
महाराष्ट्र विधानसभा 
दसुरे अधधिेशन, २०१५ 
--------------------------------------------- 

ताराांकित प्रश्नोत्तराांची यादी 
  

गुरुिार, ददनाांि २३ जुलै, २०१५ / श्रािण १, १९३७ ( शिे ) 
  

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

 

याांचे प्रभारी विभाग 
(२) आददिासी वििास मांरी 
(३) उद्योग मांरी 
(४) सािवजननि बाांधिाम (सािवजननि उपक्रम) 

मांरी 
(५) सामाजजि न्याय आणण विशेष सहाय्य मांरी 

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

प्रश्नाांची एिूण सांख्या - ५५ 
------------------------------- 

 

गणोरी त ेनायगाांि (ता. फुलांब्री) या रस्त् त् यािरील  
पुल दरुुस्त्त िरण्याबाबत 

(१) *  २६०९४   श्री.सांदीपानराि भुमरे (पैठण) :   सन्माननीय सािवजननि बाांधिाम 
(सािवजननि उपक्रम िगळून) मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) गणोरी त ेनायगाींव (ता. फुलींब्री) रस् ् यावर सावनिकनक ंाींाकाम भवगागाने नोन 
महिन् याप्वब ंाींालेला पुल हननाींक ११ ि्न, २०१५ रोिी वा ् या सुमारास लाले या 
पावसात वाि्न गेला आिे, िे खरे आिे काय, 
(२) अस यास, सनर प्ल वाि्न गे यामु े वािनाारकाींना वाितुक स अणचण कनमानण 
लाली आिे, िे िी खरे आिे काय, 
(३) अस यास, यांांत शासनाने चौकशी केली आिे काय, ् यात काय आढ ्न 
आले, 
(४) तन ्नुसार तातणीने ोपरोत त पुल नुुसस् त कर् यांांत शासन स् तरावर कोणती    
कायनवािी केली वा कर् यात येत आिे, 
(५) तसेच सींंींधात ठेकेनारावर कोणती कारवाई केली वा कर्यात येत आिे, 
(६) नस यास, भवलींंाची कारणे काय आिेत ? 
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श्री. चांद्रिाांत पाटील : (१) व (२) सनर रस््यावर पुलाच े ंाींाकाम नस्न ससमें् 
पाइपचा न काींणी प्ल ंाींा्याच ेकाम प्रगतीत िोत.े मात्र नरम्यानच्या अकतवषृ्ीमु े 
आलेया पुराने मुुसमाचा गराव वाि्न गेला. ्यामु े वािनाारकाींना वाितुक स 
अणचण कनमानण लाली िोती. 
(३), (४) व (५) सींंींधात ठेकेनाराींकण्न ्याींच ेखचानने नुुसस्ती कुसन रस्ता वाितुक स 
सुस्स्ितीत कर्यात आलेला आिे. 
(६) प्रश्न ोद् ावत नािी. 

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

मध् यितती  रु् णालय, उल् हासनगर-३, ठाणे  
येथील दरुुस्त् तीच् या िामाबाबत 

(२) *  २६२२७   श्रीमती ज्योती िलानी (उल्हासनगर), श्री.रमेश िदम (मोहोळ), 
श्री.भास्त्िर जाधि (गुहागर), श्री.जजतेंद्र आव् हाड ( (मुांब्रा िळिा) :   सन्माननीय 
सािवजननि बाांधिाम (सािवजननि उपक्रम िगळून) मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
  

(१) मध् यवतब ुस् णालय, ो िासनगर-३, ठाणे येिील नुुसस् तीच् या कामाच ेअींनािपत्रक 
मान् यतसेाठ  अधा्षकक असगयींता, ठाणे व कायनकारी असगयींता, सावनिकनक ंाींाकाम 
भवगाग, ठाणे याींचेकण े हननाींक २९ डणसेंंर, २०१२ तसेच हननाींक १७ डणसेंंर, २०१४ 
रोिी पाठभवले आिे, िे खरे आिे काय, 
(२) अस यास, या ुस् णालयाची ् वरीत नुुसस् ती करणेंांत स्िाकनक लोकप्रकतकनाीींनी 
पत्राव् नारे हननाींक २७ मे, २०१५ रोिी शासनाकण े भवनींती केली आिे, िे िी खरे आिे 
काय, 
(३) असयास, ुस्णालयाची नुुसस् ती कर् यांांत शासनाने कोणती कायनवािी केली 
वा कर् यात येत आिे, 
(४) नसयास, भवलींंाची कारणे काय आिेत ? 
  
श्री. चांद्रिाांत पाटील : (१) अींशतः खरे आिे. 
     मध् यवतब ुस् णालय, ो िासनगर ३, ठाणे येिील नुुसस् तीच् या कामाची 
अींनािपत्रके कायनकारी असगयींता, ठाणे ंाींाकाम भवगागाने तयार कुसन स्ि िा 
श यधचकक् सक, ो िासनगर माफन त हन. २९/१२/२०१४ रोिी मींि्री प्राप् त कर् यासाठ  
ोपसींचालक, आरो् य सेवा, मुींंई मींण , ठाणे याींचकेण ेप्रशासक य मान् यता व कनाी 
ोपलब् ातसेाठ  सानर कर् यात आलेली आिेत. 
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(२) िे खरे आिे. 
(३) नुुसस् तीची अींनािपत्रके आरो् य भवगाग, मुींंई याींचेकण े सानर कर् यात आली 
अस्न ् याींचेकण्न मींि्री अपेि्षकत आिे. मींि्रीनींतर तातणीने नुुसस् ती कामे िाती 
घे् यात येणार आिे. 
(४) प्रश् न ोद् ावत नािी. 

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

साांगली जजल््यातील अनुदाननत िसनतगहृाांना  
भोजन अनुदान न ममळाल् याबाबत 

(३) *  २५६५७   श्री.अननल बाबर (खानापूर) :   सन्माननीय सामाजजि न् याय मांरी 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) साींगली स्ि्यातील अनुनाकनत वसकतगिृाींना सन २०१४-१५ च ेगोिन अनुनान 
सम ाले नस याच े मािे ्भप्रल, २०१५ च्या कतसऱ्या आठवड्यात वा ्यासुमारास 
कननशननास आले, िे खरे आिे काय, 

(२) असयास, यांांत शासनाने चौकशी केली आिे काय, चौकशीत काय आढ ्न 
आले आिे, 
(३) असयास, सनर अनुनान केव् िापय त भवतरीत कर् यात येणार आिे व यांांत 
शासनाने कोणती कायनवािी केली वा कर्यात येत आिे, 
(४) नसयास, भवलींंाची कारणे काय आिेत व यांांतची सदय:स्स्िती काय आिे ? 
 

श्री. राजिुमार बड (ोले : (१), (२), (३) व (४) िोय िे खरे आिे. 
     साींगली स्ि्यात ्क्ण ६७ अनुनाकनत वसकतगिेृ आिेत. यापैक  ६३ वसकतगिेृ 
योिनेतर लेखाशीर्ानखाली असन् या लेखाशीर्ानखाली सन २०१४-१५ मध्ये पुरेशी तरत्न 
ोपलब्ा न लायाने सन २०१४-१५ च्या नेय गोिन अनुनानापैक  ५०% म्िणिेच 
ुस.१,१८,०८,१८३/- ्वढे अनुनान अना कर्यात आले आिे. ोवनरीत ४ वसकतगिेृ 
योिनाींतगनत लेखाशीर्ानखाली अस्न या लेखाशीर्ानखाली ोपलब्ा तरतुनीत्न सन 
२०१४-१५ च्या नेय गोिन अनुनानापैक  ६५% म्िणिेच ुस.६,२७,०१२/- ्वढे अनुनान 
वसकतगिृाींना अना कर्यात आले आिे. 
     अनुनाकनत वसकतगिृाींच्या प्रलींबंत नेयकाींंांत भवाानमींण ाच्या पावसा ी 
अधावेशनात ुस.६३२४.५३ ल्षक ्वढ्या रकमेची प्रक मागणी सानर कर्यात आली 
आिे. कनाीच्या ोपलब्ातनुेसार सनर वसकतगिृाींची प्रलींबंत नेयके अना कर्याची 
कायनवािी कर्यात येईल. 

----------------- 
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रत्नाधगरी सािवजननि बाांधिाम विभागातील उपअमभयांता ि शाखा अमभयांता  

याांनी ठेिेदाराांना िामे देताना िेलेला गैरव्यिहार 
  

(४) *  २५७४७   श्री.तुिाराम िात े (अणुशक्ती नगर) :   सन्माननीय सािवजननि 
बाांधिाम (सािवजननि उपक्रम िगळून) मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) र्नाधगरी सावनिकनक ंाींाकाम भवगागातील सींगमेश्वर (नेवरूख) ो्तर भवगाग 
र्नाधगरी येिील ोपअसगयींता व शाखा असगयींता िे ठेकेनाराींना कामे नेताना मोठ्या 
प्रमाणात गैरव्यविार करीत असयाने ्याींची तातणीने चौकशी कर्यात यावी अशी 
मागणी लोकप्रकतकनाीींनी हननाींक ९ ि्न, २०१५ रोिी मा.मुख्यमींत्री, सावनिकनक 
ंाींाकाम मींत्री, अ.मु.स., सधचव, रस्त े व मुख्य असगयींता, सावनिकनक ंाींाकाम 
भवगाग याींच्याकण ेपत्रादवारे केली आिे, िे खरे आिे काय, 
(२) असयास, या प्रकरणी चौकशी कर्यात आली आिे काय, चौकशीत काय 
आढ ्न आले, 
(३) असयास, ्या अनुर्ींगाने लोकप्रकतकनाीींनी केलेया मागणीनुसार सींंींधाताींवर 
कोणती कारवाई केली वा कर्यात येत आिे, 
(४) नसयास, िोणाऱ्या भवलींंाची कारणे काय आिेत तसेच यांांतची सदय:स्स्िती 
काय आिे ? 
  
श्री. चांद्रिाांत पाटील : (१) िोय, िे खरे आिे. 
(२), (३) व (४) प्रस्तुत प्रकरणी मुख्य असगयींता, मुींंई (सा.ंाीं) प्रानेसशक भवगाग, 
मुींंई याींच्याकण्न चौकशी प्रगतीत आिे. चौकशी अदयापी पुणन लाली नसयाने 
कारवाईचा प्रश्न ोद् ावत नािी. 

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

मभिांड (ी तालुक्यातील (जज.ठाणे) गोदरेज िां पनीच्या इलेक्रॉननि  
िस्त्तुच् या गोदामाला आग लागल् याबाबत 

(५) *  २४६६५   श्री.प्रताप सरनाईि (ओिळा माजजिड (ा), श्री.अजुवन खोतिर 
(जालना), श्री.सुननल िेदार (सािनेर), श्री.अममन पटेल (मुांबादेिी) :   सन्माननीय 
मुख्यमांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
 (१) सगवींणी तालुतयातील (स्ि.ठाणे) पणघा गावाच्या िद्दीतील गोनरेि कीं पनीच्या 
इलेतरॉकनक वस्तुच्या १५ गोनामाला हननाींक १५ मे, २०१५ च्या सुमारास आग 
लागली, िे खरे आिे काय, 
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(२) असयास, आग लाग्याची कारणे काय आिेत तसेच सनर आगीत ककती 
स्िभवत व भव्त िानी लाली आिे, 
(३) असयास, ोतत प्रकरणी शासनाने कोणती कायनवािी केली वा कर्यात येत 
आिे, 
(४) नसयास, भवलींंाची कारणे काय आिेत ?  

श्री. देिेंद्र फड (णिीस : (१) हन. १५.५.२०१५ रोिी २० तय्ं गोनाम, खणवली फा्ा, 
पणघा, तालुका सगवींणी, स्ि. ठाणे येिील गोनरेि वेअरिाऊसला आग लागली िोती. 
(२) व (३) सनर आगींांत पणघा पोलीस ठाणे येिे अकस्मात ि ीत रस्िस््र 
क्र.०४/२०१५ अन्वये  नोंन घे्यात आलेली आिे. आगीमध्ये कोणतीिी स्िभवतिानी 
लालेली नस्न ुस.१९,२४,५१,७९०/- ्वढी भव्त िानी लालेली आिे. 
     आगीच्या कारणाींंांत भवदयुत कनरी्षकक, ठाणे आणण न्यायसिाय्यक वैज्ञाकनक 
प्रयोगशा ा याींच ेअसगप्राय अप्राप्त आिेत. सनर घ्नेचा अधाक तपास सुुस आिे. 
(४) प्रश्न ोद् ावत नािी. 

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

आणती  मतदार सांघातील वििास िामे नाबाड (व  
२० मध्ये समाविष्ट्ट िरण्याबाबत 

(६) *  २५२५६   श्री.राजु तोड (साम (अणती ) :   सन्माननीय सािवजननि बाांधिाम 
(सािवजननि उपक्रम िगळून) मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) आणब मतनार सींघातील भवकास कामे नांाणन २० मध्ये समाभवष् कर्यांांतचे 
कनवेनन स्िाकनक लोकप्रकतकनाी (आणब) याींनी मा.सिकार मींत्री, म.रा.मुींंई याींना 
हननाींक १२ माचन, २०१५ रोिी वा ्यासुमारास हनले आिे, िे खरे आिे काय, 
(२) असयास, सनर कनवेननावर शासनाने कोणती कायनवािी केली वा कर्यात येत 
आिे, 
(३) नसयास, भवलींंाची कारणे काय आिेत ? 
 

श्री. चांद्रिाांत पाटील : (१) िे खरे आिे. 
(२) मा.स्िाकनक लोकप्रकतकनाीींनी सुचभवयानुसार नांाणन २० अींतगनत आणब 
तालुतयातील 
     १. अकोला ंािार-ंोरगाव-त णी रस््याच े ुसीं नीकरण, मिंुतीकरण व 
णाींंरीकरण करणे (कक.मी. ६/२०० त े९/३००) व  
      २. कोसनणी-कवठांािार रस््यावर कक.मी. ००/८०० मध्ये लिान प्लाचे 
ंाींाकाम करणे. 
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      या नोन्िी कामाींस मींि्री प्राप्त अस्न, सनर कामे कनभवनास्तरावर प्रगतीत 
आिेत. 
(३) प्रश्न ोद् ावत नािी. 

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

शासनाने आददिासी विभागाच्या सधचिाांिडू (न थेट आददिासी ग्रामपांचायतीच्या 
खात्यात वििास ननधी हस्त्ताांतररत िरण्याचा घेतलेला ननणवय 

(७) *  १६३५०   श्री.राधािृष्ट् ण विखे-पाटील (मशड (ती ), श्री.अममन पटेल (मुांबादेिी), 
श्री.ददलीप िळसे-पाटील (आांबेगाि), श्री.राणाजगजीतमसांह पाटील (उस्त्मानाबाद), 
श्री.जजतेंद्र आव् हाड ( (मुांब्रा िळिा), श्री. शामराि उफव  बाळासाहेब पाटील (िराड ( उत्तर), 
श्री.पाांडु (रांग बरोरा (शहापूर), श्री.भास्त्िर जाधि (गुहागर), श्री.रमेश िदम (मोहोळ), 
श्री.अिधूत तटिरे (श्रीिधवन), श्री.िैभि वपचड ( (अिोले), श्री.सुरेश लाड ( (िजवत), 
श्री.मिरांद जाधि-पाटील (िाई), श्री.हनुमांत ड (ोळस (माळमशरस), श्री.राहुल मोटे 
(पराांड (ा), श्रीमती ददवपिा चव्हाण (बागलाण), श्री.सांजय िदम (दापोली), श्री.दत्तारय 
भरणे (इांदापूर), श्री.गणपत गायििाड ( (िल्याण पूिव), श्री.सांजय िेळिर (ठाणे), 
श्री.सुभाष भोईर (िल्याण ग्रामीण), श्री.िीनतविुमार उफव  बांटी भाांगडड (या (धचमूर), 
श्री.नरहरी णिरिाळ (ददांड (ोरी), श्री.िुणाल पाटील (धुळे ग्रामीण), श्री.किसन िथोरे 
(मुरबाड (), ड (ॉ.सुधािर भालेराि (उदगीर), ड (ॉ.बालाजी किणीिर (अांबरनाथ), ड (ॉ.सतीश 
(अण्णासाहेब) पाटील (एरांड (ोल) :   सन्माननीय आददिासी वििास मांरी पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) अिनसींक पात सवानधाक तरत्न आहनवासी भवगागासाठ  िोत असतानािी 
प्रशासक य यींत्रणेतील भ्रष ्ाचारामु े शासक य योिना शेव्च् या स् तरापय त पोचत 
नस याने मींत्रालय त े रामामपींचायतनरम् यान असलेली प्रशासक य साख ी तोण्न 
आहनवासी भवगागाच े सधचवाींकण्न िे् आहनवासी रामामपींचायतीच् या खा् यात भवकास 
कनाी िस् ताींत रत कर् याची असगनव योिना रांभव् याचा कनणनय शासनाने घेतला 
आिे, िे खरे आिे काय, 

(२) अस यास, सनर योिनेच ेिोणत यात स् वुसप काय आिे, 
(३) अस यास, ोपरोत त योिनेनुसार हननाींक ३१ मे, २०१५ अखेर ककती 
रामामपींचायतीींना कनाी िस् ताींत रत कर् यात आला आिे, 
(४) अस यास, सनर कनाी खचन कर् याच े कनकर् काय आिेत व सनर योिना 
कोण् या माध् यमात्न रांभव् यात येणार आिे व ्याची फलकनष पती काय आिे ? 
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श्री. विष्ट् णु सिरा : (१) व (२) आहनवासी ोपयोिनेंतगनत प्राप् त िोणा-या ्क्ण 
कनयतव् ययाच् या ५ ्त के कनाी अनुस्धचत ्षकेत्रातील रामामपींचायतीींना व ् या अींतगनत 
गावे/वाड्या/वस् ् या/पाण े याींना ् याींच् या लोकसींख् येच् या प्रमाणात ने् यांांतचा शासन 
कनणनय हननाींक २१.०४.२०१५ रोिी कनगनसमत कर् यात आला आिे. ् यानुर्ींगाने सनरचा 
कनाी अ) पायाग्त सुभवाा, ं) वन ित क अधाकनयम (FRA) व पेसा (PESA) 
कायदयाची अींमलंिावणी, क) आरो् य, स् वच् छता, सश्षकण व ण) वनीकरण, 
वन् यिीव सींवानन, िलसींाारण, वनत ी, वन् यिीव पयन् न व वन ोपस्िभवका या 
ंांीींकरीता ोपलब् ा कुसन ने् यात येणार आिे. सनरचा कनाी अनुस्धचत ्षकेत्रातील 
२८३५ रामामपींचायतीींना ् या अींतगनत गावे/वाड्या/वस् ् या/पाण ेयाींना ्क्ण लोकसींख् येच् या 
प्रमाणात शासन स् तरावुसन RTGS व् नारे िे् ोपलब् ा कुसन ने् यात येणार आिे. 
(३) या योिनेतग त ५ % कनाी पुरवणी मागणीव् नारे अिनसींकस्पत करणेंांतचा 
पुरवणी मागणी प्रस् ताव सानर केला आिे. 
(४) कामाची कनवण व कनाी खचन कर् याच ेअधाकार रामाम सगेला आिेत. ् यामध् ये 
ुस. ३.०० लाखापे्षका कमी मु याच् या कामास स् वतींत्र ताींबत्रक मान् यतचेी आवश् यक 
असणार नािी व ुस. ३.०० लाखापे्षका अधाक मु याच् या कामास सींंींधात स्षकम 
ताींबत्रक अधाका-याींमाफन त ताींबत्रक मान् यता ने् यात येणार आिे. 

