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

ताराांकित प्रश्नोत्तराांची यादी 
  

गुरुिार, ददनाांि १६ जुलै, २०१५ / आषाढ २५, 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 - ७८ 
------------------------------- 

  
राणीउांचगेाि (ता. घनसािांगी, जज.जालना) येथील  

सेिा सहिारी सांस्त्थेने िेलेला अपहार 
  

(१) *  १८०६०   श्री.अतुल सािे (औरांगाबाद पूिव) :   सन्माननीय सहिार मांरी 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राणीउींचगेाव (ता.घनसावींगी, जि.िालना) येथील ववववध काययकारी सेवा सहकारी 
सींस्थेच ेचअेरमन व जिल् हा म यवतती  सहकारी  ॅकेच्या शाखाधधकाऱ् याने तीन ॅनाव् 
खात ेउघडून लाखो रुपयाींचा अपहार केल् याच ेमाहे माचय, २०१५ म ये उघडक स ेले 
ेहे, हे खरे ेहे काय, 
(२) असल् यास, सदर प्रकरणी चौकशी करुन दोषीींवर कोणती कारवाई केली वा 
करण्यात येत ेहे, 
(३) नसल्यास, ववलींॅाची कारणे काय ेहेत ? 
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श्री. चांद्रिाांत पाटील : (१) होय. 
     राणी उींचगेाव ववववध काययकारी सेवा सहकारी सींस्थेच ेचअेरमन श्री. श्रीरींग शशींदे 
व िालना जिल्हा मयवतती  सहकारी ॅँक शाखेच ेश्री. ज्ञानेश्वर कोरड ेयाींनी सींगनमत 
करुन रु. १,९०,००० चा अपहार केलेला ेहे. 
(२) सदर प्रकरणी श्री. ज्ञानेश्वर कोरड े व ववववध काययकारी सेवा सहकारी सींस्थेच े
चअेरमन श्री. श्रीरींग शशींदे याींचेॅ ाॅत जिल्हा मयवतती  सहकारी ॅँकेच्या ददनाींक 
११.०५.२०१५ च्या सींचालक मींडळाच्या सभेतील ठरावानुसार श्री.कोरड ेयाींना ननलींॅीत 
करुन पोशलस स््ेशन अींॅड येथे सींॅींधधताींववरुद FIR क्र. ९८/२०१५ अन्वये गुन्हा 
दाखल करण्यात ेला ेहे. 
(३) प्रश्न उद् ावत नाही. 

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

िोळिाडी (ता.पनिेल, जज.रायगड) येथील आददिासी  
िसनतगहृाच्या भाड्याची रक्िम थिल्याबाबत 

(२) *  १९८१४   श्री.मनोहर भोईर (उरण), श्री.राधािृष्ट् ण विेे-पाटील (शशडी), 
श्री.अशमन पटेल (मुांबादेिी), श्री.अस्त् लम शेे (मालाड पजश्चम), श्री.सांतोष टारफे 
(िळमनुरी), श्री.नसीम ेान (चाांददिली), श्री.सांग्राम थोपटे (भोर) :   सन्माननीय 
आददिासी वििास मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) कोळवाडी (ता.पनवेल, जि.रायगड) येथील ेददवासी वसनतगहृाच्या भाड्याची 
रक्कम थकल्यामुळे तथेील ववदयार्थयाांना वसनतगहृाॅाहेर काढण्यात ेल्याची घ्ना 
माहे एवप्रल, २०१५ मये वा त्यासुमारास ननदशयनास ेली, हे खरे ेहे काय, 
(२) असल्यास, या ववरोधात तथेील मुलाींनी खाींदा कॉलनी येथील वसनतगहृात 
ीेंदोलन सुरू केले ेहे, हे ही खरे ेहे काय, 

(३) असल्यास, सदरच्या वसनतगहृाींच्या भाड्याची रक्कम थकववण्याची कारणे काय 
ेहेत तसेच नववन वसनतगहृासींदभायत शासनाने कोणती काययवाही केली वा करण्यात 
येत ेहे, 
(४) नसल्यास, ववलींॅाची कारणे काय ेहेत ? 
 

श्री. विष्ट् णु सिरा : (१) ददनाींक ०२.०४.२०१५ रोिी वसतीगहृाच े इमारत मालक व 
भोिन ठेकेदार याींच्यामये झालेल्या शाब्दीक वादावादीमुळे इमारत मालकाने रागाने 
भोिन गहृास व भोिन सादहत्य असलेल्या खोलीस कुलुप लावून ववदयुत पुरवठा ॅींद 
केल्याचा प्रकार घडला होता. मात्र प्रकल्प अधधकारी, पेण याींनी इमारत मालकाींशी 
सींपकय  साधून समिुत काढल्याने सदर भोिन गहृ व भोिन सादहत्याच्या खोलीचे 
कुलुप काही कालावधीतच उघडण्यात ेले. 
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(२) वरील घ्नेची मादहती कोळवाडी वसतीगहृातील ववदयार्थयाांनी खाींदा कॉलनी 
वसतीगहृातील ववदयार्थयाांना ददल्याने खाींदा कॉलनी वसतीगहृातील काही ववदयाथती  
कोळवाडी येथील वसतीगहृात ेले होत.े त्यावेळी कोळवाडी वसतीगहृातील ८५ 
ववदयाथती  दद. ०२.०४.२०१५ रोिी खाींदा कॉलनीतील वसतीगहृातील मुलाींसमवेत गेले 
होते, हे खरे ेहे. 
(३) ेददवासी मुलाींच े शासक य वसतीगहृ कोळवाडी, पनवेल (नवीन) येथील 
वसतीगहृ इमारतीच ेभाड ेतरतुदी अभावी प्रलींबॅत होत.े ेता अथयसींकल्पीय ववतरण 
प्रणालीवर तरतुद प्राप्त झाली असल्याने दद.०८.०७.२०१५ रोिी इमारत भाडयाची 
देयके कोषागारात सादर केली असून रक्कम ेहरीत करुन इमारत मालकास 
भाडयाची रक्कम अदा करण्याची काययवाही गहृपाल स्तरावरुन करण्यात येईल. तसेच 
प्रस्तूत वसतीगहृासाठी पनवेल येथील ॅी.एङ महाववदयालयाची ररकामी असलेली 
इमारत तात्पुरत्या स्वरुपात शमळणेॅाॅत उच्च व तींत्र शशक्षण ववभागाकड ेपाठपुरावा 
सुरु ेहे. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

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

िाडा (जज.पालघर) तालुक् यातील िाडा-देिगाि  
रस्त्त्याच्या िामामध्ये झालेला गैरव्यिहार 

  

(३) *  २१७७२   श्री.सुभाष उफव  पांडडतशेठ पाटील (अशलबाग), श्री.धैयवशील पाटील 
(पेण), श्री.जीिा गावित (िळिण) :   सन्माननीय सािवजननि बाांधिाम (सािवजननि 
उपक्रम िगळून) मांरी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) वाडा (जि.पालघर) तालुक् यातील सावयिननक ॅाींधकाम ववभागाअींतगयत पालघर-
वाडा-देवगाव रस् ता .क.मी. ६१/०० त े ६३/०० या साखळम ये ववशेष दरुुस् ती 
कामाींसाठी ४३ लाख रुपयाींच्या अींदािपत्रक य रकमेस प्रशासक य मान् यता देण्यात 
ेली, हे खरे ेहे काय, 
(२) असल् यास, उपरोक् त .क.मी. म ये ववशेष दरुुस् तीच े वा .करकोळ दरुुस् तीच े
कोणतेही काम न करता उपलब्ध ४३ लाख रुपये ननधीतून मे.हषयद एन.गींधे 
कन् स् रक् शन कीं पनीला ८ लाख रुपयाींचा धनादेश देण्यात ेला, हे खरे ेहे काय, 
(३) असल् यास, कोणतहेी काम न करता मोिणी पुस् तकात ॅोगस नददी करणा-या 
सींॅींधधत अशभयींत् याींवर शासनाने कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत ेहे, 
(४) अदयाप कोणतीच कारवाई करण्यात ेली नसल् यास, ववलींॅाची कारणे काय 
ेहेत ? 
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श्री. चांद्रिाांत पाटील : (१) होय. 
     सदर कामास ववशेष दरुुस्ती काययक्रमाअींतगयत रु.५०.०० लक्ष रक्कमेस 
प्रशासक य मान्यता प्रदान करण्यात ेली ेहे. 
(२) नाही. 
     या रस्त्याच े दरुुस्तीच ेकाम प्रत्यक्षात झाले असून माचय-२०१५ अखेर मे.हषयद 
एन. गींधे कन्स्रक्शन कीं पनीला रु.६.६२ लक्ष रुपयाींचा धनादेश देण्यात ेला. 
(३) व (४) प्रत्यक्ष काम करण्यात ेले असल्याने प्रश्न उद् ावत नाही. 

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

शासनाने राज् यातील भूवििास ब िा अिसायनात  
िाढण्याचा घेतलेला ननणवय 

 

(४) *  १६४४७   डॉ.पतांगराि िदम (पलूस िडगेाि), श्री.विजय िडटे्टीिार (ब्रम्हपूरी), 
श्री.अशमन पटेल (मुांबादेिी), श्री.डी.पी.सािांत (नाांदेड उत्तर), श्री.िुणाल पाटील (धुळे 
ग्रामीण), श्री.पथृ् िीराज चव्हाण (िराड दषिण), अॅड.यशोमती ठािूर (सोनािणे) 
(नतिसा), श्री.नसीम ेान (चाांददिली), श्री.िसांतराि चव्हाण (नायगाांि), श्री.मधुिरराि 
चव्हाण (तुळजापूर), प्रा.विरेंद्र जगताप (धामणगाि रेल्िे), श्री.सुननल िेदार (सािनेर), 
श्री.जयिुमार गोरे (माण), श्री.सांतोष टारफे (िळमनुरी), श्री.अजजत पिार (बारामती), 
श्री.राणाजगजीतशसांह पाटील (उस्त्मानाबाद), श्री.अिधूत तटिरे (श्रीिधवन), श्री.िैभि 
वपचड (अिोले), श्री.भास्त्िर जाधि (गुहागर), श्री.रमेश िदम (मोहोळ), श्री.राहुल मोटे 
(पराांडा), श्री.हनुमांत डोळस (माळशशरस), श्री.पाांडुरांग बरोरा (शहापूर), श्री.जयांत पाटील 
(इस्त्लामपूर), श्री.जजतेंद्र आव् हाड (मुांब्रा िळिा), श्री.मिरांद जाधि-पाटील (िाई), 
श्री.हसन मुश्रीफ (िागल), श्री.गणपतराि देशमुे (साांगोले), श्री.अजय चौधरी 
(शशिडी), श्री.गोिधवन शमाव (अिोला पजश्चम), डॉ.सांजय िुटे (जळगाि जामोद), 
श्री.राहूल िुल (दौंड), श्री.राजेश िीरसागर (िोल्हापूर उत्तर), श्री.प्रिाश आबबटिर 
(राधानगरी), डॉ.सुजजत शमणचेिर (हातिणांगले), श्री.चांद्रदीप नरिे (िरिीर), 
श्री.रामचांद्र अिसरे (भांडारा), श्री.योगेश दटळेिर (हडपसर), श्री.राहुल जगताप 
(श्रीगोंदा), डॉ.शशशिाांत ेेडेिर (शसांदेेड राजा), श्री.गुलाबराि पाटील (जळगाि 
ग्रामीण), श्री.सुननल राऊत (विक्रोळी), श्री.सदा सरिणिर (मादहम), श्री.उल्हास पाटील 
(शशरोळ), श्री.सांजय पोतनीस (िशलना), श्री.अजुवन ेोतिर (जालना), श्री.ददलीप 
िळसे-पाटील (आांबेगाि), श्री.सांग्राम थोपटे (भोर), श्री.शशशिाांत शशांदे (िोरेगाि), 
श्री.किसन िथोरे (मुरबाड), श्री.ददपि चव्हाण (फलटण), श्री.सुरेश लाड (िजवत) :   
सन्माननीय सहिार मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज् याच् या कृषी व रामामीण ववकासात अत् यींत महत् वाची भूशमका ॅिावणा-या 
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भवूवकास ॅॅंका अवसायनात काढण् याचा ननणयय राज् य शासनाने माहे मे, २०१५ च् या 
दसु-या ेठवड्यात घेतला ेहे, हे खरे ेहे काय, 
(२) असल् यास, त् याची सवयसाधारण कारणे काय ेहेत, 
(३) तसेच सदर ॅँकाींच् या भववत याॅाॅत ननणयय घेण् यासाठी मा.ववत् त व ननयोिन 
मींत्री याींच् या अ यक्षतखेाली शासनाने सशमती नेमली होती, हे ही खरे ेहे काय, 
असल् यास, या सशमतीने कोणत ेननष कषय काढले ेहेत, 
(४) असल् यास, या भूववकास ॅँका अवसायनात काढल् यास शेतक-याींना कियसुववधा 
कशाप्रकारे देण्यात येणार ेहे तसेच ॅँकेतील कमयचा-याींॅाॅत शासनाची कोणती 
भूशमका ेहे ? 
  
श्री. चांद्रिाांत पाटील : (१) राज्य शासनाने १२ मे, २०१५ च्या मींत्रीमींडळ ॅैठक त    
भ-ुववकास ॅँकेॅाॅत धोरणात्मक ननणयय घेतला ेहे. 
(२) भ-ुववकास ॅँकेॅाॅत धोरणात्मक ननणयय घेण्याची कारणे खालील प्रमाणे ेहेत :- 
   (१) लघुग्ाने केलेल्या शशफारशीनुसार पुरेशी पतक्षमता नसणे. 
   (२) ॅँकेच ेपुनरुज्िीवन केल्यास रु.१२३.८८ को्ी नाॅाडयला परत करावी लागणे. 
   (३) नयाने कियवा्पासाठी ॅँकेकड ेननधी उपलब्ध नसणे. 
   (४) ॅँकेकडून शासनास किय येणे असल्याने शासनाची हमी शमळणार नाही. 
   (५) ॅँक ींग परवाना प्राप्त करण्यासाठी ेवश्यक असणाऱ्या ननकषाींची ॅँक पुतयता 
करीत नाही. 
   (६) वैदयनाथन प केिचा कालावधी सींपला असल्याने ॅँकेस कें द्र शासन/नाॅाडय 
कडून ेधथयक मदत शमळणार नाही. 
   (७) ररझहय ॅँकेच्या धोरणानुसार ७% CRAR ची पुतयता ॅँक करु शकत नाही. 
   (८) ॅँक परवान्या अभावी सभासदाींकडून ठेवी शमळण्याची शक्यता नाही. 
   (९) ॅँकाींची नक्त मुल्य उणे असणे व १७ वषायपासून शेतकऱ्याींना कियवा्प ॅींद 
असणे. 
(३) होय, भुववकास ॅँकाींच्या किय वसुलीच्या रकमेतून व शशखर ॅँकेकड े उपलब्ध 
असलेल्या रकमेतून कमयचाऱ्याींची उपदाने व इतर वैधाननक देणी व थक त वेतनाची 
रक्कम अदा करणे, सदर रक्कम कमी पडल्यास मालमत्ता ववक्र तुन उपलब्ध 
होणाऱ्या रकमेतुन अदा करणे, तसेच ॅँकेकडून शासनास येणे असलेली रक्कम 
रु.१८९७.२४ को्ीमये समायोिीत करणे, सन २०१२ मये शशखर ॅँकेच्या 
कमयचाऱ्याींना लागू केलेल्या स्वेच्छा ननवतृ्ती योिनेच्या सुत्रानुसार नुकसान भरपाईची 
रक्कम अदा करणे व कमयचाऱ्याींना ॅँकेच्या सेवेतुन कमी करणे, दैनींददन 
कामकािासाठी ेवश्यक कमयचारी वगय ठेवणे, इत्यादी प्रकारच ेननषकषय काढले ेहेत. 
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(४) भ-ुववकास ॅँका अवसायनात काढल्यास शेतकऱ्याींना किय सुववधा देण्यासाठी 
महाराषर सहकारी सींस्था अधधननयम १९६० च ेकलम १४२ अन्वये जिल्हा मयवतती  
ॅँकाींना मयम व ददघय मुदतीचा पुरवठा करण्यासाठी परवानगी देण्यात ेली ेहे. 
तसेच राष रीयकृत ॅँका, रामामीण ॅँका व खािगी ॅँकाींकडून शेतकऱ्याींना मयम व 
दीघय मुदतीचा किय पुरवठा करण्यात येतो. 
     भु-ववकास ॅँकेतील कमयचाऱ्याींच्याॅाॅतीत सन २०१२ मये शशखर ॅँकेच्या 
कमयचाऱ्याींना लागू केलेल्या स्वेच्छा ननवतृ्ती योिनेच्या सुत्रानुसार नुकसान भरपाईची 
रक्कम अदा करणे व कमयचाऱ्याींना ॅँकेच्या सेवेतून कमी करणे, दैनींददन 
कामकािासाठी ेवश्यक कमयचारी वगय ठेवणे, अशा प्रकारची भुशमका ेहे. 

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

राज्यातील विद्याथी शशष्ट्यितृ्तीपासून िांधचत असल्याबाबत 
  

(५) *  २२०७२   श्री.सुधािर देशमुे (नागपूर पजश्चम), श्री.िृष्ट्णा ेोपड े (नागपूर 
पूिव), श्री.वििास िुां भारे (नागपूर मध्य), श्री.सुधािर िोहळे (नागपूर दषिण) :   
सन्माननीय सामाजजि न् याय मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज् यातील ५६ ्क् के ववदयार्थ याांच् या खात् यात शशष यवतृ् तीची रक् कम िमा 
करण् यात ेली असून अदयापपयांत ४४ ्क् के ववदयाथती  शशष यवतृ् तीपासुन वींधचत 
रादहलेले ेहेत, हे खरे ेहे काय, 
(२) असल् यास, राज् यात सन २०११-१२ म ये ७ लक्ष १२ हिार २४०, २०१२-१३ म ये 
१ लक्ष २० हिार ८५४, २०१३-१४ म ये १ लक्ष ६१ हिार ३२५ तर सन २०१४-१५ 
म ये ७ लक्ष ३३ हिार ९१ असे एकूण मागील चार वषायत १७ लक्ष २८ हिार १८० 
ववदयाथती  शशष यवतृ् तीपासून वींधचत रादहले होत,े हे ही खरे ेहे काय, 
(३) असल् यास, सन २०१४-१५ या वषायत १६ लक्ष ७६ हिार ९२५ ववदयार्थ याांपैक  ९ 
लक्ष ४३ हिार २८४ ववदयार्थ याांनाच दद. ३१ माचय, २०१५ रोिी शशष यवतृ् ती मींिूर 
करण् यात ेली, हे ही खरे ेहे काय, 
(४) असल् यास, यापैक  अनेक ॅोगस महाववदयालयाींनी सामाजिक न् याय ववभाग व 
ेददवासी ववकास ववभागाकडून मोठ्या प्रमाणात शशष यवतृ् ती हडप केल् याची प्रकरणे 
ननदशयनास ेली ेहेत, हे ही खरे ेहे काय, 
(५) असल् यास, अशा ॅोगस महाववदयालयाींच े सींस् थाचालक, प्राचायय याींच् या कामाची 
चौकशी करुन त् याींच् यावर कारवाई करण् यात ेली ेहे काय, तसेच उवयररत 
ववदयार्थ याांना अदयाप शशष यवतृ् तीच ेवा्प करण् यात न येण् याची कारणे काय, 
(६) नसल् यास, ववलींॅाची कारणे काय ेहेत ? 
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श्री. राजिुमार बडोले : (१) नाही. 
(२) नाही. 
(३) सन २०१४-१५ मये एकूण १६,६७,३८२ अिय प्राप्त झाले असून त्यापैक  
११,०३,६५२ इतके अिय ननकाली काढले असून ५,६३,७३० अिय प्रलींबॅत होत.े 
(४) नाही. 
(५) नाही. 
     प्रलींबॅत असलेले अिय छाननीसाठी महाववदयालय स्तरावर तसेच जिल्हयाच्या 
सहायक ेयुक्त स्तरावर प्रलींबॅत ेहेत. सदर प्रलींबॅत असलेले अिय सन २०१५-१६ 
मये ननकाली काढण्याची काययवाही करण्यात येत ेहे. 
(६) प्रश्न उद् ावत नाही. 

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

 

राज्य सहिारी बँिेला झालेल्या िोट्यिधी रुपयाांच्या 
नुिसानीची चौिशी िरण्याबाबत 

(६) *  १९६५६   डॉ.शशशिाांत ेेडिेर (शसांदेेड राजा), श्री.जयप्रिाश मुांदडा 
(बसमत), श्री.राजाभाऊ (पराग) िाजे (शसन्नर), श्री.गुलाबराि पाटील (जळगाि 
ग्रामीण), श्री.सुननल राऊत (विक्रोळी), डॉ.सांजय रायमुलिर (मेहिर), श्री.सुननल प्रभू 
(ददांडोशी), श्री.अजुवन ेोतिर (जालना), श्री.चांद्रिाांत सोनिणे (चोपडा), श्री.रुपेश म् हारे 
(शभिांडी पूिव), श्री.उल्हास पाटील (शशरोळ), श्री.सांजय पोतनीस (िशलना), श्री.सदा 
सरिणिर (मादहम), श्री.सुरेश हाळिणिर (इचलिरांजी), श्री.भरतशेठ गोगािले 
(महाड), श्री.प्रिाश आबबटिर (राधानगरी), श्री.अजय चौधरी (शशिडी), श्री.िैभि 
नाईि (िुडाळ), श्री.राजेश िीरसागर (िोल्हापूर उत्तर), श्री.मनोहर भोईर (उरण), 
श्री.सुरेश धानोरिर (िरोरा), डॉ.बालाजी किणीिर (अांबरनाथ), श्री.गणपत गायििाड 
(िल्याण पूिव) :   सन्माननीय सहिार मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील    
काय :- 
-६(१) महाराष र राज् य सहकारी ॅँकेतील समुारे १५०० को्ी रुपयाींच् या 
गैर यवहाराप्रकरणी प्र ाधधकृत अधधका-याींनी तत् काशलन सींचालकाींना दद. २९ ऑक् ्ोॅर, 
२०१४ रोिी वा त् या सुमारास नोद्सा पाठववल् या ेहेत, हे खरे ेहे काय, 

(२) असल् यास, सदर चौकशी .कती कालावधीत पूणय करण् याॅाॅत सहकार ेयुक् ताींनी 
ेदेश ददले ेहेत, 
(३) उक्त गैरयवहाराची चौकशी पूणय झाली ेहे काय, 
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(४) असल्यास, चौकशीच े ननषकषय काय ेहेत व त्यानुसार दोषी यक्तीींवर कोणती 
कारवाई केली वा करण्यात येत ेहे, 
(५) नसल्यास, ववलींॅाची कारणे काय ेहेत ? 

श्री. चांद्रिाांत पाटील : (१) होय. 
(२) व (३) सदर चौकशी पुणय करण्यासाठी प्राधधकृत अधधकाऱ्याींना दद. ३० नोहेंॅर, 
२०१५ पयांत मुदत ददली ेहे. सदर प्रकरणी चौकशी चालू ेहे. 
(४) प्रश्न उद् ावत  नाही. 
(५) प्रश्न उद् ावत  नाही. 

----------------- 
मुांबई-पुणे राष्ट् रीय महामागारच ेरुां दीिरण िरण्याबाबत 

(७) *  २१३३०   श्री.प्रशाांत ठािूर (पनिेल), श्री.समीर िुणािार (दहांगणघाट), 
श्री.सुरेश लाड (िजवत), श्री.भास्त्िर जाधि (गुहागर), श्री.रमेश िदम (मोहोळ), 
श्री.जजतेंद्र आव् हाड (मुांब्रा िळिा), श्री.किसन िथोरे (मुरबाड), श्री.पाांडुरांग बरोरा 
(शहापूर), श्री.अिधूत तटिरे (श्रीिधवन) :   सन्माननीय सािवजननि बाांधिाम 
(सािवजननि उपक्रम) मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मुींॅई-पुणे राष रीय महामागाांच े रुीं दीकरण मागील अनेक वषाांपासून प्रलींबॅत 
असल्याने खोपोली शशळफा्ा त ेखोपोली गाव यादरम् यान वाहतुक ची कदडी सातत् याने 
होत असुन अरुीं द रस् त् यामुळे वारींवार अपघात घडत असल् याच ेमाहे मे, २०१५ मये 
वा त् या दरम्यान ननदशयनास ेले ेहे, हे खरे ेहे काय, 
(२) असल् यास, उक् त रस् त् यावर अविड वाहने मोठ्या सीं येने धावत असताना अरुीं द 
रस्त्यामुळे त् याचा फ्का सवयच वाहनधारकाींना ॅसत ेहे, हे खरे ेहे काय, 
(३) असल् यास, महाराष र राज् य रस् त े ववकास महामींडळाच्या गलथान कारभारामुळे 
ेयेरॅीने अदयाप रुीं दीकरण केले नाही, हे ही खरी ेहे काय, 
(४) असल् यास, सदरहू रस् ता रुीं दीकरणाॅाॅत शासनाने कोणती काययवाही केली वा 
करण्यात येत ेहे , 
(५) नसल् यास, ववलींॅाची कारणे काय ेहेत ? 
 

श्री. एिनाथ शशांदे : (१) होय. 
(२) होय. 
(३) व (४) नाही. मुींॅई-पुणे राषरीय महामागायच्या एकुण ११७ .क.मी. लाींॅीपैक  
ॅहुताींश भागातील रस्त्याच्या चौपदरीकरणाच ेव मिॅुतीकरणाच ेकाम महाराषर राज्य 
रस्त ेववकास महामींडळाकडून पूणय करण्यात ेले ेहे. खोपोली शशळफा्ा त ेखोपोली 
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गाव लाींॅीसह उवयररत रस्त्याच्या चौपदीकरणाच ेकाम तसेच उड्डाण पूल, सेवा रस्त,े 
ेदी कामाींसाठी कें द्र शासनाने मींिूरी ददली असून पुढील काययवाही महाराषर राज्य 
रस्त ेववकास महामींडळाकडून करण्यात येत ेहे. 
(५) प्रश्न उद् ावत नाही. 

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

मौजे ननडी (ता.रोहा, जज.रायगड) येथील इजन्फननटी गॅस  
प्रिल्पाच्या बेिायदेशीर बाांधिामाबाबत 

(८) *  १८९५०   श्री.अिधूत तटिरे (श्रीिधवन), श्री.रमेश िदम (मोहोळ), श्री.राहुल 
जगताप (श्रीगोंदा), श्री.जजतेंद्र आव् हाड (मुांब्रा िळिा), श्री.धैयवशील पाटील (पेण), 
श्री.सुभाष उफव  पांडडतशेठ पाटील (अशलबाग), श्री.जीिा गावित (िळिण) :   
सन्माननीय पयाविरण मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मौिे ननडी (ता.रोहा, जि.रायगड) गावाच्या हद्दीत मुींॅई - गोवा महामागायलगत 
इजन्फनन्ी ग स प्रायहे् शल.कीं पनीकडून उभारण्यात येणाऱ्या काॅयन डायऑक्साईड 
वायुच्या प्रकल्पाला स्थाननक रामामस्थाींनी ववरोध केला ेहे, हे खरे ेहे काय, 
(२) असल् यास, या प्रकल् पाला शासनाची परवानगी नसतानाही प्रकल् पाच े ॅाींधकाम 
ॅेकायदेशीरररत् या सुरु केले ेहे, हे ही खरे ेह काय, 
(३) असल् यास, ननडी गावापासून २०० मी्रच्या ेत हा प्रकल्प असल्यामुळे 
नागरीकाींच्या ेरोग्यास धोकादायक ेहे, हे खरे ेहे काय, 
(४) असल् यास, याप्रकरणी शासनाने चौकशी केली ेहे काय, त्यात काय ेढळून 
ेले ेहे व त् यानुसार पुढे कोणती काययवाही करण् यात ेली वा येत ेहे, 
(५) नसल् यास, ववलींॅाची कारणे काय ेहेत ? 
 

श्री. रामदास िदम : (१) होय. 
(२) या प्रकल्पाला महाराषर प्रदषूण ननयींत्रण मींडळाने उदयोग उभारण्यासाठीचे 
सींमतीपत्र (Consent to establishment) ददनाींक १९.३.२०१५ रोिी ददलेले ेहे. 
सदर प्रकल्प दहरया सींवगायमये मोडत असून या प्रस्ताववत प्रकल्पामधून 
औदयोधगक साींडपाणी, घातक कचरा याींची ननशमयती होणार नसून उत्पादन 
प्र.क्रयेमधून कोणत्याही प्रकारच े प्रदवुषत वायू उत्सजियत होणार नाहीत. सया 
प्रकल्पाच ेॅाींधकाम सुरु असून अदयाप उत्पादन सुरु झालेले नाही. 
(३) सदर प्रकल्पाच ेउत्पादन अदयापही सुरु न झाल्यामुळे नागररकाींच्या ेरोग्यास 
धोका असण्याचा प्रश्न उद् ावत नाही. 
(४) व (५) प्रश्न उद् ावत नाही. 

----------------- 
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िोकिसरे (ता.िैभििाडी) येथील उड्डाणपूलाच ेिाम सुरु िरण्याबाबत 

  

(९) *  १९४८९   श्री.िैभि नाईि (िुडाळ) :   सन्माननीय सािवजननि बाांधिाम 
(सािवजननि उपक्रम िगळून) मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) कोल् हापूर-ववियदगुय हा राज् य मागय असून कोल् हापूर – गगनॅावडा - करुळ घा् – 
वैभववाडी – तळेरे - ववियदगुय या मागायवर वैभववाडी तालुकयाच् या दठकाणापासून १.५ 
.कमी अींतरावर को.कसरे येथे असलेल् या रेल् वे फा्कातून प्रवासी व वाहनचालक 
िाताना मोठ्या प्रमाणात होणारे अपघात व वाढत े मतृ् युच े प्रमाण रोखण् यासाठी 
उड्डाणपूल मींिूर होऊन त् याचे सव्क्षण झाले, हे खरे ेहे काय, 
(२) असल् यास, सदर उड्डाणपूलाच ेकाम सुरु न होण् याची कारणे काय ेहेत, 
(३) सदर उड्डाणपूलाच्या ॅाींधकामाची सदय:जस्थती काय ेहे ? 
  
श्री. चांद्रिाांत पाटील : (१) होय, खरे ेहे. 
    रस् त् याच् या .क.मी. ६६/३५० म ये प्रस् ताववत उड्डाणपूलाच ेसव्क्षणाच ेकाम पूणय 
झाले ेहे. 
(२) व (३) उड्डाण पूलाच् या कामास रु. ३९४.६९ लक्ष इतक् या रकमेस प्रशासक य 
मान् यता प्रदान करण् यात ेली ेहे. काम राज् य व रेल् वेच् या ५०:५० ्क् के 
सहभागातून करण् यात येणार ेहे. उड्डाण पूलाच े काम भारतीय रेल् वे व िोड 
रस् त् याींच े काम सावयिननक ॅाींधकाम ववभागामाफय त करण् यात येणार ेहे. पुलाच् या 
िोड रस्त् यासाठी ेवश् यक िशमनीच् या भुसपादनाच े काम महाराष र शासनामाफय त 
करण् यात येत ेहे. भूसींपादनाचा प्रस् ताव जिल् हाधधकारी शसींधुदगूय याींचेकड े सादर 
करण् यात ेला असून भूसींपादनाची काययवाही प्रगतीत ेहे. 

