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

ताराांकित प्रश्नोत्तराांची यादी 
  

बुधिार, हदनाांि ११ माचच, २०१५ / फाल्गुन २०, १९३६ ( शिे ) 
  

(१) सहिार, पणन आणण िस्त्रोद्योग, सािचजननि 
बाांधिाम (सािचजननि उपक्रम िगळून) मांरी 

 

याांचे प्रभारी विभाग 
(२) आहदिासी वििास मांरी 
(३) उद्योग मांरी 
(४) सािचजननि बाांधिाम (सािचजननि उपक्रम) 

मांरी 
(५) सामाजजि न्याय आणण विशेष सहाय्य मांरी 

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

प्रश्नाांची एिूण सांख्या - ५६ 
------------------------------- 

  
गोिुां दा (ता.किनिट, जज.नाांदेड) येथील रेल् ि ेउडाडाणपूला या बाांधिामाबाबत 

  

(१) *  ९८१७   श्री.प्रदीप नाईि (किनिट), श्री.राहुल मोटे (पराांडा) :  सन्माननीय सािचजननि 
बाांधिाम (सािचजननि उपक्रम िगळून) मांरी पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) गोकुीं दा (ता.ककनव्, जि.नाींदेड) येथील रेल् व े ्डाडाूपालाचे काम मींिार ऊो न ५ 
वर्ाांचा कालावधी ्ल ा्नऊी आिममतीस सदर पुलाचे बाींधकाम सरुू झाले नाऊी, ऊे खरे आऊे 
काय, 
(२) असल् यास, सदर पालाच् या कामाकतरता ूका ू १४ को्ी रकमेपकैी ५० ्क् के अरीमीम रक् कम 
्चल करून सुध् दा ्डाडाू पालाच ेकाम सु झ झाले नाऊी, ऊे खरे आऊे काय, 
(३) असल् यास, ्क् त ्रककरूाबाबत ाासनाने चककाी केली आऊे काय, चककाीत काय आढळान 
आले व तद्नसुार सदरच् या पुलाचे काम वरवतरत पाूह ऊो याबाबत ाासनान ेकोूती कायहवाऊी 
केली वा कर यात येत आऊे, 
(४) नसल् यास, ववलींबाची कारूे काय आऊेत व याबाबतची सद्यःजथथती काय आऊे ? 
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श्री. चांद्रिाांत पाटील : (१) ऊे खरे आऊे. 
(२) अींातः खरे आऊे. रेल् वे ववगागाकड ेरू.६.९७ को्ी इतकी रक् कम वगह कर यात आली आऊे. 
(३)  व (४) सदर रेल् वे ्डाडाू पुलाच् या माींडूी नकााात रेल् वे खावर याने बदल केल् याने या 
कामाची ककीं मत वाढूार आऊे. यासाठी सुमारे रू. ४५ को्ी इतका खचह येू ेअपेक्षित आऊे. या 
कामाचे सुधारीत अींदािपत्रक तयार कर याचे काम ्रकगतीत असान सुधारीत अींदािपत्रकास 
मींिारी ्रकाप् त झाल् यानींतर धनधीच् या ्पल धतेनुसार पुलाचे काम ऊाती ेे याचे धनयोिन राऊील. 

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

बीड जजल् हा म यिती सहिारी बिेँम ये गवरयवयिहार होत असल्याबाबत 
  

(२) *  ८५१३   श्री.लक्ष्मण पिार (गेिराई) :   सन्माननीय सहिार मांरी पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
  

(१) जिल् ऊा मध् यवती सऊकारी बँक मल.बीड या ाेतकऱ याींच् या सऊकारी बकेँमध् ये मोयया 
्रकमाूात गैरव्यवऊार ऊोत असान बँक डबेाईस आल् याच ेमाऊे िानेवारी, २०१५ मध्ये वा वरया 
दरम्यान धनदाहनास आले आऊे, ऊे खरे आऊे काय, 
(२) बीड जिल् ्यातील गारपी्रीमथ त ाेतक-याींचे २१ लि  झपये अनुदान जिल् ऊा मध् यवती 
सऊकारी बँक मल. बीड येथ ेिमा झालेले असतानाऊी सदर बकेँन ेते पैस े ठेवीदाराींना ददल् याच े
माऊे िानेवारी, २०१५ मध्ये वा वरया दरम्यान धनदाहनास आले आऊे, ऊे खरे आऊे काय, 
(३) असल् यास, सदर बँकेत मोयया ्रकमाूावर ाेतक-याींच,े सवहसामान् याींच े पैस े अडकल् यामुळे 
वर याचे सींसार ्द्ध् वथ त ऊो याच् या मागाहवर असान बँकेने किहवा्प  या ्रकमाूात केले वर या 
्रकमाूात वसुली झालेली नाऊी, ऊे ऊी खरे आऊे काय, 
(४) असल् यास, मोयया किहदाराींकड ेकिह थकीत रादऊले असल् यामुळे बँक व ठेवीदार अडचूीत 
सापडले आऊेत, ऊे ऊी खरे आऊे काय, 
(५) असल् यास, सदर ्रककरूाींची चककाी कर यात आली आऊे काय, चककाीत काय आढळान 
आले आऊे, वर यानुसार ाेतक-याींना गारपी्ीच े पैस े न देूा-या बँकेवव झध् द कोूती कारवाई 
कर यात आली तसेच थकीत किहधारकाींकडान तातडीन े वसुली क झन ातेकऱ याींना व 
सवहसामान् याींना दे याबाबत व ातेकऱयाींना गारपी्ीच े पैस े ्पलध क झन देयाबाबत कोूती 
कायहवाऊी करयात आली वा येत आऊे, नसल् यास, ववलींबाची कारूे काय आऊेत ? 
  
 

श्री. चांद्रिाांत पाटील : (१) सदर बकँ सन २०११ पासान आर्थहकदृष ्या कमकुवत झालेली आऊे. 
(२) ऊोय. बकेँच् या तलवडा, ता.गेवराई ााखेतील कमहचा-याींनी अनुदानाच् या रक् कमा इतर 
ठेवीदाराींना ददल् या आऊेत. 
(३) बँकेची वसलुी समाधानकारक नाऊी, ऊे खरे आऊे. 
(४) ऊोय. 
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(५) बँकेच् या सींबींधीत ााखेतील तीन कमहचाऱ याींना धनलींबीत कर यात आले असान, अनुदानाची 
रक् कम इतर ठेवीदाराींना ददल् यामळेु करक रक् कम मु् य कायाहलयामाकह त ददनाींक २०.०२.२०१५ 
अखेर रूपये ३३.०० लि ववतरीत केलेली असान, ्वहरीत ठेवीदाराींना देखील वर याींचे मागूी्रकमाूे 
रक् कम ववतरीत कर याची कायहवाऊी चाला आऊे. 

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

मोताळा तालुक्यातील (जजल् हा बुलणाणा) रस्त्त्याांया दसु्स्त्तीबाबत 
  

(३) *  ९४१९   श्री.हषचिधचन सपिाळ (बुलणाणा) :   सन्माननीय सािचजननि बाांधिाम 
(सािचजननि उपक्रम िगळून) मांरी पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) मोताळा तालुक्यातील (जि.बुलढाूा) धामनगाव बढे ते वपींपळगाव देवी रथ ता अधताय 
नादरुूथ त असल् याने वाऊतुकीस अडथळा ऊोत असान अपेाताींच े्रकमाू वाढले आऊे तसेच मकि े
वाेिाळ ते धामनगाव बढे या रथ वर याचे खडीकरू, डाींबरीकरूाचे काम मागील अनके 
ददवसाींपासान ्रकलींबबत आऊे, ऊे खरे आऊे काय, 
(२) असल्यास, याबाबत ाासनान ेचककाी केली आऊे काय, चककाीत काय आढळान आले व 
तदनुसार सदर रथवरयाचे नुतनीकरू करयाबाबत कोूती कायहवाऊी केली तसेच मकिे वाेिाळ 
ते धामनगाव बढे या रथवरयाींच्या कामात ववलींब लावूाऱया ठेकेदाराींवव झध्द ाासनाने कोूती 
कारवाई केली वा करयात येत आऊे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारूे काय आऊेत ? 

  
श्री. चांद्रिाांत पाटील : (१), (२), व  (३) ्रकश् नाधीन धामनगाींव बढे ते वपींपळगाींवदेवी (्रकजिमा-
११) या १२ कक.मी. लाींबीपैकी २.०० कक.मी. लाींबीतील मिबुतीकरू व डाींबरीकरूाच े काम 
नाबाडह-२० अींतगहत मींिार असान धनधी ्पल धतनेुसार ऊाती ेे याचे धनयोिन आऊे. या 
रथ वर यावर कोूवर याऊी ्रककारचा अपेात झाल् याचे धनदाहनास आलेले नाऊी. 
     ्रकश् नाधीन वाेिाळ ते धामनगाींव बढे (रा.मा.र. ४४) या रथ वर याच् या ूका ू २४.७२० 
कक.मी.लाींबीपकैी ७.०० कक.मी. लाींबी सुजथथतीत आऊे. ४.५० कक.मी. लाींबीतील कामे ्रकगतीत 
असान, वर यापैकी ३.०० कक.मी. लाींबीतील कामास ववलींब लावल् यामुळे सींबींर्धत कीं त्रा्दारावर 
दींडावर मक कारवाई कर यात आली आऊे. 
     ्रकश् नाींककत रथ वर याींच् या ्वहरीत लाींबीतील खडीकरू व डाींबरीकरूाची काम ेधनधी धनकर् व 
्रकाथम् यान ेऊाती ेे याचे धनयोिन आऊे. 

 
----------------- 
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मुांबई-गोिा महामागाचिरील िशेडी घाटात सहा पदरी भुयारी रस्त् ता बाांध याबाबत 

(४) * ६४३८ श्री.सुननल प्रभू (हदांडोशी), श्री.सभुाष साबण े (देगलूर), श्री.अशोि पाटील (भाांडूप 
पजश्चम), श्री.सुननल राऊत (विक्रोळी), श्री.राधािृष्ट् ण विे-ेपाटील (शशडी) : सन्माननीय 
सािचजननि बाांधिाम (सािचजननि उपक्रम िगळून) मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील    
काय :- 
 (१) मुींबई-गोवा मऊामागाहवरील ऊोूारी वाऊतुकीची कोंडी सोडवव यासाठी व अपेात 
्ाळयासाठी मऊामागाहच् या चकपदीकरूाच ेकाम सध् या सु झ असान वर याअींतगहतच काेडी ेा्ात 
१.७२ ककलोमी्र लाींबीच्या गायारी मागाहच े काम अींतगाहत क झन सऊा पदरी गयुारी रथ ता 
बाींध याच े्रकथ ताववत असल् याचे माऊे िानेवारी, २०१५ मध्ये वा वरया दरम्यान धनदाहनास आले, 
ऊे खरे आऊे काय, 

(२) असल् यास, सदर मागाहकतरता ककती धनधीची आवश् यकता आऊे व सदरच् या धनधीची तरताद 
काा ्रककारे कर यात येूार आऊे, 
(३) असल् यास, याबाबत चककाी करयात आली आऊे काय, चककाीत काय आढळान आले व 
तद्नुसार ाासनाने कोूती कायहवाऊी केली वा करयात येत आऊे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारूे काय आऊेत व गुयारी मागाहचे काम ककती कालावधीत पाूह 
कर याच ेअपेक्षित आऊे ? 

श्री. चांद्रिाांत पाटील : (१) ऊोय. 
(२) मींिार सुसाध्यता अऊवालानुसार काेडी येथील गुयारी मागाहच ेकामाकरीता ३५७.४३ को्ी 
ूवढ्या धनधीची आवश्यकता आऊे. 
     कें द्राासनाच्या ून.ूच.डी.पी.-IV A अींतगहत धनधीची तरताद केली आऊे. 
(३) ्रकश्न ्द्् ावत नाऊी. 
(४) सद्य:जथथतीत कायहवाऊी ्रकगतीपथावर आऊे. ूका ू लागूाऱया िममनीपैकी ९०% िममनीचा 
ताबा ममळाल्यानींतर धनववदा ्रकरीया क झन कामास सु झवात करयात येूार आऊे. 

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

मौदा (जज.नागपूर) येथील श्रीराम साेर िारेाना विक्री यवयिहारातील  
त्ररपक्षीय िरारनामा अांमलात आणयाबाबत 

(५) *  ८५६८   श्री.सांजय साििारे (भुसािळ) :   सन्माननीय सहिार मांरी पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मकदा तालुक् यातील (जि.नागपार) बाबदेव येथील सन २००३ दरम् यान बींद पडलेला रीरीराम 
साखर कारखाना व् यींक्ेश् वरा पववर अण ड ाुगर ्रकोिके् ् या व् यवथ थापनान ेसन २०१३ दरम् यान 
खरेदी केला, ऊे खरे आऊे काय, 
(२) असल् यास, कारखाना ववरी करताना कर यात आलेला बत्रपिीय करारनामा अींमलात 
आू यात येत नसल् याने कामगार व ्स ्वर पादक याींचे नुकसान ऊोत आऊे, ऊे खरे आऊे 
काय, 
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(३) असल् यास, याबाबत चककाी कर यात आली आऊे काय, 
(४) असल् यास, चककाीच् या अनुर्ींगाने बत्रपिीय कराराची अींमलबिावूी न करूाऱया 
व् यवथ थापनावव झध् द कोूती कारवाई केली वा करयात येत आऊे, 
(५) नसल् यास, ववलींबाची कारूे काय आऊेत ? 
  
श्री. चांद्रिाांत पाटील : (१) ऊोय. 
(२) कारखाना ववरी करताना बत्रपिीय करार झालेला नाऊी. 
(३) ्रकश् न ्द्् ावत नाऊी. 
(४) ्रकश् न ्द्् ावत नाऊी. 
(५) ्रकश् न ्द्् ावत नाऊी. 

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

गुहागर-विजापूर या राज् य महामागाचचे चौपदरीिरण िरणेबाबत 
  

(६) *  ६१६७   श्री.भास्त्िर जाधि (गुहागर), श्री.रमेश िदम (मोहोळ), श्री.हसन मुश्रीफ 
(िागल), श्री.जजतेंद्र आयव हाड (मुांब्रा िळिा) :   सन्माननीय सािचजननि बाांधिाम (सािचजननि 
उपक्रम िगळून) मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) कोकू आणू पजश्चम मऊाराष राला िोडूा-या गुऊागर-वविापार या रा य मऊामागाहच े
चकपदरीकरू कर यासाठी सन २०१३ मध् ये लोक्रकधतधनधीींच् या मागूीनींतर सावहिधनक 
बाींधकाम ववगागाने ८२० को्ी रूपये खचह अपेक्षित असलेला ्रकथ ताव तयार केला ऊोता, ऊे खरे 
आऊे काय, 
(२) असल्यास, ऊा रा यमागह राष रीय मऊामागाहकड े वगह कर याची मागूी झाल् यानींतर 
रवर नार्गरी व सातारा येथील सावहिधनक बाींधकाम ववगागाकडान आवश् यक ती मादऊती  ेे न 
ाासनाने पतरपाूह ्रकथ ताव तयार केला ऊोता, ऊे ऊी खरे आऊे काय, 
(३) असल्यास, याबाबत ाासनान ेचककाी केली आऊे काय, चककाीत काय आढळान आले व 
तदनुसार सदर ्रकथतावावर ाासनाने कोूती कायहवाऊी केली वा करयात येत आऊे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारूे काय आऊेत ? 
 

श्री. चांद्रिाांत पाटील : (१) नाऊी. 
(२) ्रकश् न ्द्् ावत नाऊी. 
(३) ्रकश् न ्द्् ावत नाऊी. 
(४) ्रकश् न ्द्् ावत नाऊी. 

----------------- 
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िोल् हापूर - साांगली महामागाचसाठी प्रस्त् तावित असलेल् या ेचाचत  
िाण झाल् याने ठेिेदारान ेिाम बांद ठेिल्याबाबत 

  

(७) *  ७०९०   श्री.राजेश क्षीरसागर (िोल्हापूर उत्तर), डॉ.सुजजत शमणचेिर (हातिणांगले), 
श्री.प्रिाश आत्रबटिर (राधानगरी) :   सन्माननीय सािचजननि बाांधिाम (सािचजननि उपक्रम 
िगळून) मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
 (१) कोल् ऊापार - साींगली मऊामागाहसाठी ्रकथ ताववत असलेल् या खचाहत वाढ झाल् याने ठेकेदाराने 
काम बींद ठेवल् याचे माऊे िानेवारी, २०१५ मध्ये वा वरया दरम्यान धनदाहनास आले, ऊे खरे आऊे 
काय, 

(२) असल् यास, सदरच् या कामाकतरता धनधीची तरताद कें द्र ाासनाकडान कर यात येत असल् याने 
रा य ाासनाने सदरच् या धनधीची तरताद कर यासींदगाहत कें द्र ाासनाकड ेपाठपुरावा केला आऊे 
काय, 
(३) असल् यास, या मऊामागाहचा ्वहतरत धनधी मींिार कर यात आला आऊे काय व सदरचा 
मऊामागह केव् ऊापयांत पाूह ऊो याच ेअपेक्षित आऊे ? 

  
श्री. चांद्रिाांत पाटील : (१) नाऊी. 
(२) सदरचे काम बाींधा वापरा व ऊथताींतरीत करा या तवर वावर सु झ असल् यान ेकें द्र सरकारकडान 
सदर ्रककल् पासाठी धनधीची तरताद कर यात येत नाऊी. 
(३) गासींपादन, सोयीसुववधा ऊलववूे इवर यादी बाबी पाूह क झन वर याींनतर ्रककल् पाच े काम पाूह 
करूेचे धनयोिन आऊे. 

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

गहृागर तालुक् यातील (जज.रत् नाधगरी) तळिली शेिरी फाटा त ेआगरिाडी 
या मागाचिरील डाांबरीिरणाची िाम ेअपूणच असल्याबाबत 

  

(८) *  ९०३२   श्री.सांजय िदम (दापोली), श्री.जजतेंद्र आयव हाड (मुांब्रा िळिा), श्री.भास्त्िर 
जाधि (गुहागर) :   सन्माननीय ग्रामवििास मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) गुऊागर तालुक् यातील (जि.रवर नार्गरी) तळवली ाेवरी का्ा त ेआगरवाडी या मागाहवरील 
डाींबरीकरूाची कामे अपाूह जथथतीत ठेवल् यान े नागतरकाींना सद्यःजथथतीत ये -िा कर यात 
अडचूी येत आऊेत, ऊे खरे आऊे काय, 
(२) असल् यास, ्क् त ्रककरूी ाासनामाकह त पाऊूी केली आऊे काय, 
(३) असल् यास, पाऊूीचे धनष कर्ह काय आऊेत व तद्नुसार सदर रथ वर याचे अपाूह जथथतीत 
असलेले डाींबरीकरूाचे काम तातडीने करूेबाबत ाासनाने कोूती कायहवाऊी केली वा कर यात 
येत आऊे, 
(४) अद्याप कोूतीच कायहवाऊी केली नसल् यास, ववलींबाची कारूे काय आऊेत ? 
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श्रीमती पांिजा मुांड े: (१) नाऊी. 
     सदर रथ वर याच ेकक.मी ०/० ते १/१०० या गागामधील डाींबरीकरूाचे काम दद.१५/०१/२०१५ 
रोिी पाूह कर यात आलेले आऊे. 
(२) ्रकश् न ्द्् ावत नाऊी. 
(३) ्रकश् न ्द्् ावत नाऊी. 
(४) ्रकश् न ्द्् ावत नाऊी. 

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

नाांदेड जजल््यातील प्ररामा ७ त ेरामतीथच इजजमा-१५४ रस्त्त्याचे  
िाम ननिृष्ट्ट दजाचचे िेल्याबाबत 

  

(९) *  १०४४०   श्री.सुभाष साबणे (देगलूर) :   सन्माननीय सािचजननि बाांधिाम 
(सािचजननि उपक्रम िगळून) मांरी पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) बबलोली तालुक्यातील (जि.नाींदेड) ्रकरामा ७ ते रामतीथह इजिमा-१५४ 
रथवरयाच्या सुधारूेमध्ये (कक.मी. ०/०० त े १/००) धनकृष् दिाहच े काम केल्याबाबत दिता व 
गुू धनयींत्रू पथकाकडान कामाची तपासूी क झन सींबींर्धत जि.जि.कीं न्थरक्ान वर दींडावरमक 
कारवाई करयात आली आऊे, ऊे खरे आऊे काय, 
(२) असल्यास, दींडावरमक कारवाईचे थव झप काय आऊे, 
(३) असल्यास, ्क्त ्रककरूाींची चककाी करयात आली आऊे काय, चककाीत काय आढळान 
आले व तद्नुसार धनकृष् दिाहच ेकाम केल्याबाबत कन्थरक्ानवर ाासनाने कोूती कारवाई 
केली वा करयात येत आऊे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारूे काय आऊेत व याबाबतची सद्यजथथती काय आऊे ? 
  
श्री. चांद्रिाांत पाटील : (१) ऊे खरे नाऊी. 
(२), (३) व (४) ्रकश् न ्द्् ावत नाऊी. 

----------------- 
  
मुांबई िृषी उत् पन् न बाजार सशमती या अधधिा याांसाठी गाडाया ेरेदी िस्न िेलेला गवरयवयिहार 

  

(१०) *  १०८९७   श्री.योगेश हटळेिर (हडपसर), श्री.जगदीश मुळीि (िडगाि शेरी), 
श्री.शभमराि तापिीर (ेडििासला), श्री.किसन िथोरे (मुरबाड), श्री.जजतेंद्र आयव हाड (मुांब्रा 
िळिा) :   सन्माननीय पणन मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मुींबई कृर्ी ्वर पन् न बािार सममतीच् या अर्धका-याींसाठी मऊागडाया गाडाया खरेदी क झन या 
गाडायाींसाठी आवडीचे नींबर ममळवव यासाठी लाखो  झपये खचह केले िात आऊेत तसेच या 
गाडायाींचा इींधन आणू देखगाल खचाहतऊी गैरव्यवऊार करयात आला आऊे, ऊे खरे आऊे काय, 
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(२) असल् यास, या गैरव्यवऊाराची चककाी कर याच ेपून सींचालकान ेआदेा ददले, ऊे ऊी खरे 
आऊे काय, 
(३) असल् यास, याबाबत चककाी करयात आली आऊे काय, चककाीत काय आढळान आले व 
तदनुसार दोर्ीींवर कोूती कारवाई करयात आली वा येत आऊे,  
(४) नसल् यास, ववलींबाची कारूे काय आऊेत ? 
  
श्री. चांद्रिाांत पाटील : (१) खरे नाऊी. 
(२) मुींबई कृवर् ्वर पन् न बािार सममतीच् या लेखा पतरिू अऊवालावर चककाी कर यात पून 
सींचालक पुूे याींनी दद.३०.१२.२०१४ च् या आदेाान् वये ववगागीय सऊधनबींधक, सऊकारी सींथ था, 
कोकू ववगाग याना आदेमात केले आऊे. 
(३) व (४) रा य ाासकीय थ तरावर ्रकाथममक चककाीत वाऊनाींचा वापर ाासकीय कामासाठी 
कर याचे आढळान आले असल् याने ्रकश् न ््भववत नाऊी. ववगागीय सऊधनबींधकाींकडान चककाी 
अऊवाल ्रकाप् त झाल् यावर चककाीतील इतर मुद्याींवर कायहवाऊी अपेक्षित आऊे. 

