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

ताराांकित प्रश्नोत्तराांची यादी 
  

बुधिार, हदनाांि २५ माचच, २०१५ / चैत्र ४, १९३७ ( शिे ) 
  

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

 

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

मांत्री 
(५) सामाजजि न्याय आणण विशेष सहाय्य मांत्री 

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

प्रश्नाांची एिूण सांख्या - ५२ 
------------------------------- 

  
पुणे िृषी उत्पन्न बाजार सममतीन ेजममनीच े 
बेिायदेशीरररत्या अमभहस्त्ताांतरण िेल्याबाबत 

(१) *  १४१९३   श्री.मभमराि तापिीर (खडििासला) :  सन्माननीय पणन मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) पुणे कृषी उत्पन्न बाजार सममतीच्या प्रशासकाकडून बाजार सममतीच्या जममनीच ेबाींधकाम 
व्यावसाययकाला बेकायदेशीरररत्या अमिहसताींतरण करण्यात आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, याबाबत चौकशी करण्यात आली आहे काय, चौकशीत काय आढळून आले व 
तदनुसार सदर प्रकरणात दोषी आढळणाऱ्या अधधकाऱ्याींवर शासनाने कोणती कारवाई केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत व याबाबतची सद्यस्सिती काय आहे ? 
 
श्री. चांद्रिाांत पाटील : (१) नाही. पुणे कृवष उत् पन् न बाजार सममतीन े ्ी. त्रपपती मशवाजी 
माके्याडड कामगार सहकारी गहृरचना सींस िा मयाड. पुणे याींना मा.उच् च न् यायालयाच् या 
आदेशानुसार जममनीच ेअमिहस ताींतरण केले आहे. 
(२) व (३) प्रश् न उद् िवत नाही. 

----------------- 
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मोताळा (जज.बुलढाणा) येथे मागासिगीय मलुाांच ेशासिीय िसनतगहृ नसल् याबाबत 

(२) *  १४७६२   श्री.हषचिधचन सपिाळ (बुलढाणा) :   सन्माननीय सामाजजि न् याय मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) मोताळा (स्ज.बलुढाणा) येि े मागासवगीय मुलाींचे शासकीय वसयतगहृ नाही, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल् यास, राज् यातील प्रत् येक तालु यात मागासवगीय मुलाींच ेशासकीय वसयतगहृ असावे 
ही बाब शासनाच्या ववचाराधीन आहे, हे खरे आहे काय, 
(३) असल् यास, मोताळा (स्ज.बुलढाणा) येिे मागासवगीय मुलाींच े शासकीय वसयतगहृ मींजूर 
करुन त् वरीत बाींधकाम करणेसाी  शासनान ेकाय कायडवाही केली वा करण् यात येत आहे, 
(४) नसल् यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 

श्री. राजिुमार बडोले : (१) होय. हे खरे आहे. 
     अनुसूधचत जाती मुलामुलीींसाी  शासनामार्ड त एकूण ३८१ शासकीय वसयतगहेृ सुरु 
करण्यात आलेली आहेत. याअींतगडत, बुलढाणा स्जल््यात एकूण १४ शासकीय वसयतगहेृ 
कायडरत आहेत. मोताळा, स्ज.बुलढाणा येिे शासकीय वसयतगहृ मींजूर करण्यात आलेले नाही. 
तिावप, बुलढाणा येिे २ शासकीय वसयतगहृ कायडरत आहेत. 
(२) नाही. 
(३) व (४) ववदिाडतील ज्या तालुयाींमध्ये अनुसूधचत जाती प्रवगाडची शासकीय वसयतगहेृ 
नाहीत, त्या तालुयाींमध्ये शासकीय वसयतगहृ सुरु करण्याची बाब शासनाच्या ववचाराधीन 
आहे. 

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

मुांबई अहमदाबाद महामागाचिरील घोडबांदर ते तलासरी  
अच्छाड पयतंच्या रस्त्त्याांच्या दसु्स्त्तीबाबत 

(३) *  १२२५५   श्री.विलास तरे (बोईसर) :   सन्माननीय सािचजननि बाांधिाम (सािचजननि 
उपक्रम िगळून) मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मुींबई अहमदाबाद महामागाडवरील घोडबींदर त ेतलासरी अच्ताड पयतंच्या सुमारे ११० ककमी 
अींतरामधील रसत्याींची अनके ठीकाणची ववववध कामे अपूणाडवस् ोत आहेत हे खरे आहे काय, 
(२) तसेच उपरोत िागातील रसत्याींची कामे अत्यींत धीम्या गतीन े सुरू असून 
चौपदरीकरणानींतर सहा पदरीकरणासाी  सींपादीत केलेल्या वन जममनी व 
शेतकऱ् याींच्या जममनीवर तयार करण्यात येत असलेले रसते काही िागात चार पदरी तर अन्य 
ठीकाणी सहा पदरी असल्यान े तसेच रसत्यावर योग्य त्या प्रकारे ठदशादशडक र्लक न 
लावल्यामळेु व सदरहु हायवेवर मोीे अपघात झाल्यावर वाहतुक सरुळीत करण्याकररता के्रनची 
उपलब्धता नसल्याने तसेच वाहतकू पोमलस काही प्रकरणी दलुडक्ष करत असल्यामळेु अपघाताींच े
प्रमाण वाढत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
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(३) असल्यास, याबाबत शासनान ेचौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय आढळून आले व 
तदनुसार शासनाने कोणती कायडवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत व सदर रसत्याच्या दरुुसतीबाबत सद्य:स्सिती 
काय आहे ? 
  
श्री. चांद्रिाांत पाटील : (१) अींशतः खरे आहे.    
     िारतीय राषरीय राजमागड प्राधधकरण याींच्यामार्ड त सुरु असलेल्या प्रकल् पाची (आच् ताड त े
घोडबींदर) एकुण लाींबी ११५.४०० कक.मी. असून सद्यःस्सितीत १.३० कक.मी डाव् या बाजलुा व 
१.९८० कक.मी. उजव् या बाजूला काम मशल् लक आहे. उवडररत लाींबीत मौज े ढेकळे व मौजे 
सायतवली येिील १.९१० कक.मी. लाींबी वगळता उवडररत काम एवप्रल २०१५ अखेर पुणड करण् याच े
प्रयत् न सुरु आहेत. 
(२) हे खरे नाही. 
     सहापदरीकरणाचे काम मशल् लक असलेल् या ठीकाणी योग् य त्या प्रकारे ठदशादशडक र्लक 
लावण् यात आलेले आहेत. 
      अपघात झाल् यावर वाहतूक सुरळीत करण् याकरीता के्रनची उपलब् धता आहे. गरज 
पडल् यास उद्योजकाकडून अयतरर त के्रन उपलब् ध केल् या जातात. पोलीस खात् यामार्ड त वाहतकू 
यनयमन व पेरोमलींग करण् यात येते. तसेच कसूरदार वाहनचालकाींवर केससे करुन दींडात्मक 
शुल् क आकारण् यात येत.े 
(३) प्रश् न उद् िवत नाही. 
(४) प्रश् न उद् िवत नाही. 

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

औरांगाबाद येथील सांत तुिाराम मलुाांच् या शासिीय  
िसनतगहृात सोयी सुविधा पुरविण्याबाबत 

  

(४) *  १३२४६   श्री.प्रशाांत बांब (गांगापूर) :   सन्माननीय सामाजजि न् याय मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) औरींगाबाद येिील सींत तुकाराम मुलाींच् या शासकीय वसयतगहृातील ववद्या् यांनी शासनाच् या 
आदेशाप्रमाणे सोयीसुववधा ममळत नाहीत म् हणून अनेक यनवेदने ठदली असूनही वसयतगहृ 
प्रशासन त् याची दखल घेत नाही, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उत प्रकरणी जबाबदार असलेले अधधकारी कोण आहेत, 
(३) असल्यास, शासनाच् या आदेशाची अींमलबजावणी न करणा-या या वसतीगहृातील 
अधधकाऱ्याींची चौकशी करण् यासाी  शासनान े चौकशी सममती नमेली आहे काय, असल्यास 
चौकशीत काय आढळून आले व त्यानसुार पुढे कोणती कायडवाही तिा कारवाई केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. राजिुमार बडोले : (१) नाही. हे खरे नाही. 
     औरींगाबाद येिील सींत तुकाराम शासकीय वसयतगहृातील ववद्या्यानंी सोयीसुववधा 
ममळणेबाबत यनवेदन ेठदलेली होती. परींत,ु अत्यावश्यक सोयी-सुववधाींसींदिाडत प्राप्त तरतुदीींनुसार 
सोयी-सुववधा वसयतगहृातील ववद्या्यांना पुरववण्यात आल्या आहेत. अन्य 
सोयासुववधाींसींदिांतील तरतूद माहे जानेवारी, २०१५  मध्ये उपलब्ध करुन सवड देय सोयीसुववधा 
वसयतगहृातील ववद्या्यांना पुरववण्यात आल्या आहेत. 
(२), (३) व (४) माहे जानेवारी, २०१५ मध्ये तरतूद प्राप्त झाल्यामुळे सवड देय सोयीसुववधा 
वसयतगहृातील ववद्या्यांना पुरववण्यात आलेल्या आहेत. सबब, कारवाईचा प्रश्न उद्् ावत 
नाही. 

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

िरोरा तालुक् यातील (जज.चांद्रपूर) माडाच गािानजीिच् या िधाच नदीिरील मसमेंट  
बांधाऱ्याचे िाम बांद िरण्याच ेएमआयडीसीने आदेश हदल्याबाबत 

(५) *  १४२५४   श्री.वििास िुां भारे (नागपूर मध्य) :   सन्माननीय उद्योग मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) वरोरा तालु यातील (स्ज.चींरपूपरू) येिील माडाड गावानजीकच् या वधाड नदीवर ११४ को्ी रुपये 
खचड करुन मसमें् बींधारा बाींधण् याच् या कामाला मागील वषांपासून सुरुवात झाली असताना व 
बींधाऱ् याच ेकाम सुरु असताना अचानक एमआयडीसीने काम बींद करण् याच ेआदेश ठदल् याच ेमाहे 
जानेवारी, २०१५ च् या शेव्च् या आीवयायात यनदशडनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल् यास, उ त काम बींद करण्याच्या आदेशामळेु प्रकल् पात काम करणारे अधधकारी व 
कामगार अस े५०० जण बेरोजगार झाले आहेत, हे खरे आहे काय, 
(३) असल् यास, उ त प्रकल् पाचे काम बींद करण् याची कारणे काय आहेत, 
(४) असल् यास, हे काम सुरु करुन बेरोजगाराींना ठदलासा देण् याबाबत शासनाची िूममका काय  
आहे ? 
  
श्री. सुभाष देसाई : (१) वरोरा तालु यातील (स्ज.चींरपूपूर) गावालगत असलेल् या वधाड नदीवर 
मसमें् बींधारा बाींधण् याच् या कामाला मे. वधाड पॉवर कीं पनी व स्ज.एम.आर. कीं पनी याींनी 
करारानुसार िाींडवली अींशदान न ठदल् यामुळे महाराष र औद्योधगक ववकास महामींडळाकडून सदर 
कामाला तात् पुरती स िधगती देण् यात आलेली आहे. 
(२) व (३) वधाड नदीवरील मसमें् बींधारा बाींधण् याच् या कामासींदिाडत मे. वधाड पॉवर कीं पनी व 
स्ज.एम.आर. कीं पनी,वरोरा व महाराष र औद्योधगक ववकास महामींडळ याींच् यामध् ये करारनामा 
करण् यात आला होता. त् या करार नाम् यानुसार जममन ववद्यतु कीं पन् याींना बींधा-याच् या 
बाींधकामाच् या खचाडचा ५० ् के वा्ा उचलावयाचा होता. त् यानुसार सदर कीं पन् याींनी २५ 
को्ीचा िरणा केलेला आहे. तदनींतर सदर कीं पन् याींनी त्याींचे िाींडवली अींशदान देणे बींद 
केल् यामुळे महाराषर औद्योधगक ववकास महामींडळान े सदर बींधा-याचे काम तात् पुरते स िधगत 
केले आहे. 
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(४) सदर बींधाऱ् याच ेकाम पुन् हा सुरु करण् याच् या ष्ष ्ीने म.े वधाड पॉवर कीं पनी व स्ज.एम.आर 
कीं पनी या दोन् ही कीं पन् याींचे वररष ी अधधकारी व मु् य कायडकारी अधधकारी, मऔववम याींची 
बैीक आयोस्जत करण् यात आलेली होती. त् या बैीकीमध् ये ीरल् यानसुार या दोन् ही कीं पन् याकडून 
महामींडळास िाींडवली अींशदान प्राप् त झाल् यास सदर बींधा-याचे काम सुरु करण् याचे प्रस ताववत 
आहे. 

----------------- 
सेलू येथील िृषी उत् पन् न बाजार सममतीने बिेायदेशीर खचाचसांबांधी 

पाित् या दाखल िस्न देयि उचलल्याबाबत 

(६) *  १४४६६   श्री.विजय भाांबळे (जजांतूर), श्री.जजतेंद्र आव्हाड (मुांब्रा िळिा) :   सन्माननीय 
पणन मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) कृषी उत् पन् न बाजार सममती, सेलु येिील सन २००२ त े २००५ या कालावधीमध् ये 
सममतीकडून बबअर बार आणण हॉ्ेल वरील बकेायदेशीर खचाडसींबींधी पावत् या दाखल करुन बबल 
(देयक) उचलण् यात आल् याबाबत स्जल् हा उपयनबींधकाींकड ेतक्रार करण् यात आलेली आहे, हे खरे 
आहे काय, 
(२) असल् यास, त् याबाबत स्जल् हा उपयनबींधक परिणी याींनी चौकशी करुन गोपनीय अहवाल 
शासनाकड ेपाीववला आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) तसेच ककती र कमेची देयके अदा करण् यात आली आहेत व अशी देयके राहा्य धरण् यात 
येतात काय, 
(४) असल् यास, याबाबत चौकशी करण् यात आली आहे काय, चौकशीत काय आढळून आले व 
तदनुसार अशा प्रकारची देयके मींजूर करणा-याींववरुध् द शासनान े कोणती कारवाई केली वा 
करण् यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. चांद्रिाांत पाटील : (१) होय. 
(२) चौकशी करण् यात आलेली आहे. 
(३) सन २००२ ते २००५ या कालावधीमध् ये एकूण रु. ८३,८९०/- रकमेची देयके िे्ी व समारींि 
खात ेया मशषाडखाली खचड करण् यात आलेली आहेत. या खचाडस लेखा पररक्षणामध् ये कोणताही 
आके्षप घेण् यात आलेला नाही. तसेच बाजार सममतीच् या सींचालक मींडळाच् या सिेमध् ये त् यास 
मान् यता घेण् यात आलेली असली तरी सदर देयकाींची ववधीराहा्यता तपासण् यात येत आहे. 
(४) होय. सहायक यनबींधक, सहकारी सींस िा, सेलू याींचे चौकशी अहवालाच् या आधारे बाजार 
सममतीचे सींचालक मींडळाने बाजार सममतीचे सधचव याींना एक मठहन् यासाी  यनलींबबत केले 
होते. सदर खचाडची ववधीराहा्यता तपासल् यावर आवश् यकतेप्रमाण ेसींबींधधतावींर कारवाई करण् यात 
येईल. 
(५) प्रश् न उद् िवत नाही. 

----------------- 
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नागपूर जजल् ्यातील विविध औद्योधगि आस्त् थापनाांमध् ये 
स्त्थाननि उमेदिाराांची भरती झाली नसल्याबाबत 

(७) *  १४५७७   श्री.सुधािर िोहळे (नागपूर दक्षिण), श्री.िृष्ट्णा खोपड े (नागपूर पूिच), 
श्री.वििास िुां भारे (नागपूर मध्य), श्री.सुधािर देशमुख (नागपूर पजश्चम) :   सन्माननीय 
उद्योग मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) नागपूर स्जल् ्यातील ववववध औद्योधगक आस िापनाींमध् ये ८० ् के स िायनक उमेदवाराींची 
नोकरिरती करणे गरजेचे असनू ती झाली नसल् याचे ठदनाींक १२ जानेवारी, २०१५ रोजी वा 
त्यासुमारास यनदशडनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) तसेच परप्रायतयाींना राज् यात नोकरी देताींना महसलू वविागाकडून अधधवास प्रमाणप्रप 
आवश् यक असताना स िायनकाींना डावलून परप्रायतयाींना नोकरीत समाववष ् करण् यात आले आहे, 
हे खरे आहे काय, 
(३) असल् यास, उत प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, असल्यास, चौकशीचे यनषकषड 
काय आहेत व त्यानुषींगाने शासनाने कोणती कायडवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. सुभाष देसाई : (१) हे खरे नाही. 
(२) हे खरे नाही. 
     औद्योधगक आस िापनाींमध् ये स िायनक लोकाींचे प्रमाण शासन यनणडय ठदनाींक             
१७ /११/२००८ नुसार राखण् याचे यनदेश आहेत. शासन यनणडयानुसार महाराष रात कमीत-कमी १५ 
वषे वास तव् य असलेली व्यती ही स िायनक व् य ती म् हणून समजली जात.े नागपूर 
स्जल् ्यातील ववववध आस िापनाींमध् ये स िायनक लोकाींच े प्रमाण  शासन यनणडय ठदनाींक 
१७/११/२००८ नुसार राखण् यात आलेले आहे. 
(३) प्रश् न उद् िवत नाही. 
(४) प्रश् न उद् िवत नाही. 