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

लोणार तालुक्यात (जज. बुलढाणा) शाखा अमभयांता ि ठेिेदार  
याांनी सांगनमताने िेलेला गैरव्यिहार 

(८) *  १९७७२   ड (ॉ.सांजय रायमुलिर (मेहिर) :   सन्माननीय सािवजननि 
बाांधिाम (सािवजननि उपक्रम िगळून) मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) सावनिकनक ंाींाकाम भवगागाच े ोपभवगागीय असगयीं्यासि शाखा असगयींता व 
ठेकेनाराींच्या सींगनमताने लोणार तालुतयात (स्ि. ंुलढाणा) सुुस कर्यात आलेया 
कामात कमी व कनकृष् निानच ेसाहि्य वापरून लाखो ुसपयाींचा गैरव्यविार केयाने 
याकामाींची ोच्चस्तरीय चौकशी कुसन नोर्ीींवर कारवाई कर्याची मागणी स्िाकनक 
लोकप्रकतकनाीींनी सींंींधात अधाकाऱ्याींकण ेमािे िानेवारी, २०१५ मध्ये वा ्या नरम्यान 
केली, िे खरे आिे काय, 
(२) असयास, ोपरोतत मागणीच्या अनुर्ींगाने सनर गैरव्यविाराची चौकशी कर्यात 
आली आिे काय, असयास, ्यात काय आढ ्न आले, तसेच चौकशीनुसार सींंींधात 
नोर्ी व्यततीींभवुसध्न कोणती कारवाई केली वा कर्यात येत आिे,  
(३) नसयास, भवलींंाची कारणे काय आिेत ? 
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श्री. चांद्रिाांत पाटील : (१) कनवनेन प्राप्त लायाच ेआढ ्न येत नािी. 
(२) व (३) प्रश्न ोद् ावत  नािी. 

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

खालापूर (जज.रायगड () येथील औद्योधगि िसाहतीमधील  
िामगाराांना आरो्य सुविधा पुरविण्याबाबत 

  

(९) *  २०९८९   श्री.सुरेश लाड ( (िजवत), श्री.जजतेंद्र आव् हाड ( (मुांब्रा िळिा), श्री.रमेश 
िदम (मोहोळ), श्री.भास्त्िर जाधि (गुहागर), श्री.पाांडु (रांग बरोरा (शहापूर), श्री.अिधूत 
तटिरे (श्रीिधवन), श्री.किसन िथोरे (मुरबाड () :   सन्माननीय िामगार मांरी पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) खालाप्र (स्ि.रायगण) येिे ोगार्यात आलेया औदयोधगक वसाितीमध्ये काम 
करणाऱ्या कामगाराींसाठ  कोणतीिी आरो्य सुभवाा पुरभव्यात न आयाने 
कामगाराींच ेशोर्ण िोत आिे, िे खरे आिे काय, 

(२) असयास, ोतत प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आिे काय, चौकशीत काय 
आढ ्न आले व तदनुसार सनर वसाितीतील कीं पनी व्यवस्िापक व ठेकेनार याींचवेर 
कोणती कारवाई केली वा कर्यात येत आिे, 
(३) नसयास, भवलींंाची कारणे काय आिेत ? 

 
(उत्तर आले नाही.) 

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

  
नतसांगी (ता.पांढरपूर, जज.सोलापूर) येथील लाभार्थ याांची सांजय गाांधी ि श्रािणबाळ 

योजनेची अनेि प्रिरणे प्रलांबबत असल् याबाबत 

(१०) *  २५९५८   श्री.भारत भालिे (पांढरपूर), श्री.अममन पटेल (मुांबादेिी) :   
सन्माननीय सामाजजि न् याय मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) कतसींगी (ता.पींढरप्र, स्ि.सोलाप्र) येिील लागार्थ या ची सींिय गाींाी व श्रावणंा  
योिनेची अनेक प्रकरणे मींि्रीसाठ  सींंींधात भवगागाकण ेपण्न अस याने लागार्थ या नी 
तिसील कायानलयासमोर आमरण ोपोर्णाचा इशारा मािे मे, २०१५ मध्ये वा ् या 
नरम्यान हनला आिे, िे खरे आिे काय, 
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(२) अस यास, ोतत प्रकरणे मींि्र कर् यांांत शासनाने कोणती कायनवािी केली 
तसेच प्रलींबंत प्रकरणे मींि्र कर् यास हनरींगाई करणा-याींवर शासनाने कोणती 
कारवाई केली वा कर् यात येत आिे, 
(३) नस यास, भवलींंाची कारणे काय आिेत ? 

श्री. राजिुमार बड (ोले : (१) श्री.सुााकर मिानेव मिानवर रा.कतसींगी याींनी अशा 
स्वुसपाच ेकनवेनन हन. २६.०५.२०१५ रोिी स्ििाधाकारी, सोलाप्र याींना हनले आिे. 
(२) सनर कनवेननात नम्न केलेया ४० प्रकरणाींपैक  तिससल कायानलय, पींढरप्र 
याींचकेण े केव  १९ प्रकरणे प्राप्त लालेली अस्न ोवनरीत २१ प्रकरणे आवश्यक 
कागनपत्राींसि सींंधात तलाठ्याकण ेिमा कर्यांांत कनवेननक्यानस क भवले आिे. 
तिससल कायानलयाकण े प्राप्त १९ प्रकरणाींपैक  १० प्रकरणाींना मींिुरी हनली आिे व 
ोवनरीत ९ प्रकरणे सींिय गाींाी योिना ससमतीसमोर कनणनयािन ठेव्यात येत आिेत. 
(३) प्रश्न ोद् ावत  नािी. 

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

औरांगाबाद येथील सािवजननि बाांधिाम उपविभाग क्र.१ मधील  
अमभयांत्याांनी िेलेल्या अपहाराची चौिशी िरण्याबाबत 

  
 

(११) *  २६७८०   श्री.हेमांत पाटील (नाांदेड ( दक्षिण), श्री.सुभाष साबणे (देगलूर) :   
सन्माननीय सािवजननि बाांधिाम (सािवजननि उपक्रम िगळून) मांरी पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
  

(१) औरींगांान येिील सावनिकनक ंाींाकाम ोपभवगाग क्र.१ माील ोपभवगागीय 
असगयींता व शाखा असगयींता याींनी केलेया लाखो ुसपयाींच्या अपिाराची चौकशी 
कर्याची मागणी हननाींक १६ ्भप्रल, २०१५ रोिी वा ्या सुमारास स्ििाधाकारी 
तसेच सींंींधात अधाकाऱ्याींकण ेकेली आिे, िे खरे आिे काय, 
(२) असयास, या प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आिे काय, ्यात काय आढ ्न 
आले, 
(३) चौकशीनुसार पुढे कोणती कारवाई केली वा कर्यात येत आिे, 
(४) अदयाप कारवाई केली नसयास, भवलींंाची कारणे काय आिेत ? 
  
श्री. चांद्रिाांत पाटील : (१) िोय, सनर तक्रार अाी्षकक असगयींता, सावनिकनक ंाींाकाम 
मींण , औरींगांान याींना प्राप्त लालेली आिे. 
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(२) व (३) या प्रकरणी अाी्षकक असगयींता, सावनिकनक ंाींाकाम मींण , औरींगांान 
याींचमेाफन त चौकशी सुुस अस्न चौकशी अिवाल प्राप्त िोताच पुढील यो्य ती कारवाई 
कर्यात येईल. 
(४) प्रश्न ोद् ावत नािी. 

----------------- 
राज् यातील सहिारी सांस्त् था ि बाजार सममत् याांनी िेलेला गैरव्यिहार 

  

(१२) *  २०८१५   श्री.विजय औटी (पारनेर) :   सन्माननीय सहिार मांरी पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज् यातील सुमारे १ ििार सिकारी सींस् िा व ंािार ससम्याींनी गैरव्यविार 
केयांांत ्याींची चौकशी कर् याच े आनेश मा.सिकार मींत्री याींनी साींगली येिे 
हननाींक १४ ्भप्रल, २०१५ रोिी वा ् यासुमारास हनलेले आिेत, िे खरे आिे काय, 
(२) अस यास, सींंींधात सिकारी सींस् िा व ंािार ससम् या याींची चौकशी केली आिे 
काय, 
(३) अस यास, आतापय त ककती सींस्िा व ंािार ससमतीने गैरव् यविार के याच ेोघण 
लाले आिे, 
(४) अस यास, नोर्ी सींस् िा व ंािार ससम् याींभवुसध् न शासनाने कोणती कारवाई केली 
वा कर् यात येत आिे, 
(५) नसयास, भवलींंाची कारणे काय आिेत ? 
 

श्री. चांद्रिाांत पाटील : (१) नािी. 
(२) प्रश् न ोद् ावत नािी. 
(३) प्रश् न ोद् ावत नािी. 
(४) प्रश् न ोद् ावत नािी. 
(५) प्रश् न ोद् ावत नािी. 

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

उमरगा-िोरेगाििाड (ी (दांड (ाची िाट) (ता.उमरगा, जज.उस्त् मानाबाद) या रस्त्त्याचा रस्त्त े 
वििास योजना २००१ त े२०२१ अांतगवत अांतभावि िरण्याबाबत 

(१३) *  २६१५६   श्री.ज्ञानराज चौगुले (उमरगा) :   सन्माननीय सािवजननि 
बाांधिाम (सािवजननि उपक्रम िगळून) मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) ोमरगा-कोरेगाववाणी (नींणाची वा्) (ता.ोमरगा, स्ि.ोस् मानांान) या रस् ् याची 
लाींंी ४ कक.मी. अस्निी यास कुठलािी निान नसयाने सनर रस् ् याच् या सुाारणेचे 
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काम कोण् यािी योिनेत्न पुणन कर् यास गैरसोय िोत असयांांत व सनर 
रस् ् याचा रस् त े भवकास योिना २००१ त े २०२१ अींतगनत अींतगानव कुसन यास निान 
ककीं वा क्रमाींक नेणेंांत स् िाकनक लोकप्रकतकनाी, ोमरगा-लोिारा याींनी अधा्षकक 
असगयींता, सावनिकनक ंाींाकाम, ोस् मानांान याींना हननाींक २१ ऑत ्ोंर, २०१३ रोिी 
वा ् यासुमारास लेखी पत्राव् नारे सुधचत केले िोते, िे खरे आिे काय, 

(२) अस यास, ोत त कनवेननाच् या अनुर्ींगाने कोणती कायनवािी केली आिे, 
(३) नसयास, भवलींंाची सवनसााारण कारणे काय आिेत तसेच ोतत प्रकरणी 
केव्िापय त कायनवािी िोणे अपेि्षकत आिे ? 

श्री. चांद्रिाांत पाटील : (१) िोय, िे खरे आिे. 
(२) व (३) शासनाने वीस वर्बय रस्त ेभवकास योिना २००१-२०२१ हननाींक २४ ्भप्रल, 
२०१२ च्या शासन कनणनयान्वये मींि्र केली आिे. सनर योिनेत नवीन रस्ते 
समाभवष् करणे, रस्त े निोन्नत/निानवनत कर्यांांतच े प्रस्ताव योिनेच्या 
पुनभवनलोकनाच्यावे ी भवचारात घेतले िाणार आिेत. तिाभप ्षकेबत्रय अधाकाऱ्याींकण्न 
अदयाप शासनाकण ेसनरचा प्रस्ताव प्राप्त लालेला नािी. 

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

अल्राटेि मसमेंट िां पनीिररता मौजा तारसा (जज.नागपूर) येथील  
शेति-याांना फसिून भूसांपादन िरण् यात आल् याबाबत 

  

(१४) *  २५८१४   श्री.डड ( मल्लीिाजूवन रेड्ड (ी (रामटेि) :   सन्माननीय उद्योग मांरी 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) मौिा नवेगाव आष्ी (ता.राम्ेक, स्ि.नागप्र) येिे आहन्य बंलान रामुपदवारे 
अरा्ेक ससमें् कीं पनी सुुस कर्याक रता मौिा तारसा येिे त्कालीन शासनाने 
ग्सींपानन कायदयाच े ोलींघन कुसन शेतकऱ्याींची फसवण्क कुसन िसमन सींपाहनत 
केयाच ेमािे मे, २०१५ मध्ये वा ्या सुमारास कननशननास आले, िे खरे आिे काय, 

(२) असयास, या प्रकरणाची शासनाने चौकशी केली आिे काय, ्यात काय आढ ्न 
आले व चौकशीनुसार सींंींधात कीं पनीवर व ्याींना मनत करणाऱ्या सींंींधात 
अधाकाऱ्याींवर कोणती कारवाई केली वा कर्यात येत आिे तसेच ोत त शेतकऱ्याींना 
्याींच्या िसमनीचा यो्य मोंनला हनला आिे काय, 
(३) नसयास, भवलींंाची कारणे काय आिेत ? 

(उत्तर आले नाही.) 
----------------- 
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राष्ट्रीय महामागाविरील पेण खारपाड (ा येथील टोलिसुली बांद िरण्याबाबत 

(१५) *  १७४२९   श्री.अममन पटेल (मुांबादेिी), श्री.अस्त् लम शेख (मालाड ( पजश्चम), 
श्री.नसीम खान (चाांददिली), श्री.सांग्राम थोपटे (भोर) :   सन्माननीय सािवजननि 
बाांधिाम (सािवजननि उपक्रम िगळून) मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राषरीय मिामागानवरील पेण खारपाणा येिील पाता गींगा ननीवरील ंीओ्ी 
त्वावर ंाींालेया खारपाणा पुलावर सन १९९९ त े२७ ऑगस््, २०१५ या सो ा वर्न 
सिा महिन्यात आयआरंी कीं त्रा्नार कीं पनीला पुलासाठ  ३३.३३ को्ी इतका खचन 
आला मात्र या खचानच्या चारप् म्िणिे १२० को्ी ्ोल वसुली सम णार असयाचे 
मािे ्भप्रल, २०१५ मध्ये वा ्या नरम्यान कननशननास आले आिे, िे खरे आिे काय, 
(२) असयास, येिील ्ोलवसलुी ंींन कर्यांांत शासनाने कोणती कायनवािी केली 
वा कर्यात येत आिे, 
(३) नसयास, भवलींंाची कारणे काय आिेत ? 
 

श्री. चांद्रिाांत पाटील : (१) व (२) नािी. 
     कें द्रशासनाच् या हन.१३.०७.१९९९ च् या अधासुचनेनुसार सवलत कालावाी १७ वर्े 
९ महिने इतका नेम्न ने्यात आला अस्न हन. २८.०८.२०१५ रोिी सींपत आिे. या 
तारखेपास्न ्ोल ंींन कर्याचा आनेश काढ्यासाठ  कें द्रशासनाला हन. २९.०६.२०१५ 
प्रस्ताव सानर केला आिे. 
(३) प्रश्न ोद् ावत  नािी. 