----------------- 
  
राज्य सहिारी सांघाया पुयातील मुख्यालयाया इमारतीसह गुलटेिडी ि िोल्हापूरमधील 

भूेांडाया बी.ओ.टी. िरारात झालेला गवरयवयिहारा  
  

(११) *  ८२४१   श्रीमती माधुरी शमसाळ (पिचती), श्री.योगेश हटळेिर (हडपसर), श्री.जगदीश 
मुळीि (िडगाि शेरी), श्री.शभमराि तापिीर (ेडििासला), श्री.लक्ष्मण जगताप (धचांचिड), 
श्री.बाबुराि पाचणे (शशस्र), श्री.राजेश क्षीरसागर (िोल्हापूर उत्तर), डॉ.सुजजत शमणचेिर 
(हातिणांगले), श्री.प्रिाश आत्रबटिर (राधानगरी), श्री.जयप्रिाश मुांदडा (बसमत) :   
सन्माननीय सहिार मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राय सऊकारी सींेाच्या पुयातील मु्यालयाच्या इमारतीसऊ गुल्ेकडी व कोल्ऊापारमधील 
गाखींडाचे बाींधा, वापरा व ऊथताींतरीत करा (बीओ्ी) या तवरवावर ववकमसत करयाच्या करारात 
१०५० को्ी  झपयाींचा गैरव्यवऊार झाल्याच े ददनाींक २२ िानेवारी, २०१५ रोिी वा वरयासुमारास 
धनदाहनास आले, ऊे खरे आऊे काय, 
(२) असल्यास, बीओ्ीमध्ये सींेाचे आर्थहक नुकसान झाल्याबद्दल तवरकालीन ३१ सींचालकाींवर 
नुकसानीचे दोर्ारोप पत्र ठेवयात आले, ऊे खरे आऊे काय, 
(३) राय सऊकारी सींेाच्या गववषय धनवाहऊ धनधीबरोबरच ववमान ्रकवास, वाऊन खचह, मोबाईल 
खरेदी व द ुझथतीची बबले, दैधनक गवरते, गोिन व लवजिग, कँद्न, करार, अनामत रक्कम यात 
मोयया ्रकमाूात गैरव्यवऊार झाला, ऊे ऊी खरे आऊे काय, 
(४) असल्यास, याबाबत चककाी करयात आली आऊे काय, चककाीत काय आढळान आले व 
तदनुसार दोर्ीींवर कोूती कारवाई केली वा करयात येत आऊे, 
(५) अद्याप कोूतीऊी कायहवाऊी केली नसल्यास, ववलींबाची कारूे काय आऊेत ? 
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श्री. चांद्रिाांत पाटील : (१) ऊोय, सदर ्रककरूी मऊाराष र रा य सऊकारी सीें ाची मऊाराष र 
सऊकारी सींथ था अर्धधनयम १९६० चे कलम ८३ नुसार चककाी ्रकथ ताववत कर यात आली ऊोती. 
या चककाी अऊवालात बी.ओ.्ी.्रककरूात सदरचा गैरव् यवऊार झाल् याचे धनदाहनास आले आऊे. 
(२) ऊोय. ्रकार्धकृत अर्धकारी याींनी दद.१२.१.२०१५ रोिी मऊाराष र सऊकारी सींथ था अर्धधनयम 
१९६० चे कलम ८८ व मऊाराष र सऊकारी सींथ था अर्धधनयम १९६० चे कलम ७२(३) नुसार 
सींबींर्धत ३१ व् यक् तीींवर दोर्ारोप पत्र ठेवले आऊे. 
(३) ऊोय. 
(४) ्रकार्धकृत अर्धकारी याींनी दद.१२.१.२०१५ रोिी मऊाराष र सऊकारी सींथ था अर्धधनयम १९६० 
चे कलम ८८ व मऊाराष र सऊकारी सींथ था अर्धधनयम १९६० चे कलम ७२(३) नुसार सींबींर्धत 
३१ व् यक् तीींवर दोर्ारोप पत्र ठेवले आऊे. 
      सींेाचे दद.१.४.२०१० ते ३१.३.२०११ या कालावधीच् या ववारे् लेखापतरिू अऊवालातील 
बी.ओ.्ी.च् या मुद्याबाबत ववाेर् लेखापरीिक वगह-१ याींनी सीें ाचे सींबींर्धत सींचालकाींवर 
दद.८.९.२०१२ रोिी बींडगाडहन पोलीस थ ्ेान पुूे येथे ूक.आय.आर. दाखल केले आऊे. 
यासींदगाहत मा.्च् च न् यायलय, मुींबई, खींडपीठ औरींगाबाद येथे तर् यार्चका र.७३७४/२०१२, 
७६५२/२०१२, ७९२०/२०१२, ७६५७ दाखल झालेल् या असान अद्याप अींधतम धनूहय झालेला नाऊी. 
(५) कायहवाऊी ववनाववलींब केली आऊे. 

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

डॉ.बाबासाहेब आांबेडिर याांची लांडन येथील िास्त् तू विित घे याबाबत 

(१२) *  ६०७९   श्री.हदलीप िळस-ेपाटील (आांबेगाि), श्री.हनमुांत डोळस (माळशशरस), 
श्री.जजतेंद्र आयव हाड (मुांब्रा िळिा), श्री.अिधूत तटिरे (श्रीिधचन), श्री.राहुल जगताप (श्रीगोंदा), 
श्री.भास्त्िर जाधि (गुहागर), श्री.सुरेश लाड (िजचत), श्री.मिरांद जाधि-पाटील (िाई), 
श्री.राणाजगजीतशसांह पाटील (उस्त्मानाबाद), श्री.हसन मुश्रीफ (िागल), श्री.रमेश िदम (मोहोळ), 
श्री.नसीम ेान (चाांहदिली) :   सन्माननीय सामाजजि न् याय मांरी पुढील गोष्ीींचा खलुासा 
करतील काय :- 
 (१) गारतरवर न डव.बाबासाऊेब आींबडेकर ऊे १९२१- २२ मध् ये लींडन थ कुल  क इकवनवममक् समध् ये 
माकत असताना वाथतव्य केलेल्या वाथ तुचा मललाव सींबींर्धत ्रकवप्ए ूिन् सीने सु झ केला असान 
ऊी वाथ ता ४० को्ी  झपयाला ववकली िात आऊे, ऊे खरे आऊे काय, 

(२) असल्यास, तवर कालीन मा.म्ु यमींत्री याींनी मुींबईतील बरिट्नच् या ्च् चायुक् ताींना पत्र मलऊान 
मललाव थाींबवव याची ववनींती केली ऊोती वरयानुसार ४ मदऊन ेमललाव थाींबवव यात आला असान 
सदर वाथ तु ववकत ेे याची परवानगी कें द्र ाासनाला मार्गतली असता ती परवानगी न 
दे याची कारूे काय आऊेत, 
(३) असल् यास, आता पुन्ऊा सदर वाथ त ु मललावात काढ याची तयारी सु झ केली असल्यान ेऊी 
वाथ तु ववकत ेेवान धतच ेितन कर याबाबत ाासनाने कोूती कायहवाऊी केली वा कर यात 
येत आऊे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारूे काय आऊेत ? 
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श्री. राजिुमार बडोले : (१) सदर वाथ ता खुल् या मललावाव् दारे ववरी कर याची िादऊरात या 
वाथ ताच् या मालकान ेदद. १ सप् ्ेंबर, २०१४ रोिी ्रकमसध्द केली ऊोती. 
(२) तवर कालीन मा.मु् यमींत्री मऊोदयाींनी याबाबत बरिट्न ्च् चायकु्त अथवा कें द्र ाासनााी 
पत्रव् यवऊार केल् याचे आढळत नाऊी. 
(३) व (४) डव.बाबासाऊेब आींबडकेर याींनी सन १९२१-२२ मध् ये वाथ तव् य केलेले लींडनजथथत १० 
ककीं ग् ि ऊे्ी रोड, ून.ड ल् यु.३ येथील ेर कें द्र ाासन, परराष र व् यवऊार मींत्रालय व गारतीय 
तरझव् ऊह बँक याींच् या मान् यतेच् या अधीन राऊान खरेदी कर यास मा. मींत्रीमींडळाच् या दद.३/२/२०१५ 
रोिी झालेल् या बैठकीत तवरवतः मान् यता ददली असान वर यासाठी पढुील आवश् यक कायहवाऊीसाठी 
मींत्री (सामाजिक न् याय व ववाेर् सऊाय)य) याींच् या अध् यितेखाली सममती गठीत केली आऊे. या 
सममतीच् या बैठकीतील धनूहयानुसार सदर वाथतु खरेदीसाठी Asking Price च्या १०% रक् कम 
सींबींर्धत सवमलमस्रच्या खावर यात िमा केली आऊे. 

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

िरसोली, चाळमळा,माणिुळे ि शशरिली (ता.अशलबाग, जज.रायगड) येथील रस्त्त्याांया 
िामासाठी ननधी उपलब्ध िस्न देयाबाबत 

  

(१३) *  ७६७४   श्री.सुभाष उफच  पांडडतशेठ पाटील (अशलबाग), श्री.धवयचशील पाटील (पेण) :   
सन्माननीय सािचजननि बाांधिाम (सािचजननि उपक्रम िगळून) मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
  

(१)  वरसोली-चाळमळा व माूकुळे तसचे मारवली (ता.अमलबाग, जि.रायगड) येथील पालाींची 
कामे ऊोवान येथे अद्याप पोऊोच रथ ता झालेला नाऊी तसेच सदरील रथता नाद ुझथत असल्याने 
तेथील वाऊताक बींद पडली आऊे, ऊे खरे आऊे काय, 
(२) तसेच वरसोली-चाळमळा, माूकुळे व मारवली येथील पुलाला पोऊोच रथ ता न झाल् यान े
नागरीकाींना दळूवळू करूे गैरसोयीच ेऊोत आऊे तसचे ्क्त रथवरयासाठी अनेकवेळा मागूी 
क झनऊी अद्याप रथवरयाच्या द ुझथतीसाठी धनधी देयात आलेला नाऊी, ऊेऊी खरे आऊे काय, 
(३) असल्यास, याबाबत ाासनान ेचककाी केली आऊे काय, चककाीत काय आढळान आले व 
तदनुसार सदर रथवरयासाठी धनधी ्पलध क झन देयाबाबत ाासनान ेकोूती कायहवाऊी केली 
आऊे वा करयात येत आऊे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारूे काय आऊेत व याबाबतची सद्यजथथती काय आऊे ? 
  
श्री. चांद्रिाांत पाटील : (१) पोऊोच रथ ता झालेला नाऊी ऊे खरे आऊे, तथावप, पयाहयी रथ ता 
्पल ध असान तो सुजथथतीत आऊे. 
(२) नाऊी. 
(३) मानकुळे धेरींड दरम् यान पलुाच् या िोड रथ ताकरीता रीमामथ थाींचा ववरोध ववचारात ेे न 
सुधारीत ्रकथ ताव तयार कर यात येत असान या करता गासींपादन व आवश् यक वर या परवानग् या 
्रकाप् त झाल् यावर धनधी ्पल धतेनसुार काम ऊाती ेे याचे धनयोिन राऊील. 
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      वरसोली व चाळमळा दरम् यान पुलाच् या िोड रथ वर याकरीता गासींपादनाची ्रककरया पाूह 
झाल् यावर धनधीच् या ्पल धतनेुसार काम ऊाती ेे याच ेधनयोिन राऊील. 
(४) ्रकश् न ्द्् ावत नाऊी. 

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

मांरालया या मुख् य इमारतीची दूुसस्त् ती ि नुतनीिरणाच ेिाम अपूणच असल्याबाबत 
  

(१४) *  ५९३८   श्री.छगन भुजबळ (येिला), श्री.हसन मुश्रीफ (िागल), श्री.जजतेंद्र आयव हाड 
(मुांब्रा िळिा), श्री.अजय चौधरी (शशिडी), श्री.बसिराज पाटील (औसा), श्री.मांगेश िुडाळिर 
(िुलाच), श्री.सुननल शशांदे (िरळी) :   सन्माननीय सािचजननि बाांधिाम (सािचजननि उपक्रम 
िगळून) मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मींत्रालयाच् या मु् य इमारतीची दरुूथ ती व नुतनीकरूाचे काम पाूह कर यासाठी ददनाींक ३१ 
िुल,ै २०१४ पयांत मुदतवाढ देयात ये नऊी तसेच पाच मदऊने ्ल ा्न गेले तरी काम पाूह न 
केल् याबददल सदर कीं पनीला सावहिधनक बाींधकाम ववगागान ेकारूे दाखवा नो्ीस बिावल् याच े
ददनाींक ५ िानेवारी, २०१५ रोिी वा वरया समुारास धनदाहनास आले, ऊे खरे आऊे काय, 
(२) असल् यास, ्क् त ्रककरूाची चककाी कर यात आली आऊे काय, चककाीत काय आढळान 
आले तसेच चककाीच् या अनुर्ींगाने सदर दरुूथ ती व नुतनीकरूाच्या कामास ववलींब करूाऱया 
कीं पनीवव झध्द ाासनान ेकोूती कारवाई केली वा करयात येत आऊे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारूे काय आऊेत व याबाबतची सद्यजथथती काय आऊे ? 
  
श्री. चांद्रिाांत पाटील : (१) ऊे खरे आऊे. 
(२) सदर ्रककरूी मु्य अमगयींता, सा.बाीं.्रकादेमाक ववगाग, मुींबई याींना याबाबत आवश्यक 
कायहवाऊी करयाबाबत कळववयात आले आऊे. 
(३) सकृतदाहनी खालील कारूाींमळेु ्ाीर ऊोत आऊे. 
     १) मुळ धनववदेत समाववष् नसलेली िाथतीची काम ेकरावी लागल्यामळेु ठरववलेले मुळ 
काम पुूह ऊोयास ववलींब झाला. 
     २) मुळ मींिुर लेआ ््रकमाूे काम पाूहवरवास आल्यानींतर वरयात मागूी्रकमाूे बदल 
करयासाठी काऊी गागात करेबदल कराव ेलागले. यामळेु काम पाू ह ऊोयास ववलींब लागला. 
     ३) नुतनीकरू व द ुझथतीसाठी तळ, पदऊला, दसुरा व धतसरा या मिल्याींवरील 
अजथतवरवातील कायाहलये व दालन ेसींबींर्धताींनी साधारूत:सप् े्ंबर- क््ोबर, २०१४ मध्ये तरक्त 
क झन ददल्यामळेु काम पाूह ऊोयास ववलींब लागला. 

 
----------------- 
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बाळे गािातील (जज.सोलापूर) जजल्हयातील स्त्मशानभूमीसाठी राेीि  
असलेली जागा रस्त्त्याया िामासाठी घेयात आल्याबाबत 

(१५) *  ६०५४   श्री.रमेश िदम (मोहोळ), श्री.राहुल जगताप (श्रीगोंदा), श्री.हसन मुश्रीफ 
(िागल), श्री.जजतेंद्र आयव हाड (मुांब्रा िळिा) :   सन्माननीय सािचजननि बाांधिाम (सािचजननि 
उपक्रम िगळून) मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

 (१) सोलापार-पुूे (जि.सोलापार) या राष रीय मऊामागाहच े काम मऊाराष र रा य रथ त े ववकास 
मऊामींडळाने सुरू केले असान सोलापारिवळील बाळे गावािवळ पावी दमलत समािासाठी 
थ माानगामीची राखीव असलेली िागा या रथ वर याींच् या कामासाठी ेे यात आल् यामुळे दमलत 
समािाला थ माानगामीसाठी पयाहयी िागा ददली नसल् यामळेु अींवर यसींथ कार रथ वर यावरच कर यात 
येतात, ऊे खरे आऊे काय, 
(२) असल्यास, दमलत समािाच् या थ माानगामीसाठी पयाहयी िागा ्पल ध करून दे याबाबत 
वारींवार जिल् ऊार्धकारी सोलापार याींचेकड ेमागूी करूनसुध् दा वर याकड े दलुहि केल् यामुळे तेथील 
समािात सींतापाची गावना धनमाहू  झाली आऊे, ऊे ऊी खरे आऊे काय, 
(३) असल् यास, याबाबत ाासनान ेचककाी केली आऊे काय, चककाीत काय आढळान आले व 
तद्नुसार दमलत समािाच् या थ माानगामीसाठी पयाहयी िागा वर वतरत ्पल ध करून दे याबाबत 
ाासनाने कोूती कायहवाऊी केली वा करयात येत आऊे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारूे काय आऊेत ? 
  
श्री. चांद्रिाांत पाटील : (१) नाऊी. 
(२) नाऊी. 
(३) मा.जिल्ऊार्धकारी सोलापार याींच्या ददनाींक ०५.०२.२०१५ च्या आदेाान्वये दमलत (मऊार 
समाि) समािाच्या थमाानगामीसाठी पयाहयी िागा ्पलध क झन देयात आली आऊे. 
(४) ्रकश्न ्द्् ावत नाऊी. 

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

अमरािती-सुरत या ४८० किलोमीटर या राष्ट् रीय महामागाचया चौपदरीिरणाबाबत 

(१६) *  ५८४५   श्री.िुणाल पाटील (धळेु ग्रामीण) :   सन्माननीय सािचजननि बाांधिाम 
(सािचजननि उपक्रम िगळून) मांरी पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) अमरावती-सुरत या ४८० ककलोमी्रच् या राष रीय मऊामागाहचे चकपदरीकरूासाठी लागूाऱ या 
९० ्क् के िागेचे गासींपादन पाूह झालेले असान कें द्रातान मींिार रकमेचा  झ. ८००० को्ीींचा 
पदऊला ऊप् ता देखील मींिार झालेला असला तरी अमरावती-सुरत राष रीय मऊामागाहच े
चकपदरीकरूाचे काम अद्याप सु झ कर यात आलेले नसल्याचे माऊे िानेवारी, २०१५ मध्ये वा 
वरया दरम् यान धनदाहनास आले, ऊे खरे आऊे काय 
(२) असल् यास, रा याासनान े सदर चकपदरीकरूाच े काम पाूह कर याच् यादृष ्ीन े आराखडा 
तयार केला आऊे काय, वरयाचा तपाील काय आऊे, 
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(३) असल् यास, याबाबत ाासनान ेचककाी केली आऊे काय, चककाीत काय आढळान आले व 
तद्नुसार अमरावती-सुरत राषरीय मऊामागाहचे चकपदरीकरूाच े काम लवकरात लवकर 
करयाबाबत ाासनान ेकोूती कायहवाऊी केली वा करयात येत आऊे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारूे काय आऊेत ? 
  
श्री. चांद्रिाांत पाटील : (१) ऊे खरे नाऊी. 
     सद्य:जथथतीत ९५%  गामीचे नो्ीकककेान झालेले असान, ्रकवरयि ७५%  ताबा ममळाला 
आऊे. सदर काम बी.ओ.्ी. तवरवावर ्रकथताववत आऊे. कें द्र ाासनाच्या धोरूानुसार ८०% िागा 
तायात आल्यामावाय काम सु झ करता येत नाऊी. 
(२) सदर काम गारतीय राषरीय रािमागह ्रकार्धकरू माकह त करयात येत आऊे. 
(३) सदरील कामाच े कीं त्रा् ठेकेदाराला देयाच े काम सडक पतरवऊन व रािमागह मींत्रालय, 
गारत सरकार, नवी ददल्ली, याींच्या कायाहलयामध्ये अींधतम ्प्प्यात आऊे. 
(४) ्रकश्न ्द्् ावत नाऊी. 

----------------- 
  
मागासिगीय विद्यार्थ याांया सांगणि ि यव यजक्तमत् ि वििास प्रशशक्षणात झालेला गवरयवयिहार 

  

(१७) *  ८६९३   श्री.अजुचन ेोतिर (जालना) :   सन्माननीय सामाजजि न् याय मांरी पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मागासवगीय ववद्यार्थ याांना सींगूक व व् यजक्तमवर व ववकासासींबींधी ्रकमािू दे यासाठी 
कोअर ू युकेान अँड ्ेक्नवलविी, झधेनथ सवफ््वअेर मल., बबलाह श् लोका ू युकेान मल. या 
कीं पन् याींनी पुवाहनुगवाची बनाव् ्रकमाूपत्र ेसादर क झन सुमारे २४ को्ी २८ लाख  झपये सींबींर्धत 
अर्धका-याींच् या सींगनमताने ेेतल् याचे माऊे सप् ्ेंबर /  क् ्ोबर, २०१४ च् या सुमारास 
धनदाहनास आले, ऊे खरे आऊे काय, 
(२) तसेच या गैरव् यवऊारा्रककरूी सींबींर्धत कीं त्रा्दार कीं पन् या, अर्धकारी / कमहचारी आणू 
तवर कालीन सामाजिक न् याय ववगागाच् या मा.मींत्री मऊोदयाींच् या थ वीय सऊायकाींवव झध् द 
चककाीसाठी लाचलुचपत ्रकधतबींधक ववगागाकड े गुन् ऊा नोंदवव यात आला आऊे, ऊे खरे आऊे 
काय, 
(३) असल् यास, या ्रककरूी चककाी कर यात आली आऊे काय, 
(४) असल् यास, चककाीनुसार सींबींर्धताींवव झध् द पुढे कोूती कारवाई कर यात आली आऊे ? 
  
श्री. राजिुमार बडोले : (१), (२) व (३) या ववगागामाकह त ाासकीय वसधतगऊृाींतील 
ववद्यार्थ याांना सींगूक ्रकमािू दे याबाबत ्रकाप् त झालेल् या तरारीच् या अनुर्ींगान े आयुक् त, 
अपींग कल् याू, मऊाराष र रा य, पुूे याींचा अध् यितखेाली गठीत कर यात आलेल् या 
सममतीमाकह त चककाी कर यात आली असान, वर याबाबतचा अऊवाल ाासनास ्रकाप् त झालेला 
आऊे.  
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     लाचलुचपत ्रकधतबींधक ववगागामाकह त थ वतींत्रपूे सींबींर्धत कीं पन् याींवव झध् द व सींबींर्धत 
ाासकीय अर्धकारी व कमहचारी याींचेवव झध् द गुन् ऊा दाखल क झन चककाीची कायहवाऊी सु झ आऊे. 
वर यासींदगाहतील सद्यःजथथतीची मादऊती लाचलुचपत ्रकधतबींधक ववगागाकडान मागवव यात 
आलेली आऊे, परींतु सदरील मादऊती अद्याप अ्रकाप् त आऊे. 
(४) ्रकश् न ्द्् ावत नाऊी. 

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

तळोजा (जज.रायगड) येथील एम.आय.डी.सी.तील िारेान् याांतील साांडपाणी  
िाहून नेणा या िाहहन् या फुटून होत असलेली गळती 

  

(१८) *  ७१७३   श्री.मनोहर भोईर (उरण) :   सन्माननीय उद्योग मांरी पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
 (१) तळोिा (जि.रायगड) येथील ूम.आय.डी.सी.तील कारखान्याींमधील साींडपाूी वाऊान 
नेूाऱ या वादऊन् या िीूह झाल् यामळेु अनेक दठकाूी कु ा्न गळत असल् यान ेतेथील नागतरकाींच े
आरोग् य धोक् यात आले असान थथाधनकाींनी सींबींर्धत अर्धका-याींकड ेतरारी केल् या, ऊे खरे आऊे 
काय, 

(२) असल् यास, या तरारीकड ेतेथील ्रकाासनान ेदलुहि केले आऊे, ऊे खरे आऊे काय, 
(३) असल् यास, यासींदगाहत ाासनाने चककाी केली आऊे काय व वरयात काय आढ्ळान आले, 
तसेच सदरची गळती थाींबवव याकतरता कोूवर या ्पाययोिना केल् या वा कर यात येत आऊे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारूे काय आऊेत ? 