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

परभणी जजल् हा ननयोजन वििास योजनेअांतगवत ई-ननविदा  
प्रकक्रयेत लाेो रुपयाांचा झालेला गैरव् यिहार  

  

(१०) *  २०३९८   डॉ.अननल बोंड े (मोशी) :   सन्माननीय सािवजननि बाांधिाम 
(सािवजननि उपक्रम िगळून) मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) परभणी जिल् हा ननयोिन ववकास योिनेअींतगयत २०१४-१५ या वषायसाठी मींिुर 
झालेल् या कामाींच् या ई-ननववदा प्र.क्रयेत लाखो रुपयाींचा गैर यवहार झाल् याच े माहे 
माचय, २०१५ म ये ननदशयनास ेले, हे खरे ेहे काय, 
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(२) असल् यास, सदर प्रकरणात लाखो रुपयाींचा गैर यवहार करणाऱ् या अधधका-याींना 
ननलींबॅत करुन त् याींचवेर कारवाई करण् यात यावी अशी मागणी स् थाननक 
लोकप्रनतननधी तसेच मा.ववरोधी पक्षनेते, ववधानसभा याींनी मा.मींत्री, सावयिननक 
ॅाींधकाम याींचकेड ेददनाींक २३ माचय, २०१५ वा त् यासुमारास केली, हे खरे ेहे काय, 
(३) असल् यास, गैर यवहाराची सववस् तर मादहती शासनाला ददली असतानाही या 
प्रकरणी कोणतीही कारवाई न करण् याची कारणे काय ेहेत, 
(४) असल्यास, गैर यवहार करणा-या सींॅींधधत अधधकाऱ् याींवर शासनाने कोणती 
कारवाई केली वा करण्यात येत ेहे, 
(५) नसल्यास, ववलींॅाची कारणे काय ेहेत ? 
  
श्री. चांद्रिाांत पाटील : (१) व (२) 
     याॅाॅत, मा.ववरोधी पक्षनेते, ववधानसभा याींच ेददनाींक ३१/३/२०१५ च ेपत्र तसेच 
श्री.शसताराम धचमािी घनदा्, मािी ेमदार याींची ददनाींक १९/३/२०१५ रोिीची 
तक्रार प्राप्त झाली ेहे. 
(३) व (४) तक्रारीच्या अनुषींगाने चौकशी करुन शासनास अहवाल सादर करण्याॅाॅत 
अधीक्षक अशभयींता, दक्षता व गुण ननयींत्रण मींडळ, औरींगाॅाद याींना ननद्श देण्यात 
ेले ेहेत. 
     चौकशी अहवाल प्राप्त झाल्यावर पुढील योग्य ती काययवाही करण्यात येईल. 
(५) प्रश्न उद् ावत नाही. 

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

शशिराज फाईन आटवस शलथो िक् सव येथील  
िमवचा-याांना िेतन ि इतर लाभ शमळण्याबाबत 

  

(११) *  २११२७   डॉ.शमशलांद माने (नागपूर उत्तर) :   सन्माननीय उद्योग मांरी 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्य शासनाचा उपक्रम असलेल् या शशवराि फाईन े य्स शलथो वक् सय या 
मुद्रणालयाच ेसन १९८४ मये राष रीयीकरण केल् याने  तथेील कमयचा-याींना वेतन व 
लाभ शमळणे अपेक्षक्षत असतानाही शमळाले नाहीत, हे खरे ेहे काय, 
(२) असल्यास, मुद्रणालयातील ४५० कामगाराींचा न् याय शमळण् याच्या प्रनतक्षेत मतृ् यू 
झाला,  हे ही खरे ेहे काय, 
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(३) असल्यास, कामगाराींना २ को्ी रक् कम देणे असल् याने शासनाला सदर 
मुद्रणालयाची ४५ को्ीींची मालमत् ता प्राप् त झाली ेहे, हे ही खरे ेहे काय, 
(४) असल्यास, मतृ् यू झालेल् या ४५० कामगाराींच्या वारसाींना शासनाकडून मदत 
देण्यात ेली ेहे काय, 
(५) नसल् यास, ववलींॅाची कारणे काय ेहेत ? 
 

श्री. सुभाष देसाई : (१) हे खरे नाही. 
     मे. शशवराि फाईन े य् शलथो वक्सय, नागपूर या मुद्रणालयाची सुरुवात नागपूर 
येथील धनव्े कु्ुींबॅयाींनी खािगी स्वरुपात केली होती. तथावप, भागीदारी सींस्था, 
यवस्थापन व कामगार याींचमेये कलह (वाद) ननमायण झाल्याने ददनाींक १७/५/१९७९ 
मये मुद्रणालय ॅींद पडले. त्यामुळे सावयिननक दहत, ॅेरोिगार झालेले कामगार व 
त्याींच्यावर अवलींॅून असलेले त्याींच े कु्ुींॅ व या मुद्रणालयाची काययक्षमता या सवय 
ॅाॅीींचा ववचार करुन या मुद्रणालयाच े “दद शशवराि फाईन े य् शलथो वक्सय 
(ॲक् वीझीशन ॲण्ड रान्सफर ऑफ अींडर्ेक ींग) ॲक्् १९८४” नुसार राषरीयीकरण 
करण्यात ेले ेहे. तेंहापासून तथेील कमयचाऱ्याींना .कमान वेतन कायदा, १९४८ 
अींतगयत वेतन प्रदान करण्यात येत ेहे. 
(२) हे खरे नाही. 
     शशवराि फाईन े य्स शलथो वक्सय,नागपूर हे मुद्रणालय शासक य मुद्रण 
सींचालनालयाकड ेसुपूदय केल्यानींतर सेवेत असताींना ३० कमयचाऱ्याींच ेननधन झाले ेहे. 
(३) शशवराि फाईन े य्स शलथो वक्सय, नागपूर या मुद्रणालयातील कमयचाऱ्याींना 
.कमान वेतन कायदा १९४८ नुसार देय असलेले वेतन भत्त े प्रदान करण्यात ेले 
असून त्या अनुषींगाने त्याींना कोणतीही रक्कम देय नाही. 
     तसेच या मुद्रणालयाचे “दद शशवराि फाईन े य् शलथो वक्सय (ॲक् वीझीशन 
ॲण्ड रान्सफर ऑफ अींडर्ेक ींग) ॲक्् १९८४ नुसार राषरीयीकरण करण्यात ेले 
असल्याने मुद्रणालयाची मालमत्ता शासनाकड े ननदहत ेहे. सदय:जस्थतीत सदर 
मुद्रणालयाच ेमुल्याींकन झालेले नाही. 
(४) सदर मुद्रणालयाच ेयवस्थापन ददनाींक ६/६/१९९४ पासून मुद्रण सींचालनालयाकडे 
सुपूदय करण्यात ेले ेहे. त्यावेळी हिेरी प्ावरील काययरत ३३० कमयचाऱ्याींपैक  
ददनाींक २७/१०/२०१४ पयांत ३० कमयचारी मतृ्यू झालेले ेहेत. मतृ्यू झालेल्या 
कमयचाऱ्याींच्या वारसाींना .कमान वेतन कायदा १९४८ अींतगयत अनुजे्ञय सेवा उपदानाची 
रक्कम व भववषय ननवायह ननधीची रक्कम अदा करण्यात ेली ेहे. 
(५) प्रश्न उद् ावत नाही. 

----------------- 
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अमरािती जजल् ्यातील मेळघाटातील शेति-याांिरीता राबविण्यात  

येणाऱ्या विविध शेती योजनेत झालेला गैरव्यिहार  
  

(१२) *  १६९६९   प्रा.विरेंद्र जगताप (धामणगाि रेल्िे), श्री.अशमन पटेल (मुांबादेिी), 
अॅड.यशोमती ठािूर (सोनािणे) (नतिसा), श्री.रुपेश म् हारे (शभिांडी पूिव), श्री.प्रभुदास 
शभलािेिर (मेळघाट), डॉ.सांजय रायमुलिर (मेहिर) :   सन्माननीय आददिासी 
वििास मांरी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) मेळघा्ातील २० ेददवासी शेतकऱ्याींच्या शेतात ववववध योिना राॅववण्यासाठी 
मींिूर केलेले ५२ लाख रुपये कीं त्रा्दार व ेददवासी उपायुक्त याींनी सींगनमत करुन, 
सदर योिनेचा लाभ मेळघा्ातील शेतकऱ्याींना न देता चाींदरूॅािार येथील शेतकऱ्याींना 
ददल्याॅाॅतच्या तक्रारी तथेील नागररकाींनी जिल्हाधधकारी, अप्पर ेयुक्त, ेददवासी 
ववकास ववभाग याींना माहे मे २०१५ मये वा त्यादरम्यान केल्या ेहेत, हे खरे ेहे 
काय, 

(२) असल् यास, सन २०१३-१४ म ये अनुसूधचत िमातीींच् या शेतक-याींसाठी शासनातफ् 
शेततळ्याची योिना मींिूर करण् यात ेली त् यानुसार मेळघा्ातील ेददवासीच् या 
शेतातील ववववध कामासाठी अथयसहाय्य देण् यात येणे या कररता ेददवासीींच् या 
ववकासाकरीता मींिूर ननधीतून कागदोपत्री लाभाथती  दाखवीत सींॅींधधत सींस् थेकडून लाखो 
रुपयाींचा गैर यवहार करण् यात ेला, हे ही खरे ेहे काय, 
(३) असल्यास, शेतकऱ्याींच्या शेतातील कामे पूणय झाल्यावर शासनाकड ेअहवाल देणे 
व पूणय झालेल्या योिनेची छायाधचत्रे काढून अहवालासोॅत देणे ेवश्यक असतानाही 
याॅाॅत कोणताही पुरावा शासनाकड े ददला नाही तसेच ॅोगस लाभाथती  दाखवून 
शासनाकडून अनतररक्त वाढीव ननधी रुपये १३ लाख मींिूर करुन घेतले, हे ही खरे 
ेहे काय, 
(४) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली ेहे काय, चौकशीत काय 
ेढळून ेले व तदनुसार मेळघा्ातील ेददवासी शेतकऱ्याींच्या योिनेत ॅोगस 
लाभाथती  दाखवून गैरयवहार करणाऱ्या सींॅींधधत कीं त्रा्दार व अधधकाऱ्याींववरुद 
शासनाने कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत ेहे, 
(५) नसल्यास, ववलींॅाची कारणे काय ेहेत ? 

श्री. विष्ट् णु सिरा : (१) होय, स् थाननक लोकप्रनतननधी, जिल्हा पररषद, अमरावती 
याींनी दद. १६/०५/२०१५ रोिीच्या पत्रान्वये तक्रार केली ेहे. 
(२) हे खरे नाही. 
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     सदर योिनेच्या अींमलॅिावणीची काययवाही सदयजस्थतीत सुरु ेहे. ननवड 
केलेले २० लाभाथती  हे ता.धारणी व धचखलदरा, जि. अमरावती येथील ेहेत. 
(३) हे खरे नाही. 
     सदर योिनेसाठी शासनाकडून कोणत्याही प्रकारच े अनतररक्त/वाढीव अनुदान 
मींिुर झालेले नाही. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 
(५) वरील प्रमाणे. 

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

राज् यात महाराष्ट् र राज् य मागव पिरिहन मांडळाच् या 
 सिव बसेसना टोलमधून िगळण् याबाबत 

  

(१३) *  २५५५२   श्रीमती सांध् यादेिी देसाई-िुपेिर (चांदगड), श्री.जजतेंद्र आव् हाड 
(मुांब्रा िळिा), श्री.रमेश िदम (मोहोळ) :   सन्माननीय सािवजननि बाांधिाम 
(सािवजननि उपक्रम िगळून) मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज् यात महाराष र राज् य मागय पररवहन मींडळाच् या सवय ॅसेसना ्ोलमधून 
वगळण् याची घोषणा शासनाने करुन अदयाप (माहे मे, २०१५ अखेर) ्ोलमुक् ती 
देण् यात ेली नाही, हे खरे ेहे काय, 
(२) तसेच, महाराष र राज् य मागय पररवहन मींडळाच् या सवय ॅसेसना ्ोलमधून सवलत 
देण् याची मागणी, स् थाननक लोकप्रनतननधी, चींदगड याींनी ददनाींक १५ िून, २०१५ रािी 
मा.पररवहन मींत्री याींचकेडे  केली ेहे, हे ही खरे ेहे काय, 
(३) असल् यास, प्रश् न भाग (१) व (२) ॅाॅत शासनामाफय त चौकशी केली ेहे काय, 
(४) असल् यास, चौकशीत काय ेढळून ेले व तदनुसार महाराष र राज् य मागय 
पररवहन मींडळाच् या सवय ॅसेसना ्ोलमुक् ती देणेॅाॅत शासनाने कोणती काययवाही 
केली वा करण् यात येत ेहे, 
(५) नसल् यास, ववलींॅाची कारणे काय ेहेत ? 
  
श्री. चांद्रिाांत पाटील : (१) हे खरे नाही. 
     सावयिननक ॅाींधकाम ववभागातील १९ प्रकल् पाींवरील २७ व महाराष र राज् य रस् त े
ववकास महामींडळाच् या १२ प्रकल् पाींवरील २६ अशा एकूण ५३ पथकर स् थानकाींवर 
महाराष र राज् य मागय पररवहन महामींडळाच् या ॅसेसना ददनाींक १ िून २०१५ पासून 
पथकरातून सू् देण् यात ेली ेहे, 
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(२) होय. 
      मा.पररवहन मींत्री, याींचेकड ेसदरच ेपत्र दद. १५/६/२०१५ रोिी प्राप् त झाले ेहे. 
मात्र तत् पवूती च म्हणिे ददनाींक १ िून, २०१५ पासून शासनाने महाराष र राज् य मागय 
पररवहन महामींडळाच् या ॅसेसना पथकरातून सू् देण् यात ेली ेहे, 
(३) प्रश् न उद् ावत नाही. 
(४) प्रश् न उद् ावत नाही. 
(५) प्रश् न उद् ावत नाही. 

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

िल्याण अहमदनगर राष्ट् रीय महामागाविरील  
िळण मागावची दरुुस्त् ती िरण् याबाबत 

(१४) *  २१८११   श्री.नरेंद्र पिार (िल्याण पजश्चम) :   सन्माननीय सािवजननि 
बाांधिाम (सािवजननि उपक्रम िगळून) मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) कल्याण अहमदनगर क्रमाींक २२२ या राष रीय महामागायवरील तीउता उतार व अनेक 
धोकादायक वळणे यामुळे असीं य अपघात होऊन ६५ िणाींना िीव गमवावा  
लागल् याच ेननदशयनास ेले ेहे, हे खरे ेहे काय, 
(२) असल् यास, या महामागायवर ये-िा करणाऱ्या वाहनाींच् या सुरक्षेववषयी प्रश् न ननमायण 
झाला ेहे, हे ही खरे ेहे काय, 
(३) असल् यास,  या महामागायवरील वळण दरुुस् त करण् यासाठी शासनाकडून कोणती 
काययवाही करण् यात ेली वा येत ेहे, 
(४) नसल्यास, ववलींॅाची कारणे काय ेहेत ? 
 
श्री. चांद्रिाांत पाटील : (१) अींशत: खरे ेहे. 
(२) व (३) 
     या रस्त्यावरील वाहनाींच्या सुरक्षक्षततेच्या दृष्ीने माळशेि घा्ामये वळण 
सुधारणा, मोऱ्याींच्या शभींतीींची पुनॅाांधणी, क्र श  ॅररअर ॅसववणे व दरीकडील ॅािूला 
ेधार शभींती (रर्ेननींग वॉल) ॅाींधणे अशी रस्त ेसुरक्षाववषयक कामे करण्यात ेलेली 
असून काही कामे प्रगतीपथावर ेहेत. तसेच सदर महामागायवर अपघात घडू नयेत 
याकरीता माळशेि घा्ासह रस्त्यावरील वळणे, उतार तसेच सींभाय अपघातप्रवण 
क्षेत्रात वाहन चालकाींना धोक्याचा इशारा देणारे फलक दठकदठकाणी लावण्यात ेलेले 
ेहेत. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

----------------- 
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महाराष्ट् र लोिसेिा आयोगाने ननिड िेलेल् या  

उमेदिाराची जात प्रमाणपरे बनािट असल् याबाबत 
  

(१५) *  १६८४२   अॅड.यशोमती ठािूर (सोनािणे) (नतिसा), श्री.अशमन पटेल 
(मुांबादेिी), श्री.सांतोष टारफे (िळमनुरी), प्रा.विरेंद्र जगताप (धामणगाि रेल्िे), श्री.सदा 
सरिणिर (मादहम), श्री.रुपेश म् हारे (शभिांडी पूिव), श्री.उल्हास पाटील (शशरोळ), 
श्री.सुननल राऊत (विक्रोळी), श्री.अजुवन ेोतिर (जालना), श्री.सांजय पोतनीस 
(िशलना), डॉ.शमशलांद माने (नागपूर उत्तर), श्री.अतुल सािे (औरांगाबाद 
पूिव), श्री.सुभाष साबणे (देगलूर) :   सन्माननीय आददिासी वििास मांरी पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) महाराष र लोकसेवा माफय त  सन २०१४ म ये  ननवड झालेल्या ४३७ उमेदवाराींपैक  
२५ उमेदवाराींनी उपजिल्हाधधकारी ववक्र कर ेयुक्त, उपमुय काययकारी अधधकारी, 
नायॅ तहशसलदार, मींत्रालय कक्ष अधधकारी, ग्ववकास अधधकारी ेणण उपअधधक्षक-
भूमीअशभलेख इत्यादी पदासाठी सादर केलेली िात प्रमाणपत्रे ॅनाव् असल्याचे 
ेददवासी सींशोधन व प्रशशक्षण सींस्था, पुणे याींच्या माहे एवप्रल-मे, २०१५ च्या 
दरम्यान ननदशयनास ेले, हे खरे ेहे काय, 
(२) तसेच राज्यातील लोकसेवा ेयोगामाफय त ननवड झालेल्या अनुसूधचत िमाती 
अींतगयत मन्नेरवारलू व महादेव कोळी या ेददवासी िमातीच्या उमेदवाराचा वैध 
ठरववण्यात ेलेल्या िात वैधता प्रमाणपत्राची पुनयछाननी मा.ेयुक्त, ेददवासी 
सींशोधन व प्रशशक्षण सींस्था याींच्याकडून करण्यात येत ेहे, हे खरे ेहे काय, 
(३) असल्यास, या ॅाॅत शासनाने चौकशी केली ेहे काय, तसेच ेददवासी 
नसतानाही उमेदवाराींना ेददवासी प्रमाणपत्रे देणा-या अधधका-याींववरुद व ॅनाव् 
प्रमाणपत्रे सादर करणा-या उमेदवाराींववरुद कोणती कारवाई करण्यात ेली वा 
करण्यात येत ेहे, 
(४) नसल्यास, ववलींॅाची कारणे काय ेहेत तसेच ननवड रद्द झालेल्या उमेदवाराींच्या 
िागाींवर अन्य उमेदवाराींची ननवड करण्यासाठी कोणती काययवाही करण्यात ेली वा 
येत ेहे ? 
 

श्री. विष्ट् णु सिरा : (१) सामान्य प्रशासन ववभाग, मींत्रालय याींच ेदद.१५ एवप्रल, २०१५ 
च्या पत्रानुसार ेददवासी ववभागाने दद.२१ एवप्रल, २०१५ अन्वये पाठववलेल्या पत्राच्या 
ेधारे महाराषर लोकसेवा ेयोगातफ् ननवड झालेल्या उमेदवारापैंक  ४६ अनुसूधचत 
िमातीच्या उमेदवाराींच्या िात वैधता प्रमाणपत्र प्रकरणाची ेयुक्त, ेददवासी 
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सींशोधन व प्रशशक्षण सींस्था, पुणे याींनी छाननी केली. त्यापैंक  २५ उमेदवाराींच्या 
प्रकरणाींमये अनुसूधचत िमातीची वैधता प्रमाणपत्रे सींशयसास्पद असल्याच े दद.२८ 
एवप्रल, २०१५ च्या पत्रान्वये त्याींनी कळववले ेहे. 
(२) ेयुक्त, ेददवासी सींशोधन व प्रशशक्षण सींस्था, पुणे याींच्या अधधनस्त 
असलेल्या सह ेयुक्त, अनुसूधचत िमाती प्रमाणपत्र तपासणी सशमत्याींकडून या 
प्रकरणाींची पुनयछाननी/पुनयतपासणी करण्यात येत ेहे. 
(३) व (४) सदर प्रकरणी काही उमेदवाराींकडून मा.उच्च न्यायालयात रर् याधचका 
दाखल  करण्यात ेल्या असून मा.उच्च न्यायालय, मुींॅई, औरींगाॅाद खींडपीठ याींनी 
ददनाींक २ िुल,ै २०१५ रोिी सदर प्रकरणी सामान्य प्रशासन ववभागाने पुढील 
ेकजस्मक व सींभायता ववचारात घेऊन याधचकाकत्याांना तात्पुरत्या स्वरुपात सेवेत 
रुिू करुन घ्यावे, असे ेदेश पाररत करुन याधचका ननकाली काढलेली ेहे. 
त्यानुसार स्थधगती देण्यात ेलेल्या सींॅींधीत उमेदवाराींना ननयुक्ती देण्याची काययवाही 
सामान्य प्रशासन ववभागाकडून करण्यात येत ेहे. 
 

----------------- 
  
सािवजननि बाांधिाम विभाग, औरांगाबाद येथील विविध िामाांच े३ हजार ६४८ मेजर 

बुि (िाम मापि पुजस्त्तिा) गहाळ झाल्याबाबत 
  

(१६) *  १७२८०   श्री.राहुल बोंदे्र (धचेली), श्री.विजय िडटे्टीिार (ब्रम्हपूरी), 
श्री.अशमन पटेल (मुांबादेिी), श्री.डी.पी.सािांत (नाांदेड उत्तर), श्री.सांतोष टारफे 
(िळमनुरी), श्री.योगेश सागर (चारिोप), श्री.हिरष वपांपळे (मुनतवजापूर), श्री.अशमत 
साटम (अांधेरी पजश्चम), श्री.सांतोष दानिे (भोिरदन), िुमारी प्रणणती शशांदे (सोलापूर 
शहर मध्य), श्री.अतुल सािे (औरांगाबाद पूिव), डॉ.सांजय रायमुलिर (मेहिर), 
श्री.विजय औटी (पारनेर), श्रीमती अशमता चव्हाण (भोिर) :   सन्माननीय 
सािवजननि बाांधिाम (सािवजननि उपक्रम िगळून) मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
  

(१) सावयिननक ॅाींधकाम ववभाग, औरींगाॅाद येथील ववववध कामाींच े ३ हिार ६४८ 
मेिर ॅुक (काम मापक पुजस्तका) गहाळ झाले असल्याचे माहे मे, २०१५ म ये वा 
त्या सुमारास ननदशयनास ेले ेहे, हे खरे ेहे काय, 
(२) असल्यास, सावयिननक ॅाींधकाम उत्तर ववभागातील सवायधधक ९७१ मेिर ॅूक 
गहाळ झाले असून उप ववभाग क्रमाींक १ मधील ८३७ मेिरॅुक गहाळ झाले ेहेत,  
हे खरे ेहे काय, 
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(३) असल्यास, िालन्यातील सावयिननक ॅाींधकाम ववभागातील क्रमाींक १ मधील ९८३ 
मोिमाप पुजस्तका (एमॅी) तसेच लातूरच्या सावयिननक ॅाींधकाम ववभागातील ७११ 
मोिमाप पुजस्तका गायॅ झाल्यामुळे को्यवधी रुपयाींची ॅोगस कामे दडपली 
िाण्याची शक्यता ेहे, हे ही खरे ेहे काय, 
(४) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली ेहे काय, असल्यास चौकशीत 
काय ेढळून ेले व त्यानुसार सींॅींधधत दोषी यक्तीींववरुद कोणती कारवाई केली 
वा करण्यात येत ेहे ? 
 

श्री. चांद्रिाांत पाटील : (१) नाही. 
     तथावप, १४५३ मोिमाप पुजस्तका मोिणीसाठी उपलब् ध झाल् या नाहीत. या 
मोिमाप पजुस्तका ज् या अशभयींत् याींकड/ेअधधका-याींकड/ेकमयचा-याींकड े उपलब् ध ेहेत 
त् याींना सदर मोिमाप पुजस्तका त् वरीत मोिणीकरीता सादर करण् याॅाॅत सवय 
सींॅींधधत काययकारी अशभयींत् याींमाफय त सूधचत करण् यात ेले ेहे. 
(२) सावयिननक ॅाींधकाम ववभाग उत् तर औरींगाॅाद याींच् याकडील ३४६ मोिमाप 
पुजस्तका व ॅाींधकाम उपववभाग क्र. १ मधील ८३ मोिमाप पुजस्तका मोिणीसाठी 
उपलब् ध झालेल् या नाहीत. या मोिमाप पुजस्तका त् वरीत मोिणीकरीता सादर 
करण् याॅाॅत सवय सींॅींधधत उप अशभयींता/कननष ठ अशभयींता/शाखा अशभयींता/कमयचा-
याींना सूधचत करण् यात ेले ेहे. 
(३) िालना जिल् ्यातील सावयिननक ॅाींधकाम ववभाग क्र. १ मधील ७९७ मोिमाप 
पुजस्तका मोिणीसाठी उपलब् ध झाल् या नाहीत. या मोिमाप पुजस्तका त् वरीत 
मोिणीकररता सादर करण् याॅाॅत सवय सींॅींधधत काययकारी अशभयींता/उप अशभयींता/ 
कननष ठ अशभयींता/ शाखा अशभयींता/ इतर अधधकारी व कमयचा-याींना सूधचत करण् यात 
ेले ेहे. 
(४) मोिमाप पुजस्तकाींचा ेढावा घेण् याच ेकाम प्रगतीत ेहे. तसेच यामुळे ॅोगस 
कामे दडपली गेल् याची शक् यता नाही. 

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

मोहळ तालुक्यातील (जज.सोलापूर) महालक्ष्मी सहिारी दधू उत्पादि सांस्त्थेला 
मागासिगीय सांस्त्था असल्याच ेदशविून िजव देण् यात आल् याबाबत 

(१७) *  २३९३५   श्री.प्रतापराि धचेलीिर (लोहा), श्री.उल्हास पाटील (शशरोळ) :   
सन्माननीय सामाजजि न् याय मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मोहळ तालुक्यातील (जि.सोलापूर) महालक्ष्मी सहकारी दधू उत्पादक सींस्थेला 
मागासवगती य सींस्था असल्याच ेदाखवून अण्णाभाऊ साठे महामींडळाकडून ५ को्ी ५० 
लक्ष रूपये किय देण्यात ेले ेहे, हे खरे ेहे काय, 
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(२) असल्यास, या सींपूणय प्रकरणाची चौकशी केली असता या सींस्थेच े पदाधधकारी 
मातींग समाि व तत् सम १२ पो्िातीपैक  नसल्याची मादहती माहे मे, २०१५ च्या 
शेव्च्या ेठवड्यात वा त्या सुमारास ननदशयनास ेली ेहे, हे खरे ेहे काय, 
(३) असल्यास, सदर सींस्थेच े अयक्ष, सधचव व इतर पदाधधकारी मराठा वा इतर 
समािाच ेेहेत, हे ही खरे ेहे काय, 
(४) असल्यास, या प्रकरणाची शासनाने चौकशी केली ेहे काय असल्यास चौकशीच े
ननषकषय काय ेहेत व याप्रकरणी पुढे सींॅींधधत दोषी अधधकाऱ्याींवर / कमयचाऱ्याींवर 
कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत ेहे वा याॅाॅतची सदय:जस्थती काय ेहे, 
(५) नसल्यास, ववलींॅाची कारणे काय ेहेत ? 
  
श्री. राजिुमार बडोले : (१), (२), (३) होय, हे खरे ेहे. 
(४) व (५) सीेयडी, पुणे व ेयुक्त, समािकल्याण ेयुक्तालय, पुणे याींच्यामाफय त 
सदर प्रकरणाची चौकशी चालू ेहे. 

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

    राज्यातील सांिटग्रस्त्त शतेि-याांच् या पीििजावची फेररचना तीनऐिजी 
पाच िषावत िरुन व् याजाचा दर िमी िरण् याबाबत 

  

(१८) *  १९२४४   श्री.बाबुराि पाचणे (शशरुर), श्री.िुणाल पाटील (धुळे ग्रामीण) :   
सन्माननीय सहिार मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज् यातील सींक्रामस् त  शेतक-याींच् या पीककिायची फेररचना तीन जविी पाच 
वषायत करुन  यािाचा दर ६% पयांत कमी करण् याचा ननणयय लवकरच घेतला िाईल 
असे मा.मु यमींत्री महोदयाींनी ददनाींक २० मे, २०१५ रोिी िादहर केले ेहे, हे खरे 
ेहे काय, 
(२) असल् यास, पुणे जिल् ्यातीत सवयच शेतक-याींना पुणे जिल् हा सहकारी ॅँकेमाफय त 
३ लाख रुपयाींच ेवपक किय ०%  यािदाराने देण् यात येत ेहे, हे खरे ेहे काय, 
(३) असल् यास, राज् यातील सवय राष रीयीकृत ॅँकामधून शेतक-याींना पीक किय ०% 
 यािदराने देण् याॅाॅत शासनस् तरावरुन कोणती काययवाही केली वा करण्यात येत 
ेहे, 
(४) नसल्यास, ववलींॅाची कारणे काय ेहेत ? 
 

श्री. चांद्रिाांत पाटील : (१) राज्यातील सींक्रामस्त शेतकऱ्याींच्या पीककिायची फेररचना 
तीन जविी पाच वषायत करुन यािाचा दर ६% पयांत कमी करण्याचा ननणयय 
मा.मुयमींत्री महोदयाींनी िाहीर केला हे खरे ेहे. 
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(२) नाही. 
     मुदतीत पीक किय परतफेड करणाऱ्या शेतकऱ्याींना पुणे जिल्हा मयवतती  
सहकारी ॅँकेमाफय त 
     (१) १ लाख पयांतच ेपीक किायसाठी ० % यािदर 
     (२) १ लाख त े ३ लाख पयांतच े पीक किायसाठी १% याि दर ेकारला 
िातो. 
(३) मुदतीत पीक किय परतफेड करणाऱ्या शेतकऱ्याींना राषरीयकृत ॅँकेमाफय त 
     (१) १ लाख पयांतच ेपीक किायसाठी ० % यािदर 
     (२) १ लाख त े ३ लाख पयांतच े पीक किायसाठी २% याि दर ेकारला 
िातो. 
(४) लागू नाही. 