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

मुांबई - अहमदाबाद राष्ट्रीय महामागाविरील अपघात रोखण्याबाबत 

(१६) *  २४१७८   श्री.आमसफ शेख (मालेगाांि मध्य), श्री.नसीम खान (चाांददिली), 
श्री.अममन पटेल (मुांबादेिी), श्री.अस्त् लम शेख (मालाड ( पजश्चम), श्री.अब् दलु सत्तार 
(मसल्लोड (), अॅड (.यशोमती ठािूर (सोनािणे) (नतिसा) :   सन्माननीय सािवजननि 
बाांधिाम (सािवजननि उपक्रम िगळून) मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) पालघर स्ि्यातील वसई भवरार गागात मुींंई - अिमनांान राषरीय 
मिामागानवर रस््याींच्या कामात कनयोिन नसयाने अनेक छो्या मोठ्या चुकाींमु े व 
रात्रीच्या वे ेस मिामागानवरील पिहनवे ंींन असयाने अकतवेगाने िाणाऱ्या वािनाींमु े 
अपघात िोत असयाच े मािे मे, २०१५ मध्ये कननशननास आले आिे, िे खरे आिे 
काय, 
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(२) असयास, यांांत शासनाकण्न कायनवािी कर्यात यावी यासाठ  स्िाकनक 
सींघ्नाींनी हन.११ मे, २०१५ रोिी पालघर स्ििाधाकारी कायानलयासमोर ारणे 
आींनोलन केले, िे िी खरे आिे काय, 
(३) असयास, या गागातील रस्त ेअपघात रोख्यासाठ  कोणती कायनवािी कर्यात 
आली वा येत आिे, 
(४) नसयास, भवलींंाची कारणे काय आिेत ? 
  
श्री. चांद्रिाांत पाटील : (१) अींशत: खरे आिे. 
(२) िोय. 
(३) सुरि्षकततेच्या दृष्ीने स्चनाफलक, स्ब्लींकसन व अन्य ोपाययोिना कर्यात 
आलेया आिेत. 
(४) प्रश्न ोद् ावत  नािी. 

----------------- 
राष्ट् रीयिृत बीिानी शेतिंयाांना पीि िजव  

देण्यास निार ददल्याबाबत 

(१७) *  १७०६९   श्री.सुननल िेदार (सािनेर), श्री.अममन पटेल (मुांबादेिी), 
श्री.बाबुराि पाचणे (मशरुर), श्री.हसन मुश्रीफ (िागल), श्री.भास्त्िर जाधि (गुहागर), 
श्री.जजतेंद्र आव् हाड ( (मुांब्रा िळिा), श्री.जयांत पाटील (इस्त्लामपूर) :   सन्माननीय 
सहिार मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१)  ि गाींव स्ि ्यात राष रीयकृत नंकाींनी शेतक-याींना पीक किन ने् यास नकार 
हनला अस याची ंां मे, २०१५ मध्ये वा ्या नरम्यान कननशननास आली, िे खरे 
आिे काय, 
(२) अस यास, राज् यातील शेतकऱ् याींना नव् याने पीक किन नेताना िुन् या किानच े
पुननगठन कर् यांांत मा.मिस्ल मींत्री व अप् पर मुख् य सधचव (मनत व पुननवसन) 
याींना पत्र हनले, िे िी खरे आिे काय, 
(३) असयास, ि गाव स्ि ्यात स्ि िा अरामणी नंकेने हनले या माहितीनुसार सन 
२०१४-१५ मध् ये स्ि िा मध् यवतब सिकारी नंकेसि रामामीण व राष रीयकृत नंकाींच् या 
माध् यमात्न शेतक-याींना सुमारे २१५१ को्ी ुसपये पीक किन वा्पाच ेोहद्दष ् ने् यात 
आले िोते, िे खरे आिे काय, 
(४) अस यास, ोतत ोहद्दष ्ापकै  स्ि िा मध् यवतब सिकारी नंकेने आपले ९९ ्त के 
ोहद्दष ् प्णन केले असताना १० राष रीयकृत नंकाींनी वर्नगरात १ ुसपयाचेिी पीक किन 
वा्प केले नािी, िे खरे आिे काय, 
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(५) अस यास,  नंकाींनी शतेक-याींऐविी व् यापाऱ् याींना प्रााान् य हन याने ् याींच् या 
्षकेत्रातील शेतक-याींना गाींणवली व् यवस् िेसाठ  खािगी सावकाराकण्न िास्त  
व् यािनराने पैसे  यावे लागले, िे खरे आिे काय, अस यास, अशाप्रकारची पुनरावृ्  ती 
्ा ्यांांत शासनाने कोणती कायनवािी केली आिे वा कर् यात येत आिे 
नसयास, भवलींंाची कारणे काय आिेत  ? 
 

श्री. चांद्रिाांत पाटील : (१) व (२) िे खरे नािी. 
     स्िियात शासन कनणनयानुसार पुनगनठणाच ेआनेश सवन नंकाींना ने्यात आले 
आिेत. ्यानुसार आवश्यक किानच ेप्नगनठन केले िात आिे. 
     ि गाींव स्िियात ्क्ण ३८९६ सगासन शेतकऱ्याींचे ुस. ४३.५८ को्ी इततया 
रतकमेच ेपुनगनठन कर्यात आले आिे. 
(३) प्रश्न ोद् ावत नािी. 
(४) प्रश्न ोद् ावत नािी. 
(५) प्रश्न ोद् ावत नािी. 

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

लोटे (ता.खेड (, जज.रत् नाधगरी) औद्योधगि िसाहतीतील  
ररव् हरसाईड ( या रासायननि िां पनीत स्त् फोट िाल् याबाबत 

(१८) *  २६२४०   श्री.भास्त्िर जाधि (गुहागर), श्री.रमेश िदम (मोहोळ), श्री.जजतेंद्र 
आव् हाड ( (मुांब्रा िळिा), श्री.सदानांद चव्हाण (धचपळूण) :   सन्माननीय िामगार मांरी 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) लो्े (ता.खेण, स्ि.र् नाधगरी) औदयोधगक वसाितीतील  रव् िरसाईण या रासायकनक 
कीं पनीत हननाींक ८ ि्न, २०१५ रोिी स् फो् िोव्न नोन कामगार गींगीर र् या िखमी 
लाले, िे खरे आिे काय, 

(२) अस यास, स् फो्ानींतर रसायनयुतत कायाया ाुरामु े आवाशी गावातील 
रहिवाशाींना श् वसनाचा त्रास िोव् लागला, िे िी खरे आिे काय, 
(३) अस यास, िा स् फो् कीं पनी व् यवस् िापनाच् या िलगिबपणामु े लाला, िे िी खरे 
आिे काय, 
(४) अस यास, ोतत ंांतीत कारखान् यावर शासनाकण्न कोणती कायनवािी कर् यात 
आली वा येत आिे, 
(५) नस यास, भवलींंाची कारणे काय आिेत ? 
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श्री. प्रिाश मेहता : (१) लो्े परशुराम ्म.आय.णी.सी., ता.खेण, स्ि.र्नाधगरी येिील 
 रव्िरसाईण इींणस्स्रि सलसम्ेण या णाईि ंनभवणाऱ्या कारखान्यात हननाींक ०८ ि्न, 
२०१५ रोिी स्फो् लाला, िे खरे आिे. तिाभप, सनर स्फो्ामध्ये कोणीिी कामगार 
िखमी लालेला नािी. 
(२) स्फो्ानींतर रसायनयुतत वाय् व वाफा वातावरणात पसरया, िी वस्तुस्स्िती 
आिे. 
(३) ्या सींनगानत चौकशी केली असता कारखाना व्यवस्िापनाच्या कनषका िीपणामु े 
सनर घ्ना घणयाच ेकननशननास आले, अशी वस्तुस्स्िती आिे. 
(४) व (५) याप्रकरणी गोगव्ानारास कारखाने अधाकनयम, १९४८ च्या कलम      
७-अे (२) (अे) च्या गींगांांत कारणे नाखवा नो्ीस हनलेली अस्न ्या अनुर्ींगाने 
पुढील कायनवािी चाल् आिे. 
     तसेच कारखान्याच े व्यवस्िापक व प्लन् इनचािन याींचभेवुसध्न पोलीस 
खा्यामाफन त गा.नीं.भव. अींतगनत गुन्िा नाखल कर्याची कायनवािी सुुस आिे. 

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

चांद्रपूर एम.आय.ड (ी.सी. पररसरातील उद्योग बांद पड (ल् याबाबत 
  

(१९) *  २३४१३   श्री.विजय िड (टे्टीिार (ब्रम्हपूरी), श्री.नानाजी शामिुळे (चांद्रपूर) :   
सन्माननीय उद्योग मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) चींद्रप्र ्म.आय.णी.सी. प रसरातील ाारावी पॉवर अॅन् ण इन् रास्रत चर, ससनांली 
इस् पात, चामन मे्ीलीक, रेामस इींणस्स्रि, गोपाल आयनन अॅन् ण स्स््ल, गुप् ता पावर, 
रािोली स्स््ल या मोठया ोदयोगासि अनेक ोदयोग ंींन पणलेले आिेत, िे खरे आिे 
काय, 

(२) अस यास, ोदयोग ंींन पण यामु े ििारो कामगारासि कु्ुींंावर ोपासमारीची 
वे  आलेली आिे, िे िी खरे आिे काय, 
(३) अस यास, चींद्रप्र येिील मोठया प्रमाणात ोदयोग ंींन पण् याची कारणे काय 
आिेत, 
(४) अस यास, सनर ोदयोग पुन् िा सुुस िो् यासाठ  तसेच ििारो कामगाराींचे 
पुनवनसन कर् यासाठ  ककीं वा ् याींना रोिगार ोपलब् ा िो् यासाठ  शासनाने कोणती 
कायनवािी केली वा कर् यात येत आिे, 
(५) नस यास, भवलींंाची कारणे काय आिेत ?  
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श्री. सुभाष देसाई : (१) िे अींशतः खरे आिे. 
     १. ाारावी पॉवर अॅन् ण इन् फास् रत चर व गुप् ता मे्ॅसलक अॅन् ण पॉवर या घ्काचा 
भवि खरेनी करारनामा न ला याने घ्क सुुस लाला नािी. 
     २. ससध् नंली इस् पात व गोपानी आयनन, ्मआयणीसी, चींद्रप्र या घ्काने 
चाचणी ो् पानन सुुस केले आिे. 
     ३. चामन मे्ीलीक प्रा.सल.्मआयणीसी, चींद्रप्र िा घ्क ो् पानन खचन 
वाढ याम् े ंींन पणला आिे. 
     ४. रेामस इींणस् रीि, ्मआयणीसी, चींद्रप्र या घ्कास कें द्र शासनाची पयानवरण 
भवर्यक परवानगी न सम ा याने घ्क सुुस लाला नािी. 
     ५. रािोली स्स््ल ता.मलु ्मआयणीसी स्ि.चींद्रप्र या घ्काने चाचणी ो् पानन 
सुुस केले आिे. 
(२) सन २००८ च् या औदयोधगक प्रगणनेनुसार MIDC ्षकेत्रातील ६६ ोदयोग घ्क ंींन 
आढ ्न आले आिेत. ् यात ६५९ कामगार प रणासमत लाले आिेत. 
(३) सन २००८ साली केले या लघु ोदयोगाींच् या चौर्थ या प्रगणने नरम् यान ोदयोग ंींन 
अस् याची सवनसााारण कारणे खालील प्रमाणे आिेत. 
     १. ो् पाननास मागणी कमी असणे. 
     २. खे ् या गाींणवलाची कमतरता. 
     ३. व् यवस् िापनातील अणचणी . 
     ४. कच् च् या मालाची अनुपलब् ाता इ. 
(४) शासनाने ोदयागाींच् या पुनुसज् िीवनासाठ  योिना िाहिर केली अस्न, आिारी 
ोदयोगाींनी सवन शासक य नेणी ६० माससक िप् ् याींमध् ये व ७ % या सवलतीच् या 
वाभर्नक व् यािाने परतफेण करायची आिे. या योिनेंतगनत ११ लघु ोदयोगाींना आिारी 
ोदयोग प्रमाणपत्र ने् यात आले आिेत. 
(५) प्रश् न ोद् ावत नािी.  

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

सािवजननि बाांधिाम विभाग, परभणी येथे पाच िोटी रुपयाांची  
बोगस बबले िाढण् यात आल् याबाबत 

(२०) *  १७४६०   ड (ॉ.सांतोष टारफे (िळमनुरी), श्री.अममन पटेल (मुांबादेिी), प्रा.िषाव 
गायििाड ( (धारािी), प्रा.विरेंद्र जगताप (धामणगाि रेल्िे), श्रीमती ननमवला गावित 
(इगतपूरी), श्री.सांदीपानराि भुमरे (पैठण) :   सन्माननीय सािवजननि बाांधिाम 
(सािवजननि उपक्रम िगळून) मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) परगणी येिील सावनिकनक ंाींाकाम भवगागात ३०५४ ्स.आर.््.रोण या 
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िेणअींतगनत सम ालेला कनाी ३०५४ सी.आर.््.रोण या िेणखाली काम केयाच ेनाखव्न 
पाच को्ी ुसपयाींची ंोगस बंले काढ यांांत नागप्रच् या मिालेखापालाच् या तपासणी 
पिकाने आ्षकेप नोंनभव याच ेमािे मे, २०१५ मध्ये वा ्या नरम्यान कननशननास आले, 
िे खरे आिे काय, 
(२) अस यास, यांांत चौकशी केली आिे काय, 
(३) अस यास, चौकशीत काय आढ ्न आले व पाच को्ी ुसपयाींची ंोगस बंले 
काढणाऱ् या अधाकारी व कमनचाऱ् याींवर कोणती  कारवाई केली वा कर् यात येत आिे, 
(४) नस यास, भवलींंाची कारणे काय आिेत ? 
  
श्री. चांद्रिाांत पाटील : (१) अींशत: खरे आिे. हन.१५.४.२०१४ रोिी मिालेखापाल, 
नागप्र याींच्या पिकाने सा.ंाीं. भवगाग, परगणी याींच्या वाभर्नक तपासणी नरम्यान 
Audit Memo ोपस्स्ित कुसन िेण ंनल कुसन खचन केला या मुदयाींसींंींााने अधाक 
खुलासा/स्पष्ीकरण सानर कर्यांांत कननेश हनले आिेत. 
(२) व (३) यांांत मुख्य असगयींता, सावनिकनक ंाींाकाम प्रानेसशक भवगाग, 
औरींगांान याींना चौकशी कुसन अिवाल ने्यांांत कननेश ने्यात आलेले आिेत. 
चौकशी अिवाल प्राप्त लायावर पुढील कायनवािी कर्यात येईल. 
(४) प्रश्न ोद् ावत नािी. 

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

शेणसरी गािातील (ता.ड (हाणू, जज.पालघर) आरो्य िें द्राच ेबाांधिामात  
ठेिेदार ि शाखा अमभयांता याांनी िेलेला गैरव्यिहार 

  

(२१) *  २५७९१   श्री.पास्त्िल धनारे (ड (हाणू) :   सन्माननीय सािवजननि आरो्य 
आणण िुटुांब िल्याण मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) शेणसरी गावातील (ता.णिाण्,  स्ि.पालघर) आरो्य कें द्राच े ंाींाकाम करताना 
वा ्, खणी, स््ील कनकृष् निानच े वापुसन ठेकेनार व शाखा असगयींता याींनी 
गैरव्यविार केयाचे  हननाींक ०५ मे, २०१५ रोिी कननशननास आले, िे खरे आिे काय, 
(२) असयास, सनर प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आिे काय, चौकशीत काय 
आढ ्न आले, 
(३) असयास, सनर प्रकरणी ठेकेनार व शाखा असगयींता याींच्यावर कोणती कारवाई  
केली वा कर्यात येत आिे, 
(४) नसयास, भवलींंाची कारणे काय आिेत ? 
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ड (ॉ. दीपि सािांत : (१) िे खरे नािी. 
(२)  िोय, सनर ंाींाकामावर गुणव्ता व सकनयींत्रण क रता िणन पा्ी कन्सल ी्ं् 
म्िण्न ्ा्ा प्रोिेत् सल. याींची कनयुतती कर्यात आलेली आिे. स्लॅं कास््ीींग, 
मेिर कॉक्र ्ीींग िी सवन कामे िणन पा्ी कन्सल ी्ं् याींच्या ोपस्स्ितीत केली िातात. 
तसेच मानकाप्रमाणे आणण करारनाम्यातील तरतुनीप्रमाणे सवन ंाींाकाम साहि्याच्या 
गुणव्ता चाच्या घे्यात आया आिेत. सदयस्स्ितीत नसुऱ्या स्लॅंची तयारी सुुस 
आिे. 
(३) व (४) प्रश्न ोद् ावत नािी. 

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

अचलपूर ि चाांदरूबाजार तालुक्यातील रेड (िा परसोड (ा (चारगड () बेसखेड (ा परसोड (ा  
या ताांड (ािस्त्तीतील िामाांिररता ननधी उपलब् ध िरण्याबाबत 

  
(२२) *  २०४४४   श्री.ओमप्रिाश ऊफव  बच्चू िडू ( (अचलपूर), श्री.गणपत गायििाड ( 
(िल्याण पूिव) :   सन्माननीय सामाजजि न् याय मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
(१) अचलप्र व चाींनर् ंािार तालुतयातील रेणवा परसोणा (चारगण) ंेसखेणा परसोणा 
या ताींणावस्तीतील कामाींक रता १० त े १५ ल्षक ुस. कनाी ोपलब् ा कर् यांांत 
स् िाकनक लोकप्रकतकनाी,  अचलप्र याींनी हननाींक २८ मे, २०१५ रोिी शासनाकणे 
मागणी केली आिे, िे खरे आिे काय, 

(२) असयास, यांांत शासनाने कोणती कायनवािी केली वा कर्यात येत आिे, 
(३) नसयास, भवलींंाची कारणे काय आिेत ? 
 