  
श्री. सुभाष देसाई : (१) (२) व (३) तळोिा ूमआयडीसीतील कारखान्याींमधील साींडपाूी वाऊान 
नेूाऱया वादऊन्याींमधील गळतीमुळे नागरीकाींचे आरोग्य धोक्यात आले असल्यासींबींधीची 
कोूतीऊी तरार थथाधनकाींनी मऊाराषर औद्योर्गक ववकास मऊामींडळाच्या 
अर्धकाऱ याींकड े केलेली नाऊी. तथावप, दद.१९/५/२०१४ रोिी वाधेवली खाडीककनाऱ यावरील 
रदऊवासी, मासमेार व कोळी याींनी वाया व पाूी ्रकदरु्ूासींबींधीची तरार मऊामींडळाकड े ्रकाप्त 
झाली ऊोती. 
     सदर तरारीच्या अनुर्ींगान े दद.२०/५/२०१४ रोिी तपासूी करून वाधेवली खाडीमधील 
तु्लेली िलवादऊनी बदलयात आलेली आऊे. तसेच िीूह झालेल्या िलवादऊन्या ्प्प्या्प्प्यान े
बदलयाची कायहवाऊी सुरू आऊे व वायु ्रकदरु्ूाच्या तरारीींचे धनराकरू करयाकरीता मऊाराषर 
्रकदरु्ू धनयींत्रू मींडळाकडान ७ सदथयाींच्या सममतीची नमे ाूक केली आऊे. 
(४) ्रकश्न ्द्् ावत नाऊी. 

----------------- 
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िें द्र शासन िजचमाफी ि सिलत योजना २००८ रिमेया िसुलीबाबत 

(१९) *  १०६२६   श्री.उल्हास पाटील (शशरोळ), श्री.राणाजगजीतशसांह पाटील (उस्त्मानाबाद), 
श्री.राहुल मोटे (पराांडा), श्री.सुरेश लाड (िजचत), श्री.रमशे िदम (मोहोळ), श्री.जजतेंद्र आयव हाड 
(मुांब्रा िळिा), श्री.सांग्राम थोपटे (भोर) :   सन्माननीय सहिार मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
  

(१) कें द्र ाासनाने सन २००८ मध्ये किहमाकी व सवलत योिना िाऊीर क झन नाबाडहमाकह त 
वरयाची अींमलबिावूी केली असान या योिनचेा कोल्ऊापार जिल््यातील २ लाखाींवर ाेतकऱयाींना 
अींदाि े२९२ को्ीचा लाग ममळाला, ऊे खरे आऊे काय, 
(२) असल्यास, काऊी तरारीव झन सन २०१२ मध्ये कोल्ऊापार जिल््यातील ४५६६६ ाेतकऱयाींच े
 झ.११२ को्ीींची किहमाकी मींिारीपिेा िादा पतपुरवठा ऊा धनकर् काढान नाबाडहच्या साचनेव झन 
जिल्ऊा बँकेने अपात्र ठरवान किहदार ाेतकरी सऊकारी सींथथा अथवा सर्चव याींना साचना न 
देता  झ. ४४ को्ी परथपर वसाल क झन (बकेायदेाीरतरवरया) िमा खचहऊी केला आऊे, ऊे ऊी खरे 
आऊे काय, 
(३) असल्यास, कें द्र ाासनाच्या मळु योिनेत किह मयाहदेबाबत कोूवरयाऊी अ्ी नसताना 
नाबाडहने काढलेला धनषकर्ह ऊा चकुीचा आऊे तसचे तरार झाल्यानींतर जिल्ऊा लेखापतरिक याींनी 
सऊकारी सींथथेन े डी् केले वरयामध्ये कारसा करक ददसला नाऊी, ऊे ऊी खरे आऊे काय, 
(४)  असल्यास, कोल्ऊापार जिल्ऊा बणकेच े सेवा सींथथचेे सर्चव ूक मदऊना रिेवर 
असताना सींथथेकडान कोूतेऊी कागदपत्र े्पलध नसताना केलेली केरतपासूी चकुीची असान 
बँकेने नाबाडहला ददलेली मादऊती आणू जिल्ऊा लेखापतरिक याींनी ददलेली मादऊती यामध्ये 
तकावत आऊे, ऊे ऊी खरे आऊे काय, 
(५) असल्यास, सदरऊा ्रककरूाींची चककाी केली आऊे काय, चककाीत काय आढळान आले व 
तदनुसार दोर्ीींवर कोूती कारवाई केली वा करयात येत आऊे, 
(६) असल्यास, सदर कें द्र ाासन किहमाकी व सवलत योिना सन २००८ रकमेच्या 
अन्यायकारी वसलुीबाबत ाासनाने कोूती कायहवाऊी केली वा करयात येत आऊे, नसल्यास, 
ववलींबाची कारूे काय आऊेत ? 
  
श्री. चांद्रिाांत पाटील : (१) ऊोय, 
       कें द्र ाासन कृवर् किहमाकी व सवलत योिना २००८ नुसार बकेँने धनकर्ा्रकमाूे 
छाननी सी.ू.तपासूीमधील ाेतक-याींच् या २,०९,३१९ किह खावर याींचा रू.२९३.७८ को्ीचा ्रकथ ताव 
तयार करून दद.३०.०६.२००८ रोिी कें द्र ाासन येूे दाहवान ातेक-याींचे व सींथ थेच् या खाती 
रक् कम िमा ददलेली ऊोती व योिने्रकमाू े रा य बकेँमाकह त नाबाडहकड े्रकथ ताव सादर केलेला 
ऊोता. 
(२) नाऊी. 
       सन २००८-०९ च् या नाबाडह तपासूी अऊवालामध् ये कमाल मयाहदा मींिुरीपेिा िादा 
किह वा्प रक् कम अपात्र ठरवव यात आली वर या आधारे नाबाडहन ेरू.९२.०३ को्ी रक् कम वर याींच े
थतरावर राखान ठेवान नींतर नाबाडहने सऊकार खात,े मऊाराष र रा य बँकेला ऊा धनकर् लागा 
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करून पुनहतपासूीचे आदेा ददले व या आदेाान् वये झालेल् या तपासूीच् या अऊवाला आधारे रू. 
११२.८९ को्ी नाबाडहने रक् कम अपात्र ठरववली व या रक् कम सींबींर्धताींचेकडान वसाल कर याच े
आदेा ददले. या आदेाा्रकमाू े सींथ थाींच् या खाती राखान ठेवलेली रक् कम रू. ३३.६५ को्ी 
बँकेच् या धनयमा्रकमाूे वसाल केली आऊे. 
(३) अींातः खरे आऊे. 
     या योिनेच् या माळ धनकर्ामध् ये कमाल मयाहदा मींिारीचा कोूताऊी ्ल् लेख नव् ऊता ऊी 
बाब खरी आऊे व याबाबत बँकेन ेनाबाडहकड ेवेळोवळेी पत्रव् यवऊार केला आऊे. तथावप बँकेच् या 
मागूीवर सकारावर मक ववचार नाबाडहने केला नाऊी. अप् पर धनबींधक सऊकारी सींथ था 
(लेखापतरिू) मऊाराष र रा य पुू े याींनी दद.३१.१२.२०१० च् या पत्राने रू.९०.१६ को्ी िादा 
लाग ददल् याचा अऊवाल नाबाडह याींना सादर केलेला आऊे. सऊकार खावर याच् या लेखापतरिकाींनी 
कक् त पीककिह खावर याची तपासूी केलेली आऊे. बँकेन े नाबाडह याींचा तपासूी अऊवाल व 
पत्रा्रकमाू ेपीक किह व रूपाींतर खावर याींची तपासूी केलेली आऊे. वर यामुळे सऊकार खात ेव बँक 
याींच् या अपात्र रक् कमेत करक आऊे. 
(४) नाऊी. 
     ववववध कायहकारी सींथ थाींच े सर्चव सींपावर ऊोते. पू नाबाडहने बँकेस तावर काळ मादऊती 
सादर करावयास साींर्गतले ऊोते. बँकेकड ेकमाल मयाहदा पत्रक डडमाींड पत्रक व किह खावर याच् या 
यादया ्पल ध असल् याने वर याआधारे मादऊती तयार केली आऊे. वर यामुळे बकेँने केलेली 
केरतपासूी चुकीची म् ऊूता येूार नाऊी. बकेँने नाबाडह याींच े दद.१८.०५.२०१० व 
दद.२७.०१.२०१२ च े पत्रानुसार कमाल मयाहदा मींिारीपेिा िादा वा्प केलेल् या रक् कमा अपात्र 
केलेल्या आऊेत. 
     अप् पर धनबींधक सऊकारी सींथ था (लेखापतरिू) मऊाराष र रा य पुू ेयाींनी दद.३१.१२.२०१० 
च् या पत्राने रू.९०.१६ को्ी िादा लाग ददल् याचा अऊवाल नाबाडह याींना सादर केलेला आऊे. 
सऊकार खावर याच् या लेखापतरिकाींनी कक् त पीक किह खावर याची तपासूी केलेली आऊे. बँकेन े
नाबाडह याींचा तपासूी अऊवाल व पत्रा्रकमाूे पीक किाहसऊ रूपाींतर खावर याींची तपासूी केलेली 
आऊे. वर यामुळे सऊकार खात ेव बकँ याींच् या अपात्र रकमेत रू.२२.७३ को्ी इतकी तकावत आऊे. 
(५) बँकेने केलेली कायहवाऊी चाकीची नसल् यान ेचककाीचा ्रकश् न ््भववत नाऊी. तथावप तवर कालीन 
मा.कृवर् मींत्री गारत सरकार याींच ेदालनात ददलेल् या धनूहया्रकमाू ेनाबाडहने खास पथकामाकह त 
केरचककाी केली ऊोती. सदरचा अऊवाल बँकेस ्रकाप् त झाला नाऊी. 
(६) सदरची वसलुी मऊाराष र ाासन, नाबाडह याींच् या साचने्रकमाूे केलेली असल् यान े
अन् यायकारक वसाली झालेली नाऊी. तथावप, सदर रक् कम ाेतक-याींना ूकाचवेळी परतकेड 
करूे आर्थहकदृष ्या अाक् य असल् याने अपात्र किाहच ेरूपाींतर कर यात ये न ३, ५ व ७ वर् े
मुदतीचे ऊप् त ेपाड यात आले आऊेत. 

 
----------------- 
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जयव हार (जज.ठाणे) येथील िषरष्ट् ठ लेेा अधधिारी याांनी महहलेशी िेलेली गवितचन 

(२०) *  ९८२६   श्री.स्पेश म् हार े (शभिांडी पिूच) :   सन्माननीय सािचजननि बाांधिाम 
(सािचजननि उपक्रम िगळून) मांरी पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१)  िव् ऊार (जि.ठाूे) येथील सावहिधनक बाींधकाम ववगाग येथ ेगेल्या २ वर्ाहपासान कायहरत 
असलेले वतरष ठ लेखा अर्धकारी रीरी.गूेा ठाकरे याींनी ूका आददवासी मदऊलेचा ववनयगींग 
केल् याबाबत ददनाींक ९ िानेवारी, २०१५ रोिी वा वरया सुमारास िव् ऊार पोमलस थ थानकात गुन्ऊा 
नोंदववला आऊे तसेच रीरी.ठाकरे याींच् यावव झध् द अनेक लोक्रकधतधनधी याींनी अर्धिक अमगयींता 
सावहिधनक बाींधकाम मींडळ, ठाूे याींचेकड ेतरारी केल् या आऊेत, ऊे खरे आऊे काय, 
(२) तसेच रीरी.ठाकरे ऊे ददनाींक १० िानेवारी, २०१४ पासान कामावर येत नसल् यामुळे वर याींचेकड े
्रकलींबबत असलेल्या ववकास कामाींचा धनधी मींिारीअगावी परत िा  नये म् ऊ ाून ाासनान े
कोूती ्पाययोिना केली वा कर यात येत आऊे, 
(३) असल् यास, ्परोक्त ्रककरूाींबाबत ाासनाने चककाी केली आऊे काय, चककाीत काय 
आढळान आले व तदनुसार रीरी.ठाकरे, वतरषठ लेखा अर्धकारी याींच्यावव झध्द ाासनान ेकोूती 
कारवाई केली वा करयात येत आऊे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारूे काय आऊेत ? 
  
श्री. चांद्रिाांत पाटील : (१) ऊोय. 
(२) रीरी.ठाकरे ऊे दद.९.१.२०१५ पासान सा.बाीं.ववगाग, िव् ऊार येथे अनुपजथथत आऊेत. तथावप, 
रीरी.ठाकरे याींच् याकड े ददनाींक १५.१.२०१५ पासान खारलँड डवे् ऊलपमें् डडव् ऊीिन कळवा येथील 
ववगागीय लेखापाल या पदाचा अधततरक् त कायहगार दे यात आला असान, रीरी.ठाकरे ऊे सध् या 
खारलँड डवे् ऊलपमें् ववगाग, कळवा येथ े ्पल ध असल् यान,े सा.बाीं.ववगाग, िव् ऊार येथील 
कामाकािासींदगाहत वर याींच् याच सवेेचा ्पयोग करून ेे याबाबत मऊालेखाकार कायाहलयान े
कळववले आऊे. वर यानसुार अधीिक अमगयींता, याींनी रीरी.ठाकरे याींना िव् ऊार सा.बाीं.ववगागातील 
्रकलींबबत कामकाि पाऊ याच् या साचना ददल् या आऊेत. 
(३) सद्यःजथथतीत पोलीसाींमाकह त गुन् ऊा तपासाधीन आऊे. पोलीसाींकडान गुन् ्यासींदगाहतील 
अींधतम अऊवाल ्रकाप् त झाल् यानींतर, रीरी.ठाकरे ऊे मऊालेखाकार, नागपार याींच् या आथ थापनेवरील 
अर्धकारी असल् यान े ववगागीय चककाीच् या अनुर्ींगान,े मऊालेखाकार, नागपार कायाहलयास 
कळवव यात येईल. 
(४) ्रकश् न ्द्् ावत नाऊी. 

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

शसांधुदगुच जजल््यातील दोडामागच नतलारी राज्यमागाचचे डाांबरीिरणाचे  
िाम ननिृष्ट्ट दजाचचे िेल्याबाबत 

 (२१) *  ८०१७   श्री.िवभि नाईि (िुडाळ) :   सन्माननीय सािचजननि बाांधिाम (सािचजननि 
उपक्रम िगळून) मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) मसींधुदगुह जिल््यातील दोडामागह धतलारी रायमागाहचे नव्याने करयात येूारे डाींबरीकरूाच े
काम अपाूह तसेच धनकृष् दिाहचे झाले असल्याच ेमाऊे िानेवारी, २०१५ मध्ये वा वरया 
दरम्यान धनदाहनास आले आऊे, ऊे खरे आऊे काय, 
(२) असल्यास, ्क्त रथवरयाचे काम अधहव् व धनकृष् दिाहच ेझाल्यामुळे रथता अनेक दठकाूी 
्खडा लागल्याने वाऊनधारकाींना त्रास सऊन करावा लागत आऊे, ऊेऊी खरे आऊे काय, 
(३) असल्यास, याबाबत ाासनान ेचककाी केली आऊे काय, चककाीत काय आढळान आले व 
तदनुसार सदर राय मागाहचे डाींबरीकरू धनकृष् दिाहचे करूाऱयाींवव झध्द  ाासनान े कोूती 
कारवाई  केली वा करयात येत आऊे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारूे काय आऊेत ? 
  
श्री. चांद्रिाांत पाटील : (१) व (२) नाऊी. 
(३) व (४) ्रकश् न ्द्् ावत नाऊी. 

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

गयव हाणफाटा ते जेएनपीटी, जासई नािा (जज.रायगड)  
पषरसरासाठी पयाचयी रस्त् ता तयार िरणेबाबत 

  

(२२) *  ७६२४   श्री.धवयचशील पाटील (पेण), श्री.सुभाष उफच  पांडडतशेठ पाटील (अशलबाग), 
श्री.राज पुरोहहत (िुलाबा), श्री.समीर िुणािार (हहांगणघाट), श्री.बाबुराि पाचणे (शशस्र), 
श्री.प्रशाांत ठािूर (पनिेल), श्री.मनोहर भोईर (उरण) :   सन्माननीय सािचजननि बाांधिाम 
(सािचजननि उपक्रम िगळून) मांरी पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) पनवेल-्रू (जि.रायगड) येथील रथवरयावरील गव्ऊाूका्ा त ेिेूनपी्ी,िासई नाका या 
मागाहवर मोयया ्रकमाूावर अविड वाऊनाींची वाऊताक  ऊोत असल्यामळेु वरया पतरसरात 
वाऊताकीच्या अनेक समथया धनमाहू  ऊो न सदरील वळू रथवरयावर अनके ्रकवाााींच ेअपेातान े
मवृरया ऊोत असल्याचे माऊे िानेवारी, २०१५ मध्ये वा वरया सुमारास धनदाहनास आले आऊे, ऊे 
खरे आऊे काय, 
(२) असल्यास, सदर रथवरयाींच्या वळूावर कठडा नसलेले तसचे धोकादायक तलाव याच 
मागाहवर असल्यान े सदरऊा रथवरयावर सुरक्षिततेच्या ्पाययोिना राबवान नागतरकाींच े ्रकाू 
वाचववयाबाबतची मागूी िासई आणू गव्ऊाू येथील रीमामथथाींनी ाासनाकड ेकेली आऊे, ऊेऊी 
खरे आऊे काय, 
(३) असल्यास, ्परोक्वर ा ्रककरूी ाासनाने चककाी केली आऊे काय, चककाीत काय आढळान 
आले व तदनुसार ्परोक्त रथवरयासाठी पयाहयी रथता ्पलध क झन वाऊतुकीच्या समथया व 
अपेाताचे ्रकमाू कमी करयाच्यादृष्ीने ाासनाने कोूती कायहवाऊी केली वा करयात येत 
आऊे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारूे काय आऊेत ? 
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श्री. चांद्रिाांत पाटील : (१) नाऊी. 
(२) गारतीय राषरीय रािमागह ्रकार्धकरू याींच्या अखवरयारीतील रथवरयाच्या लाींबीत कोूताऊी 
तलाव येत नसान या सींबींधान ेकोूतीऊी तरार ्रकाप्त झालेली नाऊी. 
(३) रथवरयावरील वाऊतकु वदहळ ववचारात ेेता रथवरयाच्या ८.१५ कक.मी. लाींबीत रथवरयाच े
सऊापदरीकरू करयाच्या कामाच्या धनववदा गारतीय राषरीय रािमागह ्रकार्धकरू याींच्या 
माकह त मागववयात आले आऊे. 
(४) ्रकश्न ्द्् ावत नाऊी. 

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

चांदगड तालुक् यातील (जज.िोल् हापूर) मोटणिाडीफाटा ते इसापूर तसचे तारेिाडी 
हलगे बांधारा ि मरणहोळ या रस्त् त् याांया दसु्स्त्तीबाबत 

  

(२३) *  ८७५७   श्रीमती सां यादेिी देसाई-िुपेिर (चांदगड), श्री.भास्त्िर जाधि (गुहागर) :   
सन्माननीय सािचजननि बाांधिाम (सािचजननि उपक्रम िगळून) मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
  

(१) चींदगड तालुक् यातील (जि.कोल् ऊापार) मो्ूवाडीका्ा ते इसापार तसेच मऊाराषर-कनाह्क 
सीमा गागाला िोडूारा तारेवाडी ऊलगे बींधारा व मरूऊोळ या रथ वर याची मोठया ्रकमाूात 
दरुावथ था झाली आऊे, ऊे खरे आऊे काय, 
(२) असल् यास, याबाबत ाासनान ेचककाी केली आऊे काय, चककाीत काय आढळान आले व 
तदनुसार सदर रथवरयाींची द ुझथती लवकरात लवकर करयाबाबत ाासनान े कोूती कायहवाऊी 
केली वा करयात येत आऊे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारूे काय आऊेत व याबाबतची सद्य:जथथती काय आऊे ? 
  
श्री. चांद्रिाांत पाटील : (१) व (२) ्रकश् नाधीन मो्ूवाडी का्ा त ेइसापार या रथ वर याच् या ूका ू 
१८.०० कक.मी. लाींबीपैकी ५.४०० कक.मी. लाींबीतील मिबुतीकरू व डाींबरीकरूाची काम े पाूह 
असान ्वहरीत लाींबीतील मि बतुीकरू व डाींबरीकरूाची कामे धनधी धनकर् व ्रकाथम् यरमान े
ऊाती ेे याचे धनयोिन आऊे. सद्यजथथतीत ्वहरीत लाींबीतील खडाड ेग झन रथ ता वाऊतुकीसाठी 
सुजथथतीत ठेव यात आला आऊे. 
     तारेवाडी ऊलगे बींधारे ऊा रथ ता खडाड े ग झन वाऊतकुीसाठी सुजथथतीत ठेव यात आला 
आऊे. 
     मरूऊोळ रथ ता रीमा.मा. दिाहचा असान देखगाल व द ुझथ तीसाठी जिल् ऊा पतरर्देकड ेआऊे. 
सदर रथ वर याच् या ूका ू ३.७०० कक.मी. लाींबीपकैी १.९०० कक.मी. लाींबी खािगी िममनीतान व 
१.८०० कक.मी. लाींबी वन ऊद्दीतान िात.े वन ववगागाची मान् यता ममळाल् यास रथ ता द ुझथ ती 
कर याचे धनयोिन आऊे. 
(३) ्रकश् न ्द्् ावत नाऊी. 

----------------- 
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सेनगाांि (ता. जज.हहांगोली) येथील सिना येथील पुलाचे  
िाम सात िषाचपासून अपूणच असल्याबाबत 

  

(२४) *  ५६१८   श्री.सांतोष टारफे (िळमनुरी), श्री.अब् दलु सत्तार (शसल्लोड), श्री.विजय 
िडटे्टीिार (ब्रम्हपूरी), श्रीमती ननमचला गावित (इगतपूरी), श्री.अशमन पटेल (मुांबादेिी)  :   
सन्माननीय सािचजननि बाांधिाम (सािचजननि उपक्रम िगळून) मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
  

(१) सेनगाींव (ता. जि.दऊींगोली) येथील सवना येथील गावालगत असलेल् या पलुाच ेकाम सात 
वर्ाहपासान अपाूह असल् याने पावसायायात ताींडायाचा व सवना गावाचा सींपकह  तु ा्न ाालेय 
ववद्यार्थ याांची तसेच नागतरकाींची गैरसोय ऊोत असल् याचे माऊे िानेवारी, २०१५ मध्ये वा वरया 
दरम्यान धनदाहनास आले आऊे, ऊे खरे आऊे काय, 
(२) असल् यास, याबाबत ाासनान ेचककाी केली आऊे काय, चककाीत काय आढळान आले व 
तद्नुसार सदर पलुाच ेकाम लवकरात लवकर करयाबाबत ाासनाने कोूती कायहवाऊी केली वा 
करयात येत आऊे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारूे काय आऊेत तसेच सदर पुलाच्या कामास ववलींब लावूाऱया 
व्यक्तीींवव झध्द ाासनाने कोूती कारवाई केली वा करयात येत आऊे ? 
  