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

मेहिर तालुक्यातील ( जज.बुलढाणा) डॉ.बाबासाहेब आांबेडिर शासिीय 
िसनतगहृातील विद्याथ् यारच् या समस्त् या सोडविण् याबाबत 

  

(१९) *  १९७५९   डॉ.सांजय रायमुलिर (मेहिर) :   सन्माननीय सामाजजि न् याय 
मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) डॉ.ॅाॅासाहेॅ ीेंॅेडकर शासक य वसनतगहृातील (ता.मेहकर, जि.ॅुलढाणा)  
ववदयार्थ याांना प् यायला ेणण ेींघोळीला पाणी नसल् याची ॅाॅ ददनाींक १५ एवप्रल, 
२०१५ रोिी वा त्या सुमारास  स् थाननक लोकप्रनतननधीींनी समािकल् याण ववभागाच े
ेयुक् त याींच् या ननदशयनास ेणून ददली, हे खरे ेहे काय 
(२) तसेच उक्त वसनतगहृाम ये गत तीन वषायपासून अनागददी कारभार सरुु असून 
तक्रार करुनही कारवाई होत नसल् याॅाॅतच ेलेखी ननवेदन स् थाननक लोकप्रनतननधीींनी 
ददनाींक १७ एवप्रल, २०१५ रोिी वा त् यासुमारास मा.समािकल् याण मींत्री याींच् याकडे 
ददले ेहे, हे ही खरे ेहे काय, 
(३) असल्यास ॅाॅ १ च्या अनुषींगाने या प्रकरणी गहृपाल व सींॅींधधत अधधका-याींवर  
कारवाई करण् याच ेेदेश ेयुक् ताींनी ददले, हे खरे ेहे काय व या वसनतगहृातील 
ववदयार्थ याांची पाण् याची समस् या सोडववण् यात ेली ेहे काय, 
(४) तसेच ॅाॅ २ च्या ननवेदनानुसार शासनाने चौकशी केली ेहे काय, त् यात काय 
ेढळून ेले, चौकशीनुसार पढेु कोणती काययवाही केली वा करण् यात येत ेहे, 
(५) नसल् यास, ववलींॅाची कारणे ेहेत ? 
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श्री. राजिुमार बडोले : (१) होय, हे खरे ेहे. 
(२) वसनतगहृाींतील समस्याींॅाॅत असे कोणतहेी लेखी ननवेदन ददल्याच ेेढळून येत 
नाही. 
(३) दोन्ही वसनतगहृाींतील ववदयार्थयाांच्या पाण्याची व इतर समस्या सोडववण्यात 
ेलेल्या असून वसनतगहृ यवजस्थत सुरु ेहे. 
(४) वसनतगहृाींतील समस्याींॅाॅत असे कोणतहेी लेखी ननवेदन ददल्याच ेेढळून न 
ेल्याने चौकशी .कीं वा काययवाहीचा प्रश्न उद् ावत नाही. 
(५) प्रश्न उद् ावत नाही. 

----------------- 
मौजे आणी (जज.यितमाळ) येथील भगिांत पतसांस्त् थेत  

१ िोटी ७ लाे रुपयाांचा झालेला अपहार 

(२०) *  २४५६८   श्री.मदन येरािार (यितमाळ), श्री.राजेंद्र नजरधने (उमरेेड), 
श्री.सांजजिरेड्डी बोदिुरिार (िणी) :   सन्माननीय सहिार मांरी पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
(१) मौिे ेणती  (जि.यवतमाळ) येथील भगवींत बॅगर शेती सहकारी पतसींस् थेत 
तब् ॅल रु.१ को्ी ७ लाखाींचा अपहार झाला, हे खरे ेहे काय, 

(२) असल् यास, याॅाॅतची  तक्रार श्री. रामदास लक्ष् मण येरावार व ठेवीदाराींनी ेणती  
पोलीस स् ्ेशनकडे  केली, हे ही खरे ेहे काय, 
(३) असल् यास, सदर प्रकारात पतसींस् थेच े अ यक्ष व पदाधधकारी याींच् यासह     
कमयचा-याींवर अदयाप कोणताही गुन् हा दाखल झालेला नाही, हे ही खरे ेहे काय, 
(४) असल् यास, या पतसींस् थेचे अींकेक्षण सहकार खात् याच् या ज् या कमयचा-याींकडून झाले 
त् याींनी िाणीवपूवयक या गैर यवहाराकड ेदलुयक्ष केले होत,े हे ही खरे ेहे काय, 
(५) असल् यास, उक्त प्रकरणी  शासनाने चौकशी करुन पुढे कोणती  काययवाही केली 
वा करण् यात येत ेहे, 
(६) नसल्यास ववलींॅाची कारणे काय ? 

श्री. चांद्रिाांत पाटील : (१) व (२) होय. 
(३) नाही, सदर प्रकरणी ेणती  पोशलस स् ्ेशन जि.यवतमाळ येथे श्री. भगवींत बॅगर 
शेती सहकारी पतसींस् था मयाय. ेणती  या पतसींस् थेच े अ यक्ष व पदाधधकारी याींच् या 
ववरु द दद. १३.५.२०१५ रोिी एफ.ेय.ेर. क्र. १६२/१५ दाखल करण् यात ेला 
असून, पोशलसाींमाफय त पुढील तपास सुरु ेहे. 
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(४) नाही, माहे मे, २००२ त े २०१२ पयांतच े सदर सींस् थेच े फेरलेखापररक्षण 
लेखापररक्षक, शे्रणी-२, सहकारी सींस् था घा ी्ंिीस जि.यवतमाळ याींच् यामाफय त सुरु ेहे. 
फेरलेखापररक्षणात दोषी ेढळणा-या सींॅींधधताींवर कारवाई करण् यात येईल. 
(५) व (६) प्रश् न उद् ावत नाही. 

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

चांद्रपूर शहरातील रामनगर त ेदाताळा एमआयडीसी  
या मागाविरील इरई नदीिर पूल बाांधण्याबाबत 

(२१) *  २२१५४   श्री.नानाजी शामिुळे (चांद्रपूर) :   सन्माननीय सािवजननि 
बाांधिाम (सािवजननि उपक्रम िगळून) मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) चींद्रपूर शहरातील रामनगर त ेदाताळा एमेयडीसी या मागायवरील इरई नदीवर 
२.५ मी्र अजस्तत् वातील ॅुडीत पुलाजविी नवीन उींच पुलाच ेॅाींधकाम करण् यासाठी 
२४५.०० लक्ष इतक् या .कीं मतीच े प्राथशमक स् वरुपाच े अींदािपत्रक अधधक्षक अशभयींता 
सा.ॅा.मींडळ चींद्रपूर याींनी तयार केले असल् याच ेलेखी उत् तर मा.सावयिननक ॅाींधकाम 
मींत्री याींनी स् थाननक लोकप्रनतननधी याींना कपासू-२०१५/९९/प्र.क्र.३९/नन-१ अन् वये ददले 
ेहे, हे खरे ेहे काय, 

(२) असल् यास, सदर पुलाच े ॅाींधकाम चींद्रपूर शहराच् या ववकास ेराखडाअींतगयत 
प्रस् ताववत करण् यात ेले ेहे, हे ही खरे ेहे काय, 
(३) असल् यास, याॅाॅत शासनाने चौकशी केली ेहे काय, 
(४) असल् यास, चौकशीत काय ेढळून ेले व त् याअनुषींगाने चींद्रपूर शहर ते 
एमेयडीसी या मागायवरील इरई नदीवर उींच पुलाच े ॅाींधकामासाठी ननधी उपलब् ध 
झाला ेहे काय व ॅाींधकाम के हा पयांत सुरु करण् यात येणार ेहे, 
(५) नसल् यास,  ववलींॅाची कारणे काय ेहेत ? 

श्री. चांद्रिाांत पाटील : (१) व (२) होय. 
(३), (४) व (५) अधधक्षक अशभयींता, सावयिननक ॅाींधकाम मींडळ, चींद्रपूर याींनी ददनाींक 
२५.९.२०१३ च् या पत्रान् वये प्रश् नाधीन पुलाच् या ॅाींधकामाच े प्राथशमक स् वरुपाच े रुपये 
२४५०.०० लक्ष .कीं मतीच े अींदािपत्रक ‘’ चींद्रपूर शहर पींचशताब् दी महोत् सव’’ 
योिनेअींतगयत जिल् हाधधकारी, चींद्रपूर याींना प्रशासक य मान् यतसेाठी सादर केले ेहे. 
तथावप त् यास अदयाप मींिूरी प्राप् त झालेली नाही. 
       प्रश् नाधीन पूलाच ेकाम ननकष, मींिूरी व ननधी उपलब् धतेच् या अधीन राहून 
हाती घेण् याचा प्रयत् न राहील. 

----------------- 
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नाशशि जजल् ्यातील आददिासी झोपडपट्टीच े 

आगीमुळे नुिसान झाल् याबाबत 

(२२) *  १८८२५   श्रीमती ददवपिा चव्हाण (बागलाण), श्री.जजतेंद्र आव् हाड (मुांब्रा 
िळिा), श्री.रमेश िदम (मोहोळ), श्री.पाांडुरांग बरोरा (शहापूर), श्री.नरहरी णझरिाळ 
(ददांडोरी), श्री.किसन िथोरे (मुरबाड), डॉ.सुधािर भालेराि (उदगीर), श्री.शशशिाांत शशांदे 
(िोरेगाि), श्री.शामराि उफव  बाळासाहेब पाटील (िराड), श्री.भास्त्िर जाधि (गुहागर), 
श्री.िैभि वपचड (अिोले), श्री.अिधूत तटिरे (श्रीिधवन) :   सन्माननीय पुनिवसन ि 
मदत िायव पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) नाशशक जिल् ्यातील स्ाणा-देवळा रस् त् यावरील शहरालगतच् या मोरेनगर 
शशवारातील एकल य व अचानक नगरातील ेददवासी झोपडप्ीस ददनाींक १ मे, 
२०१५ रोिी वा त् यासुमारास लागलेल् या ेगीत  सुमारे ५० झोपड्या िळून खाक 
झाल् या व  धान् य, कपडलेत् ते, रोख रक् कम, फ्र ि, दरूदशयन सींच, .कराणा दकुान व 
सींसारोपयोगी सादहत् याच ेमोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले ेहे, हे खरे ेहे काय, 
(२) असल् यास, या ेगीची शासनामाफय त चौकशी करण् यात ेली ेले काय, 
असल् यास, त् यात काय ेढळून ेले ेहे, 
(३) तसेच ेगीमुळे नुकसान झालेल् या ेददवासी नुकसानरामस् ताींना शासनाने कोणती 
मदत केली वा करण् यात येत ेहे, 
(४) नसल्यास , ववलींॅाची कारणे काय ेहेत ? 
 
श्री. एिनाथराि ेडसे : (१) होय. नाशशक जिल्हयातील स्ाणा-देवळा रस्त्यावरील 
शहरालगतच्या मोरेनगर शशवारातील एकलय/अचानक नगरातील ेददवासी 
झोपडप्ीस ददनाींक ३०.४.२०१५ रोिी लागलेल्या ेगीत ९७ झोपडया िळून धान्य 
कपडलेत्त ेव सींसारोपयोगी वस्तुींच ेनुकसान झाले ेहे. 
(२) होय. सदर ेग अकस्मात लागल्याच ेप्राथशमक चौकशीत ेढळून ेले. 
(३) ेगीमुळे नुकसान झालेल्या नुकसान रामस्ताींना मदत देण्यात ेली ेहे. 
(४) प्रश्न उद् ावत  नाही. 

----------------- 
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जळगाि शहर ि तालुक् यातील पतसांस्त् थाांनी अथवसहाय्य घेिून मुदत  
सांपल् यानांतरही रक् िम शासनास अदा िेली नसल्याबाबत 

(२३) *  २५२८३   श्री.उन्मेश पाटील (चाळीसगाि), श्री.सुरेश (राजूमामा) भोळे 
(जळगाि शहर) :   सन्माननीय सहिार मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील   
काय :- 
  

(१) िळगाव शहर व तालुक् यातील २६ पतसींस् थाींनी ८ को्ी ८० लाख ५२ हिार ७२४ 
रुपये शासक य अथयसहाय्य घेवून मुदत सींपल् यानींतरही रक् कम शासनास अदा केली 
नसल् याच े ददनाींक २६ मे, २०१५ रोिी वा त् या सुमारास ेढळून ेले ेहे, हे खरे 
ेहे काय, 
(२) असल् यास, सदर सींस् थाींनी शासनाच े अथयसहाय्य रक् कम  परत न केल् यास 
महाराष र िन सींरामाम व सामाजिक सींघ्ना सवय सींस् था चालकाींच् या ववरोधात 
पोलीसात गुन् हे दाखल करणार ेहेत, हे खरे ेहे काय, 
(३) असल् यास, सदर प्रकरणी चौकशी करण् यात ेली ेहे काय, चौकशीनुसार २६ 
पतसींस् थाींनी थकववलेल् या शासक य अथयसहाय्याची रक् कम तातडीने देण् याच् या दृष ्ीने 
शासनाने कोणती काययवाही केली वा करण्यात येत ेहे, 
(४) नसल् यास, ववलींॅाची  कारणे काय ेहेत ? 
 

श्री. चांद्रिाांत पाटील : (१) दद.३१ मे, २०१५ अखेरपयांत िळगाींव शहर व तालुकयातील 
ेधथयकदृष ्या अडचणीत ेलेल् या २८ पतसींस् थाींकड ेशासनास येणे असलेली रक् कम 
रु. ९,७७,३२,५५० इतक  ेहे. 
(२) महाराष र िनसींरामाम व सामाजिक ववकास व श्रशमक सींघ्ना याींच् याकडून जिल् हा 
उपननॅींधक, सहकारी सींस् था, िळगाींव याींच् या कायायलयास कलम ८८ अन् वये 
िॅाॅदारी ननजश्चत केलेल् या प्रमाणपत्राींच् या प्रती शमळण् याॅाॅत व त्यानुसार दोषीींवर 
कारवाई सींस् था करणार असल् याॅाॅतच ेननवेदन प्राप् त झाले ेहे. 
(३) या सींदभायत २८ पतसींस् थाींकडून शशल् लक येणे वसुलीसाठी पुढील प्रमाणे प्रयत् न 
करण् यात येत ेहेत. 
     १. िळगाींव तालुक् यासाठी दोन स् वतींत्र वसुली पथकाची नेमणूक करुन वसुली 
पथकाींकडून सींस् थाींच् या हमीपत्र करुन ददलेल् या/िॅाॅदर सींचालकाींच् या िींगम 
मालमत् ता िप् त करण् याची मोहीम राॅववण् यात येत ेहे.  
     २. २८ पतसींस् थाींपैक  १० पींतसींस् थाींच् या स् वमालक च् या कलम १०० व ननयम ८५ 
अन् वये सींस् थेच् या नावे हस् ताींतरीत करण् यात ेलेल् या १४ मालमत् ताींचा शोध घेवून 
त् याींच् यावर िप् ती ॅोिे ॅसववण् याच ेकामकाि करण् यात येत ेहे. 
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     ३. ज् या १८ पतसींस् थाींकड े स् वमालक ची मालमत् ता नाही अशा अथयसहाय्य 
शमळण् याकामी हमीपत्र करुन ददलेल् या िॅाॅदार सींचालकाींच् या स् वमालक च् या 
मालमत् ताींचा शोध घेवून त् याींच् या नावे िप् ती ॅोझ ेॅसववण् याच ेकामकाि सुरु ेहे. 
     ४. मालमत् ताींची वािवी .कीं मत ननजश्चत करुन िाहीर शललावाने ववक्र  
करण् याच ेव त् यातून शासन अथयसहाय्याचा भरणा करुन घेण् याच ेकामकाि सुरु ेहे. 
(४) प्रश् न उद् ावत नाही. 

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

राजापूरमधील (जज.रत् नाधगरी) अजुवना नदीिर सौंदळ  
त ेराजापूरदरम्यान पूल बाांधण्याबाबत 

  

(२४) *  १९६०८   श्री.राजन साळिी (राजापूर) :   सन्माननीय सािवजननि बाांधिाम 
(सािवजननि उपक्रम िगळून) मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) रािापूर मधील (जि.रत् नाधगरी) पाचल करक पाींगरी ते रािापूरपयांत वाहणा-या 
अिुयना नदीवर सौंदळ त ेरािापूर अशा २० .क.मी दरम् यान कुठेही वाहतूक साठी पुल 
नसल् याने दळणवळणासाठी अत् यींत गैरसोयीच ेहोत ेहे, हे खरे ेहे काय, 

(२) असल् यास, या सींदभायत स् थाननक लोकप्रनतननधीींनी ददनाींक ८ एवप्रल, २०१५ रोिी 
व त् यानींतर अनेक वेळा मा.सावयिननक ॅाींधकाम मींत्री याींना पत्र यवहार करुनही 
अदयापी कोणतीच काययवाही झालेली नाही, हे खरे ेहे काय, 
(३) असल् यास, याॅाॅत शासनाने पाहणी केली ेहे काय, त् यात काय ेढळून ेले, 
(४) तदनुसार उक् त पुलास तात् काळ ननधी उपलब् ध करुन देण् याॅाॅत शासन स् तरावर 
काय काययवाही करण् यात ेली ेहे वा करण्यात येत ेहे, 
(५) नसल् यास, ववलींॅाची कारणे काय ेहेत ? 

श्री. चांद्रिाांत पाटील : (१) अींशतः खरे ेहे. 
      सौंदळ त े रािापूर पयांत वाहतुक साठी सौंदळ येथील अिुयना नदीवरील 
अजस्तत्वातील पुलामाग् व रा.मा.क्र. १५० व रा.मा.क्र. ६६ असे पयाययी रस् त ेउपलब् ध 
ेहेत. 
(२), (३), (४) व (५) मागणीकृत पूल गोठणे दोननवडे ीेंगले मागय रामा.मा. ८० या 
जिल् हास् तरीय रस् त् यावरील असल् याने प्रश् नाीं.कत पुलाचे काम जिल् हा ननयोिन 
सशमतीची मान् यता, ननकष व ननधीच् या उपलब् धतेनुसार हाती घेण् याच े प्रस् ताववत 
राहील. 

----------------- 
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इगतपुरी तालुक् यातील तहसील िायावलयाच्या इमारतीच े 
बाांधिाम ननिृष्ट्ट दजावच ेझाल्याबाबत 

  

(२५) *  १९१६४   श्री.अननल िदम (ननफाड), श्री.सुरेश धानोरिर (िरोरा) :   
सन्माननीय सािवजननि बाांधिाम (सािवजननि उपक्रम िगळून) मांरी पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
(१) इगतपुरी तालुक् यातील तहसील कायायलयासाठी शासनाने को्यवधी रुपये खचय 
करुन ॅाींधलेल्या नुतन इमारतीच े ॅाींधकाम ननकृष् असल् यामुळे महसुल प्रशासनाने 
इमारत ताब् यात घेण् यास नकार ददलेला ेहे, हे खरे ेहे काय, 

(२) असल्यास, ननकृष् ॅाींधकाम दिायमुळे शासनाच े को्यवधी रुपयाींच े नुकसान 
होणार ेहे, हे ही खरे ेहे काय, 
(३) असल् यास, या ॅाॅत शासनाने चौकशी केली ेहे काय, चौकशीत काय ेढळून 
ेले व त्यानुसार शासनाने कोणती काययवाही केली वा करण् यात येत ेहे, 
(४)  नसल्यास, ववलींॅाची कारणे काय ेहेत ?  

श्री. चांद्रिाांत पाटील : (१) व (२) हे खरे नाही. 
(३) या प्रकरणी दक्षता पथकाने प्रश्नाीं.कत कामाची पाहणी केली असून ननरीक्षणाअींती 
कामाचा दिाय सवयसाधारणपणे समाधानकारक असल्याच ेेढळून ेले ेहे, सदय: 
जस्थतीत कामाच्या वावानुसार मींिूर अींदािपत्रकात समाववष् असलेली कामे पूणय 
झाली ेहेत. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

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

बाभुळगाांि (येिला) ि रसलपूर (ननफाड) शाळाांतील मागासिगीय  
विद्याथ् यारना सादहत् य पुरविण् यात न आल् याबाबत 

 (२६) *  २३७६५   श्री.योगेश (बापू) घोलप (देिळाली) :   सन्माननीय सामाजजि 
न् याय मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) नाशशक जिल् ्यातील अनुसूधचत िातीच् या मुलाींच् या शासक य ननवासी ॅाभुळगाींव 
(येवला) व रसलपूर (ननफाड) या शाळाींतील मागासवगती य ववदयार्थ याांना सन २०१४-१५ 
या शैक्षणणक वषायत शालेय स् े्शनरी, व्या, क्रशमक पुस् तके इ. शैक्षणणक सादहत् य 
पुरववण् यात ेले नसल्याने त्याींच े शैक्षणणक नुकसान झाले तसेच उक्त वषायत 
ेींघोळीचा साॅण, कपड्याींचा साॅण, ्ुथपेस् ्, ्ुथब्रशही न पुरववल् यामुळे 
ववदयार्थ याांना खरुि व मुखदगुांधीमुळे पो्ाच ेववकार झाले असून  पालकाींनी ेपल्या 
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पाल् याींना शाळेतून काढून नेल्यामुळे त े शशक्षणापासून वींधचत रादहले, तसेच शाळाींची 
िुल,ै २०१४ ची प्सीं या कमी झाली, हे खरे ेहे काय, 
(२) तसेच, ववज्ञान प्रयोगशाळेच े सादहत् य पुरववण् यात ेले नसल्यामुळे वैज्ञाननक 
प्रयोगाींचा पुरेसा सराव न झाल् याने मागासवगती य ववदयार्थ याांच े शैक्षणणक नुकसान 
झाले, हे खरे ेहे काय, 
(३) असल्यास, उपरोक् त ॅाॅीींसाठीची प्राप् त तरतूद शासनास परत पाठववण् यात ेली, 
हे ही खरे ेहे काय, 
(४) असल् यास, उक्त प्रकरणी शासनाने कोणती काययवाही केली वा करण्यात येत 
ेहे,  
(५) नसल् यास, ववलींॅाची कारणे काय ेहेत ? 
  
श्री. राजिुमार बडोले : (१) नाही. 
     नाशशक जिल््यात अनुसूधचत िातीच्या मुलाींसाठी ॅाभुळगाींव (येवला) व 
रसलपूर (ननफाड) येथे शासक य ननवासी शाळा काययरत ेहेत. सन २०१४-१५ या 
वषायत सदर दोन्ही ननवासी शाळाींमये प्रवेशशत ववदयार्थयाांना सवय ेवश्यक शैक्षणणक 
सादहत्य तसेच दैनींददन गरिेचे सादहत्य पुरववण्यात ेलेले ेहे. 
     याॅाॅत, कोणत्याही ववदयार्थयाांने .कीं वा त्याच्या पालकाने कोणतीही तक्रार 
केलेली नसून दोन्ही ननवासी शाळाींतील ववदयाथती  प्सींया कमी झाल्याच ेेढळून 
येत नाही. 
(२) नाही. 
     ववदयार्थयाांना ववज्ञान प्रयोगशाळेच े सादहत्य पुरववण्यात ेले असून सदर 
सादहत्याचा वापर करुन ववदयार्थयाांकडून प्रयोगही करवून घेण्यात ेले ेहेत. 
(३) नाही. 
(४) व (५) प्रश्न उद् ावत नाही. 

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

सायन पनिेल महामागाविर आगरिाडी गाि मानेुदव  
येथे पादचारी उड्डाणपूल बाांधण्याबाबत 

 

(२७) *  १९६२७   श्री.तुिाराम िात े(अणुशक्ती नगर) :   सन्माननीय सािवजननि 
बाांधिाम (सािवजननि उपक्रम िगळून) मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) सायन पनवेल महामागायवर ेगरवाडी गाव मानखुदय येथे पादचारी उड्डाणपूल 
ॅाींधणेॅाॅत स्थाननक लोकप्रनतननधी, अणुशक् तीनगर याींनी ददनाींक ६ फेब्रुवारी, २०१५ 
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रोिी  मा.सहकार तथा सावयिननक ॅाींधकाम मींत्री याींना ननवेदन ददले ेहे, हे खरे 
ेहे काय, 
(२) असल् यास, सदर ननवेदनाच् या सींदभायत कोणती काययवाही करण् यात ेली वा 
करण् यात येत ेहे, 
(३) अदयापपयांत काययवाही केली नसल् यास ववलींॅाची कारणे काय ेहेत ? 
  
श्री. चांद्रिाांत पाटील : (१) होय 
(२) व (३) अजस्तत्वातील मानखुदय रेल्वे उड्डाणपुलाच्या रुीं दीकरणाच्या व उींची 
वाढववण्याॅाॅतचा प्रस्ताव रेल्वे ववभागाकड े मींिुरीस्तव पाठववला असून रेल्व े
ववभागाकडून मींिूरी प्राप्त झाल्यानींतर पादचारी उड्डाणपुल ॅाींधण्याच ेननयोिन ेहे. 

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

चेंबुर येथील िसनतगहृाांची दयनीय झालेली अिस्त्था  

(२८) *  २००८९   श्री.पराग अळिणी (विलेपाले), श्री.विजय औटी (पारनेर), 
श्री.अशमत साटम (अांधेरी पजश्चम), श्री. ओमप्रिाश ऊफव  बच्चु िडू(अचलपूर), 
श्री.गणपत गायििाड (िल्याण पूिव) :   सन्माननीय सामाजजि न् याय मांरी पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- (१) चेंॅुर मधील गरीॅ ववदयार्थ याांसाठी ॅाींधलेल् या 
वसनतगहृाींची गेल् या काही वषायत समािकल् याण ववभाग व सावयिननक ॅाींधकाम 
ववभागाने काहीच डागडूिी न केल् याने स या या इमारतीची अत् यींत दयनीय अवस् था 
झाल् याच ेननदशयनास ेले ेहे, हे खरे ेहे काय, 
(२) असल् यास, चेंॅूरम ये ॅेगसय होम या पररसरात १९९२ म ये सावयिननक ॅाींधकाम 
ववभागाने शभका-याींसाठी ॅाींधलेली इमारत काही वषाांनी समािकल् याण ववभागाकडे 
शशक्षणासाठी मुींॅईत दाखल झालेल् या ववदयार्थ याांसाठी वसनतगहृ करण् यासाठी ददलेली 
ेहे, हे ही खरे ेहे काय, 
(३) तसेच, गरीॅ ववदयार्थ याांच् या शशक्षणासाठी शासनाकडून दरवषती  करोडो रुपयाींचा 
ननधी वापरला िातो, मात्र हा ननधी या मुलाींपयांत पोहचतच नसल् याच े ननदशयनास 
ेले ेहे, हे ही खरे ेहे काय, 
(४) असल् यास, उक् त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली ेहे काय, त् यात काय ेढळून 
ेले व त् यानुषींगाने पुढे कोणती काययवाही केली वा करण् यात येत ेहे, 
(५) नसल् यास, ववलींॅाची कारणे काय ेहेत ? 
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श्री. राजिुमार बडोले : (१) होय, अींशत: खरे ेहे. 
(२) होय, चेंॅूर ॅेगसय होम पररसरात १९९२ मये ॅाींधलेल्या इमारतीमये पूवय 
ववभागीय समािकल्याण अधधकारी याींच े कायायलय काययरत होत े व सया तेथे 
ववदयार्थयाांच ेवसनतगहृ काययरत ेहे. 
(३) हे खरे नाही. 
(४) व (५) प्रश्न उद् ावत नाही. 

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

औरांगाबाद-धुळे राष्ट् रीय महामागाविर ेड्ड ेपडल्याबाबत 

(२९) *  २५१६६   श्री.अब् दलु सत्तार (शसल्लोड), श्री.अशमन पटेल (मुांबादेिी) :   
सन्माननीय सािवजननि बाांधिाम (सािवजननि उपक्रम िगळून) मांरी पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
(१) औरींगाॅाद-धुळे राष रीय महामागायवर अनेक ददवसाींपासून मोठमोठे खड्ड े पडले 
होत े यात अनेकाींना प्राण गमवावे लागले तर काहीींना कायमस् वरुपी अपींगत् व ेले 
याची दखल घेत प्रशासनाने या रस् त् यावरील खड्ड े ॅुिववण् याच े काम हाती घेतले 
ेहे, परींतु खड्ड े ॅुिवताना रस् त् यावरील अनेक खड्डे तसेच सोडण् यात ेले 
असल् याच ेमाहे मे, २०१५ दरम् यान ननदशयनास ेले ेहे, हे खरे ेहे काय, 

(२) असल् यास, या रस् त् यावरील खड्ड े अींदािपत्रकानुसार व ननकषानुसार 
ॅुिववण् याॅाॅत शासनाने कोणती काययवाही केली ेहे वा करण् यात येत ेहे, 
(३) अदयाप, कोणतीच काययवाही केली नसल् यास  ववलींॅाची कारणे काय ेहेत ? 

श्री. चांद्रिाांत पाटील : (१) नाही. 
(२) अींदािपत्राकानुसार व ननकषानुसार काययवाही करण्यात ेली ेहे. 
(३) प्रश्न उद् ावत नाही. 

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

सायन-पनिेल महामागावच् या िामात गैरव् यिहार झाल्याबाबत 

(३०) *  २२१८९   श्री.मांगेश िुडाळिर (िुलाव), श्री.रुपेश म् हारे (शभिांडी पूिव) :   
सन्माननीय सािवजननि बाांधिाम (सािवजननि उपक्रम िगळून) मांरी पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
(१) सायन-पनवेल महामागायच् या कामात गैर यवहार झाल् याचे माहे एवप्रल, २०१५ च् या 
सुमारास क गच् या अहवालात ननदशयनास ेले हे खरे ेहे काय, 
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(२) असल् यास, या अहवालानुसार या महामागायच् या कामात झालेल् या गैर यवहाराची 
चौकशी केली ेहे काय, त् यात काय ेढळून ेले, 
(३) चौकशीनुसार पुढे सींॅींधधताींवर कोणती कारवाई केली वा करण् यात येत ेहे, 
(४) अदयाप कोणतीच कारवाई केली नसल् यास, ववलींॅाची कारणे काय ेहेत ? 
 

