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

ताराांकित प्रश्नोत्तराांची यादी 
  

गुरुिार, ददनाांि ३० जुलै, २०१५ / श्रािण ८, 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 – ४४ 
------------------------------- 

  
िरळी, मुांबई येथील बी.डी.डी. चाळीांच्या देखभाल-दरुुस्त्तीसा    

देण्यात आलेल्या ननधीत झालेला गैरव् यिहार   

(१) *  २६८०५   श्री.सुननल शशांदे (िरळी) :   सन्माननीय सािवजननि बाांधिाम 
(सािवजननि उपक्रम िगळून) मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) वरळी, मुींबई येथील बी.डी.डी. चाळीींच्या देखभाल-दरुुस्तीसाठी देण्यात आलेल्या 
ननधीमध्ये झालेल्या गैरव् यवााराची चककीी करुन सींबींिधत धिधका्याींवर कारवाई 
करण्याची मागणी मा.लोकप्रनतननधी याींनी ननवेदनाद्वारे प्रधान सिचव, साववजननक 
बाींधकाम ववभाग याींचकेडे  मााे मे, २०१५ च्या पहाल्या सप्तााात वा त्यासुमारास 
केली आाे, ाे खरे आाे काय, 
(२) धसल्यास, सदर ननवेदनाच्या धनुषींगाने ीासनाने चककीी केली आाे काय, 
(३) धसल्यास, चककीीत काय आढळून आले व त्यानुसार दोषीींववरुध्द पढेु कोणती 
कारवाई केली वा करण्यात येत आाे, 
(४) नसल्यास, उक्त प्रकरणी ाोत धसलेल्या ववलींबाची सववसाधारण कारणे काय 
आाेत ? 
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श्री. चांद्रिाांत पाटील : (१)  ाे खरे आाे. 
(२) मुख्य धभभयींता, सा.बाीं. प्रादेभीक ववभाग, मुींबई व धधीक्षक धभभयींता, सा.बा. 
मींडळ, मुींबई याींना सववस्तर चककीी करुन धावाल ीासनास सादर करण्याकररता 
कळववण्यात आले धसून चककीी प्रगतीपथावर आाे. 
(३) सदर प्रकरणी चककीी धावाल प्राप्त झाल्यावर उिचत कायववााी करण्यात येईल. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नााी. 

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

जळगाांि येथील जजल्हा िृषी औद्योधगि सेिा सहिारी  
सांस्त्थेच्या ननिडणुिीत झालेला गैरव्यिहार  

(२) *  १९९९९   श्री.गुलाबराि पाटील (जळगाि ग्रामीण), श्री.किशोर पाटील 
(पाचोरा) :   सन्माननीय सहिार मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) जजल्ाा कृवष औद्योिगकच्या सवव सेवा साकारी सींस् था, जळगाींव या सींस्थेच्या 
ननवडणूकीकररता उमेदवारी धजव मागे घेण्याची तारीख सींपल्यानींतराी धजव मागे 
घेण्यात आल्याबाबतच्या तक्रारी मा.साकार मींत्री, मााराषर राज्य याींच्याकडे    
हदनाींक २८ माचव, २०१५ रोजी वा त्यासुमारास करण्यात आल्या, ाे खरे आाे काय, 
(२) धसल्यास, उक्त तक्रारीींच्या धनुषींगाने सदर गैरव्यवााराची चककीी केली आाे 
काय, धसल्यास त्यात काय आढळून आले, 
(३) तसेच तद्नुसार सींबींिधत दोषीींववरुध्द कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत 
आाे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आाेत ? 
  
श्री. चांद्रिाांत पाटील : (१) धींीत: खरे आाे. 
     उपननबींधक, साकारी सींस्था, जळगाींव या कायावलयास हदनाींक २८/०३/२०१५ 
रोजी याबाबत तक्रार धजव प्राप्त झालेला आाे. 
(२) जजल्ाा उपननबींधक, साकारी सींस्था, जळगाींव याींनी हदनाींक ०१/०४/२०१५ रोजी 
चककीीच े आदेी हदलेले आाेत. त्या धनुषींगाने चककीी धिधकारी याींनी        
हदनाींक १६/०७/२०१५ रोजी चककीी केली धसून चककीी धावाल सादर केलेला आाे. 
चककीी धावालानुसार तक्रारदार श्री. गुींजाळ याींनी ववहात कालावधीत         
हदनाींक २५/०३/२०१५ रोजी माघार घेतलेली आाे. 
(३) प्रश्न उद्् ावत नााी. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नााी. 

----------------- 
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राज् यात औद्योधगि वििासािररता पररपूणव  
उद्योग धोरण आखण्याबाबत 

(३) *  १७९४८   श्री.जजतेंद्र आव् हाड (मुांरा ा िळिा), श्री.शशशिाांत शशांदे (िोरेगाि), 
श्री.सांदीप नाईि (ऐरोली), श्री.िैभि वपचड (अिोले), श्री.राणाजगजीतशसांह पाटील 
(उस्त्मानाबाद), श्री.जयांत पाटील (इस्त्लामपूर), श्री.भास्त्िर जाधि (गुहागर), श्री.रमेश 
िदम (मोहोळ), श्री.पाांडुरांग बरोरा (शहापूर), श्री.हनुमांत डोळस (माळशशरस) :   
सन्माननीय उद्योग मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मााराषर राज्य उद्योग क्षेत्रात धगे्रसर राावे याकररता राज्याच ेपररपूणव उद्योग 
धोरण आखण्यात यावे धसे आदेी मा.मुख्यमींत्री याींनी हदनाींक ८ मे, २०१५ रोजी 
सह्याद्री धनतथीगाृामध्ये आमआयडीसी धिधका्याींच्या बैठकीमध्ये मा.उद्योगमींत्री 
याींच्या उपजस्थतीत हदलेले आाे, ाे खरे आाे काय, 
(२) धसल्यास, उक्त प्रश्नी आतापयंत कोणता ननणवय घेतला व त्यानुसार ीासनाने 
पुढे कोणती कायववााी केली वा करण्यात येत आाे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आाेत तसेच सदर प्रकरणी ननणवय घेऊन 
त्याींची धींमलबजावणी करण्यासींदभावत आतापयतं कोणता पाठपुरावा केला वा करण्यात 
येत आाे ? 
 

श्री. सुभाष देसाई : (१) उद्योग, ऊजाव व कामगार ववभागाच्या हद. ०८/०१/२०१५ च्या 
ीासन ननणवयान्वये मा.मुख्यमींत्री माोदयाींच्या धध्यक्षतखेाली गठीत मींत्रीमींडळ 
उपसभमतीची बैठक हद. ८ मे, २०१५ रोजी घेण्यात आली ाोती. सदर बैठकीत    
“मेक इन मााराषर” व “Ease of doing Business” या उपक्रमाींचा आढावा घेण्यात 
आला ाोता. 
(२) “मेक इन मााराषर” धींतगवत उद्योग ननभमवतीसाठी ववववध ना-ारकती व परवाने 
देण्याकररता प्रक्रक्रया सुलभ करणे व त्यासाठी लागणारा कालावधी कमी करणे यासाठी 
ववववध ववभागाींनी केलेल्या कायववााीचा आढावा सदर बैठकीत घेण्यात आला. 
(३) “मेक इन मााराषर” या उपक्रमाच्या धींतगवत पाठपुराव्याधींती राज्य ीासनाने 
खालील उल्लेखनीय प्रगती केली आाे. 
     (i) राज्यात उद्योग स्थापन करण्याच्या प्रक्रक्रयेमध्ये घ्काची गुींतवणूक, 
उत्पादन प्रक्रक्रया, उद्योगाच े हठकाण इत्यादीच्या आधारे ढोबळमानाने ६४ ते ६६ 
परवाने लागत धसत, आता सुलभीकरणाींतगवत त्याींची सींख्या ाी ४८ त े ४६ इतकी 
करण्यात आली आाे. ऑ्ो उद्योगाींना आमआयडीसी क्षेत्रात ३७ व आमआयडीसी 
क्षेत्राबााेरील जागेवर ४२ परवाने लागत आाेत. तसेच स््ील उद्योगाींनााी धनुक्रमे   
४१ व ४६ परवाने लागत आाेत. 
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     (ii) ऊजाव ववभागाकडून देण्यात येणारी ववद्युत जोडणी परवाना देण्यासाठी 
लागणा्या मींजु्याींची सींख्या ७ वरुन ३ इतकी कमी केली धसून सदरची परवानगी 
देण्यासाठीचा कालावधी ६७ हदवसाींवरून १५ इतका कमी केला आाे व रस्ता न 
ओलाींडता द्यावयाच्या ववद्युत जोडणी परवान्याचा कालावधी ७ हदवस इतका कमी 
केला आाे. 
     (iii) मााराषर औद्योिगक ववकास माामींडळाने त्याींच्या परवानगयाींची सींख्या   
१४ वरुन ५ इतकी कमी केली आाे. 
     (iv) २० ाजार चक.मी. पेक्षा जास्त बाींधकाम धसणा-या औद्योिगक 
बाींधकामासाठी पयाववरण ववभागाच्या ना-ारकतीची आवश्यकता धसणार नााी. 
     (v) नदी ननयमन धोरण फेब्रुवारी २०१५ पासून रद्द करण्यात आले आाे. 

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

नाांदगाांि पे  (जज.अमरािती) औद्योधगि िसाहतीमधील  
प्रिल्पाांमध्ये स्त्थाननिाांना रोजगार देण्याबाबत 

(४) *  १६८५२   अॅड.यशोमती  ािूर (सोनािणे) (नतिसा), श्री.अशमन पटेल 
(मुांबादेिी), प्रा.विरेंद्र जगताप (धामणगाि रेल्िे) :   सन्माननीय उद्योग मांरी पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) धमरावती जजल्ह्यातील नाींदगाींव पेठ औद्योिगक वसाातीमधील प्रकल्पाींमध्ये 
आस्थापना व पयववेक्षीय शे्रणीमध्ये ८० ्क्के स्थाननकाींना रोजगार देण्यात 
यासा धन्य मागण्याींच े ननवेदन सन्मा. मुख्यमींत्रयाींना देण्यात आले धसल्याचे     
मााे मे, २०१५ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदीवनास आले आाे, ाे खरे आाे काय, 
(२) धसल्यास, नाींदगाव पेठ येथील औद्योिगक क्षेत्राकररता आसपासच्या पररसरातील 
गावक्याींच्या जभमनी धत्यींत कमी दराने सींपादीत करण्यात आल्यामुळे त्याींना वाढीव 
मोबदला देवून प्रकल्पग्रस्त कु्ुींबातील व्यक्तीला औद्योिगक क्षेत्रात कायमस्वरुपी 
रोजगार उपलब्ध करुन देण्याबाबत ीासनाने कोणती कायववााी केली वा करण्यात 
येत आाे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आाेत  ? 
  
श्री. सुभाष देसाई : (१) ाोय, ाे खरे आाे. 
(२) ाे खरे नााी. 
     तथावप, भुसींपादन धिधकारी तथा उपववभागीय धिधकारी धमरावती याींनी 
ीासनामाफव त भुसींपादनाची कायववााी पुणव करुन हदनाींक २०/०३/१९९७ रोजी धींनतम 
ननवाडा पारीत करुन सींबींधीत भुधारकाींना मोबदल्याची रक्कम वा्प केलेली आाे. 
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तसेच कलम १८ खालील व कलम २८ ध नुसार देय रक्कम ीेतक्याींना देण्यात 
आलेली आाे. तसेच मााराषर औद्योिगक ववकास माामींडळाच्या धोरणानुसार 
भूधारकाींना व्यवसायाकररता १०० चक.मी. जभमनीचा भुखींड सवलतीच्या दराने वा्प 
करण्यात येतो. 
(३) प्रश्न उद्् ावत नााी. 

----------------- 
दहांगोली जजल्हा पररषदेच्या अनुसूधचत जाती ि निबौध् द  

घटिाांच् या िस्त् तीचा वििास िरण् याबाबत 

(५) *  २२६४८   श्री.तानाजी मुटिुले (दहांगोली) :   सन्माननीय सामाजजि न् याय 
मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) हाींगोली जजल्ाा पररषदेच्या समाज कल्याण ववभागाधींतगवत सन २०१४-१५ या 
वषावत धनुसूिचत जाती व नवबकध्द घ्काींच्या वस्तीचा ववकास करणे (दभलत वस्ती 
सुधार योजना) या योजनेधींतगवत कामाींना मींजुरी देताना जजल्ह्यातील 
ग्रामपींचायतीकडून सींबींिधत पींचायत सभमतीमाफंत प्रस्ताव न मागववता व यासींबधी 
धसलेल्या ीासनाच्या मागवदीवक सूचना व ननयमाींच े उल्लींघन करुन मींजुरी देण्यात 
आली आाे, ाे खरे आाे काय, 
(२) धसल्यास, कामाींच े प्रस्ताव प्राप्त नसताना सींबींधीत कामाींची मींजुरी कोणत्या 
आधारावर देण्यात आली आाे, 
(३) धसल्यास, सदर प्रकरणी ीासनाने चककीी केली आाे काय, त्यात काय आढळून 
आले व त्याधनुषींगाने सींबींधीत दोषीींवर कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आाे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आाेत ? 
 

