महाराष्ट्र विधानपररषद
दस
ु रे अधधिेशन, २०१५

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

ताराांकित प्रश्नोत्तराांची यादी
सोमिार, ददनाांि २७ जुलै, २०१५ / श्रािण ५, १९३७ ( शिे )
(१) सहिार, पणन आणण िस्त्रोद्योग
सािवजननि बाांधिाम (सािवजननि पप्रमम
िगळून) मांरी

(२) आददिासी वििास मांरी

याांचे प्रभारी विभाग

(३) पद्योग मांरी
(४) सािवजननि बाांधिाम (सािवजननि पप्रमम) मांरी
(५) सामाजजि न्याय आणण विशेष सहाय्य मांरी
-------------------------------

प्रश्नाांची एिूण सांख्या - ६४
-------------------------------

(१)

*

राज्यातील मान्यता प्राप्त अपांग शाळाांमधील ररक्त पदे भरण्याबाबत
७५९६

डॉ.सुधीर ताांबे, श्री.सनतश चव्हाण, श्री.वि्रमम िाळे :

सन्माननीय

सामाजजि न्याय मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) राज्यातील अपींग विद्यार्थयाांसाठीच्या मान्यता प्राप्त शाळाींमध्ये अनेक पदे ररक्त
असल्याचे माहे मे, २०१५ रोजी िा त्यासुमारास ननदशशनास आले, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, शासनाने तातडीने ही पदे भरण्यासाठी काय कायशिाही केली िा करणार
आहे ,
(३) अद्याप, याबाबत कोणतीच कायशिाही करण्यात आली नसल्यास, विलींबाची
सिशसाधारण कारणे काय आहे त ?
श्री. राजिुमार बडोले : (१) होय.

(२) मा.उच्च न्यायालय, खींडपीठ औरीं गाबाद याींनी ददलेल्या आदे शानुसार आयुक्त,
अपींग कल्याण, पुणे याींच्या स्तरािर समायोजनाची पदननहाय यादी तयार करण्यात
येत असन
ू , ररक्त पदे भरण्याबाबत कायशिाही सरु
ु आहे .
(३) प्रश्न उद््ाित नाही.

-----------------
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राज्यातील आधथवि अडचणीत असलेल्या साखर िारखान्याांना िेंद्र ि राज्य
(२)

शासनािडून आधथवि मदत पपलब्ध िरुन दे ण्याबाबत

*

७००३

श्री.रामहरी रुपनिर, डॉ.सुधीर ताांबे, श्री.सांजय दत्त, श्री.राजेंद्र मुळि,

श्री.हररससांग राठोड, श्री.अशोि पर्व भाई जगताप, श्री.आनांद ठािूर, श्री.हे मांत टिले,
श्री.सुननल तटिरे , श्री.ख्िाजा बेग, श्री.राहुल नािेिर, श्री.प्रिाश गजसभये, श्री.अननल
भोसले, श्री.अब्दल्
ु लाखान दरु ावणी, श्री.नरें द्र पाटील, श्री.ददपिराि साळांु खे-पाटील,
श्री.किरण

पािसिर,

श्री.सनतश

चव्हाण,

श्री.वि्रमम

िाळे ,

श्री.अमरससांह

पांडडत,

श्री.जयिांतराि जाधि, श्री.जगन्नाथ सशांदे, अॅड.जयदे ि गायििाड, श्रीमती विद्या
चव्हाण, श्रीमती ददप्ती चिधरी, श्री.प्रिाश बबनसाळे , श्री.धनांजय मुांडे, श्री.राजेंद्र जैन,
श्री.मुझफ्र्र
बाजोररया :

हुसैन सय्यद, श्री.शरद रणवपसे, श्री.अननल तटिरे , श्री.सांददप
सन्माननीय सहिार मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) खाजगी कारखान्याींच्या वपळिणुकीमुळे त्रस्त झालेल्या शेतकऱयाींसाठी सहकार
महर्षी विठ्ठलराि विखे पा्ील याींनी सहकारी तत्िािर सुरु केलेले साखर कारखाने
सद्या आर्थशक अडचणीत असल्याचे माहे एवप्रल, २०१५ मध्ये ननदशशनास आले आहे , हे
खरे आहे काय,
(२) असल्यास ऊस उत्पादकाींना रास्त ि ककफायतशीर ककमींतीनुसार (एफआरपी)

ममळणे अपेक्षित असलेल्या सुमारे १७ हजार को्ी रुपयाींपैकी ४ हजार को्ी रुपये
अद्याप ददले नाही, हे खरे आहे काय,
(३)

असल्यास,

सींक्ात

असलेल्या

कारखान्याींना

आर्थशक

अडचणीींतून

बाहे र

काढण्यासाठी केंद्र सरकारने ५० लाख ्न साखरे चा साठा करािा तसेच ऊसाच्या हमी
भािाप्रमाणेच साखरे लाही हमीभाि दे ण्याची मागणी राज्य शासनाने केंद्र शासनाकडे
माहे एवप्रल २०१५ मध्ये केली, हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्यास, सदर साखर उद्योगाला आर्थशक सींक्ातून बाहे र काढण्यासाठी िाजिी
दराबाबत एफआरपी कायदा बदलण्याची आिश्यकता असल्याने याबाबत शासनाने काय
कायशिाही केली िा करण्यात येत आहे ,
(५) असल्यास, केंद्र शासनाने राज्य शासनाला आतापयांत ककती मदत केली आहे ,
(६) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहे त ि याप्रकरणी ननणशय केव्हापयांत घेण्यात
येईल ?
श्री. चांद्रिाांत पाटील : (१) सन २०१४-१५ च्या हीं गामाचे सुरुिातीस प्रनतकक्िीं्ल
रु.

२६००-२७००

प्रमाणे

साखरे ला

असणारा

दर

सद्य:कस्थतीत

प्रनतकक्िीं्ल

रु. २१००-२२०० पयशन्त घ्लेला आहे . त्यामुळे राज्यातील साखर उदयोगाला ननधी
उपलब्धतेचा प्रश्न ननमाशण झालेला आहे .
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(२) ददनाींक ३०/६/२०१५ अखेर FRP प्रमाणे दे य ऊस दे यके रु.१९०५८.८७ को्ी असून
त्यापैकी

साखर

कारखान्याींनी

रु.१५९१९.८३

को्ी

ऊस

दे यके

ऊस

परु िठादार

शेतकऱयाींना अदा केलेली आहे त आणण रु.३१३९.०४ को्ी ऊस दे यके थककत आहे त.

(३) ि (४) राज्यातील साखर उद्योगास आर्थशक सहाय्य दे ण्यासाठी दद.१०/४/२०१५
आणण दद.१५/४/२०१५ चे पत्रान्िये मा. पींतप्रधान आणण मा. केंद्रीय अन्न्ा ि नागरी
पुरिठा मींत्री याींना कच्च्या साखर ननयाशतीस अनुदान, अबकारी कजश, कच्चा साखरे च्या

आयात शुल्कात िाढ, इथेनॉल ममश्रण कायशक्रम, बफर स््ॉक ननममशती, मद
ु त कजाशची
पुनरश चना, ऊस विकास ननधी (SDF) इत्यादद मुद्याींबाबत, धोरणात्मक ननणशय होणेस
विनींती केली आहे .

ऊस ननयींत्रण आदे श १९६६ हा कायदा केंद्र शासनाचा आहे .
(५) केंद्र शासनामाफशत राज्यातील साखर उद्योगास खालीलप्रमाणे मदत करण्यात
आली आहे :१) FRP अदा करणेकररता केंद्र शासनाने सन २०१४-१५ साठी रु. ६००० को्ीचे
पॅकेज जाहीर केलेले असून त्यामधून राज्याला रु.१९८२ को्ी ममळणे अपेक्षित
आहे .

२) केंद्र शासनाने दद. २७/२/२०१५ च्या अर्धसूचनेनुसार १४ लाख मे.्न कच्च्या

साखरे च्या ननयाशतीसाठी प्रनत मे.्न रु.४०००/- प्रमाणे अनुदानाचा ननणशय घेतला
आहे .

(६) प्रश्न उद््ाित नाही.
----------------राज्यातील आश्रमशाळाांतील विद्यार्थयाांना दजेदार सुविधा समळत नसल्याबाबत

(३)

*

७३६४

श्री.विजय धगरिर, श्री.जगन्नाथ सशांदे, अॅड.ननरां जन डािखरे , श्री.हे मांत

टिले, श्री.ख्िाजा बेग, श्री.प्रिाश बबनसाळे , श्रीमती विद्या चव्हाण, श्री.प्रिाश
गजसभये, श्री.किरण पािसिर, श्री.नरें द्र पाटील, श्री.अमरससांह पांडडत, श्री.अब्दल्
ु लाखान
दरु ावणी : सन्माननीय आददिासी वििास मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) राज्यातील ७१ आश्रमशाळाींपैकी २२ आश्रमशाळाींची पाहणी यशदा या सींस्थेच्या
ितीने केली असता विद्यार्थयाांच्या मशिणाचा घसरलेला दजाश तसेच सकस आहार
ममळत नसल्याने आश्रमशाळाींमधील दाखल होणाऱया विद्यार्थयाांपैकी २६ ्क्के मुलाींची
गळती होत असल्याचे ननदशशनास आले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, राज्यातील ७,४६,००० अनुसूर्चत जमातीच्या लोकसींख्येसाठी केिळ ७१
आश्रमशाळा असून ९ ते १० अनुसूर्चत जमातीसाठी एक शाळा अशी दयनीय अिस्था
असल्याचे दे खील ननदशशनास आले आहे , हे ही खरे आहे काय,
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(३) असल्यास, सदर आश्रमशाळाींमधील मशिक ि मशिकेत्तर कमशचारी हे मद्यपान
करून आश्रमशाळे त येतात, हे ही खरे आहे काय,
(४) असल्यास, याबाबत चौकशी करण्यात आली आहे काय,
(५) असल्यास, आश्रमशाळाींचा दजाश सुधारणे ि मद्यपान करून शाळे त येणाऱयाींिर
शासनाकडून कोणती कायशिाही करण्यात आली िा येत आहे ,
(६) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. विष्ट्णु सिरा : (१) हे खरे नाही.
(२) हे खरे नाही.

महाराषरात

सन

२०११-१२

च्या

जनगणनेनुसार

अनुसूर्चत

जमातीची

लोकसींख्या १०५.१० लाख एिढी आहे . अनुसूर्चत जमाती िेत्रात ५००० ते ७०००
लोकसींख्येस एक आश्रमशाळा हा ननकर्ष आहे . तर अनतदग
श
भागात विखरु लेल्या
ु म
िस्तीस ३००० ते ५००० लोकसींख्येच्या िेत्रासाठी एक आश्रमशाळा असा ननकर्ष आहे .

त्यानुसार ५५२ शासकीय ि ५५६ अनुदाननत आश्रमशाळा मींजूर केलेल्या आहे त.

त्यामध्ये अनुक्रमे १,९६,३५७ ि २,५३,८९१ असे एकूण ४,५०,२४८ विद्याथी िास्तव्य
करुन मशिण घेत आहे .
(३) हे खरे नाही.
(४), (५) ि (६) यशदा सींस्थेच्या अहिालात मशिक ि मशिकेत्तर कमशचारी याींच्यात
दारु वपण्याचे प्रमाण अर्धक असल्याबाबत कोणताही उल्लेख आढळूल येत नाही.

तथावप, त्याींनी त्याींच्या अहिालात शाळा पररसरात तसेच शाळे च्या िेळेत मशिक ककीं िा
मशिकेत्तर कमशचाऱयाींना मद्यपान करुन येण्यास प्रनतबींध असािा अशी मशफारस केली
आहे .

शासकीय/अनुदाननत

आश्रमशाळे त

कायशरत

असणाऱया

मशिक/मशिकेत्तर

कमशचाऱयाींना शाळे च्या िेळेत पररसरात आश्रमशाळे तील विद्यार्थयाांसमोर धुम्रपान,
मद्यपान, तींबाखु, गु्खा इत्यादी अमली पदाथाशचे सेिन करु नये ि गैरितशन करु नये
याबाबत पररपत्रकीय सुचना दे ण्यात आलेल्या आहे त.
-----------------
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खामगाांि (जज.बुलडाणा) येथील म.रा.औ.वि.महामांडळ (एम.आय.डी.सी.) च्या
(४)

*

िाढीि जागेच्या प्रस्त्तािाला मांजरु ी समळणेबाबत

८१४४

श्री.पाांडुरां ग र्ुांडिर :

ताराांकित प्रश्न ्रममाांि ४०४४ ला ददनाांि १३

माचव, २०१५ रोजी ददलेल्या पत्तरासांदभावत :

सन्माननीय पद्योग मांरी पुढील

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१)

खामगाींि

(ता.खामगाींि,

कज.बुलडाणा)

येथील

महाराषर

औद्योर्गक

विकास

महामींडळ (एम.आय.डी.सी.) च्या िाढीि जागेच्या प्रस्तािाला मींजुरी ममळणेबाबतचा
प्रस्ताि शासनाकडे सादर केला, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, प्रस्तािाची सद्य:पररकस्थती काय आहे ,
(३) सदर प्रस्तािाला शासनाने तात्काळ मींजरु ी दे ऊन िाढीि जागा अर्धग्रहीत
करण्यासाठी कोणती कायशिाही केली िा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय ?
श्री. सुभाष दे साई : (१) होय, हे खरे आहे .

(२) ि (३) अनतररक्त खामगाींि औद्योर्गक िेत्रासाठी मौजे स्
ु ाळा, ता.खामगाींि,
कज.बुलढाणा येथील २५४.४६ हे आर िेत्र अर्धसूर्चत करण्यासींबींधीच्या प्रस्तािास
शासनाने मींजूरी ददली आहे . तथावप, केंद्र शासनाचा नविन भूसींपादन कायदा, २०१३
नुसार भूसींपादन करण्यास ताींत्रत्रक अडचणी येत होती, तथावप, विधी ि न्याय
विभागाचे अमभप्राय घेण्यात आले असून, सदर िेत्र आर्धसूर्चत करण्याची कायशिाही
करण्यात येत आहे .

(४) प्रश्न उद््ाित नाही.