श्री. राजिुमार बड (ोले : (१) िोय. 
(२) वसींतराव नाईक ताींणा वस्ती सुाार योिनेअींतगनत २०१४-१५ मध्ये अमरावती 
स्िियाकरीता ुस.२२०.०० ल्षक तरतुन प्राप्त लालेली िोती. सनर तरतुनीच ेअनुर्ींगाने 
स्िियातील सींंींधात सवन पींचायत ससमतीकण्न ताींणावस्ती सुाार योिनेअींतगनतच्या 
कामाींच ेप्रस्ताव मागणी कर्यात आलेले िोत.े ्यानुसार ्क्ण ११७ प्रस्ताव प्राप्त 
लालेले िोत े ्यापैक  ४७ प्रस्तावाींना ोपलब्ा कनाीच्या व मागणीच्या अनुर्ींगाने 
स्ििास्तरीय ससमतीने मींिुरी हनलेली आिे. 
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     चाींनरु ंािार तालुतयातील ब्राम्िणवाणा पाठक, ंेलमींण ी, ंोरगाींव मोिना, 
सफानंान, तु िापुर गढी ्वढे प्रस्ताव पींचायत ससमतीकण्न प्राप्त लाले िोत े व 
्यास कनाीच े ोपलब्ातनुेसार कनाी मींिुर कर्यात आलेला आिे. अचलप्र 
तालुतयातील ्किी प्रस्ताव प्राप्त न लायाने ्यासाठ  कनाी ोपलब्ा कुसन ने्याचा 
प्रश्न ोद् ावत नािी. 
(३) प्रश्न ोद् ावत नािी. 

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

राज्यातील आददिासी आश्रमशाळाांमधील विद्यार्थयाांसाठी  
िॉश योजना राबविण्याबाबत 

(२३) *  २४७३९   श्री.प्रशाांत बांब (गांगापूर), श्री.अननल बाबर (खानापूर), श्री.बसिराज 
पाटील (औसा), श्री.अममन पटेल (मुांबादेिी) :   सन्माननीय आददिासी वििास मांरी 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) मिाराषर राज्यातील आहनवासी आश्रमशा ामाील भवदयार्थया च ेआरो्य कनरोगी 
राि्यासाठ  वॉ्र, सॅकन्ेशन अनण िायस्िन अिानत वॉश योिना रांभव्याचा कनणनय 
घेोन नाभवन् यप्णन योिनेत्न अडणचशे को्ी ुसपयाची तरतुन केली आिे, िे खरे आिे 
काय, 

(२) असयास, सनर आहनवासी आश्रमशा ासाठ  वॉश योिनेच ेसवनसााारण स्वरूप 
काय आिे व हि योिना केव् िापय त रांभव् यात येणार आिे, 
(३) अस यास, सनर योिना रांभवताींना शासक य व खािगी सींस् िा चालभवत 
असणा-या शा ेतिी यींत्र लावणार काय, तसेच ् याच ेकनकर् कसे ठरभवले व ोत त यींत्र 
लाव् याची िंांनारी कोण् या भवगागाकण े नेणार वा कीं त्रा्नाराींच े माध् यमात्न 
रांभव् यात येणार आिे काय, 
(४) तसेच ोतत ंांतीत शासनाने कोणती कायनवािी केली वा कर्यात येत आिे, 
(५) नस यास, भवलींंाची कारणे काय आिेत ? 

श्री. विष्ट् णु सिरा : (१) िे, अींशत: खरे आिे. 
      आहनवासी भवकास भवगागाच्या अख्यारीतील शासक य/अनुनाकनत आश्रमशा ा 
व शासक य वसतीगिृाींमाील भवदयार्थया च े आरो्य कनरोगी राि्यासाठ  वॉ्र, 
सॅकन्ेशन अनण िायस्िन (वॉश) िी, योिना शासन कनणनय क्रमाींक-शाआशा-२०१५/ 
प्र.क्र.५२/का.१३ हननाींक ११ माचन, २०१५ अन्वये रांभव्याचा कनणनय घे्यात आला 
आिे. सनर कायनक्रम युकनसेफच्या सिकायानने सुुस केलेला असुन ोदयाप या 
योिनेकरीता आधिनक तरत्न केलेली नािी. 
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(२) वॉश योिनेच ेस्वुसप खालील प्रमाणे:- 
     १. आश्रमशा ाींमाील भवदयार्थया मध्ये पाणी, स्वच्छता आणण आरो्य (वॉश) 
यांांत िागुसकता कनमानण करणे. 
     २. आश्रमशा ाींमाील भवदयार्थया च्या व्यविारामध्ये व आचरणामध्ये 
प्रसश्षकणादवारे तसेच पुरेश्या प्रमाणात गौकतक सुभवाा ोपलब्ा कुसन सकारा्मक 
ंनल घणव्न आणणे. 
     ३. आश्रमशा ाींमध्ये पाणी, स्वच्छता आणण आरो्याच्या ककमान गौकतक 
सुभवााींसाठ  ्क ेंंचमाकन  कनस्श्चत करणे. या ेंंचमाकन च्या आाारे ोपलब्ा असलेया 
सुभवााींमध्ये सुाारणा करणे व नवीन सुभवाा कनमानण करणे. 
     ४. पाणी, स्वच्छता आणण आरो्य (वॉश) कायनक्रम कनयसमतपणे सुर ीत चाल् 
राि्यासाठ  ोपलब्ा सुभवााींच्या नेखगाल व नुुसस्तीसाठ  मागननसशनका तयार करणे. 
     ५. आश्रमशा ाींमध्ये पाणी, स्वच्छता आणण आरो्य (वॉश) या भवर्याला 
प्रााान्य नेव्न आहनवासी भवकास भवगागातील सवन अधाकारी, कमनचारी आणण 
सींंींधाताींमध्ये कायनक्रमांद्दल िागुसकता, सींवेननशीलता व आवण कनमानण करणे. 
     सनर योिनेंतगनत माचन-२०१६ पय त सवन आश्रमशा ाींमध्ये वॉश सुभवााींची पुतनता 
कर्याच ेप्रस्ताभवत अस्न भवदयािब व सश्षककाींची िनिागतृी तसेच कनमानण सुभवााींचे 
व्यवस्िापन ्यापुढेिी सुुस रािणार आिे. 
(३) वॉ्र, सॅकन्ेशन अनण िायस्िन (वॉश) िा भवदयार्थया च्या व्यविारामध्ये व 
आचरणामध्ये प्रसश्षकणादवारे तसेच पुरेश्या प्रमाणात गौकतक सुभवाा ोपलब्ा कुसन 
सकारा्मक ंनल घणव्न आण्यांांतचा ्क ोपक्रम आिे. सनर ोपक्रमातींगनत 
शासक य आश्रमशा ा व खािगी सींस्िा चालभवत असणाऱ्या आश्रमशा ेत कोण्यािी 
प्रकारची यींत्रे लाव्यात येणार नािीत. ्यामु े यींत्र लाव्याची िंांनारी ्खादया 
भवगागाकण ेवा कीं त्रा्नाराच्या माध्यमातुन रांभव्याचा प्रश्न ोद् ावत  नािी. 
(४) वॉ्र, सॅकन्ेशन अनण िायस्िन (वॉश) या योिनेंतगनत ५१४ शासककय 
आश्रमशा ाींच ेयुकनसेफने, मुख्य सींसाान कें द्राच े(KRC-Key Resources Center) 
मनतीने सवे्षकण प्णन केले असुन सोयी सुभवााींच्या आाारे आश्रमशा ाींच ेशुन्य, ्क, 
नोन व तीन ताराींककत याप्रमाणे वगबकरण केलेले आिे. ्यानुसार प्र्येक आश्रमशा ा 
कनिाय वॉश सुभवाा पुतनतचेा आराखणा तयार कर्याची कायनवािी सुुस आिे. 
(५) प्रश्न ोद् ावत नािी. 

----------------- 
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िोल्हापूर-साांगली रस्त्त्याच ेचौपदरीिरण तसेच हातिणांगले  
येथील उड्ड (ाणपुलाच्या िामाबाबत  

(२४) *  २३२३१   श्री.सुरेश हाळिणिर (इचलिरांजी) :   सन्माननीय सािवजननि 
बाांधिाम (सािवजननि उपक्रम िगळून) मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) कोिाप्र-साींगली  रस््याच्या चौपनरीकरणाच े काम ठेकेनार कीं पनीच्या ोधचत 
कनयोिनाअगावी प्रलींबंत असन् गेया ४ वर्ा त केव  ५० ्तके काम प्णन लाले 
आिे, िे खरे आिे काय, 
(२) असयास, प्रकपासाठ  सुमारे ५५ िेत्र िमीन सींपानन कर्याच ेकाम मिस्ल 
भवगागाकण्न िंांनारीने प्णन न लायामु े नुकसान गरपाईच्या रतकमेत ८० को्ीीं 
ुसपयाींची वाढ लाली, िे िी खरे आिे काय, 
(३) असयास, सनर काम पण्न कर्यास सावनिकनक ंाींाकाम मींत्री याींनी कीं पनीस 
हननाींक ३१ मे, २०१५ पय तची अींत रम मुनत हनली िोती, िे िी खरी आिे काय, 
(४) तसेच िातकणींगले येिील ोड्णाणपुलाला सावनिकनक ंाींाकाम भवगागाची 
प्रशासक य मान्यता नसतानािी कीं पनीने काम सुुस केले, िे खरे आिे काय, 
(५) असयास, ोतत ंांतीत शासनाने कोणती कायनवािी केली वा कर्यात येत 
आिे, नसयास भवलींंाची कारणे कोणती ? 
  
श्री. चांद्रिाांत पाटील : (१) िोय, अींशतः खरे आिे. 
     या प्रक पाच ेकायानरींग आनेश हन यापास्न पावणेतीन वर्ानत िव पास ५२% 
काम पुणन लाले आिे. 
(२) िे खरे नािी. 
(३) िे खरे नािी. 
(४) व (५) नािी. 
     मींि्र कनभवनेप्रमाणे िातकणींगले येिे २२.२५ मी्र लाींंीचा ोड्णाणप्ल ंाींाणे 
प्रस् ताभवत िोत.े तिाभप, आता लोकप्रकतकनाी व स् िाकनक िनतेच् या मागणीनुसार 
िास् त लाींंीचा ोड्णाणपुल भवचारााीन आिे व ् या प्रस् तावाची छाननी प्रगतीपिावर 
आिे. ोदयोिकाने सुुस केलेले काम ् याने िाींंभवले अस्न सुाा रत प्रस् तावाच् या 
मान् यतनुेसार काम सुुस कर् याच ेप्रस् ताभवत आिे. 
 

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

 



22 

पनिेल (जज.रायगड () येथील उद्योगिेरात गुांतिणूि िरण्याबाबत 

(२५) *  १८१२९   श्री.अजजत पिार (बारामती), श्री.राहुल जगताप (श्रीगोंदा), 
श्री.जजतेंद्र आव् हाड ( (मुांब्रा िळिा), श्री.िैभि वपचड ( (अिोले), श्री. शामराि उफव  
बाळासाहेब पाटील (िराड ( उत्तर), श्री.अिधूत तटिरे (श्रीिधवन), श्री.पाांडु (रांग बरोरा 
(शहापूर), श्री.शमशिाांत मशांदे (िोरेगाि), श्री.राणाजगजीतमसांह पाटील (उस्त्मानाबाद), 
श्री.भास्त्िर जाधि (गुहागर), श्री.सुरेश लाड ( (िजवत), श्री.राहुल मोटे (पराांड (ा), 
श्री.मिरांद जाधि-पाटील (िाई), श्री.हनुमांत ड (ोळस (माळमशरस), श्रीमती सुमन पाटील 
(तासगाि - ििठेमहाांिाळ), श्री.रमेश िदम (मोहोळ), श्री.किसन िथोरे (मुरबाड (), 
श्री.सांदीप नाईि (ऐरोली), श्री.गणपत गायििाड ( (िल्याण पूिव), ड (ॉ.सुधािर भालेराि 
(उदगीर) :   सन्माननीय उद्योग मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) रायगण स्ि्यातील पनवेल िा कें द्रबं ींन ् मान्न या शिर व प रसराच्या 
भवकासासाठ  ोदयोग ्षकेत्रात ्क ल्षक को्ी ुसपयाींची गुींतवण्क कर्याचा प्रस्ताव 
शासनाच्या भवचारााीन आिे, िे खरे आिे काय, 

(२) असयास, पनवेल शिर व आिुंािुच्या प रसरात ोदयोगाच्या दृष्ीने कोण्या 
योिना/ कामे िाती घे्यात येणार आिेत तसेच ्यानुसार योिना व कामाचा 
आराखणा तयार कर्यात आला आिे काय, 
(३) नसयास, भवलींंाची कारणे काय आिेत ? 

श्री. सुभाष देसाई : (१) नािी. 
(२) प्रश्न ोद् ावत नािी. 
(३) प्रश्न ोद् ावत नािी. 

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

किनिट तालुक्यातील (जज.नाांदेड () मानमसांग नाईि ताांड (ा (तोटांबा) येथील  
शाळेच्या वििास ननधीत िरण्यात आलेला गैरव्यिहार 

(२६) *  २५८१९   श्री.अब् दलु सत्तार (मसल्लोड (), श्री.अममन पटेल (मुांबादेिी) :   
सन्माननीय शालेय मशिण मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१)  ककनव् तालुतयातील (स्ि.नाींनेण) मानससींग नाईक ताींणा (तो ी्ंंा) येिील 
शा ेच्या भवकासासाठ  सन २००५ त े २०१५ या नरम्यान १७ लाख १२ ििार ९२६ 
ुसपयाींचा कनाी प्राप्त लाला िोता, ्या कनाीचा यो्य भवकनयोग न करता ्या कनाीत 
परस्पर अपिार केयाच्या आरोपावुसन १७ िणाींभवुसध्न इस्लामप्र पोलीस ठा्यात 
गुन्िा नोंनभव्यात आयाच ेमािे ्भप्रल २०१५ मध्ये वा ्यासुमारास कननशननास आले 
आिे, िे खरे आिे काय, 
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(२) असयास, ोतत अपिारा प्रकरणी शासनाने चौकशी कुसन सींंींधात नोर्ीींवर पुढे 
कोणती कारवाई केली वा कर्यात येत आिे, 
(३)  नसयास, भवलींंाची कारणे काय आिेत ? 
  
श्री. विनोद तािड ( े : (१) व (२) शासनाच्या भवभवा योिनाींक रता प्राप् त कनाीमध् ये 
ुस.१,६२,३३४/- इतत या रकमेचा अपिार के याप्रकरणी सनर शा ेच् या मुख् याध् यापकास 
कनलींबंत कर् यात आले अस्न ् याींचभेवुसध् न भवगागीय चौकशी प्रस् ताभवत कर् यात 
आली आिे. 
(३) प्रश् न ोद् ावत नािी. 

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

िरांबिणे ि खेड (ती  (ता.धचपळूण, जज.रत्नाधगरी) येथील  
शेतिंयाांची जमीन सांपाददत िेल् याबाबत 

  

(२७) *  २६३०७   श्री.सदानांद चव्हाण (धचपळूण) :   सन्माननीय उद्योग मांरी 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) करींंवणे (ता.धचप ्ण, स्ि.र्नाधगरी) येिे सुमारे ४० त े ४५ वर्ानप्वब स्िाकनक 
शेतकऱ्याींची शेकणो ्कर िसमन ्ा्ा ऑईल समल ोदयोग ोगारणीच्या प्रयोिनासाठ  
सींपानीत केली आिे िे खरे आिे काय, तसेच सनर हठकाणी प्रस्ताभवत ऑईल समल 
अदयाप अस्स्त्वात आलेली नस्न भवनावापर पण्न असलेली िसमन म्  मालकाींना 
सरकारी नराने परत सम णेंांत स्िाकनक लोकप्रकतकनाीींनी मा.ोदयोग मींत्री याींना 
हननाींक ९ ्भप्रल, २०१५ रोिी कनवेनन नेऊन भवनींती केली आिे, िे खरे आिे काय, 

(२) तसेच खेणब (ता.धचप ्ण, स्ि.र्नाधगरी) येिील खेणब सशगवणवाणीतील 
शेतकऱ्याींच्या िसमनी औदयोधगक वसाितीकरीता सींपानीत कर्यात आलेया आिेत, 
िे खरे आिे काय, 
(३) असयास, ोतत सींपाननामु े प्रकपरामस्त लालेया खेणब सशगवणवाणी येिील 
शेतकऱ्याींना पाणी योिना स्वतींत्रपणे व अपनराने सम णेंांत स्िाकनक 
लोकप्रकतकनाीींनी मा.ोदयोग मींत्री व मुख्य कायनकारी अधाकारी, म.औ.भव. मिामींण , 
मुींंई याींना हननाींक १० ि्न, २०१५ रोिी कनवेनन हनले, िे िी खरे आिे काय, 
(४) असयास, प्रश्न ंां १, २, ३ च्या अनुर्ींगाने शासनाने काय कायनवािी केली वा 
कर्यात येत आिे, 
(५) नसयास, भवलींंाची कारणे काय आिेत ? 
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श्री. सुभाष देसाई : (१) मौिे करींंवणे, ता. धचप ्ण, स्ि. र्नाधगरी येिे १९७२ 
साली ्ा्ा ऑईल समल या कीं पनीने ोदयोग ोगारणीसाठ  ४५.२४ िे.आर ्षकेत्र 
खािगी र्या भवकत घेतले आिे. ्यामु े सनर िमीन या ्ा्ा कीं पनीने खरेनी केया 
आिेत. तसेच या िसमनी सरकारी नराने परत सम ्यासींनगानत स्िाकनक 
लोकप्रकतकनाी याींनी भवनींती कली आिे. 
(२) मिाराषर औदयोधगक भवकास मिामींण ाने सन -१९६३ मध्ये खेणब येिील ८१.००  
िे.आर ्षकेत्र सींपाहनत केलेले आिे. 
(३) िोय, िे खरे आिे. 
(४) मौिे करींंवणे येिील िसमन ्ा्ा ऑइल समल याींनी स्वत: खरेनी केली 
असयामु े सनर िसमन परत कर्याचा प्रश्न ोद् ावत  नािी. तिाभप ंां क्रमाींक 
२ व ३ ंांत मिाराषर औदयोधगक भवकास मिामींण ाकण्न मौिे खेणी सशगवण 
येिील िसमनीच ेसींपानन कुसन तिेे ग्खींण आरेणखत कुसन ग्खींण वा्पाची प्रकक्रया 
प्णन लालेली आिे व खेणी - सशगणवाणी येिील शेतकऱ्याींसाठ  पाणी योिना 
रांभव्यांांतची कायनवािी सुुस आिे. 
(५) प्रश्न ोद् ावत नािी. 