श्री. राजिुमार बडोले : (१) नााी. 
(२) व (३) ीासनाच्या मागवदीवक सुचनानुसार प्रत्येक गावातील लोकसींख्या ववचारात 
घेऊन ग्रामपींचायतीच्या ठरावासा दभलत वस्तीींची सींख्या ननजश्चत करुन गावननााय 
प्रस्ताव जजल्ाा पररषदेकड ेप्राप्त करुन घेवून हाींगोली जजल्ह्यातील १०६९ वस्त्याींचा 
आकत्रत्रत बाृत आराखडा तयार करुन त्यास धनतरीक्त मुख्य कायवकारी धिधकारी 
याींची मान्यता घेवून जजल्ह्यातील दभलत वस्त्या घोवषत करण्यास मान्यता घेतली 
आाे. तसेच ग्रामपींचायतीचा वेगळा प्रस्ताव न घेता, बाृत आराखड्यात 
सुचववल्याप्रमाणे धद्याप लाभ न हदलेल्या वस्त्याींमधील कामाींची ननवड प्राधान्याने 
ीासन ननणवयातील मागवदीवक सुचनाींनुसार करण्यात आलेली आाे. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नााी. 

----------------- 
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राज्यातील अपांगाांच्या शाळाांमधील विद्यार्थयाांच्या  
सुरक्षिततसेा   सी.सी.टी.व्ही. लािण्याबाबत 

 

(६) *  २३१२१   श्री.प्रशाांत  ािूर (पनिले), श्री.समीर िुणािार (दहांगणघाट) :   
सन्माननीय सामाजजि न् याय मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील धपींगाींच्या ीाळाींमधील ववद्यार्थयांच्या सुरक्षक्षततसेाठी सी.सी.्ी.व्ाी. 
बसवण्याच ेीासनाच ेआदेी धसतानााी धपींगाच्या ीाळाींनी तसेच ववीेष चालववल्या 
जाणा्या ीाळाींनी उक्त आदेीाकड ेदलुवक्ष केल्यामुळे सदरील  ीाळाींमध्ये धद्यापाी 
सी.सी.्ी.व्ाी. लावले नसल्याचे मााे आवप्रल, २०१५  मध्ये वा त्यादरम्यान ननदीवनास 
आले आाे, ाे खरे आाे काय, 
(२) धसल्यास, धपींग व ववीेष मलुाींसाठी चालववल्या जाणा्या ीाळाींमध्ये 
सी.सी.्ी.व्ाी. बसववण्याबाबत ीासनाने कोणती  कायववााी केली वा करण्यात येत 
आाे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आाेत ? 
 

श्री. राजिुमार बडोले : (१) ाे खरे नााी. 
(२) प्रश्न उद्् ावत नााी. 
(३) प्रश्न उद्् ावत नााी. 

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

मुांबई येथील साठ्ये महाविद्यालयातील मागासिग य विद्यार्थयाांिडून  
ननयमबाह्य शुल्ि आिारल्याबाबत 

 

(७) *  २७१८२   श्री.सांजय पोतनीस (िशलना) :   सन्माननीय सामाजजि न् याय 
मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मुींबईतील साठ्ये मााववद्यालयाच्या प्राचायव व धिधकारी याींनी सींगनमत करुन 
२००९ त े २०१४ यादरम्यान समाजकल्याण ववभागाने हदलेल्या आदेीाच े उल्लींघन 
करुन मागासवगीय ववद्यार्थयांकडून ननयमबाह्य ीुल्क आकारणे आहद गैरप्रकार 
करुन ीासनाची आणण ववद्यार्थयांची फसवणूक केल्याचे मााे मे, २०१५ मध्ये 
ननदीवनास आले आाे, ाे खरे आाे काय, 
(२) तसेच प्राचायव डॉ. कववता रेगे याींनी आपल्या मााववद्यालयात भीकणा-या 
ववद्यार्थयावसींदभावत धनुसूिचत जाती-जमाती (धत्याचार प्रनतबींध) धिधननयम, १९८९ 
धन्वये कतवव्ये पार पाडण्यासाठी ायगय केल्याचेाी ननदीवनास आले आाे, ाे ाी खरे 
आाे काय, 
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(३) धसल्यास, याबाबत ीासनाने चककीी केली आाे काय, धसल्यास, त्यात काय 
आढळून आले व तद्नुसार ीासनस्तरावर कोणती कायववााी करण्यात आली वा येत 
आाे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आाेत ? 
 

श्री. राजिुमार बडोले : (१) ाोय. 
(२) ाोय. 
(३) साठ्ये मााववद्यालयाववरुध् दच् या तक्रारीच् या धनुषींगाने साायक आयुक् त, 
समाजकल् याण, मुींबई उपनगर याींनी तपासणी पथक स् थापन करुन चककीी केली.सदर 
चककीीमध् ये मााववद्यालयाने मागासवगीय ववद्यार्थयांकडून ीुल्क वसुल केल्याचे 
ननदीवनास आल्याने मााववद्यालयाच्या प्राचायांववरुध् द हदनाींक २१/२/२०१५ रोजी 
ववलेपाले पोलीस स् ्ेीनमध् ये गुन् ाा नदवदववण् यात आला आाे. 
(४) प्रश् न उद्् ावत नााी. 

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

इगतपूरी (जज.नाशशि) तालुक्यात सांजय गाांधी ि श्रािणबाळ अथवसहाय्य  
योजनेच्या प्रलांबबत प्रिरणाांचा ननपटारा िरण्याबाबत 

  

(८) *  २७०९६   श्री.योगेश (बापू) घोलप (देिळाली) :   सन्माननीय विशेष सहाय्य 
मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) इगतपूरी (जज.नाभीक) तालुक्यात ननराधाराींसाठीच्या सींजय गाींधी व श्रावणबाळ 
धथवसााय्य योजनेच्या प्रकरणाींचा ननप्ारा करण्यासाठी नतमााी बैठका बोलवा धसा 
ीासनाचा आदेी धसूनाी येथील प्रीासनाने मााे मे, २०१५ धखेरपयतं बैठका 
घेतल्या नााीत, ाे खरे आाे काय, 
(२) धसल्यास, या प्रकरणाची ीासनाने चककीी केली आाे काय, चककीीच े ननषकषव 
काय आाे व त्यानुषींगाने कोणती कायववााी केली वा करण्यात येत आाे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आाेत व याबाबतची सद्य:जस्थती काय आाे ? 
  
श्री. राजिुमार बडोले : (१) ाे खरे नााी. 
     इगतपुरी (जज.नाभीक) तालुक्यातील ववीेष सााय्य कायवक्रमाधींतगवतच्या 
लाभार्थयांची ननवड करण्याकररता हद. २६ मे, २०१५ रोजी बठैक घेण्यात आली धसून 
सदर बैठकीत प्रलींत्रबत प्रकरणाींचा ननप्ारा करण्यात आला आाे. 
(२) व (३) प्रश्न उद्् ावत नााी. 

---------------- 
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जळगाांि जजल्ह्यातील मदहला सहिारी सांस्त्थाांिर  
अिसायिाची िरण्यात आलेली ननयुक्ती  

 

(९) *  २३९०९   श्री.सांजय साििारे (भुसािळ) :   सन्माननीय सहिार मांरी पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) धपसाना महाला साकारी उद्योग उत् पादक सोसाय्ी, सप् तीृींगी महाला ग्रााक 
साकारी सींस् था, माालक्ष् मी माता महाला साकारी औद्योिगक सोसाय्ी (ता.भुसावळ, 
जज.जळगाींव) येथील सींस् थाींचा व् यवाार गुींडाळण् याबाबत मा.सााय्यक ननबींधक साकारी 
सींस् था याींनी हद. २०.६.२०१३ रोजी मध् यींतरी आदेी देऊन धवसायकाची ननयुक् ती 
केली, ाे खरे आाे काय, 

(२) धसल् यास, धवसायकाने उक् त सींस् थाींची सवव पुस् तके कागदपत्रे व दप् तर ताब् यात 
घेतले नसल् याची बाब स् थाननक लोकप्रनतननधीनी हदलेल् या पत्रातून ननदीवनास आली, 
ाे खरे आाे काय, 
(३) धसल् यास, सींस् था चालकाींनी कोणतेाी लेखापररक्षण केलेले नसतानाच 
मा.सााय्यक ननबींधकानी हद. २२.१२.२०१४ रोजी मध् यींतरी आदेी ववलोवपत केल् याची 
बाब उघडकीस आली आाे, ाे खरे आाे काय, 
(४) धसल् यास, उक् त बाब १, २ व ३ नुसार चककीी करण् यात आली आाे काय व 
चककीीत काय आढळून आले, 
(५) तसेच उक्त प्रकरणी चककीीच् या धनुषींगाने दोषी आढळणा्या 
सींबींिधताींवर कोणती कारवाई केली वा करण् यात येत आाे, नसल् यास, ववलींबाची कारणे 
काय आाेत ? 
 

श्री. चांद्रिाांत पाटील : (१) ाोय. 
(२) ाोय. 
(३) धींीत: खरे आाे. 
     धपसाना महाला साकारी उद्योग उत्पादक सोसाय्ी भल. भुसावळ आणण 
माालक्ष्मी माता महाला साकारी औद्योिगक सोसाय्ी भल. भुसावळ या सींस्थेचे   
हद. ३१.०३.२०१४ धखेरच ेलेखापररक्षण झालेले आाे व सदर दोन सींस्थाींच ेमध्यींतरीय 
आदेी सााय्यक ननबींधक, साकारी सींस्था, भुसावळ याींच े हद.०८.०१.२०१५ रोजीच्या  
आदेीाने ववलोवपत करण्यात आले आाे. सप्तश्रृींगी महाला ग्रााक साकारी सोसाय्ी 
भल. भुसावळ, जज.जळगाींव या सींस्थेच े लेखापररक्षण झालेबाबतचा धावाल सााय्यक 
ननबींधक, साकारी सींस्था, भसुावळ याींना धद्याप प्राप्त झालेला नााी. तसेच सदर 
सींस्थेच ेउपरोक्त मध्यींतरीय आदेी ववलोवपत करण्यात आलेले नााीत. 
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(४) प्रश्न उद्् ावत नााी. 
(५) प्रश्न उद्् ावत नााी. 

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

िुत् तरडोह (ता.मालेगाांि, जज.िाशशम) येथील  क् िरबा् पा  
योजनेअांतगवत मांजुर िामात बदल िरणेबाबत 

  

(१०) *  १७२६४   श्री.अशमत झनि (ररसोड) :   सन्माननीय आददिासी वििास 
मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) कुत् तरडोा (ता.मालेगाींव, जज.वाभीम) येथे बींद ग्ार व नाली बाींधकाम करणे ाे 
काम ठक् करबाप् पा योजने धींतगवत सन २०११-१२ या आिथवक वषावत मींजुर करण् यात 
आलेले ाोते, ाे खरे आाे काय, 

(२) धसल् यास, बींद ग्ार व नाली बाींधकामाऐवजी भसमें् रस् ता घेणेबाबत      
गावक-याींनी ग्रामसभेचा ठराव करुन धींीतः बदल करुन भमळणेबाबतचा धजव प्रकल् प 
धिधकारी, आकाजत्मक आहदवासी ववकास प्रकल् प, धकोला याींचकेड ेहदला ाोता, ाे खरे 
आाे काय, 
(३) धसल् यास, सदर कामात धींीतः बदल करुन भमळणेबाबत स् थाननक 
लोकप्रनतननधीने हदनाींक २९ मे, २०१५ रोजी लेखी ननवेदनाद्वारे मागणी केली तसेच 
सदर धींीतः बदलास मान् यता देणेबाबतचा प्रस् ताव गत दोन वषावपासून धप् पर 
आयुक् त, आहदवासी, धमरावती याींचकेड ेप्रलींबीत आाे, ाे खरे आाे काय, 
(४) धसल् यास, उक्त बाबतीत ीासनाने कोणती कायववााी केली वा करण्यात येत 
आाे, 
(५) नसल्यास, ववलबाींची कारणे काय आाेत ? 

श्री. विष्ट् णु सिरा : (१) ाोय, ाे खरे आाे. 
(२) ाोय, ाे खरे आाे. 
(३), (४) व (५) मक. कुत्तरडोा, ता.मालेगाींव, जज.वाभीम येथील बींद ग्ार व नाली 
बाींधकाम करणेबाबतच्या कामास सन २०११-१२ या आिथवक वषावत मींजूरी देण्यात 
येऊन त्याकररता प्रकल्प धिधकारी, धकोला माफव त कायवकारी धभभयींता, वाभीम याींना 
रु.१० लाख इतका ननधी ववतररत करण्यात आला ाोता. तथावप, सरपींच, 
मक.कुत्तरडोा याींनी सन २०१३-१४ या आिथवक वषावत ग्रामसभेचा ठराव घेऊन बींद 
ग्ार व नाली बाींधकामाची आवश्यकता नसल्यामुळे त्याऐवजी भसमें् कााँक्रक्र् रस्ता 
बाींधकाम मींजूर करावे धसा प्रस्ताव सादर केला. 
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     ठक्करबाप्पा आहदवासी वस्ती सुधार योजनेच्या ीासन ननणवयानुसार प्रस्ताववत 
केलेले काम त्याच आिथवक वषावमध्ये करावयाच ेधसल्याने सन २०११-१२ या आिथवक 
वषावत मींजूर केलेले काम सन २०१३-१४ या आिथवक वषावत करता आले नााी. मात्र, 
भसमें् कााँक्रक्र् रस्ता बाींधकामासाठी रु. १० लाख इतक्या क्रकीं मतीच े धींदाजपत्रक 
सध्याच्या दरसूचीनुसार तयार करण्याच े काम कायवकारी धभभयींता, वाभीम याींच्या 
स्तरावर प्रगती पथावर आाे. 

