही 
सुरु आहे. 
(४), (५) ि (६) प्रश्न उद् ाित नाही. 

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

शसडिो (निी मुांबई) मध्ये मागासिगीय िमवचाऱ्याांचा अनुशेष भरायाबाबत 

(८) *  ६७३४   श्री.गणपत गायििाड (िल्याण पूिव), श्री.सांदीप नाईि (ऐरोली), श्री.जजतेंद्र 
आव् हाड (मुांरा ा िळिा) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) ससडको (निी मुींबई) मध्ये असलेल्या मागासिगीय कमाचा-याींचा अनुशेर् भरण्यासाठी सन 
२००९ मध्ये मागासिगीय उमेििाराींची लेखी तसेच तोंडी परीक्षा घेऊनही अदयापही त्याींना 
ननयुक्ती िेण्यात आली नाही, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, याप्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय आढळून आले ि 
त्यानुसार मागासिगीयाींचा अनुशरे् भरण्याच्या दृष्ीन े शासनान े कोणती कायािाही केली िा 
करण्यात येत आहे ? 
(३) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देिेंद्र र्डणिीस : (१) ससडको महामींडळान ेमागासिगीय कमाचा-याींसाठी सन २००९ मध्ये 
सलपीक/ ी्ंकलेखक-१८, िाहन चालक-०५, सशपाई-१५ अशी एकूण ३८ कीं त्ा्ी पिाींसाठी जादहरात 
दिली होती. सिर जादहरातीस अनुसपयन प्राटत झालेल्या उमेििाराींच्या आय.बी.पी.एस. या 
शासन मान्य सींस्थेमाफा त लेखी परीक्षा घेण्यात आल्या. सिर लेखी परीक्षा घेण्यात आल्या. 
सिर लेखी परीके्षत उत्तीणा झालेल्या उमेििाराींची तोंडी मुलाखती घेऊन पात् २९ उमेििाराींना 
कीं त्ा्ी तत्िािर घेण्यात आले आहे. 
(२) ि (३) प्रश्न उद् ाित नाही. 

----------------- 
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राज्यातील ऊस तोड िामगाराांच्या पाल्याांसाठी हांगामी  
स्त्िरुपाची िसनतगहेृ सुरु िरायाचा प्रस्त्ताि 

  

(९) *  १५९९७   श्री.हेमांत पाटील (नाांदेड दक्षिण) :   सन्माननीय शालेय शशिण मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील ऊस तोड कामगाराींच्या पाल्याींसाठी हींगामी स्िरुपाची िसनतगहेृ सुरु करण्याचा 
प्रस्ताि शासनाच्या विचाराधीन आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, यािर ननणाय घेतला आहे काय, असल्यास, त्याचे स्िरुप काय आहे, 
(३) असल्यास, राज्यातील ककती स्त्जल््यात ही योजना लागू करण्यात येणार आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. विनोद तािड े : (१)  राज् यात ऊस तोड कामगाराींच् या पाल् याींसाठी हींगामी िसनतगहृ सुरु 
आहेत. 
(२) सिा सशक्षा असभयान अींतगात हींगामी स् िरुपात स् थलाींतररत होणा-या पालकाींच् या ६ त े१४ 
िर्े ियोग्ातील मुलाींचे स् थलाींतरण रोखण् यासाठी हींगामी िसनतगहृ हा उपिम शाळा 
व् यिस् थापन ससमती माफा त राबविला जात आहे. 
(३) राज् यातील २६ स्त्जल् ्याींमध् ये हींगामी िसनतगहृाची योजना सुरु आहे. 
(४) प्रश् न उद् ाित नाही. 

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

ठाणे ि उल् हासनगर येथील आहदिासी विद्याथ याांच् या िसतीगहृाांची झालेली दरुिस्त् था 
  

(१०) *  १४६२८   श्री.सुननल शशांदे (िरळी), श्री.शभमराि धोंड े (आष्ट्टी) :   सन्माननीय 
आहदिासी वििास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) ठाणे ि उल् हासनगर येथील आदििासी विदयार्थ याांच् या िसतीगहृाींची िरुिस् था झाल्याचे 
तसेच िसतीगहृातील मुलीींना विभागानुसार समळणारा ननिासी ि स् िच् छता भत् ता गेले आठ-नऊ 
मदहने समळाला नसल् याची बाब माहे जानेिारी, २०१५ च् या पदहल् या सट ताहात िा त् या सुमारास 
ननिशानास आली आहे, ह खरे आहे काय, 
(२) असल् यास, उक् त प्रकरणीची चौकशी शासनाकडून करण् यात आली आहे काय, असल् यास, 
चौकशीत काय ननष पन् न झाले आहे आिण सिरहू िसतीगहृाींतील गैरसोयी िरू करण् याबाबत 
कोणती कायािाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल् यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 

श्री. विष्ट् णु सिरा : (१) आदििासी मुलीींच ेशासकीय िसतीगहृ (कोपरी), ठाणे या िसतीगहृात  
जागेअभािी सुविधाींमध्ये काही मयाािा येत आहेत. तसचे आदििासी मुलीींच ेशासकीय िसतीगहृ, 
उल्हासनगर या इमारतीभोिती आिार सभींतीचा अभाि आहे. 
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    (कोपरी), ठाणे येथील िसनतगहृ हे महाराषर राज्य को.ऑप. माके्ीींग फेडरेशन, मुींबई 
याींच्या मालकीच्या साईनाथ को.ऑप. हौससींग सोसाय्ी,  त्रबल्डीींग ि. १ या इमारतीमध्ये ६ 
व्या ि ७ व्या मजल्यािरील ६ सिननकाींमध्ये भाडतेत्िािर सुरु आहे. सिर िसतीगहृात 
जागेअभािी येणाऱ्या मयाािा िगळता शासन  ननयमानुसार सिा सोयी-सुविधा िेण्यात येत 
आहेत. 
     त्याचप्रमाणे उल्हासनगर येथील िसतीगहृ हे शासकीय इमारतीत सुरु असून सिर 
इमारतीभोिती आिार सभींतीच्या अभािाची बाब िगळता सिर िसतीगहृात शासन ननयमानसुार 
सिा सोयी-सुविधा िेण्यात येत आहेत. 
     या िोन्ही िसतीगहृात माहे, फेब्रुिारी, २०१५ अखेरपयांत माससक ननिााह भत्ता ि 
स्िच्छता भत्ता विदयार्थयाांनीींना अिा करण्यात आलेला आहे. 
(२) ि (३) आदििासी मुलीींचे िसतीगहृ (कोपरी), ठाणे हे िसतीगहृ भाडतेत्िािर सुरु असून 
िसतीगहृातील जागा पुरेशी नसल्याने मुींबईत इतर दठकाणी भाडायाची इमारत घेणेबाबत तसचे 
िसतीगहृ बाींधण्यासाठी जमीन उपलब्ध करण्याच्या अनुर्ींगान ेकायािाही सुरु आहे. त्याचप्रमाणे 
आदििासी मुलीींचे शासकीय िसतीगहृ, उल्हासनगर हे शासकीय इमारतीत सुरु असून सिर 
इमारतीभोिती आिार सभींतीच्या बाींधकाम प्रस्तािास प्रशासकीय मान्यता िेण्याची कायािाही सुरु 
आहे. 
 

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

धारणी (जज.अमरािती) येथ ेसांजय गाांधी ननराधार  
योजनेच्या अनुदान िाटपात झालेला गैरव्यिहार 

(११) *  १०२९६   डॉ.सुननल देशमुख (अमरािती), डॉ.पांिज भोयर (िधाव), प्रा.विरेंद्र जगताप 
(धामणगाि रेल्िे) : सन्माननीय विशेष सहाय्य मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) धारणी (स्त्ज.अमरािती) येथ े सींजय गाींधी ननराधार योजना ि श्रािण बाळ योजनेच्या 
अनुिान िा्पात गैरव्यिहार झाल् याची बाब माहे जानेिारी, २०१५ मध्ये िा त्यािर यान 
ननिशानास आली, हे खरे आहे काय, 
(२) असल् यास, या प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय ि त्यात काय आढ्ळून आले ि 
िोर्ीविरुध् ि काय कायािाही करण् यात आली आहे, 
(३) नसल् यास, विलींबाची कारणे काय ? 
 
श्री. राजिुमार बडोले : (१) होय. हे खरे आहे. 
(२) स्त्जल्हाचधकारी, अमरािती दि. ८/१/२०१५ रोजी धारणी तालकु्याच्या िौऱ्यािर असताना 
तिारीच्या अनुर्ींगाने चौकशी केली असता, मौजा हररसाल ता.धारणी येथील ६ लाभाथी अपात् 
असून त्याींना अनुिानाचे िा्प झाल्याचे प्रथम िशानी ननिशानास आले. या प्रकरणी 
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श्री.आर.यु.फरकुीं ड,े अव्िल कारकून, श्री.ए.पी.तो्ेिाड, कननषठ सलपीक, कु.एस.एस.ठेंग, कननषठ 
सलपीक याींना ननलींत्रबत करण्यात आले आहे तसचे श्री.पी.पी. सोळींके, नायब तहससलिार, सींजय 
गाींधी योजना याींच्यािर फौजिारी गुन्हा िाखल करुन त्याींना िेिखल ननलींत्रबत करण्यात आले 
आहे. 
(३) प्रश्न उद् ाित नाही. 

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

िासार खैरगाि (ता.राळेगाि, जज.यितमाळ) येथील  
आहदिासी आश्रमशाळेतील गैरप्रिाराबाबत 

  

(१२) *  १५४८०   श्री.राजु तोडसाम (अणी) :   सन्माननीय आहदिासी वििास मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) कासार खैरगाि (ता.राळेगाि, स्त्ज.यितमाळ) येथील स् िींयसेिी सींस् थेमाफा त सुरु असलेल् या 
आदििासी आश्रम शाळेत विदयार्थ याांना ननकृष ् िजााच े भोजन, मलुभूत सोई सुविधाींचा प्रचींड 
अभाि असनू सिर स् ियींसेिी सींस् थेने आश्रमशाळेची इमारत स् िखचाान े बाींधलेली नसून ती 
इमारत खासिार ननधीतून उभारली असताींना सींस् थाचालक खाजगी भाडतेत् िािर सिर विभागाला 
िाखिून शासनाची दिशाभूल करुन लाखो रुपयाींच्या शासकीय अनिुानामध्ये गैरव्यिहार कररत 
आहे हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, असल्यास, त्यात काय 
आढळून आले ि तदनुसार िोर्ी सींचालकाींिर कोणती कारिाई केली िा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल् यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. विष्ट् णु सिरा : (१) अशी बाब ननिशानास आलेली नाही. 
(२) ि (३) प्रश् न उद् ाित नाही. 

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

नाशशि रोड त ेशसन्नर रस्त्त्याच्या चौपदरीिरणाच्या िामाबाबत 

(१३) *  ५९७८   श्री.छगन भुजबळ (येिला), श्री.हसन मुश्रीर् (िागल), श्री.जजतेंद्र आव् हाड 
(मुांरा ा िळिा) :   सन्माननीय सािवजननि बाांधिाम (सािवजननि उपक्रम िगळून) मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) नासशक रोड ते ससन्नर रस्त्याच्या चौपिरीकरणाचे प्रलींत्रबत काम लिकर सुपय झाले नाही 
तर हा प्रकल्पच रद्द करण्याच े कें द्रीय भुपषृठ िाहतूक मींत्ालयाने राज्य शासनाला ननिेश 
दिल्याचे माहे डडसेंबर, २०१४ मध्ये िा त्या िरयान ननिशानास आले, हे खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, सशडीला जाणा-या भाविकाींची सींख्या लक्षात घेऊन ससन्नर-सशडी मागााच े
चौपिरीकरण करण्याची ि या मागाािर पालखी मागा करण्याची स्थाननक लोकप्रनतननधीींची ि 
विविध सींघ्नाींची मागणी आहे, हे ही खरे आहे काय, 
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(३) असल्यास, याबाबत शासनान ेचौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय आढळून आले ि 
तिनुसार शासनाने कोणती कायािाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(४) अदयाप कोणतीही कायािाही केलेली नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 

श्री. चांद्रिाांत पाटील : (१) नाही. 
(२) नाही. 
(३) प्रश्न उद् ाित नाही. 
(४) प्रश्न उद् ाित नाही. 

----------------- 
िाशशम जजल् ्यातील औद्योधगि िसाहतीत उद्योग सुरु झाले नसल् याबाबत 

(१४) *  १५६६५   श्री.लखन मशलि (िाशशम) :   सन्माननीय उद्योग मांत्री पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
  

(१) िासशम स्त्जल् ्यात ३३ िर्ाां पिूी एमआयडीसीचे उदघा्न झाल् यानींतर अदयाप तेथे उदयोग 
सुरु झाले नसल् याच ेफेब्रुिारी, २०१५ मध् ये ननिशानास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल् यास, िासशम प्रमाणेच स्त्जल् ्यातील इतर तालुक् याींच् या एमआयडीसीमध् येही हाच 
प्रकार ननिशानास आला असून केिळ अत् यल् प िरात अनेकाींनी जागा बळकािल् या परींत ु तथेे 
उदयोगधींिे सुरु करण् यास उदयोजक तयार नाहीत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल् यास, उक् त एमआयडीसीच् या दठकाणी उदयोग सुरु करण् याबाबत शासनाने कोणती 
कायािाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल् यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

श्री. सुभाष देसाई : (१) हे खरे नाही. 
(२) ि (३) महाराष र औदयोचगक विकास महामींडळाने िासशम स्त्जल् ्यात िासशम विकास कें द्र ि 
तालुक् यात मालेगाींि, मनोरा, मींगरुळपीर येथ ेलघ ुऔदयोचगक के्षत् विकसीत केले असून, येथ े
अनुिम े ८६,१०५, २४ ि ३५ भूखींडाींच े आरेखन करण् यात आले असून त् यापकैी िासशम 
स्त्जल् हयातील िासशम विकास कें द्रात ४ भूखींडाींिर उत्पािन सुरु असून, मालेगाि ि मानोरा 
येथील अनिुम े २ ि ३ भूखींडाींिर उत्पािन सुरु आहे. उिाररत भूखींडाींचा विकास कालािधी 
सशल् लक आहे. 
(४) प्रश् न उद् ाित नाही. 