श्री. चांद्रिाांत पाटील : (१) अींात: खरे आऊे. 
     तथावप सदर दठकाूी वळू रथता केल्यामुळे ताींडायाचा व सवना गावाचा सींपकह  तु्लेला 
नाऊी. 
(२) व (३) कामासाठी आवश्यक अनुदान ्पलध न झाल्याने कीं त्रा्दाराींची देयके अदा करूे 
ाक्य झाले नाऊी. कीं त्रा्दाराींनी आवश्यक काम वरयामुळे थथर्गत ठेवले आऊे. सद्य:जथथतीत, 
पुलाच्या थतींग व अींवरयपादाच्या पायाचे काम पाूह झाले आऊे. अींवरयपादाचे काम ्रकगतीत आऊे. 
सदरऊा कामाकरीता अनुदान ्पलध क झन देयाच ेधनयोिन आऊे. 

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

ठाणे-बेलापूर औद्योधगि पट्टयातील िां पन् या बांद पडत असल् यामळेु 
हजारो िामगार बेिार होत असल् याबाबत 

  

(२५) *  ६९१६   श्री.सांदीप नाईि (ऐरोली), श्री.जजतेंद्र आयव हाड (मुांब्रा िळिा) :   सन्माननीय 
उद्योग मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) ठाूे-बेलापार औद्योर्गक पट्टयातील िवळपास ४६६ कीं पन् या बींद पडल् या असल् याची बाब 
माऊे िानेवारी, २०१५ मध् ये वा वर यादरम् यान धनदाहनास आली आऊे, ऊे खरे आऊे काय, 
(२) असल् यास, ूवढ्या सीं् येन े कीं पन् या बींद पडल् यामुळे ऊिारो कामगाराींवर बेकारीची वळे 
आली आऊे, ऊे खरे आऊे काय, 
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(३) असल् यास, कामगाराींना पावहवत रोिगार ममळावा या ्दे्दाान े सदर कीं पन् या पुन् ऊा सु झ 
कर याच् या दृष ्ीने ाासनान ेकोूती ्पाययोिना केली वा करयात येत आऊे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारूे काय आऊेत ? 
 

श्री. सुभाष देसाई : (१) व (२) अींातः खरे आऊे. 
     नवी मुींबई िेत्रातील माऊे केरिटुवारी-२०१५ पयांत ्वर पादन सुरू केलेले ूका ू ३३०२ ्परम 
नोंदूीकृत आऊेत. सद्यःजथथतीत औद्योर्गक ्रकगूना सवेिू-२००८ नुसार नवी मुींबईतील 
२४० ्द्योग े्क बींद असल् याच ेआढळले. 
     ्वर पादनास मागूी, खेळत ेगाींडवलाचा अपुरा पुरवठा, कच् चा माल अनुपल धता, ववि 
ी्ंचाई, बािारपेठेचा अगाव, व् यवथ थापकीय अडचूी, बािारपेठेतील थ पधाह व इतर ववववध 
कारूाथ तव काऊी ्द्योग िीवनिम न ठरूे अपेक्षित आऊे. वर यासाठी असे िीवनिम नसलेला 
्द्योग वेळोवेळी कालाींतराने बींद ऊोत असला तरी वर याची िागा, इमारत व इतर मालमवर ता 
याींचे ऊथ ताींतरू ऊो न नवीन ्द्योग वर या दठकाूी ्रकथ थावपत ऊोत असतो, ऊी वथ तुजथथती 
आऊे. 
     नवी मुींबईतील िेत्रात ४९८ अथ थायी ्द्योग े्क असान वर यामध् ये यींत्रसामुरीमीची 
गुींतव ाूक रू.२३९११.७७ लाख इतकी असान वर यात १४२६७ थ थाधनक लोकाींना रोिगाराच् या सींधी 
्पल ध झाल् या आऊेत. तसेच, ३३०२ थ थायी ्द्योग े्क नोंदूीकृत असान यींत्रसामुरीमीची 
गुींतव ाूक रू.१९५५६७.२२ लाख इतकी असान वर यात १००६६५ थ थाधनक लोकाींना रोिगार ्रकाप् त 
झालेला आऊे. 
(३) रा यात नवीन ्द्योग यावते व ्द्योग े्क बींद पडा नये यासाठी मऊाराष र ाासनान े
औद्योर्गक धोरू २०१३ िाऊीर केले असान वर याची अींमलबिावूी माऊे ूव्रकल, २०१३ पासान 
सुरू झाली आऊे. 
      या धोरूात मागील धोरूापेिा अर्धकच् या सोयी सवलतीचा समावेा आऊे. तसेच 
पुनरू िीवनिम नसलेल् या तसेच बींद े्कासाठी ववाेर् अगय योिना माऊे मे, २०१३ पासान 
लागा केली आऊे. या योिनेअींतगहत पात्र े्काींनी ाासनाची देूी ूक रकमी गरल् यास व् याि व 
दींडव् याि माक कर यात येत.े 
(४) ्रकश् न ्द्् ावत नाऊी. 

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

िोल् हापूर येथील जजल् हा उपननबांधिाने लाेो स्पयाांचा बुडविलेला महूसल 

(२६) *  ९३३४   डॉ.सुजजत शमणचेिर (हातिणांगले), श्री.राजेश क्षीरसागर (िोल्हापूर उत्तर), 
श्री.प्रिाश आत्रबटिर (राधानगरी) :   सन्माननीय सहिार मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
  

(१) कोल् ऊापार येथील जिल्ऊा ्पधनबींधक सुधनल मारापारकर याींनी लाखो  झपयाींच्या ाासकीय 
मऊसालाच ेनकुसान केल्याच ेववगागीय सऊधनबींधक रािेंद्र दरोड ेयाींना माऊे डडसेंबर, २०१४ च् या 
सुमारास सादर केलेल् या अऊवालात थ पष ् झाले ऊे खरे आऊे काय, 
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(२) असल् यास, ऊा अऊवाल पढुील कारवाईकतरता रा य दिता किाींच् या ्पधनबींधकाकड े
पाठववला आऊे, ऊे ऊी खरे आऊे काय, 
(३) असल् यास, या ्रककरूी सींबींर्धत दोर्ीींवर कोूती कारवाई केली वा कर यात येत आऊे, 
(४) अद्याप कारवाई केली नसल् यास, ववलींबाची कारूे काय आऊेत ? 
  
श्री. चांद्रिाांत पाटील : (१) ऊोय. 
(२) ऊोय. 
(३) व (४) सदर ्रककरू छाननी अर्धन असान या ्रककरूी पुराव्यासऊ दोर्ारोप धनजश्चत 
करयासाठी पुराव्याींच्या दथतऐविाींच्या ्रकतीींची आवश्यकता असल्याने ्क्त दथतऐविाींच्या 
साींिाकीत ्रकती सादर करूेबाबत ववगागीय सऊधनबींधक, सऊकारी सींथथा, कोल्ऊापार याींना 
सऊकार आयुक्त व धनबींधक, सऊकारी सींथथा याींनी कळववलेले आऊे. ्क्त पुराव्याींची 
दथतऐविाींच्या ्रकती ्रकाप्त झाल्यानींतर  मऊाराषर नागरी सेवा (माथत व अपील) धनयम १९७९ 
मधील तरतादीनुसार पुढील कायहवाऊी करयात येईल. 

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

यितमाळ जजल् हयात िॉटन िॉपपोररेशन फफ इांडडया या ितीन े 
िापूस ेरेदीम ये होत असलेला गवरयव यिहार 

  

(२७) *  ९२००   श्रीमती सीमाताई हहरे (नाशशि पजश्चम), श्री.अजजत पिार (बारामती), 
श्री.प्रदीप नाईि (किनिट), श्री.राहुल मोटे (पराांडा), श्री.भास्त्िर जाधि (गुहागर), श्री.जजतेंद्र 
आयव हाड (मुांब्रा िळिा), श्री.रमेश िदम (मोहोळ),  श्री.हदलीप िळस-ेपाटील (आांबेगाि), श्री.राहुल 
जगताप (श्रीगोंदा), श्री.अिधूत तटिरे (श्रीिधचन), श्री.हसन मुश्रीफ (िागल), श्री.हनुमांत डोळस 
(माळशशरस), श्री.हदलीप सोपल (बाशी), श्री.समीर िुणािार (हहांगणघाट), श्री.सुरेश लाड 
(िजचत) :   सन्माननीय पणन मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) यवतमाळ जिल् ्यात सीसीआयने (कव्न कापनरेान  क इींडडया) समुारे १० लाख जक्वीं्ल 
कापसाची खरेदी केली असान वर यात मोयया ्रकमाूात गैरव्यवऊार झाला असल् याची तरार 
सींबींर्धत पोलीस थ थानकात माऊे िानेवारी, २०१५ मध् ये वा वर यादरम् यान केली आऊे,ऊे खरे आऊे 
काय, 
(२) वर याच्रकमाू े वधाह जिल् ्यातील दऊींगूेा् येथील ाेतक-याींकडान सीसीआयन े (कव्न 
कापनरेान  क इींडडया) खरेदी केलेल् या कापसात तेथील ाेतक-याींना समुारे ३ ्क् क् याींपयहत ता् 
दाखववली आऊे, ऊे ऊी खरे आऊे काय, 
(३) असल् यास, यासींदगाहत चककाी कर यात आली आऊे काय, चककाीत काय आढळान आले व 
तद्नुसार दोर्ीींवर पुढे कोूती कारवाई केली वा कर यात येत आऊे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारूे काय आऊेत ? 
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श्री. चांद्रिाांत पाटील : (१) सदर ्रकश् न ऊा गारतीय कपास धनगम मयाह. (CCI) कें द्र ाासनाच् या 
धनयींत्रूाखालील ूिन् सीबाबत असान गारतीय कपास धनगमकड े अाा ्रककारच् या 
गैरव् यवऊाराबाबत कोूतीऊी तरार ्रकाप् त झालेली नाऊी. 
(२) दऊींगूेा् येथील कापास खरेदी व वर याच े विन ऊे कृवर् ्वर पन् न बािार सममतीच् या 
आवारात व वर याींच् या अर्धका-याींच् या ्पजथथत धनयमानुसार ऊोते. वर यामळेु अाा ्रककारची 
कोूतीऊी तरार गारतीय कपास धनगम मयाह.याींच् याकड े्रकाप् त झालेली नाऊी. 
(३) व (४) ्रकश् न ्द्् ावत नाऊी. 
                                            ----------------- 

ठाणे शहरातील िोपरी येथील आहदिासी मुलीां या शासिीय िसनतगहृातील गवरसुविधाांबाबत 

(२८) *  ६६२९   श्री.जयप्रिाश मुांदडा (बसमत), श्री.सुभाष साबण े(देगलूर), श्री.जजतेंद्र आयव हाड 
(मुांब्रा िळिा), श्री.राहुल जगताप (श्रीगोंदा), श्री.रमेश िदम (मोहोळ), श्री.किसन िथोरे 
(मुरबाड), श्री.हसन मशु्रीफ (िागल), श्री.अजय चौधरी (शशिडी), श्रीमती सांगीता ठोंबरे (िेज), 
श्रीमती मननषा चौधरी (दहहसर), श्री.प्रशाांत बांब (गांगापूर), श्री.शरददादा सोनिणे (जुन्नर) :   
सन्माननीय आहदिासी वििास मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
 (१) ठाू,े कोपरी येथील आददवासी ाासकीय वसधतगऊृामध् ये ठाूे, पालेर, रायगड, नामाक 
इ.दठकाूाऊान मािूासाठी आलेल् या मुलीींच् या समथ या सोडववल् या िात नसान आददवासी 
ववकास ववगागातील अर्धका-याींच् या छळाच् या धनर्ेधाथह वर याींनी आवर मदऊन कर याचा ददनाींक १४ 
िानेवारी, २०१५ रोिी वा वरयासुमारास मा.आददवासी ववकास मींत्री, आददवासी आयुक् त याींचकेड े
धनवेदनाद्वारे इाारा दे न आींदोलन ऊी केले ऊोते, ऊे खरे आऊे काय, 

(२) असल् यास, या आींदोलनात सऊगागी झाल् याची मािा म् ऊ ाून ूका मुलीला वसतीगऊृातान 
काढान ्ाकले असान ्वहरीत ६३ मुलीींनी या ्रककारामुळे वसतीगऊृ सोड याचा धनूहय ेेतला 
आऊे, ऊे खरे आऊे काय, 
(३) असल् यास, ्क् त ्रककरूी चककाी केलेली आऊे काय व वरयात काय आढळान आले व 
वर यानुसार आतापयांत कोूती कायहवाऊी केली वा कर यात येत आऊे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारूे काय आऊेत ?  

श्री. विष्ट् णु सिरा : (१) ऊे खरे नाऊी. 
(२) ऊे खरे नाऊी. 
     आींदोलनात सऊगागी झाल् याची मािा म् ऊ ाून कोूवर याऊी ववद्याथीनीला वसतीगऊृातान 
काढलेले नाऊी. तसेच सदर वसतीगऊृातील अन् य ६३ मुलीींनी वसतीगऊृ सोड याचा धनूहय 
ेेतला असल् याची बाब खरी नाऊी. मात्र, ्रकथ तुत वसतीगऊृात सन २०१४-१५ या वर्ाहत ्रकवेमात 
ववद्याथींनीपकैी ूका ववद्याथीनीच् या पालकाींच े वावर्हक ्वर पन् न वसतीगऊृ ्रकवाेाच् या ववऊीत 
मयाहदेपेिा म् ऊूिचे रू.२,५०,०००/- पेिा अर्धक असानऊी वसतीगऊृ ्रकवेाावेळी पालकाींच ेवावर्हक 
्वर पन् न रू.१९,५००/- इतके नमाद केल् याची बाब धनदाहनास आल् यान ेसदर ववद्याथीनीचा ्रकवाे 
ाासन धनयमानुसार रद्द कर यात आला आऊे. 
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(३) ऊोय. 
         ्रककल् प अर्धकारी, ूकाजवरमक आददवासी ववकास ्रककल् प, बोरीवली, मुींबई याींनी सदर 
्रककरूाची चककाी केली आऊे. ववद्याथीनीच् या पालकाींचे वावर्हक ्वर पन् नासींबींधी ाऊाधनाा केली 
असता ववद्याथीनीच् या वडीलाींचे नोकरीपासान ममळूारे वावर्हक ्वर पन् न रू.२,६९,८८०/- इतके 
येत आऊे. वसतीगऊृ ्रकवेाासाठी सद्यःजथथतीत असलेली वावर्हक ्वर पन् न मयाहदा रू. २,५०,०००/- 
इतकी असल् यामुळे दद.११.११.२०११ व दद.१०.४.२०१३ च ेाासन धनूहयातील ववदऊत अ्ी-ाती 
नुसार सदरऊा ववद्याथीनी वसतीगऊृ ्रकवेाास पात्र नाऊी. वर यामुळे सदरऊा ववद्याथीनीचा 
वसतीगऊृातील ्रकवेा ्रककल् प अर्धकारी, ूकाजवरमक आददवासी ववकास ्रककल् प, बोतरवली, मुींबई 
याींनी ददनाींक १४.१.२०१५ चे पत्राद्वारे रद्द केला आऊे. 
(४) ्रकश् न ्द्् ावत नाऊी.                  

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

वपांपळनेर (ता.साक्री) येथील अनुदाननत आहदिासी आश्रमशाळेतील  
विद्याथीनीिर झालेला बलात् िार 

(२९) *  ११२२८   श्री.चांद्रिाांत सोनिणे (चोपडा), श्रीमती ननमचला गावित (इगतपूरी), 
श्री.अशमन पटेल (मुांबादेिी), श्री.विजय िडटे्टीिार (ब्रम्हपूरी), श्री.सांतोष टारफे (िळमनुरी), 
श्री.डी.एस.अहहरे (साक्री), अॅड.यशोमती ठािूर (सोनािणे) (नतिसा), श्री.अजुचन ेोतिर 
(जालना), श्री.िुणाल पाटील (धुळे ग्रामीण), श्री.गुलाबराि पाटील (जळगाि ग्रामीण) :   
सन्माननीय आहदिासी वििास मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
 (१) वपींपळनेर (ता.सारी) येथ े आददवासी ववकास ववगाग सींचमलत “नामदेव र्चीें ु पगारे 
अनुदाधनत आरीरमााळेतील” ववद्याथीनीवर बलावर काराची े्ना ददनाींक १४ डडसेंबर, २०१४ रोिी 
धनदाहनास आली ऊे खरे आऊे काय, 

(२) असल् यास, वपडीत ववद्याथीनीने वगहमाक्षिका व वथ तीगऊृ अर्धिकेला े्नचेी मादऊती 
दे नऊी े्ना ्ेडकीस ये  नये म् ऊ ाून ववद्याथीनी व धतच् या पालकाींवर दडपू आूले ऊे 
खरे आऊे काय, 
(३) असल्यास, ्क्त ्रककरूी ाासनाने चककाी केली आऊे काय व वरयात काय आढ्ळान 
आले तसेच सींाधयत त झूाींसऊ वगहमाक्षिका व वथ तीगऊृ अर्धिकेवर ाासनान ेकाय कायहवाऊी 
केली आऊे वा करयात येत आऊे ? 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारूे काय आऊेत ? 

श्री. विष्ट् णु सिरा : (१) ऊोय, ऊे खरे आऊे. 
(२) ददनाींक १४.१२.२०१४ ते १५.१२.२०१४ सकाळपयांत ववद्यार्थ यीनी आरीरमााळेत नसल् याच े
अर्धक्षिका, मु् याध् यापक व अन् य कमहचारी याींच् या िबाबात नोंदववले आऊे. तथावप सदर 
े्नेची मादऊती ्रककल् प कायाहलयास ााळा व् यवथ थापनेने ददली नाऊी. सदर े्ना 
दडप यासाठी दद.१५.१२.२०१४ रोिी वपडीत मलुगी व तीचे पालक याींचकेडान माकीपत्र मलऊान 
ेे यात आल् याचेऊी चककाीत आढळले. 
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(३) सदर ्रककरूी चककाी कर यात येवान चककाीत ्पल ध कागदपत्र व मादऊतीनासार 
ााळेतील अर्धक्षिका रीरीमती सववता वाे व इयवर ता १२ वी च् या वगह मािीका रीरीमती पोणूहमा 
मगन गामरे याींना ददनाींक २५.१२.२०१४ पासान धनलींबबत कर यात आलेले असान े्नेाी 
सींबींर्धत आरोपीींवर दद.२४.१२.२०१४ रोिी गुन् ऊा दाखल कर यात आलेला आऊे. 
(४) ्रकश् न ्द्् ावत नाऊी. 

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

ठाणे जजल् ्यातील शभिांडी ठाणे रोडिरील िशळेी येथ ेिल् याण सांगम इन् राटेि 
प्रा.शल.या िां पनीन ेटोलनािा सुस् िेल्याबाबत 

(३०) *  ८९६७   श्री.जयांत पाटील (इस्त्लामपूर), श्री.जजतेंद्र आयव हाड (मुांब्रा िळिा), श्री.रमेश 
िदम (मोहोळ), श्री.हदलीप िळस-ेपाटील (आांबेगाि), श्री.हनमुांत डोळस (माळशशरस), श्री.राहुल 
जगताप (श्रीगोंदा), श्री.अिधतू तटिरे (श्रीिधचन), श्री.भास्त्िर जाधि (गुहागर), श्री.सुरेश लाड 
(िजचत), श्री.हसन मुश्रीफ (िागल), श्री.किसन िथोरे (मुरबाड) :   सन्माननीय सािचजननि 
बाांधिाम (सािचजननि उपक्रम िगळून) मांरी पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) ठाूे जिल् ्यातील मगवींडी-ठाूे रोडवरील काळेी येथ ेकल् याू सींगम इन् रा्ेक ्रका.मल.या 
कीं पनीने ्ोलनाका ्गा झन माऊे िानेवारी, २०१५ मध्ये वा वरयादरम्यान ्ोल सु झ केला आऊे, ऊे 
खरे आऊे काय, 
(२) असल् यास, सदर ्ोलनाक् याच् या ववरोधात ाेकडो ्ेम् पो चालकाींनी ददनाींक ५ िानेवारी, 
२०१५ मध् ये वा वर यादरम् यान मोचाहचे आयोिन केले ऊोते, ऊे ऊी खरे आऊे काय, 
(३) असल् यास, याबाबत चककाी कर यात आली आऊे काय, चककाीत काय आढळान आले व 
तदनुसार सदर ्ोलनाका बींद करूेबाबत ाासनान ेकोूती कायहवाऊी केली वा कर यात येत 
आऊे, 
(४) अद्याप कोूतीच कायहवाऊी केली नसल् यास ववलींबाची कारूे काय आऊेत ? 
 

श्री. चांद्रिाांत पाटील : (१) नाऊी, 
     सदर ्रककल् पाकतरता  पथकर दद.१७.११.२०११ पासान सु झ कर यात आला आऊे. 
(२) ऊोय. 
(३) दद.५.१.२०१५ रोिी मोच् याह दरम् यान ्रकाप् त धनवेदनातींगहत ्रकमुख माग या ऊया ाासन 
पतरपत्रका्रकमाूे ५.०० कक.मी. पतरसरातील नागरीकाींना ्ोल वसलुी सवलत ममळ याववर्यी, 
थ थाधनक रदऊवाश् याींना ्ेम्पोकरीता म् ऊूिेच ऊलक् या व् यापारी मालवाऊताक करूा-या 
वाऊनाींकरीता  (LCV) पास सवलत ममळाली पादऊि,े रथ वर यावरील खडाड े गरूे तसेच सोयी 
सुववधा पुरववूे या ऊोवर या. 
     ्ेम् पो या वाऊन ्रककाराकतरता पास दे याची तरताद पथकर अर्धसाचनेत नाऊी. 
     रथ वर यावरील खडाड े गर यात आले असान रथ ता वाऊताकीस सुजथथतीत आऊे. 
करारपत्रा्रकमाूे इतर सुववधा ्पल ध क झन दे याववर्यी ्रककल् प कीं त्रा्दारास सुचना दे यात 
आल् या असान वर यानसुार कायहवाऊी कर यात येत आऊे. 
(४) ्रकश् न ्द्् ावत नाऊी. 

----------------- 
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सािचजननि बाांधिाम उपविभाग, िन्नड अांतगचत मे.सांत सतरामदास िन् स्त् रक् शन चाळीसगाांि 
याांना िामे न िरता देयि अदा िेल्याबाबत 

(३१) *  ९५७९   श्री.हषचिधचन जाधि (िन्नड) :   सन्माननीय सािचजननि बाांधिाम 
(सािचजननि उपक्रम िगळून) मांरी पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
 (१) सावहिधनक बाींधकाम ्पववगाग कन् नड अींतगहत अींमळनेर-नागपार-कन् नड व बोरगाव-देवगाींव 
्ोका या रथ वर यावर मे. सींत सतरामदास कन् थ रक् ान चाळीसगाींव याींना कामे न करता लाखो 
 झपयाींची देयके अदा कर यात आल् याबाबत थ थाधनक लोक्रकधतधनधी ददनाींक १६ डडसेंबर, २०१४ 
रोिी वा वरया सुमारास पत्राव् दारे तरार केली आऊे, ऊे खरे आऊे काय, 

(२) असल् यास, याबाबत ाासनान ेचककाी केली आऊे काय, चककाीत काय आढळान आले व 
तदनुसार सींबींर्धत अमगयींता व कीं त्रा्दार याींच्यावव झध्द ाासनान े कोूती कारवाई केली वा 
करयात येत आऊे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारूे काय आऊेत ? 