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

मोश  (जज.अमरािती) येथे अनुसुधचत जाती ि निबौध्द मुलामुलीांसा    
शासिीय ननिासी शाळा सुरु िरण्याबाबत 

  

(११) *  २७८६४   डॉ.अननल बोंड े (मोश ) :   सन्माननीय सामाजजि न् याय मांरी 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मकजा-मोीी (ता.मोीी, जज.धमरावती) येथे धनुसूिचत जाती व नवबकध्द 
मुलामुलीींसाठी ीासकीय ननवासी ीाळा सुरु करण्यात यावी धीी मागणी सदर 
लोकप्रनतननधीींनी मा.मींत्री, सामाजजक न्याय याींचकेड े हदनाींक १९ मे, २०१५ रोजी वा 
त्यासुमारास केली, ाे खरे आाे काय, 
(२) धसल्यास, या सींबींधीचा प्रस्ताव हदनाींक १८ आवप्रल, २०१५ रोजी ीासनास सादर 
करण्यात आला, ाे ाी खरे आाे काय, 
(३) धसल्यास, यासींदभावत ीासनाने कोणती कायववााी केली वा करण्यात येत आाे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आाेत ? 
  
श्री. राजिुमार बडोले : (१) ाोय, ाे खरे आाे. 
     मकजा मोीी (ता.मोीी, जज.धमरावती) येथे धनुसूिचत जाती व नवबकध्द 
मुलामुलीींसाठी ीासकीय ननवासी ीाळा सुरु करण्याबाबत हद. १८/०४/२०१५ रोजी 
ननवेदन प्राप्त झालेले आाे. 
(२) नााी. 
(३) याबाबतचा प्रस्ताव ीासनास प्राप्त झाल्यानींतर पुढील कायववााी करण्यात येईल. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नााी. 
 

----------------- 
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उल्हासनगर (जज. ाणे) तालुक्यातील सांजय गाांधी ननराधार  
योजनेच ेअनुदान न शमळाल्याबाबत 

(१२) *  १७५८२   श्री.नसीम खान (चाांददिली), श्री.अशमन पटेल (मुांबादेिी), 
श्री.अस्त् लम शेख (मालाड पजश्चम) :   सन्माननीय विशेष सहाय्य मांरी पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) उल्ाासनगर (जज.ठाणे) तालुक्यातील सींजय गाींधी ननराधार योजनेच ेधनुदान तीन 
महाने न भमळाल्याने धींध, धपींग, कुषठरोगी, ववधवा, वयोवधृ्द याींनी तासीलदार 
कायावलयासमोर आींदोलन केले धसल्याच े मााे आवप्रल, २०१५ मध्ये वा त्यादरम्यान 
ननदीवनास आले आाे, ाे खरे आाे काय, 
(२) धसल्यास, येथील धींध, धपींग इ.ना दरमाा वेळेत सींजय गाींधी धनुदान 
देण्यासींदभावत ीासनाने ननणवय घेवून पुढे कोणती कायववााी केली वा करण्यात येत 
आाे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आाेत ? 
 

श्री. राजिुमार बडोले : (१) उल्ाासनगर (जज.ठाणे) तालुक्यातील सींजय गाींधी 
ननराधार धनुदान योजनेधींतगवत लाभार्थयांना मााे फेब्रुवारी, २०१५ त े मे, २०१५ या 
कालावधीमध्ये धनुदान प्राप्त न झाल्याबाबत धपींग सेवा सींघ याींनी हद. २७ आवप्रल, 
२०१५ रोजी ननवेदन हदले ाोत.े सदर धनुदान तात्काळ द्यावे धन्यथा उपोषण 
करण्यात येईल धसेाी ननवेदनात नमूद केले ाोत.े 
(२) हद. २२.०६.२०१५ पासून मााे फेब्रुवारी, २०१५ त े मे, २०१५ या कालावधीचे 
धनुदान ववतरण सुरु करण्यात आले आाे. तसेच, लाभार्थयांना दरमाा वेळेवर धनुदान 
वा्प करण्याच ेननदेी सींबींिधत यींत्रणास देण्यात आलेले आाेत. 
(३) प्रश्न उद्् ावत नााी. 

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

येिला (जज.नाशशि) येथील शासिीय िसनतगहृ इमारतीच् या  
बाांधिामास प्रशासिीय मान् यता शमळण् याबाबत 

 (१३) *  १८२७९   श्री.छगन भुजबळ (येिला), श्री.जजतेंद्र आव् हाड (मुांरा ा िळिा) ,  
श्री.रमेश िदम (मोहोळ), श्री.अिधूत तटिरे (श्रीिधवन), श्री.ददलीप िळसे-पाटील 
(आांबेगाि):   सन्माननीय आददिासी वििास मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील 
काय :- 
  

(१) येवला (जज.नाभीक) येथे आहदवासी ववकास ववभागाकडून मुलाींच्या आणण 
मुलीींच्या ीासकीय वसनतगाृ इमारतीच्या बाींधकामास प्रीासकीय मान्यता 
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भमळण्यासाठी स्थाननक लोकप्रनतननधीींनी मााे माचव, २०१५ मध्ये वा त्या दरम्यान 
ीासनाकड ेमागणी केलेली आाे, ाे खरे आाे काय, 
(२) धसल्यास, राज्यातील २३ ीासकीय वसनतगाृ इमारत बाींधकामाची धींदाजपत्रके व 
आराखड ेमााे जुलै, २०१३ पासून प्रीासकीय मान्यतधेभावी ीासनाकड ेप्रलींत्रबत आाे, 
ाे ाी खरे आाे काय, 
(३) धसल्यास, राज्यातील आहदवासी ववद्यार्थयांच ेवसनतगाृाींधभावी ाोणारे ीैक्षणणक 
नुकसान ्ाळण्यासाठी प्रश्न भाग (१) व भाग (२) बाबत ीासनामाफव त कोणती 
कायववााी केली वा करण्यात येत आाे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आाेत ? 
 

श्री. विष्ट् णु सिरा : (१) ाे खरे आाे. 
(२) सद्यजस्थतीत ीासनस्तरावर आकूण ६४ वसनतगाृ इमारत बाींधकामाच ेआराखडे 
प्राप्त झाले धसून त्यापैकी २६ धींदाजपत्रके साववजननक बाींधकाम ववभागाकड ेताींत्रत्रक 
मान्यतसेाठी पाठववण्याची कायववााी या ववभागामाफव त सुरु आाे. १६ धींदाजपत्रके 
साववजननक बाींधकाम ववभागाकड ेताींत्रत्रक मान्यतसेाठी पाठववली आाेत तसेच उववररत 
२२ धींदाजपत्रकाींना साववजननक बाींधकाम ववभागाकडून ताींत्रत्रक मान्यता भमळालेली 
आाे. धीा धींदाजपत्रकाींना प्रीासकीय मान्यता देण्याची कायववााी सुरु आाे. 
(३) ीासनास प्राप्त सवव धींदाजपत्रकाींवर प्रीासकीय मान्यता देण्याच्या धनुषींगाने 
आवश्यक ती कायववााी सुरु आाे. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नााी. 
 

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

औरांगाबाद जजल्हयात सांजय गाांधी ननराधार योजनेच ेअनुदान  
परस्त्पर लाभार्थ याांच् या खात्यातून िा्ण्यात आल्याबाबत 

  

(१४) *  २६१०५   श्री.सांदीपानराि भुमरे (पै ण) :   सन्माननीय विशेष सहाय्य 
मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) औरींगाबाद जजल्ह्यात सींजय गाींधी ननराधार योजनेच्या लाभार्थ यांना बाँकेमाफव त 
वा्प केले जाणारे धनुदान परस्पर लाभार्थ यांच्या खात्यातून काढण्यात आल्याची 
घ्ना मााे मे, २०१५ मध्ये वा त्या दरम्यान ननदीवनास आली, ाे खरे आाे काय, 
(२) धसल्यास, लाभाथीच े धनुदान परस्पर खात्यातून काढणारी ्ोळी कायवरत 
धसल्याचा सींीय लाभाथीकडून व्यक्त करण्यात येत धसून यासींदभावत ीासनाने 
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चककीी केली आाे काय, त्यात काय आढळून आले व तद्नुसार ीासन स्तरावर काय 
कायववााी करण्यात आली वा येत आाे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आाेत ? 
  
श्री. राजिुमार बडोले : (१) ाे खरे नााी. 
(२) सींजय गाींधी ननराधार योजनेच्या लाभार्थयांना बाँकेमाफव त वा्प केले जाणारे 
धनुदान परस्पर लाभार्थयांच् या खात्यातून काढण्यात आले नााी मात्र भसल्लोड 
तालुक्यात सींजच गाींधी ननराधार योजनेधींतगवत बाँकेमध्ये धखिचवत धसलेली 
रु.३,४०,८०० आवढी रक्कम मााे डडसे. २०१३ त ेमााे आवप्रल, २०१४ या कालावधीमध्ये 
सेल्फ चकेद्वारे आारीत केल्याच ेननदीवनास आले आाे. व या गैरप्रकारास कारणीभूत 
धसलेले सींबींिधत नायब ताभसलदार व धव्वल कारकून याींना ननलींत्रबत करुन त्याींची 
ववभागीय चककीी सुरु करण्यात आली आाे तसेच सदरची रक्कम सींबींिधताकडून 
ीासन खाती भरणा करुन घेतली आाे. 
(३) प्रश्न उद्् ावत नााी. 

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

राजुरा (जज.चांद्रपूर) येथे दशलत िस्त् ती सुधार योजनेच् या  
िाम िाटपात गैरव् यिहार झाल् याबाबत 

  

(१५) *  २६४०२   अॅड.सांजय धोटे (राजूरा) :   सन्माननीय सामाजजि न् याय मांरी 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) पींचायत सभमती, राजुरा (जज.चींद्रपूर) येथे मींजूर दभलत वस् ती सुधार योजनेच् या 
काम वा्पात गैरव् यवाार झाल् याच ेमााे मे, २०१५ मध्ये व त् या दरम्यान ननदीवनास 
आले, ाे खरे आाे काय, 
(२) धसल् यास, सदर कामाच ेकीं त्रा् थे् ग्रामपींचायतीला देण् याच ेआदेी सींवगव ववकास 
धिधकारी, राजुरा याींनी हदले, ाे खरे आाे काय, 
(३) धसल् यास, ीासन ननणवय हदनाींक २६ नोव् ाेंबर, २०१४ नुसार रु.३ लक्ष वरील 
कामाच े इ.ननववदा पध् दतीने कीं त्रा् काढण् याच े ीासन ननणवय धसताींनााी थे् 
ग्रामपींचायतीला ई-ननववदा न करता कीं त्रा् वा्प करण् यात आले, ाे खरे आाे काय, 
(४) धसल् यास, उक्त प्रकरणी ीासनाने चककीी केली आाे काय, त्यात काय आढळून 
आले व कीं त्रा् वा्प करणा-या धिधका-याींवर कोणती कारवाई करण् यात आली वा 
येत आाे, 
(५) नसल् यास, ववलींबाची कारणे काय आाेत ? 
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श्री. राजिुमार बडोले : (१) नााी. 
(२), (३) व (४) चींद्रपूर जजल्ाा पररषदे धींतगवत राजुरा पींचायत सभमतीच्या स्तरावरुन 
दलीत वस्तीच्या कामाच ेकीं त्रा् देण्यात आलेले नााीत. तसेच सन २०१४-१५ मध्ये 
मींजूर कामासाठी साहात्य खरेदी ाी ई ननवीदा पध्दतीने ग्रामपींचायत स्तरावर 
करण्यात आलेली आाे. आणण धनुसूिचत जाती व नवबकध्द घ्काींच्या वस्तीींचा 
ववकास करणे या योजनेतगवत काम वा्पामध्ये कोणतााी गैरव्यवाार झाला नााी. 
सबब कोणत्यााी धिधका-याींवर कारवाई करण्याचा प्रश्न येत नााी. 
(५) प्रश्न उद्् ावत नााी. 

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

मौजे पारांगी (ता.जज. यितमाळ) येथे औद्योधगिीिरणासा   सांपाददत  
िेलेली शेतजमीन मूळ मालिाांना परत शमळण् याबाबत 

(१६) *  २५२५९   श्री.राजु तोडसाम (अण ) :   सन्माननीय उद्योग मांरी पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) मकजे पारींगी (ता.जज.यवतमाळ) येथील १०-१२ ीेतक-याींची ीेतजमीन     
औद्योिगकीकरणासाठी १९९७ मध् ये सींपाहदत करण् यात आली ाोती, ाे खरे आाे काय, 

(२) धसल् यास, तवे् ाापासून मूळ ीेतमालकाींना व इतराींना कााी मोबदला 
धल् पस् वरुपात तर कााीना मोबदला भमळालाच नसल्यामुळे ीेतक-याींची गैरसोय ाोत 
आाे, ाे ाी खरे आाे काय, 
(३) धसल् यास, मकजे पारींगी (ता.जज. यवतमाळ) येथील ीासनाने 
औद्योिगकीकरणासाठी ीेतक-याींकडून सींपाहदत केलेली ीेतजमीन मूळ मालकास परत 
भमळण् याबाबत स् थाननक लोकप्रनतननधी (आणी) याींनी मा.मदत व पुनववसन मींत्रयाींना 
हदनाींक ६ आवप्रल, २०१५ रोजी ननवेदन देऊन मागणी केली आाे, ाे खरे आाे काय,  
(४) धसल् यास, उक् त ननवेदनावर ीासनाने कोणता ननणवय घेतला आाे व ननणवयाचे 
थोडक् यात स् वरुप काय आाे, 
(५) नसल् यास, ववलींबाची कारणे काय आाेत ? 