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

ऊांझा-जजरा-समरा-िाढोडा-िरां जी (ता.पाांढरििडा, जज.यितमाळ)
(५)

*

या रस्त्त्याची दरु
ु स्त्ती िरण्याबाबत
७६००

श्री.हररससांग राठोड, श्री.सजांय दत्त, श्री.अशोि पर्व भाई जगताप :

सन्माननीय सािवजननि बाांधिाम (सािवजननि पप्रमम िगळून) मांरी पुढील गोष्ीींचा
खुलासा करतील काय :-

(१) ऊींझा-कजरा-ममरा-िाढोडा-करीं जी (ता.पाींढरकिडा, कज.यितमाळ) हा रस्ता खड्डेमय
झाल्याचे माहे मे, २०१५ मध्ये ननदशशनास आले आहे , हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, सदर रस्त्याची डागडुजी ि दरु
ु स्ती मागील २ ते ३ िर्षाशपासून करण्यात
आली नसून याकडे सािशजननक बाींधकाम विभाग, पाींढरकिडा याींचे दल
श होत आहे , हे
ु ि
ही खरे आहे काय,
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(३) असल्यास, सदर रस्ता दरु
ु स्ती न करण्याची सिशसाधारण कारणे काय आहे त,
तसेच रस्ता केव्हापयांत दरु
ु स्त करण्यात येईल,

(४) अद्याप, कायशिाही करण्यात आली नसल्यास त्याची सिशसाधारण कारणे काय
आहे त ?
श्री. चांद्रिाांत पाटील : (१) हे खरे नाही.
(२), (३) ि (४) प्रश्नाींककत रस्त्याची एकूण लाींबी १६.२०० कक.मी आहे . पैकी १०.७००
कक.मी. लाींबी सुकस्थतीत आहे .

२ कक.मी. लाींबीत खड्डे पडले असून सद्य:कस्थतीत खड्डे भरण्याचे काम

प्रगतीत आहे .

३,५००

कक.मी.

लाींबीतील

खड्डे

भरण्याचे

काम

प्रगतीत

िाहतक
ू ीकररता सकु स्थतीत ठे िण्यात येत आहे .

असून

रस्ता

सदर ३,५०० कक.मी. लाींबीतील रस्त्याच्या दरु
ु स्तीच्या कामास प्रशासकीय

मान्यता प्राप्त झाली असून ननधी, ननकर्ष ि प्राथम्यक्रमानुसार काम हाती घेण्याचे
ननयोजन आहे .

----------------बारिी धरणाची पां ची िाढविणे तसेच प्रिल्पबाधधत
नागररिाांचे पुनिवसन िरण्याबाबत
(६)

*

६८६६

श्री.जगन्नाथ सशांदे, श्री.राहुल नािेिर, अॅड.ननरां जन डािखरे , श्री.हे मांत

टिले, श्री.सांजय दत्त, श्री.अशोि पर्व भाई जगताप, श्री.रामहरी रुपनिर, श्री.ख्िाजा
बेग :

सन्माननीय पद्योग मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) कल्याण-डोंत्रबिली मनपा िेत्रातील पाणीपुरिठा सींदभाशत महाराषर विधान पररर्षदे त
झालेल्या चचेच्या अनर्ष
ु ींगाने मा.जलसींपदा मींत्री याींनी एवप्रल, २०१५ च्या पदहल्या
आठिड्यात आयोकजत केलेल्या बैठकीत बारिी धरणाची उीं ची िाढिल्यास अनतररक्त
पाणीसाठा साठिून ते महानगरपामलकाींना दे णे शक्य होईल असे ननदे मशत केले होते, हे
खरे आहे काय,

(२) तसेच महाराषर औद्योर्गक विकास महामींडळाने बारिी धरणातील पाण्यािर िीज
ननममशती प्रकल्पाचे काम केल्याने जाींभळ
जलशुध्दीकरण प्रकल्पासाठी लागणाऱया
ू
विजेच्या एक तत
ृ ीअींश िीज या प्रकल्पातून तयार होणार असून सदर िीज ननममशतीमुळे
मींडळाच्या कोट्यिधी रुपयाींची बचत होणार आहे , हे ही खरे आहे काय,
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(३) असल्यास, या धरणाची उीं ची िाढविणे ि मुरबाड तालुक्यातील सुमारे ७०० ते ८००

बार्धत घराींच्या स्थलाींतरणाबाबतचा अहिाल ददनाींक २० एवप्रल, २०१५ पयशत सरकारला
सादर करणे आिश्यक असून या धरणामुळे विस्थावपत होणाऱया नागररकाींचे पुनिशसन

न झाल्याने सदरहू प्रकल्पाचे काम प्रलींत्रबत आहे , हे ही खरे आहे काय,
(४) असल्यास, उपरोक्त स्थलाींतरणाबाबतचा अहिाल शासनास प्राप्त झाला असल्यास,
बारिी धरणाची उीं ची िाढविणे ि प्रकल्पबार्धताींचे स्थलाींतरण करण्याबाबत शासनाने
काय कायशिाही केली िा करण्यात येत आहे ,
(५) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. सुभाष दे साई : (१) होय, हे खरे आहे ,

(२) हे अींशत: खरे आहे . महाराषर औद्योर्गक विकास महामींडळामफे बारिी धारणातील
पाण्यािर िीजननममशती करण्याच्या प्रकल्पाचे काम दोन ्प्प्यामध्ये होणार असून

जाींभळ
ु जलशुध्दीकरण केंद्रासाठी सध्या १५ मेगािॅ् एिढी विजेची गरज आहे . यापैकी
जलविद्युत ननममशती ्प्पा क्र. १ द्िारे २.२५ मेगािॅ् ्प्पा, क्र.२ मध्ये २.२५ अशी
एकूण ४.२५ मेगािॅ् एिढी विजननममशती अपेक्षित आहे . यानुसार महामींडळाच्या

सद्य:कस्थतीत िीज िापराच्या सरासारी एक पषृ ठाींश (१/६) िीज प्रथम ्प्प्यात
उपलब्ध होणार आहे .

(३) ि (४) हे खरे नाही.
कामाींच्या

तथावप, धरणची उीं ची िाढविणे, त्याअनुर्षींगाने कराव्या लागणाऱया पुनिशसन
प्रगतीबाबतच्या

आढाव्यासींदभाशत

मा.मींत्री

(उद्योग)

याींच्याकडे

दद.

२७/४/२०१५ रोजी बैठक घेण्यात आली होती. त्याअनुर्षींगाने बारािी धरणाचे नतसऱया

्प्प्यातील प्रत्यि धरणाची नॉन ओव्हर फ्लो सेक्शनची उीं ची िाढविण्याचे काम पुणश
करण्यात आले आहे . धरणाच्या नतसऱया ्प्प्यातील जोडणीकडील भागाची उीं ची
िाढविण्याचे ि त्यािर स्ियींचमलत दरिाजे बसविण्याचे काम प्रगतीिथािर आहे . तसेच
२ ्ी.एम.सी पाणी साठा होईल इतपत धरणाचे काम पुणश करण्याचे ननयोजन करण्यात
आले आहे .

(५) माहे , ऑगस्् २०१४ मध्ये अनतिषृ ्ीमुळे उद्भिलेल्या पुरसदृश्य पररकस्थतीमुळे
स्थाननक ग्रामस्थाींच्या विरोधामळ
ु े निीन गािठाणाींतील विकास कामे बींद पडली आहे त.

त्यामुळे पुनिशसन गािठाणाची विकास कामे विदहत मुदतीत पुणश होऊ शकलेली नाहीत.

तसेच मौजे, तोंडली येथील ग्रामस्थाींच्या पुनिशसन कामास असलेला विरोध आजही
कायम आहे .

-----------------
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राज्यातील विमुक्त जाती ि भटक्या जमातीच्या पच्च माध्यसमि आश्रमशाळे तील
(७)

*

सशक्षिाांना िेतन समळाले नसल्याबाबत

७२९५

श्री.नागो गाणार, श्री.अननल सोले, श्री.रामनाथ मोते, श्री.समतेश

भाांगडडया, श्री.वि्रमम िाळे , श्री.अमरससांह पांडडत, श्री.ख्िाजा बेग, श्री.सनतश चव्हाण,
श्री.किरण

पािसिर,

श्री.अब्दल्
ु लाखान

दरु ावणी,

डॉ.सुधीर

ताांबे,

श्री.नरें द्र

पाटील,

श्री.दत्तारय सािांत, श्री.ददपिराि साळांु खे-पाटील, श्री.जयिांतराि जाधि, श्री.जगन्नाथ
सशांदे, श्री.अननल भोसले, श्री.हे मांत टिले, श्री.राजेंद्र जैन :
सन्माननीय सामाजजि
न्याय मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) राज्यातील सामाकजक न्याय ि विशेर्ष सहाय्य विभागाींतगशत येत असलेल्या
विमक्
ु त जाती भ्क्या जमातीच्या उच्च माध्यममक आश्रमशाळे तील मशिकाींना सन
२००८ पासून आजपािेतो िेतन ममळाले नाही, हे खरे आहे काय,

(२) या शाळाींना पदहल्या िर्षाशपासून १०० ्क्के अनुदान ममळािे याकरीता मागील
४ िर्षाशपासून मशिक सींघ्नाींच्या ितीने आींदोलन करण्यात येत आहे , तसेच नागपूर
येथील दहिाळी अर्धिेशन (२०१४) दरम्यान सामाकजक न्याय ि समाजकल्याण

मींत्रालयाने माचश पयांत या शाळाींतील मशिकाींचा प्रश्न ननकाली काढू असे आश्िासन
ददले होते, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, या शाळाींना आजपािेतो िेतन अनुदान न दे ण्याची कारणे काय आहे त,
(४) शासन यािर तातडीने ननणशय घेणार आहे काय ि केव्हा पयांत ?
श्री.

राजिुमार

बडोले

:

(१),

(२),

(३)

ि

(४)

विजाभज

उच्च

माध्यममक

आश्रमशाळाींमधील मशिक ि मशिकेतर कमशचाऱयाींच्या पदननममशतीचा ि िेतनाचा
प्रस्ताि

उच्चस्तरीय

सममतीच्या

विचाराथश

सादर

करण्यात

आला

होता.

सदर

प्रस्तािासींदभाशत उच्चस्तरीय सममतीने उपकस्थत केलेल्या मुद्याींच्या मादहतीसह प्रस्ताि

मींत्रत्रमींडळाच्या मान्यतेसाठी सादर करण्याचे ननदे श ददले आहे त. त्यानुसार पुढील
कायशिाही सरु
ु आहे .

----------------दे साईगांज आणण चामोशी (जज.गडधचरोली) येथे औद्योधगि वििास महामांडळाची

(८)

*

स्त्थापना होऊन एिही पद्योग सुरु न झाल्याबाबत
७४४०

श्रीमती शोभाताई र्डणिीस :

सन्माननीय पद्योग मांरी पुढील

गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१) गडर्चरोली कजल््यात मोठया प्रमाणािर खननज सींपत्ती असून शासनाने दे साईगींज
आणण चामोशी येथे महाराषर औद्योगक क विकास महामींडळ ननमाशण करुनही

अद्यापही एकाही दठकाणी उद्योग उभारण्यात आले नसल्याचे ददनाींक १३ मे, २०१५
रोजी िा त्यासुमारास उघडकीस आले हे खरे आहे काय,
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(२) असल्यास, सदर पररसरात मोठया प्रमाणात खननज सींपत्ती असूनही औद्योगीक
धोरण न राबविण्याींचे कारणे काय आहे त ?

श्री. सुभाष दे साई : (१) ि (२) िडसा (दे साईगींज) येथे औद्योर्गक िेत्र विकमसत

करण्यासाठी ननिडलेले ४५९.०६ हे . आर. िेत्र हे िन विभागाच्या ताब्यात असून सदर
जममनीस

िनसींिधशन

अर्धननयम

१९८०

महामींडळाकडे हस्ताींतरीत झालेली नाही.

लागू

होत

असल्याने

सदरची

जममन

चामोशी तालक्
ु यातील औद्योर्गक िेत्र विकमसत करण्यासाठी मौ. आलापल्ली,

आष्ी (नोकेिाडा), नोकेिाडा (ररठ) ि इल्लूर येथील १९७.०२ हे . आर. खाजगी ि ६.६९
हे . आर. सरकारी िेत्र अर्धसुर्चत केले असून खाजगी िेत्र सींपादीत करण्यासाठी

खातेदाराींसोबत नुकसान भरपाईचे दर ठरविण्याबाबत कायशिाही सुरु आहे ि मौजे
िाघोली, दो्कुली आणण खींडाळा येथे औद्योर्गक िेत्र विकमसत करण्यासाठी ३१८.९६
हे . आर. खाजगी ि १९.९७ हे .आर. सरकारी अशी एकूण ३३८.९३ हे . आर. िेत्र
अर्धसूर्चत करण्याचा प्रस्ताि शासनाच्या विचाराधीन आहे . तसेच िडसा (दे साईगींज)

आणण चामोशी तालुक्यातील सदर औदयोर्गक िेत्रासाठी भूसींपादनाची कायशिाही
अद्याप अींनतम झालेली नसल्यामुळे तेथे उद्योग उभारण्याचा सध्या प्रश्न उद््ाित
नाही.

----------------येिला (जज.नासशि) येथे आददिासी वििास विभागाच्या शासिीय िसतज गह
ृ
(९)

*

इमारतीच्या बाांधिामास प्रशासिीय मान्यता दे ण्याबाबत

८०५२

श्री.जयिांतराि

जाधि,

श्री.किरण

पािसिर,

श्री.हे मांत

टिले,

श्री.ददपिराि साळांु खे-पाटील, श्री.सनतश चव्हाण, श्री.अमरससांह पांडडत, श्री.नरें द्र पाटील,
श्री.अननल भोसले, श्री.सांददप बाजोररया, श्री.ख्िाजा बेग :

सन्माननीय आददिासी

वििास मांरी पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) येिला (कज.नामशक) येथे आददिासी विकास विभागाच्या शासकीय िसतक गह
ृ
इमारतीच्या बाींधकामास प्रशासकीय मान्यता ममळण्यासाठी स्थाननक लोकप्रनतननधीींनी
माहे माचश, २०१५ मध्ये िा त्यासुमारास शासनाकडे मागणी केलेली आहे , हे खरे आहे
काय,

(२) असल्यास, राज्यातील २३ शासकीय िसतक गह
ृ इमारत बाींधकामाचे अींदाजपत्रक ि

आराखडे माहे जल
ु ै, २०१३ पासन
ू प्रशासकीय मान्यतेअभािी शासनाकडे प्रलींत्रबत आहे त,
हे ही खरे आहे काय,
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(३) असल्यास, राज्यातील आददिासी विद्यार्थयाशचे िसतीगह
ृ ाींअभािी होणारे शैिणणक
नक
ु सान ्ाळण्यासाठी प्रश्न भाग (१) ि भाग (२) बाबत शासनामाफशत कोणती
तातडीची कायशिाही केली िा करण्यात येत आहे ,

(४) अद्याप, कायशिाही केली नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. विष्ट्णु सिरा : (१) हे खरे आहे .

(२) सद्य:कस्थतीत शासनस्तरािर एकूण ६४ िसनतगह
ृ इमारत बाींधकामाचे आराखडे
प्राप्त झाले असून त्यापैकी २६ अींदाजपत्रके सािशजननक बाींधकाम विभागाकडे ताींत्रत्रक

मान्यतेसाठी पाठविण्याची कायशिाही या विभागामाफशत सुरु आहे . १६ अींदाजपत्रके
सािशजननक बाींधकाम विभागाकडे ताींत्रत्रक मान्यतेसाठी पाठविलेली आहे त. तसेच उिशररत

२२ अींदाजपत्रकाींना सािशजननक बाींधकाम विभागाकडून ताींत्रत्रक मान्यता ममळालेली आहे ,
अशा अींदाजपत्रकाींना प्रशासकीय मान्यता दे ण्याची कायशिाही सरु
ु आहे .