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

चांद्रपूर जजल् ्यातील मस.ड (ी.सी.सी बीिेत नोिर भरतीमध् ये िालेला गैरव् यिहार 
  

(२८) *  २६४०८   अॅड (.सांजय धोटे (राजूरा) :   सन्माननीय सहिार मांरी पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) चींद्रप्र स्ि ्यातील सस.णी.सी.सी नंकेत सन २०१२-१३ व २०१३-१४ या नोन 
वर्ानत राष रीय कृर्ी व रामामीण भवकास नंकेने (नांाणन) स्ि िा मध् यवतब सिकारी 
नंकेची आधिनक पिाणी करताना नंकेच् या नोकर गरतीमध् ये कोयवयवाीचा गैरव् यविार, 

अकनयमीत किन वा्प लायाच ेकननशननास आले, िे खरे आिे काय, 
(२) अस यास, ोतत प्रकरणी सखोल चौकशी कर् याच ेआनेश मा.सिकार मींत्री याींनी 
हनले आिे, िे खरे आिे काय, 
(३) अस यास, ोपरोतत प्रकरणी चौकशी केली आिे काय, चौकशीत काय आढ ्न 
आले तसेच सींंधाताींवर कोणती कारवाई केली वा कर्यात येत आिे, 
(४) नस यास, भवलींंाची कारणे काय आिेत ? 
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श्री. चांद्रिाांत पाटील : (१) नंकेच्या नोकरगरती मध्ये गैरव्यविार लायाच ेकननशननास 
आलेले नािी. तिाभप, किनवा्प प्रकरणी अकनयसमतता आढ ्न आली आिे. 
(२) िे खरे नािी. 
     नंकेतील नोकरगरती प्रकरणी तक्रारी प्राप्त लायामु े नोकरगरती प्रक येस 
ता्पुरती स्िधगती ने्यात आली िोती. याप्रकरणी चौकशी कुसन अिवाल सानर 
कर्यांांत स्ििा ोपकनंींाक, सिकारी  सींस्िा, चींद्रप्र याींना कननेसशत कर्यात 
आलेले िोत.े 
(३) नंकेच्या नोकरगरती प्रकरणी चौकशी अिवाल प्राप्त लाला अस्न तक्रारी मध्ये 
तर्थय आढ ्न आले नािी. तिाभप किन वा्प प्रकरणी अकनयसमतता आढ ्न 
आयामु े मिाराषर सिकारी सींस्िा अधाकनयम, १९६० च्या कलम ८३ अन्वये 
चौकशी प्रस्तावीत कर्यात आली आिे. 
(४) प्रश्न ोद् ावत नािी. 

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

बेलोरा - धामि (जज.यितमाळ) या रस्त् त् यािरील  
अॅप्रोचच ेिाम पूणव िरण्याबाबत 

(२९) *  १७०१३   प्रा.विरेंद्र जगताप (धामणगाि रेल्िे), श्री.अममन पटेल (मुांबादेिी), 
अॅड (.यशोमती ठािूर (सोनािणे) (नतिसा) :   सन्माननीय जलसांपदा मांरी पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) ंेलोरा-ाामक (स्ि.यवतमा ) या रस् ् यावरील पुलाच ेकाम पुणन कर् यात आले 
अस्न अॅप्रोचच ेकाम अदयाप कर् यात आले नस यामु े अॅप्रोचच ेकाम कर् यासाठ  
लोकप्रकतकनाी याींनी कायनकारी असगयींता, ेंंं ा प्रक प भवगाग, यवतमा  याींना 
हन.१२ ्भप्रल, २०१५ रोिी वा ् यासुमारास लेखी कनवेनन हनले आिे, िे खरे आिे 
काय, 

(२) अस यास, अॅप्रोचच े काम कर् यांांत शासनाने कोणती कायनवािी केली वा 
कर् यात येत आिे, 
(३) नस यास, भवलींंाची कारणे काय आिेत ? 

श्री. धगरीष महाजन : (१) िोय. 
(२) सींंींाीत कीं त्रा्नारास ॲप्रोच च ेकाम तातणीने कर्यांांत हन.०२/०७/२०१५ रोिी 
क भवले अस्न काम प्रगतीपिावर आिे. 
(३) प्रश्न ोद् ावत नािी. 

----------------- 
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महाड ( औद्योधगि िसाहतीमधील अॅस्त् टेि लाईफ  
साईन् सेस िारखान् यातून िायुगळती िाल् याबाबत 

(३०) *  १६६१०   श्रीमती ननमवला गावित (इगतपूरी), श्री.अममन पटेल (मुांबादेिी), 
प्रा.िषाव गायििाड ( (धारािी), श्री.नसीम खान (चाांददिली) :   सन्माननीय िामगार 
मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) मिाण औदयोधगक वसाितीमाील अॅस् ्ेक लाईफ साईन् सेस कारखान् यात्न   
हननाींक ५ ्भप्रल, २०१५ रोिी लाले या वायुग तीमु े ९ महिला कमनचा-याींना ् याची 
ंााा ला याने ् याींना ्म्म् ुस् णालयात नाखल कर् यात आले आिे, िे खरे आिे 
काय, 

(२) अस यास, ोतत प्रकरणी अदयापिी पोसलसाींकण्न कारखाना व् यवस् िापनावर वा 
कारखाना कन र्षककाींवर कोणतीिी कारवाई लालेली नािी, िे खरे आिे काय, 
(३) अस यास, या वायुग तीसींनगानत शासनाने चौकशी कुसन कोणती कायनवािी केली 
वा कर् यात येत आिे, 
(४) नस यास, भवलींंाची कारणे काय आिेत ? 

श्री. प्रिाश मेहता : (१) मे. ॲस््ेक लाईफ सायन्स सल. या कारखान्यात हननाींक ५ 
्भप्रल, २०१५ रोिी सका ी ११.४५ वािताच्या सुमारास वायुग तीमु े ८ महिला 
कामगाराींना त्रास लायामु े ्म्म् ुस्णालय, मिाण येिे नाखल कर्यात आले 
िोते, अशी वस्तुस्स्िती आिे. 
(२), (३) व (४)  सनर घ्नेची चौकशी पोलीस भवगाग, मिाण ्मआयणीसी, मिाराषर 
प्रनरु्ण कनयींत्रण मींण , मिाण, औदयोधगक सुर्षका व आरो्य सींचालनालय, रायगण 
याींनी केलेली आिे. 
     तसेच औदयोधगक सुर्षका व आरो्य सींचालनालय, रायगण याींनी कारखान्याच्या 
गोगव्ानाराभवुसध्न कारखाने अधाकनयम, १९४८ अींतगनत मा. मुख्य न्यायनींणाधाकारी 
असलंाग याींच ेन्यायालयात फौिनारी ख्ला नाखल केलेला आिे. 

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

साांगली जजल् हा मध् यितती  सहिारी बीिेत िालेला गैरव् यिहार 

(३१) *  २४३५३   ड (ॉ.सुजजत ममणचिेर (हातिणांगले), श्री.प्रिाश आबबटिर 
(राधानगरी), श्री.उल्हास पाटील (मशरोळ) :   सन्माननीय सहिार मांरी पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) साींगली स्ि िा मध् यवतब सिकारी नंकेत २००१ त े२०१२ या कालावाीत ४ को्ी 
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१८ लाखाींचा गैरव् यविार ला याच ेहननाींक २४ नोव्िेंंर, २०१४ रोिी वा ्या सुमारास 
चौकशी अधाकारी याींनी सानर केले या अिवालात आढ ्न आले, िे खरे आिे काय, 

(२) असयास, या अिवालानुसार ककती व्यतती नोर्ी आढ ्न आले व ् याींचवेर 
कोणती  कारवाई केली वा कर्यात येत आिे, 
(३) नस यास, भवलींंाची कारणे काय आिेत ?  

श्री. चांद्रिाांत पाटील : (१) िोय, िे खरे आिे, 
     चौकशी अधाकारी श्री. ्म. ्ल. मा ी, ोपकनंींाक याींनी चौकशी कुसन 
आपला अिवाल भवगागीय सिकनंींाक, सिकारी सींस्िा कोिाप्र याींना हन. 
२०.११.२०१४ रोिी सानर केला आिे. सनर अिवालात सन २००१ त े २०१२ या 
कालावाीत त्कालीन सींचालक मींण ाने घेतलेया भवभवा कनणनयामु े नंकेच े४ को्ी 
१८ लाख १६ ििार ुसपयाींच ेनुकसान लायाच ेनमुन केले आिे. 
(२) सनर चौकशी अिवालानुसार नोर्ी व्यततीवर कारवाई करणेसाठ  सिकार कायना 
कलम ८८ अन्वये हन. १५.१२.२०१४ रोिी भवगागीय सिकनंींाक, सिकारी सींस्िा 
कोिाप्र भवगाग, कोिाप्र याींच े हन. १५.१२.२०१४ रोिीचे आनेशादवारे श्री. श्रीार 
स्ििा भवशेर् लेखाप र्षकक, सिकारी सींस्िा, साींगली (वगन -१) याींची चौकशी 
अधाकारी म्िण्न नेमण्क करणेत आलेली अस्न चौकशीच ेकामकाि सुुस केले आिे. 
(३) प्रश्न ोद् ावत नािी. 

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

ठाणे जजल््यातील िल्याण-बदलापरू राज्य महामागावच्या विस्त्ताराबाबत 

(३२) *  १७९४३   श्री.जजतेंद्र आव् हाड ( (मुांब्रा िळिा), श्री.रमेश िदम (मोहोळ), 
श्री.पाांडु (रांग बरोरा (शहापूर), श्री.हनुमांत ड (ोळस (माळमशरस), श्री.शमशिाांत मशांदे 
(िोरेगाि), श्री.किसन िथोरे (मुरबाड (), श्री.जयांत पाटील (इस्त्लामपूर), श्री.िैभि वपचड ( 
(अिोले), श्री.भास्त्िर जाधि (गुहागर) :   सन्माननीय सािवजननि बाांधिाम 
(सािवजननि उपक्रम िगळून) मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) ठाणे स्ि्यातील कयाण-ंनलाप्र राज्य मिामागानच्या भवस्तारासींनगानत हननाींक 
१६ मे, २०१५ रोिी सवन सींंींधातासमवेत ोिासनगर येिील सावनिकनक ंाींाकाम 
भवगागाच्या कायानलयात ंैठक घेतलेली िोती, िे खरे आिे काय, 
(२) असयास, सनर ंैठक मध्ये कोणता कनणनय घे्यात आला, ्यानुर्ींगाने सनर 
मिामागानचा भवस्तार कुसन वािनचालकाींच्या सुरि्षकततसेींनगानत शासनाने कोणती 
कायनवािी केली वा कर्यात येत आिे, 
(३) नसयास, भवलींंाची कारणे काय आिेत ? 
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श्री. चांद्रिाांत पाटील : (१) िोय. 
(२) व (३) सनरि् ंैठक त लालेया चचनुेसार सावनिकनक ंाींाकाम भवगागाने 
ुसीं नीकरणात येणारी अकतक्रमणे काढली अस्न पुढील ुसीं नीकरणाच ेकाम मुींंई मिानगर 
प्रनेश भवकास प्राधाकरण याींचेमाफन त कर्यात येणार आिे. 

----------------- 
देिद गाि त ेनिीन पनिेल (ता.पनिेल, जज.रायगड () याांना  

जोड (णा-या गाढी नदीिर पूल बाांधण् याबाबत 

(३३) *  २४४०८   श्री.भरतशेठ गोगािले (महाड () :   सन्माननीय मुख्यमांरी पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
 (१) रायगण स्ि ्यातील नेवन गाव त ेनवीन पनवेल (ता.पनवेल) याींना िोणणाऱ् या 
गाढी ननीवर प्ल ंाींा् याची स् िाकनक रामामस् िाींची मागणी भवचारात घेऊन ोरण 
आणण पनवेल येिील लोकप्रकतकनाी याींनी मािे माचन, ्भप्रल व ि्न, २०११ मध् ये 
व् यवस् िापक य सींचालक, ससणको याींच् याकण े मागणी केली, िे खरे आिे 
काय,                                  
(२) असयास, नेवन गाव त ेनवीन पनवेल प्ल यासाठ  सन २०११ पास्न अनेक 
वे ा व हननाींक २७ माचन, २०१५ रोिीच् या पत्राव् नारे मा. मखु् यमींत्री, मिाराष र राज् य 
आणण मा. पालकमींत्री, रायगण स्ि िा याींच् याकण ेप्र् य्षक गे््न मागणी केली आिे, िे 
खरे आिे काय, 

(३) अस यास, सनर हठकाणी वाित्क ची कायमस् वुसपी व् यवस् िा िोऊन वाित्क 
सुर ीत िो् यासाठ  गाढी ननीवर प्ल ंाींा् याच् या दृष ्ीने कोणती कायनवािी केली वा 
कर्यात येत आिे, 
(४) नसयास, भवलींंाची कारणे काय आिेत ? 

श्री. देिेंद्र फड (णिीस : (१), (२) व (३) िोय. 
     सनर िागेची व रषठ कनयोिनकार व मुख्य असगयींता, ससणको याींनी माचन, 
२०१४ मध्ये पािणी केली अस्न स्ि  प रस्स्ितीनुसार व कनयोिनाच्या दृष्ीने 
सनरचा प्ल ंाींाणे व्यविायन नसयाच े आढ ्न आले आिे. तिाभप, सनर 
हठकाणालगतच्या नैना माील २३ गावाींच्या प्राुसप अींत रम भवकास आराखणयात 
पुलाच ेकनयोिन कर्यात आले आिे. 
(४) प्रश्न ोद् ावत नािी. 

----------------- 
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जळिोट (जज.लातूर) तालुक्यात मागासिगती य  
मुला-मुलीांिररता िसतीगहृ सुरु िरण्याबाबत 

  

(३४) *  २१५८८   ड (ॉ.सुधािर भालेराि (उदगीर) :   सन्माननीय सामाजजि न् याय 
मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) ि को् (स्ि.लात्र) तालुतयात मागासवगबय मुलाीं-मुलीींच ेवसतीगिृ नसयामु े 
भवदयार्थ या ना अणचणीचा सामना करावा लागत असयाच ेआढ ्न आले आिे, िे खरे 
आिे काय, 

(२) असयास, सनर तालुतयात मागासवगबय मुलाीं-मुलीींच े वसतीगिृ मींि्र लाले, 
परींतु िागा ोपलब्ा लाली नसयाने सनर वसतीगिृ नसुऱ्या तालुतयात व भव्यात 
आले आिे, िे खरे आिे काय, 
(३) असयास, ोत त हठकाणी नव्याने वसतीगिृ मींि्र कुसन ्यासाठ  कनाी ोपलब्ा 
कुसन वसतीगिृाची ोगारणी कर्यात येणार आिे, िे िी खरे आिे काय, 
(४) असयास, ोतत प्रकरणी शासनाने काय कायनवािी केली वा कर्यात येत आिे, 
(५) नसयास, भवलींंाची कारणे काय आिेत ? 

  
श्री. राजिुमार बड (ोले : (१) िोय, िे खरे आिे. 
(२) िोय, िे खरे आिे. 
     शासन कनणनय हन.२८ ि्न, २००७ अन्वये लात्र स्ि्यातील रेणाप्र, चाक्र, 
नेवणी व ि को् या तालकुा स्तराींवर नवीन शासक य वसकतगिेृ सुुस कर्यास 
मान्यता ने्यात आलेली िोती. यानुसार, रेणाप्र, चाक्र व नेवणी या हठकाणी 
वसकतगिेृ सुुस कर्यात आलेली िोती. परींतु, ि को् येिे शासक य वसकतगिृासाठ  
िागा ोपलब्ा न लायाने ि को् येिील मींि्र वसकतगिृ सन २०१० मध्ये मौिे 
नेवणी येिील ोपलब्ा िागेवर सुुस कर्यास मान्यता ने्यात आलेली आिे. 
(३) व (४)  ि को् (स्ि.लात्र) येिे शासक य वसकतगिृाच्या ंाींाकामासाठ  खािगी 
िमीन ोपलब्ा लायाने तिेे नव्याने शासक य वसकतगिृ मींि्र कर्यांांत प्रस्ताव 
आयुतत, समािकयाण, पुणे याींनी हन. १२ ि्न, २०१५ रोिी शासनास सानर केलेला 
आिे. ्यानुसार, पुढील कायनवािी कर्यात येत आिे. 
(५) प्रश्न ोद् ावत नािी. 