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

राज् यातील अनुसूधचत जाती आश्रमशाळाांमधील मशिि ि मशििेत् तर  
िमचचा-याांना िेतन ममळाले नसल्याबाबत 

(८) *  १५०५६   श्री.िैभि नाईि (िुडाळ), श्री.भरतशेठ गोगािले (महाड), श्री.सुननल प्रभ ू
(हदांडोशी) :   सन्माननीय सामाजजि न् याय मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज् यातील अनसुूधचत जाती आ्मशाळाींमधील मशक्षक व मशक्षकेत् तर कमडचाऱ्याींना माहे 
जुल,ै २०१४ पासून वेतन ममळाले नाही, हे खरे आहे काय, 

(२) असल् यास, वेतन अदा न करण् याची कारणे काय आहेत व वेतन अदा करण् याच् या ष्ष ्ीन े
केलेल्या कायडवाहीची सद्यःस्सिती काय आहे, 
(३) नसल् यास ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. राजिुमार बडोले : (१), (२) व (३) होय, हे अींशत: खरे आहे. 
     सदर योजनसेाी  सुरुवातीस रु.११०६.९० लक्ष यनधी मींजूर करण्यात आला होता. तिावप, 
आयुत, समाजकल्याण, पुणे याींचेकडून प्राप्त अींदाजानुसार रु.१४२६.२२ लक्ष यनधीची 
आवश्यकता होती. सबब, पुरेशी तरतूद उपलब्ध न होऊ शकल्यामुळे सदर कमडचाऱ्याींचे माहे 
जुल,ै २०१४ पासून वेतन प्रलींबबत आहे. 
     तिावप, तरतूद उपलब्ध होताच सदर वेतनाचे प्रदान करण्यात येईल. 

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

राज् यातील आश्रम माध् यममि शाळेशी ननगडीत असलेल् या  
शाळा अनुदानापासून िांधचत असल् याबाबत 

  

(९) *  ६३९०   श्री.हसन मुश्रीफ (िागल), श्री.जजतेंद्र आव् हाड (मुांब्रा िळिा), श्री.रमशे िदम 
(मोहोळ), श्री.किशोर पाटील (पाचोरा) :   सन्माननीय सामाजजि न् याय मांत्री पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यातील समाजकल् याण वविागामार्ड त आ्म माध् यममक शाळेशी यनगडीत असलेल् या 
१४८ शाळा अनुदानापासून वींधचत असल् याचे माहे जानेवारी, २०१५ च् या पठहल् या सप् ताहात 
उघडकीस आले, हे खरे आहे काय, 
(२) तसेच शासनाने वेतनयनस्श्चती न केल् यामुळे सामास्जक न् याय व ववशेष सहाय 
वविागाींतगडत व् ही.जे.एन.्ी.१४८ कयनष ी महाववद्यालयातील सुमारे १७०० कमडचा-याींना २७ 
मठहन् याींचे वेतन ठदले नसल् याने या कमडचा-याींनी ठदनाींक ८ डडसेंबर, २०१४ पासून सुरु झालेल् या 
नागपूर येिील अधधवशेनात आत् मदहनाचा शशारा ठदला, हे खरे आहे काय, 

(३) असल् यास, प्रश् न िाग १ व २ बाबत कोणती कायडवाही केली वा करण् यात येत आहे, 
(४) नसल् यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 

श्री.राजिुमार बडोले : (१) व (२) होय. 
(३) शासन यनणडय ठद.२६.०६.२००८ व ठद. ३१.०८.२००९ अन्वये राज्यात ववजािज 
आ्मशाळेंच्या १४८ कयनषी महाववद्यालयाींना मान्यता देण्यात आलेली आहे. सदर कयनषी 
महाववद्यालयातील मशक्षक व मशक्षकेतर कमडचाऱ्याींच्या पदाींना उच्चाधधकार सममतीची मान्यता 
नसल्यान ेपदाींना मान्यता देण्याचा प्रसताव उच्चाधधकार सममतीस सादर करण्यात आला होता. 
उच्चाधधकार सममतीन ेप्रसताव मा.ववत्त मीं्रपी आणण मा.मु्यमीं्रपी याींच्या मान्यतेने  रे्रसादर 
करण्याच ेयनदेश ठदले होते. त्यानसुार प्रसताव उच्चाधधकारी सममतीस रे्रसादर करण्यात आला 
आहे. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

 
----------------- 
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सायन-पनिेल हायि ेयेथील रस्त्त्याचे बाांधिाम ि टोल  
िसूली िां त्राटात गैरव्यिहार झाल्याबाबत 

(१०) *  १४१८०  श्री.योगेश सागर (चारिोप), श्री.बसिराज पाटील (औसा) : सन्माननीय 
सािचजननि बाांधिाम (सािचजननि उपक्रम िगळून) मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील    
काय :- 
  

(१) मुींबईतील सायन-पनवेल हायवेचे बाींधकाम यनकृष् दजाडच े करण्यात आले असून ्ोल 
नायाच ेबाींधकाम बकेायदा असनू त्याकरीता वन आणण पयाडवरण वविागाची परवानगी घेण्यात 
आली नाही तसेच सुरुवातीला प्रकल्पाची ककीं मत ८४५ को्ी रुपये होती त्यात वाढ करुन १ 
हजार २०० को्ी रुपयाींचे अनुदान देण्यात आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर सायन-पनवेल हायवेच्या बाींधकामात आणण ्ोल वसलुी कीं ्रपा्ात मोीा 
गैरव्यवहार झाल्याने याबाबत चौकशीची मागणी केली असल्याच े ठदनाींक ७ रे्ब्रुवारी, २०१५ 
रोजी वा त्यासमुारास यनदशडनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, याबाबत शासनान ेचौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय आढळून आले व 
तदनुसार शासनाने कोणती कायडवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. चांद्रिाांत पाटील : (१) हे खरे नाही. 
(२) हे खरे नाही. 
(३) व (४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

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

सामाजजि न् याय विभागातील ररक् त पदे भरण् याबाबत 

(११) *  १५०१०   श्री.राधािृष्ट् ण विख-ेपाटील (मशडी), श्री.अममन पटेल (मुांबादेिी), श्री.विजय 
औटी (पारनेर) :  सन्माननीय सामाजजि न् याय मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) सामास्जक न् याय वविागात ३४ ् के पदे रर त् ा असल् यान,े मागास प्रवगाडतील व् य तीचा 
सामास्जक व आधिडक स तर उीं चावण् यासाी  सामास्जक न् याय वविागाच् या वतीन े राबववण् यात 
येणा-या योजनाींची पुरेशा कमडचा-याअिावी प्रिावीपणे अींमलबजावणी होत नाही तसेच 
योजनाींची माठहतीही राहामीण जनतपेयतं पोहचत नाही, हे खरे आहे काय,  
(२) असल् यास, एकूण वगडयनहाय ककती पदे रर त आहेत व शासनाच् या योजना प्रिावीपणे 
राबववण् यासाी  तसेच सदर योजनाींचा तळागाळातील लोकाींना लाि ममळण् यासाी  सामास्जक 
न् याय वविागातील रर त पदे िरण् याच् या ष्ष ्ीने कोणती कायडवाही केली वा करण्यात येत 
आहे, 
(३) अद्याप कायडवाही केली नसल् यास ती ककती कालावधीत पूणड करण् यात येणार आहे ? 
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श्री. राजिुमार बडोले : (१)  सामास्जक न्याय वविागात सुमारे २४ ्के पदे सध्या ररत 
आहेत. सदर ररत पदाींच्या अयतररत कायडिार अन्य अधधकारी/ कमडचारी याींचेकड े सोपवून 
योजनाींची अींमलबजावणी करण्यात येत आहे. 
(२) समाजकल्याण आयुतालयाच्या आसिापनेवरील ग् अ ची २३ पदे, ग् ब ची ५३, ग् 
क ची ७२० पदे व ग् ड ची ३४५ पदे ररत आहेत. ग्-अ व ग्-ब ची ररत पदे 
पदोन्नतीने िरण्याची कायडवाही शासनसतरावरून करण्यात येत असून, ग्-क ची पदे 
समाजकल्याण आयुतालय सतरावर तर ग्-ड ची पदे प्रादेमशक उप आयुत/सहाय्यक 
आयुत, समाजकल्याण, याींचेसतरावर िरण्याची कायडवाही करण्यात येत आहे. 
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

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

जालना त ेनाव्हा-मसांदखेडराजा या राष्ट्रीय महामागाचच्या  
डाांबरीिरणाच ेिाम ननिृष्ट्ट दजाचच ेझाल्याबाबत 

(१२) *  ७८३४   श्री.अजुचन खोतिर (जालना) :   सन्माननीय सािचजननि बाांधिाम 
(सािचजननि उपक्रम) मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) जालना ते नाव्हा-मसींदखेडराजा या राषरीय महामागाडच्या डाींबरीकरणाचे काम अत्यींत यनकृष् 
दजाडचे झाल्याच ेमाहे डडसेंबर, २०१४ मध्ये वा दरम्यान यनदशडनास आले आहे, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्यास, सावडजयनक बाींधकाम वा रसते ववकास महामींडळाकडून कोणताही अमियींता 
प्रत्यक्ष कामावर हजर नसल्यान ेगुत्तेदार कामचुकारपणा करत असल्यामुळे स्जल्हाधधकाऱ्याींसह 
सींबींधधत अधधकाऱ्याींनी तात्काळ लक्ष घालण्याची मागणी युवा सेनेतरे् करण्यात आली आहे, हे 
ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उत मागणीनसुार शासनान े सदर रसत्याच्या कामाची पाहणी/चौकशी केली 
आहे काय, त्यात काय आढळून आले आहे व तद्नुसार यास जबाबदार असणाऱ्या दोषी 
व्यतीींवर कोणती कारवाई करण्यात आली वा येत आहे, 
(४) नसल्यास, त्याची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. एिनाथ मशांदे : (१) हे खरे नाही. 
     तिावप, मुळात या रसत्याचे काम एवप्रल, २००८ मध्ये पूणड झाले असून डडसेंबर २०१४ 
मध्ये ६.५ कक.मी.  लाींबीच्या नतुनीकरणाच े काम हाती घेण्यात आले होत.े सद्य:स्सितीत  
प्रसतुत रसता सुस्सितीत आहे. 
(२) प्रश्न उद्् ावत नाही. 
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

----------------- 
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लातूर जजल््यातील रेणापूर त ेपरळी मागे पाणगाि येथील रस्त् त्याची झालेली दरुािस्त्था 

(१३) *  १३३०१   श्री.त्र्यांबिराि मभसे (लातूर ग्रामीण) :   सन्माननीय सािचजननि बाांधिाम 
(सािचजननि उपक्रम िगळून) मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) लातूर स्जल््यातील रेणापूर ते परळी मागे पाणगाव येिील रस त्याची दरुावसिा झाल् यान े
या रस त् यावर मोीया प्रमाणावर अपघात होऊन अनेक प्रवाशाींचा मतृ्यू झाल्याचे ठदनाींक २८ 
डडसेंबर, २०१४ रोजी वा त्या समुारास यनदशडनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल् यास, सदर प्रकरणी शासनान े चौकशी केली आहे काय, असल् यास, चौकशीत काय 
यनष पन् न झाले व सदर रस ता दरुुस तीबाबत शासनाने कोणती कायडवाही केली आहे वा करण् यात 
येत आहे, 
(३) नसल् यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत तसेच सदरील रस ता दरुुस तीस शासनास ककती 
कालावधी लागणार आहे ? 
 

श्री. चांद्रिाांत पाटील : (१) हे खरे नाही. 
     सदर रसत्याींवर ठद. २८/१२/२०१४ रोजी अपघात झाला नसून ठद.२५/१२/२०१४ रोजी झाला 
आहे. सदर अपघात हा रसत्याच्या दरुावसिेमुळे झालेला नसून वाहन चालकाींच्या 
यनषकाळजीपणामुळे झाल्याचे पोलीस यनरीक्षक, रेणापूर याींच्या अहवालामध्ये नमूद केले आहे. 
(२) व (३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

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

राज्यातील उद्योगाांिरीता जागा ि इतर मांजूरी विनाविलांब देण् याबाबत 

(१४) *  ५८८०   श्री.िुणाल पाटील (धुळे ग्रामीण) :   सन्माननीय उद्योग मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज् यात उद्योगाींच् या वाढीसाी  मा.म्ु यमीं्रपी याींनी ववववध उद्योग समुहाींशी माहे डडसेंबर, 
२०१४ रोजी बैीक घेऊन चचाड केली आहे, हे खरे आहे काय, 

(२) असल् यास, या चचचेे र्मलत काय आहे, 
(३) असल् यास, राज् यात उद्योगाींना चालना ममळण् यासाी  तसेच उद्योगाींकरीता जागा व शतर 
मींजूरी ववनाववलींब देण् याबाबत कोणती कायडवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल् यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 

श्री. सुभाष देसाई : (१) राज् यातील उद्योग व व् यवसाय स िापन करण् यासाी  ववववध मान् यता 
व ना हरकती तातडीने व सुलिरीत् या उपलब् ध व् हाव् यात या हेतनूे ‘’मेक शन महाराष र’’ हा 
उपक्रम हाती घेण् याचा यनणडय मा. म्ु यमीं्रपी महोदयाींच् या अध् यक्षतेखाली ठदनाींक १७/११/२०१४ 
रोजी झालेल् या बैीकीत घेण् यात आला. 
(२) ‘’मेक शन महाराष र’’ या उपक्रमाींतगडत राज् यातील उद्योगाींना लागणारे ववववध 
परवाने/सींमती याींची सीं् या व त् यासाी  लागणारा कालावधी कमी करण् यासाी  मा.मु् यमीं्रपी 
याींचे अध् यक्षतेखाली मींब्रपमींडळ उप सममती स िापन करण् यास तसेच राज् यात गुींतवणूक 
करणाऱ् या उद्योगाींना लागणा-या ववववध परवाने/सींमती जलद गतीन ेउपलब् ध करुन देण् यासाी  
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मु् य सधचवाींच् या अध् यक्षतखेाली सींबींधधत वविागाींच् या सधचवाींची श तीप्रदान सममती गी त 
करण् यास शासन यनणडय क्रमाींक-मेशम-२०१४/प्र.क्र. ८८/उद्योग-८ ठदनाींक ८/१/२०१५ अन् वये 
मान् यता देण् यात आली आहे. 
      तसेच ठदनाींक १५/१/२०१५ रोजी मा. मु् यमीं्रपी महोदयाींच् या अध् यक्षतेखाली झालेल् या 
आढावा बैीकीत सवड सींबींधधत प्रशासकीय वविागाींना उद्योगाींना देण् यात येणा-या मज-ूयाींच् या 
सीं् येत कपात करणे, मींजूरी प्रकक्रयेसाी  लागणारा कालावधी कमी करणे, ववववध योजनाींचे 
ववलीनीकरण करुन एकच सवकंष योजना राबववणे, प्रचमलत कायदे, धोरणे, कायडयनयमावली, 
तपासणी यीं्रपणा  यासार् या बाबीींत बदल/सुधारणा करणे व त् यासाी  ववठहत कालमयाडदा 
ीरवून देण् याच ेयनदेश मा. मु् यमीं्रपी  महोदयाींनी ठदले आहेत. 
      त् यानुषींगान े प्रधान सधचव (उद्योग) सातत् याने ववववध प्रशासकीय वविागाींच् या वरीष ी 
अधधका-याींसमवेत बैीका घेऊन सदर प्रकरणी शासन स तरावरुन करावयाच् या कायडवाहीबाबत 
ीोस व जलद यनणडय घेण् यासाी  पाीपुरावा करत आहेत. 
(३) महाराष र औद्योधगक ववकास महामींडळाच े औद्योधगक के्ष्रपात उद्योग उिारण् यासाी  
लागणा-या परवानग् याींची सीं् या १४ वरुन ५ करण् यासींदिाडत कालबध् द कायडक्रम आखून 
परवानग् या एकब्रपत करणे व काही अनावश् यक परवानग् या रद क करणे ही कायडवाही सुरु केलेली 
आहे. अयत ववशाल प्रकल् प व परकीय गुींतवणूक आणणारे उद्योगाींना िखूींड वा्पामध् ये 
प्राधान् य देऊन औद्योधगक के्ष्रप व िूखींड यनवडीपासनू त े िूखींडाचा ताबा देईपयतं 
महामींडळाच् या िू वविागामार्ड त व माके्ीींग वविागामार्ड त समन् वय साधून प्रत् येक ्प्प् याबाबत 
मागडदशडन व सहाय्य करण् यात येत आहे. 
(४) प्रश् न उद् िवत नाही. 