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

श्री अग्रसने महाराज पतसांस्त्था, खडिी, पुणे या पतसांस्त्थेतील  
गैरव्यिहाराची चौिशी िरायाबाबत 

(१५) *  १५५६०   श्री.विजय िाळे (शशिाजीनगर) :   सन्माननीय सहिार मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) श्री अग्रसेन महाराज पतसींस्था, खडकी, पुणे या पतसींस्थतेील ठेिीिाराींना मुित पुणा 
होऊनही ठेिी परत केल्या जात नसल्याने सिर पतसींस्थेतील गैरव्यिहाराींची चौकशी 
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करण्याबाबतच ेननिेिन स्थाननक लोकप्रनतननधीींनी माहे फेब्रुिारी, २०१५ मध्ये िा त्या िरयान 
सहकार आयुक्त याींना दिले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल् यास, याबाबत शासनान ेचौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय आढळून आले ि 
तिनुसार शासनाने कोणती कायािाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

श्री. चांद्रिाांत पाटील : (१) होय, 
(२) सिर सींस्थेबाबत प्रमािणत लेखापररक्षक याींनी दि. ९.११.२०१२ रोजी सािर केलेल्या 
लेखापररक्षण  अहिालात सींस्थेचे वपणमी एजीं् ि व्यिस्थापक याींनी रु. १,१०,८५,९६८/- इतक्या 
रकमेचा अपहार केल्याच ेननिशानास आल्यािरुन दि. १७.११.२०१२ रोजी खडकी पोसलस स््ेशन 
पुणे येथ े गुन्हा िाखल केला आहे. त्याचप्रमाणे प्रस्तुत प्रकरणी सािर केलेल्या चौकशी 
अहिालाच्या अनुर्ींगाने महाराषर सहकारी सींस्था अचधननयम १९६० चे कलम ८८ अन्िये 
उपननबींधक, सहकारी सींस्था, पुणे शहर (५) याींची दि. ११.८.२०१४ च्या आिेशान्िये चौकशी 
अचधकारी हणून नेमणूक करण्यात आली असून चौकशीच ेकामकाज सुरु आहे. 
      स्त्जल्हा उपननबींधक, सहकारी सींस्था, पुणे शहर याींनी त्याींच्या दि. ६.१२.२०१२ च्या 
पत्ान्िये सिर सींस्थेचे पालक अचधकारी हणून उपननबींधक, सहकारी सींस्था, पुणे शहर (५) 
याींची नमेणूक केली असून,  आजपयांत एकूण २०१२ ठेिीिाराींना रु. १.१० को्ी इतक्या रकमेचे 
िा्प केले आहे. थकबाकी िसुलीसाठी कायिेसशर कायािाही सुरु आहे. 
(३) प्रश्न उद् ाित नाही. 

----------------- 
शमरज तालुयातील (जज. साांगली) शहराला जोडणा-या  
रस्त्त्याांच्या चौपदरीिरणाचे िाम सुरु न झाल्याबाबत 

(१६) *  १४१०९   डॉ.सुरेश (भाऊ) खाड े(शमरज) :   सन्माननीय सािवजननि बाांधिाम 
(सािवजननि उपक्रम िगळून) मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) समरज तालुक्यातील (स्त्ज.साींगली) समरज त ेकुपिाड ि लक्ष्मीमींदिर ते कुपिाड या शहराला 
जोडणा-या रस्त्याच्या चौपिरीकरणाच्या कामाला अजूनही सुपयिात झाली नाही, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्यास, सिर कामासाठी ८ मदहन्याींपूिी ननवििा ननस्त्श्चत होऊन ठेकेिाराींना काम सुपय 
करण्याचे आिेश दिले पण ठेकेिाराने काम सुपय केले नाही, हे खरे आहे काय, 
(३) असलयास, याबाबत शासनान ेचौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय आढळून आले ि 
तिनुसार शासनाने सिर ठेकेिारािर कोणती कारिाई  केली िा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ि याबाबतची सदयस्त्स्थती काय आहे ? 
  
श्री. चांद्रिाांत पाटील : (१), (२), (३) ि (४) समरज-कुपिाड हा रस्ता प्रस्त्जमा ि. ४६ चा भाग 
असून त्याची एकूण लाींबी १९.२० कक.मी. आहे. यापैकी िेखभाल िरुुस्तीसाठी सािाजननक 
बाींधकाम विभागाकड े असलेल्या २.५०० कक.मी. लाींबीच्या िपुरीकरणाचे (७.०० मी.रुीं िी)  काम 
मींजूर असून प्रगतीत आहे. 
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     लक्ष्मी िेऊळ-कुपिाड हा रस्ता प्रस्त्जमा ि. ४३ चा भाग असून एकूण लाींबी १५.६८० 
कक.मी. आहे. यापैकी ०.९७५ कक.मी. लाींबीच्या अस्त्स्तत्िातील ५.५० मी.रुीं िीच्या पषृठभागाच े
७.५० मी्रच्या िोन स्ितींत् माचगाकेत रुीं िीकरण करण्याचे काम मींजरू असून  प्रगतीत आहे. 
     प्रश्नाधीन िोन्ही काम ेविहीत मुितीत पूणा करण्याच ेननयोजन आहे. 

----------------- 
िाशशम जजल् हयामधून जाणाऱ्या ए सप्रेस हायिेिरील शेल ू 
बाजार ते डोणगाांि या रस्त्त्याची दरुुस्त्ती िरायाबाबत 

(१७) *  १५३७१   श्री.अशमत झनि (ररसोड) :   सन्माननीय सािवजननि बाांधिाम 
(सािवजननि उपक्रम िगळून) मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) िासशम स्त्जल् हयामधून जाणारा नागपूर-कारींजा-मालेगाींि-मेहकर-औरींगाबाि या एक् सप्रेस 
हायिेिरील शेलू बाजार ते डोणगाींि या भागातील रस् ता पािसाळयापासून मोठया प्रमाणात 
खराब झाला असून रस् त् यािर पडलेल् या खडाडयामळेु ि रस् ता िाहतुकीस खराब झाल् यामुळे 
मोठया प्रमाणात िचुाकी, चारचाकी ि मोठया िाहतुकीच् या िाहनाींचे मोठया प्रमाणात अपघात 
होऊन त् यात अनेकाींचा मतृ् य ूहोत आहेत, हे खरे आहे काय, 

(२) असल् यास, या रस् त् यािरील पथकर बींि झाल् यापासून सींबींचधत विभागाकडून हा रस् ता 
िलुाक्षक्षत झाला असून सींबींचधत विभागाकडून या एक् सप्रेस हायिेची िपुयस् तीचा प्रस् ताि 
शासनाच् या विचाराधीन आहे काय, 
(३) असल् यास, याबाबत शासनान ेचौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय आढळून आले ि 
तिनुसार शासनाने कोणती कायािाही केली आहे िा करण् यात येत आहे, 
(४) नसल् यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ि सिरहू प्रकरणाबाबतची सदयस्त्स्थती काय    
आहे ? 

श्री. चांद्रिाांत पाटील : (१) हे खरे नाही. 
      प्रश्नाधीन रस्त्यािरील पथकर बींि झाल्यानींतर रस्त्यािरील िाहतूक ििाळ िाढल्यान े
रस्ता क्षनतग्रस्त झाला आहे. 
(२), (३) ि (४) सिर रस्ता दि. २३/०२/२०१५ च्या  आिेशानुसार महाराषर राज्य रस्त ेविकास 
महामींडळाकडून सा.बाीं. विभागाकड ेहस्ताींतरीत करण्याची कायािाही प्रगतीत आहे. 
     हस्ताींतरणाची कायािाही पणूा झाल्यािर सिर रस्त्यािरील िरुुस्तीचे काम हाती घेण्याच े
ननयोजन  आहे. 

----------------- 
मूल तालुयातील (जज.चांद्रपूर) पोच मागावचे िाम ननिृष्ट्ट दजावचे झाल्याबाबत 

(१८) *  १५६२१   श्री.सुरेश धानोरिर (िरोरा) :   सन्माननीय सािवजननि बाांधिाम 
(सािवजननि उपक्रम िगळून) मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) मलू तालुक्यातील (स्त्ज.चींद्रपूर) भगिानपूर गािाकड ेजाणाऱ्या पोच मागााच ेकरण्यात आलेले 
डाींबरीकरण अत्यींत ननकृष् िजााचे झाल्याचे माहे जानेिारी, २०१५ मध्ये िा त्या िरयान 
ननिशानास आले, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, या प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय आढळून आले ि 
तिनुसार ननकृष् िजााचे काम करणाऱ्या सींबींचधत कीं त्ा्िाराींिर शासनाने कोणती कारिाई केली 
िा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ि याबाबतची सदयस्त्स्थती काय आहे ? 
  
श्री. चांद्रिाांत पाटील : (१) हे खरे नाही.  
      तथावप, मुल तालुका सशिसेना अध् यक्ष याींची दि. १२.०१.२०१५ रोजीच् या ननिेिनाव् िारे 
सिर कामाबाबत तिार प्राट त आहे. 
(२) उपरोक् त तिारीच् या अनुर्ींगाने सिर कामाची तपासणी िक्षता ि गुणननयींत्ण मींडळ, 
नागपूर याींनी केली असून, त् याींच् या अहिालानुसार प्रस् तुत पोचमागााच े डाींबरीकरणाच े काम 
मानकाप्रमाण ेअसल् याचे आढळून आले आहे. 
(३) प्रश् न उद् ाित नाही. 

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

साांगली जजल् ्यातील िसनतगहृातील विद्याथी अनुदानाअभािी  
सुविधाांपासून िांधचत असल्याबाबत 

  

(१९) *  १५६३६   श्री.शशिाजीराि नाईि (शशराळा) :   सन्माननीय सामाजजि न् याय मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) साींगली स्त्जल् ्यातील सशराळा या डोंगरी तालुक् यात अनसुूचचत जाती -जमातीच् या 
िसनतगहृातील विदयाथी अनुिानाअभािी सुविधाींपासून िींचचत आहेत, हे खरे आहे काय, 
(२)  असल् यास, या पररसरातील विदयाथी सींख् या ि प्रलींत्रबत अजाांची सींख् या विचारात घेता 
नविन शासकीय िसतीगहेृ सुरु करण् याची आिश् यकता आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल् यास, शासनाने याबाबतीत कोणती कायािाही केली िा करण् यात येत आहे, 
(४) नसल् यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. राजिुमार बडोले : (१) हे खरे नाही. 
     सिर िसनतगहृास िर्ा २०१४-१५ मध्ये पुरेस ेअनुिान उपलब्ध करुन दिलेले आहे. 
(२) साींगली स्त्जल््यातील सशराळा या डोंगरी तालुक्यात अनुसूचचत जाती-जमातीच्या 
विदयार्थयाांकररता शासकीय िसनतगहृ कायारत आहे. त्यामुळे, नविन शासकीय िसनतगहृ सुरु 
करण्याचा प्रश्न उद् ाित नाही. 
(३) ि (४) प्रश्न उद् ाित नाही. 

----------------- 
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राज् यातील अपांगाांसाठी धोरण ननजश्चत िरा याचा प्रस्त् ताि 

(२०) *  ७०३८   श्री.जजतेंद्र आव् हाड (मुांरा ा िळिा), श्री.राहुल जगताप (श्रीगोंदा), श्री.रमशे 
िदम (मोहोळ), श्री.किसन िथोरे (मुरबाड), श्री.हसन मुश्रीर् (िागल), श्री.प्रिाश र्ातपेिर 
(चेंबूर), श्री.हनुमांत डोळस (माळशशरस), श्री.योगेश सागर (चारिोप), श्री.लक्ष्मण जगताप 
(धचांचिड), श्री.गणपत गायििाड (िल्याण पूिव), श्री.सुननल राऊत (विक्रोळी) :   सन्माननीय 
सामाजजि न् याय मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज् यातील अपींगाींसाठी धोरण ननस्त्श्चत करण् याचा प्रस् ताि शासनपातळीिर प्रलींत्रबत असून 
सिरच् या प्रस् तािािर ननणाय घेण् याची लोकप्रनतननधी, सामास्त्जक सींघ्नाींनी माहे जानेिारी, 
२०१५ च् या िसु-या आठिडायात तसेच िारींिार मा.मुख् यमींत्ी, मा.सामास्त्जक न् यायमींत्ी याींचकेड े
ननिेिनाव् िारे मागणी केलेली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल् यास, उक् त बाबतीत शासनाने कोणता ननणाय घेतला िा घेण् यात येत आहे, 
नसल्यास, त् याची कारणे काय आहेत, 
(३) असल्यास, अपींगाींच् या सिााचगण विकासासाठी धोरण तयार करुन त् याची अींमलबजािणी 
करण् यासींिभाात आतापयांत कोणता पाठपुरािा केला िा करण् यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

श्री. राजिुमार बडोले : (१) होय, हे खरे आहे, 
(२) ि (३) अपींगाींच् या सिााचगण विकासासाठी तयार करण् यात आलेल् या धोरणाचा मसुिा 
तत् कालीन मींत्ीमींडळाच् या मान् यतसेाठी दि. ३० ऑगस् ्, २०१४ रोजी सािर करण् यात आला 
होता. तथावप, सिर प्रस् ताि त् यािेळी चचेसाठी येऊ शकला नाही. अपींग धोरणाचा प्रस् तुत 
मसुिा फेरतपासून पनुश्च मींत्ीमींडळाच् या मान् यतसेाठी सािर करण् याची बाब शासनाच् या 
विचाराधीन आहे.  
(४) प्रश् न उद् ाित नाही. 