----------------- 
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शासनाने मुांबई महानगर प्राधधिरण िेरात उद्योंगाच ेस्त्थान ठरविणारे  
धोरण िालबा्य िाल्याने रद्द िरण्याचा घेतलेला ननणवय 

 

(३५) *  २६८८६   श्री.परृ्थ िीराज चव्हाण (िराड ( दक्षिण), श्री.अममन पटेल 
(मुांबादेिी) :   सन्माननीय उद्योग मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
 (१) मुींंई मिानगर प्राधाकरण ्षकेत्रात ोदयोंगाच ेस्िान ठरभवणारे ाोरण कालंा्य 
लायाने त ेरद्द कर्याचा कनणनय शासनाने घेतला असयाच ेमािे ि्न, २०१५ मध्ये 
वा ्यानरम्यान कननशननास आले आिे, िे खरे आिे काय, 

(२) असयास, ोदयोगाींदयाच्या भवस्तारीकरण व आाुकनक करणासाठ  ोदयोग 
भवगागाच्या परवानगीची गरि लागणार नस्न राज्य प्रनरु्ण कनयींत्रण भवगागाची 
परवानगी पुरेशी ठरणार आिे, िे िी खरे आिे काय, 
(३) असयास, या कनणनयाची अींमलंिावणी कर्यांांत शासनाने कोणती कायनवािी 
केली वा कर्यात येत आिे, 
(४) नसयास, भवलींंाची कारणे काय आिेत ? 

श्री. सुभाष देसाई : (१), (२) व (३) िोय. 
     औदयोधगक स्िान कनश्चयन ाोरण कालंा्य लायामु े सनर ाोरण ोदयोग 
ऊिान व कामगार भवगाग शासन कनणनय क्र. आय्लपी-२०१३/प्र.क्र.११६/ोदयोग-२, 
हननाींक २०/०६/२०१५ अन्वये रद्द केले आिे. 
(४) प्रश्न ोद् ावत नािी. 

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

अण्णाभाऊ साठे महामांड (ळािडू (न मदहला समधृ् दी योजनेअांतगवत  
िजव वितरणामध् ये िरण् यात आलेला गैरव् यिहार 

 

(३६) *  २५६४१   श्री.सुननल राऊत (विक्रोळी) :   सन्माननीय सामाजजि न् याय 
मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) मातींग व इतर पो्िातीतील गोर गरीं महिलाींना आपया पायावर ोगे 
राि्यासाठ  अ्णागाऊ साठे मिामींण ाकण्न महिला समधृ्नी योिना रांवली िात,े 
या योिनेअींतगनत केव  चार महिन्यात कोण्यािी कनकर्ाींचे पालन न करता ठराभवक 
लोकाींनाच १७५ को्ी ुसपयाींच े किन भवतरीत कर्यात आले असयाच े मािे िुन, 
२०१५ मध्ये वा ्यानरम्यान कननशननास आले आिे, िे खरे आिे काय, 
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(२) असयास, महिला समधृ्नी योिनेअींतगनत लालेया या गैरव् यविाराची शासन 
सींीआय चौकशी करणार आिे काय, असयास, ्याचा तपसशल काय आिे, 
(३) नसयास, भवलींंाची कारणे काय आिेत ? 

श्री. राजिुमार बड (ोले : (१) िोय, िे खरे आिे. 
(२) सन २०१२-१३ त े २०१४-१५ या कालावाीत मिामींण ामाफन त केले या 
कामकािाची राज् य गुन् ि े अन् वेर्ण शाखा (सीआयणी) व आयुत त समािक याण, पुणे 
याींचमेाफन त चौकशी सुुस आिे. 
(३) प्रश् न ोद् ावत नािी. 

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

परतुर (जज.जालना) येथील रमाई घरिुल योजनेतील  
लाभार्थयाांिरीता खरेदी खताची अट िगळण् याबाबत 

(३७) *  २३८१२   श्री.सांतोष दानिे (भोिरदन) :   सन्माननीय सामाजजि न् याय 
मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) परतुर (स्ि.िालना) येिील रमाई घरकुल योिनेतील लागार्थया करीता खरेनी 
खताची अ् वग ्यात यावी या मागणीसाठ  योिनेतील लागार्थया नी ोपभवगागीय 
अधाकारी कायानलयासमोर हननाींक ४ मे, २०१५ पास्न आमरण ोपोर्ण सुुस केले आिे, 
िे खरे आिे काय, 

(२) असयास, िालना स्ि्यातील साठेनग्र येिील रहिवाशी या िागेवर १९५२ 
पास्न राित अस्न ्याींनी शासनाच्या भवभवा योिनेच े लाग घेतले अस्न ्याींना 
पासलकेनेच पाणीपुरवठा योिना, नाया, रस्ते, वीि आहन सुभवाा पुरवया असताींना 
्याींच्याकण्न खरेनी खताची मागणी कर्यात येत आिे, िे खरे आिे काय, 
(३) असयास, यांांत शासनाने चौकशी केली आिे काय, ्यात काय आढ ्न आले 
व तननुसार शासन स्तरावर काय कायनवािी कर्यात आली वा येत आिे, 
(४)  नसयास, भवलींंाची कारणे काय आिेत ? 

श्री. राजिुमार बड (ोले : (१) िोय.  
(२) िोय, अींशतः खरे आिे. 
(३) रमाई आवास (घरकुल) योिने अींतगनत घरकुलाचा लाग घे् यासाठ  भविीत 
अ्ीनुसार लागार्थ यानने िागेच् या मालक च् या पुराव् यापैक  िागेचा ्का पुरावा सानर 
करणे आवश् यक अस याची ंां सींंधाताींना चचान कुसन साींग् यात आ यानींतर ् याींनी 
हननाींक ७.५.२०१५ रोिी ोपोर्ण मागे घेतले आिे.  
(४) प्रश् न ोद् ावत नािी. 

----------------- 
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नाांदेड ( जजल्हापररषदेच्या व्यसनमुक्ती ि प्रचार  

िायव योजनेत अपहार िाल् याबाबत 
  

(३८) *  २३०४५   श्रीमती अममता चव्हाण (भोिर), श्री.ड (ी.पी.सािांत (नाांदेड ( उत्तर), 
श्री.िसांतराि चव्हाण (नायगाांि), ड (ॉ.सांतोष टारफे (िळमनुरी), श्री.अममन पटेल 
(मुांबादेिी), श्रीमती ननमवला गावित (इगतपूरी), श्री.हेमांत पाटील (नाांदेड ( दक्षिण), 
श्री.सुभाष साबणे (देगलूर) :   सन्माननीय सामाजजि न् याय मांरी पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
(१) नाींनेण स्ििाप रर्नेच्या समािकयाण भवगागामाफन त चालभवया िाणाऱ्या 
व्यसनमुतती व प्रचार कायन योिनेत २ लाख २५ ििार ुसपयाींचा अपिार लाला 
असयाच ेमािे माचन २०१५ मध्ये वा ्यानरम्यान कननशननास आले आिे, िे खरे आिे 
काय, 

(२) असयास, ोपरोतत अपिाराची शासनाने चौकशी केली आिे काय, ् यात काय 
आढ ्न आले तसेच नोर्ी सींंींधाताींवर कोणती कारवाई केली वा कर्यात येत आिे, 
(३) नसयास, भवलींंाची कारणे काय आिेत ? 

श्री. राजिुमार बड (ोले : (१) नािी, िे खरे नािी. 
     प्रस्तुत ुस.२.२५ लाख ्वढ्या रकमेपैक  ुस.५१,४६५/- ्वढी रतकम खचन लालेली 
अस्न ुस. १,७३,५३५/- ्वढी रतकम अखधचनत सशलक आिे. 
(२) व (३) सनर प्रकरणी भव्तीय अकनयसमतता लायाने चौकशी कुसन अिवाल 
सानर कर्यांांत सींंधाताींना स्चना ने्यात आलेया आिेत. 

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

िोल्हापूर जजल््यातील साखर िारखान्याांनी शेतिंयाांना, ऊस तोड (णी िामगार 
िाहतूिदार याांना देय रक्िमा ददल्या नसल्याबाबत 

  

(३९) *  २२९९२   श्री.उल्हास पाटील (मशरोळ) :   सन्माननीय सहिार मांरी पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) कोिाप्र स्ि्यातील साखर कारखान्याींनी सन २०१४-१५ चा िींगाम सींपला तरी 
अदयाप ऊस ो्पानक शेतकऱ्याींंरोंरच ऊस तोणणी कामगार वाित्कनार अशा अन्य 
घ्काींनीिी ्याींच्या येणे असलेया रतकमा हनया नसयाच े हननाींक २० ्भप्रल, 
२०१५ रोिी वा ्यासुमारास कननशननास आले, िे खरे आिे काय, 
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(२) असयास, ऊस बंलाच्या माध्यमात्न येणारा पैसा िाींंयाने ऊस ो्पानक 
तसेच इतराींची मोठ्या प्रमाणात आधिनक कोंणी िोऊन रामामीण गागातील ोलाढाल 
मींनावली आिे, िे िी खरे आिे काय, 
(३) असयास, या प्रकरणी चौकशी केली आिे काय, चौकशीत ककती व कोण्या 
साखर कारखान्याींनी अदयापिी पैसे हनले नसयाच े कननशननास आले आिे व अशा 
कारखान्याींभवुसध्न कोणती कायनवािी केली वा कर्यात येत आिे, 
(४) नसयास, भवलींंाची कारणे काय आिेत ? 
  
श्री. चांद्रिाांत पाटील : (१) को िाप्र स्ि ्यातील साखर कारखान् याींनी ऊस ो् पानक 
शेतकरी व ऊसतोणणी वाित्क कामगाराींच् या नेय रतकमा हनले नस यांांत प्रानेसशक 
सिसींचालक (साखर) को िाप्र याींच ेकायानलयाकण ेप्राप् त लाले या हननाींक २/६/२०१५ 
व हन. ४/६/२०१५ च ेकनवेननाव् नारे कननशननास आले आिे. 
(२) को िाप्र स्ि ्यातील २१ साखर कारखान् याींनी सन २०१४-१५ चा ग ीत िींगाम 
घेतलेला आिे. सनर कारखान् याींकण े हन. ३०/६/२०१५ अखेर FRP प्रमाणे नेय ऊस 
नेयके ुस. ३३२६.३४ को्ी असन् ् यापैक  साखर कारखान् याींनी ुस. २७७७.७० को्ी ऊस 
नेयके ऊस पुरवठानार शेतक-याींना अना केलेली आिेत आणण ुस. ५४८.६४ को्ी ऊस 
नेयके िक त आिेत. 
(३) कोिाप्र स्ि ्यातील २१ साखर कारखान् याींकण े हन. ३०/०६/२०१५ अखेर ुस. 
५४८.६४ को्ी नेय ऊस नेयके िक त आिे. िक त FRP सींनगानत सींंींाीत 
कारखान् याींच् या साखर आयुत तालयामध् ये वे ोवे ी सुनाव् या घेव्न FRP अना 
कर् यांांत स्चना ने् यात आ या अस्न अदयाप सुनाव् या सुुस आिेत. 
     तसेच प्रानेसशक सिसींचालक (साखर) को िाप्र याींनी ् याींच े कायानलयात 
सींंींाीत कारखान् याींची हन. १०/०६/२०१५ रोिी ंैठक घेऊन शेतक-याींची िक त ऊस 
बंले व ऊसतोणणी वाित्कनाराींच् या िक त रत कमा नेणेंांत स्चना हन. ६/७/२०१५ चे 
पत्रान् वये क भवले आिेत. 
(४) प्रश् न ोद् ावत नािी. 

----------------- 
ठाणे जजल््यातील बदलापूर पिूव विभागात िारखान् याांमुळे  

प्रदषूण होत असल् याबाबत 

(४०) *  १९३५६   श्री.किसन िथोरे (मुरबाड (), श्री.रमेश िदम (मोहोळ) :   
सन्माननीय पयाविरण मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) ठाणे स्ि्यातील कु गाींव ंनलाप्र नगरपासलका िद्दीतील ंनलाप्र प्वन 
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भवगागात मिाराषर औदयोधगक भवकास मिामींण ाच्या अनेक कारखान्याींच्या 
प्रनरु्णामु े नाग रक िैराण लालेले अस्न या ंांतीत स्िाकनक नगरसेवक व 
नागरीकाींनी मिाराषर प्रनरु्ण कनयमक मिामींण ाच्या सींंींधात अधाकाऱ्याींना       
मािे फेब्रुवारी, २०१५ मध्ये वा ्या सुमारास पत्र हनले असतानािी सींंींधात अधाकारी 
कारखान्याींच्या मालकास पाठ शी घाल्न नाग रकाींच्या िीवाशी खे त असयाच े
कननशननास आले, िे खरे आिे काय, 
(२) असयास, या ंांत शासनाने चौकशी केली आिे काय, तसेच चौकशीअींती 
सींंींधात अधाकारी व प्रनरु्ण करणाऱ्या कीं पन्यावर कोणती कारवाई केली वा कर्यात 
येत आिे, 
(३) नसयास, भवलींंाची कारणे काय आिेत ? 

श्री. रामदास िदम : (१) िे खरे नािी. 
(२) प्रस्तुत प्रकरणी मिाराषर प्रनर््ण कनयींत्रण मींण ामाफन त केलेया तपासणीत नोर्ी 
आढ लेया तीन कारखान्याींवर कारणे नाखवा नो्ीस ंिाव्याची कायनवािी 
कर्यात आली आिे. 
(३) प्रश्न ोद् ावत नािी. 

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

महाड ( औद्योधगि िसाहतीमधील साांड (पाणी िाहून नेणारी  
िादहनी फुटल् याने शेतीच ेनुिसान िाल् याबाबत 

  

(४१) *  १८९४७   श्री.अिधूत तटिरे (श्रीिधवन), श्री.रमेश िदम (मोहोळ), श्री.राहुल 
जगताप (श्रीगोंदा), श्री.जजतेंद्र आव् हाड ( (मुांब्रा िळिा) :   सन्माननीय उद्योग मांरी 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) मिाण औदयोधगक वसाितीमाील साींणपाणी वाि्न नेणारी वाहिनी हननाींक २३ 
्भप्रल, २०१५ वा ् या सुमारास चोधचींने या गावािव  फु् याने साींणपाणी 
प रसरातील शेतात सशर याम ेु शेतीच ेनुकसान लाले, िे खरे आिे काय, 

(२) अस यास, या प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आिे काय, अस यास, ् यात काय 
आढ ्न आले आिे व ् यानुसार नुकसानरामस् त शेतक-याींना नुकसान गरपाइन ने् यात 
आली आिे काय, 
(३) नस यास, भवलींंाची कारणे काय आिेत ? 

श्री. सुभाष देसाई : (१), (२) व (३) मिाण औदयोधगक वसाितीमाील चोधचींने या 
गावािव  मिामींण ाची साींणपाणी वाहिनी हन. २२/४/२०१५ रोिी रात्री ८.३० वा. 
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फु्यामु े साींणपाणी वाहिनीिव च्या ५ शेताींमध्ये पसरले िोत.े तिाभप, शेतामध्ये 
भपके नव्िती. परींतु, शेतकऱ्याींच्या शेतिसमनीच ेनुकसान साींणपाणी शेतात घुसयामु े 
लायाने नुकसानीचा पींचनामा तलाठ , सशरगाव याींच्यामाफन त कर्यात आला अस्न 
िसमनीच्या नुकसानींांत ोधचत कायनवािी कुसन कायनप्तब अिवाल सानर 
कर्यांांत तिससलनार, मिाण याींनी हन. २३/४/२०१५ रोिी तालुका कृर्ी अधाकारी, 
मिाण याींना क भवले आिे. 

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

अिोला, बाळापूर पातूर ि मुनतवजापूर जजल्हा ननबांधि िायावलयाांनी            
ननिृष्ट्ट दजावच ेसादहत्य खरेदी िरुन गैरव्यिहार िेल्याबाबत 

 

(४२) *  २६४२२   श्री.हररष वपांपळे (मुनतवजापूर) :   सन्माननीय सािवजननि 
बाांधिाम (सािवजननि उपक्रम िगळून) मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) अकोला, ंा ाप्र पात्र व मुकतनिाप्र येिील स्ििा कनंींाक व सिाय्यक नयु्यम 
कनंींाक या कायानलयाींना सन २०१२ त े२०१४ या कालावाीत फकननचर/साहि्य पुरवठा 
कर्यात आला आिे, िे खरे आिे काय, 
(२) तसेच ोतत प्रकरणी कनभवना न काढता कनकृष् निानच े लाखो ुसपयाींचे 
फकननचर/साहि्य खरेनी कुसन गैरव्यविार केयाच े कननशननास आले, िे खरे आिे 
काय, 
(३) असयास, ोतत  प्रकरणात स्िाकनक पात ीवर ककीं वा न्षकता पिक, मुींंई याींचे 
माफन त चौकशी कर्यात आली आिे काय, चौकशीत काय आढ ्न तसेच नोर्ी  
सींंींधातावर कोणती कारवाई केली वा कर्यात येत आिे 
(४) नसयास, भवलींंाची कारणे काय आिेत ? 
  