(३) शासनास प्राप्त सिश अींदाजपत्रकाींिर प्रशासकीय मान्यता दे ण्याच्या अनुर्षींगाने
आिश्यक ती कायशिाही सुरु आहे .
(४) प्रश्न उद््ाित नाही.

----------------पुणे येथील जात पडताळणी ससमत्याांिर महसूल विभागाच्या अधधिाऱयाांची ननयुक्ती न
िेल्याने जात प्रमाणपर दे ण्याच्या िामात होणारा विलांब

(१०)

*

६९०६

श्री.अनांत गाडगीळ, श्री.मुझफ्र्र हुसैन सय्यद, श्री.सांजय दत्त,

श्री.अशोि पर्व भाई जगताप :
खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय सामाजजि न्याय मांरी पढ
ु ील गोष्ीींचा

(१) पुणे येथील जात पडताळणी सममत्याींिर महसूल विभागाच्या अर्धकाऱयाींची

ननयक्
ु ती न केल्यामळ
ु े कजल्हािार जात पडताळणी सममत्याींचे कामकाज सरु
ु झालेले
नसल्याचे ददनाींक २९ एवप्रल, २०१५ रोजी ननदशशनास आले, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, राखीि जागाींिर प्रिेश, नोकरी, प्रमोशन ि ननिडणूकाींतील उमेदिाराींना
जातीचे

प्रमाणपत्र

आणण

जात

पडताळणीचे

प्रमाणपत्र

सादर

करािे

लागते,

सद्य:कस्थतीत जात पडताळणी प्रमाणपत्राींसाठी अनेक अजश आल्याने प्रमाणपत्रे दे ण्याचे
काम रखडले असल्याचे उघडकीस आले आहे , हे खरे आहे काय,
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने काय कायशिाही केली िा करण्यात येत
आहे ,
(४) नसल्यास, त्याची सिशसाधारण कारणे काय आहे त ?
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श्री. राजिुमार बडोले : (१) नाही.

शासनाने सध्याचा १५ विभागीय जात प्रमाणपत्र सममत्याींऐिजी कजल्हाननहाय

३६ सममत्या स्थापन करण्याचा ननणशय घेतलेला असून, कजल्हाननहाय सममत्याींसाठी
पदननममशती प्रस्तावित असल्याने, अदयाप सदर सममत्या कायाशकन्ित झालेल्या नाहीत.
(२) नाही.
(३)

मे, २०१५ अखेर पुणे सममतीकडे केिळ १६२८ प्रकरणे प्रलींत्रबत आहे त.

सध्या

शैिणणक

प्रिेशाची

प्रकक्रया

मोदहमेद्िारे ननकाली काढण्यात येत आहे त.

सरु
ु

असल्याने

शैिणणक

प्रकरणे खास

(४) प्रश्न उद््ाित नाही.
----------------ददग्रस (जज.यितमाळ) औद्योधगि क्षेरात
सुविधा पपलब्ध िरुन दे ण्याबाबत
(११)

*

७९०३

पािसिर,
दरु ावणी :

श्री.ख्िाजा बेग, अॅड.जयदे ि गायििाड, श्री.अननल भोसले, श्री.किरण

श्री.नरें द्र

पाटील,

श्री.आनांद

ठािूर,

श्री.हे मांत

टिले,

श्री.अब्दल्
ु लाखान

सन्माननीय पद्योग मांरी पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) ददग्रस (कज.यितमाळ) शहरापासून ४ ककलोमी्र अींतरािर महाराषर औद्योर्गक
विकास महामींडळाने ४५ एकर जागेिर उद्योग उभारण्याचे घोवर्षत केले आहे हे खरे
आहे काय,

(२) असल्यास, ददघश कालािधी उल्ूनही येथील औद्योर्गक िेत्रात रस्ते, िीज, पाणी

आदद सुविधा उपलब्ध करुन ददल्या नाहीत त्यामुळे येथील एमआयडीसी उद्योगविना
बींद पडून आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय,
(४) असल्यास, चौकशीअींती उद्योगधींदे सरु
ु होण्याबाबत शासनाने कोणती उपाययोजना
केली आहे ,

(५) अद्याप कोणतीच उपाययोजना केली नसल्यास, त्याची सिशसाधारण कारणे
कोणती ?
श्री. सभ
ु ाष दे साई : (१) होय, हे खरे आहे . ददग्रस शहरापासन
ू ४ कक.मी. अींतरािर
सािींगा गािाजिळ १८.३२ हे . आर. इतक्या िेत्रािर ददग्रस लघु औद्योर्गक िेत्र
स्थापन केले आहे .
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(२) ददग्रस लघु औद्योर्गक िेत्रात पदहल्या ्प्प्यात ९.११ हे . आर. जागा विकमसत

केली असन
ू १.०० कक.मी. खडी मरु माचे रस्ते ि ०.४१ कक.मी. जलवितररका उपलब्ध
करुन दे ण्यात आलेली आहे . तसेच उद्योजकाींना कुपनमलकेसाठी खोदकाम करण्याची

परिानगी दे ण्यात आली आहे ि आिश्यकतेनुसार पथददिे ि इतर सुविधा उपलब्ध
करुन दे ण्यात आल्या आहे त ि सदर िेत्रास MSEDCL कडून आिश्यकतेनुसार
िीजपुरिठा उपलब्ध करण्यात आला आहे .
(३), (४) ि (५) प्रश्न उद््ाित नाही.

----------------नागपूर येथील पां.िसांतराि दे शपाांडे सभागह
ृ ाच्या जस्त्थतीबाबत
(१२)

*

७३४३

श्री.अननल

सोले,

श्री.नागो

गाणार,

श्री.समतेश

भाांगडडया :

सन्माननीय सािवजननि बाांधिाम (सािवजननि पप्रमम िगळून) मांरी पुढील गोष्ीींचा
खुलासा करतील काय :-

(१) नागपरू ातील एकमेि साींस्कृनतक सभागह
ृ पीं.िसींतराि दे शपाींडे सभागह
ृ ाची कस्थती
फारच खराब आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, बैठक आसन व्यिस्था/मुत्रीघर/वपण्याचे पाणी ि इतर अत्यािश्यक
सुविधा पूरविण्याबाबत काय उपाययोजना प्रस्तावित आहे ,

(३) नाट्य सींस्थाना कमी दरात सभागह
ृ उपलब्ध करुन दे ण्याबाबत काही ननणशय
शासन घेणार आहे का,

(४) शासन यािर विशेर्ष प्रस्ताि करुन उपाय करणार आहे काय ?
श्री. चांद्रिाांत पाटील : (१) हे खरे नाही.
तथावप, काींही आसने नादरु
ु स्त आहे त.

(२) आिश्यक सोयीसुविधा उपलब्ध असुन नादरु
ु स्त आसने बदलणे प्रस्तािनत आहे .
(३) ि (४) शक्यता पडताळून पाहण्यात येत आहे .

-----------------
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वपि िजवदार शेतिऱयाांच्या ७/१२ पताऱयाांिरील िजावचा बोजा िमी िरणेबाबत
(१३)

*

७५०३

श्री.अमरससांह पांडडत, श्री.किरण पािसिर, श्री.अननल भोसले,

श्री.जगन्नाथ सशांदे, श्री.नरें द्र पाटील, श्री.ददपिराि साळांु खे-पाटील, श्री.सनतश चव्हाण,
श्री.ख्िाजा बेग, श्री.धनांजय मुांडे, श्री.वि्रमम िाळे , श्री.अब्दल्
ु लाखान दरु ावणी :

ताराांकित

प्रश्न ्रममाांि ३६५५ ला ददनाांि २० माचव, २०१५ रोजी ददलेल्या पत्तराच्या सांदभावत-:
सन्माननीय सहिार मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) भारतीय ररझिश बँकेच्या दद. ११ मे, २०१२ च्या पररपत्रकानुसार कजल्हा उपननबींधक

सहकारी सींस्था बीड याींनी दद. ०३ फेब्रुिारी, २०१५ च्या पत्रान्िये कजल्हा बँक आणण
व्यापारी/ग्रामीण बँक याींना वपक कजशदाराींच्या ७/१२ उताऱयािरील कजाशचा बोजा कमी
करणेबाबत कळविले आहे , हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, कजल्हा मध्य.सह.बँक ि इतर बँकाींनी वपक कजशदार शेतकऱयाींच्या ७/१२
उताऱयािरील कजाशचा बोजा अद्याप कमी केलेला नाही, हे ही खरे आहे काय,
(३) असल्यास, भारतीय ररझिश बँकेच्या पररपत्रकानुसार वपक कजशदार शेतकऱयाींच्या
७/१२ उताऱयािरील कजाशचा बोजा कमी करण्यासाठी शासनाने कोणती कायशिाही केली
िा करण्यात येत आहे ,
(४) बीड कजल््यात सहकारी आणण महसूल विभागातील अर्धकाऱयाींच्या समन्ियाने

वपक कजशदार शेतकऱयाींच्या ७/१२ उताऱयािरील बोजा कमी करण्यासाठी शासन ठोस
कायशक्रम आखून कायशिाही करणार आहे काय,

(५) कजल््यात पात्र वपक कजशदार शेतकऱयाींची सींख्या ककती आहे ?
श्री. चांद्रिाांत पाटील : (१) होय.
(२) अशा शेतकऱयाींच्या ७/१२ उताऱयािरील बोजा कमी करण्याची सींस्था तसेच बँक
स्तरािर कायशिाही करण्यात येत आहे .

(३) सेिा सहकारी सींस्थेमाफशत कजशिा्प केलेल्या ि रु. १ लाखापेिा कमी कजश
असलेल्या शेतकऱयाींच्या ७/१२ िरील कजश बोजा कमी करण्यासाठी सींबींधीत सहाय्यक
ननबींधक, सहकारी सींस्था याींचे माफशत सींस्था स्तरािरुन बोजा कमी करण्याची
कायशिाही करण्यात येत आहे .
(४) सहकारी कजशिा्प झालेल्या शेतकऱयाींच्या ७/१२ िरील बोजा कमी करण्याची
मोदहम राबविण्यात येत असून या कामी सींबींधीत तलाठयाचे सहकायश घेऊन कायशिाही
करण्यात येत आहे . व्यापारी बँकाच्या बाबतीत सींबींर्धत कजल्हा अग्रणी बँक अर्धकारी
याींचे माफशत कायशिाही करुन घेणे अपेक्षित आहे .
(५) कजल््यात पात्र वपक कजशदार शेतकऱयाींची सींख्या ६,१४,०६३ इतकी आहे .
-----------------
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राज्यातील बाजार ससमतीतील आडत रद्द िरण्याबाबत
(१४)

*

८०८८

डॉ.अपूिव दहरे , श्री.नरें द्र पाटील, श्री.हे मांत टिले, श्री.सांददप बाजोररया,

अॅड.ननरां जन डािखरे , श्री.किरण पािसिर, श्री.प्रिाश बबनसाळे , श्री.ददपिराि साळांु ख-े
पाटील, श्री.धनांजय मुांडे :

ताराांकित प्रश्न ्रममाांि ३०५२ ला ददनाांि १३ माचव, २०१५

रोजी ददलेल्या पत्तरासांदभावत :
करतील काय :-

सन्माननीय पणन मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा

(१) राज्यातील बाजार सममतीतील आडत रद्द करणेसींदभाशत सिश सींबींर्धत घ्काींच्या
प्रनतननधीींची सममती गठीत करण्याची सरु
ु असलेली कायशिाही पण
ु श झाली आहे काय,

(२) असल्यास, पणन सींचालक, पुणे याींनी सदर सममतीची कायशकिा िाढविण्यासाठी
केलेल्या विनींतीस अनुसरुन त्यािर अींतक म ननणशय घेण्यात आला आहे काय,

(३) असल्यास, सदरहू सममतीने आपल्या मशफारशी शासनास सादर केल्या आहे त
काय,
(४) असल्यास, मशफारशीचे सिशसाधारण स्िरुप काय आहे ि त्यानर्ष
ु ींगाने बाजार
सममतीतील आडत रद्द करणेबाबत पुढे कोणती कायशिाही करण्यात आली िा येत आहे ,

(५) प्रस्तुत प्रकरणी अद्याप कायशिाही पुणश झालेली नसल्यास, ती केव्हापयांत पूणश होणे
अपेक्षित आहे ?

श्री. चांद्रिाांत पाटील : (१) नाही.
(२) होय.
(३) नाही.
(४) प्रश्न उद््ाित नाही.
(५) सदर सममतीला दद.३१.७.२०१५ पयांत मुदतिाढ दे ण्यात आलेली आहे . त्यानींतर
सममतीचा अहिाल अपेक्षित आहे .

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

अनुसूधचत जमातीच्या विद्यार्थयाांच्या सशष्ट्यित्ृ तीचे प्रस्त्ताि
महाविद्यालयािडे प्रलांबबत असल्याबाबत

(१५)

*

६६९३

श्री.जयांत पाटील :

सन्माननीय आददिासी वििास मांरी पुढील

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) राज्यातील आदीिासी विकास विभागामाफशत अनस
ु र्ू चत जमातीच्या विद्यार्थयाांकरीता
भारत सरकार मशषयित्ृ ती तसेच मशिण शुल्क ि पररिा शुल्क योजनेंतगशत जिळपास

७५ हजार अजश विदहत कालािधीत प्राप्त होिूनही महाविद्यालयीन स्तरािर प्रकरणे
प्रलींत्रबत आहे त हे खरे आहे काय,
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(२)

असल्यास,

मुदतीत

सादर

केलेल्या

अजाशनुसार

मान्यता

न

दे णाऱया

महाविद्यालयीन अर्धकाऱयाींिर शासन कोणती कायशिाही करणार आहे ,
(३) महाविद्यालयीन स्तरािर प्रलींत्रबत असलेल्या प्रकरणाींमुळे विद्यार्थयाांच्या शैिणीक
िर्षाशिर पररणाम झाल्यास त्याची जबाबदारी शासन कोणािर ननकश्चत करणार आहे ?

श्री. विष्ट्णु सिरा : (१) सन २०१४-१५ या शैिणणक िर्षाशत भारत सरकार मशषयित्ृ ती

तसेच मशिण शुल्क ि पररिा शुल्क योजनेंतगशत अनस
ु र्ू चत जमातीच्या विद्यार्थयाांचे

अनुक्रमे १,५२,९६३ ि ९,७४६ असे एकूण १,६२,७०९ अजश प्राप्त झालेले आहे त. त्यापैकी,
महाविद्यालयीन स्तरािर भारत सरकार मशषयित्ृ ती योजनेंतगशत २४,७५६ अजश ि

मशिण शुल्क ि पररिा शुल्क ि पररिा शुल्क योजने अींतगशत १,८३७ अजश प्रलींत्रबत
आहे त.