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

रत्नाधगरी ि शसांधुदगूव जजल्हयातील महाराष्ट्र औद्योधगि  
िसाहतीमधील भूखांड विनािापर पडून असल्याबाबत 

(२१) *  ९१६२   श्री.अब ूआजमी (मानखूदव शशिाजीनगर) :   सन्माननीय उद्योग मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) रत्नाचगरी ि ससींधुिगूा स्त्जल्हयातील महाराषर औदयोचगक िसाहतीमधील अनेक भखूींड 
उदयोजकाींना व्यिसायासाठी दिलेले असताना आजही िापराविना पडून असल्याच ेनुकतच ेमाहे 
नोव्हेंबर, २०१४ मध्ये िा त्या िरयान ननिशानास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त िोन्ही स्त्जल्हयातील अशा २३७ उदयोजक लाभाथी भखूींडधारकाींना कारणे 
िाखिा नो्ीस बजािण्यात आल्या आहेत, हे खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सिर भूखींड परत घेण्याबाबत शासनाने कोणती कायािाही केली आहे िा 
करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. सुभाष देसाई : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) रत् नाचगरी ि ससींधुिगूा स्त्जल् ्यामधील २७६ भखूींडधारकाींनी महामींडळाच् या औदयोचगक 
के्षत्ातील भूखींड विहीत मुितीत विकसीत न केल् यामळेु त् याींना नो्ीस िेण् यात आल् या आहेत. 
(३) महाराष र औदयोचगक विकास महामींडळाकडून रत् नाचगरी ि ससींधुिगूा स्त्जल् ्यातील ९५ 
उदयोजकाींना िा्प केलेल् या भखूींडाींचा पींचनामा करुन भखूींड परत घेण् यात आले असून उिाररत 
भूखींड परत घेण् याबाबत ननयमानसुार कायािाही करण् यात येत आहे. 
(४) प्रश् न उद् ाित नाही. 

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

औरांगाबाद येथील िेरुळ लेणी मागावच्या दरुुस्त्तीबाबत 

(२२) *  १०३९१   श्री.अब् दलु सत्तार (शसल्लोड) :   सन्माननीय सािवजननि बाांधिाम 
(सािवजननि उपक्रम िगळून) मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) औरींगाबाि येथील िेरुळ लेणी मागाािरील घा्ात िाींरिाींर अपघात होऊन िाहने पोकळ 
कठडायाला धडकून ते तु्ून गाडाया िरीत कोसळण्याच ेप्रमाण िाढले असल्याच ेमाहे जानेिारी, 
२०१५ मध्ये िा त्यािरयान ननिशानास आले आहे,हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, िेरुळ घा् हा तीन कक.मी. चा असून घा्ात जुन े िगडी कठड े िारींिार 
िरुुस्तीच्या नािाखाली शासनान े याच कठडायाींिर ससमें्चे पोकळ कठड ेबाींधले असून त्यामुळे 
िाहनधारकाींच्या जीिास धोका ननमााण झाला आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, याबाबत चौकशी करण्यात आली आहे काय, चौकशीत काय आढळून आले ि 
तिनुसार िारींिार होणारे अपघात ्ाळण्यासाठी कोणती कायािाही करण्यात आली िा येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. चांद्रिाांत पाटील : (१) अींशत: खरे आहे. 
     घा्ामध्ये बाींधलेले कठड ेजुने  असून जीणा झालेले आहे. औरींगाबाि येथील िेरुळ लेणी 
मागाािरील घा्ात सन २०१४ मध्ये ४ अपघात झाले असून त्यामध्ये १ अपघातात कठडा 
तु्ून गाडी िरीत कोसळली आहे ि त्यामध्ये ३ व्यक्ती जखमी झाले आहेत. 
     जानेिारी, २०१५ मध्ये १ अपघात होऊन ३ व्यक्ती जखमी झाले आहेत. 
(२) सिर घा् रस्ता िेखभाल ि िरुुस्तीसाठी भारतीय राषरीय राजमागा प्राचधकरण याींचकेड े
असून त् याींचे माफा त िरुुस्ती अींतगात घा्ातील कठड े बाींधण्याच े काम हाती घेण्यात अथिा 
करण्यात आलेले नाही. 
(३) प्रश्न उद् ाित नाही. 
      तथावप, अपघात ्ाळण्याच्या दृष्ीने भारतीय राषरीय राजमागा प्राचधकरण याींच्यामाफा त 
करण्यात येणा-या चौपिरीकरणाच्या कामामध्ये, िेरुळ घा्ास बा्यिळण रस्ता प्रस्तावित 
आहे. 
(४) प्रश्न उद् ाित नाही. 

----------------- 
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राज् यातील अडचणीत सापडलेल् या साखर उद्योगाला  
भरीि पॅिेज देऊन हदलासा देा याबाबत 

  
(२३) *  ५४६५   श्री.विजय िडटे्टीिार (रा म्हहपूरी), अॅड.यशोमती ठािूर (सोनािणे) (नतिसा), 
श्रीमती ननमवला गावित (इगतपूरी), श्री.सांतोष टाररे् (िळमनुरी), श्री.अशमन पटेल (मुांबादेिी), 
श्री.नसीम खान (चाांहदिली) :   सन्माननीय सहिार मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील 
काय :- 
  

(१) राज् यातील अडचणीत सापडलेल् या साखर उदयोगाला भरीि पेकेज िेऊन दिलासा 
िेण् याबाबत सन् माननीय मुख् यमींत्ी याींच् या नेततृ्िाखाली सशष ्मींडळाने कें दद्रय वित् तमींत्ी याींना 
दिनाींक १८ जानेिारी, २०१५ रोजी िा त् या समुारास ननिेिन सािर केले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल् यास, ननिेिनातील मागण् या काय आहेत ि त् यासाठी शासनान े कें द्र सरकारकड े
कोणता पाठपुरािा केला आहे िा करण् यात येत आहे, 
(३) नसल् यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. चांद्रिाांत पाटील : (१) होय. मा.मुख् यमींत्ी याींच् या नेततृ् िाखाली सशष ्मींडळान े
दि.१४/०१/२०१५ चे ननिेिन कें द्रीय वित् त मींत्ी याींना दि. १७.०१.२०१५ रोजी सािर केले आहे. 
(२) राज् यातील साखर उदयोगाला दिलासा िेण् याच् या दृष ्ीन े आचथाक सहाय्य िेण् यासाठी 
मा.मुख् यमींत्ी याींचे स् तरािरुन मा.पींतप्रधान, मा. कें द्रीय वित् त मींत्ी ि मा.कें द्रीय अन् न ि नागरी 
पुरिठा मींत्ी याींना दि. १४.०१.२०१५ चे पत्ान् िये कच् च् या साखर ननयाातीस अनुिान, अबकारी 
कजा, कच् च् या साखरेच् या आयात शुल् कात िाढ, इथेन ल समश्रण कायािम, बफर स् ् ींक ननसमाती, 
मुित कजााची पुनराचना, ऊस विकास ननधी (SDF) इत् यािी मुद्यायाींबाबत धोरणात् मक ननणाय 
होणेस विनींती केली आहे. 
     साखर उदयोगाला आचथाक मित करण् यासाठी कें द्र शासनाने दि. २७/२/२०१५ च् या 
अचधसूचनेनुसार १४ लाख मेरीक ्न कच् च् या साखरेच् या ननयाातीसाठी प्रनत मेरीक ्न रु. 
४०००/- अनुिानाचा ननणाय घेतला आहे. 
     कें द्र शासनाकड े प्रलींत्रबत असलेल् या प्रस् तािाबाबत पाठपुरािा होण् याच् या दृष ्ीन े
महाराष रातील सींसि सिस् याची बैठक १६ फेब्रुिारी, २०१५ रोजी झाली. सिर बैठकीत िरील 
प्रलींत्रबत प्रस् तािाचा समािशे करण् यात आला आहे. 
(३) प्रश् न उद् ाित नाही. 
 

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

नाांदेड जजल््यात सहिारी तत्िािर जजननांग सुरु िरायाबाबत 

(२४) *  १५५७७   श्री.डी.पी.सािांत (नाांदेड उत्तर), श्रीमती अशमता चव्हाण (भोिर) :   
सन्माननीय पणन मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) नाींिेड येथे कापूस उत्पािकाींच्या अडचणीिर मात करण्यासाठी सहकारी तत्िािर स्त्जननींग 
सुरु करण्यात येऊनही नाींिेड पणन विभागीय कायाालयाींतगात जिळपास १०० स्त्जननींग भींगारात 
गेल्या आहेत तर ननयािर बँकाच्या कजाामळेु मोडीत ननघाल्या असल्याचे दिनाींक २० 
डडसेंबर, २०१४ रोजी िा त्यासुमारास ननिशानास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, याबाबत शासनान ेचौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय आढळून आले ि 
तिनुसार स्त्जल््यातील कापूस उत्पािकाींच्या स्त्जननींग सुरु करण्याबाबत शासनाने कोणती 
कायािाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. चांद्रिाांत पाटील : (१) हे खरे नाही. 
     नाींिेड स्त्जल््यात एकूण १७ सहकारी स्त्जननींग प्रेससींग सहकारी सींस् था सहकार 
कायियाींतगात नोंिविण् यात आल् या असून त् यापकैी १० सहकारी स्त्जननींग प्र ेससींग सहकारी सींस् था 
कायान् िीत असनू उिाररत ७ सहकारी सींस् था अिसायनात घेण् यात आल् या आहे. 
(२) ि (३) चौकशीचा प्रश् न उद् ाित नाही. जुींन् या ि नविन स्त्जननींग प्रेससींग सहकारी सींस् था सुरु 
करणेबाबत शासन ननणाय १२.१०.२०१० अन् िये १:९ या योजनेंतगात अथासहाय्य दिले जाते. 
तथावप या योजनेंतगात शासनास अदयाप कोणताही प्रस् ताि प्राट त झाला नाही. 

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

औरांगाबाद शहरातील मागासिगीय विद्याथयाांना  
प्रिेशापासनू िांधचत ठेिायात आल्याबाबत 

(२५) *  १५५९९   श्री.सांदीपानराि भुमरे (पैठण) :   सन्माननीय सामाजजि न् याय मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) औरींगाबाि शहरात सामास्त्जक न् याय विभागाची समुारे १०० मागासिगीय विदयाथी/ 
विदयाथीनीच् या क्षमतेची विविध िसतीगहेृ सुपय केली असून यात मागासिगीय विदयाथी विविध 
महाविदयालयीन सशक्षण घेत आहेत, हे खरे आहे काय, 

(२) असल् यास, सहायक आयुक् त, श्री.शेख याींनी जातीयदिेर्ातून सुमारे १७० मागासिगीय 
विदयार्थ याांना सन २०१४-१५ यािर्ी कोणत् याही सबळ कारणासशिाय प्रिेशापासून िींचचत ठेिले 
आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल् यास, याप्रकरणी चौकशी केली आहे काय, त् यात काय आढळून आले ि त् यानुसार 
सहायक आयुक् ताींिर कोणती कारिाई केली िा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल् यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ि याबाबतची सदय्स्त्स्थती काय आहे ? 

श्री. राजिुमार बडोले : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) हे खरे नाही. 
     औरींगाबाि स्त्जल््यात एकूण १० शासकीय िसनतगहेृ कायारत असून त्यापैकी ७ मुलाींची 
ि ३ मुलीींची शासकीय िसनतगहेृ आहेत. 
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     मुलाींच्या ७ िसनतगहृाींची एकूण प्रिेश क्षमता १२६७ असनू त्याींपकैी दि. २७/०२/२०१५ 
पयांत १२५० प्रिेश झालेले आहेत. तर १७ जागा ररक्त आहेत. मुलीींच्या ३ िसतीगहृाींची एकूण 
प्रिेश क्षमता ४२५ असून त्यापकैी दि.२७/०२/२०१५ पयांत ४११ प्रिशे झालेले आहेत ि १४ जागा 
ररक्त आहेत. ररक्त जागा भरण्याबाबत प्रकिया सुरु आहे. 
(३) ि (४) प्रश्न उद् ाित नाही. 

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

सातारा-पुणे या राष्ट् रीय महामागावचे िाम पूणव िरायाबाबत 
 

(२६) *  १५२५६   श्री.अननल बाबर (खानापूर) :   सन्माननीय सािवजननि बाांधिाम 
(सािवजननि उपक्रम िगळून) मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) सातारा-पुणे या राष रीय महामागााच े काम माहे माचा २०१४ मध् ये पूणा होणे अपेक्षक्षत 
असताना अदयाप ही अपूणा आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल् यास, याबाबत शासनान ेचौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय आढळून आले ि 
तिनुसार सिर रस् त् याच े काम तातडीन े व् हाि े  हणून शासनान े कोणती कायािाही केली िा 
करण् यात येत आहे, 
(३) नसल् यास, याबाबत होणा-या विलींबाची कारणे काय आहेत ि याबाबतची सदय्स्त्स्थती 
काय आहे ? 
  