श्री. चांद्रिाांत पाटील : (१) माहे एवप्रल, २०१५ मये क गचा अहवाल प्राप्त झाला 
असून त्यामये सदर कामात गैरयवहार झाला असा ननषकषय नाही. तथावप सदर 
क ग अहवालात नमूद मुद्दे हे ताींबत्रक व प्रशासक य स्वरुपाच ेअसून त्याॅाॅत पुढील 
काययवाही करणेत येत ेहे. 
(२) प्रश्न उद् ावत नाही. 
(३) प्रश्न उद् ावत नाही. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

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

मुांबईतील एिा िां पनीने मुस्त् लीम युििास नोिरी नािारल् याबाबत 

(३१) *  १६२९१   श्री.राधािृष्ट् ण विेे-पाटील (शशडी), श्री.नसीम ेान (चाांददिली), 
श्री.जजतेंद्र आव् हाड (मुांब्रा िळिा), डॉ.शशशिाांत ेेडिेर (शसांदेेड राजा), श्री.जयप्रिाश 
मुांदडा (बसमत), श्री.अननल बाबर (ेानापूर), डॉ.सांजय रायमुलिर (मेहिर), 
श्री.गुलाबराि पाटील (जळगाि ग्रामीण), श्री.अजुवन ेोतिर (जालना), श्री.मांगेश 
िुडाळिर (िुलाव), श्री.अब् दलु सत्तार (शसल्लोड), श्री.अशमन पटेल (मुांबादेिी), 
श्री.िुणाल पाटील (धुळे ग्रामीण), श्री.अशमत झनि (िरसोड), श्री.अस्त् लम शेे (मालाड 
पजश्चम), श्री.सांग्राम थोपटे (भोर), श्री.किशोर पाटील (पाचोरा), श्री.ननतशे राणे 
(िणििली), श्री.शशशिाांत शशांदे (िोरेगाि) :   सन्माननीय मुख्यमांरी पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
(१) मुींॅईतील हररकृष ण एक् स् पो य् प्रा.शल. या कीं पनीत एका मुस् लीम तरुणाने माक्द्ींग 
एक् झीक् युद् ह या पदासाठी अिय केला असता सदर कीं पनीकडून केवळ बॅगर मुस् लीम 
उमेदवाराींचीच ननयुक् ती करीत असल् याचा ई-मेल सदर मसु् लीम तरुणाच् या रमणमण 
दरू वनीवर ददनाींक १९ मे, २०१५ रोिी पाठववण् यात ेला, हे खरे ेहे काय, 

(२) असल् यास, सदर ॅाॅ ही भारतीय सींववधानाच् या कलम १५ (१) च े उल् लींघन 
करणारी ेहे, हे ही खरे ेहे काय, 
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(३) असल् यास, याप्रकरणी शासनाने चौकशी केली ेहे काय, चौकशीत काय ेढळून 
ेले व त् यानुसार सींॅींधधत कीं पनीवर कोणती काययवाही केली वा करण् यात येत ेहे, 
(४) नसल्यास , ववलींॅाची कारणे काय ेहेत ? 

श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) होय, हे खरे ेहे.  
(२) होय, हे खरे ेहे.  
(३) या प्रकरणी सदर कीं पनी व कीं पनी कमयचारी याींच्या ववरुद ॅीकेसी पोलीस ठाणे 
गु. र.क्र. ११२/१५, कलम १५३ (ॅ)(१)(ॅ) अन्वये गुन्हा दाखल करण्यात ेला असून 
पुढील तपास सुरु ेहे.  
(४) प्रश्न उद्भवत नाही.  

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

सोलापूर येथील आश्रमशाळेतील सुमारे १२०० शशिि-शशििेत् तर  
िमवचा-याांचा पगार थिविण्यात आल्याबाबत 

  

(३२) *  १६५५५   िुमारी प्रणणती शशांदे (सोलापूर शहर मध्य) :   सन्माननीय 
सामाजजि न् याय मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) सोलापूर येथील ेश्रमशाळेतील सुमारे १२०० शशक्षक- शशक्षकेत् त् ार कमयचा-याींचा 
दोन मदहन् याचा पगार थकला असून त् याींच् यावर उपासमारीची वेळ ेली असल् याच े
माहे मे, २०१५ मये वा त्यादरम् यान ननदशयनास ेले ेहे, हे खरे ेहे काय, 
(२) असल् यास, या ेश्रमशाळेतील शशक्षक शशक्षकेत् त् ार कमयचाऱ्याींचा थक त पगार  
देण् याॅाॅत शासनाने कोणती काययवाही केली ेहे वा करण् यात येत ेहे, 
(३)  नसल् यास,  ववलींॅाची कारणे काय ेहेत ? 
  
श्री. राजिुमार बडोले : (१) व (२) सोलापूर जिल्हयात स्वयींसेवी सींस्थाींमाफय त 
चालववल्या िाणाऱ्या वविाभिच्या ४२ प्राथशमक, ३१ मायशमक ेश्रमशाळा अशा 
एकूण ७३ ेश्रमशाळा ेहेत. सदर ेश्रमशाळाींमये शशक्षक व शशक्षकेत्तर कमयचारी 
शमळून एकूण १३४६ इतके कमयचारी ेहेत. सदर ेश्रमशाळाींतील कमयचाऱ्याींना मे, 
२०१५ अखेरपयांतच ेवेतन अदा करण्यात ेलेले ेहे. 
(३) प्रश्न उद् ावत  नाही. 

----------------- 
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चारोटी नाक् यािर (ता.डहाणू, जज.पालघर) उड्डाणपूलाच े 
बाांधिाम प्रलांबबत असल्याबाबत  

  

(३३) *  २३९९७   श्री.पास्त्िल धनारे (डहाणू) :   सन्माननीय सािवजननि बाांधिाम 
(सािवजननि उपक्रम िगळून) मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) पालघर जिल् ्यात मुींॅई महामागायवरील डहाणू तालुक् यात चारो्ी नाक् यावर 
उड्डाणपूल  ॅाींधण्यास ददनाींक ३० एवप्रल, २००८ मये मींिूरी शमळाली असता व 
वारींवार मुदतवाढ होऊन देखील सदर ॅाींधकाम रखडल् याने .कीं वा पूणय न झाल् याने 
चारो्ी नाक् यावर १२२ अपघातात ७८ ेददवासी ॅाींधवाच े प्राण गेले, महामागय 
ओलाींडताना िीव मुठीत धरुन िावे लागत असल्याच ेददनाींक १३ माचय, २०१५ रोिी 
वा त्या सुमारास ननदशयनास ेले ेहे, हे खरे ेहे काय, 
(२) असल् यास, सदर कामास ददनाींक २० फेब्रुवारी, २००९ रोिी सुरुवात करुन त ेकाम 
पूणय करण् यास ९१२ ददवसाचा मोठा कालावधी होऊनही उड्डाणपूल पूणय न झाल् याची 
कारणे काय, 
(३) असल्यास, सदर प्रकरणी शासनाने चौकशी केलेली ेहे काय तसेच चौकशीत 
काय ेढळून ेले ेहे, 
(४) नसल् यास, ववलींॅाची कारणे काय ेहेत ? 
  
श्री. चांद्रिाांत पाटील : (१) अींशत: खरे ेहे. 
(२) व (३) भारतीय राषरीय रािमागय प्राधधकरण मनोर याींच्याकडून प्राप्त 
अहवालानुसार, चारो्ी येथील नाक्याच्या िवळच गुलझारी नाला असल्याने 
उड्डाणपुल ॅाींधण्यात ताींबत्रक अडचणी ननदशयनास ेल्या. त्या अनुषींगाने व स्थाननक 
ेमदार व िनता याींच े मागणीच्या अनुषींगाने अन्य पयाययाींचा अ्यास करुन 
पावसाळयानींतर उड्डाणपुलाच ेकाम सुरु करण्याच ेअपेक्षक्षत ेहे. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

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

जातपडताळणी सशमत्याांच्या पदननशमवतीला मांजूरी  
देऊनही सशमत्या स्त्थापन न झाल्याबाबत 

  

(३४) *  १७६६४   श्री.सांग्राम थोपटे (भोर), श्री.विजय िडटे्टीिार (ब्रम्हपूरी), श्री.छगन 
भुजबळ (येिला), श्री.जजतेंद्र आव् हाड (मुांब्रा िळिा), श्री.रमेश िदम (मोहोळ), 
श्री.राणाजगजीतशसांह पाटील (उस्त्मानाबाद), श्री.ददलीप िळसे-पाटील (आांबेगाि), 
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श्री.अिधूत तटिरे (श्रीिधवन), श्री.िैभि वपचड (अिोले), श्री.भास्त्िर जाधि (गुहागर), 
श्री.हनुमांत डोळस (माळशशरस), श्री.दत्तारय भरणे (इांदापूर), श्री.बाबुराि पाचणे 
(शशरुर), श्री.किसन िथोरे (मुरबाड), श्री.गणपत गायििाड (िल्याण पूिव), डॉ.सुधािर 
भालेराि (उदगीर), डॉ.बालाजी किणीिर (अांबरनाथ), श्री.सुरेश (राजूमामा) भोळे 
(जळगाि शहर), श्री.राहूल िुल (दौंड), श्री.लक्ष्मण जगताप (धचांचिड), श्री.प्रशाांत बांब 
(गांगापूर), श्री.चांद्रिाांत सोनिणे (चोपडा), श्री.सुरेश हाळिणिर (इचलिरांजी), श्रीमती 
माधुरी शमसाळ (पिवती), श्री.विजय िाळे (शशिाजीनगर), श्री.योगेश दटळेिर (हडपसर), 
श्री.शभमराि तापिीर (ेडििासला), श्री.जगदीश मुळीि (िडगाि शेरी), श्री.अजजत 
पिार (बारामती), श्रीमती सुमन पाटील (तासगाि - ििठेमहाांिाळ), श्री.राहुल जगताप 
(श्रीगोंदा), श्री.मिरांद जाधि-पाटील (िाई), श्री. शामराि ऊफव  बाळासाहेब पाटील 
(िराड), श्री.पाांडुरांग बरोरा (शहापूर), श्री.सुरेश लाड (िजवत), श्री.शशशिाांत शशांदे 
(िोरेगाि), श्री.राहुल मोटे (पराांडा), श्री.ददपि चव्हाण (फलटण), श्रीमती ददवपिा 
चव्हाण (बागलाण), श्री.सांजय िेळिर (ठाणे), डॉ.सतीश (अण्णासाहेब) पाटील 
(एरांडोल), श्री.हसन मुश्रीफ (िागल), श्री.सांदीप नाईि (ऐरोली), श्री.सांजय साििारे 
(भुसािळ), श्री.हषविधवन सपिाळ (बुलढाणा) :   सन्माननीय सामाजजि न् याय मांरी 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज् यात जिल् हाननहाय िात वैधता प्रमाणपत्र पडताळणीच् या कामासाठी २७ न या 
सशमत् याींच् या पदननशमयतीला राज् य शासनाने माचय, २०१५ म ये  मींिुरी देऊनही सदर 
सशमत् या स् थापन न झाल् याने िातवैधता प्रमाणपत्र पडताळणीच ेकाम ॅींद झाल् याचे 
माहे मे २०१५ म ये वा त्यासुमारास ननदशयनास ेले, हे खरे ेहे काय, 
(२) असल् यास, न या शैक्षणणक वषायच् या पाश् वयभुशमवर शालेय तसेच महाववदयालयीन 
अ् यासक्रमाच् या प्रवेशासाठी मोठ्या प्रमाणात िातवैधता प्रमाणपत्रासाठी 
जिल् हास् तरावर अिय ेल् याने त् याचा ननप्ारा करण् यासाठी शासनामाफय त कोणती 
काययवाही करण् यात ेली वा येत ेहे, 
(३)  नसल् यास, ववलींॅाची कारणे काय ेहेत? 
 

श्री. राजिुमार बडोले : (१) नाही. 
     शासनाने २७ नववन िात प्रमाणपत्र पडताळणी सशमत्याींना मान्यता ददलेली 
नसून, सयाच्या १५ ववभागीय िात प्रमाणपत्र सशमत्याींजविी जिल्हा ननहाय ३६ 
सशमत्या करण्याचा ननणयय दद. २/३/२०१५ अन्वये घेण्यात ेलेला ेहे. जिल्हाननहाय 
सशमत्याींसाठी पदननशमयती प्रस्ताववत असल्याने अदयाप सदर सशमत्या कायायजन्वत 
झालेल्या नाहीत. तसेच या सशमत्या स्थापन न झाल्यामुळे िात वैधता प्रमाणपत्र 
पडताळणीच ेकाम ॅींद झालेले नाही. 
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(२) मे, २०१५ अखेर िात प्रमाणपत्र सशमत्याींकड े ३०,३७५ एवढी शैक्षणणक प्रकरणे 
प्रलींबॅत असून,ॅहुताींशी प्रकरणे त्रु्ीमुळे प्रलींबॅत ेहेत.त्यासींदभायत अियदाराींना 
वारींवार सींपकय  करुन कळववण्यात ेलेले असून, सशमत्याींकडील प्रलींबॅत प्रकरणे 
तातडीने ननकाली काढण्यात येत ेहेत. 
(३) प्रश्न उद् ावत नाही. 

----------------- 
िृषी उत् पन् न बाजार सशमतीने (निी मुांबई) गाळयाांच े 

िाटप िरुनही बाजार चालू न िेल्याबाबत 
  

(३५) *  २२३३९   श्रीमती मांदा म्हारे (बेलापूर) :   सन्माननीय पणन मांरी पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) कृषी उत् पन् न ॅािार सशमती मुींॅई (नवी मुींॅई जस्थत) येथील V वीींग मधील 
अनतररक् त भािीपाला ॅािारातील सुमारे २८५ गाळेधारकाींना लॉ्री प दतीने गाळ्याींचे 
वा्प करुन ेणण ॅािाराच ेउदघा्न करुनही ॅािार सशमतीने ॅािार चालू न करता 
ॅींद ठेवला ेहे, हे खरे ेहे काय, 
(२) असल् यास, गाळा घेण् यासाठी काढलेले किय व त् याच् या  यािाने गाळेधारक किय 
ॅािारी झाले असून उक् त ॅािार तातडीने चालु करण् यात यावा म् हणून कृषी उत् पन् न 
 यापारी वेल् फर असोशसएशने मा.पणन मींत्री, मा.मु यमींत्री याींचकेड ेवारींवार ननवेदने, 
अिय करुन ेणण मा.लोकप्रनतननधीनी माहे मे, २०१५ मये मा.मु यमींत्री याींचकेडे 
ननवेदन देऊन मागणी केली ेहे, हे खरे ेहे काय, 
(३) अदयापपयांत ॅािार चालू न करण् याची कारणे काय ेहेत, 
(४) उक् त ॅािार तातडीने चालू करण् याॅाॅत शासनाने कोणती काययवाही केली वा 
करण् यात येत ेहे, 
(५) नसल्यास ववलींॅाची कारणे काय ेहेत ? 
  
श्री. चांद्रिाांत पाटील : (१) हे खरे नाही. कृवष उत्पन्न ॅािार सशमतीने ॅािार ॅींद 
ठेवला नसून खरेदीदार नतकड ेिात नसल्याने गाळेधारक त्यात ववक्र  यवहार करीत 
नाहीत. 
(२) सदर गाळ्याींमये कृषी उत्पन्न पुरक शेतमाल खरेदी ववक्र चा यवसाय करण्यास 
परवानगी मागणारी ननववदने प्राप्त झाली ेहेत. 
(३), (४) व (५) उपरोक्त ववनींतीची कायदयातील तरतुदी इत्यादीींच्या अनुषींगाने 
तपासणी सुरु ेहे. 

----------------- 
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नाशशिमधील आददिासी वििास महामांडळाच्या  
भरती प्रकक्रयेत झालेला गैरव् यिहार  

(३६) *  १६६०९   श्रीमती ननमवला गावित (इगतपूरी), श्री.अशमन पटेल (मुांबादेिी), 
श्री.सांतोष टारफे (िळमनुरी), श्री.अस्त् लम शेे (मालाड पजश्चम), श्री.नसीम ेान 
(चाांददिली), श्री.सांग्राम थोपटे (भोर) :   सन्माननीय आददिासी वििास मांरी पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) नाशशकमधील ेददवासी ववकास महामींडळाच्या वररषठ अधधकारी भरती प्र.क्रयेत 
ऑनलाईन गैर यवहार झाल्याच ेमाहे एवप्रल, २०१५ मये ननदशयनास ेले ेहे, हे 
खरे ेहे काय, 
(२) असल्यास, शासनाने या भरती प्र.क्रयेसींदभायत चौकशी करुन काय काययवाही केली 
वा करण्यात येत ेहे, 
(३)  नसल्यास, ववलींॅाची कारणे काय ेहेत ? 
 

श्री. विष्ट् णु सिरा : (१) ेददवासी ववकास महामींडळाच्या अखत्यारीतील पदाींच्या 
भरती प्र.क्रयेॅाॅत शासन स्तरावर तक्रारी प्राप्त झालेल्या असून, वतृ्तपत्राींमये 
यासींॅींधीच्या ॅातम्या प्रशसद झालेल्या ेहेत, ही ॅाॅ खरी ेहे. 
(२) व (३) सदर भरती प्र.क्रयेसींदभायत प्राप्त तक्रारीींच्या अनुषींगाने सखोल चौकशी 
करुन अहवाल शासनास सादर करणेॅाॅतच्या सूचना ेददवासी ववकास महामींडळास 
शासनपत्र दद. ०३.०२.२०१५ व दद.२१.०५.२०१५ अन्वये देण्यात ेलेल्या ेहेत. 
त्यानुसार ेददवासी ववकास महामींडळाने दद. ११.०६.२०१५ रोिीच्या ेदेशान्वये अपर 
ेयुक्त, ेददवासी ववकास नाशशक याींचमेाफय त चौकशी करण्याच े ेदेश देण्यात 
ेले होत.े त्यानुसार अपर ेयुक्त,ेददवासी ववकास,नाशशक याींनी महामींडळास 
सादर केलेला चौकशी अहवाल महामींडळामाफय त दद.०६.०७.२०१५ च्या पत्रान्वये 
दद.०७.०७.२०१५ रोिी शासनास प्राप्त झालेला ेहे. सदर अहवालानुसार भरती 
प्रकरणी अननयशमतता .कीं वा गैरयवहार झाल्याच ेननदशयनास ेलेले नाही. 

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

लातूर त ेनाांदेड या राज् यमागावला जोडणा-या अहमदपूर त ेशशरुर  
ताजबांद या रस्त् त् याांची दरुािस्त् था झाल्याबाबत 

(३७) *  २०१८२   श्री.बसिराज पाटील (औसा) :   सन्माननीय सािवजननि 
बाांधिाम (सािवजननि उपक्रम िगळून) मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) लातूर त े नाींदेड या राज् यमागायला िोडणाऱ् या अहमदपूर त े शशरुर तािॅींद या 
सुमारे १० .कलोमी्र रस् त् याींची दरुवस् था झालेली असून साईड प्ायाही खचलेल् या 
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असल् याने सदरहू रस् त् यावरील खड्डयाींमुळे अपघाताींच े प्रमाण ददवसेंददवस वाढीस 
लागले असून या रस् त् यावरील दळणवळण करणा-या वाहन चालकाींना अनेक गींभीर  
समस् याींना सामोरे िाव ेलागत ेहे, हे खरे ेहे काय, 
(२) सदरहू रस् त् याींच ेमिॅूतीकरण, खडीकरण व डाींॅरीकरण करण् यात यावे यासाठी 
तथेील रामामस् थाींनी मा.सावयिननक ॅाींधकाम मींत्री, मा.पालकमींत्री, लातूर काययकारी 
अशभयींता, सावयिननक ॅाींधकाम ववभाग, लातूर सावयिननक ॅाींधकाम, उपववभाग, 
अहमदपूर जिल् हा इत्यादीींकडे  मागील २ वषायपासून सातत् याने मागणी केलेली ेहे, 
हे ही खरे ेहे काय, 
(३) असल् यास, अदयापी शशरुर तािॅींद-अहमदपूर याीं रस् त् याींच् या मिॅूतीकरण, 
खडीकरण व डाींॅरीकरण करण् याच ेकाम ेिशमतीस हाती न घेण् याची सवयसाधारण 
कारणे काय ेहेत, 
(४) सदर दरुवस् था झालेल् या रस् त् याींच् या दरुुस् तीच ेव डाींॅरीकरणाच ेकाम ववना ववलींॅ 
हाती  घेवून लवकरात लवकर पूणय करण् याच् या दृष ्ीने शासनाने कोणती  काययवाही  
केली ेहे वा करण्यात येत ेहे , 
(५) अदयाप कोणतीच काययवाही केली नसल्यास, ववलींॅाची कारणे काय ेहेत ? 
  
श्री. चांद्रिाांत पाटील : (१) व (२) अींशत: खरे ेहे. 
(३) व (४) उपरोक्त रस्ता हा कें द्रशासनाच ेरािपत्र दद. २२.०३.२०१३ अन्वये राषरीय 
महामागय क्र ३६१ म्हणून घोवषत झाला ेहे. डाींॅरीकरणाच्या कामाची ननववदा प्र.क्रया 
अींनतम ्प्प्यात असून लवकरच काम हाती घेण्यात येईल. 
(५) प्रश्न उद् ावत नाही. 

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

शसांदी विशाल विविध िायविारी सहिारी सांस्त्थेमध्ये रासायननि  
ेत ि बबयाणे िाटपामध्ये गैरव्यिहार झाल्याबाबत 

  

(३८) *  १९९४३   श्री.सुभाष भोईर (िल्याण ग्रामीण), श्री.सांजय िेळिर (ठाणे), 
श्री.प्रताप सरनाईि (ओिळा माजजिडा), श्री.गणपत गायििाड (िल्याण पूिव) :   
सन्माननीय सहिार मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) शसींदी ववशाल ववववध काययकारी सहकारी सींस् था मयायददत शसींदी र.नीं.२७३, शसींदी 
(रेल् वे) (ता.सेल,ू जि.वधाय) येथे शेतकऱ् याींकरीता असलेल् या रासायननक खत व बॅयाणे 
वा्पाम ये सींस् थेचे अ यक्ष व सधचव याींनी ननयम ॅा्य प दतीने वा्प केल् याने 
गैर यवहार झाल् याची माहे माचय, २०१५ म ये वा त् या सुमारास जिल् हा उपननॅींधक 
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वधाय व सेलू तालुका उपननॅींधक सहकारी सींस् था याींच् याकड ेलोकप्रनतनीधी याींनी तसेच 
नागरीकाींनी तक्रारी केलेल् या ेहेत, हे खरे ेहे काय, 

(२) असल् यास सींस् थेच् या गोदामातील रासायननक खत े व बॅयाणेचा साठा कमी 
झाल् याच ेननदशयनास ेले ेहे, हे खरे ेहे काय, 
(३) असल् यास, याॅाॅत शासनाने चौकशी केली ेहे काय, चौकशीत काय ेढळून 
ेले, त् यानुसार सींॅींधधत सींस् थेवर कोणती कारवाई केली वा करण् यात येत ेहे, 
(४) नसल् यास, ववलींॅाची कारणे काय ेहेत ? 

श्री. चांद्रिाांत पाटील : (१) होय हे खरे ेहे. 
(२) होय 
(३) प्राथशमक चौकशीनुसार बॅयाणे व खत ववक्र  मये रु. ९,५५,४४०/- रुपयाचा 
अपहार झाल्याच े ननदशयनास ेलेले असुन सदर अपहारास सींस्थेच े कमयचारी श्री. 
चाींदेकर हे िॅाॅदार असल्याच े ददसून येत.े त्यामुळे सींस्थेने त्याींना दद. १५/५/२०१५ 
पासून ननलींबॅत केलेले ेहे. सदर प्रकरणाची चौकशी सुरु ेहे. 
(४) प्रश्नच उद् ावत नाही. 

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

आददिासी वििास विभागाने आददिासी आश्रमशाळाांसाठी  
प्रथमोपचार पेट्याांची ेरेदी िेली नसल्याबाबत 

  

(३९) *  २०७८९   श्री.विजय औटी (पारनेर), श्री.अननल िदम (ननफाड), श्री.िृष्ट्णा 
ेोपड े(नागपूर पूिव), श्री.वििास िुां भारे (नागपूर मध्य), श्री.सुधािर देशमुे (नागपूर 
पजश्चम), श्री.राजेश िाशीिार (सािोली), श्री.सुधािर िोहळे (नागपूर दषिण), श्रीमती 
सीमाताई दहरे (नाशशि पजश्चम), डॉ.राहूल आहेर (चाांदिड) :   सन्माननीय आददिासी 
वििास मांरी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) ेददवासी ववकास ववभागाने ेददवासी ेश्रमशाळाींसाठी गेल्या ३ वषायपासून 
प्रथमोपचार पे्याींची खरेदीच केली नसल्याने सुमारे ५ लाख ववदयाथती  िीव मुठीत 
घेऊन शशक्षण घेत असल्याची  मादहती ददनाींक १५ एवप्रल, २०१५ रोिी वा 
त्यासुमारास ननदशयनास ेली ेहे, हे खरे ेहे काय, 
(२) असल्यास, ेश्रमशाळाींमये प्रथमोपचाराअभावी गेल्या १० वषायत ७९३ 
ववदयार्थयाांचा मतृ्यु झाल्याच ेननदशयनास ेले ेहे, हे ही खरे ेहे काय, 
(३) असल्यास, ेददवासी ववभागाने प्रथमोपचार पे्याींची खरेदी न करण्याची कारणे 
काय ेहेत, तसेच ेतापयांत प्रथमोपचार पे्याींची खरेदी केली ेहे काय ? 
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(४) असल्यास, उक्त प्रकरणाची शासनाने चौकशी केली ेहे काय व चौकशीनुसार   
सींॅींधीताींववरोधात कोणती कारवाई करण्यात ेली वा येत ेहे, 
(५) नसल्यास, ववलींॅाची कारणे काय ेहेत ? 
  
श्री. विष्ट् णु सिरा : (१) हे खरे नाही. 
     राज्यात ेददवासी ववकास ववभागाअींतगयत शासक य ेश्रमशाळेसाठी शैक्षणणक 
वषय सन २०१२-१३ करीता प्रथमोपचार पे्याींची खरेदी केलेली ेहे. 
(२) हे खरे नाही. 
(३), (४) व (५) शासक य ेश्रमशाळेतील ववदयार्थयाांची ननयशमत वैदयक य तपासणी 
हावी व त्याींना वेळीच वैदयक य सेवा उपलब्ध हावी या उद्देशाने सावयिननक 
ेरोग्य ववभागाच्या शासन ननणयय क्र. सींक णय-१०९६/१५३०/प्रक्र३०४/ेरोग्य-४ ददनाींक 
२५ माचय, १९९८ अन्वये वैदयक य पथकाींची स्थापना करण्यात ेलेली ेहे. सदर 
पथकाींच े कामकाि रामाशमण/कु्ीर रुग्णालय/जिल्हा रुग्णालय याींच्या अधधपत्याखाली 
सुरु ेहे. या वैदयक य पथकामाफय त शासक य ेश्रमशाळेतील ववदयार्थयाांची दरमहा 
ननयशमत ेरोग्य तपासणी करणे, तीन मदहन्यातून एकदा प्रत्येक ववदयार्थयाांची 
सखोल वैदयक य तपासणी करणे, ववदयार्थयाांच ेहेल्थकाडय ठेवणे, सींदभय सेवा ेवश्यक 
असल्यास पुढील तपासणीसाठी तालुका/जिल्हा रुग्णालयाकड ेपाठवून त्याचा पाठपुरावा 
करणे, ववदयार्थयाांना तसेच शशक्षकाींना ेरोग्य ववषयक प्रशशक्षण देणे, वपण्याच्या 
पाण्याची तपासणी करणे, शाळेच्या पररसराची पाहणी करुन ेरोग्याच्या दृष्ीने 
हानीकारक ॅाॅी असल्यास कायायलय प्रमुखाींच्या ननदशयनास ेणून योग्य ती 
सुधारणा, दरुुस्ती करण्यास साींगणे, स्वयींपाक्याची ेरोग्य तपासणी, वैयक्तीक 
स्वच्छता, पररसर स्वच्छता, प्रथमोपचाराच े प्रशशक्षण इत्यादी कामे करण्यात येत 
ेहेत. 
     यापूवती  शासक य ेश्रमशाळाींसाठी शैक्षणणक वषय सन २०१२-१३ करीता 
प्रथमोपचार पे्याींची खरेदी केलेली ेहे. 

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

आचरा ि देिगड आडबांदर (ता.मालिण जज. शसांधुदगुव)  
दरम् यानच् या ेाडीिर पूल बाांधण्याबाबत 

(४०) *  २०३४६   श्री.ननतशे राणे (िणििली) :   सन्माननीय सािवजननि बाांधिाम 
(सािवजननि उपक्रम िगळून) मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) शसींधुदगुय जिल् ्यातील मालवण तालुक्यातील ेचरा व देवगड तालुक् यातील 
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ेडॅींदर दरम् यानच् या खाडीवर पूल व ेचरा ॅींदर त े वाींयगणी-तदडवली-तळाशील 
पयांत समुद्राच् या काठाने  नवीन रस् ता करण् यात यावा म् हणून ेडॅींदर तसेच त् या 
पररसरातील रामामस् थाींनी मे २०१४ व  मागील १०  वषायपासून सातत् याने लेखी 
ननवेदनादवारे मा.सावयिननक ॅाींधकाम मींत्री, मा.पालकमींत्री, प्रधान सधचव, सावयिननक 
ॅाींधकाम ववभाग, काययकारी अशभयींता, सा.ॅाीं. ववभाग, कणकवली ेदीकड े मागणी 
केली ेहे, हे खरे ेहे काय, 
(२) सदरहू मागणी केलेला पूल व ेचराॅींदर त ेतळाशील पयांतचा रस् ता हा सींपूणयतः 
समुद्राच् या काठाने िाणार असल् याने स् थाननक लोकाींच् या दैनींदीन  यवहारासाठी तसेच 
पयय् नाच् या दृष ्ीने अत् यींत महत् वाचा असल् याने सदरहू मागणी लवकरात लवकर 
मींिूर होण् याच् या दृष ्ीने शासनाने काय काययवाही केली वा करण्यात येत ेहे , 
(३) अदयापी ननणयय घेतला नसल् यास ववलींॅाची सवयसाधारण कारणे काय ेहेत ? 
  
श्री. चांद्रिाांत पाटील : (१) सींॅींधधत ननवेदन प्राप् त झाल् याच ेेढळून येत नाही.  
(२) व (३) मागणीकृत पूल हा प्र.रा.मा. ४ वरील अजस्तत् वातील पुलापासून सुमारे २ 
.क.मी. अींतरात ेहे. त् यामुळे सदर दठकाणी नवीन खाडी पूल ॅाींधणे  यवहायय होणार 
नाही. 
      तसेच ेचरा ॅींदर त े तळाशील हा रस् ता योिनाॅा्य असल् यामुळे 
सावयिननक ॅाींधकाम ववभागाच् या ननकषात ॅसत नाही. 