(२) प्रस्तत
ु योजनाींचा लाभ ममळण्यासाठी विद्यार्थयाांकडून ऑनलाईन सादर करण्यात

येणारे अजश/प्रस्ताि, विद्यार्थयाांचे जात िैधता प्रमाणपत्र, फी सींबींधी पडताळणी,
महाविद्यालयाींच्या ि अ्यासक्रमाींच्या मॅपीींग प्रक्रीयेत येणाऱया ताींत्रत्रक अडचणी
इ. कारणाींमुळे महाविद्यालय स्तरािर प्रलींबीत आहे त.

सन २०१४-१५ या िर्षाशत प्रलींत्रबत अजाांच्या त्रु्ीींची पूतत
श ा करुन प्रकल्प स्तरािर

उपलब्ध ननधीतन
ू ३१ जल
ु ै, २०१५ अखेरपयांत अजश ननकाली काढण्याबाबत प्रकल्प

अर्धकारी याींना सूचना दे ण्यात आल्या आहे त. प्रलींबीत अजश ननकाली काढण्याचे दृष्ीने
प्रकल्प स्तरािरुन महाविद्यालयाींना सूचना ददल्या जात आहे त.

विद्यार्थयाांना मशषयित्ृ तीचा लाभ िेळीच ममळािा यादृष्ीने सिश अपर आयुक्त ि

प्रकल्प अर्धकारी याींच्या स्तरािर स्थाननक ित्ृ तपत्र, दरु दशशन, आकाशिाणी केंद्र या
प्रसादर

माध्यमाद्िारे

कालबध्द

ननयोजनासींबींधी

बातमी

प्रमसध्द

करुन,

प्रस्तत
ु

योजनाींचा लाभ घेणाऱया विद्यार्थयाांना विदहत मुदतीत अजश सादर करण्याबाबत तसेच

महाविद्यालयाींना ऑनलाईन सादर केलेले अजश तपासून अद्याित कोसश फीसह प्रकल्प
अर्धकाऱयाींकडे विहीत मुदतीत सादर करण्याबाबत जादहर

आिाहन करणेविर्षयी

आयुक्तालयाकडून सिश अपर आयुक्त ि प्रकल्प अर्धकारी याींना ददनाींक ९ जुल,ै २०१५
च्या पत्रान्िये सच
ू ना दे ण्यात आल्या आहे त.

(३) अनुसूर्चत जमातीचे विद्याथी मॅरीकेत्तर मशषयित्ृ ती ि मशिण फी पररिा फी
योजनेच्या लाभापासून िींचीत राहील्यास सबींधीत महाविद्यालय ि प्रकल्प अर्धकारी
याींचि
े र जबाबदारी ननकश्चत करण्यात येईल.

-----------------
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यितमाळ जजल््यातील १७ िृवष बाजार ससमत्याांचे ८०० गाळे भाडेपट्टयाने ददल्याने
(१६)

*

ससमत्याांच्या प्रमख
ु ाांिर िारिाई िरण्याबाबत

७८५१

श्री.सांददप बाजोररया, श्री.ख्िाजा बेग, श्री.अननल भोसले, श्री.हे मांत

टिले, श्री.ददपिराि साळांु खे-पाटील, श्री.सुननल तटिरे , श्री.जयिांतराि जाधि, श्रीमती
विद्या चव्हाण :

सन्माननीय पणन मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) यितमाळ कजल््यातील १७ कृवर्ष बाजार सममत्याींनी कजल््यात असलेले ८०० गाळे

इतर व्यिसायासाठी भाडेपट्टयाने ददल्याचे माहे मे, २०१५ च्या पदहल्या सप्ताहात
ननदशशनास आले, हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनामाफशत पाहणी केली आहे काय,
(३) असल्यास, चौकशीत काय आढळून आले ि तद्नस
ु ार १७ कृर्षी उत्पन्न बाजार
सममत्याींनी

गाळे

अन्य

व्यिसायाकररता

भाडेपट्याने

ददल्याप्रकरणी

सींबींर्धत

सममत्याींच्या प्रमुखाींिर शासनाने कोणती कारिाई केली िा करण्याींत येत आहे ,

(४) अद्याप, कोणतीच कािाई केली नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. चांद्रिाांत पाटील : (१) नाही. यितमाळ कजल््यातील बाजार सममत्याींकडील एकूण

६५४ भाडयाने ददलेल्या गाळयाींपैकी २ गाळे शेतीपूरक व्यिसायाव्यनतररक्त इतर
व्यिसायासाठी िापरले जात आहे त.
(२),

(३)

ि

(४)

होय,

कजल्हा

उपननबींधक,

सहकारी

सींस्था,

यितमाळ

याींचे

आदे शानुसार िर नमूद २ गाळे खाली करुन दे ण्याबाबत बाजार सममतीने सींबींर्धताींना

नो्ीस ददली होती. सदर नो्ीसला मा. ददिाणी न्यायाधीश (कननषठ स्तर), पस
ु द
याींनी स्थर्गती ददली आहे . तसेच तत्कालीन सभापती ि इतर सींचालक याींचवे िरुध्द
कारिाई करण्याचे आदे श दे ण्यात आले आहे त.
----------------राज्यातील िेंद्रीय आश्रमशाळाांना अनुदान दे ण्यासाठी शासनाने िराियाची िायविाही
(१७)

*

७५२५

श्री.वि्रमम िाळे , श्री.अमरससांह पांडडत, श्री.ख्िाजा बेग, श्री.सनतश

चव्हाण, श्री.किरण पािसिर, श्री.अब्दल्
ु लाखान दरु ावणी, डॉ.सुधीर ताांबे, श्री.नरें द्र पाटील,
श्री.दत्तारय सािांत :
करतील काय :-

सन्माननीय सामाजजि न्याय मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा

(१) राज्यातील केंद्रीय आश्रमशाळाींना अनुदान दे ण्यासाठी त्याींची तपासणी करुन
प्रस्ताि शासनस्तरािर सींचालकाींनी पाठविलेले आहे त , हे खरे आहे काय,
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(२) असल्यास, उपरोक्त प्रस्तािािर शासनाने कोणती कायशिाही केली िा करण्यात येत
आहे ,
(३) अद्याप कोणतीच कायशिाही केली नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. राजिुमार बडोले : (१) होय, हे खरे आहे .
(२)

आयुक्त,

समाजकल्याण,

पुणे

याींचेकडून

प्राप्त

केंदद्रय

अनुसूर्चत

जाती

आश्रमशाळाींच्या तपासणी अहिालाची शासन स्तरािर छाननी करण्यात आली आहे .
त्याबाबत पुढील कायशिाही करण्यात येत आहे .
(३) प्रश्न उद््ाित नाही.

----------------मांब
ु ई-गोिा महामागावच्या चौपदरीिरणासाठी रत्नाधगरी जजल््यातील िशेडी ते िेरळ
(१८)

*

या टप्प्यासाठी भूसांपादन िेलेल्या जसमनीचा मोबदला दे ण्याबाबत.
७१०८

श्री.अशोि पर्व भाई जगताप, श्री.सांजय दत्त, श्रीमती हुस्त्नबानू

खसलर्े, श्री.रामहरी रुपनिर, श्री.हररससांग राठोड, श्री.सुननल तटिरे :
्रममाांि

४१६१

ला

ददनाांि

२७

माचव,

२०१५

रोजी

ददलेल्या

ताराांकित प्रश्न

पत्तरासांदभावत

:

सन्माननीय सािवजननि बाांधिाम (सािवजननि पप्रमम िगळून) मांरी पढ
ु ील गोष्ीींचा
खुलासा करतील काय :(१)

मुींबई-गोिा

महामागाशच्या

चौपरीकरणासाठी

रत्नार्गरी

कजल््याचे

प्रिेशद्िार

समजल्या जाणाऱया कशेडी ते िेरळ या ्प्प्यासाठी भस
ू ींपादन करण्यास सरु
ु िात झाली
असून त्यासाठी शेतकऱयाींना विश्िासात घेऊन योग्य मोबदला दे ण्यात यािा असे
ननिेदन स्थाननकाींनी मा. पयाशिरण मींत्री याींना

ददले असल्याचे माहे एवप्रल, २०१५

दरम्यान ननदशशनास आले आहे , हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, ज्या शेतकऱयाींच्या जममनीचे सींपादन शासनाने केले आहे त्याींना
मोबदला दे ण्याबाबत शासनाने काय कायशिाही केली आहे िा करण्यात येत आहे ,
(३) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. चांद्रिाांत पाटील : (१) मा.पयाशिरण मींत्री, महाराषर राज्य याींचे माफशत ननिेदन
प्राप्त झालेले आहे , हे खरे आहे .
(२) भस
ू ींपादन प्रकक्रया प्राथममक ्प्प्यात असन
ू याबाबत राषरीय महामागश कायदा
१९५६ चे तरतुदीनुसार कायशिाही करण्यात येत आहे .
(३) प्रश्न उद््ाित नाही.

-----------------
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माढा (ता.माढा, जज.सोलापूर) येथील न्यायालयाच्या इमारतीचे
ननिृष्ट्ट दजावचे झालेले िाम

(१९)

*

७४६७

श्री.सनतश चव्हाण, डॉ.सुधीर ताांबे, श्री.वि्रमम िाळे , श्री.अमरससांह

पांडडत, श्री.धनांजय मुांडे :

सन्माननीय सािवजननि बाांधिाम (सािवजननि पप्रमम

िगळून) मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) माढा (ता.माढा, कज.सोलापरू ) येथील न्यायालयाच्या इमारतीचे काम ननकृष् दजाशचे
झाल्याने विधी ि न्याय विभागाने सदर इमारत ताब्यात घेण्यास नकार ददला, हे खरे
आहे काय,
(२) असल्यास, सदर इमारतीच्या बाींधकामाची चौकशी दिता ि गण
ु ननयींत्रण मींडळ,
पुणे याींनी केली आहे , हे खरे आहे काय,

(३) असल्यास, सदर इमारतीचे बाींधकाम ि गुण ननयींत्रण मींडळाचे कायशकारी अमभयींता
हे एकच अर्धकारी असल्याने या प्रकरणात कोणतीही चौकशी झाली नाही, हे खरे आहे
काय,
(४) असल्यास, सदर प्रकरणाची चौकशी इतर अर्धकाऱयाींकडून करण्यासाठी शासनाने
काय कायशिाही केली िा करण्यात येत आहे ,

(५) अद्याप, कायशिाही केली नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. चांद्रिाांत पाटील : (१) हे खरे नाही. इमारतीच्या बाींधकामामधील काही उणीिा दरू
करण्याबाबत उपभोक्ता विभागाने मागणी केली आहे . या उणीिा दरू करण्याचे काम
प्रगतीत आहे .
(२) होय.

(३) नाही.
(४) ि (५) इमारत बाींधकामाची तपासणी दिता ि गुणननयींत्रण मींडळामाफशत करण्यात
आली आहे . तत्सींबींधी अहिालातील ननषकर्षाशचा विचार करुन योग्य ती कायशिाही
करण्यात येत आहे .
-----------------
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पुणे शहरात भूमीगत गॅस पाईपलाईन टािण्याबाबत
(२०)

*

७९७४

श्री.अननल भोसले, श्री.जयिांतराि जाधि, श्री.नरें द्र पाटील, श्री.ख्िाजा

बेग, श्री.ददपिराि साळांु ख-े पाटील, श्री.किरण पािसिर, अॅड.जयदे ि गायििाड, श्रीमती
विद्या चव्हाण, श्री.सनतश चव्हाण, श्री.अब्दल्
ु लाखान दरु ावणी, श्री.अमरससांह पांडडत :
सन्माननीय पद्योग मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) महाराषर नॅचरल गॅस मलमम्े ड (एमएनजीएल) या कींपनीमाफशत पुणे शहरात
भूमीगत गॅस पाईपलाईन ्ाकण्याचे काम सुरु असून या कामात ददलेले ननयम डािलून

ननकृष् दजाशचे काम सुरु असल्याचे माहे एवप्रल, २०१५ मध्ये िा त्यादरम्यान
ननदशशनास आले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सदर कामामळ
ु े भविषयात पुणेकराींच्या जीवितास धोका ननमाशण होऊ
शकतो, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय,
(४)

असल्यास,

चौकशीनुसार

सदरहू काम चाींगल्या प्रतीचे करुन कोणत्याही
प्रकारे धोका ननमाशण होणार नाही याबाबत शासनाने कोणती कायशिाही केली िा
करण्यात येत आहे ,
(५) अद्याप, कोणतीही कायशिाही केली नसल्यास विलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. सुभाष दे साई : (१) हे खरे नाही. महाराषर नॅचरल गॅस मल. कींपनी हे तेल,

उद्योग, सरु िा सींचालनालय, निी ददल्ली याींनी ठरिन
ू ददलेल्या मानकानस
ु ार तसेच
PNGRB T४S मध्ये नमूद करण्यात आलेल्या ननकर्षाचे ही का्े कोरपणे पालन करुन
गॅस पाईप लाईन ्ाकण्याचे काम करीत असून PNGRB/OISD/Safety Standard

ला अनुसरुन सदर काम होत असल्यामुळे नागररकाींच्या कजिीतास कोणताही धोका
ननमाशण होणार नाही.

तथावप, प्रस्तत
ु विर्षय हा केंद्र शासनाच्या पेरोमलयम तथा नैसर्गशक िायू

मींत्रालयाींतगशत असलेल्या तेल, उद्योग ि सुरिा सींचालनालयाच्या अखत्यारीतील आहे .
(३) (४) ि (५) प्रश्न उद््ाित नाही.