श्री. चांद्रिाांत पाटील : (१) होय. 
(२) भारतीय राषरीय राजमागा प्राचधकरण याींच े माफा त सुरु असलेले पुणे-सातारा रस्त्याच े
सहापिरीकरण करणे हे काम करारनायानसुार माहे माचा, २०१३ अखेर पूणा होणे अपेक्षक्षत 
होते. परींतू िन जसमनीच े हस्ताींतरण सींपािीत जसमनीचा मोबिला सींबींचधत शेतक-याींना 
िेण्यामधील अडथळे, पुणे महानगरपासलका हद्दीतील रस्ता रुीं िीकरणामध्ये येणारी झाड े
तोडण्यास परिानगी समळणेस विलींब, स्थाननक लोकप्रनतननधीींची अनतररक्त बाींधकाम े
करण्याकरीता असलेली मागणी, विदयुत िादहन्या ि पाणीपुरिठा िादहन्या स्थलाींतरीत 
करण्यास झालेला उशीर, कामाची मींि गती ि सिलतिाराचे  आचथाक प्रश्न याबाबीींमुळे कामास 
विलींब झालेला आहे. काम पूणा करण्याकरीता दिनाींक ३१.१२.२०१५ पयांत सिलतिारास  
मुितिाढ दिलेली आहे. 
     काम तातडीने पुणा करण् याकररता राज् य शासनामाफा त िेळोिळेी सींबींचधताींशी बैठका घेऊन 
काम पुणा करण् याबाबत पाठपुरािा सुरु आहे. 
(३) प्रश् न उद् ाित नाही. 

 
----------------- 
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राज्यातील विद्याथयाांना ई-स्त्िॉलरशशपचे अजव भरायास मुदतिाण देायाबाबत 
  

(२७) *  १५६३९   श्री.वििास िुां भारे (नागपूर मध्य) :   सन्माननीय सामाजजि न् याय मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) शासनान ेविदयार्थ याांकरीता ई-स् क लरशीप योजना राबविली असनू समाजकल् याण विभागाने 
दिनाींक १० फेब्रुिारी, २०१५ ही शेि्ची तारीख अजा भरण् याकरीता दिली आहे, हे खरे आहे 
काय, 

(२) असल् यास, महाराष राच् या बहुतेक क लेजच् या विदयार्थ याांनी ने्िका चा प्र ब् लेम ि 
विदयार्थ याांच् या लक्षात नसल् यान े हा ई स् क लरशीपचा अजा भरु शकले नसल् यान े क लेजेसन े
नो्ीस काढली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल् यास, सिरहू सशष यितृ् तीचा अजा भरण् याकररता विदयार्थ याांना एक मदहना मुितिाढ 
िेण् याबाबत स् थाननक लोकप्रनतननधी (नागपूर मध् य) याींनी दिनाींक २४ फेब्रुिारी, २०१५ रोजी 
मा.मुख् यमीं्याींना ननिेिन िेऊन मागणी केली आहे, हे खरे आहे काय, 
(४) असल् यास, उक् त मागणीिर शासन काय ननणाय घेणार आहे, 
(५)  नसल् यास विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

श्री. राजिुमार बडोले : (१) होय. 
(२) नाही. 
(३) ि (४) मा.लोकप्रनतननधी (नागपूर मध् य) याींच े दिनाींक २४ फेब्रुिारी, २०१५ च े ननिेिन 
विभागात प्राट त झाल् याच ेआढळून येत नाही. तथावप, ई-स् क लरसशप अींतगात ऑनलाईन अजा 
भरण् याची मुित दिनाींक ३१/०३/२०१५ पयांत िाढविण् यात आलेली आहे. 
(५) प्रश् न उद् ाित नाही. 

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

अिलिोट येथील ननिासी शाळेतील विद्याथयाांना विषबाधा झाल्याबाबत 
  

(२८) *  १५४५७   श्री.सुभाष देशमुख (सोलापूर दक्षिण) :   सन्माननीय सामाजजि न् याय 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) अनुसूचचत जाती ि निबौध्ि मुलाींची शासकीय ननिासी शाळा अक्कलको् येथील ४८ 
विदयार्थयाांना सकाळच्या नाष्यातनू विर्बाधा झाल्याच ेननिशानास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, विदयार्थयाांना सशळे अन्न खाऊ घालण्यात आले हणून विर्बाधा झाली अशी 
विदयार्थयाांची तिार आहे, असे ननिशानास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने सींबींचधत कमाचा-याींिर कोणती कायािाही केली  िा 
करण्यात येत आहे तसेच अस े प्रकार भविषयात होऊ नयेत हणून कोणती उपाययोजना 
करण्यात आली िा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. राजिुमार बडोले : (१) होय, हे खरे आहे. 
     अनुसूचचत जाती ि निबौध्ि मुलाींची शासकीय ननिासी शाळा अक्कलको् येथील ४७ 
विदयार्थयाांना सकाळच्या नाष्यातनू विर्बाधा झाल्याच ेदि. ०६/०२/२०१५ रोजी ननिशानास आले 
आहे. 
(२) ि (३) सिर घ्नेनींतर सहाय्यक आयुक्त, समाजकल्याण, सोलापूर कायाालयातील 
ननरीक्षक याींनी विदयार्थ याांची चौकशी केली असता विदयार्थ याांनी सकाळच्या नाष्यात रात्ी 
बनिलेले सशळे पोहे िेण्यात आल्याची तिार माींडली. 
     सबब, सिर शासकीय ननिासी शाळेतील प्रिेसशत विदयार्थयाांना भोजन पुरविण्याबाबत 
ठेका दिलेल्या श्री.जीिन ज्योती मदहला विकास बचत ग्, मु.पो.जेऊर, ता.अक्कलको् स्त्जल् हा 
सोलापूर या बचत ग्ाविरुध् ि अक् कलको् उत् तर पोसलस ठाण्यात फौजिारी गुन्हा िाखल 
करण्यात आलेला आहे. तसेच, सिर बचतग्ाचा भोजनठेका रद्द करण्यात आलेला आहे. 
विदयार्थयाांची गैरसोय होऊ नये हणून  नागेश इीं्रप्राईजसे, सोलापूर याींचेमाफा त 
विदयार्थयाांच्या भोजनाची सोय करण्यात आली आहे. 
     ननिासी शाळेच ेमुख्याध्यापक याींचेविरुध्ि कताव्यात कसूर केल्याबाबत कारिाई करण्याच े
प्रस्तावित करण्यात आले आहे. 
(४) प्रश्न उद् ाित नाही. 

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

धचखलदरा तालुयातील (जज.अमरािती) डोमा आश्रम  
शाळेतील विद्याथयाांना सोयी सुविधा पुरविायाबाबत 

  

(२९) *  १५७५३   श्री.प्रभुदास शभलािेिर (मळेघाट), प्रा.विरेंद्र जगताप (धामणगाि रेल्िे), 
श्री.सांतोष टाररे् (िळमनुरी) :   सन्माननीय आहदिासी वििास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
(१) चचखलिरा तालुक् यातील डोमा शासकीय आदििासी आश्रमशाळेत राहत असलेल्या ७०० 
विदयार्थ याांच्या जेिणामध् ये अयया, जळलेली पोळी, वपण् याच् या पाण् यामध् ये बेडूक, उघडायािर 
ठेिलेले जेिण यामुळे त्याींच ेआरोण य धोक् यात आल्याच ेननिशानास आले, हे खरे आहे काय, 

(२) तसेच विदयार्थ याांना कोणत् याही प्रकारच् या शासकीय सुविधा उपलब् ध नाहीत, हे खरे आहे 
काय, 
(३) असल् यास, शासनाने याबाबत कोणती कायािाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत 

श्री. विष्ट् णु सिरा : (१) हे खरे नाही. 
     यासींिभाात दि. २४.१२.२०१४ रोजी िै.लोकमत मध् य सिर आश्रमशाळेतील विदयार्थ याांच े
आरोण य धोक् यात असल् याबाबत बातमी छापण् यात आली होती. 
(२) हे खरे नाही. 
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     या शाळेच् या इमारतीच े्ट पा ि. १ च ेबाींधकाम पुणा झालेले असून मलुीींसाठी राहण् याची 
स् ितींत् व् यिस् था आहे. विदयार्थ याांना शासनाकडून गणिेश, पाठ्यपुस् तके, ि्या, लेखन सादहत् य, 
आींथरुण-पाींघरुन, तेल, साबण इा. आिश् यक सुविधा उपलब्ध करुन िेण् यात येतात. 
(३) ि (४) दि.२४.१२.२०१४ रोजी िै.लोकमत मधील बातमीच् या अनुर्ींगाने सहाय्यक प्रकल् प 
अचधकारी (सशक्षण) प्रकल् प कायाालय, धारणी याींनी सिर शाळेस दि.२८-१२-२०१४ रोजी भे् 
िेऊन विदयार्थ याांची गैरसोय होणार नाही याबाबत आिश् यक त् या सूचना शाळा प्रशासनास 
दिलेल्या आहेत.   
     त् यानींतर तत् कालीन प्रकल् प अचधकारी, धारणी याींनीही दि. ३०-१२-२०१४ रोजी शाळेला 
भे् िेऊन शाळेची आस् थापना सुधारण् याबाबत सूचना दिलेल् या आहेत. 

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

राज् यातील मागासिगीय शालेय विद्याथ याांना शशष्ट् यितृ् ती ि रीशीशीपची  
रिम एि िषावपासून न शमळाल्याबाबत 

(३०) *  ६२२३   श्री.भास्त्िर जाधि (गुहागर), श्री.हसन मुश्रीर् (िागल), श्री.जजतेंद्र आव् हाड 
(मुांरा ा िळिा) :   सन्माननीय सामाजजि न् याय मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज् यातील अनुसूचचत जाती, जमाती, विशेर् मागास प्रिगा या प्रिगाातील शालेय 
विदयार्थ याांना शासनाकडून समळणारी सशष यितृ् ती ि रीशीशीपची सुमारे २१ को्ी रुपये इतकी 
रक् कम रत् नाचगरी स्त्जल् ्यातील हजारो विदयार्थ याांना गेल् या १ िर्ाापासून िेण् यात आली नाही, हे 
खरे आहे काय, 
(२) असल् यास, त् याची कारणे काय आहेत, 
(३) मागासिगीय विदयार्थ याांना सशष यितृ् ती ि रीशीशीपची रक् कम त् िररत िेण् याबाबत शासनाने 
कोणती कायािाही केली िा करण् यात येत आहे, असल्यास साधारणत केव्हापयांत त्याींना उक्त 
सशषयितृ्तीची रक्कम समळणे अपेक्षक्षत आहे ? 
  

श्री. राजिुमार बडोले : (१) नाही. 
     रत् नाचगरी स्त्जल् ्यातील इयत् ता ५ िी ते ७ िी ि इयत् ता ८ िी ते १० िी मध् ये सशकणा-
या मलुीींसाठी सावित्ीबाई फुले सशष यितृ् ती योजना, इयत् ता ९ िी ते १० िी मध् ये सशकणा-या 
अनुसूचचत जातीच् या विदयार्थ याांना भारत सरकारची मेरीकपुिा सशष यितृ् ती योजनेतींगात मागील 
िर्ााची विदयार्थ याांची सशष यितृ् ती प्रलींत्रबत नाही. 
(२) प्रश् न उद् ाित नाही. 
(३) प्रश् न उद् ाित नाही. 

----------------- 
राज् यात ई-शशष्ट् यितृ् ती प्रणालीतील ताांत्रत्रि अडचणीमळेु विद्याथयाांना  

शशष्ट्यितृ्तीचा लाभ न शमळाल्याबाबत 

(३१) *  ९९४३   श्री.सुननल राऊत (विक्रोळी) :   सन्माननीय सामाजजि न् याय मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) राज् यातील विदयार्थ याांना सन २०११-१२ पासून िेण् यात येणा-या सशष यितृ् तीचे अजा        
ई-सशष यितृ् ती प्रणाली माफा त भरण् याची सुविधा ननमााण करण् यात आली आहे, सिर प्रणालीत 
काही अ् यासिम झडे प्रिगाात समाविष ् करण् यात आले असून त् यात एम.एस् सी.क  ट यु्र या 
अ् यासिमाींचा समािशे आहे. सन २०११-१२ पासून २०१३-१४ पयांत या अ् यासिमास 
सशष यितृ् तीचा लाभ िेण् यात आला होता, परींतू सन २०१४ पासून सिर अ् यासिम प्रिेसशत 
विदयार्थ याांना या सशष यितृ् तीचा लाभ घेता येत नाही अशी ताींत्रत्क अडचण ननमााण झाली 
असल्याच े माहे जानेिारी, २०१५ मध्ये िा त्यासुमारास ननिशानास आले आहे, हे खरे आहे 
काय, 

(२) असल् यास, उक्त सींगणक प्रणालीतील ही ताींत्रत्क अडचण िरू करुन सिर विदयार्थ याांना 
सशष यितृ् तीचा लाभ त्िरीत िेण्याबाबत शासनान ेकोणती कायािाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल् यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 

  
श्री. राजिुमार बडोले : (१) विमुक् त जाती, भ्क् या जमाती, इतर मागासिगा ि विशेर् मागास 
प्रिगाातील विदयार्थ याांसाठीच् या सदया सुरु असलेल् या मेरीकोत् तर सशष यितृ् ती योजनते 
एम.एस् सी.क  ट यु्र या अ् यासिमाींचा समािशे नाही. त् यामळेु सिर प्रिगाातील विदयार्थ याांना 
या अ् यासिमासाठी विदयार्थ याांना सशष यितृ् ती चा लाभ दिला जात नाही. 
(२) विमुक् त जाती, भ्क् या जमाती, इतर मागासिगा ि विशेर् मागास प्रिगाातील विदयार्थ याांना 
मेरीकोत् तर सशष यितृ् ती योजनेंतगात एम.एस् सी. क  ट यु्र ि इतर सुधाररत अ् यासिमाींचा 
समािेश करण् याची बाब शासनाच् या विचाराधीन आहे. 
(३) प्रश् न उद् ाित नाही. 