श्री. चांद्रिाांत पाटील : (१) ऊोय, धनवेदन ्रकाप्त  आऊे. 
(२) व (३) अर्धिक अमगयींता, दिता व गुू धनयींत्रू, मींडळ औरींगाबाद याींचेमाकह त चककाी 
आदेमात करयात आली आऊे. ्रकाप्त अऊवालानुसार, कायहवाऊी करयाचे धनयोिन आऊे. 

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

िवभििाडी- गगनबािडा (जज.शसांधुदगूच) तसेच विजयदगुच-िोल्हापूर मागाचिरील िस्ळ त ेएडगाि 
या रस्त्त्याांची िामे ननिृष्ट् ट दजाचची झाल्याबाबत 

(३२) *  ५७१०   श्री.िालीदास िोळांबिर (िडाळा), श्री.किसन िथोरे (मुरबाड), श्री.जजतेंद्र 
आयव हाड (मुांब्रा िळिा), श्री.िवभि नाईि (िुडाळ), श्री.हसन मुश्रीफ (िागल), श्री.हनुमांत डोळस 
(माळशशरस), श्री.पाांडुरांग बरोरा (शहापूर), श्री.जयांत पाटील (इस्त्लामपूर), श्री.भास्त्िर जाधि 
(गुहागर), श्री.रमेश िदम (मोहोळ) :   सन्माननीय सािचजननि बाांधिाम (सािचजननि उपक्रम 
िगळून) मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) म  सींधुदगुह जिल््यातील वैगववाडी-गगनबावडा मु्य रथता  झीं दीकरू व डाींबरीकरूाच े सु झ 
असलेले काम अवरयींत धनकृष् दिाहच ेझाले असल्यान ेवरयाची चककाी केली िावी अाी मागूी 
थथाधनक नागतरकाींकडान माऊे िानेवारी, २०१५ मध्ये वा वरया दरम्यान केली आऊे, ऊे खरे आऊे 
काय, 
(२) ववियदगुह-कोल् ऊापार मागाहवरील क झळ त े ूडगाव रथ वर याच े डाींबरीकरूाच ेकामऊी धनकृष ् 
दिाहचे झाल् याचे माऊे िानेवारी, २०१५ मध् ये वा वर या दरम् यान धनदाहनास आले, ऊे ऊी खरे आऊे 
काय, 
(३) असल्यास, याबाबत ाासनान ेचककाी केली आऊे काय, चककाीत काय आढळान आले व 
तदनुसार सदर रथवरयाींची काम ेधनकृष् दिाहची करूाऱयाींवव झध्द ाासनाने कोूती कारवाई केली 
वा करयात येत आऊे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारूे काय आऊेत व याबाबतची सद्यःजथथती काय आऊे ? 
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श्री. चांद्रिाांत पाटील : (१) व (२) ऊोय, ्रकश्नाींकीत कामाची चककाी करावी अाी मागूी 
करयात आली आऊे. 
(३) व (४) अर्धिक अमगयींता, दिता व गुू धनयींत्रू मींडळ, नवी मुींबई याींच ेमाकह त चककाी 
आदेमात करयात आली आऊे. ्रकाप्त अऊवालानुसार कायहवाऊी करयाचे धनयोिन आऊे. 

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

राज् यातील िृवष उत्पन्न् ा बाजार सशमत् याांम ये ेरेदीदारािडून  
आडत घे यात येत असल्याबाबत 

  

(३३) *  ६०३१   श्री.राहुल जगताप (श्रीगोंदा), श्री.जजतेंद्र आयव हाड (मुांब्रा िळिा), श्री.हदलीप 
िळस-ेपाटील (आांबेगाि), श्री.हनमुांत डोळस (माळशशरस), श्री.अिधूत तटिरे (श्रीिधचन), 
श्री.भास्त्िर जाधि (गुहागर), श्री.सरेुश लाड (िजचत), श्री.रमेश िदम (मोहोळ), श्री.हसन मुश्रीफ 
(िागल), श्री.मिरांद जाधि-पाटील (िाई), श्री.बाबुराि पाचणे (शशस्र), श्री.सदा सरिणिर 
(माहहम), श्री.सुननल राऊत (विक्रोळी), श्री.नरहरी णझरिाळ (हदांडोरी), श्री.सांदीपानराि भमुरे 
(पवठण), श्री.अशमत विलासराि देशमुे (लातूर शहर), श्री.सांग्राम थोपटे (भोर), अॅड.यशोमती 
ठािूर (सोनािणे) (नतिसा), श्री.अशमन पटेल (मुांबादेिी), श्री.नसीम ेान (चाांहदिली), श्री.विजय 
िडटे्टीिार (ब्रम्हपूरी), श्री.िुणाल पाटील (धळेु ग्रामीण), श्री.सुननल प्रभू (हदांडोशी), श्री.अजय 
चौधरी (शशिडी), श्री.सुरेश गोरे (ेेड आळांदी), डॉ.सतीश (अणासाहेब) पाटील (एरांडोल), 
श्री.छगन भजुबळ (येिला), श्री.राणाजगजीतशसांह पाटील (उस्त्मानाबाद), श्री.राहुल मोटे (पराांडा) : 
सन्माननीय पणन मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
 (१) रा यातील कृवर् ्वरपन्न् ा बािार सममवर याींमध्ये खरेदीदाराकडान आडत ेे याच् या पून 
सींचालकाींच् या धनूहयाला मा.पून मींत्री याींनी थ थर्गती दे न सवहसामान् य तोडगा काढ याबाबत 
आडते, व् यापारी, ऊमाल व ाेतक-याींची बैठक ेे न सममती थ थापन कर याचे आश् वासन माऊे 
डडसेंबर, २०१४ मध् ये वा वर या दरम् यान ददले आऊे, ऊे खरे आऊे काय, 

(२) तसेच रायातील कृर्ी ्वरपन्न बािार सममतीत ववरीसाठी आूयात येूाऱया मालाच्या 
आडत ्रकश्नाची समथया सोडववयासाठी ददनाींक १५ िानेवारी, २०१५ रोिी वा वरया सुमारास 
मा.पूनमींत्री याींनी सवह सींबींर्धताींची बैठक ेेतली ऊोती, ऊे खरे आऊे काय, 
(३) असल्यास, याबाबत ेेतलेल्या धनूहयाच े थोडक्यात थव झप काय आऊे व तद्नुसार 
ाेतकऱ याींना न्याय ममळयाबाबत आता पयांत काय कायहवाऊी करयात आली वा येत आऊे, 
(४) असल् यास, ाेतक-याींना आडत व दलाली अस ेअवािवी रक् कम गरावी लागत असल् यान े
ाेतकऱयाींना माल ववका न वरयाींच्या मालाला योग्य गाव ममळयासाठी व आडत खरेदीदाराींकडान 
वसाल करयासाठी बािार सममतीत वेगळी यींत्रूा राबववयाबाबत कोूती कायहवाऊी कर यात 
आली वा येत आऊे, 
(५) नसल् यास, ववलींबाची कारूे काय आऊेत तसेच बािारसममतीतील आडत रद्द कर यासाठी 
ाासनाचे धोरू काय आऊे ? 
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श्री. चांद्रिाांत पाटील : (१) व (२) ऊोय. 
(३) व (४) सवह सींबींर्धताींची बैठक दद.१५.१.१५ रोिी ेे यात आली. वर या बैठकीत सवह सींबींर्धत 
े्काींच् या ्रकधतधनधीची सममती गठीत कर यात ये न या सममतीच् या माकाराीनुसार पुढील 
कायहवाऊी कर याचा धनूहय ेे यात आला. 
(५) सममतीच् या माकाराीनसुार आडत बाबतच ेधोरू धनजश्चत कर यात येईल. 

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

ठाणे येथील िापूरबािडी पुला या ननिृष्ट् ट िामाबाबत 
  

(३४) *  ७०२४   श्री.जजतेंद्र आयव हाड (मुांब्रा िळिा), श्री.राहुल जगताप (श्रीगोंदा), श्री.रमशे 
िदम (मोहोळ), श्री.हसन मुश्रीफ (िागल), श्री.किसन िथोरे (मरुबाड), श्री.प्रताप सरनाईि 
(ओिळा माजजिडा) :   सन्माननीय सािचजननि बाांधिाम (सािचजननि उपक्रम) मांरी पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
 (१) ठाूे ाऊरातील कापारबावडी ्डाडाूपुलाचे काम अवर यींत धनकृष ् दिाहच े झाल् यान सदर 
पुलास तड ेगेल् याच ेधनदाहनास आले आऊे, ऊे खरे आऊे काय, 

(२) असल् यास, या ्रककरूाची चककाी कर यासाठी ूक सममती गठीत कर यात यावी अाी 
मागूी लोक्रकधतनीधीींनी (ओवळा-माजिवडा) ददनाींक ८ डडसेंबर, २०१४ रोिी मा.मु् यमींत्री 
मा.सावहिधनक बाींधकाम (सावहिधनक ्परम) मींत्री याींचेकड ेूका पत्राव् दारे केली आऊे, ऊे खरे 
आऊे काय, 
(३) तसेच ठाूे येथील कापारबावडी पुलाच् या धनकृष ् दिाहसींदगाहत, मा.सावहिधनक बाींधकाम 
मींत्री याींनी लोक्रकधतधनधीसमवते (म्ुींरिटा-कळवा) ददनाींक १५ िानेवारी, २०१५ रोिी पाऊूी क झन 
चककाी केली आऊे, ऊे खरे आऊे काय, 
(४) असल् यास, या ्रककरूाची चककाी केली आऊे काय, चककाीत काय आढळान आले तदनसुार 
दोर्ी अर्धका-याींवर कोूती कारवाई केली आऊे, 
(५) या ्रककरूाची अदयाप चककाी पाूह झाली नसल् यास, ववलींबाची कारूे काय आऊेत व 
पुलाचा वापर करूा-या वाऊनचालकाींच् या सुरक्षिततेसाठी ाासनान ेआवश् यक कोूती कायहवाऊी 
केली वा कर यात येत आऊे ? 
 

श्री. एिनाथ शशांदे : (१) नाऊी. 
(२) ऊोय. 
(३) ऊोय. 
(४) मऊामींडळाने ूक सदथयीय चककाी सममती थथापन केली असान सममतीचा अऊवाल 
अद्याप अ्रकाप्त आऊे. 
(५) चककाीच्या कामाचा वाव ववथततृ असल्यामुळे सममतीने मुदत वाढ मार्गतली आऊे. 
     ्परोक्त पुलाचा गाग वाऊतुकीसाठी खुला करयात आलेला नाऊी. आवश्यक चाचया 
पाूह झाल्यावर ्याबाबत धनूहय ेेयात येईल. 

----------------- 
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तलासरी (जज.पालघर) ि शशरपूर (जज.धुळे) येथील सरिारी मुलीां या िसनतगहृातील  
मुलीांना अन् नातून विषबाधा झाल् याबाबत 

(३५) *  ५२०९   श्री.अशमत विलासराि देशमुे (लातूर शहर), श्री.शरददादा सोनिणे (जुन्नर), 
श्री.समीर िुणािार (हहांगणघाट), श्री.प्रशाांत ठािूर (पनिले), श्री.राजेंद्र पाटणी (िारांजा), 
श्री.बाबुराि पाचणे (शशस्र), अॅड.आशशष शेलार (िाांदे्र पजश्चम), श्री.पाांडुरांग बरोरा (शहापूर), 
श्री.नरहरी णझरिाळ (हदांडोरी), श्री.राधािृष्ट् ण विे-ेपाटील (शशडी), श्री.रमेश िदम (मोहोळ), 
श्री.जजतेंद्र आयव हाड (मुांब्रा िळिा), श्री.अशमन पटेल (मुांबादेिी), श्री.अस्त् लम शेे  (मालाड 
पजश्चम), श्री.सांदीप नाईि (ऐरोली), श्री.किसन िथोरे (मुरबाड), श्री.स्पेश म् हार े(शभिांडी पूिच) :   
सन्माननीय आहदिासी वििास मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) आददवासी ववकास ्रककल् प, डऊा ाू अींतगहत असलेल् या तलासरी येथील सरकारी मुलीींच् या 
वसधतगऊृातील ३२ मुलीींना ददनाींक ९ िानेवारी, २०१५ रोिी तसचे मारपार (जि.धुळे) येथील 
ाासकीय आददवासी वसधतगऊृातील ववद्यार्थहनीना अन् नातान ववर्बाधा झाल् याच े धनदाहनास 
आले आऊे, ऊे खरे आऊे काय, 
(२) असल् यास, ्क् त ्रककरूी ाासनाने चककाी केली आऊे काय व वरयात काय आढळान आले 
व वर यानसुार सींबींर्धत दोर्ीींवर कोूती कारवाई केली वा कर यात येत आऊे, 
(३) नसल् यास, ववलींबाची कारूे काय आऊेत ? 
  
श्री. विष्ट् णु सिरा : (१) मुलीींचे ाासकीय वसतीगऊृ, तलासरी, जि.पालेर येथील २९ मुलीींना 
ददनाींक ९.१.२०१५ रोिी व मुलीींचे वसतीगऊृ, मारपार, जि.धुळे येथील १६ मलुीींना ददनाींक 
९.१.२०१५ रोिी रात्री िेवूानींतर िुलाब, ्ल्ी, पो्दखुीचा त्रास झाला ऊी बाब खरी आऊे. 
(२) ऊोय, चककाी कर यात आली आऊे. 
     मुलीींच ेाासकीय वसतीगऊृ, तलासरी, जि.पालेर येथील २९ मुलीींना ददनाींक ९.१.२०१५ 
रोिी रात्री िेवूानींतर िुलाब, ्लट्या, पो्दखुीचा त्रास झाल् यान ेरीमामीू रूग् ू ालय, तलासरी 
येथे और्धोपचार कर यात आले. वैद्यकीय अर्धकारी याींनी २९ मुलीींची तपासूी करून 
वर यापैकी २२ मुलीींची ्रककृती ठीक असल् याने वर याींना वसतीगऊृात पाठवव यात आले. ्वहतरत ७ 
मुलीींवर ्पचार करून ददनाींक १०.१.२०१५ रोिी वसतीगऊृात पाठवव यात आले. वैद्यकीय 
अधीिक, रीमामीू रूग् ू ालय, तलासरी याींनी वसतीगऊृात मुलीींनी ेेतलेल् या अन् नाच े नमनुे 
तपासूीसाठी ्पसींचालक, आरोग् य सेवा, रा य आरोग् य ्रकयोगााळा, पुूे येथे पाठवव यात 
आले. 
      मुलीींच ेाासकीय वसतीगऊृ, मारपार, जि.धुळे येथील १६ मलुीींना ददनाींक ९.१.२०१५ रोिी 
रात्री िेवूानींतर िुलाब, ्लट्या, पो्दखुीचा त्रास झाल् याने ्पजिल् ऊा रूग् ू ालय, मारपार येथे 
और्धोपचार करून ददनाींक १०.०१.२०१५ रोिी वसतीगऊृात पाठवव यात आले. वसतीगऊृातील 
ूका ववद्याथींनीच् या गावाने गावाऊान आूलेल् या िेवूाच् या ड यातील अन् नपदाथह  या 
खोलीतील मलुीींनी खाल् ले केवळ वर याच खोलीतील १६ मलुीींना सदर त्रास िाूवला. अधीिक, 
अन् न व और्ध ्रकाासन, धुळे याींच् याकडुन वसतीगऊृातील अन् नाच े नमुन े तपासूीकरीता 
ेे यात आलेले आऊेत. 
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     आददवासी मलुीींच े वसतीगऊृ, तलासरी व आददवासी मुलीींच े वसतीगऊृ, मारपार येथील 
अन् नाच् या नमुन् याबाबतचे अऊवाल ्रकाप् त झाल् यानींतर आवश् यकतेनुसार िबाबदारी धनजश्चत 
करून कारवाई कर यात येईल. 
(३) ्रकश् न ्द्् ावत नाऊी. 

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

िाराि (ता.अांबरनाथ, जज.ठाणे) येथील आश्रमशाळेच ेअधीक्षि आहदिासी  
मुलीांशी अश् लील चाळे िरीत असल् याबाबत 

  

(३६) *  ५३९६   श्री.अशमन पटेल (मुांबादेिी), श्री.अब् दलु सत्तार (शसल्लोड), श्री.विजय 
िडटे्टीिार (ब्रम्हपूरी), अॅड.यशोमती ठािूर (सोनािणे) (नतिसा), श्री.नसीम ेान (चाांहदिली), 
श्री.विजय औटी (पारनेर) :   सन्माननीय आहदिासी वििास मांरी पुढील गोष्ीींचा खलुासा 
करतील काय :- 
  

(१) बदलापार ाऊरापासान १५ कक.मी. अींतरावर असलेल् या काराव गावात असलेल् या 
आरीरमााळेत मािू ेे यासाठी येूा-या गरीब आददवासी मलुीींाी आरीरमााळेचे अधीिक 
अश् लील चाळे करीत असल् याच ेमाऊे िानेवारी, २०१५ रोिी वा वर या सुमारास ्ेडकीस आले ऊे 
खरे आऊे काय, 
(२) असल् यास, या ्रककरूी चककाी कर यात आली आऊे काय व वरयात काय आढळान आले, 
(३) असल्यास, ्क्त ्रककरूात दोर्ी आढळान येूा-या वव झध् द कोूती कारवाई केली वा 
कर यात येत आऊे, 
(४)  नसल् यास ववलींबाची कारूे काय आऊेत ? 
  
श्री. विष्ट् णु सिरा : (१) ऊोय,  ऊे खरे आऊे. 
      ्ल् ऊास पतरसर ्रकधतष ठान सींचमलत अनुदाधनत आरीरमााळा, काराव, ता.अींबरनाथ, 
जि.ठाूे या आरीरमााळेतील अर्धिक रीरी.अजितमसींग ियमसींग र्गरासे याींच् यावव झध् द यासींदगाहत 
आरीरमााळेतील ९ ववद्यार्थ याांनी म्ु याध् यापकाकड ेददनाींक ३१.१२.२०१४ रोिी लेखी तरार ददली 
आऊे. 
(२) व (३) ववद्यार्थ याांनीच् या पालकाींनी ूकत्र येवान पोलीस ठाूे कुळगाींव (बदलापार) येथे सदर 
अर्धिकावव झध् द तरार नोंदववली असान सदर तरारीच् या अनुर्ींगाने अनुसार्चत िाती, 
अनुसार्चत िमाती अवर याचार ्रकधतबींद कायदा सन १९८९ चे कलम ३(१) (११) ३(२) (७) 
सऊ.गा.द .वव.स.क.३५४ (अ) ५०९ सऊ बालकाींचे लैंर्गक अपराधापासान सरींिू अर्धधनयम २०१२ 
चे कलम ८,१२ या कलमान् वये गुन् ऊा नोंदवव यात आला आऊे. तसचे दद.७.१.२०१५ पासान सदर 
अर्धिकास धनलींबबत कर यात आले आऊे. 
(४) ्रकश् न ्द्् ावत नाऊी. 

----------------- 
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सािचजननि बाांधिाम विभागा या विद्युत विभागातील गवरप्रिाराबाबत 

(३७) *  ५५६२   श्री.नसीम ेान (चाांहदिली), श्री.अशमन पटेल (मुांबादेिी), श्री.सांजय िदम 
(दापोली), श्री.जजतेंद्र आयव हाड (मुांब्रा िळिा), श्री.भास्त्िर जाधि (गुहागर), श्री.रमेश िदम 
(मोहोळ) :   सन्माननीय सािचजननि बाांधिाम (सािचजननि उपक्रम िगळून) मांरी पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) सावहिधनक बाींधकाम ववगागाच् या ववद्युत ववगागात गैर्रककार ऊोत असान मिीतील 
ठेकेदाराींना कामाींच ेवा्प करूे, धनववदाींच्या धनयमाचे ्ल्लींेन करूे, धनववदाधारकाींची खो्ी 
थ पधाह दाखवान ्रकवरयिात चढ्या दराने कामे देूे, सींगनमत क झन धनववदा गरूे ूकाच 
कु ा् ींबातील वेगवेगयाया नावाींच् या ठेकेदाराींना काम े देू े असे ्रककार ववद्युत ववगागात ेडत 
असल् याच ेमाऊे िानेवारी, २०१५ मध्ये वा वरया दरम्यान धनदाहनास आले आऊे, ऊे खरे आऊे 
काय, 
(२) असल् यास, ववद्युत ववगागात ूक ्च् चपदथ थ अमगयींता धनयुक् तीपासान त बल १५ वर् े
मुींबईतच असान या मऊवर वाच् या पदावर आल् यावर ममळालेल् या अर्धकाराींचा द ुझपयोग क झन 
वर याींनी अनके गैर्रककार केले आऊे, ऊे खरे आऊे काय, 
(३) असल् यास, ्क् त ्रककरूी ाासनामाकह त चककाी केली आऊे काय, चककाीत काय आढळान 
आले व तद्नुसार ववद्युत मींडळात ऊोत असलेला गैरव् यवऊार दार करूेबाबत ाासनान ेकोूती 
कायहवाऊी केली वा कर यात येत आऊे, 
(४) तसेच या ्रककरूातील सींबींर्धत दोर्ी अर्धका-याींवर ाासनान े कोूती कारवाई केली वा 
कर यात येत आऊे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारूे काय आऊेत ? 
  
श्री. चांद्रिाांत पाटील : (१) ऊे खरे नाऊी. 
(२), (३) व (४) नाऊी. ववद्युत ववगागात ूका ू पाच ्च् च् ापदथ थ अमगयींत ेधनयुक् तीपासान १५ 
वर्े मुींबईत कायहरत आऊेत. यापैकी ूका अमगयींवर याने गैर्रककार केल् याचे धनदाहनास आले आऊे. 
वर या अमगयींवर यावर धनलींबनाची कायहवाऊी कर यात आली आऊे. 
(५) ्रकश् न ्द्् ावत नाऊी. 

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

मालेगाांि (ता. जज.नाशशि ) येथील महामागाचिर पारगमन शुल् िायव यनतषरक् त  
अिवध ५० स्पये िसूल िर यात येत असल्याबाबत 

(३८) *  ७५४२   श्री.आशसफ शेे (मालेगाांि मय) :   सन्माननीय मुख्यमांरी पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
 (१) मालेगाींव (ता. जि.नामाक) येथील मऊामागाहवर पारगमन ालु् का व् यधततरक् त अवैध ५० 
 झपये वसाल कर यात येत असल्याचे माऊे िानेवारी, २०१५ मध्ये वा वरया दरम्यान धनदाहनास 
आले आऊे, ऊे खरे आऊे काय, 
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(२) असल् यास, सदरऊा ५०  झपयाींची वसाली अवैध असान यात मदऊन् याला ूक को्ी ५० लाखाींचा 
अपऊार ऊोत असनु मऊामागाहवर २४ तासात रोि सात ऊिार वाऊन ेधावतात वर या सवाहकडान ऊी 
वसुली केली िात असान पैसे न देूाऱया वाऊनचालकाींना मारऊाू केली िाते व या ्रककरूी 
दोर्ी ठेकेदाराींवर कारवाई कर यात येत नाऊी, ऊे ऊी खरे आऊे काय, 
(३) असल्यास, याबाबत ाासनान ेचककाी केली आऊे काय, चककाीत काय आढळान आले व 
तदनुसार अवैध वसुली करूाऱयाींवव झध्द व दोर्ी ठेकेदाराींवर कारवाई करयास ववलींब 
करूाऱयाींवव झध्द ाासनान ेकोूती कारवाई केली वा करयात येत आऊे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारूे काय आऊेत ? 