----------------- 
अिोला (जज.अिोला) येथील िृषी उत्पन्न बाजार सममतीच्या 

अांदाजपत्रिात अननयममतता आढळल्याबाबत 

(१५) *  १२९३९   श्री.सांजय साििारे (भुसािळ) :   सन्माननीय पणन मांत्री पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
  

(१) महाराषर राज्य कृषी पणन मींडळ राज्यातील ववववध कृषी उत्पन्न बाजार सममत्याींमध्ये 
शेतकऱ्याींकडून शेतमालावरील ममळणाऱ्या सेस र्ीं डातून रसत,े ओ्े, गोडावून बाींधणे यासारखी 
शेतकऱ्याींच्या सोयीसाी  ववववध ववकास कामे करत,े हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, अकोला स्जल््यातील अको् कृ.उ.बा.सममतीच्या सधचवाींनी अींदाजप्रपकात मींजूर 
झालेल्या प्रकरणाच े्रपैयसि ताींब्रपक लेखा पररक्षण व सववसतर पडताळणी केली असता बरीच 
अयनयममतता आढळली, हे खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उत बाब क्र. १ व २ नुसार चौकशी करण्यात आली आहे काय, चौकशीत 
काय आढळून आले व तदनसुार चौकशीच्या अनुषींगाने दोषी आढळणाऱ्या व्यतीवर 
शासनामार्ड त कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. चांद्रिाांत पाटील : (१) नाही. ववववध ववकास कामाींची तरतूद असलेल् या बाजार सममतीच् या 
अींदाजप्रपकास महाराष र राज् य कृषी पणन मींडळाकडून मींजूरी देण् यात येते. सदर कामे बाजार 
सममती स वयनधीतनू करीत असून त्यास पणन सींचालक, पुणे याींची मान् यता आहे. 
(२) होय. बाजार सममतीन े केलेल् या ववकास कामाींची पडताळणी शासकीय अमियाींब्रपकी 
महाववद्यालय अमरावती या ्रपयस ि सींस िकेडून करुन घेतली असता काम े यनकृष ् दजाडची 
झाली असून अयनयममतता झाल् याचे आढळून आले आहे. 
(३) होय. बाजार सममतीचे सधचव याींनी ठदलेल् या तक्रारीवर न् यायदींडाधधकारी प्रिम ्ेणी अको् 
याींनी पोमलस स ्ेशन अको् याींना आदेमशत केल् यानुसार िा.द.वव. चे कलम ४०६, ४२०, ४६७, 
४६८, ४७१, ४७७, ३४ अन् वये गुन् हा दाखल करण् यात आला आहे. सदर प्रकरणी पोलीस 
यनरीक्षक, अको् याींचकेडून चौकशी सुरु आहे. 
(४) प्रश् न उद् िवत नाही. 

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

मुरबाड तालुक् यातील (जज.ठाण)े बाांदलपाडा खेडले  
पन् हे ते िजजिले या रस्त् त् याच् या दरुस्त्तीबाबत 

  

(१६) *  १२३४३   श्री.शाांताराम मोरे (मभिांडी ग्रामीण) :   सन्माननीय सािचजननि बाांधिाम 
(सािचजननि उपक्रम िगळून) मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) मुरबाड तालु यातील (स्ज.ीाणे) बाींदलपाडा खेडले पन् हे ते ओस्जवले या रस त् याच् या 
कामासाी  शासनाने ३० लाख रुपये मींजूर केले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल् यास, सदर रस त् यावर गेल् या ५ वषाडत ४ वेळा दरुुस तीसाी  लाखो रुपयाींचा यनधी खचड 
करुनही या रस त् याच े काम अजूनही पूणड झाले नसल् यान े वाहन चालकाींना ्रपास सहन करावा 
लागत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, याबाबत चौकशी करण्यात आली आहे काय, चौकशीत काय आढळून आले व 
तद्नुसार रसत्याचे काम पूणड करण्याबाबत कोणती कायडवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल् यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत व सदरहू प्रकरणाची सद्य:स्सिती काय आहे ? 

  
श्री. चांद्रिाांत पाटील : (१) प्रश् नाींककत रस ता शस्जमा दजाडचा असनू देखिाल व दरुुस तीकररता 
स्जल् हा पररषदेकड ेआहे. या रस त् याच् या एकूण ६.२० कक.मी. लाींबीपैकी १ कक.मी. लाींबीतील रु. 
२६ लक्ष च ेकाम आठदवासी उपाययोजनेंतगडत मींजूर आहे. 
(२) सदरचे काम प्रगतीपिावर असून या कामावर अद्यापही यनधी खचड झालेला नाही. 
(३) व (४) प्रश् न उद् िवत नाही. 

----------------- 
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ठाणे येथील शासिीय आश्रमशाळा आणण िसतीगहृातील दोषी अधधिारी  
आणण िमचचारी याांच्या विभागीय चौिशीत होत असलेली हदरांगाई 

(१७) *  १४६२६   श्री.सुननल मशांदे (िरळी) :   सन्माननीय आहदिासी वििास मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) आठदवासी ववकास वविागाच्या अखत्याररतीतील ीाणे वविागाींतगडत येणाऱ्या शासकीय 
आ्मशाळा आणण वसतीगहृातील कारिारातील दोषी अधधकारी आणण कमडचारी याींच्या 
वविागीय चौकशीची समुारे ४१ प्रकरणे गेली चार वष ेप्रलींबबत असल्याची बाब माहे जानेवारी, 
२०१५ च्या पठहल्या आीवयायात वा त्यासुमारास यनदशडनास आली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उत प्रकरणाची चौकशी शासनाकडून करण्यात आली आहे काय, 
(३) असल्यास, चौकशीत काय यनषपन्न झाले आहे आणण त्यानुसार पुढे कोणती कारवाई केली 
वा करण्यात येत आहे, 
(४) असल्यास, उत प्रकरणी होत असलेल्या ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

श्री. विष्ट् णु सिरा : (१) हे अींशतः खरे आहे. 
     अपर आयु त, आठदवासी ववकास, ीाणे या कायाडलयाींतगडत ‘’क’’ व ‘’ड’’ ग्ातील एकूण 
१२ कमडचाऱ् याववरुध् द र्ौजदारी कारवाई तर २६ कमडचाऱ् याववरुध् द मशस तिींग ववषयक कायडवाही 
प्रलींबबत आहे. 
(२), (३) व (४) उपरो त नमूद २६ कमडचा-याींववरुध् द वविागीय चौकशी वेगवेग्या ्प् प् यावर 
सध् या सुरु आहे. प्रलींबबत वविागीय चौकशी प्रकरणे तात् काळ यनकाली काढण् याची कायडवाही 
करण् यात येत आहे. वविागीय चौकशी अींती दोष मसध् दतेनुसार सींबींधधत कमडचा-याींवर योग् य ती 
कायडवाही करण् यात येईल. 

----------------- 
साांगली जजल् ्यातील ममरज ते बोलिाड या रस्त्त्याच्या दसु्स्त्तीबाबत 

(१८) *  १४०९९   डॉ.सुरेश (भाऊ) खाड े (ममरज) :   सन्माननीय सािचजननि बाांधिाम 
(सािचजननि उपक्रम िगळून) मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) साींगली स्जल् ्यातील ममरज ते बोलवाड हा तीन कक.मी. चा रस ता धोकादायक झाला असून 
रहदारीचे प्रमाण पाहता येि ेअपघात होण् याची श यता यनमाडण झाल् याची बाब माहे  रे्ब्रुवारी, 
२०१४ मध्ये वा त्या दरम्यान यनदशडनास आली आहे, हे खरे आहे काय, 

(२) असल् यास, या मागाडवर ओढयावरील अरुीं द पुल, रस त् याला समाींतर असणारा नाला व 
रस त् याशेजारी असलेल् या ववठहरी सींरक्षक मिींती व कीड ेनसल् याने धोकादायक बनल् या आहेत, हे 
ही खरे आहे काय, 
(३) असल् यास, या रस त् याकड े सावडजयनक बाींधकाम दलुडक्ष करीत असल् यामुळे ही पररस्सिती 
यनमाडण झाली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल् यास, हा रस ता तातडीने दरुुस त करण् याबाबत शासनान े कोणती कायडवाही केली वा 
करण् यात येत आहे, 
(५) नसल् यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. चांद्रिाांत पाटील : (१), (२), (३), (४) व (५) प्रश् नाधीन रस त् याची एकूण लाींबी ४.०० कक.मी. 
असून या लाींबीत दोन ववहीरी व रस त् याला समाींतर दोन नाले आहेत. प्रश् नाधीन रस ता डाींबरी 
पषृ ीिागाचा असून वाहतकूीसाी  सुस्सितीत आहे. 

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

पारोळा (जज.जळगाांि) येथील ननलिमल पाटीिल बोडच या सांस्त्थेने शेतिऱ् याांिडून  
शेअसच स्पाने लाखो स्पयाांचा ननधी गोळा िरीत असल्याबाबत 

  

(१९) *  १४६६९   डॉ.सतीश (अण्णासाहेब) पाटील (एरांडोल) :   सन्माननीय सहिार मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) पारोळा (स्ज.जळगाींव) येिे २० वषाडपासून यनलकमल पा्ीकल बोडड नावाने सींस िा कायडरत 
असून शेतक-याींकडून शेअसड रुपान ेलाखो रुपयाचा यनधी गोळा करीत आहे, हे खरे आहे काय, 

(२) असल् यास, उ त प्रकरणी शासनामार्ड त चौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय आढळून 
आले व त् यानुसार शेतकऱ् याींची र्सवणूक होऊ नये म् हणून शासनाने कोणती कायडवाही केली वा 
करण् यात येत आहे, 
(३) अद्याप कोणतीच कायडवाही केली नसल् यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 

श्री. चांद्रिाांत पाटील : (१) होय, 
     यनलकमल स्ॉकप्लॉय सहकारी सींस िा मयाड. ता. पारोळा स्ज.जळगाव या सींस िेच े२४९१ 
शेतकरी सिासद असून सींस िेमार्ड त यनयमानुसार नाममा्रप िागिाींडवल प्रत् येक सिासदाकडून 
रु. १०००/- शेअसड र्ी व रु. १३७/- प्रवेश र्ी व शतर र्ी अशी एकूण रु. ११३७/- याप्रमाणे रु. 
२८,३३,०००/- जमा करण् यात आलेले असून, सदर िाग-िाींडवलाची र कम बककेत मुदत ीेव व 
बचत खाती स वरुपात गुींतवणूक केली आहे. गुींतवणुकीवर ममळालेल् या व् याजातून सींस िेचा 
प्रशासकीय खचड करण् यात येत आहे. 
(२) सींस िेववरुध् द कोणतीही तक्रार नसल् यान ेचौकशीचा प्रश् न उद् िवत नाही. 
(३) प्रश् न उद् िवत नाही. 

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

वपांपरी-धचांचिड शहरािररता मांजूर २५० खाटाांचे आहदिासी मुलाांचे िसतीगहृ जागे  
अभािी शेिाळिाडी पुणे येथ ेभाडयाच्या इमारतीत चालू असल्याबाबत 

  

(२०) *  १४७२७   श्री.जगदीश मळुीि (िडगाि शेरी) :   सन्माननीय आहदिासी वििास मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) वपींपरी-धचींचवड शहराकररता मींजूर २५० खा्ाींचे आठदवासी मलुाींचे वसतीगहृ जागे अिावी 
शेवाळवाडी पुणे येि ेिाडयाचा शमारतीत चाल ूआहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, वपींपरी धचींचवड नवनगर ववकास प्राधधकरणान े आवश् यक िखूींड देऊनही आी 
मठहन् यावर कालावधी लो्ूनही आजवर या वसयतगहृाचे कामास मींजुरी ममळाली नसल् याचे माहे 
रे्ब्रुवारी २०१५ मध् ये उघड झाले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल् यास, उ त प्रकरणी शासनाने कोणती कायडवाही केली वा करण् यात येत आहे, 
(४) नसल् यास, ववलींबाची कारणे काय आहे ? 
  

श्री. विष्ट् णु सिरा : (१) होय, हे खरे आहे. 
     आठदवासी ववकास वविागामार्ड त वपींपरी-धचींचवड येिे मुलाींसाी  २५० ववद्यािी क्षमतेच े
शासकीय वसतीगहृ मींजूर असून सद्यस्सितीत सदर वसतीगहृ मौज े शेवाळवाडी, ता.हवेली, 
स्ज.पुणे येि ेिाडतेत्वावर खाजगी शमारतीत सुरु आहे. 
(२) वपींपरी-धचींचवड येिील मलुाींच्या वसतीगहृाकरीता वपींपरी-धचींचवड नवनगर ववकास 
प्राधधकरणाकडून िूखींड प्राप्त झाला ही बाब खरी आहे. परींत ु वसतीगहृाच्या कामास मींजूरी 
ममळाली नाही, ही बाब खरी नाही. 
(३) आठदवासी ववकास वविाग, शासन यनणडय ठद.१७.३.२०१२ अन्वये वपींपरी-धचींचवड येिील 
मुलाींचे वसतीगहृाच्या शमारतीच्या बाींधकामास प्रशासकीय मींजूरी देण्यात आलेली असून शमारत 
बाींधकाम पुणडत्वास आले आहे. सावडजयनक बाींधकाम वविागाकडून वसतीगहृ शमारतीचा वापर 
करण्यास परवानगी घेऊन सदर शमारतीत वसतीगहृ सुरु करण्याची कायडवाही करण्यात येईल. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

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

राज् यातील नागररिाांच् या जात पडताळणी प्रमाणपत्राांचे अजच प्रलांतबत असल् याबाबत 

(२१) *  १२७७१   श्री.समीर िुणािार (हहांगणघाट) :   सन्माननीय सामाजजि न् याय मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज् यातील नागररकाींच् या जात पडताळणी प्रमाणप्रपाींच ेसुमारे १ लाख ९३८ अजड प्रलींबबत 
असल् याच ेरे्ब्रुवारी, २०१५ मध्ये वा त्या दरम् यान यनदशडनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, राज् यातील नागररकाींच् या जातपडताळणी प्रमाणप्रपाींबाबत  उद्् ावलेल् या 
प्रश् नाकररता मा.उच् च न् यायालयाने यनवतृ् त न् यायाधीशाींची सममती बनववण् याच े आदेश राज् य 
शासनाला ठदले, हे खरे आहे काय, 
(३) असल् यास, जातपडताळणी प्रश् नाबाबत तसचे मा.उच् च न् यायालयाने ठदलेल् या यनदेशानुसार 
शासनाने कोणता यनणडय घेतला वा कायाडस्न्वत आहे, 
(४) नसल् यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

श्री. राजिुमार बडोले : (१) हे खरे आहे. 
(२) मा.उच् च न् यायालयान े तञ स सममती यनयु त करणेबाबत, सध् या अस्सतत् वात असलेल् या 
जाती प्रमाणप्रप पडताळणी सममत् याींचे बळक्ीकरण करणे, सममत् याींच् या सीं् या यनस्श् चत करणे, 
सदर सममत् याींसाी  आवश् यक सोयी-सुववधा साधनसामराही श.देणेबाबत ठद.४/२/२०१५ रोजी यनदेश 
ठदलेले आहेत. 
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(३) महाराष र अनसुूधचत जाती, ववमु त जाती, ि् या जमाती, शतर मागासवगड व ववेशेष 
मागास प्रवगड (जातीचे प्रमाणप्रप देण् याच े व त् याच् या पडताळणीच े ववयनयमन) यनयम २०१२ 
ववहीत करण् यात आले असून या यनयमाींनूसार जातप्रमाणप्रप देण ेव त् याच् या जातपडताळणीच े
कामकाज चालत.े सदर यनयमाींमध् ये जातवैधतेबाबत पडताळणी सममतीने ३ मठहन् याींच् या 
कालावधीत यनणडय देणे ब ींधनकारक करण् यात आले आहे. 
      सद्यःस्सितीमध् ये राज् यात १५ वविागीय जाती प्रमाणप्रप पडताळणी सममत् या कायडरत 
आहेत. या जात प्रमाणप्रप पडताळणी सममत् याींचा कामाचा व् याप ववचारात घेऊन सममत् याींच े
कामकाज प्रिावीपण े व् हाव,े याकरीता ठद. २/३/२०१५ च् या शासन यनणडयान् वये प्रत् येक 
स्जल् हयासाी  स वतीं्रप सममती कायाडस्न्वत करण् याचा यनणडय घेण् यात आलेला आहे.  
(४) प्रश् न उद् िवत नाही. 