श्री. सुभाष देसाई : (१) ाोय, ाे खरे आाे. 
(२) ाे खरे नााी. 
     मकजे पाींगरी, जज. यवतमाळ येथील सींपाहदत केलेल्या क्षेत्राचा धींनतम ननवाडा 
हद. ३/११/१९९७ रोजी जााीर केला धसून, त्याधनुषींगाने सींबींिधत भूधारकाींना सींपाहदत 
केलेल्या जभमनीचा मोबदला वा्प करण्यात आला धसून सींपूणव क्षेत्राचा ताबा 
माामींडळाकड ेप्राप्त झालेला आाे. 
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(३) मकज े पाींगरी (ता.जज.यवतमाळ) येथील औद्योिगकीकरणासाठी ीेतक्याींकडून 
सींपाहदत केलेली जभमन मूळ मालकास परत भमळण्याबाबतच ेहद. ६/०४/२०१५ रोजीचे 
ननवेदन मा.मींत्री (मदत व पनुववसन) याींच्या कायावलयात प्राप्त झाल्याच े आढळून 
आले नााी. 
(४) व (५) प्रश्न उद्् ावत नााी. 

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

दहांगोली जजल् ह्यात सटीएसपी िायवक्रमाांतगवत ननधी उपल  ध 
 िरुनही वििास िामे प्रलांबबत असल् याबाबत 

(१७) *  १७४६१   डॉ.सांतोष टारफे (िळमनुरी), श्री.अशमन पटेल (मुांबादेिी), 
श्री.तानाजी मुटिुले (दहांगोली), प्रा.विरेंद्र जगताप (धामणगाि रेल्िे), श्रीमती ननमवला 
गावित (इगतपूरी) :   सन्माननीय आददिासी वििास मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
(१) हाींगोली जजल् ह्यात ओ्ीआसपी कायवक्रमाींतगवत ीासनाने आहदवासी भागातील 
ववकासकामाींसाठी आक को्ी १० लाख रुपये ननधी उपलब् ध करुन हदला, मात्र जजल् ाा 
पररषदेने उीीरा ननववदा काढल् याने मााे माचव धखेरपयतं ाी कामे झाली नसल् यामुळे 
पुल, रस् त् याींची कामे प्रलींत्रबत धसून ८८ लाख रुपयाींचा ननधी भील् लक धसतानााी ाी 
कामे धपूणव धसल् याच ेमााे आवप्रल, २०१५ मध्ये वा त्या दरम् यान ननदीवनास आले, ाे 
ाी खरे आाे काय, 

(२) धसल् यास, उपरोक् त प्रलींत्रबत ववकास कामे पूणव करणेबाबत ीासनाने कोणती 
कायववााी केली आाे वा करण् यात येत आाे, 
(३)  नसल् यास, ववलींबाची कारणे काय आाेत ? 

श्री. विष्ट् णु सिरा : (१) व (२) ाोय, धींीतः खरे आाे. 
      हाींगोली जजल् ह्यात ओ्ीआसपी कायवक्रमाींतगवत ीासनाने १ को्ी १० लाख   
रु. ननधी उपलब् ध करुन हदला धसून त् यामधून सद्यःजस्थतीत आकूण ७ कामाींपैकी २ 
कामे पूणव झाली धसून उववररत ५ कामे प्रगतीपथावर आाेत. ववत् त ववभाग ीासन 
ननणवय,  हद. ६/६/२००८ नुसार जजल् ाा पररषदेस प्राप् त झालेला ननधी पुढील आिथवक 
वषावमध् ये खचव करण् यास परवानगी धसल् यामुळे प्रगतीपथावरील कामे पुणव करण् याचे 
ननयोजन जजल् ाापररषद, हाींगोली याींनी केले आाे. 
(३) प्रश् न उद्् ावत नााी. 

----------------- 
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पनिेल (जज.रायगड) येथील मनतमांद शाळेच् या  
सांस्त् था चालिाांनी िेलेला गैरव् यिहार 

(१८) *  १७४१२   श्री.अशमन पटेल (मुांबादेिी), श्री.अस्त् लम शेख (मालाड पजश्चम), 
डॉ.सांतोष टारफे (िळमनुरी), श्री.नसीम खान (चाांददिली), श्री.सांग्राम थोपटे (भोर) :   
सन्माननीय सामाजजि न् याय मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मुींबई उच्च न्यायालयाने नेमलेल्या त्रत्रसदस्यीय सभमतीने पनवेल (जज.रायगड) 
येथील भारतीय मानव ववकास सींस्था याच्यातफे चालववण्यात येणा्या मनतमींद 
ीाळेत सींस्थेच े चालक याींनी बनाव् कागदपत्र े तयार करणे, ववीेष          
भीक्षक-भीक्षक्षकेच्या नेमणुका आणण त्याींच्या ाजेरीप्ाबाबत खोट्या नदवदी करणे, 
ववद्यार्थयांच्या पालकाींच्या बनाव् सह्या करणे धीा माध्यमातून लाखो रुपयाींचे 
सरकारी धनुदान व भीषयवतृ्तीच्या रकमा घेतल् याच ेहदनाींक २६ माचव, २०१५ रोजी वा 
त्यासुमारास ननदीवनास आले आाे, ाे खरे आाे काय, 
(२) धसल्यास, ीासनाने चककीी केली आाे काय, धसल्यास, त्यात काय आढळून 
आले व त्याधनुषींगाने उपरोक्त ीाळेच्या सींस्थाचालकाींवर कोणती कारवाई केली वा 
करण्यात येत आाे, 
(३)  नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आाेत ? 
 
श्री. राजिुमार बडोले : (१) सदर प्रकरणामध्ये मा. उच्च न्यायालयाने त्रत्रसदस्यीय 
चककीी सभमती गठीत केली ाोती. सदर सभमतीने धींनतम चककीी धावाल       
मा. न्यायालयास सादर केला आाे. सदरच ेप्रकरण न्यायप्रववषठ आाे. 
(२) मा. न्यायालयास सादर केलेल्या चककीी धावालातील भीफारीी ववचारात घेऊन 
आयुक्त, धपींग कल्याण, पुणे याींनी आवश्यक कारवाई करण्याबाबत मुख्य कायवकारी 
धिधकारी, जजल्ाा पररषद, रायगड याींना ननदेी हदलेले आाेत. 
(३) प्रश्न उद्् ावत नााी. 

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

औरांगाबाद येथील सांत एिनाथ सहिारी साखर िारखान्यातील ननितृ्त  
िमवचाऱ्यास ननितृ्तीचा लाभ देण्यात आला नसल्याबाबत 

(१९) *  २६६५७   श्री.जयांत पाटील (इस्त्लामपूर) :   सन्माननीय सहिार मांरी 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) औरींगाबाद येथील सींत आकनाथ साकारी साखर कारखान्यात काम करणारा 
कमवचारी सन २००५ मध्ये ननवतृ्त झाला धसता त्यास मााे मे, २०१५ धखेर 
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ननवतृ्तीचा लाभ देण्यात आला नसल्यामुळे साखर कारखान्याच े धध्यक्ष व 
व्यवस्थापकीय सींचालक याींना दोन महान्याची भीक्षा मा.न्यायालयाने सुनावली आाे, 
ाे खरे आाे काय, 
(२) धसल्यास, उक्त प्रकरणी ीासनामाफव त चककीी केली आाे काय, 
(३) धसल्यास, चककीीत काय आढळून आले व तद्नुसार सदर प्रकरणी जबाबदार 
धसणा्याींवर कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आाे, 
(४) धद्याप कोणतीच कारवाई केली नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आाेत ? 
  
श्री. चांद्रिाांत पाटील : (१) ाोय. 
(२) मा. कामगार न्यायालयाने सींत आकनाथ साकारी साखर कारखाना भल., 
आकनाथनगर ता. पैठण जजल्ाा औरींगाबाद या कारखान्याच े धध्यक्ष व कायवकारी 
सींचालक याींना सींबींिधत कमवचा्याींच े ननवतृ्तीचा लाभ देणेबाबतच े आदेी हदलेले 
आाेत. सदर आदेीाववरुध्द सींबींिधताींनी औद्योिगक न्यायालय, औरींगाबाद येथे धवपल 
दाखल केले धसून हद. १०/६/२०१५ रोजी मा. कामगार न्यायालयाच्या आदेीास 
स्थिगती हदलेली आाे. प्रकरण सध्याजस्थतीत न्याय प्रववषठ आाे. 
(३) प्रश्न उद्् ावत नााी. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नााी. 

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

जालना जजल् ह्यातील सािवजननि बाांधिाम विभागाच्या  
अशभयांत् यानी िेलेला गैरव् यिहार 

  

(२०) *  २६६१३   श्री.अजुवन खोतिर (जालना) :   सन्माननीय सािवजननि 
बाांधिाम (सािवजननि उपक्रम िगळून) मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) जालना जजल्ह्यातील साववजननक बाींधकाम ववभागाच्या दोन्ाी कायावलयाींमधील 
मनमानी कारभाराच्या चककीीसाठी आलेल्या मींत्रालय स्तरावरील उच्चस्तरीय 
धिधका-याींच्या पथकाने केलेल्या तपासणीत दोन कायवकारी धभभयींता व आक प्रभारी 
कायवकारी धभभयींत्याींच्या काळातील कागदपत्रे गायब झाल्याच ेमााे जानेवारी, २०१५ 
मध्ये वा त् यादरम् यान ननदीवनास आले, ाे खरे आाे काय, 

(२) धसल्यास, याबाबत धावाल सभमतीन े ीासनाकड े पाठववलेला आाे, ाे ाी खरे 
आाे काय, 
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(३) धसल्यास, याबाबत ीासनाने सखोल चककीी केली आाे काय, त्यात काय 
आढळून आले व तद्नुसार दोषी आढळून आलेल्या सींबींिधताींवर कोणती कारवाई 
केली वा करण्यात येत आाे, 
(४) नसल्यास, ववलबाींची कारणे काय आाेत ? 

श्री. चांद्रिाांत पाटील : (१) ाे खरे नााी. 
(२) प्रश्न उद्् ावत नााी. 
(३) प्रश्न उद्् ावत नााी. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नााी. 

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

शसन्नर (जज.नाशशि) तालुक्यात औद्योधगि िसाहतीतील  
उद्योग िायमस्त् िरुपी बांद असल् याबाबत 

  

(२१) *  २७०९८   श्री.राजाभा( (पराग) िाज े (शसन्नर) :   सन्माननीय उद्योग 
मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) भसन्नर (जज.नाभीक) तालकु्यात ४२५ आकरावर मुसळगाव तर सुमारे आक ाजार 
आकरावर माळेगाव औद्योिगक वसाातीतील सुमारे २५० उद्योग कायमस्वरुपी बींद 
आाेत, ाे खरे आाे काय, 
(२) धसल्यास, यामुळे ाजारो को्ी रुपयाींची गुींतवणूक ववनावापर पडून धसल्याने 
सदरच े उद्योग सुरु करण्याकररता ीासनाने कोणता ननणवय घेतला आाे व 
त् यानुषींगाने पुढे कोणती कायववााी केली वा करण् यात येत आाे, 
(३) नसल् यास, ववलींबाची कारणे काय आाेत ? 
 

श्री. सुभाष देसाई : (१) ाोय, धींीत: खरे आाे. 
     भसन्नर तालुक्यात आमआयडीसी आररया माळेगाींव येथील सुमारे १२९० आकर व 
भसन्नर तालुका औद्योिगक साकारी वसाात (स््ाईस) मुसळगाींव येथील सुमारे 
४२५.२२ आकर धसे आकूण १७१५.२२ आकर आवढे औद्योिगक क्षेत्र आाे.  
     सन २००८ च्या लघु उद्योगाच्या चकर्थया प्रगणनेच्या सवेक्षणानुसार मााे माचव 
२००७ धखेर नाभीक जजल्ायातील भसन्नर तालुक्यातील बींद आढळलेल्या आकूण 
घ्काींची सींख्या सुमारे २३४ आवढी आाे. 
     उद्योग बींद ाोण्याची कारणे :- व्यवस्थापनातील धभाव, आिथवक पाठबळ 
नसल्याने कच् च्या मालाचा धभाव, बाजारातील चढउतार यामुळे उद्योग बींद पडले 
आाेत. 
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(२) ीासनातफे आजारी लघु उद्योगाींच्या पुनरुज्जीवनासाठी ज्या सोयी सवलती 
देण्यात येतात त्यामध्ये धववकभसत भागातील आजारी लघु उद्योगाींना वाढीव 
सवलती ीासन ननणवय, हदनाींक २१/०४/२००१ व हदनाींक ०७/०६/२००१ धन्वये देण्यात 
येतात. तसेच औद्योिगक धोरण २०१३ नुसार पुनरुज्जीवन्क्षम नसलेल्या तसेच बींद 
घ्काींसाठी ववीेष धभय योजना (Special Amnesty Scheme) ीासन ननणवय, 
हदनाींक ०२/०५/२०१३ व हदनाींक १४/०८/२०१४ नुसार सन २०१३ त े३१ माचव २०१५ या 
कालावधीत राबववण्यात आली आाे. 
(३) प्रश्न उद्् ावत नााी. 

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

धुळे शहरात गनतरोधि बनविताना बाांधिामाच् या  
ननिषाच ेउल् लांघन िेल् याबाबत 

  

(२२) *  २५४७०   श्री.िुणाल पाटील (धुळे ग्रामीण) :   सन्माननीय सािवजननि 
बाांधिाम (सािवजननि उपक्रम िगळून) मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) धुळे ीारात ाोणारे धपघाती मतृ्यू आणण ीारररीक त्रासास कारणीभूत ठरणारे 
गनतरोधक बनववताींना बाींधकामाच े कुठलेाी ननकष पाळण्यात आले नसल्याचे     
मााे जून, २०१५ मध्ये वा त्या दरम्यान ननदीवनास आले, ाे खरे आाे काय, 
(२) धसल्यास, वाानचालकाींना लक्षात येण्यासाठी धीा गनतरोधकाींवर पाींढ्या रींगाच े
नतरकस पटे्ट धथवा रेडडयमच ेपटे्ट मारलेले नााीत, ाे ाी खरे आाे काय, 
(३) ीासनाने या ननयमबाह्य गनतरोधक बनववणा-याींवर कोणती कारवाई केली वा 
करण्यात येत आाे, 
(४)  नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आाेत ? 
  