-----------------
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हद्दगाि (जज.नाांदेड) तालुक्यातील शेतिऱयाांच्या
अनद
ु ान िाटपात पारदशविता आणण्याबाबत

(२१)

*

७०८३

श्री.अमरनाथ राजूरिर, श्री.सांजय दत्त, श्री.सुभाष झाांबड, श्रीमती

हुस्त्नबानू खसलर्े, श्री.रामहरी रुपनिर :
खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय सहिार मांरी पुढील गोष्ीींचा

(१) हद्दगाि (कज.नाींदेड) येथे नावपकी झाल्यामुळे शासनाकडून शेतकऱयाींना अनुदानाचा
पदहला ्प्पा (९० को्ी) बँकेत जमा झाला असून त्याचे िा्प कजल्हा मध्यिती

बँकेमाफशत चालू आहे . या िा्पात साधारण शेतकऱयाींना दज
ु ाभाि केला जात असून
बड्या शेतक-याींना घरपोच अनद
ु ान ममळत असल्याचे माहे एवप्रल, २०१५ मध्ये िा
त्यादरम्यान ननदशशनास आले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, शासनाने उपरोक्त प्रकरणाची चौकशी करुन शेतकऱयाींच्या अनुदान
िा्पात पारदशशकता आणण्याबाबत कोणती कायशिाही केली आहे िा करण्यात येत
आहे ,
(३) अद्याप, याबाबत कोणतीच कायशिाही केली नसल्यास, होणाऱया विलींबाची कारणे
काय आहे त ?
श्री. चांद्रिाांत पाटील : (१) हे खरे नाही,
(२) प्रश्न उद््ाित नाही.
(३) प्रश्न उद््ाित नाही.
----------------बबरिाडी बालिाठी, खरिली (ता.महाड, जज.रायगड)
या पुलाची दरु
ु स्त्ती िरण्याबाबत
(२२)

*

७७२१

श्री.सुननल तटिरे , श्री.प्रिाश गजसभये, श्री.ख्िाजा बेग, श्री.अननल

भोसले, श्री.अब्दल्
ु लाखान दरु ावणी, श्री.किरण पािसिर, श्री.नरें द्र पाटील, श्री.ददपिराि

साळांु खे-पाटील, श्री.रामराि िडिुते, श्री.सनतश चव्हाण, श्री.हे मांत टिले , श्री.अमरससांह
पांडडत :

सन्माननीय सािवजननि बाांधिाम (सािवजननि पप्रमम िगळून) मांरी पुढील

गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) त्रबरिाडी बालकाठी, खरिली (ता.महाड, कज.रायगड) हा पुल िाहतुकीसाठी अत्यींत
धोकादायक

असून

िाहतुकीसाठी

हा

एकच

पुल

असल्याने

येत्या

िाहतक
ु ीसाठी तो धोकादायक ठरण्याची शक्यता आहे , हे खरे आहे काय,

पािसाळ्यात
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(२) असल्यास, या प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, त्यात काय आढळून
आले आहे ,

(३) प्रश्न भाग (१) ि (२) मध्ये उल्लेणखत पुलाची दरु
ु स्ती करुन तो िाहतुकीसाठी
योग्य करण्याचे दृष्ीने शासनाने काय कायशिाही केली िा करण्यात येत आहे ,

(४) प्रश्न भाग (१) मधील पुलाच्या बाींधकामासाठी चार िर्षाशपूिी अडीच को्ी रुपये

ननधी मींजूर करण्यात आले होते, हे ही खरे आहे काय, त्यामधून पुलाच्या दरु
ु स्तीची
कोणकोणती कामे घेण्यात आली होती ?
श्री. चांद्रिाांत पाटील : (१) नाही.
(२) प्रश्न उद््ाित नाही.
(३) सद्य:कस्थतीत अकस्तत्िात असलेला पूल सुकस्थतीत आहे . तथावप तो एकपदरी
असल्याने िाहतक
ु ीची कोंडी ननमाशण होते. यास्ति निीन दप
ु दरी पल
ू ाचे बाींधकाम
प्रस्तावित असून ननधी ननकर्ष ि अग्रक्रमानुसार हाती घेण्याचे ननयोजन आहे .

(४) सदर पूलाचे खालील बाजूस निीन एकेरी पूल बाींधण्याचे रु. २ को्ी ककीं मतीचे

काम सन २००९-१० मध्ये अथशसींकल्पात मींजूर झाले होते. परीं तु सदर रस्त्यािरील
िाहतूक िदश ळ िाढल्यामुळे दप
ु दरी पूल बाींधण्याचे प्रस्तावित असून त्यासाठी रु. ५.६८

को्ी खचश अपेक्षित आहे . सदर पल
ु ाींच्या ककरकोळ दरु
ु स्तरसाठी रु. १५.५३ एिढा खचश
करण्यात आला आहे .

----------------धुळे जजल््यातील आददिासी शेतिरी, शेतमजूर ि वपडीत
जांगल खेडूताांच्या प्रलांबबत प्रश्नाांबाबत

(२३)

*

६९५१

श्री.रामहरी रुपनिर :
करतील काय :-

श्री.राजेंद्र मुळि, श्री.सांजय दत्त, श्रीमती हुस्त्नबानू खसलर्े,
सन्माननीय आददिासी वििास मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा

(१) ता.कज.धुळे येथील आददिासी शेतकरी, शेतमजूर ि वपडीत जींगल खेडूताींच्या

विविध प्रश्नासींदभाशत सींबींर्धत तहमसल कायाशलयािर मोचाश काढण्यात आल्याचे ददनाींक
७ मे, २०१५ रोजी िा त्यासुमारास ननदशशनास आले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, उक्त खेडूताींच्या प्रलींत्रबत प्रश्नाबाबत शासनाने कोणती कायशिाही केली
आहे िा करण्यात येत आहे ,

(३) नसल्यास, या मागील विलींबाची कारणे काय आहे त ?
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श्री. विष्ट्णु सिरा : (१) होय, हे खरे आहे .

(२) ि (३) धळ
ु े तालक्
ु यातील आददिासी शेतकरी, शेतमजरू ि वपडडत जींगल खेडूताींनी

त्याींच्या प्रलींत्रबत मागण्याींकररता तहमसल कायाशलय, धुळे येथे मोचाश काढला होता. या
मोचाशत सींबींर्धत १६ गािाींतून ५४७ िनहक्क दाव्याींच्या सींर्चका सादर केल्या असून
त्या िनहक्क सममतीकडे तपासणीकररता पाठविण्यात आलेल्या आहे त. िनहक्क
सममतीच्या तपासणीनींतर सदरचे दािे उपविभागीय स्तरीय सममती तसेच कजल्हा
स्तरीय सममतीकडे मींजरू ीकररता पाठविण्यात येऊन ननयमातील तरतद
ू ीनस
ु ार पढ
ु ील
कायशिाही करण्यात येईल.

----------------नुतनीिरण िरण्यात आलेल्या मांरालयाच्या इमारतीत
आग प्रनतबांधि यांरणा पभारणेबाबत

(२४)

*

८४२३

श्री.माणणिराि ठािरे , श्री.शरद रणवपसे :

सन्माननीय सािवजननि

बाांधिाम (सािवजननि पप्रमम िगळून) मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) राज्यातील मींत्रालयाच्या इमारतीत आग लागल्यानींतर सदर इमारत दरु
ु स्त
करण्यात येऊन त्यामध्ये आग आ्ोक्यात आणण्याकरीता आिश्यक यींत्रणा न

उभारल्यामुळे आजही नुतनीकरण करण्यात आलेल्या मींत्रालयाला आगीचा धोका
असल्याचे एका अकग्नशामक दलाच्या अर्धकाऱयाींने शासनास सूर्चत केले आहे , हे खरे
आहे काय,

(२) असल्यास, मींत्रालयाच्या सुरिेबाबत सद्य:कस्थती काय आहे ,

(३) काही अघ्ीत घ्ना घडू नये याकररता शासनाने काय कायशिाही केली आहे िा
करण्यात येत आहे ?

श्री. चांद्रिाांत पाटील : (१) हे खरे नाही.
(२) मींत्रालय नुतनीकरण कामाची पाहणी मुख्य अकग्नशमन अर्धकारी, बह
ुीं ई
ृ न्मब

महानगरपामलका याींनी केली आहे . त्याीं चे परीिणात उपकस्थत झालेल्या ब-याच
मुद्दयाींची पुतत
श ा करण्यात आली असून उिशररत मुद्दयाींची पुतत
श ा प्रगतीत आहे .

(३) मींत्रालय नुतनीकरणात आिश्यक त्या आगप्रनतबींधक उपाययोजना करण्यात
आल्या आहे त. (पीए, हु्र, फायर अलामश, कस्प्रींकलसश, ड्रेंचर, हायड्रींट्स)
-----------------
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पद्योजिाांिडून एमआयडीसी क्षेरातील िाही भुखांडाचा िाणणज्य ि ननिासी िापरास
अनतररक्त शुल्ि ि दां ड आिारल्याबाबत

(२५)

*

दत्त :

८९८०

श्रीमती हुस्त्नबानू खसलर्े, श्री.अशोि पर्व भाई जगताप, श्री.सांजय

सन्माननीय पद्योग मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) कामगाराींची रहाण्याची व्यिस्था करणे यासाठी उद्योजकाींकडून एमआयडीसी
िेत्रातील भुखींडाचा थोड्या फार प्रमाणात िाणणज्य ि ननिासी िापर होत असतो या
कारणास्ति

महाराषर

औद्योर्गक

विकास

महामींडळाने

रत्नार्गरी

येथे

लघू

उद्योजकाींना दीं डात्मक कारिाईच्या नो्ीसा पाठिून पोलीसाींकरिी अ्क करण्याची
कायशिाही

हाती

घेतल्याने

या

कायशिाहीच्या

ननर्षेधाथश

एमआयडीसीतील

लघू

उद्योजकाींनी एमआयडीसी कायाशलयािर मोचाश नेला असल्याचे माहे जून, २०१५ मध्ये
ननदशशनास आले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, या िाणणज्य ि ननिासी िापरास अनतररक्त शुल्क ि दीं ड आकारुन

भुखींड ननयममत करुन दे णेबाबत शासनाने कोणती कायशिाही केली िा करण्यात येत
आहे ,

(३) अद्याप, कायशिाही केली नसल्यास, होणाऱया विलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. सुभाष दे साई : (१) रत्नार्गरी औद्योर्गक िेत्रातील औदयोर्गक ि िाणणज्य
प्रयोजनासाठी िा्प केलेल्या भूखींडाचा िापर ननिासी प्रयोजनाथश करीत आहे त. अशा
भूखींडाधारकाींना एम.आर.्ी.पी. ॲक््नुसार कायशिाही करण्यासींबींधी मे-२०१५ मध्ये

नो्ीसा दे ण्यात आल्या आहे त. त्या ननर्षेधाथश रत्नार्गरी औद्योर्गक िेत्रातील लघु
उद्योजकाींनी महामींडळाच्या कायाशलयािर दद.४/६/२०१५ रोजी मोचाश काढला होता.

(२) ि (३) महाराषर औद्योर्गक विकास महामींडळातफे ज्या उद्योजकाींनी औदयोर्गक
ि

व्यापारी

भूखींडाचा

पुणत
श :

ननिासी

िापर

केला

आहे .

अशा

भूखींडाधारकाींना

एम.आर.्ी.पी. ॲक््नुसार नों्ीसा दे ण्यात आला आहे त. तथावप, दद.४/०६/२०१५ रोजी
उद्योजाकाींच्या सींघ्नेमाफशत महामींडळाच्या कायाशलयािर मोचाश काढला होता. त्यािेळी
उद्योजकाींची छो्े -छो्े उद्योग असल्याने दे खभालीची व्यिस्था करता येत नाही.
तसेच उद्योजकाींना ननिासी भुखींड दे ण्यात आले नसल्याने उद्योजकाींच्या दठकाणी

राहणे आिश्यक आहे . त्यामुळे महामींडळाने दीं ड आकारुन भुखींडाचा ननिासी िापर
ननयममत करािा, अशी विनींती केली होती. त्यामुळे महामींडळाने भूखींडाधारकाींना एक
मदहन्याची

ददलेल्या

नो्ीशीची

मद
ु त

सींपल्यािर

औद्योर्गक

सींघ्नेच्या

प्रनतननधीसोबत पुन्हा सिेिण करुन त्यािेळी असलेल्या पररकस्थतीनुसार महामींडळातफे
पुढील कायशिाही करण्यात येणार आहे .
-----------------
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रे डी रे िस महामागाविरील पूलाचे िाम ननिृष्ट्ट दजावचे ि प्रलांबबत असल्याबाबत
(२६)

*

९९७१

प्रा.जोगेन्द्र ििाडे :

सन्माननीय सािवजननि बाांधिाम (सािवजननि

पप्रमम िगळून) मांरी पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) रे डी रे िस महामागाशिरील दाभोली गािात साडेतीन मदहने सरू
ु असलेल्या छोट्या

पूलाचे ि मोरीचे काम सािशजननक बाींधकाम विभाग ि ठे केदार याींच्या दल
श ामुळे
ु ि
धीम्यागतीने ि ननकृष् दजाशचे होत असल्याचे माहे मे , २०१५ मध्ये ननदशशनास आले,
हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, ददनाींक ८ मे, २०१५ पयांत या पूलाचे बाींधकाम पूणश करण्याचे
आश्िासन दे ण्यात येिन
ू ही अद्यापपयांत पुल िाहतक
ु ीस सरु
ु करण्यात आला नाही, हे
ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, उक्त पुलाचे काम त्िरीत पूणश करण्याबाबत शासनाने कोणती कायशिाही
केली िा करण्यात येत आहे ,

(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. चांद्रिाांत पाटील : (१) काम र्धम्या गतीने सुरु आहे हे अींशत: खरे आहे . तथावप
काम योग्य दजाशचे आहे .

(२) रे लीींग ि इतर बाबी िगळता पुलाचे काम पूणश झाले असून सद्य:कस्थतीत
पुलािरुन िाहतूक सुरळीत सुरु आहे .

(३) ठे केदार याींचक
े डून सींथगतीने काम सरु
ु असल्याने दीं डात्मक कायशिाही करण्यात
आली आहे .

(४) प्रश्न उद््ाित नाही.
----------------पुणाव (जज.परभणी) येथील बौध्द विहारास अनुदान पपलब्ध िरुन दे णे बाबत
(२७)

*

१०२२७

श्री.अब्दल्
ु लाखान दरु ावणी, श्री.अमरससांह पांडडत :

ताराांकित प्रश्न

्रममाांि ४८६ ला ददनाांि ११ डडसेंबर, २०१४ रोजी ददलेल्या पत्तरासांदभावत : सन्माननीय
सामाजजि न्याय मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) पण
ु ाश (कज. परभणी) येथील डॉ. बाबासाहे ब आींबेडकर स्मारक ि बौध्द विहार
सममतीला पयश्क विकास प्रकल्पासाठी २.५ को्ी ि यात्री ननिासासाठी ५५ लि रुपये

ननधी दे ण्यासाठी कजल्हार्धकारी परभणी याींनी सींचालक, समाजकल्याण, पुणे याींच्याकडे
मशफारस केली होती, हे खरे आहे काय,
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(२) असल्यास, त्या मशफारशीिरुन सींचालक, समाजकल्याण पुणे याींनी सर्चि,
सामाकजक न्याय विशेर्ष सहाय्य विभाग, मींब
ु ई याींच्याकडे ददनाींक १८ माचश, २०११ च्या
पत्रान्िये मागणी केली आहे काय,

(३) असल्यास, पुणाश येथील बौध्द विहारासाठी सींपूणश ननधी उपलब्ध करुन दे ण्यात
आला आहे काय,

(४) नसल्यास, ननधी उपलब्ध करुन दे ण्याची कारणे काय आहे त, तसेच ककती मुदतीत
सदरील ननधी बौध्द विहारासाठी वितरीत करण्यात येणारे आहे ?
श्री. राजिुमार बडोले : (१) होय, हे खरे आहे .
(२) होय,

(३) नाही,
(४) पण
ू ाश (कज. परभणी) येथील डॉ.बाबासाहे ब आींबेडकर स्मारक ि बौध्द विहार

सममतीला पयश्क विकास प्रकल्पाच्या यात्री ननिासासाठी ५५ लि रुपये एिढा ननधी
उपलब्ध करुन दे ण्यात आला असुन, त्यामधुन सदरील काम पुणश झाले आहे .