 

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

नागपूर-जबलपूर महामागाविरील िन्हान (जज.नागपूर)  
नदीिरील पूल नादरुुस्त्त झाल्याबाबत 

  

(४१) *  २२३७८   श्री.डड मल्लीिाजूवन रेड्डी (रामटेि) :   सन्माननीय सािवजननि 
बाांधिाम (सािवजननि उपक्रम िगळून) मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) महाराषर व मयप्रदेश या दोन राज्याींना िोडणारा व वाहतुक चा महत्वपूणय 
असलेल्या नागपूर-िॅलपूर महामागायवरील कन्हान नदीवरील (जि.नागपूर) पूलाला 
१४१ वषय झाली असून तो ेता नादरुुस्त झाला ेहे, हे खरे ेहे काय, 
(२) असल्यास, या पूलावरील अपघाताच ेप्रमाणही वाढले ेहे, हे ही खरे ेहे काय, 
(३) असल्यास, याकररता नववन पुलाच ेकाम सुरू करण्यात येऊन ३३ मदहन्यात सदर 
पूलाच ेकाम पूणय करण्याच ेअपेक्षक्षत होते, हे ही खरे ेहे काय, 
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(४) असे असतानाही या पूलाच ेकाम अत्यींत धीम्या गतीने करणाऱ्या कीं त्रा्दारावर 
कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत ेहे, 
(५) अदयाप, कोणतीच कारवाई करण्यात ेली नसल्यास ववलींॅाची कारणे काय 
ेहेत ? 
  
श्री. चांद्रिाांत पाटील : (१) नाही. 
(२) नाही. 
(३) होय. 
     सदर पुलाच ेवयोमान झालेले असल्यामुळे व वाहतूक वदयळ मोठया प्रमाणात 
वाढलेली असल्यामुळे नववन पुलाच ेॅाींधकाम सुरु करण्यात ेले ेहे. 
(४) पूलाच े पोचमागायची िागा ताब्यात न ेल्यामुळे पूलाच े काम सुरु करण्यास 
ववलींॅ झाला ेहे. परींतू सदय:जस्थतीत पूलाच ेॅाींधकाम सुरु असून ववदहत मुदतीत 
पूलाच ेॅाींधकाम पूणय करण्याचे ननयोिन ेहे. 
(५) प्रश्न उद् ावत नाही. 

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

िारिा (ता.बल् लारपूर, जज.चांद्रपूर) येथील आश्रम शाळेतील  
विद्याथ् यारना दवूषत पाण्यामुळे विषबाधा झाल् याबाबत 

(४२) *  १८६८८   श्री.िैभि वपचड (अिोले), श्री.अिधूत तटिरे (श्रीिधवन), श्री.रमेश 
िदम (मोहोळ), श्री.जजतेंद्र आव् हाड (मुांब्रा िळिा), श्री.ददपि चव्हाण (फलटण), 
श्री.पाांडुरांग बरोरा (शहापूर), श्री.भास्त्िर जाधि (गुहागर), श्री.शशशिाांत शशांदे (िोरेगाि), 
श्री. शामराि ऊफव  बाळासाहेब पाटील (िराड), श्री.हसन मुश्रीफ (िागल) :   
सन्माननीय सामाजजि न् याय मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) कारवा (ता.ॅल् लारपूर, जि.चींद्रपूर) येथील ेश्रम शाळेतील तब् ॅल ४० 
ववदयार्थ याांनी िीणय अवस् थेतील ववदहरीतील पाणी वपल् यामुळे ववषॅाधा झाल् याच ेमाहे 
एवप्रल, २०१५ म ये वा त्यासुमारास ननदशयनास ेले, हे खरे ेहे काय, 
(२) असल् यास, ववदहरीतील दषूीत पाणी वपल् यामुळे एका ववदयार्थ याांचा मतृ् यू झाला, हे 
ही खरे ेहे काय, 
(३) असल् यास, याॅाॅत शासनाने चौकशी केली ेहे काय, चौकशीत काय ेढ्ळून 
ेले, 
(४) असल् यास, ेश्रम शाळेतील ववदयार्थ याांना शु द पाणी देण् याॅाॅत शासनाने 
कोणती उपाययोिना केली वा करण् यात येत ेहे, 
(५) नसल्यास, ववलींॅाची कारणे काय ेहेत ? 
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श्री. राजिुमार बडोले : (१) व (२) नाही. 
     सामाजिक न्याय ववभागाींतगयत चींद्रपूर जिल्हयात ३० वविाभि ेश्रमशाळा 
काययरत ेहेत. त्यापैक  वविाभि ेश्रमशाळा कारवा ता. जि. चींद्रपूर येथील गणेश 
रुस्तम शशींदे ववदयार्थयाांचा दद.११.०४.२०१५ रोिी पो्दखुी व उल्ीमुळे मतृ्यु झाला 
असून सदर ववदयार्थयायचा मतृ्यु अशुद पाण्याने झाल्याच े रामामीण रुग्णालयातील 
ॅल्लारपूर येथील डॉक््राींनी प्रथम दशयनी उपचारा दरम्यान साींधगतले होत.ेत्या 
अनुषींगाने सदर शाळेतील वपण्याच्या पाण्याच ेनमुने जिल्हा सावयिननक ेरोग्य कें द्र, 
चींद्रपूर येथे पाठववण्यात ेले. सदर प्रयोगशाळेने सींॅींधधत ेश्रमशाळेच्या पाणी 
नमुन्याच्या सुक्ष्मिीव अहवालात सदरील पाणी वपण्यास योग्य असल्याॅाॅतचे 
कळववले ेहे. तसेच शवववच्छेदन अहवालात डॉक््ाराींनी मतृ्युच े कारण ववसेरा 
तपासणी नींतरच ननजश्चत होईल. 
(३) सदर ववदयार्थयायचा ववसेरा तपासणी करीता नागपूर येथील प्रयोगशाळेत 
पाठववल्याच ेपोलीस ननररक्षक ॅल्लारपूर पोलीस स््ेशन याींनी साींधगतले ेहे, अदयाप 
अहवाल अप्राप्त असल्याने मतृ्युच ेकारण स्पष् झालेले नाही. 
(४) चींद्रपूर जिल्हयातील सवय वविाभि ेश्रमशाळाींमधील वपण्याच्या पाण्याच ेनमुने 
तपासून घेतलेले ेहे व सदर शाळाींमधील वपण्याचे पाणी वपण्यास योग्य 
असल्याॅाॅत सींॅींधधत ववभागाने प्रमाणपत्र ददलेले ेहेत. तसेच सवय वविाभि 
ेश्रमशाळाींना वपण्याच्या पाण्यासाठी युही .फल््र ॅसववण्याॅाॅत ननद्श ददलेले 
ेहेत. 
(५) प्रश्न उद् ावत नाही. 

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

महाड (जज.रायगड) येथील पूलािरील टोलिसलुी बांद िरण्याबाबत 
  

(४३) *  १८३८३   श्री.भास्त्िर जाधि (गुहागर), श्री.रमेश िदम (मोहोळ), श्री.अिधूत 
तटिरे (श्रीिधवन), श्री.जजतेंद्र आव् हाड (मुांब्रा िळिा) :   सन्माननीय सािवजननि 
बाांधिाम (सािवजननि उपक्रम िगळून) मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मुींॅई-गोवा महामागायवरील रायगड जिल् ्यातील महाड येथे पूल ॅाींधून २० वषय 
उल्ून गेली तरी ्ोल वसुली सुरु ेहे, हे खरे ेहे काय, 
(२) असल् यास, सदर ्ोलवसलुीचा वाहनचालकाींना व प्रवाशाींना नाहक त्रास होत  
ेहे, हे ही खरे ेहे काय, 
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(३) असल् यास, या ्ोलवसुलीकड े दलुयक्ष करणाऱ् या सींॅींधधत अधधकाऱ् याींची चौकशी 
करुन त्याींच्यावर कोणती कारवाई करण् यात ेली ेहे वा करण्यात येत ेहे, 
(४) नसल्यास, ववलींॅाची कारणे काय ेहेत? 
  
श्री. चांद्रिाांत पाटील : (१) साववत्री नदीवरील ॅाींधलेल्या या पूलाकररता सुरु असलेली 
्ोल वसलुी कें द्रशासनाकडून प्राप्त झालेल्या सुचनेनुसार दद. ०२.०७.२०१५ रोिी, रात्री 
१२.०० वािल्यापासून ॅींद करण्यात ेली ेहे. 
(२) नाही. 
(३) प्रश्न उद् ावत नाही. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

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

नाशशि जजल् हा मध् यिती सहिारी बँिेने रेणुिादेिी यांरमाग औद्योधगि सहिारी 
सांस्त् था मयाव. या सांस्त् थेस बेिायदेशीरपणे िजव ददल्याबाबत 

  

(४४) *  २३१५९   श्री.पांिज भुजबळ (नाांदगाि), श्री.रमेश िदम (मोहोळ), श्री.जजतेंद्र 
आव् हाड (मुांब्रा िळिा) :   सन्माननीय सहिार मांरी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील 
काय :- 
  

(१) नाशशक जिल् हा म यवतती  सहकारी ॅँकेने रेणुकादेवी यींत्रमाग औदयोधगक सहकारी 
सींस् था मयाय. या सींस् थेस दद. ५ िानेवारी २०१३ त ेदद. १६ मे २०१३ या कालावधीत 
सहकारी सींस् था कायदयाच े उल् लींघन करुन देय मयायदेपेक्षा िास् त ॅेकायदेशीर किय 
ेयत् यावेळच् या ववषयात मींिूर करुन ॅँकेची ेधथयक लू् केल्याप्रकारणी सींचालक 
मींडळाच्या अयक्षाींवर िॅाॅदारी ननजश्चत करण् यासाठी ददरींगाई केली िात ेहे, हे 
खरे ेहे काय, 
(२) सदर सींस् थेला ददलेले ७४६ लाख रुपये किय व  याि थक त असूनही ॅँकेकडून 
वसुलीची काययवाही करण् यात ेलेली नाही, हे ही खरे ेहे काय, 
(३) उक् त गैर यवहाराॅाॅत महाराष र सहकारी सींस् था अधधननयम कलम ८८ नुसार 
िॅाॅदारी ननजश्चत करुन कारवाई करण् याची नाशशक जिल् ्यातील स् थाननक 
लोकप्रनतननधीनी दद. २७ िानेवारी, २०१४ रोिी वा त् या समुारास शासनाकड ेमागणी 
केलेली ेहे, हे ही खरे ेहे काय, 
(४) असल् यास, प्रश् न भाग (१), (२) व (३) ॅाॅत शासनामाफय त कोणती काययवाही 
केली वा करण् यात येत ेहे, 
(५) अदयाप कोणतीही काययवाही केलेली नसल् यास, ववलींॅाची कारणे काय ? 
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श्री. चांद्रिाांत पाटील : (१) हे खरे नाही. 
     नाशशक जिल् हा म यवतती  सहकारी ॅँकेने सींस् थेसे ददलेल् या किय प्रकरणातील 
अननयशमततमेुळे महाराष र सहकारी सींस् था अधधननयम, १९६० च ेकलम ८३ अन् वये, 
ववभागीय सहननॅींधक, सहकारी सींस् था, नाशशक याींनी ददनाींक ०४.१२.२०१३ रोिी 
चौकशीच ेेदेश ननगयशमत केलेले ेहेत. 
(२) हे खरे नाही. 
     जिल् हा म यवतती  ॅँकेच् या स् तरावरुन शसक् युर्ायझनेशन अ क् ् अींतगयत 
काययवाही सुरु केली ेहे. 
(३) व (४) ॅँकेने सींस् थेस ददलेल् या किय प्रकरणातील अननयशमततमेुळे ववभागीय 
सहननॅींधक, सहकारी सींस् था, नाशशक याींनी महाराष र सहकारी सींस् था अधधननयम, 
१९६० च े कलम ८३ अन् वये, ददनाींक ०४.१२.२०१३ रोिी चौकशीच ेेदेश ननगयशमत 
केलेले होत.े 
     तथावप, तत् कालीन मा.मींत्री (सहकार) याींच े कडील ददनाींक २५.०९.२०१४ 
रोिीच् या ेदेशान् वय कलम ८३ अन् वये केलेला चौकशी अहवाल रद्द केलेला ेहे. 
सॅॅ, पुढील कारवाई करता ेली नाही. 
(५) प्रश् न उद् ावत नाही. 

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

आददिासी वििास विभागाने िाळया यादीमध् ये टािलेल् या  
िां राटदारास धचक्िी पुरिठ्याचे आदेश ददल्याबाबत 

(४५) *  १६६५७   श्री.विजय िडटे्टीिार (ब्रम्हपूरी) :   सन्माननीय आददिासी वििास 
मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) उच् च न् यायालयाचा नागपूर खींडवपठाने ददलेल् या ेदेशानींतर यापुढे राखीव 
वस् तूची सादहत् याींची दरननजश्चती  करता येणार नाही असा ननणयय ददला असताींना 
सु दा ेददवासी ववकास ववभागाने काळ्या यादीत ्ाकलेल् या व ेरोप केलेल् या 
पुरवठादार कीं पनी/कीं त्रा्दार यास १२३ को्ी रुपयाींच े धचक् क  पुरवठ्याच े खरेदीचे 
ेदेश ददल्यामुळे अधधकारी व कीं त्रा्दार याींच् या सींगनमताने ेधथयक  यवहारातून 
करोडोच े गैरप्रकार झाले असल् याची मादहती ददनाींक ३ िून, २०१५ रोिी वा त् या 
सुमारास ननदशयनास ेलेली ेहे, हे खरे ेहे काय, 
(२) असल् यास, अधधकारी व कीं त्रा्दार याींच् या सींगनमताने ेधथयक  यवहारामधून 
सादहत् य खरेदीच् या फाईल ननयमॅा्य व ॅेकायदेशशर अनत िलद गतीने .फरुन 
माक्् रे्पेक्षाही दामदपु् प्ीने िास् त दराने सादहत् याची खरेदी करण् यात ेली ेहे, हे 
ही खरे ेहे काय, 
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(३) असल् यास, काळ्या यादीम ये ्ाकलेल् या कीं त्रा्दाराकडून सादहत् याची खरेदी 
करण् यात ेलेली ेहे, हे ही खरे ेहे काय, 
(४) असल् यास, या प्रकरणी शासनाने चौकशी केली ेहे काय व त्यात काय ेढळून 
ेले तसेच दोषी सींॅींधधताींववरुद कोणती कारवाई करण्यात ेली वा येत ेहे, 
(५) नसल्यास , ववलींॅाची कारणे काय ेहेत ? 
  
श्री. विष्ट् णु सिरा : (१) हे खरे नाही. 
     ेददवासी ववकास ववभागामाफय त कोणत्याही धचक्क  पुरवठ्याच ेखरेदीच ेेदेश 
देण्यात ेलेले नाही. 
(२), (३), (४) व (५) प्रश्न उद् ावत नाही. 

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

रुपी सहिारी बँिेच्या िमवचाऱ्याांििरता स्त्िेच्छा  
ननितृ्ती योजना लागू िरण्याबाबत 

  

(४६) *  २५५००   श्रीमती माधुरी शमसाळ (पिवती), श्री.विजय िाळे (शशिाजीनगर), 
श्री.योगेश दटळेिर (हडपसर), श्री.शभमराि तापिीर (ेडििासला),श्री.सांग्राम थोपटे 
(भोर), श्री.विजय िडटे्टीिार (ब्रम्हपुरी), श्री.जगदीश मुळीि (िडगाि शेरी), श्री.बाबुराि 
पाचणे (शशरुर), डॉ.पतांगराि िदम (पलूस िडगेाि), श्री.अशमत झनि (िरसोड), 
श्री.अशमन पटेल (मुांबादेिी), श्री.लक्ष्मण जगताप (धचांचिड), श्री.जजतेंद्र आव् हाड (मुांब्रा 
िळिा), श्री.शशशिाांत शशांदे (िोरेगाि), श्री.िैभि वपचड (अिोले), श्री.पाांडुरांग बरोरा 
(शहापूर), श्री.जयांत पाटील (इस्त्लामपूर) :   सन्माननीय सहिार मांरी पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) रुपी सहकारी ॅँकेवरील ेधथयक ननॅांधाला स वादोन वषय झाल् यानींतरही ॅँकेचे 
ववलीनकरण न झाल्यामुळे  या ॅँकेत १४०० को्ी रुपये ठेवलेल् या स वासहा लाख 
ठेवीदाराींम ये, कमयचा-याींम ये अस्  ास् थतचेी भावना ननमायण झाली असल् याची ॅाॅ मे, 
२०१५ च् या पदहल् या ेठवड्यात ननदशयनास ेली, हे खरे ेहे काय, 
(२) रुपी ॅँकेला अडचणीतून ॅाहेर काढण् यासाठी ररझ हय ॅॅंकेकडून ओ्ीएसची तसेच 
कमयचा-याींसाठी स् वेच् छाननवतृ् ती योिना लागू करण् याची परवानगी शमळववण् याची गरि 
ेहे, हे ही खरे ेहे काय, 
(३) असल् यास, त् याॅाॅत शासनाने कोणती काययवाही केली वा करण् यात येत ेहे, 
(४) अदयाप कोणतीच काययवाही केली नसल् यास, ववलींॅाची कारणे काय ेहेत ? 
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श्री. चांद्रिाांत पाटील : (१) व (२) होय. 
(३) रुपी को ऑप ॅँक शल. पुणे या ॅँकेला एकरकमी किय परतफेड योिना 
राॅववण्यासाठी भारतीय ररझहय ॅँकेने त्याींच्या दद.२६.०६.२०१५ च्या पत्रान्वये सहकार 
ेयुक्त/राज्य सरकार याींची पुवय परवानगी घेण्याच्या अ्ीच्या अधीन राहून मान्यता 
ददली ेहे सदर मान्यतचे्या अनुषींगाने सहकार ेयुक्त व ननॅींधक याींनी पाठववलेला 
प्रस्ताव प्राप्त झाला असून त्यासींदभायत शासनामाफय त काययवाही सुरु ेहे. 
      सदर ॅँकेतील कमयचाऱ्याींच्या स्वेच्छासेवा ननवतृ्ती योिनेॅाॅत अींनतम ननणयय 
भारतीय ररझहय ॅँकेकडून अदयाप प्राप्त झाला नाही. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

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

िडपे-िसारा-शहापूर (जज.ठाणे) या महामागावच े 
िाम ननिृष्ट् ट दजावच ेझाल्याबाबत 

  

(४७) *  २०७४१   श्री.रुपेश म् हार े (शभिांडी पूिव) :   सन्माननीय सािवजननि 
बाांधिाम (सािवजननि उपक्रम िगळून) मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) वडपे-कसारा-शहापूर (जि.ठाणे) या महामागायच ेकाम ॅी.ओ.्ी. तत् वावर मे.ग मन 
इींडडया प्रा.शल. कीं पनीला ददले असून ग मन कीं पनीने सदर रस् त् याच े काम ननकृष ् 
दिायच ेसादहत् य वापरले असल् याने तसेच रस् त् यावर अनेक दठकाणी खड्ड ेपडून रस् ता 
खराॅ झाला असून अपघाताच े प्रमाण वाढल् याने सदर ननकृष ् दिायच े कामाींचे 
गुणननयींत्रण मींडळामाफय त चौकशी करुन कारवाई करण् याॅाॅतची मागणी स् थाननक 
लोकप्रनतननधीींनी  ददनाींक १ एवप्रल, २०१५ रोिी वा त् यासुमारास मा.सावयिननक 
ॅाींधकाम (सावयिननक उपक्रम) मींत्री याींच् याकड े लेखी ननवेदनादवारे केली ेहे,  हे 
खरे ेहे काय, 
(२) तसेच वडपे-कसारा-शहापूर या रस् त् याींच े काम पूणय झालेले नसतानाही मे.ग मन 
इींडडया प्रा.शल. कीं पनीने मौिे पडघा येथे ्ोलनाका सुरु केला ेहे, हे ही खरे ेहे 
काय, 
(३) असल् यास, उक् त दोन् ही प्रकरणाींची चौकशी केली ेहे काय चौकशीत काय 
ेढळून ेले व तदनुसार सींॅींधधत कीं पनीववरु द शासनाने कोणती काययवाही केली वा 
करण् यात येत ेहे, 
(४) नसल् यास, ववलींॅाची कारणे काय ेहेत? 
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श्री. चांद्रिाांत पाटील : (१) सदर काम भारतीय रस्त ेकाँरेामसच्या मानकानुसार केलेले 
ेहे, परींतु अनतवषृ्ीमुळे या घा् भागातील रस्त्याचा पषृठभाग काही दठकाणी खराॅ 
झाला ेहे, हे खरे ेहे. 
(२) नाही. 
(३) प्रश्न उद् ावत नाही. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

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

िोल् हापूर-साांगली रस्त् त् याच ेचौपदरीिरण िरण्याबाबत 
  

(४८) *  २२०३१   श्री.राजेश िीरसागर (िोल्हापूर उत्तर), डॉ.सुजजत शमणचेिर 
(हातिणांगले), श्री.प्रिाश आबबटिर (राधानगरी), श्री.चांद्रदीप नरिे (िरिीर) :   
सन्माननीय सािवजननि बाांधिाम (सािवजननि उपक्रम िगळून) मांरी पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
  

(१) कोल् हापूर-साींगली रस् त् याींसींदभायत पालकमीं्याींनी ेढावा ॅैठका घेऊन 
पावसाळ्यापवूती  चौपदरीकरण पूणय करण् याच् या सूचना सुप्रीम इन् फ्रास् रक् चर कीं पनीला 
ददल् या ेहेत, हे खरे ेहे काय, 
(२) असल् यास, अदयापी तमदलगे, उदगाींव, शशरोली येथील छो्या पुलाींची कामे पूणय 
झाली नसल् याच े नुकतचे माहे मे, २०१५ म ये ननदशयनास ेले ेहे हे खरे ेहे 
काय, 
(३) असल् यास, चौपदरीकरणाचे काम प्रलींबॅत राहण्यामागील कारणे काय ेहेत, 
(४) याॅाॅत शासनाने सखोल चौकशी केली ेहे काय, त् यात काय ेढळून ेले, 
तदनुसार सदर काम तात् काळ पूणायत् वास नेण् याच् या दृष ्ीने शासन स् तरावर कोणती 
काययवाही करण् यात ेली वा येत ेहे वा ेली ेहे, 
(५) नसल्यास, ववलींॅाची कारणे काय ेहेत ? 
  
श्री. चांद्रिाांत पाटील : (१) होय. 
(२) होय, अींशत: खरे ेहे. तमदलगे येथे .कमी १/०० (सुधाररत .कमी ०/९७३) व 
उदगाींव येथे .कमी १२/१७५ (सुधाररत .कमी १२/१०७) येथील पूलाींची कामे अपूणय 
ेहेत. शशरोली हद्दीतील पुलाची कामे पूणय ेहेत. 
(३) उदयोिकाकडून कामाची गती सींथ राखल्यामुळे या प्रकल्पाच ेकाही काम प्रलींबॅत 
ेहे. याॅाॅत उदयोिकाववरुद ननववदा शतय क्र ९.२ (c) अन्वये नुकसान भरपाईची 
काययवाही चालू करण्यात ेली ेहे. 
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(४) कामाच्या प्रगतीॅाॅत वळेोवेळी उदयोिकाॅरोॅर, मा.मींत्री महोदय याींनी ददनाींक 
२२.११.२०१४, ददनाींक ७.२.२०१५ व ददनाींक १४.४.२०१५ रोिी ॅैठका घेऊन पाठपुरावा 
केलेला ेहे. तसेच सुकाणू सशमतीच्या सा.ॅा.प्रादेशशक ववभाग, पुणे येथे वेळोवेळी 
कामाचा पाठपुरावा करणेसाठी ॅैठका घेतलेल्या ेहेत. त्याचप्रमाणे स्थाननक 
पातळीवर अधीक्षक अशभयींता, सा.ॅाीं.मींडळ, कोल्हापूर व काययकारी अशभयींता 
सा.ॅाीं.ववभाग, कोल्हापूर याींनी ॅैठका घेऊन पाठपुरावा केलेला ेहे व माहे ऑक््ोॅर-
२०१५ अखेर काम पूणय करण्याच्या सूचना उदयोिकास ददल्या ेहेत. 
(५) उवयररत काम त्वररत पुणय करण्याच्या दृष्ीने क्षेबत्रय स्तरावर पाठपुरावा सरुु ेहे. 

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

धुळे जजल् ्यातील मुांबई-आग्रा महामागाविरील िरेेड ेफाट्यानजीि  
धोिादायि िळणामुळे अपघात होत असल्याबाबत 

  

(४९) *  १६४७९   श्री.िुणाल पाटील (धुळे ग्रामीण), श्री.अशमन पटेल (मुांबादेिी), 
श्री.डी.एस.अदहरे (साक्री), अॅड.िे.सी.पाडिी (अक्िलिुिा), श्रीमती ननमवला गावित 
(इगतपूरी), श्री.अस्त् लम शेे (मालाड पजश्चम) :   सन्माननीय सािवजननि बाांधिाम 
(सािवजननि उपक्रम िगळून) मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) धुळे जिल् ्यातील मुींॅई-ेरामा महामागायवरील पाींझरेच् या पुलािवळील वरखेड ेफा्ा 
निीक धोकादायक वळण असून त् या दठकणी रेडीयमच् या खुणा असलेले सूचना 
फलक नसल् याने व वविेच् या खाींॅावरील ददवे चालू नसल् याने ॅऱ्याचदा अींधारात 
अपघात होवून अनेकाींना िीव गमवावा लागत असल् याच ेमाहे मे, २०१५ मये वा 
त्या दरम् यान ननदशयनास ेले ेहे, हे खरे ेहे काय, 
(२) असल् यास, सदर दठकाणी सूचना फलक व वविेच् या खाींॅावरील ददवे सुजस्थतीत 
ठेवण् याच् या दृष ्ीने शासनाने कोणती काययवाही केली वा करण्यात येत ेहे, 
(३) अदयाप कोणती काययवाही करण्यात ेली नसल्यास, ववलींॅाची कारणे काय 
ेहेत ? 
  
श्री. चांद्रिाांत पाटील : (१) हे खरे नाही. 
(२) ददवे सुजस्थतीत ेहेत. 
(३) प्रश्न उद् ावत नाही. 

----------------- 
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पैठण (जज.औरांगाबाद) येथील िोटव रोडच ेसुरू असलेले  
िाम अनतशय ननिृष्ट्ट दजावच ेझाल्याबाबत 

(५०) *  १७१८८   श्रीमती अशमता चव्हाण (भोिर), श्री.डी.पी.सािांत (नाांदेड उत्तर), 
श्री.अशमन पटेल (मुांबादेिी) :   सन्माननीय मुख्यमांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
  

(१) पैठण (जि.औरींगाॅाद) येथील को य् रोडच े सुरू असलेले काम अनतशय ननकृष् 
दिायच े करण्यात येऊन या कामात मोठ्या प्रमाणात गैरयवहार करण्यात 
ेल्याॅाॅतच्या नागरीकाींनी सींॅींधधताींकड े वारींवार तक्रारी केल्याच े माहे मे, २०१५ 
मये वा त्यासुमारास ेढळून ेले, हे खरे ेहे काय, 
(२) असल्यास, या प्रकरणी चौकशी करण्यात ेली ेहे काय, 
(३) असल्यास, चौकशीत काय ेढळून ेले व त्यानुसार प्रकरणातील दोषीींवर 
कारवाई करण्याॅाॅत तसेच रस्त्याच े काम दि्दार करण्याॅाॅत शासनाने कोणती 
काययवाही केली वा करण्यात येत ेहे, 
(४) नसल्यास ववलींॅाची कारणे काय ेहेत ? 
 

श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) अींशत: खरे ेहे. अशा स्वरुपाचा एक तक्रार अिय 
जिल्हाधधकारी, औरींगाॅाद याींच्याकड ेप्राप्त झालेला ेहे. 
(२) होय. 
(३) सींॅींधीत कामाींच्या गुणवत्तचे्या दिायची तपासणी करण्याकरीता प्राचायय, शासक य 
अशभयाींबत्रक  महाववदयालय औरींगाॅाद याींना दद. २६.०६.२०१५ च्या पत्रान्वये 
जिल्हाधधकारी, औरींगाॅाद याींनी ेदेशीत केले ेहे. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

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

ठाणे येथील पूिव द्रतुगती महामागाविरील िोपरी  
पुलाच् या रुां दीिरणाच ेिाम पूणव िरण्याबाबत 

(५१) *  १७९३७   श्री.जजतेंद्र आव् हाड (मुांब्रा िळिा), श्री.िैभि वपचड (अिोले), 
श्री.जयांत पाटील (इस्त्लामपूर), श्री.भास्त्िर जाधि (गुहागर), श्री.शशशिाांत शशांदे 
(िोरेगाि), श्री.रमेश िदम (मोहोळ), श्री.पाांडुरांग बरोरा (शहापूर), श्री.हनुमांत डोळस 
(माळशशरस), श्री.राधािृष्ट् ण विेे-पाटील (शशडी) :   सन्माननीय सािवजननि बाांधिाम 
(सािवजननि उपक्रम िगळून) मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) ठाणे येथील पूवय द्रतुगती महामागायवरील कोपरी पुलाच् या रुीं दीकरणाच् या 
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ेराखडयास रेल् वे प्रशासनाने एवप्रल २०१५  च् या शेव्च् या ेठवडयात मींिुरी ददलेली 
ेहे, हे खरे ेहे काय, 
(२) असल् यास, सदर ेराखडयाच ेथोडक् यात स् वरुप काय ेहे व त् यानुसार पुलाचे 
रुीं दीकरण करण्याॅाॅत कोणती काययवाही केली वा करण् यात येत ेहे, 
(३) उपरोक्त प्रश्नाॅाॅत  कोणतीही काययवाही केलेली नसल् यास, त् याची सवयसाधारण 
कारणे काय ेहेत ? 
  
श्री. चांद्रिाांत पाटील : (१) होय. 
(२) सदर पुलाच् या रेल् वे ववभागाने मींिूर केलेल् या नकाशानुसार अजस्तत् वातील रेल् वे 
पुलाच् या दोन् ही ॅािूस २ + २ मागती केकरीता रुीं दीकरण करणे व अस् तीत् वातील रेल् वे 
पुलाच् या २ + २ मागती काींच े ननष कासन करुन  पुलाच् या उींचीम ये पूवती  पेक्षा ०.८५ 
मी्र उींचीने वाढ करुन पुनॅाांधणी करणे असा वाव ेहे. 
      सदर पुलाच् या मींिूर नकाशानुसार कामाच े ढोॅळ अींदािपत्रक तयार करुन 
त् यास सुधारीत प्रशासक य मान् यता देण् याची काययवाही सुरु ेहे.  
(३) प्रश् न उद् ावत नाही. 