श्री. चांद्रिाांत पाटील : (१), (२) व (३) नााी. ाे खरे नााी. 
      धुळे ीारातील साववजननक बाींधकाम ववभागाच्या धखत्यारीत धसलेल्या 
रस्त्यावर ्ाकण्यात आलेल्या गनतरोधकाींना धध्यक्ष तथा जजल्ाािधकारी, गनतरोधक 
सभमती, धुळे याींची मींजूरी घेण्यात आली आाे. तसेच गनतरोधकावर आवश्यकतेनुसार 
ववाीत कालावधीनींतर पाींढ्या रींगाच ेनतरकस पटे्ट धथवा रेडीयमच ेपटे्ट मारले जातात. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नााी. 
 

----------------- 
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पुणे शहरातील तळेगाि दाभाड-ेचािण-शशक्रापूर-न्हािरे-यित-चौफुला  
(ता.दौंड) या रस्त्त्याच्या चौपदरीिरणाच्या िामाबाबत 

(२३) *  २६०८४   श्री.राहूल िुल (दौंड) :   सन्माननीय सािवजननि बाांधिाम 
(सािवजननि उपक्रम िगळून) मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) पुणे ीारातील वाातुकीचा प्रश्न मागी लावण्यासाठी तळेगाव दाभाड-ेचाकण-
भीक्रापूर-न्ाावरे-यवत-चकफुला (ता.दौंड) या रस्त्याच्या चकपदीकरणाच्या कामाला 
मींत्रीमींडळाच्या पायाभूत ववकास सभमतीने मााे माचव, २०१० मध् ये वा त्या दरम्यान 
मींजूरी हदली आाे, ाे खरे आाे काय, 
(२) धसल्यास, सदर कामास मााे माचव, २०१० मध्ये मींजूरी भमळूनाी रस्त्याच्या 
कामास सुरुवात करण्यात आलेली नााी, ाे ाी खरे आाे काय, 
(३) धसल्यास, तळेगाव दाभाड-ेचाकण-भीक्रापूर-न्ाावरे-यवत-चकफुला (ता.दौंड) या 
रस्त्याच्या चकपदरीकरणाचे काम करण्याबाबत स्थाननक लोकप्रनतननधीींनी         
मााे मे, जून, २०१५ मध् ये वा त्यादरम्यान स्थाननक प्रीासन व मा.साववजननक 
बाींधकाम मींत्रयाींना ननवेदन हदले आाे, ाे ाी खरे आाे काय, 
(४) धसल् यास, उक् त प्रकरणी ीासनाने कोणती कायववााी केली वा करण्यात येत 
आाे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आाेत ? 
 

श्री. चांद्रिाांत पाटील : (१) ाोय. 
(२) ाोय. 
(३) ाोय, हावाळी धिधवेीन डडसेंबर-२०१४ मध् ये कपात सूचना क्र. ४२ नुसार मागणी 
करण् यात आलेली ाोती. 
(४) भूसींपादन कायववााी प्रगतीपथावर आाे. 
(५) वरीलप्रमाणे. 

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

झाराप (ता.िुडाळ, जज.शसांधुदगुव) येथील जजिदान मनतमांद  
विशेष शाळेला अनुदान शमळण् याबाबत 

 (२४) *  २३८९४   श्री.िैभि नाईि (िुडाळ), श्री.भरतशे  गोगािले (महाड), 
श्री.मनोहर भोईर (उरण), श्री.राजेश िीरसागर (िोल्हापूर उत्तर) :   सन्माननीय 
सामाजजि न् याय मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) झाराप (ता.कुडाळ, जज.भसींधुदगुव) येथील ववना धनुदान तत् वावर सुरु      
धसलेल् या जजवदान मनतमींद ववीेष ीाळेला धनुदान भमळण् याबाबत लोकप्रनतननधीनी 
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हदनाींक २६ माचव २०१५ रोजी मा.सामाजजक न् याय राज् यमींत्री याींना पत्र देऊन ववनींती 
केल् यानींतर त् याींनी आयुक् त धपींग कल् याण पुणे याींना कायववााी करण् याच ेआदेी हदले 
आाेत, ाे खरे आाे काय, 

(२) धसल् यास, हदनाींक २० नोव् ाेंबर, २००५ पासून धनुज्ञाप् ती प्राप् त झालेल् या सदर 
ीाळेला धनुदान मींजूर करण् याबाबत आतापयंत ीासनाने काय कायववााी केली वा 
करण् यात येत आाे व कायववााीची सद्यःजस्थती काय आाे, 
(३) नसल् यास ववलींबाची कारणे काय आाेत ? 

श्री. राजिुमार बडोले : (१) ाे खरे आाे. 
(२) जजवदान ववीेष मनतमींद ीाळा, झाराप (ता.कुडाळ, जज.भसींधुदगूव) ाया ववीेष 
ीाळेस हद.१०.११.२००५ रोजी कायम ववनाधनुदान तत्वावर धनुज्ञप्ती लायसन्स 
देण्यात आलेले आाे. 
     कायम ववनाधनुदान तत्वावरील ीाळाींना धनुदान तत्वावर मान्यता देण्याबाबत 
सद्य:जस्थतीत ीासनाच ेकोणताेी धोरण धथवा ीासन ननणवय नााी. त्यामुळे सदर 
सींस्थेला धनुदान तत्वावर मान्यता प्रदान करण्यात आलेली नााी. 
(३) प्रश्न उद्् ावत नााी. 

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

अहमदनगर शहरातील सािेडी नाक्याजिळ  
सामाजजि न्याय भिन उभारण् याबाबत 

(२५) *  २०७८५   श्री.विजय औटी (पारनेर), श्री.अननल िदम (ननफाड) :   
सन्माननीय सामाजजि न् याय मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) धामदनगर ीारातील सावेडी नाक्याजवळ ७ को्ी रुपये खचुवन सामाजजक न्याय 
भवन उभारण्याच ेमा.पालकमींत्री याींनी हदनाींक १५ आवप्रल, २०१५ रोजी वा त्यासुमारास 
जााीर केले आाे ाे खरे आाे काय, 
(२) धसल्यास, सामाजजक न्याय भवनाच ेस्वरुप कसे धसणार आाे, 
(३) धसल्यास, सामाजजक न्याय भवनाच ेकाम सुरु करण्यात आले आाे काय, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आाेत? 
 

श्री. राजिुमार बडोले : (१) ाोय. 
(२) ीासन धोरणानुसार प्रत्येक जजल्ायामध्ये बाींधण्यात येणा्या डॉ. बाबासााेब 
आींबेडकर सामाजजक न्याय भवनामध्ये या ववभागाची क्षेत्रत्रय कायावलये, ववभागाच्या 
धखत्याररतील माामींडळे, जात प्रमाणपत्र पडताळणी ववभाग, सभागाृ, वाचनालय   
इ. चा समावेी आाे. 
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(३) नााी. 
(४) मकजे-सावेडी, जज-धामदनगर येथे डॉ. बाबासााेब आींबेडकर सामाजजक न्याय 
भवन इमारतीच ेबाींधकाम करण्याबाबत वास्तुमाींडणी आराखडयावर सक्षम प्रािधकारी 
याींची सींमती घेऊन, त्यानुसार ननयोजजत इमारतीच ेबाींधकाम ााती घेण्याबाबत पुढील 
कायववााी करण्यात येत आाे. 
 

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

 

मुांबई-नाशशि राष्ट्रीय महामागाविरील िडपे (ता.शभिांडी) त ेिसारा  
(जज. ाणे) दरम्यान भुयारी मागव उभारण्याबाबत   

(२६) *  २७२२३   श्री.पाांडुरांग बरोरा (शहापूर), श्री.रमेश िदम (मोहोळ), श्री.जजतेंद्र 
आव् हाड (मुांरा ा िळिा) :  ताराांकित प्रश्न क्रमाांि १२३३८ ददनाांि १८ माचव, २०१५ 
रोजी ददलेल्या उत्तराच्या सांदभावत:    सन्माननीय सािवजननि बाांधिाम (सािवजननि 
उपक्रम िगळून) मांरी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मुींबई-नाभीक राषरीय माामागाववरील वडपे (ता.भभवींडी) त े कसारा (जज.ठाणे) 
दरम्यान भुयारी मागव/उड्डाणपूल/सवववसरोड उभारण्यासाठीच्या कें द्र ीासनाकड े
पाठववलेल् या प्रस्तावास मींजूरी भमळालेली आाे, ाे खरे आाे काय, 
(२) धसल्यास, उक्त प्रश्नी आतापयतं कोणता ननणवय घेतला व त्यानुसार पुढे 
कोणती कायववााी केली, तसेच सदर मागाववर ाोणारे धपघात व प्रवाीाींच्या मतृ्युचा 
ववचार करता, त्याींच्या सुरक्षक्षततसेाठी कोणत् या आवश्यक उपाययोजना केल् या वा 
करण् यात येत आाेत, 
(३) नसल् यास, ववलींबाची कारणे काय आाेत ? 
 
श्री. चांद्रिाांत पाटील : (१) धींीत: खरे आाे. 
     सवलत करारनाम्याच्या वावात समाववष् नसलेल्या कााी कामासाठीच्या कें द्र 
ीासनाकड ेपाठववलेल्या प्रस्तावास तत्वत: मान् यता प्राप्त झाली आाे. 
(२) धनतररक्त कामाच्या वावाच्या प्रस्तावास भारतीय राषरीय राजमागव 
प्रािधकरणाच्या सक्षम प्रािधका्याींची मींजूरी घेण्यासाठी, सवलतदारास तपीीलवार 
धींदाजजत खचव सादर करण्याबाबत सूचना हदल्या आाेत. 
     माामागाववरील प्रश्नाधीन लाींबीमध्ये सुरक्षक्षततचे्या दृष्ीने, धपघात प्रवण 
क्षेत्राींच्या हठकाणी रम्ब्लर स्रीप्स, झबे्रा पटे्ट, कॅ् आईज आणण जब्लींकसव लावण्यात 
आले आाेत. त्याचप्रमाणे वेगमयावदेच ेफलक, माहाती तसेच सावधानतेच ेदीवक फलक 
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उभारण्यात आले आाेत. घा्भागामध्ये, उींच भरावाच्या हठकाणी कॅ्री बॅररधसव, वळण 
भागावर थमोप्लाजस््क पेंह्ींग, धीा उपाययोजना केलेल्या आाेत. 
(३) प्रश्न उद्् ावत नााी. 

----------------- 
िैजापूर (जज.औरांगाबाद) तालुक्यातील दोन परिानाधारि साििाराांनी  

िजवमुक्तीचा प्रस्त्ताि दाखल न िेल्याबाबत 

(२७) *  २५८६१   श्री.अ  दलु सत्तार (शसल्लोड) :   सन्माननीय सहिार मांरी पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) परवानाधारक सावकराींकडून घेतलेले कजव सींबींिधत सावकाराला देऊन ीेतक्याला 
कजवमुक्त करण्याचा ननणवय ीासनाने हावाळी धिधवेीनात घेतला आाे, परींतु वैजापूर 
(जज.औरींगाबाद) तालुक्यातील दोन परवानाधारक सावकाराींपैकी आकानेाी कजवमुक्तीचा 
प्रस्ताव दाखल न केल्याची माहाती मााे मे, २०१५ मध् ये वा त् यादरम्यान ननदीवनास 
आली आाे, ाे खरे आाे काय, 
(२) धसल्यास, यामुळे तालुक्यातील सुमारे ३ ाजार ६८३ ीेतक्याींना फ्का बसणार 
धसून या ीेतक्याींवर ३ को्ी ५२ लाख ९० ाजार रुपयाींच ेकजव आाे, ाे ाी खरे 
आाे काय, 
(३) धसल्यास, सदर सावकाराींीी मध्यस्थी करुन त्याींच्याकडून कजवमुक्तीच ेप्रस्ताव 
ननधावररत वेळेत सादर करण्याबाबत ीासनाने कोणती कायववााी केली वा करण्यात 
येत आाे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आाेत ? 
 

श्री. चांद्रिाांत पाटील : (१) परवानाधारक सावकाराींकडून  ीेतक-याींनी घेतलेले कजव 
माफीच् या हद.१०.०४.२०१५ रोजीच् या ीासन ननणवयामधील तरतुदीनुसार वैजापूर 
तालुक् यातील दोन परवानाधारक सावकाराकडून मे, २०१५ मध् ये २६९ ीेतक-याींना 
मुद्दल रु. ५५.७७ लाख व त्यावरील व्याज ४.६० लाख धसे आकूण रु.६०.३८ लाख 
इतकी कजवमाफी देण् याच ेप्रस् ताव प्राप् त झाले आाेत. 
(२) हद.३०.११.२०१४ धखेर वैजापूर तालुक् यातील दोन परवानाधारक सावकाराचे  
३,०५४ कजवदाराींकडून आकूण रु.३२८ लाख इतके कजव येणे बाकी ाोत.े त् यापैकी 
हद.३०.०६.२०१५ धखेर ६६८ पात्र ीेतकरी कजवदाराींच ेमुद्दल रु.९५.७४ लाख व त् यावरील 
व् याज ९.२५ लाख धसे आकूण रु.१०४.९९ लाख रकमेच े कजवमाफीच े प्रस् ताव प्राप् त 
झाले धसून सदर प्रस् तावास जजल् ाा स् तरीय सभमतीने मींजूरी हदली आाे. 
(३) व (४) प्रश् न उद्् ावत नााी. 