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

राज्यातील ओबीसी विद्याथ याांना पूणव १०० टिे शशष्ट्यितृ्ती शमळायाबाबत 
  

(३२) *  १५५७१   श्री.जयिुमार गोरे (माण) :   सन्माननीय सामाजजि न् याय मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
 (१) एक लाखाचे िावर्ाक उत् पन् न असलेल् या ीबीसी विदयार्थ याांना कें द्र शासन १०० ्क् के 
मेरीकोत् तर सशष यितृ् ती िेत असताना प्रत् यक्षात शासनाकडून ५० ्क् केच सशष यितृ् ती दिली जात 
असल् याची बाब माहे जानेिारी, २०१५ मध् ये िा त् या िर यान ननिशानास आली, हे खरे आहे 
काय, 

(२) असल् यास, याबाबत शासनान ेचौकशी केली आहे काय ि त्यात काय आढळून आले तसचे 
चौकशीच् या अनुर्ींगाने राज् यातील ीबीसी विदयार्थ याांना पूणा १०० ्क् के सशष यितृ् ती 
समळण् यासाठी कोणती कायािाही केली िा करण् यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. राजिुमार बडोले :  (१) भारत सरकार मेरीकेत् तर सशष यितृ् ती योजनेंतगात राज् यातील इतर 
मागास प्रगिगाातील विदयार्थ याांना १००% ननिााहभत् ता ि ५०% सशक्षण शुल् क/परीक्षा शुल् क 
िेण् यात येत.े 
(२) इतर मागास प्रिगाातील विदयार्थ याांना मेरीकेत् तर सशष यितृ् ती योजना ही १००% कें द्र 
पुरस् कृत योजना असली तरी सिर योजनेकरीता राज् याच् या मागणीप्रमाणे कें द्राकडून ननधी प्राट त 
होत नाही. त् यामुळे या योजनेिरील खचा राज् याच् या उपलब् ध ननधीतून भागविण् यात येतो. ही 
बाब विचारात घेता इतर मागास प्रिगाातील विदयार्थ याांच े १००% सशक्षण शुल् क/परीक्षा शुल् क 
िेणे शक् य होत नाही. 
(३) प्रश् न उद् ाित नाही. 

----------------- 
  
अनुसूधचत जाती ि निबौध् द घटिाांतील लाभाथी घरिुल योजनेपासून िांधचत असल्याबाबत 

  

(३३) *  १३०१९   डॉ.राहूल पाटील (परभणी) :   सन्माननीय सामाजजि न् याय मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) परभणी मनपा हद्दीतील अनुसूचचत जाती ि निबौध् ि घ्काींतील लाभार्थ याांकररता 
राबविण् यात येत असलेल् या रमाई घरकुल योजनतेील एकूण ननधीपैकी २ को्ी ४४ लाख रु. 
मनपा कड ेपडून आहेत, हे खरे आहे काय, 
(२) असल् यास, ननधी असतानाही सींबींचधत लाभार्थ याांना ननधीचे वितरण करण् यास ्ाळा्ाळ 
करण् यात येत आहे ि त् यामुळे अनेक लाभाथी घरकुल योजनेपासून िींचचत राहत आहेत हे ही 
खरे आहे काय, 
(३) असल् यास, उक्त प्रकरणी शासनान ेचौकशी केली आहे काय िा त् यात काय आढळून आले 
तसेच सींबींचधताींिर कोणती कारिाई केली िा करण् यात येत आहे., 
(४) नसल् यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 

  
श्री. राजिुमार बडोले : (१) परभणी महानगरपासलका हद्दीतील रमाई आिास घरकुल 
योजनेअींतगात घराींचे मींजूर उद्दीष ् ११८९ आहे. त्यापैकी ६७९ लाभार्थ याांना घरकुलाींचा लाभ दिला 
असून ३०० घरकुले पूणा झालेली आहेत. उिाररत ३७९ घरकुलाींचे काम विविध ्ट ट याींिर सुरु 
आहे. सध् या सशल् लक असलेल् या रु.३.८० को्ीच् या अनुर्ींगान ेपात् लाभार्थ याांना १९० घरकुलाींना 
मींजूरी िेण् यात आली असून सिर पात् लाभार्थ याांनी आिश् यक ते ्ट पे पार केल् यानींतर त् याींना 
त् या त् या ्ट ट यािर अनुिान वितरीत करण् याची कायािाही करण् यात येत आहे. त् यामळेु परभणी 
महानगरपासलकेकड ेननधी सशल् लक राहणार नाही. 
(२) नाही, हे खरे नाही. 
(३) ि (४) प्रश् न उद् ाित नाही. 

----------------- 
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सोलापुरातील तोटयात असलेल्या िस्त्त्रोद्योगाच ेआधुननिीिरण  
िरुन रोजगार उपलब्ध िरणेबाबत 

(३४) *  १३८६६   िुमारी प्रणणती शशांदे (सोलापूर शहर मध्य) :   सन्माननीय िस्त् त्रोद्योग 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) सोलापुरातील तो्यात असलेल्या िस्त्ोदयोगाला उभारी िेण्यासाठी येथील िस्त्ोदयोगाच े
आधुननकीकरण कपयन सोलापुरातच रोजगार उपलब्ध कपयन िेऊ अस े आश्िासन पालकमींत्ी 
सोलापूर याींनी माहे जानेिारी, २०१५ मध्ये िा त्यािरयान दिले, हे खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, सोलापुरातील िस्त्ोदयोगाच े आधुननकीकरण करण्यासींिभाात शासनाने काय 
कायािाही केली आहे िा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 

श्री. चांद्रिाांत पाटील : (१) होय, यींत्मागाचे आधुननकीकरण करण् याबाबत आश् िासन िेण् यात 
आलेले आहे. 
(२) In-Situ Upgradation of Plain Power loom for S.S.I. Sector योजनेला शासनान े
मान् यता दिलेली आहे. ही योजना सोलापूरला लागू आहे. 
(३) प्रश् न उद् ाित नाही. 

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

गोंहदया जजल््यातील आहदिासी आश्रमशाळाांमध्ये सोयीसुविधा उपलब्ध िरुन देायाबाबत 

(३५) *  १५७१२   श्री.सांजय पुराम (आमगाि) :   सन्माननीय आहदिासी वििास मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) गोंदिया स्त्जल् ्यातील सिा आदििासी आश्रम शाळाींमध् ये वपण् याचे स् िच् छ पाणी ि 
शौचालयाींची व् यिस् था नाही, हे खरे आहे काय, 
(२) असल् यास, सिर आश्रम शाळेची चौकशी करुन उक्त सुविधा उपलब् ध करुन िेण्याबाबत 
शासनाने कोणती कायािाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

श्री. विष्ट् णु सिरा : (१) हे खरे नाही. 
      ए कास्त्त्मक आदििासी विकास प्रकल् प, िेिरी स्त्ज.गोंदिया कायाालयाींतगात १३ शासकीय 
आश्रम शाळा ि २६ अनुिाननत आश्रम शाळा अशा एकूण ३९ आश्रमशाळा कायारत असून 
शासनाच् या मानकानुसार सिा शाळामध् ये वपण् याच् या स् िच् छ पाण् याची पुरेशी व् यिस् था आहे. 
तसेच मुला/मुलीींसाठी स् ितींत् ररत् या शौचालयाींची/स् नानगहृाींची व् यिस् था उपलब् ध् ा आहे. १३ 
शासकीय आश्रमशाळा पैकी िोन आश्रमशाळा हया भाडायाच् या इमारतीमध् ये कायारत आहेत. त् या 
शाळामध् ये शौचालय ि स् नानगहृ थोडाया अप-ुया प्रमाणात आहेत. २६ अनुिाननत 
आश्रमशाळाींमध् ये स् ितींत् इमारतीचे पक् के बाींधकाम झालेले असून सिा सोयी सुविधा ि स् िच् छ 
वपण् याच् या पाण् याची व् यिस् था पुरेशी आहे. 
(२) ि (३) प्रश् न उद् ाित नाही. 

----------------- 
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आम आदमी विमा योजनेचा शेतिऱ्याांना लाभ शमळायाबाबत 

(३६) *  ७१७४   श्री.मनोहर भोईर (उरण) :   सन्माननीय सामाजजि न् याय मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१)  राज् यातील भूसमदहन शेतमजरू ि अल् पभूधारक शेतक-याला गेल् या सात िर्ाापासून आचथाक 
आधार िेण् यासाठी सुरु केलेल् या आम आिमी विमा योजनेतील ५१ लाख लाभाथी शेतक-याींना 
अदयापपयांत लाभ समळाला नसल् याचे माहे जानेिारी, २०१५ मध्ये िा त्या िर यान ननिशानास 
आले, हे खरे आहे काय, 

(२) असल् यास, यासींिभाात शासनाने चौकशी केली आहे काय, त् यात काय आढळून आले, 
(३) असल् यास, सिर योजनेचा लाभ लाभार्थ याांना समळण् यासींिभाात शासनान ेकोणती कायािाही 
केली िा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 

श्री. राजिुमार बडोले : (१), (२) ि (३) हे खरे नाही. 
     कें द्र पुरस् कृत आम आिमी विमा योजना राज् यात सन २००७ पासून राबविण् यात येत 
आहे. योजना सुरु झाल् यापासून आजपयांत जिळजिळ ५३ लक्ष लाभार्थ याांचा विमा भारतीय 
आयुविामा महामींडळामाफा त उतरविण् यात आलेला आहे. या योजनेमध् ये वि याच् या अींनतम 
मुितीपूिी लाभार्थ याांचा मतृ् यु झाल् यास अथिा कायमचे ककीं िा अींशत् अपींगत् ि आल् यास 
लाभार्थ याांना िारसास आश् िाससत रक् कम  भारतीय आयुविामा  महामींडळाकडून दिली जाते. या 
योजनेची अींमलबजािणी प्रभािीपणे करण् यासाठी लाभार्थ याांच े अजा स्त्स्िकारणे, मींजूर करणे, 
भरपाईचे िािे मींजूर करणे, इ.बाबीसाठी ऑनलाईन सींगणक प्रणाली कायाास्त्न्ित करण् यात 
आलेली आहे. 
(४) प्रश् न उद् ाित नाही. 

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

महाराष्ट् र स्त् टेट िो.फ.रे्डरेशन अांतगवत राज् यातील लघ ुउद्योगाांना सबशसडीिर िोळसा 
पुरविा याचे िां त्राट रुपम एजन् सीला देा यात आल्याबाबत 

  

(३७) *  ८५७७   श्री.सांजय साििारे (भुसािळ) :   सन्माननीय उद्योग मांत्री पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
  

(१) महाराष र स् ्े् को.ऑ.फेडरेशन अींतगात राज् यातील ८४४ लघुउदयोगाींना सबससडीिर कोळसा 
पुरविण् याचे कीं त्ा् नागपूरच् या सींजय आिण अजय रुपनारायण अग्रिाल याींच् या रुपम एजन् सीला 
िेण् यात आले होते हे खरे आहे काय, 
(२) असल् यास, मे २०१२ त े माचा, २०१४ या कालािधीत दिशान अेग्रो्ेक कीं पनीच् या नािान े
बनाि् पाित् या तयार करुन अग्रिाल बींधूींनी हजारो ्न कोळश् याची उचल करुन कोळसा 
उदयोगाींना न िेता खुल् या बाजारात विकल् याच ेननिशानास आले हे खरे आहे काय, 
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(३) असल् यास, उक् त बाब १ ि २ नुसार शासनान े चौकशी केली आहे काय, ि चौकशीच् या 
ननष कर्ाानुसार शासनान े िोर्ी आढळणा-या व् यक् तीविरुध् ि कोणती कारिाई केली िा करण्यात 
येत आहे, 
(४) नसल् यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. सुभाष देसाई : (१) महाराष र स् ्े् को.ऑप.कन्ुयुमसा फेडरेशन सल. मुींबई याींनी 
राज्यातील ५०९ लघ ु ि मध्यम उदयोग घ्काींना कोळसा पुरिठा करण्याच े कामकाज सन 
२०१२-१३ ि सन २०१३-१४ या कालािधीमध्ये केलेले आहे. श्री.सींजय अग्रिाल याींच े श्रीरुप 
एजन्सी याींची महासींघाने कोळसा िाहतकू ि हाताळणी प्रनतननधी हणून ननयुक्ती केलेली 
होती. 
(२), (३) ि (४) मे.दिशान अगे्रो्ेक कीं पनीने म े २०१२ ते माचा, २०१४ या कालािधीत 
महासींघाकड े कोळशाचा खरेिीसाठी आर.्ी.जी.एस. दिारे रक्कम जमा करुन िळेोिेळी 
कोळशाची उचल केलेली आहे. तसेच दिशान अेग्रो्ेक या कीं पनीने उचल केलेला कोळसा 
स्ित:च्या उदयोग घ्कासाठी िापर केल्याबाबत प्रनतज्ञापत् माहसींघास सािर केलेली आहेत. 
     िगुाापूर पोलीस स््ेशन, चींद्रपूर येथे िाखल झालेल्या तिारीच्या अनुर्ींगाने पोलीस 
अचधक्षक चींद्रपूर याींच्यामाफा त झालेल्या तपासात दि.१५.४.२०१४ ला श्रीरुप एजन्सीने दिशान 
ॲग्रो्ेक  सल.धुळे या कीं पनीच्या नाि ेदिलेल्या पािती ि. ४५९९ च्या आधारे जी.पी.ए. (जनरल 
प िर ऑफ ॲ्नी) होल्डर ररझिान खान यास न िेता अननचधकृत इसम प्रशाींत गोर यास 
निीन जैसिाल, सुपरिायझर श्री.रुप एजन्सी याींनी दिली ि त्यापाितीच्या आधारे आरोवप  रक 
चालक/मालक कलीम शेख याींन े १७.४९० मे.्न कोळसा पिमापूर ीपन कास्् माईन, 
स्त्ज.चींद्रपूर येथून रकने उचलून तो रक दिशान ॲग्रो्ेक सल.धळेु येथ े न पोहोचविता मोहन 
रेडाडी , याींचे कोळसा ् लिर अिधैररत्या नेऊन विकला. सिरचा रक पोलीसाींनी रींगेहाथ पकडून 
त्यामधील कोळसा अींिाज े रु. ४५,०००/- ि रक ककीं मत रु.४,००,०००/-  असा एकूण रु. 
४,४५,०००/- माल जटत करण्यात आला आहे. त्यामध्ये रक चालक/मालक कलीम शेख , 
कोळसा ् ल मालक मोहन रेडाडी, पािती ि. ४५९९ िर सही करणारा ऑथोराईज ससणनेचरी 
सुननलकुमार माथूर, पािती िेणारा सुपरिायझर तसेच अनचधकृतपणे पािती घेणारा इसम ि 
इतर ६ अस ेएकूण ११ आरोवप ननषपन्न झाले आहेत. त्यापैकी ९ आरोपीींना आतापयांत अ्क 
करण्यात आलेली आहे. सिर पाितीच्या व्यतीररक्त दिशान ॲग्रो्ेक सल.धळेु कीं पनीच्या नािे 
कोणत्याही बनाि् पाितीिर कोळसा उचलण्यात  आला असल्याचे तपासात ननषपन्न झाले 
नाही. सिर प्रकरणामध्ये पुढील पोलीस तपास सुरु आहे. 