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

दहांगोली गेट (नाांदेड शहर) येथे बाांधण् यात आलेल् या उड्डाण  
पुलाच् या िामाची मूळ ननविदाची रक् िम ठरविल्याबाबत 

  

(५२) *  २४३५०   श्री.हेमांत पाटील (नाांदेड दषिण) :   सन्माननीय मुख्यमांरी पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) दहींगोली गे् (नाींदेड शहर) येथे ॅाींधण् यात ेलेल् या उड्डाण पुलाच् या कामाची मूळ 
ननववदाची रक् कम १७.८५ को्ी एवढी ठरववण् यात ेली होती, हे खरे ेहे काय, 
(२) असल् यास, या कामाची रक् कम ठरलेली असताना कामासाठी ३४ को्ी ३७ लक्ष 
रुपये खचय दाखववण् यात ेला, हे ही खरे ेहे काय, 
(३) असल् यास, सदर पूलाच् या कामासाठी २२ को्ी २ लक्ष रक् कमेची ननववदा 
काढण् यामागची कारणे काय ेहेत, 
(४) सदर प्रकरणाची सववस् तर चौकशी करुन अहवाल सादर करण् याच े ननद्श 
ववभागीय ेयुक् त औरींगाॅाद याींना देण् यात ेले ेहेत, हे खरे ेहे काय, 
(५) असल् यास, चौकशी अहवाल शासनास प्राप् त झाला ेहे काय, अहवालात काय 
ेढळून ेले, असल्यास दोषीींवर कोणती कारवाई केली ेहे वा करण् यात येत ेहे, 
नसल्यास ववलींॅाची कारणे काय ेहेत ? 
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श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) होय, हे खरे ेहे. 
(२) हे खरे नाही. 
(३) (१) सदर कामासाठी नाींदेड वाघाळा शहर महानगरपाशलकेच्या ताींबत्रक व 
प्रशासक य मान्यतनुेसार रु.१७.८५ को्ीची ननववदा काढण्यात ेली होती. 
   (२) या कामासाठी मे.ेर. एस.ही. सी.पी. एल.ॲड पी.ही.राव या ठेकेदाराची 
रु.२२.५९ को्ी या .कीं मतीची ननववदा ननम्नतम ठरली असून ती मूळ ननववदा 
.कीं मतीपेक्षा २६.५५ ्क्क्याने िास्तीची होती. 
   (३) वा्ाघा्ी अींती स्वीकृत करण्यात ेलेला मे.ेर. एस.ही. सी.पी. एल.ॲड 
पी.ही.राव याींचा सुधाररत देकार रु.२२.०४ को्ीचा असून तो मूळ ननववदा .कीं मतीपेक्षा 
२३.४९ ्क्क्याने िास्तीचा होता. 
   (४) पुलाच े काम सन २००९ मये पूणय झाले असून पुल वाहतुक स खुला 
करण्यात ेला ेहे. 
(४) सदरहू पुलाच्या कामाची चौकशी ववभागीय ेयुक्त कायायलयाच्या ददनाींक 
०५.०४.२०१३ च्या पत्रान्वये अप्पर ेयुक्त, औरींगाॅाद याींच्याकडून करण्यात ेली 
ेहे. 
(५) चौकशी अहवाल शासनास प्राप्त झालेला नाही. 

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

नाांदेड जजल््यात दषु्ट्िाळग्रस्त्त शेति-याांच्या मदतननधी  
वितरणास विलांब होत असल्याबाबत 

(५३) *  १७०९१   श्री.डी.पी.सािांत (नाांदेड उत्तर), श्री.अशमन पटेल (मुांबादेिी), 
श्री.िसांतराि चव्हाण (नायगाांि) :   सन्माननीय सहिार मांरी पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज् यातील दषु काळरामस् त शेतकऱ्याींना मदत देण्यासाठी शासनाने नाींदेड जिल् हा 
म यवतती  सहकारी ॅँक शाखा धमायॅादकड े ९ को्ी रुपये माहे माचय, २०१४ च् या 
पदहल्या ेठवड्यातच वगय केले ेहेत परींतू ही रक् कम तातडीने शेतकरी वगायस 
वा्प करणे अशक् य असल् यामुळे सदर वा्पासाठी ॅँकेला अधधक कालावधी लागणार 
असल् याच ेमाहे मे, २०१५ म ये वा त् या दरम्यान ननदशयनास ेले ेहे, हे खरे ेहे 
काय, 
(२) असल् यास, हा ननधी उक् त ॅँकेकड े शासनाने वगय केला असून ५६ गावाींना 
तातडीने ८ ते १५ ददवसात ेधथयक मदत  करण्याॅाॅत प्रश्न ननमायण झाला असून 
अन्य ॅँकाींमये दषु काळरामस् ताींची खात े असतानाही केवळ एकाच ॅँकेकड े शासनाने 
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दषु काळ ननधी वगय केल्याने सदरहू ननधी दषु काळरामस् ताींना वेळेत े शमळण् याॅाॅत 
अडचणी ननमायण झाल् या ेहेत हे ही खरे ेहे काय , 
(३) असल्यास, याॅाॅत चौकशी करुन शासनाने पुढे कोणती काययवाही केली वा 
करण्यात येत ेहे , 
(४) नसल् यास,  ववलींॅाची कारणे काय ेहे ? 
  
श्री. चांद्रिाांत पाटील : (१) अींशतः खरे ेहे. 
     तहशसल कायायलय, धमायॅाद याींचकेडून तालुकयातील एकूण २३३९३ 
दषु काळरामस् त शेतक-याींना वा्प करणेसाठी रु. ९.९२ को्ी ॅँकेस दद. १७.३.२०१५ 
पयांत ्प् प् या्प् प् याने प्राप् त झालेली ेहे. 
(२) नाही. 
     धमायॅाद तालुक् यातील ५६ गावातील २३३९३ लाभार्थ याांना वा्पासाठी रु. ९.९२ 
को्ी प्राप् त असून ५३ गावातील ॅाधीत शेतक-याींना रु. ८.०५ को्ीच ेवा्प करण् यात 
ेले असून उवयररत ३ गावातील शेतक-याींना २ त े३ ददवसात वा्प करण् याच ेकाम 
पूणय करण् यात येईल. 
(३) प्रश् न उद् ावत नाही. 
(४) दरम् यानच े कालावधीम ये करींसी चसे् ् मधून ेवश् यकतपे्रमाणे उपलब् ध न 
झाल् यामुळे वा्पास ववलींॅ झालेला ेहे. 

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

यशदा सांस्त् थेने आश्रमशाळाांची पाहणी िरुन  
अहिाल सादर िेल्याबाबत 

(५४) *  १८०००   डॉ.सुधािर भालेराि (उदगीर), श्री.किसन िथोरे (मुरबाड), 
श्री.गणपत गायििाड (िल्याण पूिव), श्रीमती मननषा चौधरी (ददहसर), अॅड.आशशष 
शेलार (िाांदे्र पजश्चम), श्री.पराग अळिणी (विलेपाले), श्री.बसिराज पाटील (औसा), 
श्री.अजय चौधरी (शशिडी), श्री.सांजय साििारे (भुसािळ), श्री.डड मल्लीिाजूवन रेड्डी 
(रामटेि), श्री.राजेश िाशीिार (सािोली), श्रीमती मोननिा राजळे (शेिगाांि - पाथडी), 
श्री.राधािृष्ट् ण विेे-पाटील (शशडी), श्री.अशमन पटेल (मुांबादेिी), श्रीमती ननमवला गावित 
(इगतपूरी), श्री.सांतोष टारफे (िळमनुरी), श्री.अस्त् लम शेे (मालाड पजश्चम), 
श्री.भास्त्िर जाधि (गुहागर), श्री.रमेश िदम (मोहोळ), श्री.अिधूत तटिरे (श्रीिधवन), 
श्री.जजतेंद्र आव् हाड (मुांब्रा िळिा), श्री.सुभाष उफव  पांडडतशेठ पाटील (अशलबाग), 
श्री.धैयवशील पाटील (पेण), श्री.जीिा गावित (िळिण), श्री.सुधािर देशमुे (नागपूर 
पजश्चम), श्री.योगेश सागर (चारिोप), श्रीमती माधुरी शमसाळ (पिवती), श्री.जगदीश 
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मुळीि (िडगाि शेरी), श्री.शभमराि तापिीर (ेडििासला), श्री.योगेश दटळेिर 
(हडपसर), श्री.विजय िाळे (शशिाजीनगर), श्रीमती सीमाताई दहरे (नाशशि पजश्चम), 
डॉ.राहूल आहेर (चाांदिड), श्री.मांगलप्रभात लोढा (मलबार दहल), श्री.प्रशाांत बांब 
(गांगापूर), श्री.जयिुमार रािल (शशांदेेडा) :   सन्माननीय आददिासी वििास मांरी 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज् यातील ७१ ेश्रमशाळाींची पाहणी करुन त् या सींदभायतील शशफारसीींचा अहवाल 
‘यशदा’ सींस् थेने नुकताच शासनास सादर केला ेहे, हे खरे ेहे काय, 

(२) असल् यास, या अहवालातील शशफारसीींच े स् वरुप काय ेहे व त् या अनुषींगाने 
शासनाने कोणत् या उपाय योिना केल् या ेहेत, 
(३)नसल् यास ववलींॅाची कारणे काय ेहेत ? 

श्री. विष्ट् णु सिरा : (१) होय हे खरे ेहे. 
(२) व (३) यशदा या सींस्थेने ेददवासी ववभागाच्या मराठवाडयातील ७१ 
ेश्रमशाळाींची पाहणी करुन अहवाल शासनास सादर केला ेहे. 
     सादर अहवालातील शशफारशी प्रामुयाने पुढीलप्रमाणे ेहेत. 
     १. ेश्रमशाळेतील शशक्षणाचा दिाय सुधारणे 
     २. ेश्रमशाळेमये मुलीींची सींया वाढववणे. स्त्री  अधधक्षक्षकाींची नेमणूक   
       करणे. 
     ३. शशक्षकाींच्या ररक्त िागाींची भरती करणे. 
     ४. पाणी व स्वच्छतेच्या सुववधा पुरेशा प्रमाणात पुरववणे. 
     ५. िेवणाचा दिाय वाढववणे. 
     ६. गळतीच ेप्रमाण कमी करणे. 
     ७. मुलाींचा खेळातील सहभाग वाढववणे इत्यादी. 
     सदर अहवालातील शशफारशीींच ेअनुषींगाने ेयुक्त, ेददवासी ववकास याींच ेदद. 
१६/०१/२०१५ च े पत्रान्वये सववस्तर अशभप्राय मागववण्यात ेलेले ेहेत. त्यानुसार 
पुढील काययवाही करण्यात येईल. 
     ेददवासी ववकास ववभागामाफय त वॉश (WASH- Water,sanitation and 
Hygiene) हा काययक्रम सुरु केलेला ेहे. स्वतींत्र शशक्षण कक्ष स्थापन केलेला ेहे. 
शशक्षकाींच्या ररक्त िागा भरण्याची प्र.क्रया अपर ेयुक्त स्तरावर सुरु ेहे. 
िेवणाचा दिाय वाढववण्यासाठी प्रायोधगक तत्वावर (मुींढेगाव,जि.नाशशक) व 
(काींॅळगाींव, जि. पालघर) येथे मयवतती  स्वयींपाकगहृ उभारण्यात येत ेहे. 

----------------- 
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सोलापूर जजल्हा पिरषदेच्या समाजिल्याण विभागाांतगवत  
मांजूर िसनतगहेृ बोगस असल्याबाबत 

(५५) *  २२३१८   श्री.लक्ष्मण जगताप (धचांचिड), श्री.नारायण पाटील (िरमाळा), 
श्री.सुभाष देशमुे (सोलापूर दषिण), िुमारी प्रणणती शशांदे (सोलापूर शहर मध्य) :   
सन्माननीय सामाजजि न् याय मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) सोलापूर जिल्हा पररषदेच्या समािकल्याण ववभागामाफय त चालववण्यात येणा-या 
वसतीगहृापैक  २५ वसतीगहेृ ॅोगस ेहेत, हे खरे ेहे काय, 
(२) असल्यास, सन २०१० पासून सींस्था अजस्तत्वात नसतानाही वसतीगहेृ हस्ताींतररत 
करुन ती वसनतगहेृ सुरु असल्याच ेदाखवून पररपोषण अनुदान, कमयचारी मानधन व 
इमारत भाड े रक्कम यामये को्यावधी रुपयाींचा गैरयवहार झाल्याच े ननदशयनास 
ेले ेहे, हे खरे ेहे काय, 
(३) असल्यास, ॅोगस वसतीगहृाच्या यादीत करमाळा तालुक्यातील साववत्रीॅाई फुले, 
करमाळा वसतीगहृ, मागासवगती य वसतीगहृ याींचा समावेश ेहे, हे ही खरे ेहे 
काय, 
(४) असल्यास, याॅाॅत मुयमींत्री याींना ननवेदन देऊन तपासणी ॅाॅतचा अहवाल 
मागवावा अशी लेखी तक्रार ददली गेली, हे खरे ेहे काय, 
(५) असल्यास, शासनाने याॅाॅत कोणती काययवाही केली वा करण्यात येत ेहे, 
(६) नसल्यास, ववलींॅाची  कारणे काय ेहेत ? 
 

श्री. राजिुमार बडोले : (१), (२) व (३) जिल्हा समािकल्याण अधधकारी कायायलय, 
जि.प. सोलापूर अींतगयत चालववण्यात येणाऱ्या वसनतगहृाींपैक  २५ वसनतगहेृ ॅोगस 
असल्याची तक्रार श्री.शशवािी काींॅळे, मािी सभापती, समािकल्याण सशमती, 
जि.प.सोलापूर याींनी अनतररक्त काययकारी अधधकारी, जि.प.सोलापूर याींचकेड े दाखल 
केलेली होती. त्यानुसार, जिल्हा समािकल्याण अधधकारी, जि.प.सोलापूर कायायलयाने 
दद.१८/०६/२०१५ व दद. २५/०६/२०१५ रोिी सींॅींधधत वसनतगहृाींच े शशॅीर ेयोजित 
करुन त्याींचकेडून वसनतगहृ मान्यता, ववदयाथती  मान्य सींया, वाढ मान्यता, कमयचारी 
मान्यता, हस्ताींतर-स्थलाींतर सींॅींधधत कागदपत्रे सींकशलत करण्यात ेलेली ेहेत. 
     सदयजस्थतीत, अनुदाननत वसनतगहृ चालववणाऱ्या सींस्थाींकडून प्राप्त 
कागदपत्राींची तपासणी जिल्हा पररषद स्तरावर सुरु असून तपासणी पूणय झाल्यावरच 
याॅाॅत ननषकषय काढता येईल. 
(४) अशी कोणतीही तक्रार .कीं वा ननवेदन प्राप्त झाल्याच ेेढळून येत नाही. 
(५) वसनतगहृाींच्या कागदपत्राींची तपासणी जिल्हा पररषद स्तरावर सुरु ेहे. 
(६) प्रश्न उद् ावत नाही. 

----------------- 
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अमरािती विभागातील शासिीय आददिासी आश्रमशाळामध् ये  

शशििाांची पदे िरक् त असल् याबाबत 
  

(५६) *  १७२६३   श्री.अशमत झनि (िरसोड) :   सन्माननीय आददिासी वििास 
मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) अमरावती ववभागातील शासक य ेददवासी ेश्रमशाळाम ये शशक्षकाींची १८०९ 
पदे ररक् त असल् याच ेमाहे मे, २०१५ मये वा त्यासुमारास ननदशयनास ेले ेहे, हे 
खरे ेहे काय, 
(२) असल् यास, शशक्षकाींच् या ररक् त पदामुळे ेददवासी ववदयार्थ याांच ेशैक्षणणक नुकसान 
झाले वा होत ेहे, हे खरे ेहे काय, 
(३) असल् यास, उक्त प्रकरणी शासनाने काय काययवाही केली वा करण् यात येत ेहे, 
(४) नसल् यास,ववलींॅाची कारणे काय ेहेत व याॅाॅत शासनाची स् पष ् भुशमका काय 
ेहे ? 
 

श्री. विष्ट् णु सिरा : (१) अींशत: खरे ेहे. ेददवासी ववभागाींतगयत अमरावती 
ववभागात शशक्षकाींची १२९१ पदे मींिूर असून त्यापैक  २५४ पदे ररक्त ेहेत. 
(२) व (३) ेददवासी ववदयार्थयाांच े शैक्षणणक नुकसान न होण्यासाठी काही दठकाणी 
ताशसका पदतीने शशक्षकाींची नेमणूक करण्यात ेली ेहे. तर काही दठकाणी 
अनतररक्त काययभार सोपववण्यात ेला ेहे. शशक्षक भरती ॅाॅत काययवाही करण्यात 
येत ेहे. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

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

आांतरराष्ट् रीय बाजारात साेरेचे भाि घटल् यामुळे  
साेर िारेानदारी अडचणीत आल्याबाबत 

(५७) *  १८१२६   श्री.अजजत पिार (बारामती), श्री.राहुल जगताप (श्रीगोंदा), 
श्री.जजतेंद्र आव् हाड (मुांब्रा िळिा), श्री.अिधूत तटिरे (श्रीिधवन), श्री. शामराि ऊफव  
बाळासाहेब पाटील (िराड), श्री.िैभि वपचड (अिोले), श्री.पाांडुरांग बरोरा (शहापूर), 
श्री.राणाजगजीतशसांह पाटील (उस्त्मानाबाद), श्री.भास्त्िर जाधि (गुहागर), श्री.रमेश 
िदम (मोहोळ), श्री.शशशिाांत शशांदे (िोरेगाि), श्री.मिरांद जाधि-पाटील (िाई), 
श्री.सुरेश लाड (िजवत), श्री.राहुल मोटे (पराांडा),श्रीमती सुमन पाटील (तासगाि- 
ििठेमहाांिाळ), श्री.ददलीप िळसे-पाटील (आांबेगाि), श्री.छगन भुजबळ (येिला), 
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श्री.ददपि चव्हाण (फलटण), श्रीमती ददवपिा चव्हाण (बागलाण), श्री.दत्तारय भरणे 
(इांदापूर), श्री.नरहरी णझरिाळ (ददांडोरी), श्री.हनुमांत डोळस (माळशशरस), डॉ.सतीश 
(अण्णासाहेब) पाटील (एरांडोल), श्री.चांद्रदीप नरिे (िरिीर), श्री.जयांत पाटील 
(इस्त्लामपूर) :   सन्माननीय सहिार मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) ेींतरराष रीय ॅािारात साखरेच ेभाव घ्ल् यामुळे राज् यातील साखर कारखानदारी 
मोठ्या सींक्ात सापडली ेहे, हे खरे ेहे काय, 

(२) असल् यास, त् यामुळे एफेरपीनुसार ऊसाला भाव देणे कारखान् याींना अवघड झाले, 
हे ही खरे ेहे काय, 
(३) असल् यास, सींक्ातल् या कारखान् याींना ेधथयक अडचणीींतून ॅाहेर काढण् यासाठी 
कें द्र सरकारने ५० लाख ्न साखरेचा ॅफर स् ्ॉक करावा तसेच ऊसाच् या हमी 
भावाप्रमाणेच साखरेलाही हमीभाव दयावा अशी मागणी राज् य शासनाने कें द्र 
शासनाकड ेमाहे एवप्रल, २०१५ म ये केली ेहे, हे ही खरे ेहे काय, 
(४) असल् यास, त्याअनुषींगाने कें द्र शासनाने राज् य शासनाला ेतापयांत कोणती मदत 
केली ेहे वा करण्यात येत ेहे , 
(५) नसल्यास, ववलींॅाची कारणे काय ेहेत ? 
 

श्री. चांद्रिाांत पाटील : (१) होय. 
     सन २०१४-१५ च्या हींगामाच े सुरुवातीस प्रनतजक्वीं्ल रु. २६००-२७०० प्रमाणे 
साखरेला असणारा दर सदयजस्थतीत प्रनतजक्वीं्ल रु.२१००-२२००/- पयांत घ्लेला 
ेहे. त्यामुळे ननधी उपलब्धतचे्या अडचणीमुळे राज्यातील साखर उदयोग ेधथयक 
सींक्ात सापडलेला ेहे. 
(२) होय 
     देशात तसेच ेींतरराषरीय ॅािारात सातत्याने साखरेच े दर तसेच उपपदाथय 
िसे मोल शसस, ॅग स, जस्परी् एस.डी. इत्यादीच ेदरही कमी झालेले ेहेत. त्यामुळे 
ननधी उपलब्धतेच्या अडचणीमुळे साखर कारखान्याींना FRP प्रमाणे दर देणे अवघड 
झाले ेहे. 
(३) राज्यातील साखर उदयोगास ेधथयक सहाय्य देण्यासाठी दद.१०/४/२०१५ ेणण दद. 
१५/०४/२०१५ च ेपत्रान्वये मा.प्रींतप्रधान ेणण मा.कें द्रीय अन्न व नागरी पुरवठा मींत्री 
याींना कच्च्या साखर ननयायतीस अनुदान, अॅकारी किय, कच्च्या साखरेच्या ेयात 
शुल्कात वाढ, इथेनॉल शमश्रण काययक्रम, ॅफर स््ॉक ननशमयती, मुदत किायची 
पुनरयचना, ऊस ववकास ननधी (SDF) इत्यादद मुद्दयाींॅाॅत धोरणात्मक ननणयय होणेस 
ववनींती केली ेहे. 
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(४) कें द्र व राज्य शासनामाफय त राज्यातील साखर उदयोगास खालील प्रमाणे मदत 
करण्यात ेली वा करण्यात येत ेहे. 
     (१) राज्य शासनाने सन २०१३-१४ व २०१४-१५ च्या हींगामामधील ऊस खरेदी 
कर माफ कलेला ेहे. 
     (२) कें द्र शासनाने दद. २७/२/२०१५ च्या अधधसुचनेनुसार १४ लाख मे.्न 
कच्च्या साखरेच्या ननयायतीसाठी प्रनतमे्न रु. ४०००/- प्रमाणे अनुदानाचा ननणयय 
घेतला ेहे. तर राज्य शासनाने रु. १०००/- प्रमाणे ननयायत अनुदान देण्याचा ननणयय 
घेतला ेहे. 
     (३) कें द्र शासनाने सन २०१४-१५ साठी रु.६०००/- को्ीच े प केि िाहीर केले 
ेहे. 
(५) प्रश्न उद् ावत नाही. 

----------------- 
  
मौजे ेामगाांि (ता.बाशी, जज.सोलापूर ) येथील आयवन शुगर िां पनीने ऊस उत् पादन 

शेति-याांना ेोटे चिे देऊन फसिणूि िेल्याबाबत 
  

(५८) *  १९७२६   श्री.अजुवन ेोतिर (जालना), श्री.उल्हास पाटील (शशरोळ) :   
सन्माननीय सहिार मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मौिे खामगाींव (ता.ॅाशती , जि.सोलापूर ) येथील ेययन शुगर कीं पनीने ऊस 
उत् पादन शेतक-याींना खो्े चेक देऊन फसवणूक केली असल् याच ेमाहे मे, २०१५ च् या 
दसु-या ेठवड्यात वा त् या सुमारास ननदयशनास ेले ेहे, हे खरे ेहे काय, 
(२) असल् यास, या सींदभायत कारखान् याच् या सींॅींधधत अधधका-याींवर फसवणुक चा गुन् हा 
दाखल करावा अशी मागणी िनदहत शेतकरी सींघ्नेने ॅाशती  तहसशलदार, 
जिल् हाधधकारी सोलापूर याींच् याकड े ननवेदनादवारे ददनाींक १०/०५/२०१५ रोिी वा त् या 
सुमारास केली ेहे, हे ही खरे ेहे काय, 
(३) असल् यास, या प्रकरणी चौकशी करुन दोषी  यक् तीींवर कोणती कारवाई केली 
ेहे, अदयाप कोणतीच कारवाई केली नसल् यास, ववलींॅाची कारणे काय ेहेत, 
  
श्री. चांद्रिाांत पाटील : (१) महाराषर राज्य िनदहत शेतकरी सींघ्नेच्या दद. 
०६/०५/२०१५ व दद. १५/०५/२०१५ च्या ननवेदनादवारे ननदशयनास ेले ेहे. 
(२) िनदहत शेतकरी सींघ्नेने दद. ०६/०५/२०१५ व दद. १५/०५/२०१५ च्या 
ननवेदनादवारे ेयुक्त, साखर, जिल्हाधधकारी, सोलापूर व तहशसलदार, ता.ॅाशती  
याींचकेड ेफसवणुक चा गुन्हा सींॅींधधताींवर दाखल करण्याची मागणी केलेली ेहे. 
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(३) ेययन शुगसय शल., खामगाींव, ता.ॅाशती , जि. सोलापूर या कारखान्याकड े हींगाम 
२०१४-१५ मधील एफ.ेर.पी. दराप्रमाणे ऊस पुरवठादार शेतकऱ्याींना देय ॅाक  
असलेली ऊसाची .कीं मत रु. २१,१३,५२,६९६/- (अक्षरी रुपये एकवीस को्ी तरेा लाख 
ॅावन्न हिार सहाशे शहाण्णव फक्त) तसेच ऊस (ननयींत्रण) ेदेश १९६६ च ेकलम 
३(८) मधील तरतुदी नुसार व कलम ३(३ए) नुसार त्यावर ववहीतदराने देय होणारे 
याि ही रक्कम िशमन महसुलाची थकॅाक  समिून ेययन शुगर शल., खामगाींव, 
ददलीपनगर, ता.ॅाशती , जि.सोलापूर याींच ेस्वत:च ेस्थावर व िींगम मालमत्तचेी ववक्र  
करुन रक्कम वसुल करण्यात यावी व या रक्कमेतून ऊस पुरवठादार शेतकऱ्याींना ऊस 
(ननयींत्रण) ेदेशातील तरतुदीनुसार देयॅाक ची रक्कम खात्री करुन सींॅींधधताींना अदा 
करणेसाठी जिल्हाधधकारी, सोलापूर याींना ेर.ेर.सी. ेदेश देण्यात ेला ेहे. 
त्यानुसार पुढील वसुलीची काययवाही तहशसलदार, ॅाशती  याींच ेमाफय त सुरु ेहे. 
 

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

मालेगाांि (ता.जज.नाशशि) येथून जाणा-या राष्ट् रीय महामागव क्रां -३  
िर सव् हीस रोड नसल्याने अपघात होत असल्याबाबत 

(५९) *  १९५७७   श्री.आशसफ शेे (मालेगाांि मध्य), श्री.अशमन पटेल (मुांबादेिी), 
श्री.अस्त् लम शेे (मालाड पजश्चम) :   सन्माननीय सािवजननि बाांधिाम (सािवजननि 
उपक्रम िगळून) मांरी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मालेगाींव (ता.जि.नाशशक) येथून िाणा-या राष रीय महामागय क्रीं -३ वर स हीस 
रोड  तसेच अ प्रोच रोड वर वळण मागय नाही हे खरे ेहे काय, 
(२)असल्यास, त् यामुळे या चौपदरी रस् त् यामुळे  वळायला मागय नसल् याने ॅसच े
अपघात होउन ॅ-याच नागररकाींना ेपला िीव गमवावा लागत असल् याच ेमाहे मे, 
२०१५ मये वा त्या दरम्यान  ननदशयनास ेले ेहे, हे खरे ेहे काय, 
(३) असल् यास, उक् त प्रकरणी शासनाने कोणती  काययवाही केली ेहे वा करण्यात  
येत ेहे, 
(४) नसल् यास,  ववलींॅाची कारणे काय ेहेत ? 
  
श्री. चांद्रिाांत पाटील : (१) अींशत: खरे ेहे. 
(२) नाही. 
(३) प्रश्न उद् ावत नाही. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

----------------- 
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आांबडिे (ता. दापोली जज.रत् नाधगरी) येथे शशल् पिषृ्ट् टी स्त् थापन िरण् याबाबत 
  

(६०) *  १७५७४   श्री.नसीम ेान (चाांददिली), श्री.अशमन पटेल (मुांबादेिी), 
श्री.अस्त् लम शेे (मालाड पजश्चम), प्रा.िषाव गायििाड (धारािी), श्री.छगन भुजबळ 
(येिला), श्री.जजतेंद्र आव् हाड (मुांब्रा िळिा) :   सन्माननीय सामाजजि न् याय मांरी 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) डॉ.ॅाॅासाहेॅ ीेंॅेडकराींचे मुळ गाव ीेंॅडवे ( ता.दापोली ,  जि.रत् नाधगरी )  
येथे ५ को्ी रुपये खचय करून शशल् पवषृ ्ी स् थापन करण् याचा ननणयय सन २००९ म ये 
घेण् यात ेला होता हे खरे ेहे काय, 
(२) असल् यास, स या ीेंॅडवे गाव दलुयक्षक्षत असून उक्त  शशल् पवषृ ्ी ववकासाच् या 
प्रनतक्षेत असल् याच ेमाहे एवप्रल २०१५ मये व त्यादरम्यान ननदशयनास ेले हे खरे 
ेहे काय, 
(३) असल् यास, प्रश् न भाग २ ॅाॅत शासनाने कोणता ननणयय घेतला व त् यानुसार पुढे 
कोणती काययवाही केली वा करण् यात येत ेहे, 
(४) नसल् यास ववलींॅाची कारणे काय ेहेत ? 
 

श्री. राजिुमार बडोले : (१) होय, हे खरे ेहे. 
(२) होय, हे खरे ेहे. 
(३) व (४) सदर शशल्पवषृ्ीच्या कामाच े नमुना ेराखड े उपलब्ध नसल्याने 
सा.ॅाीं.ववभागाने सदर काम सरुु केलेले नाही. 
     प्रस्तुत प्रश्न हा अनेक ववभागाींशी ननगडीत असल्याने, सवय सींॅधधत ववभागाींची 
एकबत्रत ॅैठक घेवुन, हा प्रश्न तातडीने सोडववण्याची काययवाही करण्यात येईल. 

----------------- 
धारािी, मुांबई येथे डॉ.बाबासाहेब आांबेडिर  
सामाजजि न् याय भिन उभारण् याबाबत 

(६१) *  १६७२४   प्रा.िषाव गायििाड (धारािी), श्री.अशमन पटेल (मुांबादेिी), श्री.सांतोष 
टारफे (िळमनुरी) :   सन्माननीय सामाजजि न् याय मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
  

(१) मुींॅई जिल् ्यातील धारावी ही ेशशया खींडातील सवायत मोठी झोपडप्ी असून 
मुींॅई शहर जिल् ्याींतील अनुसूधचत िातीसाठी ेरक्षक्षत धारावी येथे डॉ.ॅाॅासाहेॅ  
ेींॅेडकर सामाजिक न् याय भवन उभारण् यात यावे, यासाठी स् थाननक लोकप्रनतननधीनी 
ददनाींक २१ मे, २०१५ रोिी मा.सामाजिक न् याय मींत्री याींना ननवेदन ददले ेहे, हे खरे 
ेहे काय, 
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(२) असल् यास, उक्त ननवेदनाॅाॅत शासनाने चौकशी केली ेहे काय, चौकशीच् या 
अनुषींगाने कोणती काययवाही करण् यात ेली ेहे वा येत ेहे, 
(३) नसल् यास,  ववलींॅाची कारणे काय ेहेत ? 
 

श्री. राजिुमार बडोले : (१) होय. 
(२) प्रत्येक जिल््यात डॉ.ॅाॅासाहेॅ ेींॅेडकर सामाजिक न्याय भवन 
उभारण्याॅाॅतचा ननणयय ददनाींक १ िून, २००६ च्या शासन ननणययान्वये घेण्यात 
ेलेला ेहे. त्यानुसार मुींॅई येथील सामाजिक न्याय भवानाच ेॅाींधकाम चेंॅूर येथील 
शभक्षेकरीगहृाच्या भूखींडावर ॅी.ओ.्ी. तत्वावर ॅाींधण्याची काययवाही करण्यात येत 
ेहे. त्यामुळे धारावी येथे वेगळे सामाजिक न्याय भवन ॅाींधण्याची ॅाॅ ववचाराधीन 
नाही 
(३) प्रश्न उद् ावत नाही.  