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

आहदिासी वििास विभागाच् या ितीने राबविण् यात येत असलेल् या विविध योजनाांच् या 
अांमलबजािणीत अननयममतता ि गैरप्रिाराची चौिशी िरण् याबाबत 

  

(२२) *  १४३०५   श्री.राजु तोडसाम (अणी), श्री.बळीराम मसरसिर (बाळापूर) :   सन्माननीय 
आहदिासी वििास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) आठदवासी ववकास वविागाच् या वतीन े राबववण् यात येत असलेल् या ववववध योजनाींच् या 
अींमलबजावणीत अयनयममतता व गैरप्रकाराची चौकशी करण् यासाी  यवतमाळ स्जल् ्यातील 
पाींढरकवडा या आठदवासी वविागाच् या प्रकल् प कायाडलयास राज् यशासनान े यनयु त केलेल् या 
सममतीचे सदस य व अन् य सहका-याींनी ठदनाींक ३ ते ७ रे्ब्रुवारी, २०१५ दरम् यान िे् ठदली 
होती, हे खरे आहे काय, 
(२) असल् यास, शासनाने याची चौकशी केली आहे काय, 
(३) असल् यास, चौकशीच् या अनुषींगाने आठदवासीींसाी  राबववण् यात येणा-या ववववध योजनाींमध् ये 
वाढता भ्रष ्ाचार व गैरकारिाराच ेवाढत ेप्रमाण रोखण् यासाी  शासनान ेकोणती कायडवाही केली 
वा करण् यात येत आहे, 
(४) नसल् यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. विष्ट् णु सिरा : (१) होय.  
      आठदवासी ववकास वविागाच् या वतीने राबववण् यात येत असलेल् या ववववध योजनाींच्या 
अींमलबजावणीत अयनयममतता व गैरप्रकाराची चौकशी सींदिाडतील जनठहत याधचकेच् या 
अनुषींगाने मा. ्ी. एम.जी. गायकवाड, सेवायनवतृ् त न् यायाधीश, मा. उच् च न् यायालय याींच् या 
अध् यक्षतेखाली नेमलेल् या चौकशी सममती सदस य व त् याींचे सहका-याींनी ठदनाींक ३ ते ७ 
रे्ब्रुवारी, २०१५ या कालावधीत यवतमाळ स्जल् ्यातील पाींढरकवडा या आठदवासी ववकास 
वविागाच् या प्रकल् प कायाडलयास िे्  ठदलेली आहे. 
(२) नाही. 
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(३) व (४) सदर सममती ही मा.उच् च न् यायालय, मुींबई याींच् या आदेशानुसार चौकशी करत आहे. 
सदर सममतीचे तपासणीचे काम पूणड झाल् यानींतर सदर सममती चौकशी अहवाल शासनास व 
न् यायालयास सादर करेल. त् यामधील वस तुस्सिती व सममतीने सुचववलेल् या मशर्ारशी ववचारात 
घेऊन आवश् यक ती कायडवाही करण् यात येईल. 

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

िराि (ता.अांबरनाथ, जज.ठाणे) येथील अनुदाननत आश्रमशाळेतील 
अधधििाने विद्याथीनीांचा विनयभांग िेल्याबाबत 

(२३) *  ५४६४   श्री.विजय िडटे्टीिार (ब्रम्हपूरी), अॅड.यशोमती ठािूर (सोनािणे) (नतिसा), 
श्रीमती ननमचला गावित (इगतपूरी), श्री.सांतोष टारफे (िळमनुरी), श्री.अममन पटेल (मुांबादेिी), 
श्री.नसीम खान (चाांहदिली), श्री.शरददादा सोनिणे (जुन्नर) :   सन्माननीय आहदिासी वििास 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) कल् याण जवळील बदलापूर नजीक असलेल् या बेसीक गावातील कारवा अनुदायनत 
आ्मशाळेत ७० ववद्याधिडनी राहत असून अस्जतमसींग धगरासे हा अधधक्षक या पदावर काम 
करीत असून या अधधक्षकाींनी सु्ीच् या ठदवशी जवळपास २० ववद्याधिडनीना कॉम्प्यू्र रुममध् ये 
नेवून त् याींना अश् लील धच्रपकर्त दाखवून ववनयिींग केल् याची ध कादायक व सींतापजनक 
माठहती ठदनाींक १९ जानेवारी, २०१५ च् या सुमारास यनदशडनास आली आहे, हे खरे आहे काय, 

(२) असल् यास, या गींिीर प्रकरणाची तक्रार काही ववद्यािीनीनी वररषी अधधका-याकड े केली 
असता या तक्रारीमध् ये दलुडक्ष केल् यामुळे िरठदवसा या आ्मशाळेत ववनयिींग होत आहे, हे ही 
खरे आह काय,  
(३) असल् यास, या प्रकरणाची सखोल चौकशी करण् यात आली आहे काय वा करण् यात येत 
आहे, 
(४) नसल् यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 

श्री. विष्ट् णु सिरा : (१) होय, हे खरे आहे. 
     उल्हास पररसर प्रयतषीान सींचमलत अनुदायनत आ्मशाळा, कराव, ता.अींबरनाि, स्ज.ीाणे 
या आ्मशाळेतील अधधक्षक ्ी.अस्जतमसींग जयमसींग धगरासे याींच्याववरुध्द आ्मशाळेतील ९ 
ववद्या्यांनीींनी म्ुयाध्यापकाकड ेठदनाींक ३१.१२.२०१४ रोजी लेखी तक्रार ठदली आहे. 
(२) व (३) ववद्या्यांनीींच्या पालकाींनी एक्रप येवनू पोलीस ीाणे कुळगाींव (बदलापूर), येिे सदर 
अधधक्षकाववरुध्द तक्रार नोंदववली असून सदर तक्रारीच्या अनुषींगाने अनुसूधचत जाती, 
अनुसूधचत जमाती अत्याचार प्रयतबींद कायदा सन १९८९ चे कलम ३(१) (११)३ (२) (७) सह, 
िा.द.वव.स.क. ३५४ (अ) ५०९ सह बालकाींच ेलैंधगक अपराधापासून सरींक्षण अधधयनयम २०१२ च े
कलम ८,१२ या कलमान्वये गुन्हा नोंदववण्यात आला आहे. तसेच ठद.७.१.२०१५ पासून सदर 
अधधक्षकास यनलींबबत करण्यात आले आहे. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

----------------- 
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नामशि विभागातील विविध महाविद्यालयाांनी मागासिगीय 
विद्यार्थयांचे अजच प्रलांतबत ठेिल्याबाबत 

(२४) *  १५०२१   श्रीमती देियानी फराांदे (नामशि मध्य) :   सन्माननीय सामाजजि न् याय 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१)  शासनाच्या सामास्जक न्याय वविागाच्यावतीने राबववण्यात येत असलेल्या मॅरीकोत्तर 
मशषयवतृ्ती (ई-मशषयवतृ्ती) या योजनेंतगडत नामशक वविागातील ववववध महाववद्यालयाींनी 
तब्बल १ लाख ९३ हजार ७२५ मागासवगीय ववद्या्यांच ेअजड महाववद्यालय सतरावर प्रलींबबत 
ीेवले आहेत, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, मागासवगीय ववद्या्यांच े अजड आपल्या सतरावर प्रलींबबत ीेवून त्याींच्या 
मशषयवतृ्तीच्या सवलतीवर गदा आणणाऱ्या महाववद्यालयाींचे सींसिाींचालक, प्राचायाडववरोधात 
र्ौजदारी कारवाई करण्याच्या सपष् सूचना शासनाने ठदल्या आहेत, हे खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, आजतागायत या प्रकरणात ककती महाववद्यालयाींचे सींसिाींचालक, 
प्राचायाडववरोधात कारवाई करण्यात आली आहे, 
(४) अद्यापपयतं कारवाई न करण्याची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. राजिुमार बडोले : (१) होय. 
(२) प्रादेमशक उपायु त, समाजकल् याण वविाग, नामशक याींच् या स तरावरुन अशा सचूना देण् यात 
आल् या आहेत. 
(३) व (४) सींबींधधत स्जल् ्यातील सहाय्यक आयु त, समाजकल् याण कायाडलयान ेववशेष मोठहम 
हाती घेऊन सींबींधधत महाववद्यालय स तरावरील प्रलींबबत मशष यवतृ् तीचे अजड यनकाली काढण् याची 
कायडवाही सुरु असल् यान ेअद्याप सींस िाचालक व प्राचायांवर कारवाई करण् यात आलेली नाही. 

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

शहापूर तालुक्यात (जज.ठाणे) मे.ितत्रय इन्रा. प्रा.मल. भाांडूप या  
ठेिेदाराांला िाम ेन िरताही देयिे अदा िेल्याबाबत 

  

(२५) *  १०६०४   श्री.पाांडुरांग बरोरा (शहापूर), श्री.रमेश िदम (मोहोळ), श्री.जजतेंद्र आव् हाड 
(मुांब्रा िळिा) :   सन्माननीय सािचजननि बाांधिाम (सािचजननि उपक्रम िगळून) मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) शहापूर तालुयात (स्ज.ीाणे) येिे सावडजयनक बाींधकाम वविागाने सन २०१३-१४ व सन 
२०१४-२०१५ या वषाडत मे.क्षब्रपय शन्रा. प्रा.मल. िाींडूप या ीेकेदाराींला ३० कामे दरुुसतीसाी  
ठदली होती, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, या ीेकेदाराला दरुुसतीची काम ेन करताींच सुमारे अडीच को्ी रुपयाींची देयके 
ठदली आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
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(३) असल्यास, यासींदिाडत चौकशी करण्यात आली आहे काय, असल्यास, चौकशीत काय 
आढळून आले व तद्नुसार सींबींधधत अधधकारी व ीेकेदाराींवर कोणती कायडवाही केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. चांद्रिाांत पाटील : (१) होय, सन २०१३-१४ व सन २०१४-१५ या वषाडमध् ये म.ेक्षब्रपय 
शन् रा.प्रा.मल. िाींडूप याींना यनववदा प्रकक्रया करुन २९ काम ेदेण् यात आली आहे. 
(२) नाही.  
(३) व (४) प्रश् न उद्् ावत नाही. 

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

  
अस्त् िच् छ व् यिसाय मशष्ट् यितृ् तीअांतगचत अचलपूर (जज.अमरािती) तालकु् यातील  

विद्यार्थ यांची मशष्ट् यितृ् ती प्रलांतबत असल्याबाबत 

(२६) *  १३५५४   श्री. िमप्रिाश उफच  बच्च ू िडू (अचलपूर) :   सन्माननीय सामाजजि 
न् याय मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) अस वच् त व् यवसाय मशष यवतृ् तीअींतगडत अचलपूर तालु यातील ववद्या् याचंी मशष यवतृ् ती 
मागील ३ ते ५ वषाडपासून प्रलींबबत असल् याबाबत स िायनक लोकप्रयतयनधी अचलपुर ववधानसिा 
याींनी ठदनाींक १६ नोव् हेंबर, २०१४ रोजी स्जल्हा समाज कल् याण अधधकारी, अमरावती याींचकेड े
मागणी केली होती, हे खरे आहे काय, 
(२) असल् यास, उत मागणीच्या अनुषींगाने पुढे कोणती कायडवाही केली तसेच मागील ५ 
वषाडपासून ववद्या् यांना मशष यवतृ् ती पासून वींधचत ीेवलेल् या सींबींधधत दोषीींवर शासनान ेकोणती 
कायडवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. राजिुमार बडोले : (१) होय. 
(२) अचलपूर तालु यातील ३२ ववद्या् यांची मशष यवतृ् ती त् याींच् या शाळेच् या म्ु याध् यापकाींनी 
बॅंक खात े क्रमाींक न ठदल् यान े प्रलींबबत होती. त् याींपैकी १९ ववद्या् यांच े बॅंक खात े प्राप् त 
झाल् यामुळे त् याींना मशष यवतृ् ती अदा केली असून उवडररत १३ ववद्या् यांकडून बॅंक खाते क्रमाींक 
प्राप् त करुन घेऊन त् याींना मशष यवतृ् ती ववतरीत करण् याची कायडवाही सुरु आहे. 
(३) प्रश् न उद्् ावत नाही. 

 
----------------- 
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जामगव् हाण (ता.औढा (ना.) जज.हहांगोली) येथील शासिीय आहदिासी  
आश्रमशाळेत मभांत िोसळल् याने विद्यार्थ याचचा मतृ् यु झाल् याबाबत 

(२७) *  १२९७१   श्री.तानाजी मुटिुले (हहांगोली) :   सन्माननीय आहदिासी वििास मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) जामगव् हाण (ता.औढा (ना.) स्ज.ठहींगोली) येिील शासकीय आठदवासी आ्म शाळेत मिींत 
कोसळल् यामुळे एका ववद्या् याडचा मतृ् यु झाल् याची घ्ना सन २०१४ मध् ये घडली आहे, हे खरे 
आहे काय, 
(२) असल् यास, सदर घ्नेची शासनाकडून चौकशी करण् यात आली आहे काय, 
(३) असल् यास, चौकशीत काय आढळून आले व सींबींधीत दोषीींवर काय कायडवाही करण् यात    
आली ? 
  
श्री. विष्ट् णु सिरा : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) व (३) सदर घ्नेची चौकशी सहायक प्रकल् प अधधकारी याींचकेडून करण् यात आलेली आहे. 
सदर चौकशीनुसार या शाळेतील ई. ७ वी तील ववद्यािी कुमार सींदीप शेळके हा ठद. ३०-११-
२०१४ रोजी दपुारी १.२५ वाजता जेवणानींतर शतर ववद्या् यांसोबत कर्रताींना लघशुींकेसाी  
सींरक्षण मिींतीकड े गेला असता त् याच् या अींगावर सींरक्षक मिींतीचा कडा कोसळून तो गींिीर 
जखमी झाला. त् याचा गुरु गोववींदमसींग शासकीय रुग् णालय, नाींदेड येिे उपचार सुरु असताना 
मतृ् यू झाला आहे. वैद्यकीय अहवालानुसार मतृ् यूच े कारण Head Injury असे  आहे. सदर 
प्रकरणी चौकशीत दोषी आढळलेले प्रािममक मशक्षक याींना  यनलींबबत करण् यात आलेले असून 
वविागीय चौकशी प्रस ताववत केली आहे. 

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

निी मुांबई येथील एपीएमसी मािेटमध्ये गाळे नोंदणीिृत नसल्याबाबत 

(२८) *  ७३८०   श्री.अजय चौधरी (मशिडी), श्री.सांजय साििारे (भुसािळ), श्री.सुननल मशांदे 
(िरळी), श्री.मभमराि धोंड े (आष्ट्टी) :   सन्माननीय पणन मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
  

(१) नवी मुींबईच्या वाशी येिील एपीएमसी माके्मध्ये १९९० पासून ववक्री आणण पुनववक्री 
झालेल्या जवळपास २२९१ गा्याींची स क्म्प डयु्ी आणण रस्जसरेशन र्ी िरण्यात आलेली 
नसल्याच ेमाहे डडसेंबर, २०१४ मध्ये वा त्या दरम्यान यनदशडनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, जोपयतं ववक्री व्यवहाराच ेरस्जसरेशन होत नाही तोपयतं ववक्री व व्यवसायास 
परवानगी देवू नये असे आदेश पणन सींचालकाींनी २००३ दरम्यान एपीएमसी प्रशासनाला ठदले 
आहेत, हे खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उत प्रकरणी चौकशी करण्यात आली आहे काय, असल्यास, चौकशीत काय 
आढळून आले व चौकशीच्या अनषुींगाने दोषीींवर कोणती कारवाई करण्यात आली वा येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. चांद्रिाांत पाटील : (१) नाही. 
(२) मुरपूाींक शुल् क िरल् यामशवाय गाळा हस ताींतर करण् यास परवानगी व अनुञ सप् तीही देवू नये 
असे आदेश पणन सींचालक, पुणे याींनी बाजार सममती प्रशासनाला ठदलेले आहेत. 
(३) नाही. मुरपूाींक शुल् क सींदिाडत मुरपूाींक शुल् क कायाडलय व मुींबई कृवष उत्पन्न बाजार सममती 
याींच् या ववरोधात मा.उच् च न् यायालय मुींबई याींच् याकड ेजनठहत याधचका क्र. १४१/२०१२ दाखल 
करण् यात आली आहे.  सदर प्रकरण न् यायप्रववष ी आहे. 
(४) प्रश् न उद्् ावत नाही. 