ऐनतहामसक ि साींस्कृनतक स्थळाींचा विकास करण्यासाठी स्ियींसेिी सींस्थाींना

सहायक अनुदाने या योजनेच्या सींदभाशत अ्ी ि शती ननकश्चत झाल्यानींतर पुणाश

येथील डॉ. बाबासाहे ब आींबेडकर स्मारकाबाबत ननयमानस
ु ार पढ
ु ील कायशिाही करण्यात
येईल.

----------------सोलापूर जजल््यात समाजिल्याण विभागामार्वत दे ण्यात येणाऱया
सशष्ट्यित्ृ तीमध्ये झालेला गैरव्यिहार

(२८)

*

१०२५६

श्री.धनांजय मुांडे, श्री.सुननल तटिरे , श्री.हे मांत टिले , श्री.अमरससांह

पांडडत, श्री.ददपिराि साळांु खे-पाटील, श्रीमती विद्या चव्हाण, श्री.रामहरी रुपनिर,
श्री.सांजय दत्त :
करतील काय :-

सन्माननीय सामाजजि न्याय मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा

(१) सोलापूर कजल््यात समाजकल्याण विभागामाफशत ददली जाणारी मशषयित्ृ ती या

कायाशलयात कायशरत असणाऱया कमशचाऱयाींनीच त्याींचे ममत्र ि नातेिाईकाींच्या नािे पै से
काढून शासनाची फसिणक
केल्याची बाब ददनाींक ८ जन
ू
ू , २०१५ रोजी ननदशशनास
आली आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सदर १ को्ी १७ लाख ९३ हजार रुपये इतक्या रकमेच्या अपहार
प्रकरणी अद्याप कोणािरही कायशिाही झाली नाही, हे ही खरे आहे काय,
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(३) असल्यास, मशषयित्ृ ती िा्पाचे काम पुणे येथील मास््े क या कींपनीला दे ण्यात
आलेले होते ि हे काम सोलापरू येथील तीन मदहलाींमाफशत करण्यात येत होते, हे ही
खरे आहे काय,

(४) असल्यास, या तीन मदहला कमशचारी याींनी सन २०११ पासून सन २०१५ पयशत हा

गैरप्रकार सुरु ठे िला असताना समाजकल्याण विभागातील अर्धकाऱयाींनी जाणीिपूिक
श
त्याकडे दल
श केले आहे , हे ही खरे आहे काय,
ु ि

(५) असल्यास, शासनाने या प्रकरणी चौकशी केली आहे काय,
(६) असल्यास, सींबींर्धताींिर काय कारिाई करण्यात आली िा करण्यात येत आहे ,
(७) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. राजिुमार बडोले : (१) होय,

ई-मशषयित्ृ तीच्या कामासाठी नेमण्यात आलेले मास््े क कींपनीचे कमशचारी

कु.साररका द. काळे याींनी त्याींचे नातेिाईक ि ममत्राच्या नािाने मशषयित्ृ तीचे पैसे
काढून अपहार केल्याचे सकृतदशशनी ननदशशनास आले आहे ,
(२) नाही,

सदर प्रकरणी कु.साररका द. काळे ि इतर ३२ जणाींविरुध्द बझार पोलीस

स््े शन, सोलापरू येथे ददनाींक ६/६/२०१५ रोजी गन्
ु हा दाखल करण्यात आलेला आहे .
सदर गुन््याबाबत पोमलसाींमाफशत पुढील तपास सुरु आहे .
(३) होय,

मशषयित्ृ ती िा्पासाठी ई-स्कॉलरमशप सींगणक प्रणाली मास््े क कींपनी माफशत

विकमसत करण्यात आलेली आहे . सदर सींगणक प्रणालीिर काम करण्यासाठी प्रत्येक
कजल््यात

मास््े क

कींपनीमाफशत

कमशचारी

नेमण्यात

कजल््यासाठी ३ कमशचाऱयाींची नेमणूक करण्यात आली होती.

आलेले

असन
ू

सोलापरू

(४) नाही,

(५) ि (६) सदर प्रकरणी प्रादे मशक उपायुक्त, समाजकल्याण विभाग, पुणे याींच्या
कायाशलयातील तपासणी पथकाद्िारे चौकशी सुरु आहे .
(७) प्रश्न उद््ाित नाही.

-----------------
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वपि िजावची मयावदा िाढविण्याबाबत
(२९)

*

१०५५६

श्री.प्रिाश गजसभये :

सन्माननीय सहिार मांरी पुढील गोष्ीींचा

खुलासा करतील काय :(१) राज्यातील शेतकरी लाखो रुपयाींची जमीन बँकेकडे तारण ठे ित असताना वपक
कजश मात्र १५ हजार दे त आहे , हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, त्याची कारणे काय आहे त,
(३) तसेच जममनीच्या ककीं मतीच्या प्रमाणात कजश दे णेबाबत शासनाने कोणती कायशिाही
केली िा करण्यात येत आहे ,
(४) अद्याप, कोणतीच कायशिाही केली नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. चांद्रिाांत पाटील : (१) हे खरे नाही.
(२) प्रश्न उद््ाित नाही.
(३) प्रश्न उद््ाित नाही.
(४) प्रश्न उद््ाित नाही.
----------------िणव ि मुिबधधराांना लोिसांख्येच्या प्रमाणात सांधी
पपलब्ध िरुन दे ण्याबाबत

(३०)

*

१०६०९

श्रीमती ददप्ती चिधरी, डॉ.सुधीर ताांबे, श्री.हररससांग राठोड,

श्री.रामहरी रुपनिर, श्री.सांजय दत्त :
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय सामाजजि न्याय मांरी पुढील

(१) राज्यातील अपींग व्यक्तीींच्या एकूण लोकसींख्येपैकी तब्बल ३० ्क्के लोकसींख्या

(७ लाख ४० हजार) कणश ि मुकबर्धराींची असूनही त्याींना सरकारी नोक-या ि
योजनाींमध्ये सींधी ममळत नसल्याचे माहे एवप्रल, २०१५ मध्ये ननदशशनास आले आहे , हे
खरे आहे काय,
(२) असल्यास, सदर कणश ि मक
ु बर्धराींना लोकसींख्येच्या प्रमाणात सींधी उपलब्ध करुन
दे ण्याबाबत शासनाने काय कायशिाही केली आहे िा करण्यात येत आहे ,
(३) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?

28
श्री. राजिुमार बडोले : (१) ि (२) हे खरे नाही.

केंद्र शासनाच्या अपींग अर्धननयम, १९९५ ची राज्यात सन १९९६ पासन
ू

जशीच्या तशी अींमलबजािणी करण्यात येत आहे . सदर अर्धननयमातील तरतुदीनुसार

शासकीय सेिेत अपींगाकररता एकूण ३ ्क्के आरिण ठे िण्यात आलेले आहे . त्यानुसार

अींध ि िीणदृष्ी, अकस्थव्यींग तसेच कणश ि मुकबर्धर या तीन प्रिगाशतील प्रत्येकी १
्क्का आरिण ठे िण्यात आलेले आहे . त्यानुसार राज्य शासनामाफशत सरकारी नोकऱया
ि योजनाींमध्ये कायशिाही करण्यात येत आहे .
(३) प्रश्न उद््ाित नाही.

----------------राज्यातील २९ भू-वििास बँिेतील िमवचारी ि िजवदाराांिडील थिीत िसुलीबाबत

(३१)

*

७५७१

डॉ.सुधीर ताांबे, श्रीमती हुस्त्नबानू खसलर्े, श्री.सांजय दत्त, श्री.राजेंद्र

मळ
ु ि, श्री.रामहरी रुपनिर, श्री.अशोि पर्व भाई जगताप, श्री.मझ
ु फ्र्र हुसैन सय्यद,
श्री.महादे ि जानिर, अॅड.ननरां जन डािखरे , श्री.वि्रमम िाळे , श्री.सनतश चव्हाण,
श्री.ददपिराि
गोऱहे :

साळांु खे-पाटील,

श्री.अननल

तटिरे ,

श्रीमती

जस्त्मता

िाघ,

सन्माननीय सहिार मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

डॉ.नीलम

(१) राज्यातील आर्थशकदृष्या अडचणीत सापडलेल्या २९ भू-विकास बँका बींद करण्यात

येणार असल्याचे मा.सहकार मींत्री याींनी ददनाींक १४ एवप्रल, २०१५ रोजी िा त्यासम
ु ारास
जादहर केले, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, याबाबत ननणशय घेण्यासाठी मा.वित्त ि मा.ननयोजन मींत्री याींच्या
अध्यितेखाली शासनाने सममती नेमली होती, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, भ-ु विकास बँका बींद केल्यानींतर या बॅकेतील कमशचारी ि बँकेच्या

कजशदाराींकडील थकीत िसल
ू ीबाबत तसेच इतर ननणशयाबाबत शासनाने कोणती कायशिाही
केली िा करण्यात येत आहे ,

(४) अद्याप, उक्त प्रश्नाबाबत कोणतीच कायशिाही केली नसल्यास, विलींबाची कारणे
काय आहे त ?
श्री. चांद्रिाांत पाटील : (१), (२) ि (३) राज्यातील भ-ू विकास बँकेसींदभाशत धोरणात्मक
ननणशय घेण्यासाठी दद. १७.१२.२०१४ च्या शासन ननणशयान्िये मा.मींत्रीमींडळ उपसममती
गठीत करण्यात आली होती, सदर उपसममतीने सादर केलेल्या अहिालाच्या अनुर्षींगाने

राज्य शासनाने १२ मे, २०१५ च्या मींत्रीमींडळ बैठकीत भू-विकास बँकेबाबत धोरणात्मक

ननणशय घेतला असून त्यानुर्षींगाने शासन ननणशय ननगशममत करण्याची कायशिाही सुरु
आहे .

(४) प्रश्न उद््ाित नाही.

-----------------
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बुलढाणा जजल््यातील खामगाांि-धचखली ते जालना
या रस्त्त्याच्या िामात झालेला गैरव्यिहार

(३२)

*

८१४९

श्री.पाांडुरां ग

र्ुांडिर :

सन्माननीय

सािवजननि

बाांधिाम

(सािवजननि पप्रमम िगळून) मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१)

बुलढाणा

कजल््यातील

खामगाींि-र्चखली

ते

जालना

या

रस्त्याच्या

चौपदीकरण्याच्या खाजगीकरणातील दोन भागातील काम सरु
ु करण्याचे आदे श ददनाींक
३१ माचश २००९ रोजी दे ण्यात आले हे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सदर आदे शान्िये ददनाींक ३० माचश २०११ रोजीपयशत कामे पुणश
करण्याबाबतचे आदे श असताना सुध्दा कामे पण
ु श केली नाहीत, हे खरे आहे काय,

(३) असल्यास, रस्त्याच्या कामासाठी ननधी ममळाला असताना तो त्या कामासाठी न
िापरता इतरत्र िापरुन शासनाच्या पैशाचा गैरिापर करुन शासनाची ि जनतेची
फसिणूक केली, हे खरे आहे काय,

(४) असल्यास, या गींभीर प्रकारास जबाबदार असणाऱया कींत्रा्दारािर ददनाींक १९
डडसेंबर,२०१४

रोजी

नागपरू

अर्धिेशनामध्ये

फौजदारी

गन्
ु हे

दाखल

करण्याचे

मा.मुख्यमींत्री

महोदय याींनी आदे श दे ऊन अद्याप पयशत सींबींर्धत कींत्रा्दारािर

सािशजननक बाींधकाम विभागाच्या अर्धकाऱयाींनी गुन्हे दाखल न करण्याची कारणे काय
आहे त,

(५) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. चांद्रिाांत पाटील : (१) अींशतः खरे आहे .
खाजगीकरणाींतगशत बुलढाणा कजल््यातील खामगाींि र्चखली ते जालना या

रस्त्याच्या चौपदरीकरणाचे काम एकूण दोन प्रकल्पात मींजरु होते. यापैकी जालना ते
बेराळा फा्ा (भाग-१) ि बेराळा फा्ा ते र्चखली खामगाींि (भाग-२) ही कामे अनुक्रमे
३१.३.२००९ ि १९.५.२०१० पासन
ू सरू
ु करण्यात आली होती.
(२) अींशतः खरे आहे .

उपरोक्त जालना ते बेराळा फा्ा (भाग-१) ि बेराळा फा्ा ते र्चखली
खामगाींि (भाग-२) ही कामे अनुक्रमे ३१.३.२०११ ि १८.५.२०१२ रोजी पूणश होणे
अपेक्षित

होते.

परीं तु

मुळ

उद्योजक

भाग-१

साठी

मे.के.्ी.्ोल

इन्रास्रक्चर

प्रा.मल.इींदोर ि मे.के.्ी.त्रबल्डकॉन प्रा.मल.इींदोर या उद्योजकाने काम विहीत िेळेत पण
ू श
केले नाही.
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(३) हे खरे नाही.
खाजगीकरणाचे दोन्ही प्रकल्प सस
ु ाध्य होण्यासाठी भाग-१ साठी शासन

सहभाग ४७.२७ को्ी इतका मींजुर झाला त्यापैकी ४३.१५ को्ी मूळ उद्योजकास अदा
करण्यात आले आहे त. तसेच भाग-२ साठी मींजुर शासन सहभाग रु.८५.४० को्ी मींजुर

झाला ि त्यापैकी रु.१७.१० को्ी मूळ उद्योजकास अदा करण्यात आले ि दोन्ही

प्रकल्पामध्ये सद्यःकस्थतीत भाग-१ चे अींदाजे ६७% काम पण
ू श झालेले आहे ि भाग-२
चे अींदाजे ३७% काम पण
ू श झालेले आहे .

(४) मा.मुख्यमींत्री महोदय, महाराषर राज्य याींनी ददनाींक १९.१२.२०१४ रोजी विधान

भिन, नागपूर येथे घेतलेल्या आढािा बैठकीत विर्षयाींककत कामाच्या उद्योजकाविरुध
गुन्हा दाखल करण्याबाबत ननदे श ददले होते. त्या अनुर्षींगाने सदरील प्रकरणाकरीता
शासनाची

अर्धसुचना

एपी्ी-२७१४

अन्िये

अॅड.अविनाश

घारो्े

याींची

विशेर्ष

समप
ु दे शक पदी ननयक्
ु ती विधी अर्धकारी ननयम १९८४ च्या ननयम क्र.१८ नस
ु ार

करण्यात आली. त्या अनुर्षींगाने अॅड.अविनाश घारो्े याींना या प्रकरणाशी सींबींर्धत सिश
करारनामे, पत्रव्यिहार ि घ्नाक्रम विर्षद करण्यात आला आहे . त्यानुसार त्याींनी

आपले अमभमत ददनाींक २०.१.२०१५ च्या सकृत दशशनी (Prima fascia) माींडले की,
उद्योजकािर गुन्हा दाखल करणे कायदे मशरररत्या योग्य होणार नाही.