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

समाजिल्याण विभागािडून दशलत िस्त्त्याांमध्ये राबविल्या  
जात असलेल्या सौरपथ ददव्याांच्या योजनेबाबत 

(६२) *  १८१५९   श्री.ददलीप िळसे-पाटील (आांबेगाि), श्री.राणाजगजीतशसांह पाटील 
(उस्त्मानाबाद), श्री.जजतेंद्र आव् हाड (मुांब्रा िळिा), श्री. शामराि ऊफव  बाळासाहेब पाटील 
(िराड), श्री.पाांडुरांग बरोरा (शहापूर), श्री.रमेश िदम (मोहोळ), श्री.भास्त्िर जाधि 
(गुहागर), श्री.अिधूत तटिरे (श्रीिधवन), श्री.िैभि वपचड (अिोले), श्री.राहुल मोटे 
(पराांडा), श्री.सुरेश लाड (िजवत), श्री.हनुमांत डोळस (माळशशरस), श्री.ददपि चव्हाण 
(फलटण), श्री.गुलाबराि पाटील (जळगाि ग्रामीण), श्री.रुपेश म् हार े (शभिांडी पूिव), 
श्री.जयप्रिाश मुांदडा (बसमत), श्री.अननल बाबर (ेानापूर), श्री.उल्हास पाटील 
(शशरोळ), डॉ.सांजय रायमुलिर (मेहिर), श्री.अजुवन ेोतिर (जालना), डॉ.शशशिाांत 
ेेडिेर (शसांदेेड राजा), अॅड.आशशष शेलार (िाांदे्र पजश्चम), श्री.बसिराज पाटील 
(औसा), श्री.गणपत गायििाड (िल्याण पूिव), श्री.सांजय िेळिर (ठाणे), श्री.सुभाष 
भोईर (िल्याण ग्रामीण), श्री.किसन िथोरे (मुरबाड), श्री.अजय चौधरी (शशिडी), 
डॉ.सतीश (अण्णासाहेब) पाटील (एरांडोल), श्री.विजय िाळे (शशिाजीनगर), श्री.नरहरी 
णझरिाळ (ददांडोरी), श्री.बाबुराि पाचणे (शशरुर), श्री.सांदीप नाईि (ऐरोली), श्री.शभमराि 
तापिीर (ेडििासला) :   सन्माननीय सामाजजि न् याय मांरी पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
  

(१) सन २०१३-१४ च् या योिनेनुसार चार वषायत १ लाख ९३ हिार २४२ सौरददवे 
ॅसववण् याच ेननयोिन समािकल् याण ववभागाने हाती घेतले असून सदर योिना ३४० 
को्ी रुपयाींची ेहे, हे खरे ेहे काय, 
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(२) असल् यास, सदर योिनेकररता ननववदा ॅोलावून ठेकेदार नेमण् याच े धोरण 
असताना समािकल् याण ववभागाने महाराष र ऊिाय ववकास प्राधधकरणाकडून (मेडा) रे् 
कॉन् र क् ् वररल पुरवठादाराींची यादी मागवून पाच ठेकेदार ननयुक् त केल् याच े नुकतेच 
माहे एवप्रल, २०१५ म ये वा त्यासुमारास ननदशयनास ेले ेहे, हे खरे ेहे काय, 
(३) असल् यास, सदर ठेकेदाराींना कोणत् या ननकषानुसार ननयुक् त करण् यात ेले ेहे, 
यासींदभायत शासनाने सखोल चौकशी केली ेहे काय, त् यात काय ेढळून ेले ेहे, 
व तदनुसार याॅाॅत दोषी असणा-या  यक् तीींवर कोणती कारवाई करण् यात ेली 
ेहे वा येत ेहे, 
(४) नसल् यास, ववलींॅाची कारणे काय ेहेत ? 
 

श्री. राजिुमार बडोले : (१) होय. 
(२) व (३) अनुसूधचत िाती व नवॅौद घ्काींच्या वस्तीींचा ववकास करणे या 
योिनेअींतगयत सन २०१३-१४ त े२०१६-१७ या ेधथयक वषायकररता दशलत वस्त्याींमये 
पथददवे पुरवठा करुन स्थावपत करणेॅाॅत महाराषर उिाय ववकास सींस्था (मेडा) 
याींच्या दरकरारावर नददववण्यात ेलेल्या पुरवठा धारकास शासनाची मान्यता प्रदान 
करण्यात ेलेली ेहे. 
     सौर पथददयाींॅाॅतच्या प्राप्त तक्रारीनुषींगाने सींॅींधधत पुरवठा धारकास नो्ीस 
ॅिावण्यात ेलेली ेहे. तसेच अनतररक्त ेयुक्त, सह ेयुक्त, उपायुक्त, व 
सहायक ेयुक्त याींना तसेच प्रत्येक जिल््यातील १० वस्त्याींची तपासणी करणेॅाॅत 
महासींचालक, मेडा, पुणे याींना कळववले ेहे. त्याींचकेडून अहवाल अप्राप्त ेहे. 
सदयजस्थतीत २२८७ दलीत वस्त्याींमये २४९५९ पथददवे लावण्यात ेले असून 
१९१७२ पथददवे कायायन्वीत ेहेत. 
     दद.३१/३/२०१५ नींतर दशलत वस्त्याींमये सौर पथददवे पुरवठा न करणेॅाॅत सवय 
पुरवठा धारकाींना कळववले ेहे. तसेच शासन ननणयय ददनाींक १२/५/२०१५ अन्वये सौर 
पथददवे लावण्याॅाॅतच ेेदेश रद्द करण्यात ेले ेहेत. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

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

राज् य सहिारी सांघाच् या अनतिरक् त सहिार आयुक् ताांनी  
िेलेल् या चौिशीत सांस्त् थेच ेआधथवि नुिसान झाल् याबाबत 

(६३) *  १८०६१   श्री.अतुल साि े (औरांगाबाद पूिव) :   सन्माननीय सहिार मांरी 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज् य सहकारी सींघाच् या कलम ८३ नुसार अनतररक् त सहकार ेयुक् ताींनी केलेल् या 
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चौकशीत सींस् थेच े१०६१ को्ी रुपयाींच ेेधथयक नुकसान झाल् याच ेननष पन् न झाले ेहे 
हे खरे ेहे काय, 

(२) असल् यास, या प्रकरणी अनतररक् त सहकार ेयुक् ताींनी सींचालक व इतर सहकारी 
सींस् थाींमधील ववदयमान सींचालक याींना दोषी ठरववले ेहे हे ही खरे ेहे काय, 
(३) असल् यास, दोषी सींचालक याींच् यावर फौिदारी काययवाही करुन त् याींची पदे रद्द 
करण् याॅाॅत कोणती काययवाही केली वा करण् यात येत ेहे, 
(४) नसल् यास, ववलींॅाची कारणे काय ेहेत व याॅाॅतची सदयःजस्थती काय    
ेहे ?  

श्री. चांद्रिाांत पाटील : (१) होय, चौकशी अहवालात एकूण ेधथयक नुकसान रक्कम 
रुपये १०६९,३३,३७,२७८/- असल्याच ेनमूद केले ेहे. 
(२) राज्य सहकारी सींघाच े तत्काशलन सींचालकाींवर व अधधकारी/कमयचाऱ्याींवर 
दद.१२.१.२०१५ रोिी महाराषर सहकारी सींस्था अधधननयम १९६० च े कलम ८८ व 
महाराषर सहकारी सींस्था अधधननयम १९६० च े ननयम ७२(३) नुसार दोषारोप पत्र 
ठेवले ेहे. 
(३) सींॅींधधत सींचालकाींवर दद.८.९.२०१२ रोिी ॅींडगाडयन पोलीस स््ेशन, पुणे येथे 
एफ.ेय.ेर. दाखल केले ेहे. या सींदभायत मा.उच्च न्यायालय, मुींॅई, खींडपीठ 
औरींगाॅाद येथे रर् याधचका क्र.७३७४/२०१२, क्र.७६५२/२०१२, क्र.७९२०/२०१२, 
क्र.७६५७/२०१२ दाखल झालेल्या असून प्रकरण न्यायप्रववषठ ेहे. 
     महाराषर राज्य सहकारी सींघाची कलम ८३ अन्वये करण्यात ेलेल्या 
चौकशीची सींववभािीत चौकशी फ  ची िॅाॅदारी ननजश्चत करणेच े कलम ८५ चे 
ेदेश दद.८.५.२०१५ रोिी ननगयशमत करणेत ेले ेहेत. 
(४) १. प्रश्न उद् ावत नाही. 
   २. रर् याधचका क्र.२८००/२०१५, १४६२/२०१५, १२०१/२०१५ नुसार मा.उच्च 
न्यायालय खींडपीठ औरींगाॅाद ने दद.१५.४.२०१५ रोिी ददलेल्या ेदेशानुसार कलम 
८८ च्या चौकशीला स्थधगती ददलेली ेहे. प्रकरण न्यायप्रववषठ ेहे. 

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

पेण (जज.रायगड) येथील पेण अबवन बँिेत बोगस िजवे ात् याद्िारे  
िेलेल्या आधथवि गैरव्यिहाराची तपासणी िरणेबाबत 

(६४) *  १८९५१   श्री.अिधूत तटिरे (श्रीिधवन), श्री.रमेश िदम (मोहोळ), श्री.राहुल 
जगताप (श्रीगोंदा), श्री.जजतेंद्र आव् हाड (मुांब्रा िळिा), श्री.सुरेश (राजूमामा) भोळे 
(जळगाि शहर), श्री.किसन िथोरे (मुरबाड), श्री.सांजय िेळिर (ठाणे), डॉ.सुधािर 
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भालेराि (उदगीर), डॉ.बालाजी किणीिर (अांबरनाथ) :   सन्माननीय सहिार मांरी 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) पेण (जि.रायगड) येथील पेण अॅयन ॅँकेत ॅोगस कियखात् यादवारे ेधथयक 
गैरयहाराला चार वषय पूणय होऊन तपासाची कोणतीच प्रगती झाली नाही, हे खरे ेहे 
काय, 
(२) असल् यास, उक् त प्रकरणी शासनामाफय त चौकशी केली ेहे काय, 
(३) असल् यास, चौकशीत काय ेढळून ेले व तदनुसार सदर गैरयवहाराॅाॅत 
तपास तातडीने करणेॅाॅत शासनाने कोणती काययवाही केली ेहे, वा करण्यात येत 
ेहे 
(४) नसल्यास, ववलींॅाची कारणे काये ेहेत तसेच सदर प्रकरणाची  सदयःजस्थती 
काय ेहे ?  
 

श्री. चांद्रिाांत पाटील : (१) नाही. 
(२) होय. 
(३) व (४), सदर ॅँकेमधील गैरयवहाराॅाॅत सहकार ेयुक्त व ननॅींधक, सहाकारी 
सींस्था त्याींच्या दद.२९.३.२०११ रोिीच्या ेदेशान्वये कलम ८८ खाली ननयुक्ती 
केलेल्या प्राधधकृत अधधकाऱ्याींनी रु.८६८.०४ को्ी इतक्या रकमेची िॅाॅदारी ७२ 
यक्तीींवर ननजश्चत करुन त्याींच्यावर कलम ९५ अन्वये िप्तीच्या नो्ीसा देऊन 
मालमत्ता िप्त केल्या ेहेत. तथावप, सहकारी अवपले् न्यायालयाने सींचालक 
मींडळाच्या मालमत्ता िपत न करणेॅाॅतच ेेदेश दद. २०.२.२०१४ रोिी ददले ेहेत. 
तसेच पेण पोलीस स््ेशन तपास अधधकारी याींनी भारतीय दींड ववधान सींदहतमेधील 
कलमान्वये ॅँकेच े तत्कालीन अयक्ष, सींचालक, मुय काययकारी अधधकारी व 
सींॅींधधत अधधकारी/कमयचारी याींच्याववरुद गुन््याची नदद करुन अ्क केली. पोलीस 
तपासाअींती ४५ यक्तीींववरुद २ चाियशी् फौिदारी न्यायालय, पेण येथे दाखल केले 
ेहे. 
     ॅँकेच्या रकमेतून खरेदी केलेल्या रायगड जिल््यातील दोन मालमत्ता तसेच 
१२८ ॅोगस किय खात्यातुन खरेदी केलेल्या श्री.शैलेश देशपाींड े व इतर याींच्या नावे 
असलेल्या ३९ मालमत्ता गहृ ववभागाच्या दद.२४.०७.२०१३ च्या अधधसुचनेदवारे उप 
ववभागीय अधधकारी, पेण याींनी िप्त केल्या असून त्यापैक  १५ मालमत्ता 
शललावादवारे ववक्र ची प्रक्र या सुरु केली ेहे, सदर मालमत्ताींच्या ७/१२ नददी केल्या 
ेहेत. 
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     जिल्हा पोलीस अधधक्षक, रायगड याींनी १२८ ॅोगस कियदाराींच्या तपासणी 
कररता दद. ०८.०४.२०१५ रोिीच्या पत्रान्वये ५ पोलीस अधधकाऱ्याींच्या ववशेष पथकाची 
नेमणुक केली असून तपास प्रगतीपथावर ेहे. 

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

सुसदाव (ता.धारणी, जज.अमरािती) येथे शासिीय आश्रमशाळेतील आददिासी 
विद्याथ् यारना जव्हटॅशमन् स औषधे िाटप न िेल् याबाबत 

  

(६५) *  १७००६   प्रा.विरेंद्र जगताप (धामणगाि रेल्िे), श्री.अशमन पटेल (मुांबादेिी), 
अॅड.यशोमती ठािूर (सोनािणे) (नतिसा), श्री.िसांतराि चव्हाण (नायगाांि), श्री.सांतोष 
टारफे (िळमनुरी) :   सन्माननीय आददिासी वििास मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
  

(१) सुसदाय (ता.धारणी, जि.अमरावती) येथे शासक य ेश्रमशाळेतील ेददवासी 
ववदयार्थ याांना देण् यात येणा-या जह  ्शमन् स व औषधे वा्प न करता कच-यात िाळून 
्ाकल् याच े ददनाींक १ एवप्रल, २०१५ रोिी वा त् यासुमारास ननदशयनास ेले, हे खरे 
ेहे काय, 
(२) असल् यास, याॅाॅत शासनाने चौकशी केली ेहे काय, असल् यास, चौकशीच् या 
अनुषींगाने दोषी यक्तीींववरुद कोणती कारवाई करण् यात ेली ेहे वा येत ेहे, 
(३) नसल् यास,  ववलींॅाची कारणे काय ेहेत ? 
  
श्री. विष्ट् णु सिरा : (१) हे अींशत: खरे ेहे. 
     काही ववदयार्थयाांनी जह  ्शमन औषधी न वपता औषधीच्या ॅा्ल्या फेकून 
ददल्या व त्या जह  ्शमन औषधाच्या ॅा्ल्या सकाळी कचऱ्यासोॅत िाळल्या गेल्याच े
प्रकल्प अधधकारी याींनी केलेल्या चौकशीत ेढळून ेले ेहे. 
(२) व (३) सदर प्रकरणी प्रकल्प अधधकारी धारणी याींनी चौकशी केली असून चौकशी 
अहवालानुसार  प्रथमदशयनी मुयायापक व अधधक्षक दोषी असल्याच े ननदशयनास 
ेल्यामुळे त्याींची ववभागीय चौकशी करण्यात ेली, चौकशीअींती त्याींची एक 
वेतनवाढ एका वषायकरीता रोखण्यात ेलेली ेहे. 

----------------- 
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शासनाने विमुक् त जाती, भटक् या जमाती, इतर मागासिगीय, विशेष मागास 
प्रिगावतील विद्याथ् यारची शशष्ट् यितृ् ती बांद िरण् याचा ननणवय घेतल्याबाबत 

(६६) *  १६८४४   अॅड.यशोमती ठािूर (सोनािणे) (नतिसा), श्री.अशमन पटेल 
(मुांबादेिी), प्रा.विरेंद्र जगताप (धामणगाि रेल्िे), श्रीमती सीमाताई दहरे (नाशशि 
पजश्चम) :   सन्माननीय सामाजजि न् याय मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील 
काय :- 
  

(१) राज् यात ेधथयकदृष ्या कमकुवत मागासवगती य ववदयार्थ याांना त् याींच् या पालकाींच् या 
उत् पन् नानुसार सामाजिक न् याय व ववशेष सहाय्य ववभागाच् या वतीने शशष यवतृ् ती ददली 
िात,े परींतु अनेक ववदयाथती  हलाखीच् या ेधथयक पररजस्थतीमुळे शैक्षणणक फ  
भरण् यास असमथय ठरत असल् यामुळे असे ववदयाथती  शशक्षणापासून वींधचत राहू नये 
यासाठी ववदयार्थ याांना शशष यवतृ् ती देण् यात येते, परींतू यावषती  कला, वाणणज् य, ववज्ञान, 
 यावसानयक तसेच प्रोफेशनल अ् यासक्रमाम ये पदववका, पदवी ेणण पद युत् तर 
शशक्षण घेणा-या ववमुक् त िाती, भ्क् या िमाती, इतर मागासवगती य, ववशेष मागास 
प्रवगायतील ववदयार्थ याांना देण् यात येणारी शशष यवतृ् ती शासनाने ॅींद करण् याचा ननणयय 
घेतला असल् याच ेमाहे माचय, २०१५ च् यासुमारास ननदशयनास ेले, हे खरे ेहे काय, 
(२) तसेच नाशशक येथील मववप्र शशक्षण सींस्थेत ववववध यावसानयक अ्यासक्रमाींचे 
शशक्षण घेणाऱ्या ववदयार्थयाांची शशषयवतृ्ती ही ॅींद झाल्याची ॅाॅ माहे एवप्रल, २०१५ 
मये ननदशयनास ेली, हे खरे ेहे काय, 
(३) असल्यास, शशषयवतृ्ती ॅींद करण्यामागील कारणाींची शशक्षण ववभागाकडून चौकशी 
करण्यात ेली काय, चौकशीत काय ेढळून ेले व दोषी असलेल्या सींॅींधधत 
अधधका-याींवर कोणती कारवाई करण्यात ेली वा येत ेहे, 
(४) असल् यास, शासनाच् या या ननणययामुळे राज् यातील लाखो ववदयाथती  शशक्षणापासून 
वींधचत राहत असल् यामुळे शासनाने घेतलेल् या ननणययाचा पुनयववचार करुन मागासवगती य 
प्रवगायतील ववदयार्थ याांना शशष यवतृ् ती देण् याॅाॅत कोणती काययवाही केली वा करण् यात 
येत ेहे, 
(५) नसल् यास, ववलींॅाची कारणे काय ेहेत ? 
 
 

श्री. राजिुमार बडोले : (१) नाही 
(२) नाही 
     ज्या अ्यासक्रमाींना शशषयवतृ्ती देय ेहे. अशा अ्यासक्रमाची शशषयवतृ्ती 
सुरु असून ती ॅींद करण्यात ेलेली नाही. 
(३) प्रश्न उद् ावत नाही. 
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(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 
(५) प्रश्न उद् ावत नाही. 

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

राज्यातील एसईझडे (विशेष आधथवि िेर) प्रिल्प रद्द झाल्याबाबत 
  

(६७) *  १७२८८   श्री.राहुल बोंदे्र (धचेली), श्री.विजय िडटे्टीिार (ब्रम्हपूरी), 
श्री.अशमन पटेल (मुांबादेिी), श्री.डी.पी.सािांत (नाांदेड उत्तर), श्री.सांतोष टारफे 
(िळमनुरी), श्री.बाबुराि पाचणे (शशरुर), श्री.राधािृष्ट् ण विेे-पाटील (शशडी) :   
सन्माननीय उद्योग मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील ६९ एसईझडे (ववशेष ेधथयक क्षेत्र) प्रकल्प रद्द झाले, हे खरे ेहे 
काय, 
(२) असल्यास, एसईझडे रद्द झाल्याने तब्ॅल २५ लाख ३८ हिार ६२५ ॅेरोिगार 
स्थाननक तरुण तरुणीींना शमळणाऱ्या नोकरीस मुकावे लागल्याच ेमाहे मे २०१५ मये 
वा त्यादरम्यान ननदशयनास ेले, हे खरे ेहे काय, 
(३) असल्यास, या प्रकल्पातून होणाऱ्या तब्ॅल ५३ हिार ३१३ को्ीींच्या गुींतवणुक ला 
ही राज्य शासनाला मुकावे लागले, हे खरे ेहे काय, 
(४) असल्यास, ६९ रद्द प्रकल्पाींसाठी २५ हिार २२३ हेक््र िशमन अधधसुचीत 
करण्यात ेली होती, हे खरे ेहे काय, 
(५) असल्यास, पुणे जिल्हयात खेड व शशरुर तालुक्यातील हिारो हेक््र अनतशय 
अल्प दराने खरेदी केलेली िशमन शेतकऱ्याींना पुन्हा देण्याॅाॅत व िशमनीींवरील 
एसईझेड साठी राखीव असे शेरे काढण्यासींदभायत शासनाने काय काययवाही केली व 
शासनाची प्रनत.क्रया काय ेहे, 
(६) असल्यास, प्रश्न भाग १,२,३,४,५ ॅाॅत शासनाने काय काययवाही केली वा 
करण्यात येत ेहे, 
(७) नसल्यास, ववलींॅाची कारणे काय ेहेत ? 
 

श्री. सुभाष देसाई : (१) होय. 
(२) व (३) कें द्र शासनाची मान्यता प्राप्त केलेल्या १३९ ववशेष ेधथयक क्षेत्राींपैक  ६९ 
अधधसूधचत /अींनतम मान्यता प्राप्त / तत्वत: मान्यता शमळालेल्या ववशेष ेधथयक 
क्षेत्राच्या ववकासकाींनी, कें द्र सरकारच े ववशेष ेधथयक क्षेत्राववषयी ॅदललेले धोरण 
.कीं वा ीेंतरराषरीय स्तरावरील ेधथयक मींदी यामुळे त्याींची ववशेष ेधथयक क्षेत्र ना-
अधधसूधचत केली ेहेत/माघार घेतली ेहे. त्यामुळे ननयोजित उदद्दष्े साय होऊ 
शकली नाहीत. 
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(४) रद्द केलेल्या ६९ प्रकल्पापैक  १९ प्रकल्पाींॅाॅत ववशषे ेधथयक क्षेत्र म्हणून 
अधधसूधचत करण्याच्या अ्ी व शतती ची पूतयता होत असल्याने २९७१.२५ हेक््र इतके 
क्षेत्र कें द्र शासनाकडून अधधसूधचत करण्यात ेले हात.े 
(५) व (६) महाराषर औदयोधगक धोरण २०१३ शासन ननणययान्वये ददनाींक 
२२/०२/२०१३ रोिी िादहर केले असून ना-अधधसूधचत झालेल्या .कीं वा प्रस्ताव मागे 
घेतलेल्या ववशेष ेधथयक क्षेत्राच्या िशमनीचा वापर एकाजत्मक क्षेत्रे ववकशसत 
करण्यासाठी सींकजल्पत ेहे. या सींदभायत सववस्तर अ्ी व शतती  ेणण मागयदशयक 
तत्त्वे शासनाकडून ववहीत करण्यात येत ेहेत. 
(७) प्रश्न उद् ावत  नाही. 

----------------- 
  
मानेुदव मांदबुध् दी बालगहृातील मुलाांच् या पालनपोषणासाठी ददलेल्या अनुदानाबाबत 

  

(६८) *  १९६३१   श्री.तुिाराम िात े (अणुशक्ती नगर) :   सन्माननीय सामाजजि 
न् याय मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) ‘’मानखुदय मींदॅु दी ॅालगहृातील मुलाींच् या पालनपोषणासाठी शासन देत 
असलेल् या रुपये ८५० अनुदानाॅाॅत’’ या ववषयावरील ननवेदन अणुशक् तीनगर, मुींॅई 
येथील लोकप्रनतननधीनी मा. सामाजिक न् याय व ववशेष सहाय्य मींत्री याींना ददनाींक ६ 
फेब्रुवारी, २०१५ रोिी ददले ेहे, हे खरे ेहे काय, 
(२) असल् यास, सदर ननवेदनाच् या सींदभायत शासनाने कोणती काययवाही केली वा 
करण् यात येत ेहे, 
(३) नसल् यास, ववलींॅाची कारणे काय ेहेत ? 

श्री. राजिुमार बडोले : (१) होय. 
(२) सामाजिक न्याय ववभागाच्या दद. २५.६.२०१५ च्या शासन ननणययान्वये मानखुदय 
येथील मनतमींद ॅालगहृासाठी ७६ पदे मींिूर करण्यात ेलेली ेहेत. तसेच तेथील 
कमयचाऱ् याींसाठी वेतनावर १०० ्क्के अनुदान, ८ ्क्के वेतनेत्तर अनुदान व 
सावयिननक ॅाींधकाम ववभागाच्या भाड ेप्रमाणपत्राप्रमाणे मान्य क्षेत्रफळाच्या ७५ ्क्के 
इमारत भाड े मींिूर करण्यात ेले ेहे. तसेच प्रनतलाभाथती  प्रनतमाह रु.९९०/- 
पररपोषण अनुदान १२ मदहन्याकरीता मींिूर करण्यात ेले ेहे. 
(३) प्रश्न उद् ावत नाही. 

----------------- 
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डॉ.बाबासाहेब आांबेडिर सांशोधन ि प्रशशिण सांस्त्थेिड े 
(बाटी) प्रशशिणासाठी ननधी उपलब्ध नसल्याबाबत 

  

(६९) *  १६३४६   श्री.राधािृष्ट् ण विेे-पाटील (शशडी), श्री.अशमन पटेल (मुांबादेिी) :   
सन्माननीय सामाजजि न् याय मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज् याच् या सामाजिक न् याय ववभागातींगयत येणा-या डॉ.ॅाॅासाहेॅ ेींॅेडकर 
सींशोधन व प्रशशक्षण सींस् थेच् या वतीने (ॅा्ी) राॅववण् यात येणा-या ववववध प्रशशक्षण 
उपक्रमात ओॅीसी, एन्ी हीि,े एसॅीसी प्रवगायसाठी शासानाने ननधीची तरतूद न 
केल् याने ॅा्ी तफ् चालववण् यात येणा-या प्रशशक्षणाच्या सवय योिना  २०१५-१६ 
पासून  ॅींद करण् यात ेल् या ेहेत, हे खरे ेहे काय, 
(२) असल् यास, ॅा्ीकड ेननधी नसल् यामुळे प्रशशक्षणाच् या योिना ॅींद झाल्यामुळे इतर 
मागासवगय , ववमुक् त िाती , भ्क् या िमाती , ववशेष मागासवगय इत् यादी प्रवगय 
प्रशशक्षणापासून वींधचत राहणार असल् याने त् याींच ेशैक्षणणक उत् कषय कुीं ठीत होणार ेहे, 
हे ही खरे ेहे काय, 
(३) असल् यास, या प्रकरणी शासनाने  चौकशी केली ेहे काय व त्यात काय 
ेढळून ेले, तसेच ॅा्ीला ननधी न देण् याची कारणे काय ेहेत व उक्त ननधी 
उपलब् ध करुन देण् याच् या दृष ्ीने शासनाने कोणती काययवाही केली ेहे वा करण् यात 
येत ेहे, 
(४) नसल् यास, ववलींॅाची कारणे काय ेहेत ? 
 

श्री. राजिुमार बडोले : (१) हे खरे नाही. 
     अनुसुधचत िाती उपयोिनेअींतगयत फक्त अनुसुधचत िाती प्रवगायसाठी प्रशशक्षण 
योिना राॅववण्याकरीता शासनातफ् ननधी उपलब्ध करुन ददला िातो. अन्य 
प्रवगायसाठी प्रशशक्षणाकरीता   ननधी ददला िात नाही. त्यामुळे सन २०१५-१६ या 
वषायपासून अन्य प्रवगायसाठी प्रशशक्षण योिना ॅींद करण्याचा प्रश्न उद् ावत  नाही. 
(२) (३) व (४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

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

दोडामागव तालुक् यातील (जज.शसांधुदगुव) नतलारी नदीिरील  
िुडासे-हेिाळेदरम् यान पूल बाांधण् याबाबत 

(७०) *  २०३४७   श्री.ननतशे राणे (िणििली) :   सन्माननीय सािवजननि बाांधिाम 
(सािवजननि उपक्रम िगळून) मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) दोडामागय तालुक् यातील (जि.शसींधुदगुय) नतलारी नदीवरील कुडासे-हेवाळे या दरम् यान 
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पूल ॅाींधण् यात यावा म् हणून मागील ३० वषायपासून त् या पररसरातील रामामस् थाींनी 
मा.मु यमींत्री, मा.सावयिननक ॅाींधकाम मींत्री, मा.पालकमींत्री, शसींधुदगुय जिल् हा, अधधक्षक 
अशभयींता, सा.ॅा.मींडळ, रत् नाधगरी काययकारी अशभयींता, सा.ॅाीं. ववभाग सावींतवाडी 
ेदीींना लेखी ननवेदनादवारे व प्रत् यक्ष भे् घेवून ववनींती केली ेहे, हे खरे ेहे 
काय, 
(२) असल्यास कुडसे गावातील भरपाल, पणतुली येथील शेकडो मुले नदीपशलकड े
वसलेल् या वानोशी वाडीतील सरस् वती ववदयामींददर या दठकाणी िीव धोक् यात घालून 
शशक्षणासाठी दरवषती  (पावसातही) होडीतूनच प्रवास कररत ेहेत हे ही खरे ेहे काय, 
(३) असल् यास, नतलारी नदीवरील कुडसे व हेवाळे या दरम् यान पूल ॅाींधण्याॅाॅत 
शासनाने कोणता ननणयय घेतला ेहे व त्यानुषींगाने सदरहू पुलाच ेकाम ववनाववलींॅ 
पूणय करण्याकरीता शासनाने कोणती काययवाही केली वा करण्यात येत ेहे ? 
(४) अदयाप, कोणतीच काययवाही केली नसल्यास, ववलींॅाची कारणे काय ेहे? 
  
श्री. चांद्रिाांत पाटील : (१) होय. 
(२) कुडासे ॅानोशीवाडी व देऊळवाडी िोडण् यासाठी नतलारी नदीवरील कॉिवेवरुन 
शाळेची मुले ये-िा करतात. तथावप, पावसाळ्यात पुराच् या वेळी कॉिवेवरील वाहतूक 
खींडीत होत.े 
(३) व (४) कुडासे पुलाच ेकाम नाॅाडय-१९ अींतगयत प्रगतीत ेहे. 
       हेवाळे पूल ॅाींधण् याचा प्रस् ताव शसींधुदगूय जिल् हा ननयोिन सशमतीकड ेसादर 
करण् यात ेला ेहे. त् यास अदयाप मींिूरी प्राप् त झालेली नाही. 