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

देिगड तालुक् यातील (जज.मसांधुदगुच) तारामुांबरी-ममठमुांबरी पुलाचे िाम पूणच िरण् याबाबत 

(२९) *  ७७२०   श्री.अबू आजमी (मानखूदच मशिाजीनगर) :   सन्माननीय सािचजननि 
बाांधिाम (सािचजननि उपक्रम िगळून) मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) देवगड तालु यातील (स्ज.मसींधुदगुड) तारामुींबरी-ममीमुींबरी पलुाच े काम जममनीचा प्रश् न 
प्रलींबबत असल् याने तसेच िूसींपादनाची प्रकक्रया पूणड न झाल् यान ेप्रलींबबत असल् याचे ठदनाींक ४ 
नोव् हेंबर, २०१४ रोजी वा त् यासुमारास यनदशडनास आले, हे खरे आहे काय, 

(२) असल् यास, जमीन मालकाींनी नवीन कायद्यानुसार नकुसान िरपाई ममळण् यासाी  
अधधकाऱ् याींकड ेमाहे सप् ्ेंबर, २०१४ मध् ये वा त् या दरम् यान अजड सादर केला आहे, हे खरे आहे 
काय, 
(३) असल् यास, नवीन कायद्यानसुार जमीन मालकाींना नुकसान िरपाई देण् याबाबत कोणती 
कायडवाही केली वा करण् यात येत आहे तसेच तारामुींबरी-ममीमुींबरी पुलाचे प्रलींबबत काम ककती 
कालावधीत पूणड करणार आहे, 
(४) असल् यास, नुकसान िरपाईचे प्रत् यापडण करण् याबाबतच् या कायडवाहीची सद्यःस्सिती काय 
आहे, 
(५) नसल् यास, ववलींबाची सवडसाधारण कारणे काय आहेत  ? 

श्री. चांद्रिाांत पाटील : (१) व (२) होय. 
(३) िूसींपादनाचा प्रस ताव उपस्जल् हाधधकारी (िूसींपादन) याींच् याकड े ठद. ४/८/२०१४ रोजी सादर 
करण् यात आला आहे. िूसींपादनाची प्रकक्रया पूणड होताच पुलाच ेकाम पूणड करण् याच े यनयोजन 
आहे.  
(४) िूसींपादन प्रकक्रया व िरपाईच् या प्रत् यापडणाची प्रकक्रया लवकर होण् याच् या ष्ष ्ीन े खाजगी 
वा्ाघा्ीने िूसींपादनाची कायडवाही प्रगतीत आहे. 
(५) प्रश् न उद् िवत नाही. 

 
----------------- 
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ठाणे-बेलापूर मागाचला समाांतर असलेला निी मुांबई एमआयडीसी मधील 

मुख् य रस्त् ता ि अांतगचत रस्त् त् याचे िााँकक्रटीिरण िरणेबाबत 
 

(३०) *  ६९१७   श्री.सांदीप नाईि (ऐरोली), श्री.किसन िथोरे (मुरबाड), श्री.जजतेंद्र आव् हाड 
(मुांब्रा िळिा) :   सन्माननीय उद्योग मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) ीाणे-बेलापूर मागाडला समाींतर असलेल् या नवी मुींबई एमआयडीसी मधील मु् य रस ता व 
एमआयडीसी अींतगडत असलेल् या शतर रस त् याींचे काककक्र्ीकरण करण् याच् या सूचना तत् कालीन 
मु् यमीं्रपी महोदयासमवेत स िायनक लोकप्रयतयनधीींच् या बैीकीत एमआयडीसीला देऊनही अद्यापी 
या रस त् याींच् या कामाला सुरवात करण् यात आली नसल् याची बाब नकुतीच माहे जानेवारी, २०१५ 
मध् ये यनदशडनास आली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल् यास, या रस त्याींच े काम लवकरात लवकर पूणड व् हावे यासाी  यनधीची तरतूद 
करण् यासाी  स िायनक लोकप्रयतयनधीनी मा.ववत् त मीं्रपी व मा.उद्योग मीं्रपी महोदयाींना माहे 
जानेवारी, २०१५ मध् ये यनवेदन ठदले आहे, हे खरे आहे काय, 
(३) असल् यास, उ त रस त् याींची कामे सुरु न करण् याची कारणे काय आहेत तसेच अनु.क्र.२ 
येिील यनवेदनाच् या अनुषींगान ेकाय कायडवाही करण् यात आली आहे, 
(४) नसल् यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. सुभाष देसाई : (१) हे खरे नाही. तिावप, नवी मुींबई महानगरपामलकेच् या के्ष्रपातील ववकास 
कामाींबाबत मा.मु् यमीं्रपी याींनी ठद.१७/०६/२०१४ रोजी बीैक बोलववली होती. सदर बैीकीत 
ठ्.ठ्.सी. औद्योधगक के्ष्रपातील नाल्याींची काम े ही महाराषर औद्योधगक ववकास महामींडळान े
करावी व शहरी िागातील नाल्याींची काम ेनवी मुींबई महानगरपामलकेने करावी अस ेीरले. 
     ठ्.्ी.सी. औद्योधगक के्ष्रपातील नाले बाींधकामाची कामे हाती घेण्यासाी  सवेक्षणाचे काम 
सुरु आहे. सदर सवेक्षण पूणड झाल्यानींतर नाले बाींधकामाचे काम हाती घेण्याचे प्रसताववत आहे. 
     ठ्.ठ्.सी. औद्योधगक के्ष्रपाींतगडत असलेले सवड रसत े देखिाल दरुुसतीसाी  महामींडळान े
डडसेंबर-२००४ मध्ये व ीाण-ेबेलापूर येिील रसते डडसेंबर-२००५ पासून नवी मुींबई 
महानगरपामलकेकड े साींमजसय करार करुन हसताींतरीत केलेला आहे. त्यानुसार ठ्ठ्सी 
औद्योधगक के्ष्रपातील रसत्याींच्या ववकासाची काम े नवी मुींबई महानगरपामलकेतरे् करणे 
अपेक्षक्षत आहे. 
(२) सिायनक लोकप्रयतयनधीनी माहे जानेवारी, २०१५ मध्ये मा.मीं्रपी (ववत्त) व मा.मीं्रपी 
(उद्योग) महोदयाींना प्रश्न िाग क्र.१ मध्ये नमूद केलेल्या रसत्याींच्या कामासाी  सन २०१५-१६ 
च्या अिडसींकल्पात यनधीची तरतूद करण्याची ववनींती केलेली आहे. 
(३) ठ्.ठ्.सी औद्योधगक के्ष्रपातील सवड सोई-सुववधाींच्या सधुारणाचे प्रकल्प महाराषर 
औद्योधगक ववकास महामींडळामार्ड त येत्या दोन वषाडत पूणड होऊ शकतील व त्याष्ष्ीन े
उद्योजकाींनी सेवा आकार अदा केल्यास महाराषर औद्योधगक ववकास महामींडळातरे् “R” “A” 
व “C” वविागातील रसत्याची कामे हाती घेण्याचे ववचाराधीन होत.े परींत,ू ठ्.ठ्.सी. 
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औद्योधगक के्ष्रपातील उद्योजकाींच्या सींघ्नानी सेवा आकार िरण्यास असमिडमता 
दशडववल्यामुळे, सदर काम नवी मुींबई महानगरपामलकेमार्ड त हाती घेणेबाबत महामींडळान े
कळववले आहे. 
     प्रश्न िाग क्र. २ मधील यनवेदन महामींडळाच्या ववचाराधीन आहे. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

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

परभणी जजल् हा पररषदेच् या समाजिल् याण विभागाला दमलत सधुार 
 योजनेतांगचत ननधी प्राप्त होऊनही खचाचअभािी पडून असल्याबाबत 

(३१) *  १०९९५   डॉ.राहूल पाटील (परभणी) :   सन्माननीय सामाजजि न् याय मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) परिणी स्जल् हा पररषदेच् या समाजकल् याण वविागाला शासनाच् या अनुसूधचत जाती व 
नवबौध् द घ्काींसाी  दमलत सुधार योजनेतींगडत दमलत वस तीचा ववकास करण् यासाी  २०१४ त े
१५ या वषाडसाी  १२ को्ी रुपयाींचा यनधी मींजूर करुन त् यापकैी सहा को्ी रुपयाींचा यनधी 
समाजकल् याण वविागाला प्राप् त होऊनही प्रारुप आराखडाच तयार नसल्यान े सदरचा यनधी 
खचाडअिावी पडून असल् याचे नकुतेच माहे डडसेंबर, २०१४ मध् ये वा त् या दरम्यान यनदशडनास 
आले आहे, हे खरे आहे काय, 

(२) असल् यास, यासींदिाडत शासनान े सखोल चौकशी केली आहे काय, त् यात काय आढळून 
आले, 
(३) तद्नुसार यास जबाबदार असणा-या व् य तीींवर कोणती कारवाई करण् यात आली आहे वा 
येत आहे, 
(४) नसल् यास, त् याची कारणे काय आहेत ? 

श्री. राजिुमार बडोले : (१) नाही. 
(२) परिणी स्जल् हा पररषदेच् या समाजकल् याण वविागाींतगडत अनुसूधचत जाती व नवबौध् द 
घ्काींसाी  दमलत सुधार योजनेंतगडत दमलत वस तीींचा ववकास करण् यासाी  स्जल् ्याचा एक्रपीत 
आराखडा तयार असनू त् यानुसार यनधी ववतरीत करण् याची कायडवाही चाल ुआहे. 
(३) प्रश् न उद् िवत नाही. 
(४) प्रश् न उद् िवत नाही. 

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

रेणापूर (जज.लातूर) येथील विविध िायचिारी सेिा सहिारी सोसायटीतील अपहाराबाबत 

(३२) *  १३०२१   श्री.बसिराज पाटील (औसा) :   सन्माननीय सहिार मांत्री पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
  

(१) रेणापूर (स्ज.लातूर) येिील ववववध कायडकारी सेवा सहकारी सोसाय्ीचे ठदनाींक १ एवप्रल, 
२०११ ते ३१ माचड, २०१३ या कालावधीपयतंचे लेखापररक्षण झाले असता त् यात २८ लाख ४६ 



24 

हजार २३७ रुपयाींचा ीपका ीेवण् यात आला असतानाही, याप्रकरणी अद्यापी एकाही सींबींधधत 
दोषीववरोधात कारवाई करण् यात आलेली नाही, हे खरे आहे काय,  
(२) तसेच लेखापररक्षणातील दोषीींवर कारवाशड करण् यासाी  िारतीय दींड सींठहता कायद्यानुसार 
अधधकार प्रप ममळाव े म्हणून लेखापररक्षक ्ी.एस.एस.हाके याींनी स्जल् हा उपयनबींधक, लातूर 
याींचेकड ेमाहे डडसेंबर, २०१४ मध् ये वा त्या दरम्यान मागणी केली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल् यास, याबाबत शासनान ेचौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय आढळून आले व 
तदनुसार या अपहाराप्रकरणी दोषी असणा-या सींबींधधताींवर शासनान ेकोणती कारवाई केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. चांद्रिाांत पाटील : (१) रेणापूर (स्ज.लातूर) येिील ववववध कायडकारी सेवा सोसाय्ीचे ठद. १ 
एवप्रल, २०११ ते ३१ माचड, २०१३ या कालावधी पयतंचे लेखापररक्षणाचा अहवाल ठद. 
११.१२.२०१४ व ठद. १६.१२.२०१४ रोजी प्राप्त झाला आहे. सदर अहवालात रु. २८४६२३७.५३ 
एवढ्या रकमेचा अपहार झाल्याच ेनमूद केले आहे. त्या अनुषींगान ेसदर प्रकरणी ३ सेल्समन 
सवड् ी १.रमशे यनकम २. मशवराम रु्ीं गसे ३.लक्ष्मण कातळे ४.बाळासाहेब कापस ेयाींच्याववरुध्द 
पोलीस स्ेशन, रेणापूर येिे ठद. १४.०३.२०१५ रोजी गुन्हा क्र.३१/२०१५ दाखल केला आहे. 
(२) होय. 
(३)  रेणापूर (स्ज.लातूर) येिील ववववध कायडकारी सेवा सोसाय्ीच ेठद. १ एवप्रल, २०११ ते ३१ 
माचड, २०१३ या कालावधी पयतंचे लेखापररक्षणाचा अहवाल ठद. ११.१२.२०१४ व ठद. 
१६.१२.२०१४ रोजी प्राप्त झाला आहे. सदर अहवालात रु. २८४६२३७.५३ एवढ्या रकमेचा अपहार 
झाल्याचे नमूद केले आहे. त्या अनुषींगाने सदर प्रकरणी ३ सेल्समन सवड् ी १.रमेश यनकम २. 
मशवराम रु्ीं गस े ३.लक्ष्मण कातळे ४.बाळासाहेब कापस े याींच्याववरुध्द पोलीस स्ेशन, रेणापूर 
येिे ठद. १४.०३.२०१५ रोजी गुन्हा क्र.३१/२०१५ दाखल केला आहे. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

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

बुटीबोरी (ता.जज.नागपूर) येथील िामगाराांना शहर भागातून  
बसने प्रिास िरािा लागत असल्याबाबत 

  

(३३) *  १४८३९   श्री.सममर मघेे (हहांगणा) :   सन्माननीय उद्योग मांत्री पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
  

(१) बु्ीबोरी (ता.स्ज.नागपूर) हे औद्योधगक के्ष्रप असून येिील कामगाराींना शहर िागातून 
दररोज येजा करण् यासाी  बसने प्रवास करावा लागत असून सदर औद्योधगक के्ष्रपातील िुखींड 
क्र.ए स-३०६ त् याच े के्ष्रपर्ळ ६४८८ चौ.मी. व ए स-३०७ ही जागा ववनामुल् य देणेबाबतचा 
प्रस ताव बरेच ठदवसापासनू पररवहन मींडळाने मु् य कायडकारी अधधकारी महाराष र औद्योधगक 
ववकास महामींडळे मुींबई याींच् याकड े अींयतम मान् यतेसाी  पाीववलेले आहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल् यास, शासनामार्ड त मान् यता देण् याकररता कोणती कायडवाही करण् यात आली आहे, 
(३) नसल् यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. सभुाष देसाई : (१) बु्ीबोरी औद्योधगक के्ष्रपातील िूखींड क्र. एस-३०६ के्ष्रप ६४३८ चौ.मी. 
व एस-३०७ के्ष्रप १५६०० चौ.मी. िूखींडाची जागा ववनामुल्य देण्यासींबींधीचा प्रसताव महाराषर 
राज्य मागड पररवहन महामींडळान ेप्रादेमशक अधधकारी, महाराषर औद्योधगक ववकास महामींडळ, 
नागपूर याींच्याकड ेठद.३/०६/२०१४ रोजी पाीववला आहे. 
(२) महाराषर औद्योधगक ववकास महामींडळाच्या ठद.९/०२/२०१० च्या पररप्रपकानुसार २०० 
चौ.मी. के्ष्रपाकररता नाममा्रप रु.१/- प्र.चौ.मी. व उवडररत ६२३८ चौ.मी. कररता प्रचमलत व्यापारी 
दर रु. २४१५/- प्र.चौ.मी. प्रमाणे रकम अदा करावी लागेल अस ेमहामींडळाने ठद.१९/११/२०१४ 
रोजी महाराषर राज्य पररवहन महामींडळ याींना कळववले आहे. 
     तसेच महाराषर राज्य मागड पररवहन महामींडळान ेमागणी केलेला िखूींड क्र. एस-३०६ 
के्ष्रप ६४३८ चौ.मी. चे प्रकरण न्यायप्रववष ी आहे. तर, हा एस-३०७  के्ष्रप १५६०० चौ.मी. हा 
िूखींड Collection sump & ETP  कररता राखीव ीेवण्यात आलेला आहे. 
     तिावप, लोकप्रयतयनधी याींनी महाराषर राज्य मागड पररवहन महामींडळासाी  िखूींड 
उपलब्ध करुन देण्याची पुन्हा मागणी केली असल्याने शतर सुयोग्य िूखींड महाराषर राज्य 
मागड पररवहन महामींडळास वा्प करण्याचा प्रसताव ववचाराधीन आहे. 
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

----------------- 
तुमसर ि मोहाडी (जज.भांडारा) येथील लघु औद्योधगि  
िेत्रािररता महामांडळाने जागा सांपाहदत िेल्याबाबत 

(३४) *  १४२८४   श्री.चरण िाघमारे (तुमसर) :   सन्माननीय उद्योग मांत्री पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
  

(१) तुमसर व मोहाडी (स्ज.िींडारा) येिील लघ ुऔद्योधगक के्ष्रपाकररता प्रत् येकी १०.३१ व १०.७१ 
हे. आर. जागा महामींडळाने सींपाठदत केली, हे खरे आहे काय, 
(२) असल् यास, सदर सींपाठदत जागेवर यनयोजन केलेले िखूींडाचे वा्प हे गरजू उद्योजकाींना 
अद्यापपयतं करण्यात आलेले नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(३) नसल् यास, ककती उद्योजकाींनी उद्योग सुरु केलेले आहे, 
(४) असल् यास, त् याींच् यापासून ककती रोजगार यनममडती झाली आहे, 
(५) नसल् यास, त् याची कारणे काय आहेत ? 
 