श्री. चांद्रिाांत पाटील : (१) िे खरे आिे. 
     सन २०१२-१३ या कालावाीमध् ये अकोला, ंा ाप्र, पात्र व म्कतनिाप्र येिील 
स्ि िा कनंींाक व सिाय्यक नयु्यम कनंींाक या कायानलयाींना फकननचर/साहि् य 
पुरवठा मिाराष र राज् य लघु ोदयोग भवकास मिामींण  मयानहनत, अकोला माफन त 
कर् यात आलेला आिे. 
(२) ोदयोग, ऊिान व कामगार भवगागाच े शासन प रपत्रक क्र.्सपीओ-
१०८८/२५१२/आय्नणी/६ हन. २.१.१९९२ च् या मुद्दा क्र. ५ नुसार शासक य 
कायानलयाींसाठ  लागणारे फकननचर िे मिाराषर राज्य लघु ोदयोग भवकास 
मिामींण ामाफन त खरेनी कर्यात यावे असे कननेश असयाने सनर कायानलयाींना 
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मिाराषर राज्य लघुोदयोग भवकास मिामींण  मयानहनत, अकोला याींचकेण्न 
कनयमानुसार खरेनी कुसन फकननचर पुरवठा कर् यात आला आिे. 
(३) व (४) प्रश् न ोद् ावत  नािी. 

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

शेंद्रा-बबड (िोन मेगापािव साठी सांपाददत िेलेल् या जममनीचा  
मोबदला शेति-याांना ममळाला नसल् याबाबत 

  

(४३) *  २६१०१   श्री.सांदीपानराि भुमरे (पैठण) :   सन्माननीय उद्योग मांरी 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) हन ली-मुींंई इींणस् रीयल कॉ रणोरच् या शेंद्रा-बंणकोन मेगापाकन साठ  बंणक नसि 
पाच गावाींची मािे मे, २०१५ च् या सुमारास िसमन सींपानन केली आिे, िे खरे आिे 
काय, 

(२) अस यास, सींपाहनत केले या िसमनीच् या मोंन याच ेवा्प कर् यात आले असले 
तरी वगन २ च् या िसमनीचा मोंनला शेतक-याींना सम ालेला नािी, िे खरे आिे काय, 
(३) अस यास, सनरचा मोंनला सात हनवसाींत दया अन् यिा भवगागीय आयुत त 
कायानलयासमोर ंेमुनत ोपोर्ण कर् याचा इशारा हननाींक १३ मे, २०१५ रोिीच् या 
सुमारास शेतक-याींनी भवगागीय आयुत ताींना हनला आिे, िे िी खरे आिे काय, 
(४) अस यास, शेतक-याींना िसमनीचा मोंनला ने् यासींनगानत शासनाने कोणती 
कायनवािी केली वा कर् यात येत आिे, 
(५) नसयास, भवलींंाची कारणे काय आिेत ? 

श्री. सुभाष देसाई : (१), (२) व (३) िोय, िे खरे आिे. 
(४) बंणक न औदयोधगक ्षकेत्रासाठ  अधास्धचत कर्यात आलेया ्षकेत्रापैक  मौिे. 
बंणक न व वस्तीताींणा येिील सरकारी िसमनीच े (वगन-२) ३४६ िे.आर. इतके ्षकेत्र 
अस्न स्ििाधाकारी, औरींगांान याींच्या प्वनपरवानगी सशवाय मागील ३५ वर्ानत खरेनी 
खताच्या आाारे िस्ताींतरण लालेले आिे. सनरच े व्यविार कनयमानुसार 
कर्यासींंींाीच े १६५ प्रस्ताव स्ििाधाकरी, औरींगांान याींच्याकण े मान्यतसेाठ  
पाठभव्यात आले अस्न ्यापैक  १०१ प्रकरणात त्रु्ी असयाने ्या त्रु्ी नर् 
कर्यासाठ  सनर प्रकरणे ोपभवगागीय अधाकारी याींच्याकणे परत पाठभव्यात आली 
अस्न त्रु्ीींची पुतनता कर्यात आयानींतर सींंींधाताींना तातणीने कनयमानुसार मोंनला 
वा्पाची कायनवािी कर्यात येईल. 
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     तसेच ज्या सरकारी िसमनीींच े भवक्र  कर्यात आलेली नािी अिवा ज्या 
िसमनी मु  मालक अिवा वारसाींच्या नावे आिेत अशा सरकारी िसमनी सींनगानत 
असगलेखाची तपासणी कुसन कनयमाप्रमाणे सींपानीत िसमनीचा मावेिा अना कर्याची 
कायनवािी सुुस आिे. 
(५) प्रश्न ोद् ावत नािी. 

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

युननमलव्हर इांड (जस्त्रज प्रा.जज सी-९ खामगाि (जज.बुलढाणा) येथील  
िां पनी मानिी जीिनासाठी धोिादायि असल्याबाबत 

  

(४४) *  १९७७६   ड (ॉ.सांजय रायमुलिर (मेहिर) :   सन्माननीय उद्योग मांरी 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) खामगाव (स्ि. ंुलढाणा) येिील ्मआयणीसी प रसरातील हिींनसु्िान युकनसलव्िर 
सलसम्ेण या कीं पनीची नयु्यम कीं पनी युकनसलव्िर इींणस्स्रि प्रा.सल.सी-९ िी ्रोसेल 
सौंनयन प्रसाान ो्पानन करणारी कीं पनी मानवी िीवनासाठ  ाोकानायक असयाने 
ती ंींन कर्यात यावी, अशी मागणी मा.स्ि िाधाकारी याींच्याकण े हननाींक ५ मे, 
२०१५ रोिी भ्रष्ाचार कनमुनलन ससमतीने केली, िे खरे आिे काय, 

(२) असयास, या मागणीनुसार शासनाने या कीं पनीची तपासणी केली आिे काय, 
्यात काय आढ ्न आले व तपासणीनुसार सींंींधात कीं पनीवर कोणती कायनवािी 
केली वा कर्यात येत आिे, 
(३) नसयास, भवलींंाची कारणे काय आिेत ? 

श्री. सुभाष देसाई : (१) िोय, िे खरे आिे. तिाभप, भ्रष्ाचार कनमुनलन ससमतीने   
हन.५ मे, २०१४ रोिी स्ििानींणाधाकारी, ंुलढाणा याींच्याकण ेतक्रार केली आिे. 
(२) भ्रष्ाचार कनमुनलन ससमतीने केलेली तक्रार ोपभवगागीय नींणाधाकारी, खामगाव 
याींच्याकण ेचौकशीसाठ  पाठभव्यात आली असता मे. युकनसलव्िर इींणस्स्रि प्रा. सल. 
या कीं पनीने आवश्यक त ेसवन परवाने प्राप्त केले आिेत. तसेच कीं पनीभवुसध्न केलेली 
तक्रारिी तर्थयिीन व कनरााार असयाच े ससध्न िोत आिे असे ्याींनी चौकशी 
अिवालात नम्न केले आिे. 
(३) प्रश्न ोद् ावत नािी. 

----------------- 
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खालापूर (जज.रायगड () तालुक्यातील नारांगी येथे  
औद्योधगि िसाहत उभारण्याबाबत 

  

(४५) *  २०९९४   श्री.सुरेश लाड ( (िजवत), श्री.जजतेंद्र आव् हाड ( (मुांब्रा िळिा), 
श्री.भास्त्िर जाधि (गुहागर), श्री.रमेश िदम (मोहोळ), श्री.पाांडु (रांग बरोरा (शहापूर), 
श्री.अिधूत तटिरे (श्रीिधवन) :   सन्माननीय उद्योग मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
(१) खालाप्र (स्ि. रायगण) तालुतयातील नारींगी येिे औदयोधगक वसाित ोगार्याची 
ंां शासनाच्या भवचारााीन आिे, िे खरे आिे काय, 

(२) असयास, सनर भवचारााीन ंांीींवर शासनाने कनणनय घेतला आिे काय, 
(३) असयास, कनणनयाच े स् वुसप काय आिे व ोत त हठकाणी औदयोधगक वसाित 
ोगार् याच् या दृष ्ीने शासनाने कोणती कायनवािी केली वा कर्यात येत आिे, 
(४) नसयास, भवलींंाची कारणे काय आिेत ? 
 

श्री. सुभाष देसाई : (१), (२) व (३) िोय, िे  खरे आिे. खालाप्र औदयोधगक ्षकेत्र 
्प्पा क्र.३ भवकससत कर्यासाठ  मौिे, नारींगी, धचलठण, स्वाली, तोंणली, आप्ी व 
गोरठण खुनन ता. खालाप्र, स्ि. रायगण येिील खािगी २२६.३४.७ िे.आर. व सरकारी 
२.५४.५ िे.आर. अशा ्क्ण २२८.८९.२ िे.आर. ्षकेत्र अधास्धचत कर्याची अधास्चना 
हन. १५/९/२००६ रोिी प्रससध्न कर्यात आली आिे. तसेच सनर ्षकते्रापैक  १८७.३७.९ 
िे.आर.इततया ्षकेत्राची सींयुतत मोिणी कर्यात आली ्यापैक  ४१.६०.८ िे.आर. 
वग ्न सशलक रािणाऱ्या ्षकेत्रापैक  ११८.८२ िे.आर. ्षकेत्रास ३२ (१) नुसार 
ग्सींपाननाची कायनवािी कर्यास मान्यता हनलेली आिे. ोवन रत ६५.९१.९ िे.आर. 
्षकेत्रासींनगानत मिाराषर औदयोधगक भवकास अधाकनयम १९६१ च्या कलम ३२ (२) 
नुसार ग्सींपानन कर्याची कायनवािी सुुस आिे. 
(४) प्रश्न ोद् ावत नािी. 

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

नाांदेड ( येथील िृष्ट्णुर औद्योधगि िसाहतीमधील 
 रस्त्त ेननिृष्ट्ट दजावच ेअसल्याबाबत 

 

(४६) *  २६७८१   श्री.हेमांत पाटील (नाांदेड ( दक्षिण), श्री.सुभाष साबणे (देगलूर) :   
सन्माननीय उद्योग मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) नाींनेण येिील कृषण्र औदयोधगक वसाितीमाील ६ त े ७ को्ी ुसपये खचुनन 
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ंाींा्यात आलेले रस्त ेअ्यींत कनकृष् निानच ेअसयाच ेमािे ्भप्रल, २०१५ मध्ये वा 
्यानरम्यान कननशननास आले, िे खरे आिे काय, 
(२) असयास, या प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आिे काय, चौकशीत  काय 
आढ ्न आले, 
(३) असयास, चौकशीनुसार सींंींधात नोर्ीींवर कोणती कारवाई केली वा कर्यात येत 
आिे, 
(४) नसयास, भवलींंाची कारणे काय आिेत ? 
  
श्री. सुभाष देसाई : (१) व (२) िे खरे नािी. 
     मिाराषर औदयोधगक भवकास मिामींण ाने कृषण्र येिे औदयोधगक ्षकेत्र 
भवकसीत केले अस्न, ्या औदयोधगक ्षकेत्रातील रस््याची कामे कनभवना मागव्न 
ठरलेया मानकानुसार कर्यात आलेली आिेत. तसेच सनर औदयोधगक ्षकेत्रात 
आतापय त लालेया, सवन रस््याींची कामे सुस्स्ितीत अस्न ्यावुसन वाित्क 
सुर ीतपणे सुुस आिे. 
(३) व (४) प्रश्न ोद् ावत नािी. 

----------------- 
िधाव जजल््यातील मागासिगती य विद्यार्थ याांच्या  

मशष्ट् यितृ् तीमध् ये िालेला गैरव् यिहार 
  

(४७) *  २६५७१   श्री.विजय िड (टे्टीिार (ब्रम्हपूरी) :   सन्माननीय सामाजजि न् याय 
मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) मिाराषर राज्य तींत्रसश्षकण मींण  अींतगनत मागासवगबय भवदयार्थया ना सम णारी 
सशषयवृ् ती ११८ सींस्िाींनी घेऊन ्कयवया वाान स्ि्यात ६३ को्ी ३० लाख ुसपयाींचा 
गैरव् यविार लायाचा चौकशीमध्ये आढ ्न आ यानींतर सुध्ना अदयापिी गैरव् यविार 
करणा-या सींस्िेवर कोण्यािी प्रकारची कारवाई कर्यात आलेली नसयाची माहिती 
हननाींक १४ ि्न, २०१५ रोिी वा ्या सुमारास कननशननास आली आिे, िे खरे आिे 
काय, 

(२) असयास, या गींगीर प्रकरणाची ्का अधाका-याकण्न चौकशी कर्यात 
आयानींतर चौकशीअींती ११८ सींस्िाींनी ६३ को्ी ३० लाख ुसपयाींचा गैरव् यविार केला 
असयाच े अिवालात म्ि्ले आिे, िे िी खरे आिे काय, असयास, या गींगीर 
प्रकरणाची नसु-या अधाका-याींकण्न चौकशी कर्यात आयावर चौकशीअींती ९६ 
सींस्िाींनी २० को्ी ुसपयाींचाच गैरव् यविार केला असयाच ेअिवालात म्ि्ले आिे, िे 
िी खरे आिे काय, 
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(३) असयास, सनर प्रकरणाची शासनाने चौकशी केली आिे काय व चौकशीअींती 
नोर्ी सींंींधाताींवर कोणती कारवाई कर्यात आली वा येत आिे 
(४) नसयास, भवलींंाची कारणे काय आिेत ? 

श्री. राजिुमार बड (ोले : (१), (२), वाान स्िियामध्ये सशषयवृ् ती योिनेमध्ये 
गैरव्यविार लायाच्या तक्रारीच्या अनुर्ींगाने सिायक सींचालक (लेखा), अमरावती 
याींच्या अध्य्षकतेखाली चौकशीसाठ  ससमती नेम्यात आली िोती. सनर ससमतीने 
चौकशी कुसन अिवाल शासनास सानर केला िोता. सनर अिवालातील कािी मुद्दे 
अनु्तरीत असयाने आयुतत, समािकयाण, पुणे याींच्या अध्य्षकतेखाली ससमती 
नेम्यात आली िोती. सनर ससमतीने शासनास सानर केलेया अिवालानुसार ११८ 
मिाभवदयालयाींनी ्क्ण ुसपये ६६.२६ को्ी ्वढी रतकमेचा अकनयसमतता केयाचे 
हनस्न आले आिे. 
(३) सनर ससमतीच्या सशफारशीनुसार सशषयवृ् ती वा्पातील अकनयसमततसेींनगानत सनर 
सींस्िाींवर फौिनारी गुन्िे नाखल करणे, सींस्िाींकण्न शासक य रकमाींची वसुली 
कर्याची कायनवािी करणेंांतच े कननेश आयुतत, समािकयाण आयुततालय, पुणे 
याींना ने्यात आले आिेत. तसेच सनर सींस्िाींची मान्यता रद्द करणेसींनगानत ोच्च व 
तींत्रसश्षकण भवगागास क भव्यात आले आिे. ्याप्रमाणे गैरव्यविारास िंांनार 
असलेया १४ अधाकारी/कमनचारी याींची भवगागीय चौकशी कर्याच्या स्चना ने्यात 
आया आिेत. 
(४) प्रश्न ोद् ावत नािी. 

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

सोलापूर जजल््यात समाजिल्याण विभागामाफव त विद्यार्थयाांना  
ददल्या जाणांया मशष्ट्यितृ्तीत गैरव् यिहार िाल्याबाबत 

  

(४८) *  २५८२६   श्री.अब् दलु सत्तार (मसल्लोड (), श्री.लक्ष्मण जगताप (धचांचिड () :   
सन्माननीय सामाजजि न् याय मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
 (१) सोलाप्र स्ि्यात समािकयाण भवगागामाफन त भवदयार्थया ना हनया िाणाऱ्या 
सशषयवृ् तीत कायनरत कमनचाऱ्याींनीच १ को्ी १७ लाख ९३ ििार १७८ ुसपये 
नातवेाईक व समत्राींच्या नावाने पैसे काढ्न शासनाची फसवण्क केयाची ंां हननाींक 
७ ि्न, २०१५ रोिी वा ्यासुमारास कननशननास आली आिे, िे खरे आिे काय, 

(२) असयास, सनर प्रकरणी ंलार पोसलस ठा्यात ३२ िणाींभवुसध्न गुन्िा नाखल 
कर्यात आला आिे, िे िी खरे आिे काय, 
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(३) असयास, ोपरोतत प्रकरणी शासनाने काय कायनवािी केली वा कर्यात येत 
आिे तसेच सींंींधात नोर्ीींवर कोणती कारवाई केली वा कर्यात येत आिे, 
(४) नसयास, भवलींंाची कारणे काय आिेत ? 

श्री. राजिुमार बड (ोले : (१) िोय. 
     ई-सशषयवृ् तीच्या कामासाठ  नेम्यात आलेले मास््ेक कीं पनीच े कमनचारी    
कु. सा रका न. का े याींनी ्याींच ेनातवेाईक व समत्राच्या नावाने सशषयवृ् तीच े पैसे 
काढ्न अपिार केयाच ेसकृतनशननी कननशननास आले आिे. 
(२) व (३) सनर प्रकरणी कु. सा रका न. का े व इतर ३२ िणाींभवुसध्न ंलार पोलीस 
स््ेशन येिे हननाींक ६/६/२०१५ रोिी गुन्िा नाखल कर्यात आलेला आिे. सनर 
गुन्ियांांत पोलीसामाफन त पढुील तपास सुुस आिे. 
(४) प्रश्न ोद् ावत नािी. 