----------------- 
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शसांदखेडराजा (जज.बुल्ाणा) येथील ननराधार योजनाांच े 

लाभाथ  अनुदानापासून िांधचत असल् याबाबत 
  

(२८) *  २२९६७   डॉ.शशशिाांत खेडिेर (शसांदखेड राजा) :   सन्माननीय विशेष 
सहाय्य मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) भसींदखेडराजा (जज.बुलढाणा) येथील श्रावणबाळ, सींजय गाींधी यासारख् या ववववध 
ननराधार योजनाींच् या सभमत् या स् थापन करण् यात आलेल् या नसल् यामुळे ननराधार 
योजनाींच े लाभाथी धनुदानापासून वींिचत धसल् याच ेमााे मे, २०१५ मध् ये वा त् या 
दरम् यान ननदीवनास आले, ाे खरे आाे काय, 

(२) धसल् यास, त् यामुळे तालुक् यातील श्रावणबाळ योजनेच े १८५ व सींजय गाींधी 
योजनेच े१४० धीा आकूण ३२५ लाभार्थ यांची प्रकरणे प्रलींत्रबत आाे, ाे खरे आाे काय, 
(३) धसल् यास, सदर प्रकरणे प्रल ींत्रबत धसल् यामुळे तालुक् यातील ननराधार योजनेतील 
लाभार्थ यांना तासील कायावलयात वारींवार जावे लागत आाे, ाे ाी खरे आाे काय, 
(४) धसल् यास, याबाबत ीासनाने चककीी केली आाे काय, त् यात काय आढळून आले 
व तदनुसार ीासन स् तरावर काय कायववााी करण् यात आली आाे वा येत आाे, 
(५) नसल् यास, ववलींबाची कारणे काय आाेत ? 

श्री. राजिुमार बडोले : (१) ाे खरे नााी. 
(२) भसींदखेडराजा (जज.बुलढाणा) या तालुक् यातील श्रावणबाळ सेवा राज् य ननवतृ् तीवेतन 
योजनेच े १८५ व सींजय गाींधी ननराधार योजनेच े १४० धीी आकूण ३२५ धजवदाराींची 
प्रकरणे प्रलींत्रबत आाेत, ाे खरे आाे. 
(३) ाे खरे नााी. 
    धजवदाराच् या मींजूरी/नामींजुरीबाबत प्रकरणाींचा तलाठ्यामाफव त सींबींिधत लाभार्थ यावस 
सूचना देण् यात येतात. 
(४) व (५) ववववध ननवडणुकाींच् या आचारसींहातमेुळे सींजय गाींधी योजना सभमतीची 
बैठक आयोजजत करता आली नााी. मात्र सद्यजस्थतीतील ग्रामपींचायत साववत्रत्रक 
ननवडणूक, २०१५ ची आचारसींहाता सींपल् याबरोबर सदर प्रलींत्रबत प्रकरणे ननकालात 
काढण् याबाबत कायववााी करण् यात येईल. 
 

----------------- 
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अनुसूधचत जाती ि जमाती प्रिगावतील विद्यार्थयाांिररता  
समर व्हेिेशन िोसेस सुरु िरण्याबाबत 

(२९) *  २०२३३   श्री.गणपत गायििाड (िल्याण पूिव), श्री.सुभाष भोईर (िल्याण 
ग्रामीण), श्री.सांजय िेळिर ( ाणे), श्री.किसन िथोरे (मुरबाड) :   सन्माननीय 
सामाजजि न् याय मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) ठाणे ग्रामीण भागात जजल्ाा पररषदेच्या ीाळाींमध्ये धनुसूिचत जाती व जमाती 
प्रवगावतील ववद्यार्थयांकररता समर व्ाेकेीन कोसेस सुरु करण्याचा ननणवय 
समाजकल्याण धिधका्याींनी घेतला धसल्याच े मााे आवप्रल, २०१५ मध्ये वा 
त्यादरम्यान ननदीवनास आले, ाे खरे आाे काय, 
(२) धसल्यास, ठाणे जजल्ाा पररषदेमाफव त या कोसवकररता धनुसूिचत जाती व जमाती 
प्रवगावतील ववद्यार्थयांचा ीोध घेतला जात धसल्याच ेननदीवनास येत आाे, ाे ाी खरे 
आाे काय, 
(३) धसल्यास, उक्त प्रकरणी ीासनाने कोणती कायववााी केली वा करण्यात येत 
आाे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आाेत ? 
 

श्री. राजिुमार बडोले : (१) ाे खरे नााी. 
(२) ाे खरे नााी. 
(३) व (४) प्रश्न उद्् ावत नााी. 

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

राज्यातील अनुदानास पार  रलेल्या अपांग विशेष  
शाळाांना अनुदान ननधी देण्याबाबत 

  

(३०) *  १७६५८   श्री.सांग्राम थोपटे (भोर), श्री.विजय िडटे्टीिार (रा म्हपूरी) :   
सन्माननीय सामाजजि न् याय मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील ८९ मनतमींद, १७ धजस्थव्यींग, १४ मुकबिधर व ३ धींध प्रवगव भमळून 
‘ध’ शे्रणीतील १२३ ीाळा व कमवीाळा धनुदान पात्र झाल्या आाेत, ीासनाच्या ध्ी 
व ीतीची पूतवता करणा्या ीाळाींनाच ीींभर ्क्के धनुदान देण्यात येत धसल्याचे 
मााे आवप्रल, २०१५ मध्ये वा त्यादरम् यान ननदीवनास आले, ाे खरे आाे काय, 
(२) धसल्यास, त्यानुषींगाने धनुदानास पात्र ठरलेल्या या धपींग ववीेष ीाळाींना 
धनुदान ननधी देण्याबाबत ीासनाने कोणती कायववााी केली वा करण्यात येत आाे, 
(३)  नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आाेत ? 
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श्री. राजिुमार बडोले : (१) ाोय. 
(२) स्वयींसेवी सींस्थाींमाफव त चालववण्यात येणा्या धपींगाींच्या ववीेष ीाळा/ कमवीाळाींना 
धनुदान देण्याबाबत ीासनाने हद.८.४.२०१५ रोजीच्या आदेीान्वये मान्यता हदलेली 
आाे. तद्नींतर तपासणीधींती सदर सींस्थाींना धनुदान वा्प करण्यात येईल. 
(३) प्रश्न उद्् ावत नााी. 

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

रत् नाधगरी जजल् ह्यात आददिासीांना मुलभूत सोईसुविधा  
उपल ध िरुन देण्याबाबत 

  

(३१) *  २७६९३   श्री.सांजय िदम (दापोली) :   सन्माननीय आददिासी वििास 
मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) दापोली मतदार सींघासा रत् नािगरी जजल् ह्यात आहदवासीींची लोकसींख् या      
३६०० धसूनाी मागील पाच वषावत ीासनाने त् याींना मुलभूत सोईसुववधा देण् यासाठी व 
त् याींच् या ववकासासाठी आतापयंत क्रकती ननधी खचव केला आाे व त् यातून कोणती कामे 
करण् यात आली आाेत, 

(२) धसल् यास, रत् नािगरी जजल् ह्यातील आहदवासी लोकसींख् येच् या प्रमाणात ननधी खचव 
करण् यात आला नााी, ाे खरे आाे काय, 
(३) धसल् यास, उक्त बाबतीत ीासनाने कोणती कायववााी केली वा करण् यात येत 
आाे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आाेत ? 

श्री. विष्ट् णु सिरा : (१) गेल् या ५ वषावत ीासनाने रत् नािगरी जजल् ह्यासाठी जजल् ाा 
वावषवक आहदवासी उपयोजनेंतगवत वैयक् तीक लाभाच् या योजनाींवर रु. ३९७.३१ लक्ष 
खचव केला धसून दापोली मतदारसींघासा रत् नािगरी जजल् ह्याच े कायवक्षेत्र आहदवासी 
उपयोजना बाह्य क्षेत्र (ओ्ीआसपी) धसल् याने त् या हठकाणी मुलभूत सोयीसुववधा 
पुरववता येत नााीत. 
(२) नााी. 
(३) प्रश् न उद्् ावत नााी. 
(४) प्रश् न उद्् ावत नााी. 

----------------- 
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अमरािती िृषी उत्पन्न बाजार सशमतीत परिान्याच े 
नुतनीिरणामध्ये अननयशमतता झाल्याबाबत 

(३२) *  २४०८०   डॉ.सुननल देशमुख (अमरािती), श्री.समीर िुणािार (दहांगणघाट) :  
ताराांकित प्रश्न क्रमाांि १४०५१ ला ददनाांि २५ माचव, २०१५ रोजी ददलेल्या उत्तराच्या 
सांदभावत:  सन्माननीय पणन मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) धमरावती कृषी उत्पन् न बाजार सभमतीत खरेदी दाराींकड ेमााे माचव, २०१५ पयंत 
सेस थकीत धसलेल्या खरेदीदाराकडून व्याजाच्या रक्कमेची वसुली न करता त्याींच्या 
परवान्याच ेनुतनीकरण करण्यात आले आाे, ाे खरे आाे काय, 
(२) धसल्यास, सदर परवान्याच े नुतनीकरण करण्यात धननयभमतता झाली आाे, ाे 
खरे आाे काय, 
(३) धसल् यास, धननयभमतपणे परवान्याच े नुतनीकरण करणा-या धिधका-याींववरुध्द 
कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आाे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आाेत ? 
  
श्री. चांद्रिाांत पाटील : (१) ाोय. 
(२) नााी. ज्या खरेदीदाराींनी मुद्दल सेसच्या रकमेचा भरणा केलेला आाे त्याींच्या 
परवान्याच ेनुतनीकरण केलेले आाे. व्याजाच्या रकमेच्या वसुलीबाबत मााराषर कृवष 
उत्पन्न पणन धिधननयम १९६३ धींतगवत लवाद दाखल आाे. 
(३) व (४) प्रश्न उद्् ावत नााी. 

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

चाळीसगाि (जज.जळगाांि) येथील महाराष्ट्र औद्योधगि वििास महामांडळातील 
उद्योगासा   पाणी पुरि ा योजना मांजूर िरण् याबाबत 

  

(३३) *  २६२७९   श्री.उन्मेश पाटील (चाळीसगाि) :   सन्माननीय उद्योग मांरी 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) चाळीसगाव (जज.जळगाींव) येथील मााराषर औद्योिगक ववकास माामींडळातील 
उद्योगासाठी पाणी पुरवठा योजना प्रस्ताववत आाे, ाे खरे आाे काय, 
(२) धसल्यास, या प्रस्ताववत पाणी पुरवठा योजनावर धद्यापाी ननणवय झाला नााी, 
ाे ाी खरे आाे काय, 
(३) धसल्यास, या हठकाणच्या पाणी पुरवठा योजना मींजुर करुन ती कायावन्वीत 
करण्यात यावी धीी मागणी स्थाननक लोकप्रनतननधीनी मा.उद्योग मींत्री याींचकेडे 
हदनाींक १४ मे, २०१५ रोजीच्या पत्राद्वारे केली आाे, ाे खरे आाे काय, 
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(४) धसल्यास, या सींदभावत ीासनाने कोणती कायववााी केली वा करण्यात येत आाे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आाेत व त्याबाबतची सद्य:जस्थती काय   
आाे ? 
  
श्री. सुभाष देसाई : (१) ाोय, ाे खरे आाे. 
(२) ाे खरे नााी. 
     चाळीसगाींव औद्योिगक क्षेत्रासाठी मााराषर औद्योिगक ववकास 
माामींडळामाफव त िगरणा नदीवरील जामदा बींधारा येथून कायमस्वरुपी पाणी पुरवठा 
योजना कायावजन्वत करण्यात येणार धसून त्यास प्रीासकीय मान्यता देण्यात आली 
आाे व सदर कामाच्या ननववदा हद.०४/०६/२०१५ रोजी उघडण्यात आल्या धसून पुढील 
कायववााी सुरु आाे. 
(३) ाोय, ाे खरे आाे. 
(४) चाळीसगाींव औद्योिगक क्षेत्रासाठी पाणी पुरवठा योजनेसींदभावत भाग (२) येथे 
नमूद केल्याप्रमाणे मााराषर औद्योिगक ववकास माामींडळामाफव त कायववााी करण्यात 
येत आाे. 
(५) प्रश्न उद्् ावत नााी. 