श्री. सुभाष देसाई : (१), (२) व (३) मौज े देव् हाळा, ता.तमुसर व वडगेाव, मौज ेमोहाडी येि े
लघु औद्योधगक के्ष्रप ववक सीत करण् यासाी  अनुक्रम े१०.३१ हे.आर व १०.७१ हे. आर. खाजगी 
जममन सींपादीत केल् या असनू सदर के्ष्रपात िूखींडाींचे आरेखन करुन िूखींड वा्प करण् यात आले 
आहेत. तमुसर औद्योधगक के्ष्रपात ८ व मोहाडी औद्योधगक के्ष्रपात १० उद्योग सुरु आहेत. 
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(४) तुमसर व मोहाडी येिील लघु औद्योधगक के्ष्रप अनुक्रमे ५० व ११० असे एकूण १६० 
लोकाींना रोजगार उपलब् ध झालेला आहे. 
(५) प्रश् न उद्् ावत नाही. 

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

राज्यातील १५ आहदिासी वििास प्रिल्पाांसह १३ जजल््यामध्ये बोगस विद्याथी सांख् या दाखिून 
समाज िल्याण विभागाच्या अधधिाऱ्याांनी गैरव्यिहार िेल्याबाबत 

(३५) *  १४५४६   श्रीमती माधुरी ममसाळ (पिचती), श्री.जगदीश मळुीि (िडगाि शेरी), 
श्री.योगेश हटळेिर (हडपसर), श्री.मभमराि तापिीर (खडििासला), श्री.बसिराज पाटील 
(औसा) :   सन्माननीय आहदिासी वििास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) राज् यातील १५ आठदवासी ववकास प्रकल् पाींसह १३ स्जल् ्याींमध् ये अ् यासक्रमाींना परवानगी 
नसताना बोगस ववद्यािी सीं् या दाखवून कें रपू सरकारच् या सुमारे ६८ को्ी रुपयाींवर 
सींस िाचालक, आठदवासी ववकास वविाग आणण समाज कल् याण वविागाच् या अधधका-याींनी 
सींगनमत करत गैरव्यवहार केल्याची बाब रे्ब्रुवारी २०१५ च् या पठहल् या आीवडयात यनदशडनास 
आली, हे खरे आहे काय, 
(२) असल् यास, उत प्रकरणी शासनान े चौकशी केली आहे काय, असल्यास चौकशीत काय 
आढळून आले, 
(३) तसेच चौकशीत दोषी आढळलेल्या व्यतीींववरुध्द शासनान े कोणती कारवाई केली वा 
करण् यात येत आहे, 
(४) अद्याप कोणतीही कायडवाही केली नसल् यास त् याची कारणे काय आहेत ? 
 

 
श्री. विष्ट् णु सिरा : (१) अींशत: खरे आहे. 
     प्रकल्प अधधकारी, एकास्त्मक आठदवासी ववकास प्रकल्प, गडधचरोली याींनी केलेल्या 
चौकशीमध्ये गडधचरोली प्रकल्पाींतगडत गडधचरोली स्जल््यातील ९ महाववद्यालयाींमध्ये 
मशषयवतृ्ती योजनाींमध्ये गैरव्यवहार झाल्याच े यनदशडनास आले आहे. मा्रप राज्यात शतर 
स्जल््याींमध्ये अशा प्रकारच्या घ्ना घडल्याचे अद्याप यनदशडनास आलेले नाही. 
(२) होय. 
     प्रकल्प अधधकारी, एकास्त्मक आठदवासी ववकास प्रकल्प, गडधचरोली याींनी गडधचरोली 
प्रकल्पाींतगडत महाववद्यालयाींमधील  मशषयवतृ्ती योजनाींच्या गैरव्यवहाराबाबत प्रािममक चौकशी 
केलेली आहे. सदर चौकशीत एकूण ९ महाववद्यालयाींचा गैरव्यवहार उघडकीस आलेला आहे. 
सन २०१३-१४ या वषाडमध्ये ५ महाववद्यालयाींनी मींजूर क्षमतेपेक्षा अधधक ववद्यािी दशडवून 
आठदवासी ववकास वविाग व सामास्जक न्याय वविाग हे दोन वविाग ममळून रु. १ को्ी, २५ 
लाख, ८० हजार, ९९१ शतकी अयतररत मशषयवतृ्ती रकम घेतली असल्याच े आढळून आले 
आहे. शतर ४ महाववद्यालयाींनी ववद्या्यांची बनाव् कागदप्रप सादर करुन आठदवासी ववकास 
वविाग व सामास्जक न्याय वविाग हे दोन वविाग ममळून रु.१ को्ी, ३५ लाख, ९ हजार, १९५ 
शतकी मशषयवतृ्ती रकम प्राप्त केलेली असल्याचे आढळून आले आहे. या महाववद्यालयाींकडून 
झालेल्या गैरव्यवहाराबाबत पोलीस यीं्रपणेमार्ड त तपास सुरु आहे. 
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(३) व (४) प्रािममक चौकशीनुसार ९ महाववद्यालयाींवर र्ौजदारी गुन्हे दाखल केलेले असून 
एकास्त्मक आठदवासी ववकास प्रकल्प, गडधचरोली या कायाडलयातील सदर प्रकरणाशी सींबींधधत 
तत्कालीन प्रकल्प अधधकारी व सींबींधधत मलपीक याींना यनलींबबत करण्यात आले आहे. 
     गडधचरोली प्रकल्पातील मशषयवतृ्तीतील गैरव्यवहाराच्या पाश्वडिूमीवर राज्यातील सवड 
आठदवासी प्रकल्प कायाडलयाींतगडत मशषयवतृ्ती व शैक्षणणक शुल्क योजनाींची सखोल चौकशी 
करावी तसेच गैरव्यवहार झाल्याचे यनदशडनास आल्यास सींबींधधताींवर र्ौजदारी कारवाई करुन 
त्याबाबतचा अहवाल शासनास सादर करण्याबाबतच्या सूचना आयुत, आठदवासी ववकास याींना 
शासन प्रप ठद. २०.०१.२०१५ अन्वये ठदलेल्या आहेत. 
     सदर गैरव्यवहाराच्या पाश्वडिूमीवर मा.मु्यमीं्रपी याींच्या यनदेशानुसार मशषयवतृ्ती 
योजनाींमधील गैरव्यवहाराची चौकशी करण्यासाी  ववशेष चौकशी पिक सिापन करणेबाबतचा 
प्रसताव गहृ वविागाकड ेपाीववण्यात आलेला आहे. 

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

 

सोलापूर येथील नागरी औद्योधगि बाँिेच्या िजचदाराांना बाँि अिसायनात  
ननघालेल्या तारखेपयतं व्याज आिारले जात असल्याबाबत 

(३६) *  ९९८५   िुमारी प्रणणती मशांदे (सोलापूर शहर मध्य) :   सन्माननीय सहिार मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) सोलापूर येिील अवसायानात यनघालेली नागरी औद्योधगक बककेचे कजडदार बकक ज् याठदवशी 
अवसायानात यनघाली त् याठदवशी पयतं कजड िरण् यास तयार असताना देखील प्रशासनाकडून 
बकक अवसानायात यनघालेल् या तारखेनींतर व् याज लावले असल् यामुळे कजडदार पैसे िरण् यास 
तयार नसल्यामळेु ीेवीदाराींच् या रकमा अडकून पडल् या असल् याच ेमाहे नोव् हेंबर, २०१४ मध्ये वा 
त्यादरम्यान यनदशडनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 

(२) असल् यास, याबाबत चौकशी करण्यात आली आहे काय, चौकशीत काय आढळून आले, 
(३) तद्नुसार अवसायकाने बकक अवसानायात यनघालेल्या ठदनाींकापयतंचेच व्याज लावून शतर 
बककाींप्रमाणे पुढील व्याज न आकारण्याबाबत काय कायडवाही केली आहे वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल् यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ?  

श्री. चांद्रिाांत पाटील : (१) महाराषर सहकारी सींसिा अधधयनयम १९६० व यनयम १९६१ मधील 
यनयम ९१ मधील तरतूदीनुसार अवसायानात यनघालेल्या बककेच्या ताळेबींदानुसार बकक 
अवसायानात यनघाल्यानींतर बककेच्या देणी रकमेवर व्याज आकारणी बींद होती. तिावप बककेच्या 
ताळेबींदातील येणी रकमेवरील व्याज आकारणी बींद होत नाही. अवसायन प्रकक्रया 
सवडसाधारणपणे ६ त े१० वषड एवढ्या कालावधीपयतं चाल ूअसत,े त्या कालावधीमध्ये कजाडवर 
व्याज आकारणी केली नाही तर १० वषड कजडदार कजाडचा िरणा करणार नाहीत. त्यामुळे 
सहकार कायद्यातील तरतूदीनुसार कजाडवरील व्याज आकारणी यनयमानुसार व को्ाडच्या 
हुकूमनाम्यानुसार सुरु आहे. 
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     बककेस येण े रकम रु.५०८७.९४ लाख शतकी असून, अवसायन तारखेपासून 
ठद.३१.१२.२०१४ अखेर पयतं िकबाकी येणेपैकी एकूण १९७६.३३ लाख वसूल करण्यात आले 
आहेत. मा्रप कजड वसुलीस कजडदाराींकडून प्रयतसाद ममळत नसल्याने बककेकड े यनधीचा तु्वडा 
आहे त्यामुळे ीेवीदाराींच्या ीेवी अडकून पडल्या आहेत. 
(२), (३) व (४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

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

राजुरा (जज.चांद्रपूर) येथील आश्रमशाळेत बोगस विद्याथी दशचविण्यात आल्याबाबत 

(३७) *  १४८१९   अॅड.सांजय धोटे (राजूरा) :   सन्माननीय आहदिासी वििास मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) रु्लाजी बाबा मशक्षण प्रसारक मींडळ राजुरा (स्ज.चींरपूपूर) सींचलीत आकाश अनुदायनत आ्म 
शाळा तिा सुभ्ररपूाबाई साींगरा आ्मशाळेची सन २००८-०९ मध् ये प्रकल् प अधधकारी आठदवासी 
ववकास चींरपूपूर याींनी केलेल् या सव् हेत २६३ ववद्यािी बोगस दशडववण् यात आले असल् याच े
आढळून आले असताना अद्यापही सदर आ्मशाळेवर कोणतीही कारवाई करण् यात आली 
नसल् याच ेआढळून आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल् यास, सदर दोन् ही आ्मशाळेत कुणबी, केव् जातीच् या ववद्या् यांना अनुसूधचत 
जातीचे बनाव् प्रमाणप्रप तयार करुन शासनान े अनुदान घेतल्याचा प्रकार यनदशडनास आला 
आहे, हे खरे आहे काय, 
(३) असल् यास, सदर प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
(४) असल् यास, चौकशीत काय आढळून आले व त् या अनुषींगान ेकोणती कारवाई केली आहे ? 
  

श्री. विष्ट् णु सिरा : (१) व (२) ठदनाींक २० व २१/०३/२००८ आणण ठद.२१.०३.२००८ रोजी 
झालेल्या तपासणीमध्ये सदर आ्मशाळेत २१ ववद्यािी बोगस असल्याचे आढळून आले  
असून त्यामध्ये ८ ववद्या्यांना जात बदलून प्रवशे ठदल्याचे व १३ववद्यािी ठदलेल्या पत्यावर 
अस्सतत्वात नसल्याच ेआढळून आले आहे. 
(२) शासनाने अनुदान घेण्याचा प्रकार नव्हे तर शासनाचे अनुदान घेण्याचा प्रकार यनदशडनास 
आला आहे, हे खरे आहे. 
(३) व (४) सदर प्रकरणी चौकशी करण्यात येऊन प्रकल्प अधधकारी, चींरपूपूर याींनी 
ठद.२४.०६.२००९ रोजी गोंडवपींपरी पोमलस ीाण्यात सींसिाचालकाींववरुध्द गुन्हा दाखल केलेला 
असून सद्य:स्सितीत प्रकरण गोंडवपींपरी येिील न्यायालयात न्यायप्रववषी आहे. 

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

 अमरािती िृषी उत् पन्न बाजार सममतीत खरेदीदाराांिड ेथिीत असलेल् या सेस बाबत 

(३८) *  १४०५१   डॉ.सुननल देशमुख (अमरािती) :   सन्माननीय पणन मांत्री पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
(१)  अमरावती कृषी उत् पन् न बाजार सममतीत खरेदीदाराकड ेमाहे डडसेंबर, २०१४ पयतं करोडो 
रुपयाींचा सेस िकीत असल् याची बाब यनदशडनास आली आहे, हे खरे आहे काय,  
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(२) असल् यास, सेस िकीत असलेल् या खरेदीदाराींच ेखरेदी परवाना नुतनीकरण करण् यापूवी सेस 
वसुल करुन परवाना नुतनीकरण करणे आवश्यक असताना िकीत सेस वसूल न करता 
खरेदीदाराींच्या खरेदी परवानाच ेनतुनीकरण करण् यात आल् याच ेयनदशडनास आले, हेही खरे आहे 
काय,  
(३) असल् यास, सेस िकीत असलेल् या खरेदीराींकडून सेस वसूली करण् यात आली आहे काय, 
(४) असल्यास, याबाबत चौकशी करण्यात आली आहे काय, चौकशीत काय आढळून आले व 
तदनुसार ससे वसलु न करता खरेदी परवान् याच े नुतनीकरण करणा-या अधधका-याींववरुध् द 
शासनाने कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल् यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 

श्री. चांद्रिाांत पाटील : (१) होय. 
(२) नाही. सन २०१५-१६ कररता परवाना नतुनीकरण अद्याप देण् यात आलेले नाही.  
(३) होय. सन २०१४ अखेर सेस िकीत असलेल्या एकूण ४१ खरेदीराींपैकी १७ खरेदीदाराींकडून 
सेस वसुली करण् यात आली आहे. 
(४) सेस िकीत असलेल् या खरेदीदाराींचे सन २०१५-१६ चे परवाने नुतनीकरण करण् यात आलेले 
नाहीत. महाराष र कृषी उत् पन् न पणन अधधयनयम १९६३ मधील तरतूदीनुसार सदर सेस िकीत 
असलेल् या खरेदीदाराींकडून वसलूीबाबत सुनावणी ीेवण् यात आली आहे. 
(५) प्रश् न उद् िवत नाही. 

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

सांगमेश्िर तालुक्यातील (जज.रत्नाधगरी) िसबा-िुां भारिाडी  
येथील शास्त्त्रीनदीिर पलुाच्या िामाबाबत 

(३९) *  ६२११   श्री.भास्त्िर जाधि (गुहागर), श्री.हसन मुश्रीफ (िागल), श्री.जजतेंद्र आव् हाड 
(मुांब्रा िळिा) :   सन्माननीय सािचजननि बाांधिाम (सािचजननि उपक्रम िगळून) मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) सींगमेश्वर तालुयातील (स्ज.रत्नाधगरी) कसबा-कुीं िारवाडी येिील राहामसिाींचा ७ 
ककलोमम्रचा वळसा ्ाळण्यासाी  शास्रपीनदीवर पलुाच्या कामाला मींजूरी ममळून ठदनाींक २२ 
डडसेंबर, २०१३ रोजी या कामाचे िूममपूजन झाले, हे खरे आहे काय, 

(२) या पलुाच्या कामासाी  शासनाकडून नाबाडड योजनमेधून १ को्ी ७५ लक्ष शतका यनधी 
मींजूर करण्यात आला, हे ही खरे आहे काय, 
(३) या यनधीमधून या पुलाच्या कामावर माहे रे्ब्रुवारी, २०१४ पयतं ककती खचड करण्यात आला 
व कोणती काम ेकरण्यात आली, 
(४) या पुलाच्या कामावर अत्यल्प खचड केला असल्यास, त्याची कारणे काय आहेत ? 