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

  
पुणे-इांदापूर-सोलापूर-हैद्राबाद या राष्ट्रीय महामागव क्र.९ च्या चौपदरीिरणाबाबत 

(३८) *  १०९१८   श्री.बसिराज पाटील (औसा) :   सन्माननीय सािवजननि बाांधिाम 
(सािवजननि उपक्रम िगळून) मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
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(१) पुणे-इींिापूर-सोलापूर-हैद्राबाि या राषरीय महामागा ि.९ च्या चौपिरीकरणाच्या कामास 
नेशनल हायिे ॲथ रर्ी ऑफ इींडडयाने २००९ मध्ये बाींधा-िापरा आिण हस्ताींतरीत करा 
(बीी्ी) तत्िािर मींजूरी दिलेली असून पुणे-इींिापूर-सोलापूर या राज्यातील ३३६ ककलोमी्र 
अींतराच्या महामागााच े काम २ ्टटयामध्ये करण्याचे ननस्त्श्चत करण्यात आलेले आहे, हे खरे 
आहे काय, 
(२) असल्यास, सिरहू कामाची सदय:स्त्स्थती काय आहे तसचे सिर कामास सन २००९ मध्ये २ 
्टटयामध्ये पुणे-इींिापूर-सोलापूर या राज्याींतगात असलेल्या लाींबीच्या महामागााच्या 
चौपिीकरणाचे काम अत्यींत सींथगतीने सुरु असून सिर काम अदयापही अपूणाािस्थेत आहे, 
हेही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, याबाबत शासनान ेचौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय आढळून आले ि 
तिनुसार पुणे-इींिापूर-सोलापूर-हैद्राबाि या राषरीय महामागा ि.९ या महामागााच्या 
चौपिरीकरणाचे काम लिकरात लिकर करण्याबाबत शासनाने कोणती कायािाही केली िा 
करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ि सिरहू महामागााच्या चौपिरीकरणाचे काम 
प्रत्यक्षात ककती कालािधीत पूणा होणे अपेक्षक्षत आहे ? 
  
श्री. चांद्रिाांत पाटील : (१) अींशत: खरे आहे. 
     ्टपा १- पुणे त ेसोलापूर (सभमनगर त ेसोलापूर) कक.मी. १४४/४०० त ेसम.मी..२४९/०० ि 
्टपा २- सोलापूर-महाराषर/कनाा्क हद्द (कक.मी.२४९/०० ते कक.मी.३४८/८००) एकूण लाींबी २०१ 
कक.मी. 
(२) अींशत: खरे आहे. 
(३) ्टपा १ च्या चौपिरीकरणाचे काम ९१% पूणा करण्यात आले असनू, भूसींपािन ि 
गौणखननज परिानणया समळण्यास होणाऱ्या विलींबामळेु डडसेंबर, २०१५ पयांत पूणा होणे अपेक्षक्षत 
आहे. स्त्जल्हाचधकारी, सोलापूर याींनी े्ंभूणी येथील अपूणा भूसींपािन ि सेिारस्त्याचे अपूणा 
भूसींपािन मागी लािले आहे. 
     ्टपा २ चे काम माहे जनू, २०१४ पासून प्रगतीपथािर असून, शेतकरी सींघ्नेच्या 
अचधक िराच्या ननिाडायासाठी झालेल्या जनआींिोलनामळेु ि प्रकल्पाला लागणाऱ्या  
गौणखननजास परिानगी समळण्यास होणाऱ्या विलींबामळेु  सींथगतीने सुरु आहे. स्त्जल्हाचधकारी 
उस्मानाबाि याींच्याकडून समन्ियाचे काम सुरु असनू, माहे डडसेंबर, २०१६ अखेर पयांत काम 
पूणा होणे अपेक्षक्षत आहे. 
(४) ्टपा १ चे काम १४ जानेिारी, २०१४ पयांत पूणा होणे अपेक्षक्षत होते. ्टपा २ चे काम २६ 
डडसेंबर, २०१६ पयांत पूणा होणे अपेक्षक्षत आहे. 

 
----------------- 
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शभांिडी तालु यातील मासोडी येथे आश्रमशाळेत विद्याथ याांना  
अन्नातून विषबाधा झाल् याबाबत 

  

(३९) *  १५८४१   श्री.हहतेंद्र ठािूर (िसई), श्री.विलास तरे (बोईसर) :   सन्माननीय 
आहदिासी वििास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) सभिींडी तालुक् यातील मासोडी येथील महात् मा ज् योनतबा फूले आश्रमशाळेत २० विदयार्थ याांना 
अन् नातून विर्बाधा झाल् याचे माहे फेब्रुिारी, २०१५ मध् ये िा त् या िर यान ननिशानास आले, हे 
खरे आहे काय, 
(२) असल् यास, विर्बाधा झालेल् या विदयार्थ याांची एकूण ननस्त्श्चत सींख् या काय आहे ि त् याींना 
कोणते और्धोपचार करण् यात आले, 
(३) असल् यास, या प्रकरणाची सखोल चौकशी करण् यात आली आहे काय, चौकशीत काय 
आढळून आले ि चौकशीत िोर्ी आढळून आलेल् या व् यक् तीींिर कोणती कारिाई करण् यात आली 
िा येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. विष्ट् णु सिरा : (१) सिर आश्रमशाळेतील विदयार्थयाांना िवुर्त पाणी वपल्यामुळे गेस्रोची 
लागण झाली होती हे खरे आहे. 
(२) गेस्रोची लागण झालेल्या मलुाींची सींख् या ३१ असून त्यापैकी १३ विदयार्थयाांना इींदिरा गाींधी 
रुणणालय, सभिींडी येथे उचाराथा िाखल करण्यात आले होत.े त्यापैकी ६ विदयार्थयाांिर स्त्जल्हा 
सामान्य रुणणालय, ठाणे येथे उपचार करण्यात आले. उिाररत १८ विदयार्थयाांना प्राथसमक 
आरोणय कें द्र, खारबाि,  ता.सभिींडी याींच्या विशेर् पथकाने आश्रमशाळेमध्येच एका रुममध्ये 
विशेर् कक्ष स्थापन करुन उपचार केले आहेत. सदय:स्त्स्थतीत सिा विदयाथी व्यिस्त्स्थत आहेत. 
(३) ि (४) सिर घ्ना ही िवुर्त पाणी टयायल्यामुळे घडली असल्याच ेसींस्थेस याबाबत कारणे 
िाखिा नो्ीस बजािण्यात आले असून सींस्थेचा खुलासा प्राटत झाल्यानींतर ननयमानुसार योणय 
ती कारिाई करण्यात येईल. 

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

हहांगणघाट तालुयातील (जज.िधाव) िणा नदीिर दोन पदरी  
पूल ि जोडरस्त् ता तयार िरणेबाबत 

  

(४०) *  १२७७६   श्री.समीर िुणािार (हहांगणघाट) :   सन्माननीय सािवजननि बाांधिाम 
(सािवजननि उपक्रम िगळून) मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) दहींगणघा् तालुक्यातील (स्त्ज.िधाा) िणा निीिर २२ गािाींना जोडणारा पूल नसल्यामुळे 
स्थाननक नागरीक तसेच शालेय विदयार्थयाांना त्ास सहन करािा लागत असल्यान ेया निीिर 
िोन पिरी पुल ि जोड रस्ता करण्याची मागणी स्थाननक नागररकाींमाफा त होत 
असल्याच ेननिशानास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, या मागणीच्या अनुर्ींगाने या निीिर िोन पिरी पलु ि जोड रस्त्याींचा प्रस्ताि 
शासनाकड ेसािर करण्यात आला आहे, हे खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सिर मागणी ि प्रस्तािाच्या अनुर्ींगान ेिणा निीिर िोन पिरी पलु ि जोड 
रस्ता तयार करण्याबाबत शासनाने कोणती कायािाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(४) असल्यास, त्याची अींमलबजािणी करण्यात आली आहे काय, 
(५) नसल्यास, विलींबाची सिासाधारण कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. चांद्रिाांत पाटील : (१) ि (२) होय. 
(३), (४) ि (५) प्रश्नाधीन पलूाचे काम ननकर्, मींजुरी ि ननधी उपलब्धतेच्या अधीन राहून 
हाती घेण्याचा प्रयत्न राहील. 

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

मागासिगीय विद्याथयाांना व्यािसानयि शशिण शमळायासाठी देायात  
येणाऱ्या शशष्ट्यितृ्ती योजनेत गैरव्यिहार झाल् याबाबत 

(४१) *  १५२३६   श्री.योगेश सागर (चारिोप) :   सन्माननीय सामाजजि न् याय मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राषरभार्ा प्रचार ससमतीच्या माध्यमातून मागासिगीय विदयार्थयाांना व्यािसानयक सशक्षण 
समळािे यासाठी राबविल्या जाणाऱ्या सशषयितृ्ती योजनेत अनेक सींस्थाींनी बोगस विदयाथी 
िाखिून को्यिधी रुपयाींचा गैरव्यिहार केल्याचे दिनाींक ८ फेब्रुिारी, २०१५ रोजी िा 
त्यासुमारास ननिशानास आहे, हे खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, सिााचधक १८ को्ी पेक्षा जास्त रक्कमेचा घो्ाळा राज्यातील गडचचरोली, 
चींद्रपूर, िधाा येथून झाला असनू ठाणे, साींगली, धुळे, जळगाि, नींिरूबार, बीड, दहींगोली, 
बुलढाणा, नागपूर येथेही हा सशषयितृ्ती घो्ाळा झाला असून समाज कल्याण विभागाचे 
अचधकारी ही यामध्ये असल्याचा सींशय व्यक्त झाला आहे हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, राज्यातील गरीब, मागासिगीय विदयार्थयाांच्या नािािरील को्यिधी रुपयाींचा 
सशषयितृ्तीमध्ये गैरव्यिहार केलेल्याींच्या विरोधात शासनान े कोणती कारिाई केली अथिा 
करण्यात येणार आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 

श्री. राजिुमार बडोले : (१) गडचचरोली स्त्जल् ्यातील ९ महाविदयालयाींनी मान् य सींस् थेपेक्षा 
जास् त विदयार्थ याांची सशष यितृ् ती सामास्त्जक न् याय ि आदििासी विकास विभागाींकडून उचल् याची 
तिार प्रकल् प अचधकारी, आदििासी विकास, विभाग, गडचचरोली याींनी गडचचरोली पोलीस 
स् ्ेशनमध् ये िाखल केली आहे. त् याबात पोलीसाींकडून पुढील तपास सुरु आहे. 
(२) ि (३) प्रस् तुत प्रकरणाच् या अनुर्ींगाने सशष यि ृ त् ती योजनाींमधील गैरव् यिहाराची विशेर् 
चौकशी पथकामाफा त (Special Task Force) चौकशी करण् याचे आिेश िेण् यात आले आहेत. 
(४) प्रश् न उद् ाित नाही. 

----------------- 
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िेज-िळांब-िुसळांब (जज.उस्त्मानाबाद) या राज्य महामागावच्या रस्त्त्याच्या दरुुस्त्तीबाबत 

(४२) *  ११७९०   श्री.राणाजगजीतशसांह पाटील (उस्त्मानाबाद), श्री.राहुल मोटे (पराांडा) :   
सन्माननीय सािवजननि बाांधिाम (सािवजननि उपक्रम िगळून) मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
  

(१) उस्मानाबाि स्त्जल्हयातील केज-कळींब-कुसळींब या राज्य महामागाािपयन गोिा त े
नागपूर येथे जड िाहने जात असल्याने रस्त्याची मोठया प्रमाणात िरुािस्था झाली आहे, हे 
खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सिर रस्त्याची शासनामाफा त पाहणी केली आहे काय, असल्यास, पाहणीच े
ननषकर्ा काय आहेत ि तिनुसार सिर रस्त्याची िपुयस्ती करणेबाबत शासनाने कोणती 
कायािाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(३) अदयाप कोणतीच कायािाही केली नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. चांद्रिाांत पाटील : (१) प्रश्नाधीन रस्त्यािपयन जड िाहनाींची िाहतूक मोठ्या प्रमाणात होत 
असल्याने रस्ता खराब होतो. तथावप, विविध योजनेतून रस्त्याची िरुुस्ती करुन रस्ता खडाड े
विरहीत करण्यात येिून िाहतुकीस सुस्त्स्थतीत ठेिण्यात आला आहे. 
(२) ि (३) प्रश्न उद् ाित नाही. 