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

भुदरगड (जज.िोल् हापूर) तालुक्यातील सांजय गाांधी ननराधार योजनेच्या  
लाभार्थयाांना अपार  रविण्यात आल्याबाबत  

  

(३४) *  २५६१७   श्री.प्रिाश आबबटिर (राधानगरी) :   सन्माननीय विशेष सहाय्य 
मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) भुदरगड (जज.कोल् ाापूर) तालुक्यातील सींजय गाींधी ननराधार योजनेमधील     
२९०० सभासद/लाभधारक रद्द करण्यात आल् याच े मााे मे, २०१५ मध्ये वा 
त्यादरम्यान ननदीवनास आले, ाे खरे आाे काय, 
(२) धसल्यास, भुदरगड ताभसलदार सक.ओसवाल याींनी कोणतीाी नो्ीस न काढता 
लाभधारकाींना धपात्र ठरववले, ाे ाी खरे आाे काय, 
(३) धसल्यास, उक्त प्रकरणी ीासनाने काय कायववााी केली वा करण्यात येत आाे 
तसेच गरीब पेन्ीन धारकाींची पेन्ीन बींद करणा-या ताभसलदार व सींबींिधत सवव 
धिधकारी याींच ेननलींबन करण्याबाबत कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आाे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आाेत ? 
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श्री. राजिुमार बडोले : (१) ाोय, ाे खरे आाे. 
ववीेष सााय्य कायवक्रमाधींतगवतच्या २९३५ धपात्र लाभार्थयांच ेजानेवरी, २०१५ 

पासून धनुदान बींद केले आाे. 
(२) ववीेष सााय्य कायवक्रमाधींतगवत राबववण्यात येणा्या योजनातील लाभार्थयांची 
पात्रता तपासणी वषावतून आकदा करण्यात यावी या ीासनाच्या धोरणानुसार व 
जजल्ाािधकारी कोल्ाापूर याींच्या ननदेीानुसार ववीेष सााय्य कायवक्रमाधींतगवतच्या 
लाभार्थयांच े सामाजजक सवेक्षण करतवेेळी (धपात्र ीोध मोाीम) लाभार्थयांच्या 
उत्पन्नात वाढ, धपत्य सरकारी/खाजगी नोकरीस, वयाचा खो्ा पुरावा, कमावती मुले 
व कु्ुींब स्थलाींतरीत ाोणे इ. बाबी ननदीवनास आल्याने २९३५ धपात्र लाभार्थयांच े
धनुदान बींद केले आाे. सदर सवेक्षण करतवेेळी मींडळ धिधकारी व तलाठी याींनी 
भुदरगड तालुक्यातील सवव सींबींिधत लाभार्थयांच्या घरी जाऊन, चककीी करुन छाननी 
तक्ता भरुन घेऊन त्यावर लाभार्थयांच्या स्वाक्षरी/धींगठयाच ेठसे घेतलेले आाेत. तसेच 
धपात्र लाभार्थयांची यादी गाव चावडीवर प्रभसध्द करण्यात आली आाे. 
(३) व (४) प्रश्न उद्् ावत नााी. 

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

मुांबईतील बेस्त्टच्या पररिहन उपक्रमास पथिरामधून सिलत देण्याबाबत 
  

(३५) *  २७७३३   श्री.सुननल शशांदे (िरळी) :   सन्माननीय सािवजननि बाांधिाम 
(सािवजननि उपक्रम) मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मुींबईतील बेस््चा पररवान उपक्रम सद्य:जस्थतीत तोट्यात सुरु धसून बाृन्मुींबई 
माानगरपाभलका ाद्दीबााेर ७०० बसगाड्याींच ेप्रवतवन ाोत धसून वाीी, ऐरोली, मुलुींड 
(पूवव व पजश्चम), दहासर, घोडबींदर या ्ोल नाक्यावर ाोत धसलेल्या पथकर 
आकारणीमुळे दरवषी सुमारे १० को्ी रुपयाींचा भार बेस्् उपक्रमास सान करावा 
लागत आाे, ाे खरे आाे काय, 
(२) धसल्यास, बेस््च्या पररवान उपक्रमास पथकरातून सवलत भमळण्यासाठी 
उपाध्यक्ष व कायवकारी सींचालक (MSRDC) याींच्याीी पत्रव्यवाार करण्यात आला 
आाे, ाे ाी खरे आाे काय, 
(३) धसल्यास, सदर पत्राच्या धनुषींगाने बेस्् उपक्रमाींस पथकरातून सवलत 
देण्याबाबत ीासनाकडून कोणती कायववााी केली वा करण्यात येत आाे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आाेत ? 
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श्री. एिनाथ शशांदे : (१) व (२) धीा आीयाच ेबेस् ् उपक्रमाच ेपत्र मााराष र राज् य 
रस् त ेववकास माामींडळास प्राप् त झाले आाे. 
       वाीी, ऐरोली, मुलुींड (पूवव व पजश्चम), दहासर, घोडबींदर या ्ोल नाक् यावर 
ीासनाच् या पथकर धिधसूचनेनुसार पथकर वसूली सुरु आाे. 
(३) याबाबत मााराष र राज् य रस् त ेववकास माामींडळाकडून प्रस् ताव प्राप् त करुन घेऊन 
त् यानींतर उिचत ननणवय घेण् यात येईल. 
(४) प्रश् न उद्् ावत नााी. 

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

राज्यातील (स उत्पादि शेतिऱ्याांना रास्त्तभाि देण्यासा    
घेतलेल्या ननणवयाची अांमलबजािणी िरण्याबाबत 

(३६) *  १७९५०   श्री.जजतेंद्र आव् हाड (मुांरा ा िळिा), श्री.िैभि वपचड (अिोले), 
श्री.राणाजगजीतशसांह पाटील (उस्त्मानाबाद), श्री.शशशिाांत शशांदे (िोरेगाि), श्री.जयांत 
पाटील (इस्त्लामपूर), श्री.रमेश िदम (मोहोळ), श्री.भास्त्िर जाधि (गुहागर), 
श्री.पाांडुरांग बरोरा (शहापूर), श्री.हनुमांत डोळस (माळशशरस) :   सन्माननीय सहिार 
मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१)  राज्यातील ऊस उत्पादक ीेतक्याींना रास्तभाव देण्यासाठी घेतलेल्या ननणवयाची 
धींमलबजावणी करण्यासाठी कें द्र ीासनाने मदत करावी यासाठी मा.साकार मींत्री याींनी 
मा.कें द्रीय कृषीमींत्री याींचकेड े हदनाींक १६ आवप्रल, २०१५ रोजी मागणी केलेली आाे,    
ाे खरे आाे काय, 
(२) धसल्यास, उक्त प्रश्नी मागण्याींच े थोडक्यात स्वरुप काय आाे व त्यानुसार 
कोणता ननणवय घेतला वा घेण्यात येत आाे, 
(३) उक्त प्रश्नी धद्याप कोणतीाी कायववााी केलेली नसल्यास, त्याची सववसाधारण 
कारणे काय आाेत तसेच, राज्यातील ऊस उत्पादक ीेतक्याींच्या समस्या 
सोडववण्यासींदभावत कोणती कायववााी केली वा करण्यात येत आाे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आाेत ? 
  
श्री. चांद्रिाांत पाटील : (१) मा. मींत्री (साकार) याींनी हदनाींक १५/०४/२०१५ चे 
ननवेदनान्वये मा. कें द्रीय धन्न व नागरी पुरवठा मींत्री याींना राज्यातील साखर 
उद्योगास आिथवक सााय्य देण्यासाठी मागणी केलेली आाे. 
(२) वरील ननवेदनाद्वारे राज्यातील साखर उद्योगासाठी धबकारी कजव, बफर स््ॉक 
ननभमवती, मुदत कजावची पुनरवचना, साखर दरातील चढउतार ननधी (SSF), त्रबनव्याजी 
कजव इ. मुद्याींबाबत धोरणात्मक ननणवय ाोणेस ववनींती केली आाे. 



31 

(३) राज्यातील ऊस उत्पादक ीेतक-याींच्या समस्या सोडववण्यासाठी कें द्र व राज्य 
ीासनाने खालीलप्रमाणे मदत केली/ करण्यात येत आाे. 
     १. राज्य ीासनाने सन २०१३-१४ व २०१४-१५ या ाींगामाचा ऊस खरेदी कर 
माफ केलेला आाे. 
     २. कें द्र ीासनाने हद. २७.२.२०१५ च्या धिधसुचनेनुसार १४ लाख मे. ्न 
कच्च्या साखरेच्या ननयावतीसाठी प्रनत मे.्न रु. ४०००/- प्रमाणे धनुदानाचा ननणवय 
घेतला आाे. 
     ३. राज्य ीासनाने हद.२३.६.२०१५ च ेीासन ननणवयानुसार  राज्यातील साखर 
कारखान्याींनी ाींगाम सन २०१४-१५ मध्ये उत्पाहदत  केलेल्या कच्च्या साखरेच्या 
ननयावतीस रु.१०००/- प्र. मे.्न प्रमाणे ननयावत धनुदान देण्याचा ननणवय घेतला आाे. 
     ४. कें द्र ीासनाने सन २०१४-१५ च े ाींगामातील FRP धदा करणेसाठी       
रु.६०००/- को्ीच े पॅकेज जााीर केलेले धसून हद. २३.६.२०१५ च े धिधसूचनेनुसार 
सॉफ््लोन योजना लागू केली आाे. हद.२३.६.२०१५ च ेधिधसुचनेतील ध्ी ीतीनुसार 
पात्र काराखान्याींना मींजुर ाोणा-या कजव रकमेवर १०% प्रमाणे ाोणा-या  पहाल्या 
वषावच्या व्याजाचा भार कें द्र ीासन उचलणार आाे. त्यापुढील ४ वषावसाठी व्याज 
धनुदान राज्य ीासनाने देण्याचा ननणवय घेतला आाे. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नााी. 

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

महाड (जज.रायगड) औद्योधगि िसाहतीमध्ये सुिणव लघु उद्योग योजनेंतगवत  
िेिळ चार गाळयाांमध्ये उद्योग सुरु असल् याबाबत 

  

(३७) *  २६१६८   श्री.प्रशाांत  ािूर (पनिेल) :   सन्माननीय उद्योग मांरी पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) ीासनाने मााड (जज.रायगड) औद्योिगक वसाातीमध्ये लघु उद्योजकाींना उद्योग 
करण्यासाठी सुरु केलेल्या सुवणव लघु उद्योग योजनेतून धडीच आकर जागेवर 
बाींधलेल्या २४ गाळयाींपैकी चार गाळयाींमध्येच उद्योग सुरु धसून बाकीच ेसवव गाळे 
मोडकळीस आल्याच ेमााे मे, २०१५ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदीवनास आले, ाे खरे 
आाे काय, 
(२) धसल्यास, उक्त हठकाणी नवीन उद्योजकाींनी गाळा घेतल्यास नवीन 
बाींधकामावर दपु्प् खचव ाोणार धसल्यामुळे उद्योजक या हठकाणी येण्यास तयार 
नााी, ाे ाी खरे आाे काय, 
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(३) धसल्यास, मोडकळीस आलेले वीस गाळे पाडून त्या जागी मोठ्या उद्योजकाला 
जागा उपलब्ध केल्यास जागेचा पूणव वापर ाोवून औद्योिगक ववकास माामींडळाच्या 
आिथवक उत्पन्नात वाढ ाोईल, ाे ाी खरे आाे काय, 
(४) धसल्यास, प्रश्न भाग क्रमाींक ३ बाबत ीासनाने चककीी करुन कोणती कायववााी 
केली वा कररत आाे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आाेत ? 
  
श्री. सुभाष देसाई : (१) व (२) मााड औद्योिगक क्षेत्रामध्ये सुवणव लघु उद्योग 
योजनेधींतगवत २४ ीेडच े(गाळयाींच)े बाींधकाम करण्यात आले धसून, त्यापैकी ५ ीेड 
वा्प करण्यात आले आाेत व १९ ीेड धद्याप वा्पासाठी उपलब्ध आाेत. 
     सदर क्षेत्रात वा्पासाठी उपलब्ध धसलेले १९ ीेडच ेनवीन बाींधकाम न करता, 
फक्त दरवाजे व णखडक्याींची डागडुगी/दरुुस्ती केल्यानींतर त्याींचा वापर 
उद्योजकाींकरीता ाोवू ीकतो. 
(३) व (४) सदर औद्योिगक क्षेत्रात वा्पासाठी उपलब्ध धसलेले १९ ीेड ाे सलग 
नााीत. तसेच भललाव पध्दतीने गाळे वा्पाच े माामींडळाच े धोरण आाे. तथावप, 
आखाद्या मोठया उद्योजकाने आाे त्या जस्थतीत सदर ीेड घेण्याची तयारी दीवववली 
व त्याींनी माामींडळाकड े तीी मागणी केल्यास त्याबाबत माामींडळाच्या प्रचभलत 
धोरणानुसार पुढील कायववााी करता येईल. 
(५) प्रश्न उद्् ावत नााी. 

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

जालना जजल्ह्यातील सािवजननि बाांधिाम  
विभागाांतगवत गैरव्यिहार झाल्याबाबत 

  

(३८) *  २६६२४   श्री.अजुवन खोतिर (जालना) :   सन्माननीय सािवजननि 
बाांधिाम (सािवजननि उपक्रम िगळून) मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) जालना जजल्ह्यातील साववजननक बाींधकाम ववभागाींतगवत (क्र.१) कायवरत धसलेल्या 
कायवकारी धभभयींत्यासा उपधभभयींता, ीाखा धभभयींत्याींनी सन २०१३-१४ या वषावत 
ीासकीय कमवचा्याींची ननवासस्थाने व ववववध ीासकीय कायावलयातील दरुुस्ती व 
रींगरींगो्ीच्या कागदोपत्री कामाच्या माध्यमातून ीासनाच्या कोट्यवधी रुपयाींच्या 
ननधीचा गैरव्यवाार केला धसल्याच े मााे नोव्ाेंबर, २०१४ मध्ये वा त्या दरम्यान 
ननदीवनास आले, ाे खरे आाे काय, 
 



33 

(२) धसल्यास, याबाबत ीासनाने सखोल चककीी केली आाे काय त्यात काय 
आढळून आले, 
(३) तद्नुसार उक्त प्रकरणी सींबींधीताींवर कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत 
आाे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आाेत ? 
  
श्री. चांद्रिाांत पाटील : (१) धीा आीयाची तक्रार प्राप्त झाली आाे. 
(२) व (३) प्राप्त तक्रारीच्या धनुषींगाने धधीक्षक धभभयींता, दक्षता व गुणननयींत्रण 
मींडळ याींना सखोल चककीी करण्याच े ननदेी देण्यात आले आाेत. चककीीची 
कायववााी प्रगतीत आाे. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नााी. 