तथापी मळ
उद्योजकास ददनाींक १९/१२/२०१३ रोजी शासन पत्र क्र.खािेसू

२००७/प्र.क्र.१२९/रस्ते-९ ददनाींक १९/१२/२०१३ अन्िये काळ्या यादीत ्ाकण्याचा ननणशय
घेण्यात आला आहे .
(५) प्रश्न उद््ाित नाही.
-----------------

(३३)

*

यितमाळ जजल््यातील शेतिऱयाांना पीि विम्याचे पैसे समळण्याबाबत
७६२२

श्री.हररससांग राठोड, श्री.सांजय दत्त, श्री.अशोि पर्व भाई जगताप,

श्री.मझ
ु फ्र्र हुसैन सय्यद :
करतील काय :-

सन्माननीय सहिार मांरी पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा

(१) यितमाळ कजल््यातील शेतकऱयाींनी सन २०१४ च्या खरीप हीं गामात हिामानािर
आधाररत वपक विमा काढला होता. खरीपात अपऱु या पािसाने शेतकऱयाींचे पीक

उद्ध्िस्त झाले त्यामुळे कजल््यातील एक लाख १० हजार शेतकऱयाींची ६७ को्ी
रुपयाींचा पीक विमा मींजूर झाला मात्र बँक खात्यात पैसे जमा होताच कजल्हा मध्यिती

बँकेनेही रक्कम कजश खात्यात िळती केली तब्बल १ लाख ३ हजार शेतकऱयाींचे ४७
को्ी रुपये कजाशत िळते करण्यात आले असल्याचे माहे माचश, २०१५ मध्ये िा
त्यादरम्यान, ननदशशनास आले आहे , हे खरे आहे काय,
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(२) असल्यास, एकीकडे कजल््यात आत्महत्येचे प्रमाण िाढत असताींना पीक विम्याचे
पैसे कजाशत िळते केल्यामळ
ु े शेतकऱयाींमध्ये सींताप व्यक्त होत आहे , याबाबत शासन
शेतकऱयाींना विम्याचे पैसे परत करणार आहे काय,
(३) नसल्यास, त्याची कारणे काय आहे त ?
श्री. चांद्रिाांत पाटील : (१) अींशतः खरे आहे .
यितमाळ कजल्हा मध्यिती सहकारी बँक मयाश, यितमाळ या बँकेला हिामान
आधारीत पीक विमा खरीप २०१४ ची एकूण सभासद १,२४,३३९ शेतकऱयाींकरीता
रु.४७२५.७९ लाख

एिढी नुकसान भरपाई प्राप्त झाली होती.

यापो्ी बँकेने सींस्थेचे १,०१,३३१ कजशदार सभासदाींची विक विमा वप्रमीयमची
रक्कम रु.१२०५.६५ लाख सींस्थेचे कजश खाते नािे ्ाकून विमा कींपनीस अदा केली
होती ि अशा कजशदार सभासदाींची नक
ु सान भरपाई रक्कम रु.३९२०.६३ लाख बॅंकेने
ज्या खात्याला वप्रमीयम नािे ्ाकण्यात आली त्याच कजश खाते जमा केली आहे .

त्रबगर कजशदार सभासदाींची नुकसान भरपाईची रक्कम रु.८०५.१६ लाख बँकेने २३८९४
सभासदाींचे बचत ठे ि खाते जमा केली आहे .
(२) ि (३) नाही
यितमाळ कजल्हा मध्यिती सहकारी बँकेने हिामानािर आधारीत पीक विमा
योजना ही कजशदार सभासदास सक्तीची असून सदर सभासदाींचे वप्रमीयम ची रक्कम
बँकेने सींस्थेचे कजश खाते नािे ्ाकून विमा कींपनीस अदा केली आहे . त्यामुळे कजशदार
सभासदाींची नुकसान भरपाई रक्कम ज्या खात्याला वप्रमीयम नािे ्ाकण्यात आली
तेच कजश खाते जमा करण्याबाबत बँकेकडून ननणशय घेण्यात आला आहे .
-----------------

पल्हासनगर (जज.ठाणे) िँप नां.५, प्रेमनगर टे िडी येथील सािवजननि बाांधिाम
विभागाच्या विश्रामगह
ृ ाची झालेली दरु िस्त्था

(३४)

*

९९९८

श्री.जगन्नाथ सशांदे, श्री.राहुल नािेिर, अॅड.ननरां जन डािखरे :

सन्माननीय सािवजननि बाांधिाम (सािवजननि पप्रमम िगळून) मांरी पुढील गोष्ीींचा
खुलासा करतील काय :-

(१) उल्हासनगर (कज.ठाणे) कँप नीं.५ प्रेमनगर ्े कडी येथे ३.६५ हे क््र म्हणजेच सम
ु ारे

१३ एकराच्या भूखींडािर सािशजननक बाींधकाम विभागाने २० ते २५ िर्षाांपूिी शासकीय
विश्रामगह
ृ बाींधले आहे , हे खरे आहे काय,
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(२) सदर विश्रामगह
ृ ाची िेळोिेळी दे खभाल न झाल्याने िाताहत होिून चहूबाजूींनी
झोपड्याींचा विळखा पडला असन
ू या दठकाणी शेजारील नागररक ि भम
ू ाफीया भख
ू ींडाची
सींरिक मभींत तोडून अिैधपणे झोपड्या उ्या करत आहे त, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, सदरहू शासकीय मालमत्तेचे दे खाभालीविना नुकसान होत असल्याने,
ही मालमत्ता सुरक्षित ि सींरक्षित करण्यासाठी शासनाने कोणती ठोस उपाययोजना
केली आहे िा करण्यात येत आहे ,

(४) नसल्यास, त्याची विलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. चांद्रिाांत पाटील : (१) होय.
(२) विश्रामगह
ृ ाचा िापर होत असल्याने शासनाच्या दद. १२.१०.१९९८ च्या आदे शान्िये
िापर

बींद

करण्यात

आला.

विश्रामगह
ृ ाच्या

चारीबाजूने

झोपडपट्टी

त्याींच्याकडून अनतक्रमण करण्याचा प्रयत्न होत आहे , हे खरे आहे ,
(३)

विश्रामगह
ृ ातील

सादहत्य

सािशजननक

बाींधकाम

विभागाच्या

असल्याने
अींबरनाथ

विश्रामगह
ृ ाींमध्ये हलविण्यात येिून विश्रामगह
ृ ाींची जागा इतर शासकीय कायाशलयाच्या
िापराकरीता दे ण्यासाठी इतर शासकीय कायाशलयाींशी पत्रव्यिहार सुरु आहे .

(४) विश्रामगह
ृ ाींच्या जागेची कायाशलयाच्या िापराकरीता मागणी झाल्यास त्यानुसार
पढ
ु ील कायशिाही तातडीने करण्यात येईल.

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

राज्यात अपांगाांना समान सांधी, समान हक्ि ि हक्िाचे सांरक्षण
दे ण्यासाठी अपांग धोरण ठरिण्याबाबत
(३५)

*

९६८१

श्री.नागो गाणार, श्री.अननल सोले, श्री.रामनाथ मोते :

सन्माननीय

सामाजजि न्याय मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) राज्यात १९९५ मध्ये अपींगाींना समान सींधी, समान हक्क ि हक्काचे सींरिण
दे ण्यासाठी अपींग अर्धननयम अकस्तत्िात आला आहे , हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास त्यानींतर सन २००० मध्ये अपींग आयुक्तालय अकस्तत्िात येऊन सन
२००१ मध्ये अपींग कल्याण कृती आराखडा तयार करण्यात आला परीं तू अपींगाींचे धोरण

अकस्तत्िात नसल्याने आजपािेता त्याची अींमलबजािणी करण्यात आली नाही, हे ही
खरे आहे काय,
(३) असल्यास या प्रकरणी शासन तातडीने लि घालून अपींग धोरण ठरविणार आहे
काय,

(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?
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श्री. राजिुमार बडोले : (१) होय अशींत: खरे आहे . अपींगाींना समान सींधी, समान हक्क

ि हक्काींचे सींरिण दे ण्यासाठी राज्यात अपींग अर्धननयमाची अींमलबजािणी १९९६
पासून करण्यात येत आहे .
(२) ि (३) हे खरे नाही.

अपींगाचे धोरण अकस्तत्िात आणण्याची कायशिाही सुरु आहे . महाराषर राज्य

अपींग कल्याण कृती आराखडा - २००१ ची अींमलबजािणी करण्यात येत असून, अपींग
सिमीकरण धोरणाचा मसद
ु ा मींत्रत्रमींडळाच्या मान्यतेसाठी सादर करण्यात आलेला
आहे .

(४) प्रश्न उद््ाित नाही.
----------------मक्िेपल्ली (माल) (ता.चामोशी, जज.गडधचरोली) या गािाचा
आददिासी पपयोजनेत समािेश िरण्याबाबत
(३६)

*

९७८२

श्रीमती शोभाताई र्डणिीस :

सन्माननीय सामाजजि न्याय मांरी

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) मक्केपल्ली (माल) (ता.चामोशी, कज.गडर्चरोली) या गािाची लोकसींख्या एकूण
१३६९ असून त्यापैकी अनु.जाती ७०, अनु.जमाती ७१ ि इतर १२२८ लोकसींख्या

असताना आददिासी उपयोजनेत समाविषठ नसल्याचे ददनाींक १६ एवप्रल, २०१५ रोजी
ननदशशनास आले आहे हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, सदर गािाची इतर समाजाची सींख्या एकूण १२२८ असन
ू ग्रामपींचायत

ठराि पारीत करुन आददिासी उपयोजनेतून िगळण्याबाबत मा.मुख्यमींत्री याींना ददनाींक
२६ एवप्रल, २०१५ रोजी उपसरपींच ग्रा.पीं. मक्केपल्ली (माल) याींनी लेखी पत्र ददले , हे
ही खरे आहे काय,
(३) असल्यास, सदर गाि आददिासी उपयोजनेतून िगळण्याींत येणार आहे काय,
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. राजिुमार बडोले : (१) हे खरे नाही.

मक्केपल्ली (माल) हे गाि चामोशी तालुक्याचा आददिासी उपयोजना िेत्रात

समाविष् आहे .

(२) उपसरपींच, ग्रामपींचायत मक्केपल्ली याींचे दद. २६ एवप्रल, २०१५ चे ननिेदन प्राप्त
झाले नाही. तथावप, त्याच विर्षयािरील दद. २५ मे, २०१५ रोजीच्या फॅक्सद्िारे प्राप्त
झालेल्या ननिेदनाची प्रत प्राप्त झालेली आहे .
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(३)

ि

(४)

जनजाती

कायश

मींत्रालय,

भारत

सरकार

याींच्या

पत्र

क्र.

एफ

नीं.१७०१९/३/२०१३-सी ॲन्ड एल एम-१, दद. २६/११/२०१३ नुसार एखादे गाि आददिासी
उपयोजना िेत्रामध्ये

समाविष् करणे ककीं िा िगळणे ही बाब केंद्र शासनाच्या

अखत्यारीतील आहे . यासींदभाशत आिश्यक प्रस्ताि मागविण्यात येऊन पुढील उर्चत
कायशिाही करण्यात येईल.

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

नासशि जजल््यातील इगतपुरीसह राज्यात पाच क्रमडा प्रबोधधनी स्त्थापन िरण्याबाबत
(३७)

*

८०४१

श्री.जयिांतराि जाधि, श्री.ख्िाजा बेग, श्री.नरें द्र पाटील, श्री.ददपिराि

साळांु खे-पाटील, श्री.सनतश चव्हाण, श्री.अमरससांह पांडडत, श्री.अननल भोसले, श्री.सांददप
बाजोररया, श्री.किरण पािसिर, डॉ.अपि
ू व दहरे :

ताराांकित प्रश्न ्रममाांि ३४७५ ला

ददनाांि २९ माचव, २०१५ रोजी ददलेल्या पत्तराच्या सांदभावत :

सन्माननीय

आददिासी वििास मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) नामशक कजल््यातील नींदरु बार, इगतपुरीसह राज्यात पाच कक्रडा प्रबोर्धनी स्थापन

करण्यास माहे ऑगस््, २००९ मध्ये आददिासी विकास विभाग तसेच ददनाींक १६
जानेिारी,

२०१५

रोजी मा.आददिासी

विकास

मींत्री

याींनी

दे खील

मींजरु ी

ददली

असून दे खील माहे मे, २०१५ पयांत सदर प्रबोर्धनीींची स्थापना झालेली नसल्याचे
ननदशशनास आले, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, अनुसर्ू चत जमातीच्या मुलाींच्या कक्रडा गुणाींना चालना दे णे ि कक्रडा
विर्षयक सोयीसुविधा उपलब्ध करुन दे ण्यासाठी उक्त कक्रडा प्रबोर्धनी तातडीने स्थापन
करण्यासाठी शासनाने कोणती कायशिाही केली िा करण्यात येत आहे ,

(३) अद्याप, कोणतीही कायशिाही केलेली नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. विष्ट्णु सिरा : (१) आददिासी विकास विभागाने पाच क्रीडा प्रबोर्धनी स्थापन

करण्याचा ननणशय घेतलेला नाही. परीं तु, आददिासी विकास विभाग, शासन ननणशय,
दद.२४.०८.२००९ अन्िये अनुसूर्चत जमातीच्या विद्यार्थयाांकररता नींदरु बार येथे मध्यिती
क्रीडा केंद्र ि इगतपुरी, कज.नामशक येथे कक्रडा प्रबोर्धनी स्थापन करण्याबाबतचा ननणशय
घेतलेला आहे . याप्रकरणी बाींधकामाच्या अनुर्षींगाने पुढील कायशिाही सुरु आहे .

(२) क्रीडा प्रबोर्धनी प्रत्यि कायशरत होण्यापि
ू ी चालू शैिणणक िर्षाशत तात्परु त्या
स्िरुपात शालेय मशिण विभागाच्या, विभागीय क्रीडा सींकुल, नामशक येथे अनस
ु र्ू चत

जमातीच्या ननिडक मुलाींना प्रमशिण दे ण्याकररता कायशिाही सुरु आहे . त्यानुर्षींगाने

आददिासी आश्रमशाळाींकडून विविध खेळाींकररता प्रमशिण दे ण्यासाठी ९४ मुलीींची ननिड
करण्यात आलेली आहे .

(३) प्रश्न उद््ाित नाही.

-----------------
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मौजे आणणव (जज.यितमाळ) येथील
ननिासी शाळे च्या स्त्थलाांतराबाबत
(३८)

*

९२८५

श्री.ख्िाजा बेग, श्री.हे मांत टिले :

सन्माननीय सामाजजि न्याय

मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) मौजे आणणश (कज.यितमाळ) येथील अ.जा.य. ननिासी शाळा आणी िेचून (ददग्रस)
ईसापूर येथे स्थलाींतरीत करण्यात आली आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय,
(३) असल्यास, सदर शाळे तील विद्यार्थयाांच्या मशिणाची गैरसोय होिू नये तसेच
मशिकाींचे समायोजन करणेबाबत कोणती कायशिाही केली िा करण्यात येत आहे ,

(४) अद्याप कोणतीच कायशिाही केली नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. राजिुमार बडोले : (१) होय, हे खरे आहे .