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

नाांदेड जजल्हयातील नरसी (ना.) येथील मूिबधीर विद्यालयातील  
विद्याथींनीचा लैंधगि छळ झाल्याबाबत 

(४३) *  १६००६   श्री.हेमांत पाटील (नाांदेड दक्षिण) :   सन्माननीय सामाजजि न् याय मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) नाींिेड स्त्जल्हयातील नरसी (ना.) येथील मूकबधीर विदयालयातील विदयाथींनीचा लैंचगक 
छळ झाल्याची घ्ना दि.२६ जानिेारी, २०१५ रोजी िा त्या समुारास ननिशानास आली, हे खरे 
आहे काय, 
(२) असल्यास, याप्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, त्यात काय आढळून आले, 
ि चौकशीनसुार पुढे कोणती कारिाई करण्यात आली िा येत आहे, 
(३) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. राजिुमार बडोले : (१) होय. 
(२) होय. सिर शाळेची दि. २७.०१.२०१५ रोजी प्रािेसशक उपायुक् त, समाज कल् याण विभाग, 
लातूर याींच् यामाफा त चौकशी करण् यात आली असून सिर चौकशीअींती सिर शाळेविरुध् ि पोलीस 
स् ्ेशन रामनतथा शींकर नगर येथे गुन् हा नोंि करण् यात आला असून सिर सींस् थचेे नोंिणी 
प्रमाणपत्ही रद्द करण् यात आलेले आहे. 
(३) प्रश् न उद् ाित नाही. 

----------------- 
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िुसूर खडििाडी (ता.िैभििाडी, जज.शसांधुदगूव) येथील मराठी 
शाळा क्र.१ लगतच्या नदीिर पुल उभारायाबाबत 

(४४) *  १५१८८   श्री.सुननल शशांदे (िरळी) :   सन्माननीय सािवजननि बाांधिाम (सािवजननि 
उपक्रम िगळून) मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) कुसूर खडकिाडी (ता.िभैििाडी, स्त्ज.ससींधुिगूा) येथील मराठी शाळा ि.१ लगतच्या निीिर 
िाहतुकीसाठी पलु उभारण्याबाबतची मागणी लोकप्रनतननधी ि स्थाननक ग्रामस्थ याींचेकडून 
सातत्याने शासनाकड ेकेली जात आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सिरहू पुलामुळे भईुबािडा ि कपयळ घा् रस्ता जोडला जाऊन िाहतुकीचे अींतर 
ि िेळ कमी होण ेशक्य आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सिर पुलाच्या उभारणीच े काम तातडीने घेण्यासाठी ननधी उपलब्ध कपयन 
िेण्याबाबत शासनाकडून आजतागायत कोणती कायािाही करण्यात आली िा येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. चांद्रिाांत पाटील : (१) ि (२) होय. 
(३) ि (४) साकि कायािमाींतगांत दिनाींक ३१.११.२०१२ च् या पत्ान् िये पयपये ११.३७ लक्ष 
ककीं मतीचे अींिाजपत्कास ताींत्रत्क मींजूरी िेऊन प्रशासकीय मान् यतेसाठी स्त्जल् हा ननयोजन ससमती, 
ससींधूिगूाकड ेसािर करण् यात आले होते. तथावप, त् यास अदयाप मींजूरी समळाली नाही. प्रश् नाधीन 
पूलाचे काम ननकर्, मींजूरी ि ननधी उपलब् धतेच् या अधीन राहून हाती घेण् याचा प्रयत् न राहील. 

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

  

 
पाांणरििडा, आणी ि घाांटजी येथील औद्योधगि  
िसाहती सोई सुविधाअभािी ओसाड पडल् याबाबत 

 

(४५) *  १५४८९   श्री.राज ु तोडसाम (अणी) :   सन्माननीय उद्योग मांत्री पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
  

(१) आणी ि पाींढरकिडा, घाीं्जी (स्त्ज.यितमाळ) येथील औदयोचगक िसाहतीमध् ये छो्या ि 
मोठ्या व् यािसानयकाींनी उदयोग उभारणीसाठी भखुींड घेतले आहे. परींतू स्त्जल् ्यातील औदयोचगक 
विकास योजनेच् या उिाससनतेमुळे उदयोजकाींसाठी ि उदयोगाकररता पररसरात, विज, पाणी ि 
रस् ते योण य नसल् यान े औदयोचगक िसाहती ीसाड पडलेल् या असून उदयोजक उदयोग सुरु 
करण् यास तयार नाहीत हे खरे आहे काय, 
(२) असल् यास, सिर औदयोचगक िसाहती सोई सुविधा अभािी ीसाड पडल् याने ि उदयोग 
कायारत नसल् याने सिरबाबत सींबींधीत यींत्णेने ि शासनस् तरािर योण य ती चौकशी केली आहे 
काय, ि त्यात काय आढळून आले, 
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(३) असल् यास, सिर औदयोचगक िसाहती बळक् करण् याच् या ि सिर औदयोचगक 
िसाहतीमध् ये उदयोजकाींना चालना समळण् याच् यादृष ्ीन े शासनाने कोणती कायािाही केली िा 
करण्यात येत आहे, 
(४) नसल् यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. सभुाष देसाई : (१) आणी ि पाींढरकिडा (स्त्ज.यितमाळ) येथे औदयोचगक के्षत् विकससत 
करण् यासाठी जमीन अचधसूचचत करण् याची कायािाही झालेली नाही. त् यामुळे भखूींड िा्पाचा 
प्रश् न येत नाही. तथावप, घा ी्ंजी लघु औदयोचगक के्षत्ाकररता ९.५० हे.आर के्षत् सींपादित केले 
असून, त्यामध्ये २६ भखुींडाींचे आरेखन करण्यात आले असून, त्यापकैी २४ भूखींड औदयोचगक ि 
२ व्यापारी भखूींड आहेत. सिा औदयोचगक भूखींडाींच ेिा्प करण्यात आले असनू सिर के्षत्ात ५ 
भूखींडाींिर उत्पािन सुरु आहेत. 
(२) ि (३) घा ी्ंजी लघ ु औदयोचगक के्षत्ात ०.५६ कक.मी. चा खडी मुरुमचा रस्ता बाींधण्यात 
आला असून, डाींबरीकरणाचे काम हाती घेण्याचे प्रस्तावित आहे. तसचे सिर औदयोचगक के्षत्ात 
२८ पथदििे लािण्यात आले आहे. 
     महामींडळाची पाणी पुरिठा योजना नसल्यामुळे उदयोजकाींना पाण्याच्या सोईसाठी 
बोअरिेल खोिण्याची परिानगी िेिून पाणी उपलब्ध करुन दिले आहे ि ११ के.व्ही. क्षमतचेे 
औदयोचगक  कफडर विदयुत विभागाकडून कायाास्त्न्ित केलेले आहे. तसचे महाराष र राज्य 
विदयुत वितरण कीं पनीकडून उदयोजकाींच्या मागणीनुसार विदयुत पुरिठा उपलब्ध करुन 
िेण्यात येतो. 
(४) प्रश्न उद् ाित नाही. 

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

राज्यातील पाच मागासिगीय आधथवि वििास महामांडळाच्या िजव हमीबाबत 

(४६) *  ५९८१   श्री.छगन भजुबळ (येिला), श्री.रमेश िदम (मोहोळ), श्री.हसन मशु्रीर् 
(िागल), श्री.जजतेंद्र आव् हाड (मुांरा ा िळिा) :   सन्माननीय सामाजजि न् याय मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील पाच मागासिगीय आचथाक विकास महामींडळाकररता २५८ को्ी रुपयाींच्या कजा 
हमीबाबत काढलेला शासन ननणाय रद्द करण्यात आल्याची बाब दिनाींक १६ ऑक््ोबर, २०१४ 
रोजी ननिशानास आली, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सिर महामींडळाींना कें द्रीय महामींडळाकडून ५५० को्ीच्या िाढीि कजााला हमी 
िेण्यासाठी सामास्त्जक न्याय विभागाने प्रस्ताि सािर केलेला होता, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, प्रश्न भाग (१) ि (२) बाबत शासनामाफा त चौकशी करण्यात आली आहे काय 
ि चौकशीत काय आढळून आले ि तदनुसार राज्यातील सामास्त्जक ि आचथाक मागासिगाातील 
युिकाींना स्ियींपूणा करण्यासाठी शासनामाफा त कोणती कायािाही केली िा करण्यात येत आहे ? 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. राजिुमार बडोले : (१) होय, सिर शासन ननणाय अनािधानाने या विभागामाफा त ननगासमत 
करण् यात आलेला होता. तथावप, सिरचा शासन ननणाय रद्द करुन सुधाररत शासन ननणाय वित् त 
विभागामाफा त ननगासमत झालेला आहे. 
(२) होय, हे अशींत् खरे असनू या विभागाींतगात कायारत ५ मागासिगीय ि १ अपींग 
महामींडळाींकरीता कें द्रीय महामींडळाींकडून रु. ५५५.०० को्ीचा प्रस् ताि वित् त विभागाला सािर 
करण् यात आला होता. 
(३) ि (४) प्रश् न उद् ाित नाही, तथावप राज् यातील सामास्त्जक ि आचथाक मागासिगाातील 
युिकाींना स् ियींपूणा करण् यासाठी कायारत ६ महामींडळाींकडून स् ियींरोजगाराच् या विविध 
योजनाींतगात कजा पुरिठा करण् यात येतो. 

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

  
ठाणे आणण रायगड येथील एमआयडीसीच् या प्रिल् पग्रस्त् ताांच् या समस्त् याांबाबत 

 

(४७) *  ७०४१   श्री.जजतेंद्र आव् हाड (मुांरा ा िळिा), श्री.सांदीप नाईि (ऐरोली), श्री.राहुल 
जगताप (श्रीगोंदा), श्री.रमेश िदम (मोहोळ), श्री.किसन िथोरे (मुरबाड), श्री.हसन मुश्रीर् 
(िागल) :   सन्माननीय उद्योग मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) ठाणे आिण रायगड येथील एमआयडीसीच् या प्रकल् पग्रस् ताींच् या समस् याींबाबत चचाा 
करण् यासाठी दिनाींक ७ जानेिारी, २०१५ रोजी मा.उदयोगमींत्ी याींच् या अध् यक्षतेखाली बैठक 
आयोस्त्जत केलेली होती, हे खरे आहे काय,  

(२) असल् यास, सिर बैठकीमध् ये कोणत े ननणाय घेतले ि त् यानुसार आतापयांत कोणती 
कायािाही केली िा करण् यात येत आहे, 
(३) नसल् यास, विलींबाची कारणे काय आहेत तसेच एमआयडीसी प्रकल् पग्रस् ताींच े िर्ाानुिर् े
प्रलींत्रबत असलेले प्रश् न मागी लािण् याकररता सिर प्रकरणी आतापयांत कोणती कायािाही केली 
िा करण् यात येत आहे ? 
 

श्री. सुभाष देसाई : (१) हे खरे नाही. 
     तथावप, सिर बैठक दि. ६/०१/२०१५ रोजी आयोस्त्जत करण् यात आली होती. 
(२) ि (३) सिर बैठकीत प्रकल् पग्रस् ताींच् या मागण् याींबाबात सिासाधारण चचाा करण् यात आली. 
सिर चचेच् या अनुर्ींगान े प्रकल् पग्रस् त ससमतीच् या मागण् या महाराष र औदयोचगक विकास 
महामींडळाकडून तपासण् यात येत आहेत. 

 
----------------- 
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राज्यातील धनगर समाजाला आरिण देायाबाबत 

(४८) *  १६०१५   श्री.जयिुमार गोरे (माण) :   सन्माननीय आहदिासी वििास मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील धनगर समाजाला स्ितींत् आरक्षण १५ दििसात िेण्यात येईल असे मा.मुख्यमींत्ी 
याींनी माहे डडसेंबर, २०१४ मध्ये आश्िासन िेण्यात येऊनही धनगर समाजास अदयाप स्ितींत् 
आरक्षण िेण्यात आले नसल्याने धनगर समाज आरक्षणापासून िींचचत रादहला असल्याच ेमाहे 
जानेिारी, २०१५ मध्ये िा त्या िरयान ननिशानास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, धनगर समाजाला स्ितींत् आरक्षण िेण्याबाबत शासनाने कोणती कायािाही केली 
िा करण्यात येत आहे, 
(३)  नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. विष्ट् णु सिरा : (१) हे खरे नाही. 
(२) ि (३) धनगर जातीचा म,े १९९० पूिी इतर मागासिगीयाींच् या यािीत समािेश होता. म,े 
१९९० पासून भ्क् या ‘क’ मध् ये धनगर जातीचा नतच् या उप/तत् सम जातीसह समािशे करुन 
३.५ % इतके आरक्षणाचा लाभ शासकीय नोकरी, शैक्षिणक सींस् थेमधील प्रिेश यासाठी अनुजे्ञय 
करण् यात आला आहे. तसेच या जातीच् या विदयार्थ याांन सशष यितृ् ती, आश्रमशाळा, िसतीगहृाच् या 
सिलती इ.लाभ  अनुजे्ञय करण् यात आलेले आहेत. 
     मात् धनगर समाजाला अनसुूचचत जमातीच् या (आदििासी) आरक्षणास बाधा न पोहोचता 
आरक्षण िेण् यची बाब शासनाच् या विचाराधीन असनू त् याबाबत सिा बाबी तपासून कायािाही 
करण् यात येईल. 