----------------- 
अमरािती जजल् ्याच् या अनुसूधचत जाती ि निबौध् द  

घटिाांच् या िस्त् तीचा वििास िरण् याबाबत 

(४९) *  १७०१४   प्रा.विरेंद्र जगताप (धामणगाि रेल्िे), श्री.अममन पटेल (मुांबादेिी), 
अॅड (.यशोमती ठािूर (सोनािणे) (नतिसा) :   सन्माननीय सामाजजि न् याय मांरी 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) अमरावती स्ि ्याच् या अनुस्धचत िाती व नवंौध् न घ्काींच् या वस् तीचा भवकास 
करणे अींतगनत प्णन कर् यात आले या कामाचा अींकतम िप् ता ् वरीत प्रनान 
कर् याकरीता मा.स् िाकनक लोकप्रकतकनाी याींनी मा.आयुत त, समािक याण 
आयुत तालय, मिाराष र राज् य, पुणे-१, याींना मािे मे, २०१५ मध्ये वा ् यानरम्यान 
लेखी कनवेनन हनले आिे, िे खरे आिे काय, 

(२) अस यास, सनरि् कनवेननावर शासनाने कोणती कायनवािी केली वा कर् यात येत 
आिे, 
(३) नस यास, भवलींंाची कारणे काय आिेत ? 

श्री. राजिुमार बड (ोले : (१) िोय. 
(२) सनर योिनेंतगनत अखचबत कनाी खचन कर्यास मान्यता ने्यासाठ  आवश्यक 
असलेली भविीत प्रपत्रातील माहिती स्ििा प रर्न अमरावती कण्न मागभव्यात 
आलेली आिे. 
(३) प्रश्न ोद् ावत नािी. 

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



42 

  
िापूस उत् पादि शेति-याांना अग्रीम बोनस देण् याबाबत 

  

(५०) *  १६६४३   श्रीमती ननमवला गावित (इगतपूरी), श्री.अममन पटेल (मुांबादेिी), 
ड (ॉ.सांतोष टारफे (िळमनुरी) :   सन्माननीय पणन मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
(१) काप्स ्काधाकार योिनेत शेतकऱ् याींना पणन मिासींघामाफन तच अरामीम ंोनस 
ने् यात येत िोता, परींत् काप्स ्काधाकार योिना गुींणा  यानींतर अरामीम ंोनस 
ने् याची योिना ् याच वे ी ंींन पणली अस याच ेमािे ्भप्रल, २०१५ मध्ये वा ्या 
नरम् यान कननशननास आले आिे, िे खरे आिे काय, 

(२) अस यास, या वर्ब कापस् ो् पानक शेतकऱ् याींना अरामीम ंोनस ने् यासींनगानत 
शासनाने कोणती कायनवािी केली वा कर् यात येत आिे, 
(३) नस यास, भवलींंाची कारणे काय आिेत ? 

श्री. चांद्रिाांत पाटील : (१) व (२) सन २००४-०५ पास्न कापसासाठ  अरामीम अधाक 
ककीं मत/ंोनस ने् यात येत नािी. 
(३) प्रश् न ोद् ावत नािी. 

----------------- 
िापुरबािड (ी - माजीिाड (ा (जज.ठाणे) येथील मुांबईिड (ील  

माधगविेच ेिाम ननिृष्ट्ट दजावच ेिाल्याबाबत 

(५१) *  १७९४५   श्री.जजतेंद्र आव् हाड ( (मुांब्रा िळिा), श्री.पाांडु (रांग बरोरा (शहापूर), 
श्री.हनुमांत ड (ोळस (माळमशरस), श्री.किसन िथोरे (मुरबाड (), श्री.शमशिाांत मशांदे 
(िोरेगाि), श्री.जयांत पाटील (इस्त्लामपूर), श्री.िैभि वपचड ( (अिोले) :   सन्माननीय 
सािवजननि बाांधिाम (सािवजननि उपक्रम) मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील   
काय :- 
  

(१) ठाणे येिील काप्रंावणी-मािीवाणा नातयावरील वाित्क कोंणी सोणभव्यासाठ  
ोगार्यात आलेया मुींंईकणील माधगनकेच े काम कनकृष् निानच े लायाप्रकरणी 
चौकशी कर्यासाठ  नेमलेया ताींंे ससमतीने आपला अिवाल शासनास सानर केलेला 
आिे, िे खरे आिे काय, 
(२) असयास, सानर केलेया अिवालाच ेस्वुसप काय आिे, 
(३) तसेच सनरि् अिवालानुसार नोर्ीींभवरोाात शासनाने कोणती कारवाई केली वा 
कर्यात येत आिे, 
(४) नसयास, भवलींंाची कारणे काय आिेत ? 
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श्री. एिनाथ मशांदे : (१) नािी. सनर ससमतीच् या कायनक्षकेमध् ये ३८५० मी. लाींंीच् या 
काप्रंावणी ोड्णाणपुलाच् या सवनसााारण आराखणा, ंाींाकामाचा निान तसेच इतर 
अनुर्ाींधगक ंांीचा समावेश आिे. ससमतीचा अिवाल अदयाप प्राप् त व् िावयाचा आिे. 
(२) प्रश् न ोद् ावत नािी. 
(३) प्रश् न ोद् ावत नािी. 
(४) प्रश् न ोद् ावत नािी. 

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

महाड ( (जज.रायगड () येथील भारतरत्न ड (ॉ.बाबासाहेब आांबेड (िर  
राष्ट्रीय स्त्मारिाची िालेली दरूिस्त्था 

  

(५२) *  २५०२६   श्री.भरतशेठ गोगािले (महाड () :   सन्माननीय सामाजजि न् याय 
मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मिाण (स्ि.रायगण) येिील गारतर्न  णॉ.ंांासािें आींंेणकर राषरीय स्मारकाची 
नरुवस्िा व ंा्ीकण्न  मनमानी कारगार सुुस असयाची ंां मािे मे, २०१५ मध्ये  
वा ्या नरम्यान कननशननास आले आिे, िे खरे आिे काय, 
(२) असयास, ोगारणी कर्यात आलेया स्मारकामध्ये २० को्ी ुसपये खचन करून 
रामींिालय, नायवयगिृ, ंिुोद्देशीय सगागिृ, वस्त्सींरामिालय, व्यापारी सींकुल, तरणतलाव, 
कॉन्फरन्स िॉल, भवश्रामगिृ आहन सुभवाा ोपलब्ा करून ने्यात आया आिेत, िे 
िी खरे आिे काय, 
(३) असयास, सनर स्मारकातील नायवयगिृ गेया वर्नगरापास्न ंींन आिे ्यामु े 
मिाणकराींना साींस्कृकतक कायनक्रमापास्न वींधचत रिावे लागत आिे, िे िी खरे आिे 
काय, 
(४) असयास, सनर स्मारकातील नायवयगिृ तसेच प्रलींबंत इतर अप्णन असलेली 
कामे सुुस कुसन सनरच ेराषरीय स्मारक ंा्ीकण्न काढ्न िे राषरीय स्मारक मिाण 
नगरपासलका ककीं वा सामास्िक न्याय भवगागाच्या ताब्यात ने्यांांतचा अिवाल 
शासनाला दयावा तसेच या स्मारकाच्या नेखगाल नुुसस्ती व्यवस्िापनासाठ  स्िाकनक 
सलागार व कनयोिन ससमती गठ त करावी, अशी गारतर्न णॉ.ंांासािें आींंेणकर 
राषरीय स्मारक ंचाव कृती ससमतीच्या वतीने हननाींक २१ माचन,२०१५ रोिी 
कनवेननादवारे मा.मुख्यमींत्री मिोनयाींना  भवनींती केली आिे, िे खरे आिे काय, 
(५) असयास, यांांत शासनाने कोणता कनणनय घेतला वा घे्यात येत आिे, 
नसयास ्याची कारणे काय आिेत ? 
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श्री. राजिुमार बड (ोले : (१) नािी. 
(२) िोय. 
(३) नािी. 
(४) व (५) या सींनगानत णॉ. ंांासािें आींंेणकर राषरीय स्मारक ंचाव कृती 
ससमतीने हननाींक ४.४.२०१५ च्या पत्रान्वये मा. मुख्यमींत्री मिोनयाींकण े कनवेनन हनले 
आिे. सनरि् कनवेननात नमुन तक्रारीप्रमाणे वस्तुस्स्िती आढ ुन येत नसयाने, या 
प्रकरणी अधाक कायनवािीची आवश्यकता हनसुन येत नािी. 

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

सामाजजि न्याय विभागाने अनुसूधचत जातीांच् या सहिारी सांस्त् थाांना  
अथवसहाय्य िरण् याची दीघव मुदतीची योजना सुरु िेल् याबाबत 

  

(५३) *  २३७५२   श्री.उल्हास पाटील (मशरोळ) :   सन्माननीय सामाजजि न् याय 
मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्य शासनाच्या सामास्िक न्याय आणण भवशेर् सिाय्य भवगागाने मािे फेब्रुवारी, 
२००४ मध्ये अनुस्धचत िातीींच्या सिकारी सींस्िाना (्सीसी्स) अिनसिाय्य 
कर्याची नीघन मुनतीची योिना सुुस केली आिे, िे खरे आिे काय, 

(२) असयास, श्री.अींंाई मागासवगबय शेतमाल प्रकक्रया सींस्िा मयानहनत या 
ियससींगप्र तालुतयातील सशरा  (स्ि. कोिाप्र) येिील खाींणसरी कारखान्याने ि्न 
२००४ मध्ये भवशेर् सिाय्यासाठ  सींचालकाींकण ेप्रस्ताव पाठभवला, िे िी खरेआिे काय, 
(३) असयास, आयुत त आणण सींचालक याींनी सिा कारखान्याींच े मुयमापन 
अिवालात प्रकतकुल शेरे मारले असताींनािी या सींस्िेने आपला प्रकप, यींत्र सामुरामी, 
िण सींरामि, परवाना आणण सींस्िेच े नाव कोिाप्र स्ििा मध्यवतब सिकारी नंक 
मयानहनत याींच्याकण ेफेब्रुवारी, १९९९ मध्ये ३ को्ी ुसपयाींच ेकिन घेऊन गिाण ठेवले 
असताींना सनर सींस्िेला भवगागाने िुलै, २००४ मध्ये ुस. २.४० को्ीच ेगाग गाींणवल 
आणण ुस. २.४० को्ीच े हनघन मुनतीच े किन भवत रत केले असयाच े नुकतचे 
कननशननास आले आिे, िे खरे आिे काय, 
(४) असयास, या प्रकरणी हनलेले किन अदयापिी वस्ल लाले नािी, िे िी खरे आिे 
काय, 
(५) असयास या प्रकरणाची शासनाने चौकशी केली आिे काय, असयास 
चौकशीच्या अनुर्ींगाने पुढे कोणती कायनवािी केली वा कर् यात येत आिे, 
(६) नस यास, भवलींंाची कारणे काय आिेत ? 
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श्री. राजिुमार बड (ोले : (१) िोय. 
(२) िोय. 
(३) सनर सींस् िेने को िाप्र स्ि िा मध् यवतब सिकारी कंकेकण ेससध् न खाींणसरी कण्न 
भवकत घेतले या प्रक पातील मसशनरी, णणेस््ॉक, लायसन् स व गुणभवल तारण ठेवले 
िोत.े शासनाने सनर सींस् िेस आाुकनक करणासाठ  गाग गाींणवल व किन मींिुर 
करताना सींस् िेची िमीन व गभवष यात खरेनी कर् यात येणारी मसशनरी, यींत्र सामरामी 
व सींचालक मींण ाची मालम् ता शासनाकण ेगिाण ठेव याच ेकंुल केले िोत.े या सवन 
ंांीींच े मु य िे शासनाने मींिुर केले या कनाीपे्षका अधाक िोत.े सनर मालम् ता 
गाग गाींणवल व किानच् या रकमेची परतफेण िोईपय त शासनाकण ेगिाण ठेव यानींतर 
सींस् र्थ ोला ोचल हनलेली आिे. 
(४) भव् त भवगागाने किन वसुलीच् या लेखासशर्ानस मान् यता हनली आिे. तसेच 
मिालेखापाल याींची सुध् ना सनरील किन वसुलीच् या लेखासशर्ानस मान् यता आवश् यक 
आिे. लेखासशर्ानस मिालेखापाल याींची मान् यता घे् याची कायनवािी सुुस आिे. 
(५) व (६) प्रश् न ोद् ावत नािी. 

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

नाांदेड ( जजल््यात दमलतिस्त्ती वििास िामाांमध्ये  
स्त्ित: अधधिारीच ठेिेदार बनल्याबाबत 

  

(५४) *  २६७९०   श्री.हेमांत पाटील (नाांदेड ( दक्षिण), श्री.सुभाष साबणे (देगलूर) :   
सन्माननीय सामाजजि न् याय मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) नाींनेण स्ििा प रर्नेच्या समाि कयाण भवगागाकण्न १४ को्ी ८६ लाख 
ुसपयाींच्या नसलतवस्ती भवकास कामाींमध्ये स्वत: अधाकारीच ठेकेनार ंनयाच े
नुकतेच मािे ि्न, २०१५ मध्ये वा ्या नरम्यान कननशननास आले, िे खरे आिे काय, 

(२) असयास, नसलत वस्तीसि अन्य योिनाींच्या भवकास कामात स्वत: पनाधाकारी 
व ्याींच्या ना्या गो्यातील लोक गु्तनेार ंनयाची अनेक ोनािरणे याप्वब समोर 
आली असताींनािी वारींवार असे प्रकार िोत आिेत, िे खरे आिे काय, 
(३) असयास, यांांत शासनाने चौकशी केली आिे काय, ्यात काय आढ ्न आले 
व तदनुसार नोर्ी व्यततीींवर कोणती कारवाई केली वा कर्यात येत आिे, 
(४) नसयास, भवलींंाची कारणे काय आिेत ? 
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श्री. राजिुमार बड (ोले : (१) व (२) नाींनेण स्ििा प रर्ने माफन त मे, २०१५ मध्ये    
ुस. १४.८६ को्ी भवकास कामाींच ेआनेश कनगनमीत केले आिेत. शासन कनणनयानुसार 
सनरची मींिुर भवकास कामे िी रामामपींचायती माफन त कर्यात येतात. तसेच पींचायत 
ससमती माफन त रामामपींचायतीना कनाी वगन कर्यात येतो व योिनेच्या मागननशनक 
सुचनेनुसार कामे पुणन केली िातात. 
(३) व (४) प्रश्न ोद् ावत नािी. 
 

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

शासनाने राज् यात बीपीओ योजना राबविण्याचा घेतलेला ननणवय 
  

(५५) *  २५८३०   श्री.अब् दलु सत्तार (मसल्लोड (), श्री.अममत िनि (ररसोड () :   
सन्माननीय उद्योग मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) नेशातील छोयवया (ह्अर २ आणण ह्अर ३) शिराींमध्ये  ंीपीओ कॉल सें्सन 
ोगारणाऱ्या कीं पन्याींना कें द्र शासन आधिनक मनत नेणार अस्न या योिनेसाठ  कें द्र 
शासनाने ४९८ को्ी ुसपयाींची तरत्न केलेली आिे आणण यात्न सुमारे नीण लाख िे् 
नोकऱ्या ोपलब्ा िोणार असयाच े व यासाठ  राज्य शासनाने ंीपीओ 
योिनेसींनगानतील आवश्यक ्या माहितीचा अिवाल कें द्र शासनास सानर केयानींतरच 
ती योिना राज्यात रांभव्यात येणार असयाची ंां कें द्र शासनाने मिाराषर राज्य 
शासनास मािे मे, २०१५ मध्ये वा ्यानरम्यान क भवलेली आिे, िे खरे आिे काय, 
(२) असयास, यांांत राज्य शासनाकण्न आवश्यक माहितीचा अिवाल कें द्र 
शासनास सानर केला आिे काय, असयास ्याच ेस्वुसप काय आिे व राज्यात ककती 
नोकऱ्या ोपलब्ा िोणार आिेत, 
(३) नसयास, भवलींंाची कारणे काय आिेत ? 
 

  
 

श्री. सुभाष देसाई : (१) नािी. तिाभप, हननाींक १६ ि्न, २०१५ रोिी राज्य 
मींत्रीमींण ाच्या ंैठक त मिाराषराच े ‘माहिती तींत्रज्ञान व माहिती तींत्रज्ञान सिाय्यग्त 
सेवा ाोरण-२०१५’ यास शासनाने मान्यता हनली आिे. 
     सनर ाोरणामध्ये राज्यातील रामामीण व कनमशिरी गागात बंलनेस प्रोसेस 
आऊ् सोसस ग (ंी.पी.ओ) ोपक्रमाींच े प्रवतनन कर्यासाठ  तरत्न प्रस्ताभवत केली 
आिे, बंलनेस प्रोसेस आऊ् सोसस ग ्षकेत्रामध्ये रोिगार कनमानण कर्याची प्रचींण 
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्षकमता आिे. रामामीण व कनमशिरी गागात सींगणक ्षकेत्राचा प्रसार वाढभव्यासाठ  
सींगणक ्षकेत्रातील कुशल मनुषयं ाला ्याींच्या राि्या हठकाणीच रोिगार ोपलब्ा 
िोऊ शकतो. मात्र िे ोपक्रम खािगी आस्िापनेमाफन त ोगारले िाणे अपेि्षकत आिे. 
(२) प्रश्न ोद् ावत नािी. 
(३) प्रश्न ोद् ावत नािी. 

----------------- 
  
 
  
विधान भिन :   ड (ॉ. अनांत िळसे 
मुांबई.   प्रधान सधचि 

महाराष्ट्र विधानसभा 
___________________________________________________________ 

मुद्रणप्वन सवन प्रककया मिाराषर भवाानमींण  सधचवालयाच्या सींगणक यींत्रणेवर 
मुद्रण: शासक य मध्यवतब मुद्रणालय, मुींंई. 