श्री. चांद्रिाांत पाटील : (१) होय, 
(२) अींशत: खरे आहे. सदर कामासाी  नाबाडड योजनमेधून १ को्ी ४९ लक्ष यनधी मींजूर 
करण् यात आला आहे. 
(३) सदर कामावर माहे रे्ब्रुवारी २०१४ पयतं खचड यनरींक झाला आहे. 
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(४) या पुलाच् या पायाकरीता अपेक्षक्षत खोलीवर की ण िुस तर न ममळाल् याने सींकल् पामध् ये 
बदल करण् यात आला. त् यामुळे पलुाचे प्रत् यक्ष काम सुरु होण् यास ववलींब झाला. यास तव खचड 
अत् यल् प झाला आहे. 

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

ननफाड तालुक्यातील (जज.नामशि) रस्त्त्याांची िाम ेन िरताच िामे पूणच िरण्यात  
आल्याच ेदाखिून लाखो स्पयाांचा गैरव्यिहार िरण्यात आल्याबाबत 

 

(४०) *  १३९३५   श्रीमती ननमचला गावित (इगतपूरी) :   सन्माननीय सािचजननि बाांधिाम 
(सािचजननि उपक्रम िगळून) मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) यनर्ाड तालुयातील (स्ज.नामशक) दोन रसत्याींची कामे न करताच कामे पूणड करण्यात 
आल्याचे दाखवून लाखो रुपयाींचा गैरव्यवहार करण्यात आल्याचे माहे जानेवारी, २०१५ मध्ये वा 
त्यादरम्यान यनदशडनास आला, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, या प्रकरणी चौकशी करण्यात आली आहे काय, असल् यास, चौकशीत काय 
आढळून आले व त्यानसुार ीेकेदारावर तसेच ीेकेदाराला मदत करणाऱ्या सींबींधधत 
अधधकारी/कमडचारी याींचेवर कारवाई करण्याबाबत शासनाने कोणती कायडवाही केली वा करण्यात 
येत आहे, 
(३) अद्याप कोणतीच कायडवाही करण्यात आली नसल्यास ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

श्री. चांद्रिाांत पाटील : (१) नाही. 
(२) व (३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

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

बुलढाणा तालुक् यातील बुध् द विहाराांची िामे नामांजूर िेल् याबाबत 

(४१) *  १४७७८   श्री.हषचिधचन सपिाळ (बलुढाणा) :   सन्माननीय सामाजजि न् याय मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) बुलढाणा तालु यातील तराडखेड, गुम् मी, बबरसीींगपुर व ताींदळुवाडी या गावाींमधील समाज 
कल् याण वविागामार्ड त मींजूर असलेली बुध् द ववहाराींची कामे रद क केल् याचे माहे रे्ब्रुवारी, २०१४ 
मध् ये वा त्यादरम्यान यनदशडनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल् यास, उपरो त बुध् द ववहाराची मींजूर कामे रद क करण् याची सवडसाधारण कारणे काय 
आहेत व कोणाच् या आदेशान् वये उपरो त कामे रद क करण् यात आली आहेत, 
(३) सदरहू बाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय, असल् यास, चौकशीत काय यनष पन् न झाले, 
(४) उपरो त रद क केलेली कामे नव् याने मींजूर करणेबाबत शासनाने काय उपाययोजना केली वा 
करण् यात येत आहे ? 
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श्री. राजिुमार बडोले : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) तराडखेड, गुम् मी, बबरसीींगपुर ची बुध् द ववहाराींची कामे जागेअिावी रद क केलेली असुन 
शासन यनणडय ठदनाींक २२/०१/२०१४ मधील मुद का क्रमाींक ५ नुसार अपवादात् मक पररस िीतीत 
शासन स तरावरुन मींजूर कामामध् ये बदल करावयाचा झाल् यास, त् याच े अधधकार प्रदान 
केल् यानुसार अयतरर त मु् य कायडकारी अधधकारी, स्जल् हा पररषद बुलढाणा याींनी उ त तीन 
बुध् द ववहाराींएवजी शतर आी कामाींना मींजुरी ठदलेली आहे. 
(३) प्रश् न उद् िवत नाही. 
(४) प्रश् न उद् िवत नाही. 

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

मुांबई अहमदाबाद हायिेला जोडणाऱ्या डहाणु-जव्हार राज्य मागाचिर  
चारोटी नाक्यािरील गुलजारी नदीिरील पुलाच्या दसु्स्त्तीबाबत 

(४२) *  १२२५६   श्री.विलास तरे (बोईसर) :   सन्माननीय सािचजननि बाांधिाम (सािचजननि 
उपक्रम िगळून) मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मुींबई अहमदाबाद हायवेला जोडणाऱ्या डहाणु-जव्हार राज्य मागाडवर चारो्ी नायावरील 
गुलजारी नदीवरील पुलाला मोीे िगदाड पडल्याने सदरहू पुल वाहतुकीसाी  धोकादायक ीरत 
आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) सदरहु महत्वाच्या पुलावरून रा्रपठदवस अनधधकृतपणे अवजड वाहनाींची सतत वाहतूक सुरू 
असल्यान ेसदरहु पुलाची सुरक्षक्षतता धोयात आली आहे, हे खरे आहे काय, 
(३) सदरहु पुलाचे काही ठीकाणी कीड ेतु्ुनही सींबींधधत अधधकारी या सवड प्रकरणी दलुडक्ष करत 
असल्याने अद्याप पलुाची योग्य प्रकारे दरुूसती व डागडुजी बाबत कोणतीही कायडवाही करण्यात 
आलेली नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, याबाबत शासनान ेचौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय आढळून आले व 
तदनुसार या प्रकरणी जबाबदार असणाऱ्या दोषीींवर शासनाने कोणती कारवाई केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. चांद्रिाांत पाटील : (१), (२) व (३) नाही. 
(४) व (५) प्रश् न उद् िवत नाही. 

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

नागपूर येथील समता सहिारी बाँिेतील गैरव्यिहाराबाबत 

(४३) *  १२९४०   श्री.सांजय साििारे (भसुािळ) :   सन्माननीय सहिार मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) नागपूर येिील समता सहकारी बककेच् या सींचालकाना सगस ्, २००६ मध् ये िारतीय ररझवड 
बककेने दोषी ीरवूनही बककेच्या सवड सींचालकाींना तत् कालीन सहकार मींत्रयाींनी ठदनाींक          
३१ जानेवारी, २०१४ रोजी वा त्या सुमारास दोषमु त केले, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल् यास, उपरोत प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, असल्यास चौकशीत काय 
आढळून आले व तदनुसार चौकशीच् या अनुषींगान े१३६.४५ को्ीची िककत वसूली करण् याबाबत 
शासनाने कोणती कायडवाही केली आहे वा करण् यात येत आहे, 
(३) नसल् यास, कायडवाहीस होणाऱ् या ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

श्री. चांद्रिाांत पाटील : (१) अींशत: खरे आहे. 
(२) व (३) मा.मीं्रपी (सहकार) याींनी शासनाकड ेदाखल झालेल्या अवपल अजाडवर अधड-न्याययक 
प्राधधकारात यनणडय ठदलेला आहे. त्यामुळे या यनणडयाच्या ववरोधात शासनाने चौकशी करण्याचा 
प्रश्न उद्् ावत नाही. 

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

ममरज तालुक् यातून (जज.साांगली) ििठेमहाांिाळ किां िा तासगाांिला  
जोडणा-या मखु् य रस्त् त् याची िामे पुणच झाली नसल्याबाबत 

(४४) *  १४१००   डॉ.सुरेश (भाऊ) खाड े (ममरज) :   सन्माननीय सािचजननि बाांधिाम 
(सािचजननि उपक्रम िगळून) मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) ममरज तालु यातून (स्ज.साींगली) कवीेमहाींकाळ ककीं वा तासगाींवला जोडणाऱ्या मु् य 
रस त् याची कामे अद्यापपयतं पुणड झाली नाहीत, हे खरे आहे काय, 
(२) असल् यास, करोली (्ी) त ेखींडरेाजुरी, मालगाींव त ेममरज रस ता प्रस्जमा ५६ अशा रस त् याींची 
व तालु यातील अनेक मु् य रस त् याची कामे झालेली नाहीत, हे खरे आहे काय, 
(३) असल् यास, सदरहू रस त् याींच् या कामाींना सन २०१३-१४ च् या अिडसींकल् पात घेण् याबाबतच े
आश् वासन मा.सावडजयनक बाींधकाम मीं्रपी याींनी ठदले होते, हे खरे आहे काय, 
(४) असल् यास, सदरहू आश् वासनानुसार म्ु य रस त् याींची कामे करण् यात आली आहेत काय, 
(५) तसेच ममरज पुवड िागातील हा रस ता केव् हापयतं पुणड होणे अपेक्षक्षत आहे ? 
 

 

श्री. चांद्रिाांत पाटील : (१), (२), (३), (४) व (५) अींशत: खरे आहे. 
     साींगली स्जल््यातील ममरज ते कवीेमहाींकाळ जोडणारे प्ररामा-६, प्रस्जमा-५६ व 
रा.मा.१५३ हे मु्य रसते आणण ममरज ते तासगाींव जोडणारे प्रस्जमा-४०, प्रस्जमा-५७ व प्रस्जमा-
५८ हे मु्य रसते आहेत. 
     या रसत्याींपैकी प्र.रा.मा.-६, हा रसता सद्य:स्सितीत राषरीय महामागड वविागाकड े
हसताींतरीत करण्यात आला आहे. 
     तसेच प्रस्जमा-५६, रा.मा.१५३ व प्रस्जमा-५७ (दजोन्नत झाल्याने ) हे रसत े जुल-ै२०१३ 
मध्ये स्जल्हा पररषदेकडून सा.बाीं. वविागाकड ेहसताींतरीत झाले आहेत. 
     प्रस्जमा-५६ (३३.०४० ककमी), रा.मा.१५३ (३२.०० ककमी), प्रस्जमा-४० (९.८० ककमी), 
प्रस्जमा-५७ (१०.०० ककमी) आणण प्रस्जमा-५८ (७.८०० ककमी) अशा एकूण ९२.६४० ककमी 
लाींबीपैकी १२.४०० कक.मी. लाींबीची काम ेववववध योजनेंतगडत पूणड करण्यात आली असून ७.८२० 
ककमी लाींबीतील कामे प्रगतीत आहेत. २०.९०० कक.मी. लाींबीतील कामे मींजूर असून यनववदा 
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सतरावर आहे. उवडरीत लाींबी डाींबरी पषृीिागाची असून या लाींबीत काही ठीकाणी पडलेले खयाड े
िरुन वाहतकुीसाी  सुस्सितीत ीेवण्यात आली आहे. 
     प्रश्नाधीन रसत्याींवरील कामाींचा समावशे अिडसींकल्पात ववववध योजनाींतगडत करुन कामे 
पूणड करण्यात आली आहेत/प्रगतीत आहेत. 
     सद्य:स्सितीत वविागाकड ेउपलब्ध अनुदानात प्रश्नाधीन रसते वाहतकुीसाी  सुस्सितीत 
ीेवण्याची कायडवाही करण्यात येत आहे. तसेच या रसत्याींपकैी मजबुतीकरण व डाींबरीकरण 
आवश्यक असलेल्या रसत्याींची कामे यनधी, यनकष व प्रािम्यक्रमाने हाती घेण्याच े यनयोजन 
आहे. 

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

राज् याच् या शासिीय सेितेील अपांगाची ररक्त पदे भरण्याबाबत 
  

(४५) *  १४७२८   श्री.जगदीश मुळीि (िडगाि शेरी), श्री.हदपि चव्हाण (फलटण), श्री.रमेश 
िदम (मोहोळ), श्री.पाांडुरांग बरोरा (शहापूर), श्री.जजतेंद्र आव् हाड (मुांब्रा िळिा) :   सन्माननीय 
सामाजजि न् याय मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज् याच् या प्रशासकीय सेवेतील / सरकारी नोकरीत अपींगाींना ३ ् के जागा राखीव ीेवण े
कायद्याने बींधनकारक आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल् यास, राज् यातील सरकारी नोकरीत अजूनही २ हजार ९३६ जागा रर त असल् याच े
माहे रे्ब्रुवारी, २०१५ मध् ये यनदशडनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(३) उ त प्रकरणी शासनान ेकोणती कायडवाही केली वा करण् यात येत आहे, 
(४) नसल् यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. राजिुमार बडोले : (१) होय, 
(२) व (३) मा.उच् च न् यायालय, मुींबई येिे दाखल रर् याधचका क्र. ३२९४/२०१०- यनमलमा अनींत 
सुवे ववरुध् द महाराष र शासन या न् यायालयीन प्रकरणीच् या अनुषींगाने सवड मीं्रपालयीन 
वविागाींकडून अपींगाींच् या अनुशेषाबाबत वळेोवेळी आढावा घेण् यात येत असून, त् यानुसार 
सद्यस्सितीमध् ये अपींगाींच् या रर त पदाींच् या अनुशेषापकैी २५५३ पदे िरण् यात आलेली असून, 
६१० पदाींकरीता जाठहराती देण् यात आलेल् या आहेत. २४७६ पदाींचा अनुशेष मशल् लक असून, सदर 
पदे िरण् याबाबत सवड सींबींधधताींकड ेसतत पाीपुरावा करण् यात येत आहे, 
(४) प्रश् न उद् िवत नाही. 

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

िधाच जजल् ्यातील जजल्हा पररषदेच्या समाजिल्याण विभागाांतगचत 
 विद्यार्थयांना मशष्ट्यितृ्ती देण्यात आली नसल्याबाबत 

(४६) *  १२७७४   श्री.समीर िुणािार (हहांगणघाट), श्री.अबू आजमी (मानखूदच मशिाजीनगर) :   
सन्माननीय सामाजजि न् याय मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  



34 

(१) वधाड स्जल् ्यातील स्जल् हा पररषदेच् या समाजकल् याण वविागाींतगडत सावव्रपीबाई रु्ले 
योजनेंतगडत ववमु त जाती, ि् या जमाती, ववशेष मागास प्रवगाडतील पाचवी ते सातवी व 
आीवी त े दहावीपयचं् या मुलाींची मशष यवतृ् ती सन २००६ पासून देण् यात आली नसल् याचे माहे 
डडसेंबर, २०१४ च्या दरम् यान यनदशडनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल् यास, १ को्ी ११ लाख ९० हजार ९२० रुपये शतकी मशष यवतृ् ती अद्यापही शासनाकड े
प्रलींबबत असल्याचे यनदशडनास आले, हे खरे आहे काय, 
(३) असल् यास, या प्रकरणाची दखल न घेतल् यास िोई समाज क्राींयतदलान ेआींदोलन करण् याचा 
शशारा शासन / प्रशासनाला ठदला आहे, हे खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, सदर प्रकरणाची शासनामार्ड त चौकशी करण् यात आली आहे काय, 
व त्यात काय यनष पन् न झाले 
(५) नसल् यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
 

श्री. राजिुमार बडोले : (१) अींशतः खरे आहे. 
      ववजािज व ववमाप्र प्रवगाडतील शयत् ता ५ वी त े७ वी मध् ये मशकत असणाऱ् या मुलीना 
सावव्रपीबाई रु्ले मशष यवतृ् ती योजनेतींगडत पुरेसा यनधी अिावी सन २००८-०९ पासून 
मशष यवतृ् तीचे २१७०५ अजड प्रलींबबत आहेत. तसचे सदर प्रवगाडतील शयत् ता ८ वी त े१० वी मध् ये 
मशकत असणा-या मुलीींना सावव्रपीिाई रु्ले मशष यवतृ् ती योजनेंतगडत ववद्यािीनीच् या अजाडतील 
्रपु्ीमुळे सन २०११-१२ पासूनच मशष यवतृ् तीच ेकाही अजड प्रलींबबत आहेत. 
(२) होय. 
(३) बालिोई मत् स व् यावसाययक सहकारी सींस िा, वधाड याींनी शयत् ता ५ वी त े ७ वी मध् ये 
मशकणाऱ् या ि्कया जमातीतील मुलीींना प्रलींबबत सावव्रपीबाई रु्ले मशषयवतृ्ती ममळणेबाबत 
यनवेदन ठदले आहे. 
(४) प्रलींबबत मशषयवतृ्ती अदा करण्यासाी  अयतररत यनधी ममळण्याबाबत शासन सतरावरुन 
कायडवाही सुरु आहे. तसेच ज्या ववद्या्यांचे अजड ्रपु्ीमुळे प्रलींबबत आहेत. त्याींची पुतडता 
महाववद्यालयाींकडून करुन घेऊन मशषयवतृ्ती प्रदान करण्याची कायडवाही करण्यात येत आहे. 
(५) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

----------------- 
नामशि येथील श्री.गणेश सहिारी बाँि मल. या बाँिेने गेल्या दोन  

िषाचपासून ठेिीदाराांच ेठेिी देणे अचानि बांद िेल्याबाबत 

(४७) *  १५०२५   श्रीमती देियानी फराांदे (नामशि मध्य) :   सन्माननीय सहिार मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) नामशक येिील ्ी.गणेश सहकारी बकक मल. नामशक या बककेने गेल्या दोन वषाडपासून 
ीेवीदाराींच ेीेवी देणे अचानकपणे बींद करण्यात आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, ्ी.गणेश सहकारी बककेच्या काही सिासदाींच्या नावाने बोगस कजाडच ेवा्प व 
बनाव् मुदत ीेवी कजाडचे वा्प करण्यात आले असल्याच े यनदशडनास आले आहे, हे ही खरे 
आहे काय, 
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(३) असल्यास, एकूण ककती ीेवीदाराींची रकम आतापयतं ममळालेली आहे, 
(४) असल्यास, याबाबत शासनान ेचौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय आढळून आले व 
तद्नुसार शासनाने दोषी असलेल्या बककेच्या अधधकाऱ्याींवर कोणती कायडवाही केली वा करण्यात 
येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय ? 
 