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

चांद्रपूर जजल् ्यातील पोळसा पलुाच ेवपलर िािल्याबाबत 

(७१) *  १६६५८   श्री.विजय िडटे्टीिार (ब्रम्हपूरी) :   सन्माननीय सािवजननि 
बाांधिाम (सािवजननि उपक्रम िगळून) मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) चींद्रपूर जिल् ्यातील पोळसा  यींक्पूर शसमा िोडणारा वधाय नदीवर करोडो रुपये 
खचय करुन पोळसा पुलाच ेॅाींधकाम दोन वषायपूवती  करण् यात ेले असताींना सु दा त् या 
पुलाचा नववा वपलर (ेधार स् तींभ) वाकल् यामुळे के हाही पुल कोसळून अपघात 
होण् याची पररजस्थती ननमायण झाली असल् याची धक् कादायक मादहती ददनाींक ३० मे, 
२०१५ रोिी वा त् या सुमारास ननदशयनास ेली  ेहे, हे खरे ेहे काय, 
(२) असल् यास, सदोष ॅाींधकामामुळे सदर पुलाचा वपलर कोसळण्याच् या मागायवर 
असल् यामुळे या पूलावरुन होणारी वाहतूक थाींॅववण् यात ेल् यामुळे  नागररकाींची 
गैरसोय होत ेहे, हे ही खरे ेहे काय, 
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(३) असल् यास, सदर पुलाच् या ॅाींधकामाची चौकशी करुन सींॅींधधत अधधकारी व 
कीं त्रा्दार याींच् यावर कारवाई करण् यासाठीच े ननवेदन लोकप्रनतननधीींनी ददनाींक ५ मे, 
२०१५ रोिी मा.मु यमींत्री,मा.सावयिननक ॅाींधकाम मींत्री ,अप् पर मु य सधचव, 
सावयिननक ॅाींधकाम ववभाग याींना ददले ेहे, हे ही खरे ेहे काय, 
(४) असल् यास, या प्रकरणी चौकशी करण् यात ेली ेहे काय वा करण्यात येत   
ेहे, 
(५) अदयाप कोणतीच चौकशी करण्यात ेली नसल् यास, ववलींॅाची कारणे काय 
ेहेत ? 
  
श्री. चांद्रिाांत पाटील : (१) अींशत: खरे ेहे. 
     िुलै/ऑगस््, २०१३ मये अनतवषृ्ीमुळे ेलेल्या महापुरामुळे सदर पुलाचा 
एका वपयरचा पायवा .कीं धचतसा दॅल्याच ेऑगस््, २०१३ मये ेढळून ेले. 
(२) पुलाला धोका नसल्यामुळे पुलावरुन सवय प्रकारची वाहतुक सदय:जस्थतीत सुरळीत 
सुरु ेहे. 
(३) होय. 
(४) सदर ननवेदनाच्या अनुषींगाने अधीक्षक अशभयींता, दक्षता व गुणननयींत्रण मींडळ, 
नागपूर याींच्यामाफय त चौकशी प्रगतीत ेहे. 
(५) प्रश्न उद् ावत नाही. 

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

शभिांडी-िाडा-मनोर ि शभिांडी-िामण िसई या रस्त् त् याच े 
चौपदरीिरणाच ेिाम अपुणाविस्त् थेत असल्याबाबत 

  

(७२) *  २०७४२   श्री.रुपेश म् हारे (शभिांडी पूिव), श्री.विलास तरे (बोईसर), श्री.षितीज 
ठािूर (नालासोपारा) :   सन्माननीय सािवजननि बाांधिाम (सािवजननि उपक्रम 
िगळून) मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) शभवींडी-वाडा-मनोर व शभवींडी-कामण वसई या रस् त् याच े चौपदरीकरणाच े काम 
गेल्या ३ वषायपासून सुवप्रम इन् फ्रा.प्रा.शल. कीं पनीमाफय त करण् यात येत असून अदयाप 
दोन् ही रस् त् याींची कामे अपुणायवस् थेत ेहेत, हे खरे ेहे काय, 
(२) असल्यास, सदरहू अपूणय कामाींमुळे ददवसेंददवस वाहतुक ची कदडी ननमायण होत 
असून अपघाताच् या प्रमाणात वाढ होत असल् याप्रकरणी स् थाननक व शेतकऱ्याींनी 
वारींवार शासनाकड ेतक्रार करुनही सींॅींधधत अधधकारी त् याकड ेदलुयक्ष करीत ेहेत, हे 
ही खरे ेहे काय, 
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(३) असल् यास, सदरहू रस् त् याींची कामे अपूणायवस्थेत असतानाही तेथे ्ोल वसूली होत 
ेहे, हे ही खरे ेहे काय, 
(४) तसेच शभवींडी-वाडा-मनोर या रस् त् याींकररता ज् या शेतक-याींच् या िशमनी सींपाददत 
केल् या ेहेत. त्या शेतकऱ्याींच्या मोॅदल्याच े धनादेश व्ववण्यात ेले असून त े
सींॅींधधत शेतकऱ्यापयांत पोहोचले नसून सुवप्रम कीं पनीच्या काही कमयचाऱ्याींनी 
प्रकल्परामस्ताींना शमळणाऱ्या रकमेत गैरयवहार केल्याची ॅाॅ ननदयशनास ेली ेहे, 
हे खरे ेहे काय, 
(५) असल् यास, वरील सवय प्रकरणी चौकशी करण् यात ेली ेहे काय, चौकशीत काय 
ेढळून ेले व तदनुसार सींपाददत केलेल् या िशमनीचा मोॅदला शेतकऱ् याींना तात् काळ 
देण् याॅाॅत व सदरहू दोन् ही रस् त् याींच् या चौपदरीकरणाची कामे लवकरात लवकर पूणय 
करण् याॅाॅत कोणती काययवाही करण् यात ेली वा येत ेहे, 
(६) नसल्यास ववलींॅाची कारणे काय ेहेत ? 
  
श्री. चांद्रिाांत पाटील : (१) अींशत: खरे ेहे. 
     शभवींडी-वाडा-मनोर या रस्त्याच्या ६४.३२ .क.मी. लाींॅीपैक  वन ववभागाच्या 
हद्दीत १०.१२ .क.मी. वगळता, इतर लाींॅीत चौपदरीकरणाच ेकाम पुणय झाले ेहे. 
वन ववभागाच्या हद्दीत ७.०० मी. त े१४ मी. इतक्या रुीं दीत काम झालेले ेहे. 
     शभवींडी-कामण-वसई रस्त्याच्या (२६.४२५ .क.मी.) लाींॅीतील चौपदरीकरणाचे 
काम पुणय झाले असून १ मोठा पूल (खारॅाींव) व १ स्ल ॅड्रनेच े (दापोडी गाव) काम 
प्रगतीत ेहे. 
(२) हे खरे नाही. 
(३) हे खरे नाही. 
(४) अींशत: खरे ेहे. िशमन सींपादनापो्ी शेतकऱ्याींना मोॅदला देण्याची िॅाॅदारी 
उदयोिकाची ेहे. उदयोिकाने या ॅाॅत पोलीसात तक्रार दाखल केली असून 
पोलीसाींमाफय त चौकशी सुरु ेहे. 
(५) अ) सींॅींधधत ॅाधधत शेतकऱ्याींचा मोॅदला तात्काळ अदा करणेसाठी उदयोिक 
सुवप्रम कीं पनीस ननद्श देण्यात ेले ेहेत. 
ॅ) वनववभागाच्या हद्दीमये अपूणय असलेले चौपदरीकरणाच ेकाम कें द्र शासनाच्या वन 
ववभागाची अींनतम मींिूरी प्राप्त झाल्यानींतर तीन मदहन्यात पूणय करण्याच े ननयोिन 
ेहे. 
(६) प्रश्न उद् ावत नाही. 

----------------- 
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नाांदेड येथील सांजय गाांधी ननराधार योजनेच् या लाभाथ् यारना मानधन देण् याबाबत 
  

(७३) *  १७१२३   श्री.डी.पी.सािांत (नाांदेड उत्तर) :   सन्माननीय सामाजजि न् याय 
मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) नाींदेड येथे शासनाने ननराधाराींना ेधार शमळावा यासाठी सुरु केलेल् या सींिय 
गाींधी ननराधार योिनेच् या मा यमातून शमळणारे मानधन गेल् या तीन मदहन् यापासून 
शमळत नसल् याने त् याींच् यावर उपासमारीची वेळ ेली असल् याच ेमाहे मे, २०१५ म ये 
वा त् या दरम् यान ननदशयनास ेले ेहे, हे खरे ेहे काय, 
(२) असल् यास, उपरोक् त योिनेच् या लाभार्थ याांना मानधन देण् याॅाॅत शासनाने 
कोणती काययवाही केली ेहे वा करण् यात येत ेहे, 
(३) नसल् यास, ववलींॅाची कारणे काय ेहेत ? 
  
श्री. राजिुमार बडोले : (१) हे अींशत: खरे ेहे. 
(२) व (३) नाींदेड जिल््यातील सींिय गाींधी ननराधार अनुदान योिनेच्या लाभार्थयाांना 
अनुदानाच े वा्प ेय.सी.ेय.सी.ेय. ॅँकेमाफय त ॅायोमेरीक पदतीने करण्यात 
येत.े सदर ॅँकेच्या काही ताींबत्रक अडचणीमुळे लाभार्थयाांना माचय, एवप्रल व मे, २०१५ 
या कालावधीच ेअनुदान वेळेवर वा्प करता ेले नाही. या सींदभायत जिल्हाधधकारी, 
नाींदेड याींनी ेय.सी.ेय.सी.ेय. ॅँकेसोॅत ॅैठक घेऊन अडचणी दरू करण्याचे 
ननद्श ददले. 
     ेता, दद.१५ िून, २०१५ पासून नाींदेड जिल््यात सवय तालुक्याींमये अनुदानाचे 
वा्प सुरु झालेले ेहे. 

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

अण् णाभाऊ साठे महामांडळात झालेला गैरव् यिहार  
  

(७४) *  १८०६३   श्री.अतुल साि े (औरांगाबाद पूिव), श्री.राधािृष्ट् ण विेे-पाटील 
(शशडी), श्रीमती सीमाताई दहरे (नाशशि पजश्चम), श्री.सदानांद चव्हाण (धचपळूण), 
श्री.विलास तरे (बोईसर), श्री.िैभि नाईि (िुडाळ), अॅड.आशशष शेलार (िाांदे्र पजश्चम), 
श्री.पराग अळिणी (विलेपाले), डॉ.बालाजी किणीिर (अांबरनाथ), श्री.गणपत गायििाड 
(िल्याण पूिव), श्री.विजय औटी (पारनेर), श्री.अजय चौधरी (शशिडी), श्रीमती मननषा 
चौधरी (ददहसर), श्री.सांजय पोतनीस (िशलना), श्री.योगेश सागर (चारिोप), श्री.सुननल 
शशांदे (िरळी), श्री.शभमराि धोंड े (आष्ट्टी), श्री.अबू आजमी (मानेूदव शशिाजीनगर), 
श्री.हिरष वपांपळे (मुनतवजापूर), श्री.अशमत साटम (अांधेरी पजश्चम), श्री.विजय िाळे 
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(शशिाजीनगर), श्री.सांतोष दानिे (भोिरदन), श्रीमती माधुरी शमसाळ (पिवती), 
श्री.योगेश दटळेिर (हडपसर), श्री.शभमराि तापिीर (ेडििासला), श्री.जगदीश मुळीि 
(िडगाि शेरी), अॅड.यशोमती ठािूर (सोनािणे) (नतिसा), श्री.अशमन पटेल (मुांबादेिी), 
प्रा.विरेंद्र जगताप (धामणगाि रेल्िे), श्री.राहुल बोंदे्र (धचेली), श्री.डी.पी.सािांत (नाांदेड 
उत्तर), श्री.सांतोष टारफे (िळमनुरी), श्री.विजय िडटे्टीिार (ब्रम्हपूरी), श्री.बाबुराि 
पाचणे (शशरुर), श्री.गुलाबराि पाटील (जळगाि ग्रामीण), श्री.किशोर पाटील (पाचोरा), 
श्री. ओमप्रिाश ऊफव  बच्चु िडू(अचलपूर), श्री.रुपेश म् हारे (शभिांडी पूिव), डॉ.शमशलांद 
माने (नागपूर उत्तर), श्री.गोिधवन शमाव (अिोला पजश्चम), डॉ.सांजय िुटे (जळगाि 
जामोद), डॉ.सुधािर भालेराि (उदगीर), श्री.सांदीपानराि भमुरे (पैठण), श्रीमती मांदा 
म्हारे (बेलापूर), डॉ.सांजय रायमुलिर (मेहिर), डॉ.शशशिाांत ेेडिेर (शसांदेेड राजा), 
श्री.सुननल राऊत (विक्रोळी), श्री.मनोहर भोईर (उरण), श्री.अजुवन ेोतिर (जालना), 
श्री.चांद्रिाांत सोनिणे (चोपडा), प्रा.िषाव गायििाड (धारािी), श्री.लक्ष्मण जगताप 
(धचांचिड) :   सन्माननीय सामाजजि न् याय मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील 
काय :- 
  

(१) राज्यातील सदहत्यरत्न लोकशाहीर अण्णाभाऊ साठे महामींडळात ॅनाव् लाभाथती  
दाखवून किय काढणे, ॅँकेतून लाखो रुपयाींची रोख रक्कम काढून ती लाभार्थयाांना न 
देऊन, प्रचशलत दराींपेक्षा िास्त रक्कम मोिून प्लॉ् खरेदी करणे, दहतसींॅींधी 
सींस्थाना कियवा्प करून महामींडळात सुमारे २५० को्ीहून अधधक रुपयाींचा रमणष ्ाचार 
झाल्याचे  ननदशयनास ेले असून त्याची सी.ेय.डी. माफां त चौकशी करण्यात येईल 
असे सामाजिक न्याय मींत्री याींनी ददनाींक १५ मे, २०१५ रोिी व त्या दरम्यान 
साींधगतले हे खरे ेहे काय, 
(२) तसेच, महामींडळाच्या ॅीड, िालना, परभणी, दहींगोली, भींडारा ेणण ॅुलढाणा या 
सहा जिल््यातील कमयचाऱ्याींनी तब्ॅल ८० को्ी रुपयाींची रक्कम महामींडळाच्या 
खात्यामधून परस्पर काढून गरैयवहार केल्याच ेददनाींक १४ मे, २०१५ रोिी वा त्या 
सुमारास ननदशयनास ेले, हे खरे ेहे काय, 
(३) असल्यास, महामींडळातून कोणाला यवसाय वा अन्य कारणाींसाठी किय दयायचे 
असेल तर जिल्हाधधकाऱ्याींच्या अयक्षतेखालील सशमती प्रस्तावाींची छाननी करून 
शशफारस करत ेतथापी ही प्र.कया न अवलींबॅता मुींॅई मुयालयातून प्रस्ताव मींिूर 
करून ॅोगस गैरयवहार केल्याच े ननदशयनास ेले तसेच महामींडळाची कोणतीही 
िाहीरात न देता , मुलाखती व लेखी परीक्षा न घेता  महामींडळात ७३ िणाींची एकाच 
ददवशी भरती करण्यात ेली असून त्याींना तात्काळ ननयुक्तीच ेपत्र देवून प्रत्येकाला 
२० लाख रुपयाींच ेगहृकिय देण्यात ेले ेहे, हे ही खरे ेहे काय, 
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(४) असल्यास, या प्रकरणाची चौकशी करण्यात ेली ेहे काय, चौकशी नुसार 
दोषीींवर कोणती कारवाई करण्यात ेली वा येत ेहे 
(५) नसल्यास, ववलींॅाची कारणे काय ेहेत ? 
 

श्री. राजिुमार बडोले : (१), (२) व (३) होय, हे खरे ेहे. 
(४) व (५) प्रथमदशयनी गैरयवहारास िॅाॅदार असणाऱ्या अधधकाऱ्याींवर ननलींॅनाची 
काययवाही करण्यात ेली असून त्याींच्यावर फौिदारी गुन्हे दाखल करण्याची कारवाई 
करण्यात ेलेली ेहे. तत्कालीन यवस्थापक य सींचालक श्री. श्रा. .क. ॅावणे याींना 
ननलींबॅत करण्यात ेलेले ेहे. तसेच रोख रक्कम काढणाऱ्या जिल्हा यवस्थापक व 
सींॅींधधत कमयचाऱ्याींस ननलींबॅत करुन फौिदारी गुन्हे दाखल करण्यात ेलेले ेहेत. 
तसेच सीेयडी माफय त व ेयुक्त, समािकल्याण, ेयुक्तालय पुणे याींच्या स्तरावर 
चौकशी चालू ेहे. चौकशी अहवाल प्राप्त झाल्यानींतर सींॅींधधत दोषी यक्तीींवर पुढील 
कारवाई करण्यात येईल. 

----------------- 
फुलआमला (ता.नाांदगाि ेांडशे्िर, जज.अमरािती) येथील  

घरिुल लाभाथ् यारना भू ाेंड देण् याबाबत 

(७५) *  १७०११   प्रा.विरेंद्र जगताप (धामणगाि रेल्िे), श्री.अशमन पटेल (मुांबादेिी), 
अॅड.यशोमती ठािूर (सोनािणे) (नतिसा), श्री.सांतोष टारफे (िळमनुरी) :   
सन्माननीय सामाजजि न् याय मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) फुलेमला (ता.नाींदगाव खींडशे्वर, जि.अमरावती) येथील ४० अनुसूधचत 
िमातीच् या नागररकाींना रमाई/इींददरा ेवास योिनेअींतगयत घरकुल लाभाथीची 
गावठाण अींतगयत भूखींड शमळण् यासाठी मा.स् थाननक लोकप्रनतननधी याींनी ग्ववकास 
अधधकारी पींचायत सशमती, नाींदगाव खींडशे्वर, अमरावती याींना ददनाींक १५ मे, २०१५ 
रोिी वा त् या सुमारास लेखी ननवेदन ददले ेहे, हे खरे ेहे काय, 

(२) असल् यास, सदरहू घरकुल लाभार्थ याांना भूखींड देण् याॅाॅत शासनाने कोणती 
काययवाही केली वा करण् यात येत ेहे, 
(३) नसल् यास, ववलींॅाची कारणे काय ेहेत ? 

श्री. राजिुमार बडोले : (१) होय. 
(२) रमाई घरकुल योिनेंतगयत दाररद्रय रेषेखालील लाभार्थयाांना भूखींड उपलब्ध करून 
देण्यासींदभायतील प्रस्तावाॅाॅत शासन स्तरावर काययवाही चालू ेहे. 
(३) प्रश्न उद् ावत नाही. 

----------------- 
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महाराष्ट्र रस्त्त ेवििास महामांडळाला िोट्यिधी रुपयाांचा झालेला तोटा  

(७६) *  १७२८९   श्री.राहुल बोंदे्र (धचेली), श्री.अशमन पटेल (मुांबादेिी), 
श्री.डी.पी.सािांत (नाांदेड उत्तर), श्री.सांतोष टारफे (िळमनुरी), श्री.जयप्रिाश मुांदडा 
(बसमत), श्री.अजुवन ेोतिर (जालना), श्री.चांद्रिाांत सोनिणे (चोपडा), श्री.सांजय 
पोतनीस (िशलना) :   सन्माननीय सािवजननि बाांधिाम (सािवजननि उपक्रम) मांरी 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील एमएसेरडीसीचा तो्ा ६८९० को्ीच्या घरात गेला असून शासन 
ददरींगाईमुळे सदरहू महामींडळाला ५२६२ को्ीच े याि ननषकारण दयावे लागत 
असल्याच ेमाहे मे, २०१५ रोिी वा त्या सुमारास ननदशयनास ेले ेहे, हे खरे ेहे 
काय, 
(२) असल्यास, एमएसेरडीसीला शासनाने िे पैसे दयायला हवे होत ेत ेवेळेवर ददले 
नसल्यामुळे त्याींना ॅािारातून एक किय फेडण्यासाठी दसुरे किय घ्यावे लागले हे ही 
खरे ेहे काय, 
(३) असल्यास, सदरहू महामींडळाकडून िनेतनेे ददलेल्या कराच े तब्ॅल ५२६२ को्ी 
रुपये खचय झाले असल्यामुळे मुींॅईतील पेडर रोड येथील उड्डाणपुलासह राज्यातील 
अनेक पुलाींची व प्रमुख रस्त्याींची कामे प्रलींॅीत  असून शासनाने याॅाॅत कोणती 
ेवश्यक काययवाही केली ेहे वा करण्यात येत ेहे, 
(४) नसल्यास, ववलींॅाची कारणे काय ेहेत ? 
 

श्री. एिनाथ शशांदे : (१) नाही. 
(२) नाही. 
(३) महाराषर राज्य रस्त े ववकास महामींडळास देय असलेल्या अनुदानाची रक्कम 
महामींडळास अदा करण्याॅाॅतची ॅाॅ शासनाच्या ववचारधीन ेहे. तथावप यामुळे 
महामींडळाकडील रस्त ेव पुलाींच ेप्रकल्प रखडले सून त ेप्रकल्प शासनाच्या ववचाराधीन 
ेहेत. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

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

राज् यातील जनतलेा टोलमुक् त िरण् याबाबत 
 

(७७) *  १६३४७   श्री.राधािृष्ट् ण विेे-पाटील (शशडी), श्री.अशमन पटेल (मुांबादेिी), 
श्री.छगन भुजबळ (येिला), श्री.ददलीप िळसे-पाटील (आांबेगाि), श्री.अिधूत तटिरे 
(श्रीिधवन), श्री.सुरेश धानोरिर (िरोरा), श्री.सुरेश गोरे (ेेड आळांदी), श्री.िालीदास 
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िोळांबिर (िडाळा), श्री.िैभि नाईि (िुडाळ), श्री.भरतशेठ गोगािले (महाड), 
श्री.मनोहर भोईर (उरण), श्री.पथृ् िीराज चव्हाण (िराड दषिण), अॅड.यशोमती ठािूर 
(सोनािणे) (नतिसा), श्री.नसीम ेान (चाांददिली), श्री.सांग्राम थोपटे (भोर), श्री.भारत 
भालिे (पांढरपूर), श्री.मधुिरराि चव्हाण (तुळजापूर), श्री.सुननल िेदार (सािनेर), 
श्री.जयिुमार गोरे (माण), श्री.सांतोष टारफे (िळमनुरी), श्री.िुणाल पाटील (धुळे 
ग्रामीण), श्री.हसन मुश्रीफ (िागल), श्री.जजतेंद्र आव् हाड (मुांब्रा िळिा), श्री.रमेश िदम 
(मोहोळ), श्री.पाांडुरांग बरोरा (शहापूर), श्री.आशसफ शेे (मालेगाांि मध्य), श्री.अस्त् लम 
शेे (मालाड पजश्चम), श्री.सुननल प्रभू (ददांडोशी), डॉ.अननल बोंड े (मोशी), श्रीमती 
तपृ्ती सािांत (िाांदे्र पूिव), श्री.प्रिाश आबबटिर (राधानगरी), श्री.राजेश िीरसागर 
(िोल्हापूर उत्तर), डॉ.सुजजत शमणचेिर (हातिणांगले), श्री.उल्हास पाटील (शशरोळ), 
श्री.सुरेश हाळिणिर (इचलिरांजी), श्री.योगेश सागर (चारिोप), श्री.महेश (दादा) 
लाांडगे (भोसरी), प्रा.िषाव गायििाड (धारािी), श्रीमती ननमवला गावित (इगतपूरी) :   
सन्माननीय सािवजननि बाांधिाम (सािवजननि उपक्रम िगळून) मांरी पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज् यात सुरु असलेल् या ्ोल नाक् यावरुन ददनाींक १ िून, २०१५ पासून अविड 
वाहने वगळता हलक् या वाहनाींना पथकरातून सु् देण् याचा ननणयय घेतला ेहे, हे खरे 
ेहे काय, 
(२) तसेच राज्यातील मुींॅई, पुणे, कोल्हापूर, नागपूर, अशा महानगराींमये येणाऱ्या 
वाहनाच्या अदयावप ्ोलमधून वगळण्यात ेले नाही, हे खरे ेहे काय, 
(३) असल् यास, राज् य शासनाने राज् यातील ्ोल नाके सरसक् ॅींद न करण् याची 
कारणे काय ेहेत, 
(४) सदरहू ्ोलनाके ॅींद करण् यासाठी तत् कालीन शासनाने घेतलेल् या ननणययासींदभायत 
अ् यास करुन त् याप्रकरणी िॅाॅदार असणा-या सींॅींधधत अधधका-याींवर कारवाई 
करण् यासाठी अप् पर मु य सधचव व सावयिननक ॅाींधकाम ववभाग याींच् या 
अ यक्षतखेाली सशमती गठीत करण् यात ेली ेहे, हे खरे ेहे काय, 
(५) असल् यास, सदर सशमती अहवाल शासनास प्राप् त झाला ेहे काय, असल् यास, 
अहवालातील शशफारशीींच े थोडक् यात स् वरुप काय ेहेत व त् या स् वीकारण् याच् या 
दृष ्ीने शासनाने कोणता ननणयय घेतला ेहे,  अदयाप अहवाल सादर केला 
नसल् यास होणा-या ववलींॅाची कारणे काय ेहेत ? 
 
श्री. चांद्रिाांत पाटील : (१) हे खरे ेहे.  
     सावयिननक ॅाींधकाम ववभागाच ेअखत् याररतील १९ प्रकल् पाींवरील २७ व महाराष र 
राज् य रस् त े ववकास महामींडळाच् या १२ प्रकल् पाींवरील २६ अशा एकूण ५३ पथकर 
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स् थानकाींवर कार/िीप व महाराष र राज् य पररवहन महामींडळाच् या ॅसेसना       
ददनाींक १ िून, २०१५ पासून पथकरातून सू् देण् यात ेली ेहे व          
ददनाींक २० िून, २०१५ पासून स् कूल ॅसेसना  पथकरातून सू् देण् यात ेलेली ेहे, 
(२) व (३) हे अींशतः खरे ेहे. 
     म.रा.र.वव. महामींडळाकडील मुींॅई महानगर प्रवेशाच् या रस् त् यावरील पथकर 
नाके, मुींॅई-पुणे द्रतुगती मागायवरील व कोल् हापूर शहरासाठीच् या पथकर नाक् यावर 
कार िीप व एस ्ी ॅसेसना पथकरातून सू् ददलेली नाही. 
     ववत् तीय व कायदेशीर ॅाॅी तसेच सुसा यता तपासणे ेवश् यक असल् याने 
महाराष र राज् य रस् त े ववकास महामींडळाच् या पथकर नाक् याींवर कार/िीप तसेच 
महाराष र राज् य मागय पररवहन महामींडळाच् या ॅसेसना सू् देण् यात ेली नाही. 
(४) नाही. 
     महाराष र राज् य रस् त ेववकास महामींडळातफ् सुरु असलेल् या मुींॅई प्रवेश दार व 
मींॅई-पुणे द्रतुगती मागय या दोन दठकाणच् या पथकर नाक् याींॅाॅत ववत् तीय व 
कायदेशीर ॅाॅी तसेच सुसा यता ( Viablility ) तपासण् यासाठी ददनाींक २.०६.२०१५ 
रोिी शासन ननणययान् वये अनतररक् त मु य सधचव (सा.ॅाीं) याींच े अ यक्षतखेाली 
सशमती स् थापन करण् यात ेली ेहे. तसेच कोल् हापूर शहराच् या रस् तावरील पथकर 
नाके नगर ववकास ववभागाच् या अधधसुचनेनसार म.रा.र.वव. महामींडळामाफय त काययरत 
असून पथकरॅाॅत ननणयय घेण् यासाठी मा.मींत्री (सा.ॅाीं) व मा.मींत्री (सा.ऊ) याींच् या 
अ यक्षतखेाली सशमती नेमली ेहे. 
(५) सशमतीची काययवाही सुर असून त् याींच् या अहवाल प्राप् त झाल् यावर त् याॅद्दल 
काययवाही करण् याच ेप्रस् तावीत ेहे. 

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

देिबाग (ता.मालिण) येथे देिबाग-तारिली िरांगरोड बाांधण् याबाबत 
  

(७८) *  २४५३३   श्री.ननतशे राणे (िणििली) :   सन्माननीय सािवजननि बाांधिाम 
(सािवजननि उपक्रम िगळून) मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
 (१) पूव्ला कलीींची खाडी ेणण पजश्चमेला अरॅी समुद्र याींच् या वे्ोळ्यात असलेल् या 
देवॅाग (ता.मालवण) येथील मोॅारवाडी त ेमालवण असा सलग १० .कमी लाींॅीचा 
समुद्र .कनारा असून देवॅाग-तारकली असा नवीन ररींगरोड ॅाींधण् यात यावा म् हणून 
तथेील रामामस् थाींनी तसेच लोकप्रनतननधीनी मागील ३ वषायहून अधधक कालावधीपासून 
मा. सावयिननक ॅाींधकाम मींत्री, मा.पालकमींत्री, शसींधुदगुय जिल् हा, काययकारी अशभयींता, 
सावयिननक ॅाींधकाम ववभाग, सावींतवाडी, उपअशभयींता, सावयिननक ॅाींधकाम 
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उ पववभाग, मालवण, जिल् हाधधकारी, शसींधुदगुय ेदीींकडे लेखी ननवेदनादवारे सातत् याने 
मागणी केलेली ेहे, हे खरे ेहे काय, 

(२) असल् यास, सदरहू मागणीच् या सींदभायत शासनाने कोणता ननणयय घेतला ेहे, 
(३) अदयापी ननणयय घेतला नसल् यास त् याची सवयसाधारण कारणे काय ेहेत, 
(४) देवॅाग तसेच तारकली या समुद्र .कना-यावर ददवसेंददवस पयय् काींची मोठया 
प्रमाणावर होत असलेली वाढ तसेच समुद्राच् या अनतक्रमणामुळे देवॅाग गावाींची 
दरवषती  होणारी हानी व स या तारकली त ेदेवॅाग हा असलेला अरुीं द वळणाचा रस् ता 
व या रस् त् यावरुन दररोि हिाराींवर गाड्याींची होणारी ये-िा ववचाराींत घेवून देवॅाग-
तारकली असा नवीन ररींगरोड ववनाववलींॅ करण् याच् या दृष ्ीने शासनाने कोणती ठोस 
कारवाई केली ेहे वा करण् यात येत ेहे? 

  
श्री. चांद्रिाांत पाटील : (१) अशा प्रकाराच ेननवेदन प्राप् त झाल्याच ेेढळून येत नाही. 
(२), (३) व (४) वरील मागणी सींदभायतील ननवेदन प्राप् त झालेले नसल् याने काययवाही 
करण् याचा प्रश् न उद् ावत नाही. 

----------------- 
  
  
विधान भिन :   डॉ. अनांत िळसे 
मुांबई.   प्रधान सधचि, 

महाराष्ट्र विधानसभा 
___________________________________________________________ 

मुद्रणपूवय सवय प्र.कया महाराषर ववधानमींडळ सधचवालयाच्या सींगणक यींत्रणेवर 
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