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

ऐरोली (निी मुांबई) येथील डॉ.बाबासाहेब आांबेडिर  
भिनाच ेिाम पूणव न झाल्याबाबत 

  

(३९) *  २०८२३   श्री.विजय औटी (पारनेर) :   सन्माननीय सामाजजि न् याय मांरी 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) ऐरोली (नवी मुींबई) येथील डॉ.बाबासााेब आींबेडकर भवनाच ेबाींधकाम मागील पाच 
वषावपूवी सुरु ाोऊनाी भवनाच ेकाम धद्याप पूणव झाले नसल् याच ेहद.१६/५/२०१५ रोजी 
वा त् या सुमारास ननदीवनास आले, ाे खरे आाे काय, 
(२) धसल् यास, डॉ.बाबासााेब आींबेडकर भवनाच ेकाम धद्याप पूणव न ाोण् याची कारणे 
काय आाेत, 
(३)  धसल् यास, उक्त भवनाच ेकाम पूणव ाोण् यासाठी ीासनाने काय कायववााी केली 
वा करण्यात येत आाे तसेच भवनाच ेकामाबाबत हदरींगाई करणा-या सींबींिधताींवर काय 
कारवाई केली वा करण्यात येत आाे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आाेत ? 
  
श्री. राजिुमार बडोले : (१) नााी, डॉ. बाबासााेब आींबेडकर सामाजजक न्याय 
भवनाच्या बाींधकामासाठी ऐरोली (नवी मुींबई) ऐवजी कळवा (ठाणे) येथे जागा 
उपलब्ध झाली आाे. 
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(२) व (३) हद.११/२/२०१३ रोजी सदर जागेची मोजणी झालेली आाे. 
     कळवा (ठाणे) येथील भवनाच्या बाींधकामाची सींकल्पिचत्रे मींजूरीची कायववााी 
सुरु आाे. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नााी. 

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

 ाणे जजल्हा मध्यित  बँिेिडून खड  त ेिसारा पररसरातील  
शेतिऱ्याांची पीि िजावसा   होत असलेली अडिणूि  

  

(४०) *  २०३०३   श्री.गणपत गायििाड (िल्याण पूिव), श्री.सुधािर भालेराि 
(उदगीर), श्री.सांजय िेळिर ( ाणे), श्री.किसन िथोरे (मुरबाड), श्री.रुपेश म् हारे 
(शभिांडी पूिव) :   सन्माननीय सहिार मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  
 

(१) ठाणे जजल्ायातील खडी त े कसारा पररसरातील सववच कजवबाजारी ीेतक्याींनी 
गेल्यावषी धल्प मुदतीत पीक कजावची १०० ्क्के परतफेड केली धसतानााी नवीन 
पीक कजावसाठी ठाणे जजल्ाा बाँकेकडून नववन ७/१२ व धन्य कागदपत्रे जमा 
करण्यासाठी ीेतक्याींची धडवणुक ाोत धसल्याच े मााे मे, २०१५ मध्ये वा 
त्यादरम्यान ननदीवनास आले, ाे खरे आाे काय, 

(२) धसल्यास, बाँकेच्या या धडवणूकीमुळे या ीेतक्याींनी आत्मात्येचा पववत्रा घेतला 
आाे, ाे ाी खरे आाे काय, 
(३) धसल्यास, ीासनाने या बाँकेच्या मनमानी कारभाराबाबत सींबींिधताींवर कोणती 
कारवाई केली तसेच ीेतक्याींना हदलासा देण्याकरीता कोणती उपाययोजना केली वा 
करण्यात येत आाे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आाेत ? 

श्री. चांद्रिाांत पाटील : (१) ाे खरे नााी. 
(२) प्रश्न उद्् ावत नााी. 
(३) प्रश्न उद्् ावत नााी. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नााी. 
 

----------------- 
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दापोली (जज.रत्नाधगरी) येथील आड ेफाटा त ेिाददिली  

हा रस्त्ता दरुुस्त्त िरण्याबाबत 
  

(४१) *  २७६९४   श्री.सांजय िदम (दापोली) :   सन्माननीय सािवजननि बाांधिाम 
(सािवजननि उपक्रम िगळून) मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) दापोली (जज.रत्नािगरी) येथील आड े फा्ा त े काहदवली ाा रस्ता मागील      
२० वषावपासून जजणव व नादरुुस्त धसून वाातूकीस पूणवपणे धयोगय झाला आाे, ाे 
खरे आाे काय, 
(२) धसल्यास, मुींबई व पणेु येथून येणा्या पयव् काींकररता आींजले-केळीी आडे 
इ.ननसगवरम्य पयव् न स्थळाींना जोडणारा ाा आकमेव रस्ता धसल्याने रादारी वाढली 
आाे, ाे खरे आाे काय, 
(३) धसल्यास, सदर रस्त्याकररता मागील १० वषावत क्रकती ननधीची तरतूद केली, 
त्यातील खचीत व धखचीत ननधीचा तपीील काय आाे व त्यातून कोणती कामे 
करण्यात आली आाेत, 
(४) धसल्यास, उपरोक्त रस्त े धद्यापाी वाातूकीस धयोगय धसल्याने सदर 
रस्त्यासाठी आवश्यक ननधीची तरतूद करुन उक्त रस्त्याची कामे सुरु करण्याबाबत 
ीासनाने कोणती कायववााी केली वा करण्यात येत आाे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आाेत ? 
  
श्री. चांद्रिाांत पाटील : (१) धींीत: खरे आाे. 
(२) ाोय. 
(३) ववषयाींकीत रस्त्याची लाींबी २९.१०० क्रक.मी. धसून मागील १० वषावत आकूण   रु. 
१२३.६२ लक्षची तरतूद झाली धसून रु.१२३.६२ लक्ष खचव झाला आाे. त्यामध्ये  ८ 
क्रक.मी. लाींबीच्या रस्त्याची सुधारणा करण्यात आली आाे. 
(४) सद्यजस्थतीत सदराू रस्त्याच्या क्रक.मी. १८/४०० त े २३/३०० या नादरुुस्त 
लाींबीपैकी १.३० क्रकमी लाींबीच ेरु. ३०.०० लक्षच ेकाम प्रगतीपथावर आाे. उववरीत लाींबी 
मध्ये उपलब्ध ननधीच्या धिधन रााून कामे ााती घेण्याचा प्रयत्न रााील. 
(५) प्रश्न उद्् ावत नााी. 
 

----------------- 
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राज्यातील दषु्ट्िाळग्रस्त्त भागातील जजल्हा सहिारी बँिेच्या थिबािीदार  
शेतिऱ्याांना खरीप हांगामासा   पीि िजव देण्याबाबत 

  

(४२) *  २६४४०   श्री.उन्मेश पाटील (चाळीसगाि) :   सन्माननीय सहिार मांरी 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील दषुकाळग्रस्त भागातील जजल्ाा साकारी बाँकेच्या थकबाकीदार 
ीेतक्याींनााी खरीप ाींगामासाठी पीक कजव देण्याचा ननणवय ीासनाने मााे मे, २०१५ 
च्या ीेव्च्या आठवडयात वा त्या दरम्यान घेतला आाे, ाे खरे आाे काय, 
(२) धसल्यास, या ननणवयाचे स्वरुप काय आाे व त्याची राज्यात धींमलबजावणी 
करण्यात आली आाे काय, 
(३) नसल्यास ववलींबाची कारणे काय आाेत ? 
  
श्री. चांद्रिाांत पाटील : (१) ाे खरे नााी. 
(२) प्रश्न उद्् ावत नााी. 
(३) प्रश्न उद्् ावत नााी. 

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

िोल्हापूर जजल्हयातील राधानगरी-ननपाणी हा राज्यमागव 
 िाहतूिीच्यादृष्ट्टीने धोिादायि असल्याबाबत 

(४३) *  २६४९५   श्री.प्रिाश आबबटिर (राधानगरी) :   सन्माननीय सािवजननि 
बाांधिाम (सािवजननि उपक्रम िगळून) मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) कोल्ाापूर जजल्ायातील राधानगरी-ननपाणी ाा राज्यमागव वाातूकीच्यादृष्ीने 
धोकादायक धसून मााे डडसेंबर, २०१४ पासून मााे मे, २०१५ धखेर या रस्त्यावर 
झालेल्या धपघातात ३२ जण ठार झाले धसून १३६ जण गींभीर जखमी झाले 
धसल्याच ेननदीवनास आले, ाे खरे आाे काय, 
(२) धसल्यास, सदर रस्त्यावरील धपघात रोखण्यासाठी ीासनाने कोणत्या 
उपाययोजना केल्या वा करण्यात येत आाेत, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आाेत ? 
  
श्री. चांद्रिाांत पाटील : (१) धींीतः खरे आाे. 
     कोल् ाापूर जजल् ह्यातील राधानगरी-ननपाणी राज् यमागव क्र. १७८ क्रक.मी. १५/००० 
त े१३६/३८५ (कनाव्क राज् या्द्)) आकूण ४१.३८५ क्रक.मी. ाी लाींबी साववजननक बाींधकाम 
मींडळ, कोल् ाापूर याींचकेडे देखभाल व दरुुस् तीसाठी आाे. या लाींबीमध् ये           



37 

सन १/१२/२०१४ त े ३१/५/२०१५ धखेर राधानगरी पोलीस स् ्ेीन याींच् या धींतगवत     
१४ धपघात झाले धसून ३ मयत व ४९ जखमी झाले आाेत. तसेच मुरगूड पोलीस 
ठाणे धींतगवत ६ धपघात झाले धसून ३ मयत, १ गींभीर जखमी व २ क्रकरकोळ 
जखमी झाले आाेत. धीा प्रकारे आकूण २० धपघात झाले धसून त् यात  ६ मयत व 
५२ जखमी झाले आाेत. 
      धपघात झालेल् या हठकाणाचा रस् ता ाा धोकादायक आाे ाे दीवववणारे 
आवश्यक त ेफलक रस् त् याच् या वळण हठकाणी लावण् यात आलेले आाेत. 
(२) सदर रस् ता वाातूकीस सुरक्षक्षत ठेवण् याच् या दृष ्ीने देखभाल व दरुुस् तीची कामे 
वेळोवेळी करण् यात येत धसतात. धपघात झालेल्या हठकाणी धसणारा रस् ता ाा 
धोकादायक आाे ाे दीवववणारे आवश् यक त े फलक रस् त् याच् या वळणाच् या हठकाणी 
लावण् यात आलेले आाेत. धपघातप्रवण हठकाणे सुधारणेसाठी आवश् यक त् या 
उपाययोजना ननधी उपलब् धता व ननकषाींप्रमाणे करण् यात येत आाेत. 
(३) प्रश् न उद्् ावत नााी. 

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

रामशलांग वििास सेिा, पाचड े(ता. भुदरगड, जज.िोल्हापूर) या सांस्त्थेचा ननिडणूि 
िायवक्रम ननयमाच ेउल्लांघन िरुन सहायि ननबांधि याांनी जादहर िेल्याबाबत 

  

(४४) *  २६८२६   श्री.प्रिाश आबबटिर (राधानगरी) :   सन्माननीय सहिार मांरी 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) रामभलींग ववकास सेवा, पाचड े(ता. भुदरगड, जज.कोल्ाापूर) या सींस्थेचा ननवडणूक 
कायवक्रम साायक ननबींधक पोवार याींनी ननयमाींचा भींग करुन जाहार केल्याच े मााे 
जून, २०१५ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदीवनास आले, ाे खरे आाे काय, 
(२) धसल्यास, साायक ननबींधक, भुदरगड याींनी ३ वेळा चुकीच्या ऑडवर 
केल्याचे ननदीवनास आले, ाे खरे आाे काय, 
(३) धसल्यास, या बाबत वारींवार तक्रारी करुन तसेच स्थाननक नागररकाींनी आमरण 
उपोषण केल्याच ेमााे मे, २०१५ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदीवनास आले, ाे ाी खरे 
आाे काय, 
(४) धसल्यास, धीा ननयमाींचा भींग करणा्या साायक ननबींधक पोवार याींच्यावर 
ननलींबनाची कारवाई करण्याबाबत ीासनाने कोणता ननणवय घेतला वा घेण्यात येत 
आाे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आाेत ? 
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श्री. चांद्रिाांत पाटील : (१) सदर सींस्थेच्या सन २०१५-२०२० या कालावधीतील सभमती 
ननवडणुक प्रक्रक्रया पार पाडण्यासाठी राज्य साकारी ननवडणुक प्रािधकरणाच्या हदनाींक 
३०/०१/२०१५ च्या आदेीान्वये ननवडणुक कायवक्रम मींजूर केलेला आाे. 
(२) तालुका साकारी ननवडणुक धिधकारी तथा सााय्यक ननबींधक, साकारी सींस्था, 
ता.भुदरगड, जज.कोल्ाापूर याींनी दोन वेळा धिधसूचना ननगवभमत केली धसून, सदर 
कायववााी चूकीची धसल्याचे राज्य साकारी ननवडणुक प्रािधकरणाने ीासनाच्या 
ननदीवनास आणले आाे. 
(३) ाोय. 
(४) राज्य साकारी ननवडणुक प्रािधकरण, पुणे याींनी प्रस्ताववत केलेल्या 
भीस्तभींगाच्या कारवाईबाबत साकार आयुक्त व ननबींधक, साकारी सींस्था, पुणेेे 
याींच ेधभभप्राय मागववण्यात आले आाेत. 
(५) प्रश्न उद्् ावत नााी. 

----------------- 
  
  
 
 
विधान भिन :   डॉ. अनांत िळसे 
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