 

श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) नाऊी. मालेगाव मऊानगरपामलका िेत्रातील पारगमन ाुल् क वसुलीच े
कीं त्रा् मे.मेगा ूीं्र्रकायझसे याींना आणू दैधनक बािार की वसलुीचे कीं त्रा् मे.मस्ी केअर 
डवे् ऊलपमें् कवपनरेान याींना दे यात आले ऊोते. मात्र, ददनाींक ०९.११.२०१४ व ददनाींक 
०१.०१.२०१५ रोिी पारगमन ाुल् क वसलुीचा ऊायव ेनाका येथे पारगमन वसुली ठेकेदाराकडान 
पारगमन ाुल् क रू.२००/- व् यधततरक् त अन् य दैधनक बािार िागा की रू.५०/- याचीऊी वसुली 
कर यात येत असल् याची बाब धनदाहनास आली, ऊे खरे आऊे. 
(२) ऊे खरे नाऊी. 
     ददनाींक १४.०१.२०१४ ते  १३.०१.२०१५ या कालावधीसाठी मालेगाव मऊानगरपामलका 
िेत्रातील बािार िागा की वसलुीचे कीं त्रा् म.ेमस्ी केअर डवे् ऊलपमें् कापनरेान याींना रू. 
८६.५१ लि इतक् या रकमसे दे यात आले ऊोत.े सदर करारनाम् यानुसार सावहिधनक िागा व 
बािारातील िागेवर तावर पुरत े व् यवसाय करूा-याींकडान तसेच, मऊानगरपामलका िेत्रात माल 
्तरवव यात आल् यास ्क् त कीं त्रा्दारान े बािार िागा की वसलुी करूे अपेक्षित ऊोते. मात्र 
पैसे न देूा-या वाऊन चालकास मारऊाू केली िात असल् याची तरार मऊानगरपामलकेस ्रकाप् त 
झालेली नाऊी. 
(३) सदर ्रककरूाची मालेगाव मऊानगरपामलकेकडान चककाी कर यात आली. सदर चककाीमध् ये 
मे.मस्ी केअर डवे् ऊलपमें् कवपनरेान याींच् याऐविी मे.मेगा ूीं्र्रकायझसे याींच् याकडान बािार 
ाुल् क वसुलीचे काम कर यात आल् याचे धनष पन् न झाले. अाी वसुली करूा-या कीं त्रा्दाराच् या 
कमहचा-याींववरूध् द पवारवाडी पोलीस थ ्ेान येथ े गुन् ऊा रमाींक २०/२०१४ ददनाींक ९.११.२०१४ 
आणू गुन् ऊा रमाींक १/२०१५ ददनाींक १.१.२०१५ अन् वये नोंदवव यात आले असान ्रककरू 
न् याय्रकववष ् आऊे. मात्र पारगमन ाुल् क वसुली ३०.०१.२०१५ पासान ाासनाच् या धनदेाानुसार 
बींद कर यात आली असान बािार िागा ाुल् काची वसुली ददनाींक १४.०१.२०१५ पासान 
मऊानगरपामलकेकडान कर यात येत आऊे. 
(४) ्रकश् न ्द्् ावत नाऊी. 

----------------- 
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ेानलोशी ि मेंदडी (जज.रायगड) येथील रस्त्त्याांची झालेली दरुािस्त्था 

(३९) *  ७९६५   श्री.भरतशेठ गोगािले (महाड) :   सन्माननीय सािचजननि बाांधिाम 
(सािचजननि उपक्रम िगळून) मांरी पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) रायगड जिल् ्यातील वडवली का्ा ते म् ऊसळा म्ु य रथ वर यावरील खानलोाी गावापासान १ 
ककलोमी्र व मेंदडी गावािवळील सुमारे २ कक.मी. रथ वर याींची अवर यींत दरुावथ था झाल् याच े माऊे 
िानेवारी, २०१५ मध् ये वा वरया दरम्यान धनदाहनास आले आऊे, ऊे खरे आऊे काय, 
(२) असल् यास, म् ऊसळा-माूगावकड ेिा या ये यासाठी सदरऊा रथवरयावर वाऊनाींची सतत वदहळ 
असते मावाय ददवेआगर पयह् न थ थळाकड े ये यासाठी ऊाच मऊवर वाचा रथ ता असान ददेी 
पो ह्व झन मालाची न-ेिाू कर यासाठी याच मागाहचा ्पयोग केला िात असताींनाऊी या 
रथ वर याींच् या द ुझथ तीकड ेाासनाच ेदलुहि ऊोत आऊे ऊेऊी खरे आऊे काय, 
(३) असल्यास, याबाबत चककाी करयात आली आऊे काय, असल्यास, चककाीत काय 
आढळान आले व तदनुसार सदर रथ वर याची तावर काळ द ुझथ ती कर याकतरता ाासनान े कोूती 
कायहवाऊी केली वा कर यात येत आऊे, 
(४) नसल् यास, ववलींबाची कारूे काय आऊेत व याबाबतची सद्य:जथथती काय आऊे ? 
 

श्री. चांद्रिाांत पाटील : (१) व (२) नाऊी. सदर रथवरयावर पडलेले डाींबरी पषृठगागावरील खडाड े
डडसेंबर, २०१४ पावीच डाींबरान े ग झन ेेयात आले आऊेत. सद्य:जथथतीत सदरचा रथता 
वाऊतुकीस सुजथथतीत असान रथवरयाव झन वाऊताक सुरळीत सु झ आऊे. 
(३) व (४) ्रकश्न ्द्् ावत नाऊी. 

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

राज् यातील एमआयडीसीमधील उद्योजिाां या समस्त् या सोडवि याबाबत 

(४०) *  ६५८२   श्री.सदा सरिणिर (माहहम), श्री.सुरेश गोरे (ेेड आळांदी), श्री.सुननल शशांदे 
(िरळी), श्री.राजेश क्षीरसागर (िोल्हापूर उत्तर), श्री.भरतशेठ गोगािले (महाड), श्री.िवभि नाईि 
(िुडाळ), श्री.बाळुभाऊ धानोरिर (िरोरा), डॉ.बालाजी किणीिर (अांबरनाथ), श्री.सुननल प्रभ ू
(हदांडोशी), श्री.तुिाराम िाते (अणुशक्ती नगर) :   सन्माननीय उद्योग मांरी पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
  

(१) रा यातील ूमआयडीसीमधील ्द्योिकाींच् या समथ या सोडवव यासाठी मा. ्द्योगमींर्यायाींनी 
ददनाींक ०८ िानेवारी, २०१५ रोिी पुूे येथे जिल् ्यातील ्द्योिकाींसोबत झालेल् या बठैकीत 
रा यातील ्रकवर येक ूमआयडीसीसाठी धनयोिन अर्धकारी धनयुक् त कर याचा धनूहय ेेतला आऊे 
ऊे खरे आऊे काय, 
(२) असल् यास, रा यात ५ लाख को्ी  झपयाींची गुींतव ाूक व २० लाख रोिगार धनमाहू 
कर याच े ाासनाच े ्द्दीष ् आऊे ऊे ऊी खरे आऊे काय, तसेच ूमआयडीसीन े ्द्योिकाींना 
ददलेल् या गाखींडावर ्द्योग न ्गारूाऱ या ्द्योिकाींच ेगाखींड ता यात ेे यात येूार आऊेत, ऊे 
खरे आऊे काय, 
(३) असल् यास, मा.्द्योगमींर्यायाींनी बैठकीत ेेतलेल् या धनूहयाच् या अनुर्ींगान े कायहवाऊीची 
सद्यःजथथती काय आऊे ? 
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श्री. सभुाष देसाई : (१) ददनाींक ८ िानेवारी, २०१५ रोिी पुूे जिल्ऊयातील ्द्योिकाींसमवेत 
मा.मींत्री (्द्योग) याींची बैठक झाली ऊोती. तथावप, सदर बैठकीत ूम.आय.डी.सी. साठी 
धनयोिन अर्धकारी धनयुक्त करयासींबींधी धनूहय ेेयात आला नाऊी. 
(२) रायाच ेऔद्योर्गक धोरू -२०१३ नुसार रायात ५ लाख को्ी रूपयाींची गुींतव ाूक व २० 
लाख रोिगार धनमाहू करयाच ेलक्ष्य धनजश्चत करयात आले आऊे. 
     मऊाराषर औद्योर्गक ववकास मऊामींडळाच्या ्रकचमलत धोरूानुसार ्द्योिकाींना वा्प 
केलेल्या गाखींडाचा ववदऊत कालावधीत व दोन मुदतवाढी ददल्यानींतरऊी ्द्योिकाींनी गाखींड 
ववकसीत केला नाऊी तर, सींबींर्धत ्द्योिकाींकडान गाखींड परत ेेयाची कायहवाऊी करयात 
येते. 
(३) ददनाींक ८ िानेवारी, २०१५ रोिी झालेल्या बैठकीत ेेतलेल्या धनूहयाच्या अनुर्ींगान े
सींबींर्धताींकडान कायहवाऊी करयात येत आऊे. 

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

जळगाांि जजल् हा म यिती सहिारी बँिेतील गवरयवयिहाराबाबत 

(४१) *  ११६५६   डॉ.सतीश (अणासाहेब) पाटील (एरांडोल) :   सन्माननीय सहिार मांरी 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) िळगाींव जिल् ्यातील िळगाींव जिल् ऊा मध् यवती सऊकारी बँकेत नो्ा तपासूीच् या ममान 
खरेदीत व मागासवगीय ्मेदवाराींच् या गरती ्रककरयेत तसेच बँकेच् या सर्चवाींच् या पगार वाढीत 
गैरव्यवऊार झाला असान वर याींची चककाी करूे बाबत ददनाींक १६ डडसेंबर, २०१४ रोिी वा 
वर यासुमारास मा. मऊसाल मींत्री व मा. सऊकार मींत्री  याींच् याकड ेतरारी केल् या आऊेत, ऊे खरे 
आऊे काय, 
(२) असल् यास, या सींदगाहत चककाी केली आऊे काय, चककाीत काय आढळान आले व तद्नुसार 
सींबींर्धताींवव झध् द कोूती कारवाई केली वा कर यात येत आऊे, 
(३) अद्याप कोूतीच कारवाई केली नसल् यास, ववलींबाची कारूे काय आऊेत ? 
 

श्री. चांद्रिाांत पाटील : (१) ऊोय. मा.ववधान सगा सदथ य याींनी ाासनास दद.१५.१२.२०१४ रोिी 
केलेला तरार अिह सऊकार आयुक् त व धनबींधक, सऊकारी सींथ था, पुूे याींच् या ददनाींक 
०५.०१.२०१५ च् या पत्रान् वये चककाी करीता ववगागीय सऊधनबींधक, सऊकारी सींथ था, नामाक 
याींना पाठवव यात आला आऊे. 
(२) बँकेतील नोकर गरती व नो्का ीं ्ीग ममान खरेदीबाबत झालेल् या तरारी बाबत, 
ववगागीय सऊधनबींधक सऊकारी सींथ था, नामाक ववगाग, नामाक याींच् या दद.०७.०२.२०१५ च् या 
पत्रान् वये जिल् ऊा ्पधनबींधक सऊकारी सींथ था, धुळे याींच् याकड ेचककाीसाठी पाठवव यात आलेला 
आऊे. तसचे सर्चव याींच् या पगार वाढीबाबत झालेल् या तरारीबाबत ववगागीय सऊधनबींधक 
सऊकारी सींथ था, नामाक ववगाग, नामाक याींच् या दद.०७.०२.२०१५ च् या पत्रान् वये ववाेर् 
लेखापरीिक वगह-१ सऊकारी सींथ था (ककरते पथक) नामाक ववगाग, नामाक याींच् याकड े
चककाीसाठी पाठवव यात आलेला आऊे. 
(३) ाासनाकड े्रकाप् त तरार अिाहची चककाी सुरू आऊे. चककाीसाठी ववलींब झालेला नाऊी. 

----------------- 
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पाटण (जज.सातारा) येथील रस्त् त् या या ननिृष्ट् ट िामाांची चौिशी होणबेाबत 

(४२) *  १०१८७   श्री.शांभुराज देसाई (पाटण) :   सन्माननीय सािचजननि बाांधिाम 
(सािचजननि उपक्रम िगळून) मांरी पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१)  पा्ू (जि.सातारा) येथील सन २०१०-११ ते २०१३-१४ या कायहकालात सावहिधनक 
बाींधकाम ववगाग दक्षिू याींचेकडील राय ाासनाच्या ववववध ऊेडखालील सु झ असलेली 
रथवरयाींची कामे अवरयींत धनकृष् दिाहची सु झ आऊेत, ऊे खरे आऊे काय, 
(२) असल्यास, अवरयींत धनकृष ् दिाहची व कमी ्रकतीच े रथत े बाींधकाम सादऊवरय वाप झन 
ाासनाच्या पैााींचा अपव्यव केला असल् यान े सदर कामाींची दिता व गुू धनयींत्रू मींडळ 
याींचेकडान चककाी करयात यावी याकरीता मु्य अमगयींता, सावहिधनक बाींधकाम, पुूे याींना 
ददनाींक २९ डडसेंबर, २०१४ रोिी लेखी धनवेदन ददले आऊे, ऊे ऊी खरे आऊे काय, 
(३) असल्यास, मु्य अमगयींता सावहिधनक बाींधकाम, पुूे याींनी ददनाींक ९ िानेवारी, २०१५ 
रोिी अर्धिक अमगयींता, दिता व गुू धनयींत्रू मींडळ पुूे, याींना पत्रव्यवऊार क झन 
याींसदगाहत अऊवाल सादर करयाच्या ददलेल्या सुचनेनसुार माऊे िानेवारी, २०१५ मध्ये वा वरया 
दरम्यान दिता व गुू धनयींत्रू मींडळ, पुूे याींनी तरार केलेल्या रथवरयाींची ्रकवरयि पऊाूी 
केली आऊे, ऊे ऊी खरे आऊे काय, 
(४) असल्यास, याबाबत ाासनान ेचककाी केली आऊे काय, चककाीत काय आढळान आले व 
वर यानुसार पुढे कोूती कायहवाऊी केली वा करयात येत आऊे, 
(५) नसल्यास, चककाी वा कारवाई न कर याची कारूे काय आऊेत ? 
  
श्री. चांद्रिाांत पाटील : (१), (२), (३), (४), व  (५) ्रकश् नाधीन ववर्याच् या अनुर्ींगाने थ थाधनक 
लोक्रकधतधनधीकडान ाासनास तसचे मु् य अमगयींता, सावहिधनक बाींधकाम ्रकादेमाक ववगाग, 
पुूे याींच् याकड ेधनवेदन ्रकाप् त आऊे. वर यानुर्ींगान ेया ्रककरूी दिता व गुू धनयींत्रू मींडळ, पुूे 
याींच् याकड े चककाी आदेमात कर यात आली आऊे. सदर चककाी ्रकगतीत असान, चककाी 
अऊवाल ्रकाप् त झाल् यानींतर वर यानुसार कायहवाऊी कर याचे धनयोिन आऊे. 

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

सोलापूर शहरात एमएसआरडीसीन ेबाांधलेल्या रस्त् त् याांची िामे  
अपूणच असनूही टोल िसुली होत असल्याबाबत 

  

(४३) *  ८९३८   िुमारी प्रणणती शशांदे (सोलापूर शहर मय) :   सन्माननीय सािचजननि 
बाांधिाम (सािचजननि उपक्रम) मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) सोलापार ाऊरात ूमूसआरडीसीन े७८ को्ी रूपये रथ वर यासाठी खचह क झन रथ वर याींची कामे 
अपाूह असल् यामुळे तसचे सध् या ऊे रथ ते अधताय खराब असानऊी ्ोल वसाल कर यात येत 
असल् यामळेु वाऊनचालकाींमध् ये तीर अ असींतोर् पसरला असल् याच ेमाऊे िानेवारी, २०१५ मध् ये वा 
वर या दरम् यान धनदाहनास आले, ऊे खरे आऊे काय, 
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(२) असल् यास, रथ ता खराब असताींनाऊी वसाल कर यात येत असलेला ्ोल वर वतरत बींद 
कर याबाबत तसेच रथ ता खराब असताींनाऊी ्ोल वसाल करूा-याींववरूध् द कारवाई कर याबाबत 
ाासनाने कोूती तातडीची कायहवाऊी केली वा कर यात येत आऊे, 
(३) अद्याप, कोूतीच कायहवाऊी कर यात आली नसल् यास, ववलींबाची कारूे काय आऊेत ? 
  
श्री. एिनाथ शशांदे : (१) सोलापार ाऊर ूकाजवरमक रथत े ववकास योिनेतील १९ कामाींपैकी ७ 
रथवरयाींची कामे मऊाराषर राय रथते ववकास मऊामींडळाले २०१०-११ मध्ये पाूह केली असान 
वरयासाठी  झ.१०४/- को्ी खचह केला आऊे. गासींपादना अगावी अद्यापऊी ५ कामे अपाूह असान ७ 
काम ेऊाती ेेयात आलेली नाऊीत. 
(२) मऊाराषर राय रथते ववकास मऊामींडळान ेयोिनेतील ७ रथवरयाींची काम ेपाूह झाल्यानींतर 
ाासन धनूहयातील तरतादी्रकमाूे ३ रथवरयाींची काम े सावहिधनक बाींधकाम ववगागाकड े व ४ 
रथवरयाींची काम े सोलापार मऊापामलकेकड े ऊथताींतरीत केली असान वरयाींचेमाकह त देखगाल व 
दरुूथती करयात येत आऊे. 
     मऊामींडळान े या ्रककल्पावर केलेला खचह वसाल करयासाठी वरयानी नेमलेल्या 
अमगकवरयाांकडान पथकर वसाली करयात येत आऊे. 
(३) ्रकश्न ्द्् ावत नाऊी. 

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

िोल् हापूर शहरातील टोल बांद िरयाबाबत तसेच रस्त् त् याां या मुल् याांिनाबाबत 

(४४) *  ६३८३   श्री.हसन मशु्रीफ (िागल), श्री.रमेश िदम (मोहोळ), श्री.पाांडुरांग बरोरा 
(शहापूर), श्री.जजतेंद्र आयव हाड (मुांब्रा िळिा), श्री.प्रिाश आत्रबटिर (राधानगरी), श्री.चांद्रदीप नरिे 
(िरिीर), श्री.राजेश क्षीरसागर (िोल्हापूर उत्तर), डॉ.सुजजत शमणचेिर (हातिणांगले) :   
सन्माननीय मखु्यमांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) कोल् ऊापार ाऊरातील ्ोल बींद करावा अाी मागूी तेथील नागरीकाींनी गेल्या दोन 
वर्ाहपासान ाासनाकड ेकेली आऊे, ऊे खरे आऊे काय, 
(२) असल्यास, कोल्ऊापार ाऊरातील ्ोल्रकश्नी रथवरयाींच्या मुल्याींकनासाठी मा.सावहिधनक 
बाींधकाम मींत्री याींच्या अध्यितेखाली माऊे डडसेंबर, २०१४ मध्ये वा वरया दरम्यान ूक सममती 
नेमयात आली आऊे, ऊे खरे आऊे काय, 
(३) असल्यास, या सममतीने आपला अऊवाल ाासनास सादर केला आऊे काय, 
(४) असल्यास, या अऊवालात कोूवरया माकाराी केल्या आऊेत व वरयावर कोूता धनूहय 
ेेतला आऊे, 
(५) अद्याप अऊवाल सादर केला नसल्यास, ववलींबाची कारूे काय आऊेत ? 
  
श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) ऊोय, ऊे खरे आऊे. 
(२) मा.मींत्री सावहिधनक बाींधकाम (सावहिधनक ्परम) याींच् या अध् यितखेाली सावहिधनक 
बाींधकाम ववगाग ाासन धनूहय, ददनाींक २२/१/२०१५ च् या ाासन धनूहयान् वये कोल् ऊापार ाऊर 
ूकाजवरमक रथ ते ववकास अींतगहत आकार यात येत असलेल् या पथकराऐविी अन् य पयाहय 
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ाोध यासाठी सममती गठीत कर यात आली आऊे. या सममतीची दद. २८/१/२०१५ रोिी बैठक 
झाली. यामध् ये झालेल् या चचेनुसार या ्रककल् पाच ेपानहमुल् याींकन कर यासाठी सऊ व् यवथ थापक 
(२) मऊाराष र रा य, रथ ते ववकास मऊामींडळ याींच् या अध् यितखेाली नगर ववकास ववगाग 
ाासन धनूहय दद.९/२/२०१५ अन् वये पुनहमुल् याींकन सममती गठीत कर यात आली आऊे. 
(३) नाऊी. 
(४) व (५) ्रकश् न ्द्् ावत नाऊी. 