श्री. चांद्रिाांत पाटील : (१) होय. ररझव्हड बकक सर् शींडडयान ेबककीग रेग्युलेशन ॲ्, १९४९ च े
कलम-३५-अे अन्वये ठद. २.४.२०१३ पासून बककेच्या बककीग व्यवहारावर यनबधं लागू केले आहेत. 
(२) होय. 
(३) आतापयतं एकूण २५६९ ीेवीदाराींना १०५०.५५ लाख शतकी रकम ममळालेली आहे. 
(४) बककेच्या सन २०१०-११ या कालावधीतचे रे्र लेखापररक्षण करण्यासाी  स्जल्हा ववशेष 
लेखापररक्षक, वगड-१, सहकारी सींसिा, नामशक याींची नमेणूक करण्यात आली होती. स्जल्हा 
ववशेष लेखापररक्षक याींनी सादर केलेल्या अहवालावरुन बककेचे अध्यक्ष, ्ी.माधवराव मोरे याींनी 
बोगस र्मड यनमाडण करुन कजडदाराींच्या कजड खात्यामधून रु. २४,३७,२४,०००/- शतया रकमचेा 
गैरव्यवहार केलेला आहे, असे ठदसून आले आहे. तसचे बककेच्या सन २०११-१२ ते २०१३-१४ या 
कालावधीच ेवैधायनक लेखापररक्षण मे.अे.एन.राी  ॲन्ड कीं पनी सनदी  लेखापाल, नामशक याींनी 
केले असून त्यामध्ये लेखापररक्षण कालावधीत बककेच्या सींचालक मींडळाने रु.८१ लाख रकमेच े
बनाव् कजड प्रकरणे बनववल्याच े आढळून आले आहे. याबाबत सनदी लेखापाल याींनी ठद. 
२०.२.२०१५ रोजी सरकारवाडा पोलीस स्ेशन, नामशक शहर येि े कर्याडद दाखल केली आहे. 
तसेच सन २०१०-११ या कालावधीच्या रे्र लेखापररक्षण अहवाल व ववशेष अहवालातील गींिीर 
मुद्दयाींच्या अनुषींगाने सींबींधधताींवर नुकसानीची जबाबदारी यनस्श्चत होण्यासाी  स्जल्हा 
उपयनबींधक, सहकारी सींसिा,  नामशक कायाडलयाने ठद.१०.४.२०१४ रोजी महाराषर सहकारी 
सींसिा अधधयनयम, १९६० च ेकलम-८८ अन्वये आदेश यनगडममत केले आहेत. कलम-८८ अन्वये 
चौकशी पूणड झाल्यानींतर पुढील आवश्यक ती कायडवाही करण्यात येईल. 
(५) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

----------------- 
िाांदे्र (मुांबई) येथील िलानगर मधील शासिीय विश्रामगहृात 
 लाचलूचपत प्रनतबांधि विभागाने टािलेल् या छाप् याबाबत 

(४८) *  १२८१४   श्री.अजय चौधरी (मशिडी), श्री.योगेश सागर (चारिोप), श्री.अशोि पाटील 
(भाांडूप पजश्चम) :   सन्माननीय सािचजननि बाांधिाम (सािचजननि उपक्रम िगळून) मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) वाींरेपू (मुींबई) येिील कलानगर मधील सावडजयनक बाींधकाम वविागाच् या वव्ामगहृात 
लाचलूचपत प्रयतबींधक वविागान े ठद.०५ रे्ब्रुवारी, २०१५ रोजी वा त् या सुमारास ्ाकलेल् या 
ताप् यात ववववध बाींधकामाींची मोजमापे, पुस तके, अनेक देयके, बककाींची स ्े्में्, कीं ्रपा्दाराींची 
कागदप्रप,े कायाडदेश, शमारत, दरुुस ती अींदाजप्रपके अशी हजारो प्रकारची वादराहस त 
कागदप्रप ेसापडल् याची बाब यनदशडनास आली आहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल् यास, या प्रकरणी मा.मु् यमीं्रपी याींनी एसीबीच् या महासींचालकाींना चौकशीचे आदेश 
ठदले आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल् यास, सींबींधधत प्रकरणाची चौकशी केली आहे काय, असल्यास, चौकशीत काय 
आढळून आले व त् यानुसार शासनाने दोषीींववरुध् द कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. चांद्रिाांत पाटील : (१) होय. 
(२) हे खरे नाही. 
(३) चौकशीचे आदेश देण्यात आले आहेत. प्रािममक चौकशीनुसार ११ अधधकाऱ्याींना यनलींबबत 
करण्यात आले असून, पुढील चौकशीची कायडवाही प्रगतीत आहे. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

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

िोिण भिन जात पडताळणी िायाचलयात जात  
पडताळणीची प्रिरणे प्रलांतबत असल्याबाबत 

  

(४९) *  ६९६२   श्री.सांदीप नाईि (ऐरोली), श्री.जजतेंद्र आव् हाड (मुांब्रा िळिा) :   सन्माननीय 
सामाजजि न् याय मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) कोकण िवन जात पडताळणी कायाडलयात हजारो जात पडताळणीची प्रकरणे प्रलींबबत 
असल्याची बाब माहे जानेवारी, २०१५ मध्ये यनदशडनास आली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, जात पडताळणी सींशोधन कायाडलयात कमडचाऱ्याींची कमतरता असल्यामळेु जात 
पडताळणीला ववलींब होतो, हे खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, जात पडताळणी प्रमाणप्रप वेळेवर ममळत नसल्यामुळे ववद्या्यांच्या 
मशषयवतृ्तीची तसचे महाववद्यालयातील प्रवशेाची हजारो प्रकरणे प्रलींबबत आहेत, हे ही खरे 
आहे काय, 
(४) असल्यास, जात पडताळणी प्रकरणे यनकालात काढण्याबाबत शासन सतरावरुन कोणती 
कायडवाही करण्यात आली वा येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. राजिुमार बडोले : (१) अींशतः खरे आहे. 
(२) हे अशींतः खरे आहे. परींतु प्रामु् याने जाती दाव् याींच् या काही प्रस तावाींमध् ये कागदप्रपाींची 
कमतरता, अपुरे पुरावे यामुळे सींबींधीत व् य तीकडून प्रपव् यवहार करुन आवश् यक त े पुरावे 
मागवावे लागतात. शींकास पद प्रकरणामध् ये पोलीस दक्षता पिकाकडून चौकशी केली जात.े 
त् यामुळे प्रकरणे यनकाली काढण् यास उशीर होतो.  
(३) खरे आहे. 
     जातपडताळणी प्रमाणप्रपासहीत शतर कागदप्रप े नसल् यामळेु मशष यवतृ् तीचे काही अजड 
महाववद्यालय स तरावर प्रलींबबत आहेत.  
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(४) प्रलींबबत प्रकरणाींची सीं् या व अपुरा कमडचारीवगड याींचा समन् वय साधून तसेच अयतरर त 
कायडिार देऊन व वेळोवेळी ववशेष मोठहमा आयोस्जत करुन प्रलींबबत प्रकरणाींचा यनप्ारा 
करण् याची कायडवाही युध् दपातळीवर करण् यात येत आहे.  
(५) प्रश् न उद् िवत नाही. 

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

राजुरा (जज.चांद्रपूर) येथील प्रिल्पग्रस्त्त शेतिऱ्याांच्या मलुाांना तसेच  
स्त्थाननिाांना िां त्राटी िामािर अांबजुा मसमेंट िां पनीमध्ये घेण्याबाबत 

(५०) *  १४८२२   अॅड.सांजय धोटे (राजूरा) :   सन्माननीय उद्योग मांत्री पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राजुरा (स्ज.चींरपूपूर) येिील औद्योधगक कीं पनी मध् ये प्रकल् पराहस त शेतक-याींच् या मुलाींना व 
स िायनकाींना अराहक्रमान ेकीं ्रपा्ी कामावर अींबुजा मसमें् कीं पनीमध् ये घेण् याच ेीरले होत,े हे खरे 
आहे काय, 
(२) असल् यास, स िायनक बेरोजगाराींना घेण् यात आले नाही, हे खरे आहे काय, 
(३) असल् यास, शासनाचे यनकषाप्रमाणे अराहक्रमाने ककती बेरोजगाराींना घेण् यात आले आणण 
ककती बेरोजगार बाकी आहेत याींची चौकशी केली आहे काय, 
(४) असल्यास, उत प्रकरणी चौकशी करुन कोणती कायडवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल् यास, ववलींबाची कारणे व उपाययोजना काय आहेत ? 
  
श्री. सुभाष देसाई : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) हे खरे नाही. 
     राजुरी (स्ज.चींरपूपूर) येिील अींबुजा मसमें् कीं पनीमध् ये स िायनक लोकाींच े प्रमाण शासन 
यनणडय ठदनाींक १७/११/२००८ नुसार राखण् यात आलेले आहे. 
(३) प्रश् न उद् िवत नाही. 
(४) प्रश् न उद् िवत नाही. 
(५) प्रश् न उद् िवत नाही. 

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

साांगली जजल्हा पररषद समाजिल् याण अधधिारी ि अधधििासह िमचचा-याांने  
बनािट देयिाच् या माध् यमातनू गैरव् यिहार िेल् याबाबत 

(५१) *  १४१०१   डॉ.सुरेश (भाऊ) खाड े (ममरज) :   सन्माननीय सामाजजि न् याय मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) साींगली स्जल् हा पररषद समाजकल् याण वविागातील स्जल् हा समाजकल् याण अधधकारी व 
अधधक्षकासह एका कमडचाऱ् याींने बनाव् देयकाच् या माध् यमातून ५५.२९ लाखाींच् या यनधीचा 
आधिडक गैरव् यवहार केल् याचे माहे माचड, २०१४ मध् ये वा त् या दरम् यान यनदशडनास आले आहे, हे 
खरे आहे काय, 
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(२) असल् यास, समाजकल् याण वविागातून होणारे मशष यवतृ् ती वा्प, आींतरजातीय वववाह 
अनुदान, वसयतगहृ अनुदान वा्पात ५५.२९ लाखाचा घो्ाळा झाला असनू समाजकल् याण 
अधधकारी शोिा कुलकणी याींची खाते यनहाय चौकशी सुरु आहे, हे खरे आहे काय, 
(३) असल् यास, समाजकल् याण अधधकारी कुलकणी याींनी कामात कसुर, दमलत वस ती, प्रस ताव 
गायब करणे घो्ाळा, आींतरजातीय वववाह जोडप् याना अनुदान घो्ाळा, वसयतगहृ अनुदान 
वा्प घो्ाळा केला आहे, हे खरे आहे काय, 
(४) असल् यास, अधधकारी व अधधक्षकाकडून ककती र कम वसलु करण् यात आली व त् याींच् यावर 
कोणती कायडवाही करण् यात आली आहे, 
(५) नसल् यास, शासनाने काय कायडवाही केली वा करण्यात येत आहे ? 
 
श्री. राजिुमार बडोले : (१) स्जल्हा समाजकल् याण अधधकारी, स्जल्हा पररषद साींगली अींतगडत 
ववववध योजनाींमध्ये रु.३५.०५ लक्ष शतया रकमेचा गैरव्यवहार झाल्याच े म्ुय कायडकारी 
अधधकारी, स्जल्हा पररषद साींगली याींनी यनयुत केलेल्या सममतीच्या तपासणीमध्ये सकृत 
दशडनी यनदशडनास आलेले आहे. 
(२), (३), (४) व (५) मु्य कायडकारी अधधकारी, स्जल्हा पररषद साींगली याींनी यनयुत केलेल्या 
सममतीच्या तपासणीमध्ये सदर अपहारास सींबींधधत अधीक्षक व कयनषी सहायक (लेखा) हे 
जबाबदार असल्याच ेयनदशडनास आलेले असून, या कमडचाऱ्याींववरुध्द वव्ामबाग पोलीस स्ेशन, 
साींगली येिे र्ौजदारी गुन्हा दाखल करण्यात आलेला आहे. 
     सदर कमडचाऱ्याींना मु्य कायडकारी अधधकारी, स्जल्हा पररषद साींगली याींनी यनलींबबत 
केलेले असून, त्याींचेववरुध्द मशसतिींगाची कायडकारी प्रसताववत आहे. अपहारीत रकमेपैकी 
सींबींधधत अधधक्षकाींकडून रु.१९,९८,६००/- व कयनषी सहायक (लेखा) याींच्याकडून रु.५६,०००/- 
शतकी रकम वसलु करण्यात आलेली आहे. 
     या प्रकरणी झालेल्या या अयनयममततेबाबत  सींबींधधत स्जल्हा समाजकल्याण अधधकारी 
्ीमती शोिा कुलकणी, याींच्याववरुध्द मशसतिींगाची कायडवाही प्रसताववत आहे. 

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

 
अनुसूधचत जाती ि अन् य दबुचल घटिातील विद्यार्थयांना शासिीय 

िसतीगहृात प्रिशे हदला जात नसल्याबाबत 

(५२) *  १४७३४   श्री.जगदीश मुळीि (िडगाि शेरी) :   सन्माननीय सामाजजि न् याय मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) शासनाच् या सामास्जक न् याय वविागाकडून अनुसूधचत जाती व अन् य दबुडल घ्कातील 
ववद्या्यांची अमियाींब्रपकी पदववका व पदवीच् या दसु-या वषाडत प्रवशे ममळालेल् या ववद्या्यांना 
शासकीय वसतीगहृात प्रवेश ठदला जात नसल् याच ेमाहे जानेवारी, २०१५ मध् ये उघड झाले आहे, 
हे खरे आहे काय, 
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(२) असल् यास, उ त अमियाींब्रपकी व ताींब्रपकी (आय.्ी.आय.) मधील ववद्या्यांना अस े
वसतीगहृातील प्रवेश नाकारण् याची कारणे काय आहेत, 
(३) उ त प्रकरणी शासनान े कोणती कायडवाही केली वा करण् यात येत आहे, नसल् यास, 
ववलींबाची सवडसाधारण कारणे काय आहेत ? 

श्री. राजिुमार बडोले : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) व (३) अमियाींब्रपकी तसेच शतर तत्सम व्यावसाययक अ्यासक्रमातील ववद्या्यांना प्रत्येक 
शासकीय वसयतगहृामध्ये यनस्श्चत करुन ठदलेल्या कोट्यानुसार प्रवशे देण्यात येतो. 
     तिावप, डडप्लोमा पूणड होऊन अमियाींब्रपकीच्या दसुऱ्या वषाडला प्रवेश घेणाऱ्या 
ववद्या्यांच्या व आय्ीआय उत्तीणड होऊन पॉमल्ेस्नकच्या स्व्दतीय  वषाडला प्रवेश घेणाऱ्या 
ववद्या्यांच्या शासकीय वसयतगहृ प्रवेशाच्या प्रचमलत धोरणात बदल करण्याची बाब 
ववचाराधीन आहे. 
 
 
  
 
  
विधान भिन    डॉ. अनांत िळसे 
मुांबई.   प्रधान सधचि, 

महाराष्ट्र विधानसभा 
__________________________________________________________________ 
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