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

देिरी (जज.गोंहदया) येथील औद्योधगि िसाहतीत उद्योग सुरु िरायाबाबत 
 

(४९) *  १५७१५   श्री.सांजय पुराम (आमगाि) :   सन्माननीय उद्योग मांत्री पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
  

(१) िेिरी (स्त्ज.गोंदिया) येथ े उदयोगधींदयासाठी एम.आय.डी.सी. ची उभारणी करण् यात आली 
आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल् यास, गेल् या २५ िर्ाापासून या दठकाणी शासनाकडून कोणताही उदयोग सुरु करण् यात 
आला नाही, हे खरे आहे काय, 
(३) असल् यास, नक्षलग्रस् त तथा आदििासी िगुाम भाग असल् यान ेया दठकाणी एम.आय.डी.सी. 
माफा त उदयोग सुरु करण् याबाबत शासनाने कोणती कायािाही केली िा करण् यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. सुभाष देसाई : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) ि (३) िेिरी (स्त्ज.गोंदिया) विकास कें द्र येथे ६ उदयोग सुरु असून त् यामध्ये रु. ३/- को्ी 
इतकी गुींतिणूक केली आहे.त् यामळेु ९० लोकाींना रोजगार समळाला आहे. तसेच ४३ उदयोजकाींना 
भूखींड िा्पाची िेकारपत् े िेण् यात आली असून, त् या भूखींडािरील उदयोगामध् ये रु. ९३६.११/- 
लाखाची गुींतिणूक प्रस् तावित आहे ि ११३३ लोकाींना रोजगार उपलब् ध होणे अपेक्षक्षत आहे. 
(४) प्रश् न उद् ाित नाही. 

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

लातूर ि नाांदेड जजल््यातील उदगीर-जळिोट-जाम-िां धार तसेच उदगीर-जळिोट-िाांजरिाडा-
िां धार या दोन्ही मागावची दरुािस्त्था झाल् याबाबत 

(५०) *  १०९२२   श्री.बसिराज पाटील (औसा) :   सन्माननीय सािवजननि बाांधिाम 
(सािवजननि उपक्रम िगळून) मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
 (१) लातूर ि नाींिेड स्त्जल््यातील उिगीर-जळको्-जाम-कीं धार तसेच उिगीर-जळको्-
िाींजरिाडा-कीं धार या िोन्ही मागााची अत्यींत िरुािस्था झाली असल्याने या रस्त्यािरुन प्रिास 
करणाऱ्या िाहनाींना अनेक गींभीर समस् याींना सामोरे जािे लागत आहे, हे खरे आहे काय, 

(२) तसेच उिगीर-जळको्-जाम-कीं धार तसेच उिगीर-जळको्-िाींजरिाडा-कीं धार या िोन्ही 
मागााच े मजबूतीकरण, खडीकरण ि डाींबरीकरण करण्यात याि े हणून तथेील ग्रामस्थाींनी 
मागील ३ िर्ाापासून सातत्यान ेमा.सािाजननक बाींधकाम मींत्ी, मा.पालकमींत्ी लातूर स्त्जल्हा / 
नाींिेड स्त्जल्हा तसेच कायाकारी असभयींता, लातूर, कायाकारी असभयींता, नाींिेड आिीकड े मागणी 
केलेली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, याबाबत शासनान ेचौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय आढळून आले ि 
सिरहू िोन्ही रस्त्याच्या मजबूतीकरण, खडीकरण ि डाींबरीकरणाच ेकाम विनाविलींब हाती घेिनू 
लिकरात लिकर पूणा होण्याच्या दृष्ीन े शासनाने कोणती कायािाही केली आहे िा करण्यात 
येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत  ? 

श्री. चांद्रिाांत पाटील : (१) लातूर स्त्जल््यातील प्रश्नाधीन रस्त्याींची लाींबी सुस्त्स्थतीत आहे. 
     नाींिेड स्त्जल््यातील प्रश्नाधीन रस्त्याींच्या लाींबीबाबत अींशत: खरे आहे. 
(२) हे खरे नाही. 
(३) ि (४) लातूर स्त्जल््यातील लाींबी सुस्त्स्थतीत असून िाहतुकीस योणय आहे. 
     नाींिेड स्त्जल््यातील उिगीर-जळको्-जाींब-कीं धार रस्त्यािरील ४.७० ककमी लाींबीतील 
मजबूतीकरण ि डाींबरीकरणाच े काम पूणा करण्यात आले आहे तसेच उिगीर-जळको्-
िाींजरिाडा-कीं धार रस्त्यािरील ४.०० ककमी लाींबीतील मजबूतीकरण ि डाींबरीकरणाचे काम 
प्रगतीत आहे. 
     उिाररत क्षनतग्रस्त लाींबीतील काम ननधी, ननकर्, प्राथयिमानसुार हाती घेण्याच े
ननयोजन आहे. 

----------------- 
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राज् य तांबाखू मु त िरा याबाबत 

(५१) *  १५२४४   श्री.योगेश सागर (चारिोप) :   सन्माननीय सािवजननि आरोग्य आणण 
िुटुांब िल्याण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) महाराष र राज् यात िोन को्ीपेक्षा जास् त लोक तींबाखूच् या विळख् यात सापडले आहेत, हे ही 
खरे आहे काय, 

(२) असल् यास, राज् यामध् ये सािाजननक दठकाणी तींबाखचूे सेिन करण् यास आधीच बींिी असनू 
तींबाखूचे िषु पपररणामाबाबत रेल् िे स् थानके शाळा, महाविदयालये अशा दठकाणी जनजागतृी सुपय 
आहे, हे ही खरे आहे काय आहे, 
(३) असल् यास, राज् यातून तींबाखचूे समूळ उच् चा्न करण् यासाठी राज् यात तींबाख ू उत् पािनािर 
बींिी आणून परराज् यातून तींबाखू आणण् यािर कडक ननबांध लािल् यास तींबाखूमुळे होणारे 
िषु पररणाम रोखता येतील, हे खरे आहे काय, 
(४) असल् यास, याबाबत शासनान ेकोणती कायािाही केली िा करण् यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
डॉ. दीपि सािांत : (१) होय, 
     Global Adult Tobacco Survey (GATS) २००९-१० नुसार 
(२) कें द्र शासनाच्या ससगारे् ि अन्य तींबाखूजन्य उत्पािन े कायिा, २००३ (COTPA) च्या 
कलम ४ नसुार सािाजननक दठकाणी धुम्रपान करण्यास प्रनतबींध करण्यात आला आहे. तसचे 
कें द्र शासनाच्या राषरीय तींबाख ूननयींत्ण कायािमाींतगात तींबाखू सिेन हे आरोणयास हानीकारक 
असल्याबाबत जनजागतृी केली जाते. 
(३) होय, हे खरे आहे. 
(४) अन्न सुरक्षा ि मानके अचधननयम २००६ च े ननयमन २.३.४ नुसार कुठल्याही घ्क 
पिाथाात तींबाख ू ि ननको्ीन हा घ्क पिाथा हणून िापरण्यास प्रनतबींध घालण्यात आला 
आहे. आयुक्त, अन्न ि और्ध प्रशासन, महाराषर राज्य याींनी अन्न सुरक्षा ि मानके 
अचधननयम २००६ चे कलम ३० (२) (अ) अनुसार दि. १५ जलुै, २०१४ रोजी काढलेल्या 
प्रनतबींधात्मक आिेशान्िये गु्खा, पानमसाला, सुगींचधत सुपारी, सुींगचधत तींबाख,ू खराा ि 
तत्सम प्रनतबींधीत अन्नपिाथा याींचेिर १ िर्ाासाठी प्रनतबींध घालण्यात आलेला आहे. त्यामुळे 
तींबाखूमळेु होणारे िषुयररणाम रोखण्यामध्ये ननस्त्श्चत मित झालेली आहे. 
(५) प्रश्न उद् ाित नाही. 

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

 
आहदिासी भागातील आश्रमशाळाांमध्ये रोजांदारीिर िाम  

िरणाऱ्या शशििाांच्या मागायाांबाबत 

(५२) *  ५९८२   श्री.छगन भुजबळ (येिला), श्री.हसन मुश्रीर् (िागल), श्री.जजतेंद्र आव् हाड 
(मुांरा ा िळिा) :  सन्माननीय आहदिासी वििास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  



37 

(१) आदििासी भागातील आश्रमशाळाींमध्ये िहा िर्ाापासून रोजींिारीिर काम करणाऱ्या साडतेीन 
हजाराहून अचधक सशक्षकाींनी माहे डडसेंबर, २०१४ च्या शेि्च्या आठिडायात नासशकच्या 
आदििासी विकास भिनािर विविध मागण्यासाठी त्रबऱ्हाड आींिोलन केले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, त्याींच्या मागण्याींच ेसिासाधारण स्िरुप काय आहे, 
(३) असल्यास, उक्त मागण्याींिर शासनामाफा त कोणती कायािाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(४)  नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

श्री. विष्ट् णु सिरा : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) आदििासी विकास विभागातील सिा रोजींिारी/मानधनािरील कमाचा-याींना शासन सेिेत 
सामािून घेणे ि आदििासी विकास विभागाींतगात होणा-या सिा भरती प्रकिया तात् काळ रद्द 
करणे अस ेत् याींच् या मागण् याींच ेस् िरुप आहे. 
(३) ि (४) सिर पिाींिर कायारत कमाचा-याींची ननयुक् ती विहीत मागााने झालेली नसल् यान े
त् याींना सेिेत सामािून घेण् यात आलेले नाही. याबाबत शासनाने धोरणात् मक ननणाय 
घेतल् यानींतर आिश् यक कायािाही करण् यात येईल. 

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

 

लातूर जजल्हयातील लातूर-औसा प्ररामा-३ रस्त्त्याांच ेचौपदरीिरण  
ि औसा-लामजना या रस्त्त्याचे दपुदरीिरण िरायाबाबत 

  

(५३) *  १५९०२   श्री.बसिराज पाटील (औसा) :   सन्माननीय सािवजननि बाांधिाम 
(सािवजननि उपक्रम िगळून) मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) लातूर स्त्जल्हयातील खाजगीकरणाच्या माध्यमातून लातूर-औसा प्ररामा-३ रस्त्याींचे 
चौपिरीकरण करणे (ककमी ४७०/०० ते ४८९/००) ि औसा-लामजना रस्ता राज्य मागा-१६४ च े
िपुिरीकरण करणे (०/०० ते १३/००) या कामाच े कायाारींभ आिेश पदहल्याींिा दि. ३ ऑगस््, 
२००७ रोजी दिले असताना ननवििाखींड प्रमाणे कामाची प्रगती न राखल्यान ेशासनान ेदिनाींक ४ 
म,े २०११ रोजीच्या पत्ान्िये सिर ननवििा ननषकावर्त केली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, मध्यतरीच्या काळात ठेकेिाराने विविध प्रकारे अडचणी ननमााण केल्याने तसेच 
६ मदहन्यात काम पूणा करण्याची दिनाींक ५ जुल,ै २०१२ रोजी शपथपत् दिलेले असतानाही 
त्याींनी काम पूणा न केल्यामळेु दिनाींक ७ डडसेंबर, २०१२ रोजी कायाकारी असभयींता, लातूर याींनी 
ननवििा रद्द केली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, दिनाींक १८ जानेिारी, २०१३ रोजी यासींिभाात मा.सािाजननक बाींधकाम 
मीं्याींसोबत झालेल्या बैठकीत सिरील काम खात्यामाफा त सुपय करण्याच्या सचुना िेण्यात 
आलेल्या असतानाही आजसमतीस सिरहू काम ेअपूणाािस्थेत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, लातूर-औसा रस्त्याचे चौपिरीकरण करणे ि औसा-लामजना रस्त्याींच े
िपुिरीकरण करणे या कामापकैी आतापयांत पूणा झालेल्या कामाींिर प्रत्यक्षात एकूण ककती 
रक्कम खचा झालेली आहे, 
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(५) असल्यास, याबाबत शासनान ेचौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय आढळून आले ि 
तिनुसार लातूर-औसा रस्त्याचे चौपिरीकरण करणे ि औसा-लामजना िपुिरीकरण करणे ही 
कामे शीघ्र गतीन े हाती घेऊन लिकरात लिकर पूणा करण्याच्या दृष्ीने शासनाने कोणती 
कायािाही केली आहे िा करण्यात येत आहे, 
(६) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. चांद्रिाांत पाटील : (१) होय. 
(२) होय. 
(३) होय. 
(४) खाजगीकरणाींतगात करण् यात आलेल् या कामािर शासनातफे खचा करण् याचा प्रश् न उद् ाित 
नाही. 
(५) सिरच्या लाींबीत रु. १४ को्ी इतक्या रकमेच ेमजबूतीकरण ि डाींबरीकरण करणे हे काम 
मींजूर आहे. सदयस्त्स्थतीत सिर काम प्रगतीपथािर असून ननधी उपलब्धतेनुसार पुणा करण्याच े
ननयोजन आहे. 
(६) प्रश्न उद् ाित नाही. 
 
 
 
  
  
विधान भिन :   डॉ. अनांत िळसे 
मुांबई.   प्रधान सधचि, 

महाराष्ट्र विधानसभा 
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