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

राज्यात ऊसाला एफआरपीप्रमाणे दर देयाया मागणीबाबत 

(४५) *  ६४५९   श्री.सुननल प्रभ ू(हदांडोशी), श्री.दत्तारय भरणे (इांदापूर), श्री.सुरेश हाळिणिर 
(इचलिरांजी), श्री.हसन मुश्रीफ (िागल), श्री.सदा सरिणिर (माहहम), श्री.हनमुांत डोळस 
(माळशशरस), श्री.स्पेश म् हार े (शभिांडी पूिच), श्री.बच ू िडू (अचलपूर), श्री.राहुल जगताप 
(श्रीगोंदा), श्री.जजतेंद्र आयव हाड (मुांब्रा िळिा), श्री.अिधूत तटिरे (श्रीिधचन), श्री.राजेश क्षीरसागर 
(िोल्हापूर उत्तर), डॉ.सुजजत शमणचेिर (हातिणांगले), श्री.प्रिाश आत्रबटिर (राधानगरी), 
डॉ.अननल बोंड े (मोशी), श्री.सांजय साििारे (भसुािळ), श्री.रमेश िदम (मोहोळ), श्री.किसन 
िथोरे (मुरबाड), श्री.अजुचन ेोतिर (जालना), श्री.राणाजगजीतशसांह पाटील (उस्त्मानाबाद), 
श्री.सुरेश लाड (िजचत), श्री.राहुल मोटे (पराांडा), श्री.प्रतापराि धचेलीिर (लोहा), श्री.जयिुमार 
रािल (शशांदेेडा)   :   सन्माननीय सहिार मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
 (१) रा यातील ाेतकऱ याींना ूकआरपी ्रकमाूे  स दर दे याच् या मागूीच् या अनुर्ींगाने साखर 
आयुक् ताींनी थ व ामगमानी ाेतकरी सींे्नेचे लोक्रकधतधनधी व कायहकवर याांना गे्ीस बोलावानऊी गे् 
न ददल् यान े थ वामगमानी ातेकरी सींे्नेच् या कायहकवर याांनी साखर सींकुलात (पुूे) ददनाींक १२ 
िानेवारी, २०१५ रोिी केलेल् या आींदोलनादरम् यान थ थाधनक लोर्रकधतधनधी (लोकसगा-
ऊातकूींगले) व थ वामगमानी ातेकरी सींे्नेच् या कायहकवर याांना पोमलसाींनी अ्क केली तसेच 
सदर सींे्नेच् य कायहकवर याांनी साींगलीत मोठया ्रकमाूात आींदोलन केले, ऊे ऊी खरे आऊे काय, 

(२) असल् यास, कें द्र ाासनान े ातेकऱ याींना  स दर दे यासाठी धनजश्चत केलेल् या ूकआरपी 
धोरूानुसार ९.५ ्क् के साखर ्ता-यावर २२००  झपये ्रकती ्न व वर यापुढील ्रकवर येक १ ्क् का 
्ताऱ यासाठी २३२  झपये या ्रकमाूे दराच े सुत्र असताना कें द्र ाासनाने धनजश्चत केलेल् या 
ूकआरपी धोरूानसुार  स दर न दे याची कारूे काय आऊेत, 
(३) तसेच ूकआरपी्रकमाूे दर न देूा-या साखर कारखान् याींवर ाासनाने माऊे िानेवारी, २०१५ 
मध् ये वा वर या दरम् यान िप् तीची नो्ीस बिावली असान गाळपास नलेेल् या  साची 
ूकआरपी्रकमाूे पाूह रक् कम सींबींर्धत  स ्वर पादक ातेकऱ याच् या खावर यावर िमा कर यासाठी 
७ ददवसाींची मुदत दे यात आली, ऊे ऊी खरे आऊे काय, 
(४) असल् यास, ्क् त नो्ीसा रा यातील कोूकोूवर या कारखान् याींना बिाव यात आल् या आऊेत 
व नो्ीसीस अनुसरून साखर कारखान् याींनी ाेतक-याींना ूकआरपी्रकमाूे दर दे याबाबत 
कोूती कायहवाऊी केली वा कर यात येत आऊे. तसेच ूकआरपी्रकमाू ेदर न देूा-या साखर 
कारखान् याींवर ाासनाने कोूती कारवाई केली वा कर यात येत आऊे, 
(५) नसल् यास, ववलींबाची कारूे काय आऊेत ? 
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श्री. चांद्रिाांत पाटील : (१) अींातः खरे आऊे. 
      स पुरवठादार ाेतकऱ याींना FRP ्रकमाूे दर ममळावा या मागूीसाठी दद.१२/०१/२०१५ 
रोिी मा.लोक्रकधतधनधी (ऊातकूींगले) आणू थ वामगमानी ाेतकरी सींे्नेचे कायहकते साखर 
सींकुल, पुूे येथ ेआलेले ऊोत,े मा.लोकव्रक धतधनधी व सींेनेच ेधनवडक ्रकधतधनधी याींना आयुक् ताींच े
केबीनमध् ये चचसेाठी आयुक् ताींनी बोलावले ऊोत.े तथावप, सींे्नचे् या माग यासींदगाहत चचाह 
करूेसाठी थ वामगमानी ाेतकरी सींे्नेचे लोक्रकधतधनधी व कायहकवर याांना गे्ीस आयुक् ताींचे 
केबीन बाऊेर खाली मैदानामध् ये आींदोलन थ थळी साखर सींकुल येथे आयुक् त, साखर याींनी याव े
अाी अींदोलनकवर याांनी मागूी केली ऊोती. दरम् यानच् या कालावधीत आींदोलनकवर याांनी साखर 
सींकुलाची तोडकोड केल् याने पोलीसाींनी सींबींधीताींना अ्क केली ऊाीेती. तसेच सदर सींे्नेच् या 
कायहकवर याांनी साींगलीत मोठया ्रकमाूात आींदोलन केले असल् याच े ववववध वतृवादऊन् या तसचे 
वतहमानपत्रात ्रकमसध् द झालेले आऊे. 
(२) कें द्र ाासनाने धनजश्चत केलेल् या ूकआरपी धोरूानुसार  सदर वेळेवर न दे याची 
सवहसाधारू कारूे खालील ्रकमाू ेआऊेत - 

     १. सन २०१४-१५ च े ऊींगामाच े सु झवातीस साखरेच े दर  झ.२६५०/- ्रकधत जक्वीं्ल ऊोते. 
वर यामध् ये ेसरू ऊोवान आि अखरे  झ. २४५०/- पयहन् त दर खाली आलेले आऊेत. 
     २.  देाात तसचे आींतरराष रीय बािारात सातवर याने साखरेच ेदरामध् ये ेसरू ऊोत आऊे. 
     ३. साखरेचे दर तसेच ्पपदाथह िसे मोलणमसस, बगणस, जथपरी्, ूस.डी.इ.चे दरातऊी 
ेसरू झालेली आऊे. 
     ४. मागील ऊींगामामध् ये धनयाहत केलेल् या कच् च् या साखरेचे अनुदान कारखान् याींना केद्र 
ाासनाकडान ्रकाप् त झालेले नाऊी. 
(३)  स धनयींत्रू आदेा, १९६६ मधील तरतादीनुसार ववऊीत मुदतीत  स पुरवठादाराींना FRP 
्रकमाूे दर देूे कारखान् याींना बींधनकारक आऊे. FRP ्रकमाूे दर अदा न केलेल् या 
कारखान् याींना साखर आयुक् तालय तसेच ्रकादेमाक सऊसींचालक (साखर) थ तराव झन नो्ीसा 
बिावान वळेोवळेी सुनाव या ेे यात येत आऊेत. 
(४) सन २०१४-१५ चे ऊींगामामध् ये माऊे िानेवारी, २०१५ अखेर १७६ कारखान् याींनी ऊींगाम सु झ 
केलेला आऊे. वर यापैकी ४४ साखर कारखान् याींनी FRP ्रकमाूे दर अदा केलेला आऊे. तथावप 
बऊुतेक साखर कारखान् याींनी धनधी ्पल धतेच् या अडचूीमुळे FRP  ्रकमाूे दर अिान ददलेला 
नाऊी. थकीत FRP असूा-या कारखान् याींची नो्ीसा देवान सनुावूी ेे यात येत असान FRP 
मधील गणप कमीत कमी कर याच् या सुचना दे यात येत आऊे. १.कुमदा-रयत, सातारा, २. 
कुीं ा् रकर ाुगसह, नाींदेड व ३.ियलक्ष् मी ाुगसह-्थ मानाबाद या तीन कारखान् याींवर RRC  
कारवाई कर यात आलेली आऊे.वर यापैकी कुमदा-रयत कारखान् याने थकीत FRP चे सींपाूह 
रक् कम अदा कर यास सु झवात केलेली  आऊे. कुीं ा् रकर  कारखान् याने  झ.१५००/- ्रक.मे.्. ्रकमाू े 
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दर केलेला असान ्वहतरत थकीत रक् कमेवर धनयमानुसार ाेतक-याींना व् याि अदा करूार 
असल् याच ेापथपत्र सादर केलेले आऊे. ियलक्ष् मी ाुगसह कारखान् याने अद्याप थकीत रक् कमा 
ददलेल् या नाऊीत. पुढील कायहवाऊी जिल् ऊार्धकारी, ्थ मानाबाद याींचेमाकह त सु झ आऊे. तसेच 
्वहतरत साखर कारखान् याींच् या RRC सींदगाहत सुनाव या सु झ आऊेत. 
(५) ्रकश् न ्द्् ावत नाऊी. 

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

माले (ता.पन् हाळा, जज.िोल् हापूर) येथील भवरिनाथ सोसायटीतील गवरयव यिहाराबाबत 
  

(४६) *  ७१०१   श्री.राजेश क्षीरसागर (िोल्हापूर उत्तर), डॉ.सुजजत शमणचेिर (हातिणांगले), 
श्री.प्रिाश आत्रबटिर (राधानगरी) :   सन्माननीय सहिार मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
 (१) माले (ता.पन् ऊाळा, जि.कोल् ऊापार) येथील गैरवनाथ सोसाय्ीत लाखोंचा गैरव् यवऊार 
झाल् याचे माऊे िानेवारी, २०१५ मध् ये वा वर या दरम्यान धनदाहनास आले, ऊे खरे आऊे काय, 

(२) असल् यास, याबाबत ाासनान ेचककाी केली आऊे काय, चककाीत काय आढळान आले आऊे, 
व तदनुसार दोर्ी आढळान आलेल् या व् यक् तीींवर कोूती कारवाई केली वा कर यात येत आऊे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारूे काय आऊेत ? 
 

श्री. चांद्रिाांत पाटील : (१) गैरवनाथ ववववध कायहकारी सऊकारी सेवा सींथ था मयाह. माले 
ता.पन् ऊाळा, जि.कोल् ऊापार या सींथ थेचे सर्चव याींच् या कामकािाबाबत सींथ थेच् या सींचालक 
मींडळाने ददनाींक १६.१२.२०१४ रोिी सींथ थेचे सर्चव याींनी अपऊार केल् याचे धनदाहनास आल् याचे 
जिल् ऊा ्पधनबींधक सऊकारी सींथ था, कोल् ऊापार याींना कळववले आऊे. 
(२) सऊायक धनबींधक सऊकारी सींथ था, पन् ऊाळा याींच् याकडान दद.०८.०१.२०१५ रोिी चककाी 
सममती नमे यात आली आऊे. सदर चककाी सममतीचा अऊवाल ्रकाप् त झाल् यानींतर ्र्चत 
कारवाई कर यात येईल. 
(३) चककाी अद्याप अ्रकाप् त आऊे. 

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

पांणरपूर नगरपाशलिेतील (जज. सोलापूर) सफाई िामगाराां या के्रडडट  
सोसायटीया हहशोबात अपहार झाल्याबाबत 

(४७) *  ६०५५   श्री.रमेश िदम (मोहोळ), श्री.राहुल जगताप (श्रीगोंदा), श्री.हसन मुश्रीफ 
(िागल), श्री.जजतेंद्र आयव हाड (मुांब्रा िळिा), श्री.भारत भालिे (पांणरपरू) :   सन्माननीय सहिार 
मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) सोलापार जिल् ्यातील पींढरपार नगरपामलकेतील सकाई कामगाराींच् या पींढरपार म् युधनमसपल 
ूम् पवईि नींबर-२, को. . रेडड् सोसाय्ीच् या दऊाोबात अपऊार झाला आऊे, ऊे खरे आऊे काय, 
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(२) असल् यास, यासींदगाहत सगासदाींनी तरार केल् यानींतर जिल् ऊा मध् यवती बँकेने रेडड् 
सोसाय्ीच् या सर्चवाींना िानेवारी, २०१५ मध् ये नो्ीस बिावली आऊे, ऊे ऊी खरे आऊे काय, 
(३) असल् यास, यासींदगाहत चककाी कर यात आली आऊे काय, सदर ्रककरूी सींबींर्धताींवव झध् द 
कोूती कारवाई केली वा कर याींत येत आऊे ? 
  
श्री. चांद्रिाांत पाटील : (१) नाऊी, तथावप, सदर सींथ थेच् या काऊी सगासदाींनी किह व्यवऊाराचा 
दऊाोबाबाबत केलेल् या तरारीच् या अनुर्ींगाने या सींथ थेच े दद.०१.०४.२००० त े ३१.०३.२०१० या 
कालावधीच ेकिह ववर्यक चाचूी लेखापतरिू कर यासाठी जिल् ऊा ्पधनबींधक, सऊकारी सींथ था 
सोलापार याींनी दद.१७.७.२०१२ रोिीच् या पत्रान् वये ववाेर् लेखापतरिक, सऊकारी सींथ था (पून), 
सोलापार याींची धनयुक् ती केली. वर याींनी ववाेर् अऊवाल सादर केला असान सदर ववाेर्  
अऊवालाच् या अनुर्ींगान े गींगीर मदुयाबाबत मऊाराष र सऊकारी सींथ था अर्धधनयम, १९६० च े
कलम ८८ अन् वये चककाी सु झ आऊे. 
(२) नाऊी, तथावप सोलापार जिल् ऊा मध् यवती बँक, सोलापार या बँकेच् या बबगर ाेती किह 
ववगाग्रकमुख याींनी दद.०२.०१.२०१५ च् या पत्रान् वये सींथ थेच् या सर्चवाींना सगासदाींना वर याींच् या 
किाहची दऊाोब पुथ तके दे याववर्यी सुचना ददल् या आऊेत. 
(३) ववाेर् लेखापतरिक, सऊकारी सींथ था (पून), सोलापार याींनी सादर केलेल् या ववाेर् 
अऊवालाच् या अनुर्ींगाने मऊाराष र सऊकारी सींथ था अर्धधनयम, १९६० चे कलम ८८ अन् वये 
चककाी सु झ असान, चककाी अींती धनष कर्ाह नुसार पुढील कायहवाऊी कर यात येइहल. 

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

मालिण-आांगणेिाडी-मसुरे-पोईप-बेळणे (ता.मालिण, जज.शसांधुदगूच) येथील  
आडारी ेाडीपारािरील पलुाया पनुबाांधणीबाबत 

(४८) *  ८०२२   श्री.िवभि नाईि (िुडाळ) :   सन्माननीय सािचजननि बाांधिाम (सािचजननि 
उपक्रम िगळून) मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मालवू-आींगूेवाडी-मसुरे-पोईप-बेळूे (ता.मालवू, जि. मसींधदुागह) या गावाींाी िोडूारा 
आडारी खाडीपात्रावरील मऊवरवाचा पुल अवरयींत िीूह झाला असान सदर पुलाच ेसींरिक पाईप 
तु ा्न सदर पुल वाऊतकुीस धोकादायक असल्याच ेमाऊे िानेवारी, २०१५ मध्ये वा वरयादरम्यान 
धनदाहनास आले आऊे, ऊे खरे आऊे काय, 
(२) असल्यास, ्क्त पुलाच्या पनुबाांधूीकतरता १ को्ी ८० लाखाींच्या खचाहस माऊे नोव्ऊेंबर, 
२०१२ मध्ये मींिारी देयात ये नऊी गेली दोन वर् ेधनववदा ्रककरयेमुळे या पुलाच ेकाम रखडले 
आऊे, ऊे ऊी खरे आऊे काय, 
(३) असल्यास,याबाबत ाासनान े चककाी केली आऊे काय, चककाीत काय आढळान आले व 
तदनुसार सदर पलुाची पुनबाांधूी लवकरात लवकर करयाबाबत ाासनाने कोूती कायहवाऊी 
केली वा करयात येत आऊे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारूे काय आऊेत ? 
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श्री. चांद्रिाांत पाटील : (१) पालाच ेरेमलींग काऊी दठकाूी तु्ले आऊे. िधतरीमथ त रेलीींगची द ुझथ ती 
कर यात येत आऊे. पुलाव झन वाऊतुक सुरळीत पुूे सु झ आऊे. 
(२), (३) व (४) पुनहबाींधूीच े  झ.१८०.०० लिचे काम मींिार आऊे. यापावी बोलावलेल् या 
धनववदासाठी अवािवी देकार ्रकाप् त झाल् यान े केर धनववदा मागवव यात आल् या असान धनववदा 
मींिारीची कायहवाऊी ्रकगतीत आऊे. 

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

अशलबाग (जज.रायगड) तालुक् यातील अशलबाग-रेिदांडा मागाचिरील  
निेदरबेली येथील पुला या दसु्स्त्तीबाबत 

(४९) *  ७६२६   श्री.धवयचशील पाटील (पेण), श्री.सुभाष उफच  पांडडतशेठ पाटील (अशलबाग) :   
सन्माननीय सािचजननि बाांधिाम (सािचजननि उपक्रम िगळून) मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
 (१) अमलबाग (जि.रायगड) तालुक् यातील अमलबाग-रेवदींडा मागाहवरील नवेदरबेली या दठकाूच् या 
पुलाची दरुावथ था झाली आऊे, ऊे खरे आऊे काय, 

(२) असल् यास, पुलाची कठडायासऊ वर वरीत द ुझथ ती न केल् यास या दठकाूी मोठा धोका धनमाहू 
ऊो याची ाक् यता असल् याबाबत लोक्रकधतधनधीींनी व नागतरकाींनी सींबींर्धताींना कळववले आऊे, ऊे 
ऊी खरे आऊे काय, 
(३) असल् यास, याबाबत ाासनान ेचककाी केली आऊे काय, चककाीत काय आढळान आले व 
तदनुसार सदर पुलाची कठडयासऊ द ुझथ ती लवकरात लवकर करयाबाबत ाासनाने कोूती 
कायहवाऊी केली वा करयात येत आऊे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारूे काय आऊेत ? 
 

श्री. चांद्रिाांत पाटील : (१)  अींातः खरे आऊे. सदरच् या पालाचे रेमलींग नाद ुझथ त झाले आऊे. 
(२) ऊोय. 
(३) सदर पुलाच् या आवश् यक वर या द ुझथ तीचे काम मींिार असान धनववदा धनजश्चत झाल् यानींतर 
काम ऊाती ेे याचे धनयोिन आऊे. 
(४) ्रकश् न ्द्् ावत नाऊी.        

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

ओझर (जज.नाशशि) येथील एच.ए.एल.(नावि) एम् ् लॉईज िो.फ.के्रडीट 
सोसायटीम ये झालेला अपहार 

(५०) *  ९२०४   श्रीमती सीमाताई हहरे (नाशशि पजश्चम) :   सन्माननीय सहिार मांरी 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) ओझर (जि.नामाक) येथील ूच.ू.ूल.(नावव)  ूम् प् लवईि  को. .रेडी् सोसाय्ीमध् ये 
सन २००६-२०११ या काळात सुमारे १७ को्ी रूपयाींचा अपऊार झालेला असल् याने या 
अपऊाराची चककाी करताींना गींगीर बाबीींकड ेदलुहि ऊोत असल् यान ेमाऊे िानेवारी, २०१५ मध् ये 
६ सनदी लेखापालाींना नो्ीस बिाव यात आलेल् या आऊेत, ऊे खरे आऊे काय, 
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(२) असल् यास, सदरच् या अपऊाराची चककाी करयात आली आऊे काय, चककाीत काय 
आढळान आले व तदनुसार सींबींर्धत दोर्ीींवर कोूती कारवाई करयात आली वा येत आऊे,  
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारूे काय आऊेत व सदरऊा ्रककरूाबाबतची सद्यजथथती काय   
आऊे ? 
  
श्री. चांद्रिाांत पाटील : (१) सदर पतसींथ थेच् या सन २००६ त े २०११ या कालावधीतील 
लेखापतरिू अऊवालात अऊवाल वर्ाहत गींगीर दोर् व सींथ थेन े केलेल बेकायदेाीर गुींतव ाूक 
इवर यादीबाबत ाेरे नमुद केले नाऊीत म् ऊ ाून जिल् ऊा ्पधनबींधक, सऊकारी सींथ था, नामाक याींनी 
दद.२६.१२.२०१४ च् या पत्रान् वये सींबींर्धत ६ सनदी लेखापालाींना खुलासा/म्ऊूूे सादर 
कर याबाबत कळवव यात आले आऊे. 
(२) सदर अपऊाराची चककाी कर यात आली असान, वर यानुर्ींगाने खालील्रकमाूे कारवाई 
कर यात आलेली आऊेः- 
      अ)  झ.१७ को्ीच् या खो्या व बनाव् ठेव पाववर या तयार क झन वर या अमगलेखावर 
दाहवान सींथ थचे् या गागधारकाींची आर्थहक कसव ाूक करूारे सींथ थचेे पदार्धकारी, कमहचारी व 
इतर व् यक् ती अाा ूका ू ७ व् यक् तीींवव झध् द रीरी.ववलास के. बाऊुलेकर, डपे् यु्ी िनरल मणनेिर, 
बँक  प मऊाराष र, मुींबई याींनी मादऊम पोमलस थ्ेान, मुींबई येथ े गुन् ऊा र.२५८/१२ 
दद.१८.६.२०१२ दाखल केला आऊे. 
      ब) जिल् ऊा ववाेर् लेखापतरिक वगह-१ सऊकार सींथ था, नामाक याींनी ओझर  पोलीस 
थ ्ेान येथ े दद.२१.१०.२०१३ रोिी सींथ थेच े पदार्धकारी, कमहचारी, बँक  प मऊाराष राच े
अर्धकारी तसेच इतर व् यक् ती अाा ूका ू २२ व् यक् तीवव झध् द गुन् ऊा दाखल केला आऊे. 
      क) केर लेखापतरिू अऊवाल व  ववाेर् अऊवालानुसार सींथ थेस झालेल्या आर्थहक 
नुकसानीच् या अनुर्ींगान े चककाी व िबाबदारी धनजश्चत कर यासाठी जिल् ऊा ्पधनबींधक, 
सऊकारी सींथ था, नामाक याींनी दद. २६.३.२०१३ च् या आदेाान् वये मऊाराषर सऊकारी सींथ था 
अर्धधनयम १९६० च ेकलम ८८ अन् वये ्रकार्धकृत अर्धकारी म् ऊ ाून सऊायक धनबींधक, सुरगाूा, 
जि.नामाक याींची धनयुक् ती केली ऊोती. वर याींनी दद.१६.१२.२०१४ रोिी सादर केलेल् या चककाी 
अऊवालाच् या अनुर्ींगाने दद.४/२/२०१५ रोिी जिल्ऊा ्पधनबींधक, सऊकारी सींथ था, नामाक याींनी 
मऊाराष र  सऊकारी सींथ था  अर्धधनयम, १९६० चे कलम-९८ नुसार ूका ू २६ व् यक् तीवव झध् द 
 झ.४३,९६,७५,३४०/- इतक् या रकमेच ेवसुलीचे ्रकमाूपत्र धनगहममत केले आऊे. 
(३) जिल् ऊा ्पधनबींधक, सऊकारी सींथ था, नामाक याींनी दद.२६.१२.२०१४ च् या पत्रान् वये ६ सनदी 
लेखापालाींना खुलासा सादर कर यासींदगाहत ददलेल् या साचनेच् या अनरु्ींगाने वर याींचा खुलासा ्रकाप् त 
झाला आऊे. सदर ्रकाप् त खलुााावर ववाेर् लेखा पतरिक वगह-१, सऊकारी सींथ था, नामाक याींचे 
अमग्रकाय ्रकाप् त क झन ेे याची कायहवाऊी चाला आऊे. 

 
----------------- 
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राज्यातील टोल नाक्यािरील टोल िसुली बांद िरयाबाबत 

(५१) *  ५२१७   श्री.अशमत विलासराि देशमुे (लातूर शहर), श्री.अशमन पटेल (मुांबादेिी), 
श्री.त्र्यांबिराि शभस े (लातूर ग्रामीण), श्री.विजय िडटे्टीिार (ब्रम्हपूरी), श्री.अब् दलु सत्तार 
(शसल्लोड), श्री.डी.एस.अहहरे (साक्री), अॅड.यशोमती ठािूर (सोनािणे) (नतिसा), श्री.राहुल बोंदे्र 
(धचेली), श्री.अशमत झनि (षरसोड), श्री.प्रिाश आत्रबटिर (राधानगरी), श्री.राजेश क्षीरसागर 
(िोल्हापूर उत्तर), श्री.राणाजगजीतशसांह पाटील (उस्त्मानाबाद), श्री.रमशे िदम (मोहोळ), 
श्री.राहुल मोटे (पराांडा), श्री.सुरेश लाड (िजचत), श्री.जजतेंद्र आयव हाड (मुांब्रा िळिा), डॉ.बालाजी 
किणीिर (अांबरनाथ), प्रा.िषाच गायििाड (धारािी), श्री.हदलीप िळस-ेपाटील (आांबेगाि), 
श्री.हनुमांत डोळस (माळशशरस), श्री.भास्त्िर जाधि (गुहागर), श्री.हसन मुश्रीफ (िागल), 
श्री.मिरांद जाधि-पाटील (िाई), श्री.राहुल जगताप (श्रीगोंदा), श्री.अिधूत तटिरे (श्रीिधचन), 
श्री.शशशिाांत शशांदे (िोरेगाि), श्री.पाांडुरांग बरोरा (शहापूर), श्री.सांदीप नाईि (ऐरोली), 
श्री.भरतशठे गोगािले (महाड), श्री.शरददादा सोनिणे (जुन्नर), श्री.दत्तारय भरणे (इांदापूर),  
श्री.स्पेश म् हार े (शभिांडी पूिच), श्री.बाळासाहेब थोरात (सांगमनेर), श्री.सदा सरिणिर (माहहम), 
श्री.किसन िथोरे (मुरबाड), श्री.तिुाराम िाते (अणुशक्ती नगर), श्री.सांजय िदम (दापोली), 
श्री.प्रशाांत ठािूर (पनिेल), श्री.सरेुश हाळिणिर (इचलिरांजी), श्री.सांतोष दानि े (भोिरदन), 
श्री.शशरीषदादा चौधरी (अमळनेर), श्री.अजजत पिार (बारामती), डॉ.शशशिाांत ेेडिेर (शसांदेेड 
राजा), श्री.मनोहर भोईर (उरण), श्री.सांजय पोतनीस (िशलना), श्री.उल्हास पाटील (शशरोळ), 
डॉ.सतीश (अणासाहेब) पाटील (एरांडोल), श्री.राधािृष्ट् ण विे-ेपाटील (शशडी), श्री.शभमराि धोंड े
(आष्ट्टी), श्री.नसीम ेान (चाांहदिली), श्री.हदपि चयवहाण (फलटण), श्री.िालीदास िोळांबिर 
(िडाळा), श्री.छगन भुजबळ (येिला), श्री.सुननल प्रभ ू (हदांडोशी), श्री.सुननल शशांदे (िरळी), 
श्री.सुधािर देशमुे (नागपूर पजश्चम), श्री.जयिुमार गोरे (माण), श्री.अस्त् लम शेे (मालाड 
पजश्चम), श्री.बसिराज पाटील (औसा)  :   सन्माननीय सािचजननि बाांधिाम (सािचजननि 
उपक्रम िगळून) मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) रायातील बोगस आकडवेारी दाखवान िनतेची ला् करूाऱया ्ोल कीं त्रा्दाराींनी ाासनााी 
केलेल् या सींायाथ पद कराराची आणू करारपत्राींमधील गैरव् यवऊार याींची ्च् चथ तरीय चककाी 
कर याचा धनूहय ाासनाने ेेतला आऊे, ऊे खरे आऊे काय, 
(२) तसेच रायात १२३ दठकाूी ्ोल वसुलीबाबत अनके सामाजिक सींे्ना व 
लोक्रकधतधनधीनी ्ोल वसुली बींद करयाची मागूी केली असान अनेक कीं त्रा्दार अवािवी ्ोल 
आका झन वाऊनधारकाींची कसव ाूक करीत असल्याच्या तरारी केल्या आऊेत, ऊे खरे आऊे काय, 
(३) रायातील कमी मुदत असलेले ५० को्ीऊान अर्धक रकमेच े४० ्ोलनाके बींद करयाबाबत 
तसेच रायातील ्ोलनाक्यावरील ्ोल वसलुी बींद करयाचा ्रकथताव ाासनाच्या ववचाराधीन 
असान सदर ्रकथतावावर ाासनाने धनूहय ेेतला आऊे काय व वरयानुर्ींगाने आतापयांत ककती व 
कोूवरया ्ोल नाक्यावरील ्ोल बींद करयात आले आऊेत,  
(४) तसेच ाासनान ेमुींबई-पुूे द्रतुगती मऊामागाहवरील खारेर येथील ्ोल नाक्यावर ददनाींक ६ 
िानेवारी, २०१५ रोिी वा वरया सुमारास ्ोल वसलुीस तथेील नागतरकाींनी ववरोध क झनऊी 
परवानगी ददली आऊे, ऊे ऊी खरे आऊे काय,  
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(५) असल्यास, ाासनाने ्ोल मधान िनतलेा ददलासा देयासाठी सी.पी.िोाी सममती नमेली 
असान ऊी सममती केव्ऊा थथापन करयात आली आऊे व या सममतीचा कालावधी ककती आऊे, 
तसेच या सममतीने आपला अऊवाल ाासनास सादर केला आऊे काय, असल्यास वरयानुसार 
ककती ददवसात नवीन ्ोल धोरू आखले िाूार आऊे व वरयाची अींमलबिावूी ककती ददवसात 
करयात येूार आऊे, 
(६) असल्यास, ्परोक्त ्रककरूाींची ाासनाने चककाी केली आऊे काय, चककाीत काय आढळान 
आले व तदनुसार ाासनान ेकोूती कायहवाऊी केली वा करयात येत आऊे, 
(७) नसल्यास, ववलींबाची कारूे काय आऊेत व याबाबतची सद्यजथथती काय आऊे ? 
 

श्री. चांद्रिाांत पाटील : (१) नाऊी. 
(२) अाींतः खरे आऊे. 
(३) नाऊी. 
(४) अाींतः खरे आऊे. 
(५) खािगीकरू ्रककल् प व पथकर थ थानकाींच् या अडचूीींचा अ् यास करूेथ तव सममती 
थ थापन केली आऊे. सममतीचा अऊवाल माचह २०१५ अखेरीस ्रकाप् त ऊोईल. 
(६) व (७) ्रकश् न ्द्् ावत नाऊी. 

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

मुांबईतील सािचजननि बाांधिाम विभागातील अधधिारी आणण िां राटदार याां या सांगनमतान े
शासिीय इमारती ि ननिासस्त्थान ेयाांया िामात झालेला गवरयवयिहार 

(५२) *  ५५८८   श्री.नसीम ेान (चाांहदिली), श्री.सांतोष टारफे (िळमनुरी), श्री.विजय 
िडटे्टीिार (ब्रम्हपूरी), प्रा.िषाच गायििाड (धारािी), श्री.अशमन पटेल (मुांबादेिी), श्री.भास्त्िर 
जाधि (गुहागर), श्री.रमशे िदम (मोहोळ), श्री.हसन मुश्रीफ (िागल), श्री.जजतेंद्र आयव हाड (मुांब्रा 
िळिा), श्री.प्रिाश फातपेिर (चेंबरू), श्री.किसन िथोरे (मुरबाड), श्री.पराग अळिणी (विलेपाले), 
श्री.शरददादा सोनिणे (जुन्नर), श्री.अतलु भातेळिर (िाांहदिली पूिच), श्रीमती मननषा चौधरी 
(दहहसर), श्री.सुननल राऊत (विक्रोळी), श्री.नरहरी णझरिाळ (हदांडोरी), श्री.प्रशाांत बांब (गांगापूर), 
श्रीमती ननमचला गावित (इगतपूरी), अॅड.यशोमती ठािूर (सोनािणे) (नतिसा), श्री.िुणाल पाटील 
(धुळे ग्रामीण), श्री.योगेश सागर (चारिोप), श्री.गुलाबराि पाटील (जळगाि ग्रामीण), प्रा.विरेंद्र 
जगताप (धामणगाि रेल्िे), श्री.अब् दलु सत्तार (शसल्लोड), श्री.अशमत झनि (षरसोड), श्री.मांगेश 
िुडाळिर (िुलाच), श्री.चांद्रिाांत सोनिणे (चोपडा), श्री.अशोि पाटील (भाांडूप पजश्चम), श्री.सरदार 
ताराशसांह (मुलुांड), श्री.राजेश क्षीरसागर (िोल्हापूर उत्तर), डॉ.सुजजत शमणचेिर (हातिणांगले), 
श्री.प्रिाश आत्रबटिर (राधानगरी), श्री.स्पेश म् हार े (शभिांडी पूिच), श्री.राज पुरोहहत (िुलाबा), 
श्री.िालीदास िोळांबिर (िडाळा), अॅड.आशशष शेलार (िाांदे्र पजश्चम), श्री.अजुचन ेोतिर 
(जालना), श्री.सांजय साििारे (भुसािळ), श्री.विजय औटी (पारनेर), श्री.शशशिाांत शशांदे 
(िोरेगाि), श्री.हदपि चयवहाण (फलटण), श्री.अस्त् लम शेे  (मालाड पजश्चम), श्री.सांदीपानराि 
भुमरे (पवठण), श्री.हषरष वपांपळे (मुनत चजापूर) :   सन्माननीय सािचजननि बाांधिाम (सािचजननि 
उपक्रम िगळून) मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) मुींबईतील सावहिधनक बाींधकाम ववगागातील (पीड ल् याडी) अर्धकारी आणू कीं त्रा्दार याींच् या 
सींगनमताने मींत्रालय, आमदार धनवास, मींर्यायाींचे बींगले,  झग् ू ालये अर्धका-याींची धनवाथ थान,े 
बीडीडी चाळ, वाींदे्र येथील कमहचारी वसाऊत, ाासकीय मऊाववद्यालये आणू वसधतगऊेृ, पोमलस 
ठाूे, न् यायालये अाा सवहच सरकारी इमारतीींमधील कामे धनकृष् व बोगस दाखवान  
कोट्यवधी  झपयाींचा गैरव्यवऊार केल्याचे ददनाींक ११ िानेवारी, २०१५ रोिी वा वर यासुमारास 
धनदाहनास आले, ऊे खरे आऊे काय, 
(२) तसेच सावहिधनक बाींधकाम ववगागाच् या अर्धकारी व ठेकेदार (मिुरसींथ था) याींनी 
सींगनमताने इमारत द ुझथ ती, रींगकाम, लादया बसवू,े कचरा ्चलू,े ववववध ाासककय 
इमारतीमधील डागडुिी व द ुझथ ती कामामध् ये मोठया ्रकमाूात बोगस कामे क झन आर्थहक 
गैरव् यवऊार केल् याच ेमाऊे िानेवारी, २०१५ मध्ये वा वरया दरम्यान मा.सावहिधनक बाींधकाम मींत्री 
याींच्या धनदाहनास आले, ऊेऊी खरे आऊे काय 
(३) मसडनऊणम मऊाववद्यालयासमोरील ्रकवेाद्वाराचे दोन वर्ाहत कोूतेऊी काम झालेले नसताना 
या ्रकवेाद्वाराच्या नावाखाली सावहिधनक बाींधकाम ववगागाने (पी डल्यु डी) माऊे  क््ोबर, 
२०१४ मध्ये वा वरया दरम्यान १० लाख  झपये खचह दाखववला असान तलेींग मदऊला वसधतगऊृात 
१० वर्ाहत ाकचालयाची कामेच झालेली नसान माऊे िुल,ै २०१४ मध्ये वा वरया दरम्यान साडचेार 
लाख  झपये खचह दाखववयात आला असल्याच ेधनदाहनास आले, ऊे ऊी खरे आऊे काय, 
(४) असल् यास, याबाबत ाासनान ेचककाी केली आऊे काय, चककाीत काय आढळान आले व 
तद्नुसार सदरऊा ्रककरूाींतील दोर्ीींवर ाासनाने कोूती कारवाई केली वा करयात येत आऊे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारूे काय आऊेत तसेच अाा गैरव्यवऊार पुन्ऊा ऊो  नये म्ऊ ाून 
ाासनाकडान कोूती ्पाययोिना केली आऊे वा करयात येत आऊे ? 
  
श्री. चांद्रिाांत पाटील : (१) ऊे खरे नाऊी. तथावप, दै.सकाळ या ववृर तपत्राींमध् ये अाा ्रककारचे ववृर त 
छापान आलेले आऊे. 
(२) ऊे खरे नाऊी. तथावप, सदर कामाींची चककाी कर यात येईल आणू दोर्ी आढळल् यास 
कारवाई कर यात येईल असे मा.मींत्रीमऊोदय, सावहिधनक बाींधकाम याींनी दै.सकाळ या 
ववृर तपत्राच् या ्रकधतधनधीींना साींर्गतले, अस े ववृर त दद.१७ िानेवारी, २०१५ रोिी दै.सकाळ या 
ववृर तपत्रामध् ये छापान आलेले आऊे. 
(३) ्रकश् नाींककत दोन् ऊी काम ेपाूह झालेली असान वर याींची देयके िुल-ै२०१४ मध् ये अदा कर यात 
आलेली आऊेत. 
(४)  व (५) तथावप, दिता व गुूधनयींत्रू मींडळ, कोकूगवन, नवी मुींबई याींचेमाकह त चककाी 
्रकगतीत आऊे. 

----------------- 
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िाडाांबा ते म् हसळे (ता.श्रीिधचन, जज.रायगड) या रस्त् त् या या 
स्ां दीिरणाच ेिाम ननिृष्ट्ट दजाचच ेझाल्याबाबत 

(५३) *  ७९७६   श्री.भरतशेठ गोगािले (महाड) :   सन्माननीय सािचजननि बाांधिाम 
(सािचजननि उपक्रम िगळून) मांरी पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) वाडाींबा त े म् ऊसळे (ता.रीरीवधहन, जि.रायगड) रथ वर याच् या  झीं दीकरूाचे काम 
करताींना येूारे अडथळे दार करूे आवश्यक असतानाींऊी ठेकेदाराींनी रथवरयातील झाड ेन तोडता 
व खडीकरू करताींना वर यावर पाूी मा झन रोलर न ककरववताच रथ वर याींची धनकृष ् कामे केल् याच े
माऊे िानेवारी २०१५ मध् ये वा वरया दरम्यान धनदाहनास आले आऊे, ऊे खरे आऊे काय, 
(२) असल् यास, याबाबत ाासनान ेचककाी केली आऊे काय, चककाीत काय आढळान आले व 
तदनुसार यास िबाबदार असूाऱया व् यक् तीींवर ाासनाने कोूती कारवाई केली वा करयात 
येत आऊे 
(३)  नसल् यास, ववलींबाची कारूे काय आऊेत व याबाबतची सद्यजथथती काय आऊे ? 
  
श्री. चांद्रिाांत पाटील : (१) नाऊी. 
(२) व (३) ्रकश्न ्द्् ावत नाऊी. 

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

िुठरे (ता.पाटण, जज. सातारा) येथील यांरमाग प्रिल्प िायाचजन्ित िरयाबाबत 
  

(५४) *  १०१९९   श्री.शांभुराज देसाई (पाटण) :   सन्माननीय िस्त् रोद्योग मांरी पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) कुठरे (ता.पा्ू, जि. सातारा) या दठकाूी मऊाराषर राय यींत्रमाग मऊामींडळाच्या 
अर्धपवरयाखाली सन १९७४ मध्ये ाासनाचा यींत्रमाग ्रककल्प सु झ करयात आला आऊे, ऊे खरे 
आऊे काय, 
(२) असल्यास, या ्रककल्पामध्ये ९६ यींत्रमाग बसववयात आले असान या माध्यमातान ाेकडो 
मिुराींना काम ममळाले आऊे, ऊे ऊी खरे आऊे काय, 
(३) असल्यास, राय ाासनाच्या यींत्रमाग मऊामींडळाच्या ्रकाासनाच्या गलथान कारगारामुळे ऊा 
्रककल्प बींद पडयाच्या मागाहवर असान यामळेु ाेकडो मिुराींवर ्पासमारीची वेळ आली आऊे, 
ऊे ऊी खरे आऊे काय, 
(४) असल्यास, याबाबत ाासनान ेचककाी केली आऊे काय, चककाीत काय आढळान आले व 
तदनुसार यींत्रमाग ्रककल्प कायाहजन्वत करयाबाबत कोूती कायहवाऊी केली वा करयात येत 
आऊे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारूे काय आऊेत ? 
  
 



47 

श्री. चांद्रिाांत पाटील : (१) व (२) ऊे खरे नाऊी. 
     सदरच्या यींत्रमाग सऊकारी सींथथाींद्वारे सन १९८२ मध्ये ९६ यींत्रमाग कायाहन्वीत करयात 
आले ऊोते. या ्रककल्पावर सन २०१३-१४ या वर्ाहत ९६ यींत्रमागापकैी २८ यींत्रमाग कायाहन्वीत 
ऊोते. वरयामध्ये ऊींगामी ११ ववूकर कामगार व ऊींगामी १५ इतर कामगार अस े ूका ू २६ 
कामगार काम करीत ऊोते. 
(३) ऊे खरे नाऊी, ववववध कारूामुळे सुरवातीपासानच सदर सींथथा तो्यात आऊेत. यींत्रमाग 
मऊामींडळाकडान या सींथथाींना कच्चा मालाचा पुरवठा करयात येत ऊोता व मिुरी तवरवरवावर 
कापडाचे ्वरपादन करून ेेयात येत ऊोते. सींथथाींच्या ्वरपन्नापिेा सींथथेवरील कामगाराींच्या 
मिारी व कापड ्वरपादनाच्या धनगडडत इतर अनुर्ींगीक बाबीींवर ऊोूारा खचह िाथत 
असल्यामळेु ऊा खचह गागववयाकतरता मऊामींडळास सींथथाींना अधततरक्त रक्कमा अदा कराव्या 
लागत ऊोता. वरयामळेु या सींथथाींवर कापड ्वरपादन कायहरम सरुू ठेवल्यामुळे मऊामींडळास 
आूखीनच तो्ा सऊन करावा लागत ऊोता. सींथथाींचा खचह गागववयाकतरता मऊामींडळान े
सींथथाींना रू.१.०५ को्ी इतकी अधततरक्त रक्कम अदा केलेली आऊे. सदर रक्कम वसाल ऊोूे 
ाक्य नाऊी. वरयामुळे मऊामींडळान ेया सींथथाींकडान कापड ्वरपादन करून ेेूे बींद केले आऊे. या 
सींथथा वरयाींच ेथतरावर थवतींत्रपू ेकापड ्वरपादन करू ाकतात. 
(४) ्रकश्न ्द्् ावत नाऊी. 
(५) ्रकश्न ्द्् ावत नाऊी. 

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

शशरीषपाडा-शहापूर मागाचिर (ता.िाडा, जज.पालघर) ेडायामुळे झालेल् या अपघाताबाबत 

(५५) *  ७६२७   श्री.धवयचशील पाटील (पेण), श्री.सुभाष उफच  पांडडतशेठ पाटील (अशलबाग) :   
सन्माननीय सािचजननि बाांधिाम (सािचजननि उपक्रम िगळून) मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
 (१) मारीर्पाडा-ाऊापार मागाहवरील (ता.वाडा, जि.पालेर) खडायामुळे झालेल् या अपेातात 
रीरीमती ाममहला पा्ील या मदऊलेचा ददनाींक १८ डडसेंबर, २०१४ रोिी वा वर या सुमारास मवृर या 
झाला, ऊे खरे आऊे काय, 

(२) तसेच याबाबत रीमामथथाींनी सींतप् त ऊो न सींबींर्धत ााखा अमगयींता व ठेकेदारावव झध् द गुन् ऊा 
दाखल कर याची मागूी केली आऊे, ऊे ऊी खरे आऊे काय, 
(३) असल् यास, याबाबत ाासनान ेचककाी केली आऊे काय, चककाीत काय आढळान आले व 
तदनुसार मारीर्पाडा- ाऊापार मागाहवर (ता.वाडा, जि.पालेर) खडायामुळे झालेल् या अपेातास 
िबाबदार असूाऱयाींवव झध्द ाासनाने कोूती कारवाई केली वा करयात येत आऊे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारूे काय आऊेत ? 

श्री. चांद्रिाांत पाटील : (१) व (२) ऊोय. 
(३) व (४) अर्धिक अमगयींता, दिता व गुू धनयींत्रू मींडळ, नवी मुींबई याींच ेमाकह त चककाी 
आदेमात कर यात आली आऊे. ्रकाप् त अऊवालानुसार कायहवाऊी कर याचे धनयोिन आऊे. 

----------------- 
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िाडा (जज.ठाणे) तालुक् यातील ऐनशेतरोड त ेतरेिाडा अ िधचतपाडा हा  
रस्त् ता अपूणाचिस्त्थेत ठेिून िेलेला गवरयवयिहार 

(५६) *  ५५८९   श्री.नसीम ेान (चाांहदिली), श्री.अशमन पटेल (मुांबादेिी), श्री.विजय िडटे्टीिार 
(ब्रम्हपूरी), श्री.सांतोष टारफे (िळमनुरी), श्री.अब् दलु सत्तार (शसल्लोड), श्री.शाांताराम मोरे 
(शभिांडी ग्रामीण) :   सन्माननीय ग्रामवििास मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) वाडा (जि.ठाूे) तालुक् यातील ऐनाेतरोड त े तरेवाडा अ वर्चतपाडा ऊा रथ ता ूकाजवरमक 
आददवासी ्रककल् प िव् ऊार याींच् या माकह त मींिार असान या रथ वर यासाठी त बल १२ लाखाींचा धनधी 
मींिार झाला असान मात्र ्रकवर यिात या रथ वर यावरील काम े अपाूाहवथ थेतच ठेवान बाींधकाम 
ववगागाच् या अर्धकाऱयाींनी सींगनमत क झन धनधी खचह क झन ्वहतरत धनधीचा गैरव्यवऊार 
केल् याच ेददनाींक ७ िानेवारी, २०१५ रोिी वा वर यासुमारास धनदाहनास आले, ऊे खरे आऊे काय, 
(२) असल्यास, ्परोक् त ्रककरूाची चककाी क झन सींबींर्धताींवर गुन् ऊे दाखल करा अन् यथा 
आमरू ्पोर्ू कर याचा इाारा सामाजिक सींे्नचेे अध् यि ारद पा्ील याींनी केला आऊे, 
ऊे ऊी खरे आऊे काय, 
(३) असल् यास, याबाबत ाासनान ेचककाी केली आऊे काय, चककाीत काय आढळान आले व 
तदनुसार दोवर्ींवव झध्द ाासनाने कोूती कारवाई केली वा करयात येत आऊे, 
(४) नसल् यास, ववलींबाची कारूे काय आऊेत ? 
  
श्रीमती पांिजा मुांड े : (१) ूकाजवरमक आददवासी ववकास ्रककल्प, िव्ऊार याींच्यामाकह त पत्र 
र.धनयो/२०१०/११/्रक.र./का४(२)२६४६ ददनाींक २४/३/२०११ अन्वये  झ.१२.०० लि ूवढ्या 
रक्कमेस ्रकाासकीय मान्यता ्रकाप्त झालेली आऊे. 
     ्रकवरयिात कामाच ेमुल्याींकन  झ.९,५५,४३२/- ूवढ्या रक्कमेचे झालेले आऊे. 
     मात्र धनधीचा गैरव्यवऊार केल्याचे खरे नाऊी. 
(२) मावराींती सींे्नेच ेअध्यि रीरी.ारद पा्ील याींनी यासींदगाहत आमरू ्पोर्ू मागे ेेतले 
आऊे. 
(३) ्रकश्न ्द्् ावत नाऊी. 
(४) ्रकश्न ्द्् ावत नाऊी 
  
  
विधान भिन :   डॉ. अनांत िळसे 
मुांबई.   प्रधान सधचि 
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