मौजे आणणश, कज.यितमाळ येथे मींजूर करण्यात आलेल्या शासकीय ननिासी

शाळे साठी सिश सोयीसवु िधाींनी यक्
ु त इमारत उपलब्ध न झाल्याने सदर ननिासी शाळा
तात्पुरत्या

स्िरुपात ईसापूर,

ता.ददग्रस, कज.यितमाळ

येथील

शासकीय ननिासी

शाळे च्या इमारतीत स्थलाींतरीत करण्यात आली आहे .
अनुसूर्चत जाती मुलाींची शासकीय ननिासी शाळा, मौजे आणणश, कज.यितमाळ

या शाळे साठी भींडारी, ता.आणी, कज.यितमाळ येथे जमीन उपलब्ध झालेली असून तेथे
ननिासी शाळे साठी शासकीय इमारतीचे बाींधकाम सरु
ु आहे . बाींधकाम पण
ू श होऊन
इमारत ताब्यात ममळाल्यानींतर सदर दठकाणी ननिासी शाळा सुरु करण्यात येईल.
(२) प्रश्न उद््ाित नाही.

(३) ईसापूर, ता.ददग्रस, कज.यितमाळ येथील शासकीय ननिासी शाळा ि तेथे

स्थलाींतरीत करण्यात आलेली मौजे आणी, कज.यितमाळ येथील शासकीय ननिासी
शाळा, या दोन्ही ननिासी शाळाींसाठी स्ितींत्र मशिक ि मशिकेतर कमशचारी िगश कायशरत
आहे . त्यामुळे, विद्यार्थयाांच्या अध्यापनाबाबत कोणतीही गैरसोय ननमाशण झालेली नाही.
तसेच, मशिकाींच्या समायोजनाबाबतही कोणताही प्रश्न ननमाशण झालेला नाही.
(४) प्रश्न उद््ाित नाही.
-----------------
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बीड जजल््यातील श्रािणबाळ, सांजय गाांधी ननराधार योजनेतील
पार लाभार्थयाांना अनद
ु ान दे ण्याबाबत
(३९)

*

१०२३४

श्री.अमरससांह पांडडत, श्री.ख्िाजा बेग, श्री.सुननल तटिरे , श्री.हे मांत

टिले, श्री.सनतश चव्हाण, श्री.धनांजय मुांडे :

सन्माननीय सामाजजि न्याय मांरी

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) बीड कजल्ृयातील श्रािणबाळ, सींजय गाींधी ननराधार योजनेतील पात्र लाभार्थयाांना
माहे फेब्रुिारी, २०१५ पासून अनुदानाचे िा्प करण्यात आले नाही, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, मा.मींत्री विशेर्ष सहाय्य याींनी विधान पररर्षद सभागह
ृ ात अथशसींकल्पीय
अर्धिेशन दरम्यान दर मदहन्याच्या १ तारखेला अनद
ु ानाचे िा्प करण्यात येणार
असल्याचे आश्िामसत केले होते, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, बीड कजल््यातील पात्र लाभार्थयाांना अनुदानाचे िा्प करण्यासाठी
झालेल्या विलींबाची कारणे काय आहे त,

(४) ननराधाराींना अनुदानापासून िींर्चत ठे िल्याबाबत दोर्षीींविरुध्द शासनाने कोणती
कायशिाही केली िा करण्यात येत आहे ?

श्री. राजिुमार बडोले : (१) हे खरे नाही.
(२) होय.

(३) बीड कजल्ृयात ११ तालुके असुन केज परळी, िडिली ि गेिराई या तालुक्यातील
विशेर्ष सहाय्य योजनेंतगशत पात्र लाभार्थयाांना जन
ू , २०१५ पयांत अनद
ु ानाचे िा्प
करण्यात आलेले आहे .
तसेच,

पा्ोदा,

आष्ी,

मशरुर,

अींबाजोगाई,

माझलगाि

ि

धारुर

या

तालुक्यातील पात्र लाभार्थयाांना माहे मे, २०१५ पयांत अनुदानाचे िा्प करण्यात आले
असून जून, २०१५ ची दे यके कोर्षागारात सादर करण्याची कायशिाही चालू आहे .

बीड तालक्
ु यातील लाभार्थयाांना एवप्रल, २०१५ पयांत अनद
ु ानाचे िा्प केलेले

असून माहे मे ि जून, २०१५ ची दे यके कोर्षागारात सादर करण्यात आलेली आहे त.
(४) प्रश्न उद््ाित नाही.

-----------------
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मालेगाांि (जज.नासशि) येथील या यांरमाग िस्त्रोद्योगास चालना दे ण्यासाठी
िेंद्र परु स्त्िृत पायलट प्रोजेक्ट राबविणेबाबत
(४०)

*

९८७५

डॉ.अपूिव दहरे :

ताराांकित प्रश्न ्रममाांि ८०९ ला ददनाांि १८ डडसेंबर,

२०१४ रोजी ददलेल्या पत्तरासांदभावत: सन्माननीय सािवजननि बाांधिाम (सािवजननि
पप्रमम िगळून) मांरी पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१)

साध्या

यींत्रमागाचा

दजाश

उीं चािण्यासाठी

Instiu

Upgradation

of

Plain

Powerloom for S.S.I.Sector ही केंद्र पुरस्कृत योजना विविध राज्यात राबविली

जात असून सदर योजनेंतगशत राज्य शासनानेही सहभाग घेिून ददनाींक २८ एवप्रल,
२०१४ रोजी शासनननणशयान्िये राज्य शासनाने योजना मींजरु केली आहे , हे खरे आहे
काय,

(२) असल्यास, प्रस्तत
े डे
ु योजनेंतगशत िस्त्र आयुक्त, भारत सरकार, मुींबई याींचक

मालेगाींि येथील ३४० युनक ्चे २६९२ साधे यींत्रमागाचे आधुननकीकरण करण्यासाठीचे
अजश प्राप्त झाले आहे त, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, सदरहु योजनेमध्ये केंद्र शासनाने मालेगाींि ि नागपूर या कलस््रचा
समािेश केला आहे , हे ही खरे आहे काय,
(४) असल्यास, मालेगाींि येथील यींत्रमागाींचे आधुननकीकरणासींबींधी प्राप्त प्रस्तािाींना
मान्यता दे ण्यात आलेली आहे काय,

(५) नसल्यास, प्रश्न भाग (२) मध्ये नमुद यींत्रमागाींना आधुननकीकरणासाठी केव्हापयांत
अथशसहाय्य उपलब्ध करुन दे ण्यात येणार आहे ?
श्री. चांद्रिाांत पाटील : (१) होय.
(२) होय.
(३) होय.
(४) िस्त्र आयक्
े डे सन २०१४-१५ मध्ये मालेगाींि येथील
ु त, केंद्र शासन, मींब
ु ई याींचक

३४० अजाशअन्िये २६९२ साधे यींत्रमागाचे आधुननकीकरण करण्यासाठी अजश प्राप्त झाले
असून त्यास त्याींनी मान्यता ददलेली आहे .

(५) सदर योजना केंद्र पुरस्कृत असल्याने केंद्र शासनाद्िारे अथशसहाय्य उपलब्ध करुन
ददल्यानींतर राज्य शासनाकडून उपलब्ध तरतुदीप्रमाणे सींबींर्धत प्रस्तािाींना अथशसहाय्य
उपलब्ध करुन दे ण्यात येईल.

-----------------
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असलबाग (जज.रायगड) तालुक्यातील असलबाग-रे िदां डा मागाविरील
निेदरबेली पल
ु ाच्या दरु
ु स्त्तीबाबत

(४१)

*

६६९४

श्री.जयांत पाटील :

ताराांकित प्रश्न ्रममाांि ३८९० ला ददनाांि २०

माचव, २०१५ रोजी ददलेल्या पत्तरासांदभावत-:

सन्माननीय सािवजननि बाांधिाम

(सािवजननि पप्रमम िगळून) मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) अमलबाग (कज.रायगड) तालुक्यातील अमलबाग-रे िदीं डा मागाशिरील निेदरबेली या
दठकाणच्या पुलाचे रे मलींग नादरु
ु स्त झाले असून सदर दरु
ु स्तीचे काम मींजूर असून
कामाची ननविदा ननकश्चत झाली आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सदर दरु
ु स्तीच्या कामाची अींदाजपत्रकीय रक्कम ककती आहे ,

(३) असल्यास, कामाची ननविदा ननकश्चत करुन पािसाळयापूिी सदर दरु
ु स्तीचे काम
सुरु करण्याच्यादृष्ीने शासनाने काय कायशिाही केली िा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. चांद्रिाांत पाटील : (१) होय.
(२) रस्त्याच्या कामाची अींदाजपत्रकीय ककीं मत रुपये १.६२ लि इतकी आहे .
(३) कामाची ननविदा ननकश्चत झाली असून काम हाती घेिून पूणश करण्यात येईल.
(४) प्रश्न उद््ाित नाही.

----------------साखर पद्योगाचा पुढील दहा िषावचा रोडमॅप िरण्याबाबतच्या
ननणवयाच्या अांमलबजािणीबाबत

(४२)

*

९२४२

श्री.वि्रमम िाळे , श्री.ददपिराि साळांु खे-पाटील, श्री.सनतश चव्हाण,

श्री.सनु नल तटिरे , श्री.हे मांत टिले, श्री.नरें द्र पाटील :

सन्माननीय सहिार मांरी

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) राज्यातील शेतकऱयाींना विश्िासात घेिूनच साखर उद्योगाचा पुढील दहा िर्षाशचा
रोडमॅप तयार करण्याचा ननणशय राज्य शासनाने माहे एवप्रल, २०१५ मध्ये घेतला आहे ,
हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, या साखर उद्योगाच्या रोडमॅपचे स्िरुप काय आहे ,
(३) असल्यास, याबाबतची अींमलबजािणी केव्हापासून करण्यात येणार आहे ?
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श्री. चांद्रिाांत पाटील : (१) नाही, तथावप, साखर उद्योगाचा पुढील दहा िर्षाशचा रोडमॅप
तयार करण्याबाबत िसींतदादा साखर सींस्था, माींजरी (ब.ु ) पण
ु े येथे दद.२५ ि २६
एवप्रल, २०१५ रोजी झालेल्या साखर पररर्षदे मधील सातव्या चचाशसत्रामध्ये मा.मींत्री
(सहकार) याींचे अध्यितेखाली चचाश झालेली आहे .
(२) ि (३) प्रश्न उद््ाित नाही.
----------------मुांबई-गोिा राष्ट्रीय महामागाविर २४ तास ननयांरण िक्ष स्त्थापन िरणेबाबत
(४३)

*

८६६७

श्री.अशोि पर्व भाई जगताप, श्री.सांजय दत्त :

सन्माननीय

सािवजननि बाांधिाम (सािवजननि पप्रमम िगळून) मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा
करतील काय :-

(१) मुींबई-गोिा राषरीय महामागाशिर पनिेल ते इींदापूर ्प्प्यात मोठमोठे खड्डे पडले

असून पािसाळ्यापुिी या रस्त्याींची दरू
ु स्ती करणे आिश्यक असल्याचे माहे मे, २०१५
मध्ये िा त्या दरम्यान ननदशशनास आले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, या महामागाशिर होणारी िाहतुकीची कोंडी, अपघात, अनतिषृ ्ी इत्यादी
अडचण येिू नये या कररता महामागाशिर २४ तास ननयींत्रण कि स्थापन करण्यात
येणार आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, उपरोक्त रस्ता दरु
ु स्त करण्याबाबत तसेच येथे २४ तास ननयींत्रण कि
स्थापन करणेबाबत शासनाने कोणती कायशिाही केली आहे िा करण्यात येत आहे ,

(४) अद्याप, याबाबत कायशिाही केली नसल्यास, होणाऱया विलींबाची कारणे काय
आहे त ?

श्री. चांद्रिाांत पाटील : (१) हे अींशतः खरे आहे .
आहे .

रस्त्याच्या दरु
ु स्तीचे काम या प्रकल्पाच्या सिलतदाराकडून प्रगती पथािर

(२) ि (३) सद्य:कस्थतीत रस्ता दरु
ु स्ती ि सुरिाविर्षयक दे खरे ख सातत्याने केली जात

आहे . तथावप, प्रकल्पाचे काम पूणश झाल्यानींतर सिलतदाराने िाहतुक मदत केंद्र
स्थापन करण्याची बाब ननविदे त समाविष् आहे .
(४) प्रश्न उद््ाित नाही.
-----------------
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डॉ.बाबासाहे ब आांबेडिर मराठिाडा विद्यापीठातील व्यिस्त्थापन शास्त्र विभागाच्या २८
(४४)

*

मागासिगीय विद्यार्थयाांना सन २०१४-१५ ची सशष्ट्यित्ृ ती नािारल्याबाबत
७४४७

श्री.सनतश चव्हाण, डॉ.सुधीर ताांबे, श्री.धनांजय मुांडे, श्री.वि्रमम िाळे ,

श्री.अमरससांह पांडडत :

सन्माननीय सामाजजि न्याय मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा

करतील काय :-

(१) केंद्रीभुत प्रिेश प्रकक्रयेद्िारे (CAP) विद्यार्थयाांचा प्रिेश नसल्याचे कारण दाखिुन

डॉ.बाबासाहे ब आींबेडकर मराठिाडा विद्यापीठातील व्यिस्थापन शास्त्र विभागाच्या २८
मागासिगीय

विद्यार्थयाांना

सन

२०१४-१५

ची

मशषयित्ृ ती (DTE) तींत्रमशिण

सींचालनालयाने नाकारली, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, (DTE) ने मशषयित्ृ ती नाकारल्याने गरीब कु्ुींबातील विद्याथी आर्थशक
अडचणीत आले असून मशिणापासून िींचीत राहण्याची शक्यता नाकारता येत नाही, हे
खरे आहे काय,

(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय ि सदर विद्यार्थयाांना
मशषयित्ृ ती ममळण्यासाठी काय कायशिाही केली िा करण्यात येत आहे ,
(४) अद्याप, कायशिाही केली नसल्यास विलींबाची कारणे काय आहे त.
श्री.

राजिुमार

विद्यापीठातील

बडोले

:

व्यिस्थापन

(१),

(२)

शास्त्र

ि

(३)

विभागाच्या

डॉ.बाबासाहे ब
२८

आींबेडकर

मागासिगीय

मराठिाडा

विद्यार्थयाांनी

सींस्थास्तरािर (Institute Level) प्रिेश घेतला असल्याचे तींत्रमशिण सींचालनाकडून

प्राप्त यादीतन
ू ननदशशनास आले आहे . विभागाच्या ददनाींक ३० माचश, २०१५ च्या शासन

ननणशयानुसार केंद्रीभुत प्रिेश प्रक्रीयेद्िारे (CPA) प्रिेमशत विद्यार्थयाांनाच मशषयित्ृ ती,
शैिणणक प्रनतपूती दे य असल्याने सदर २८ विद्यार्थयाांचे मशषयित्ृ तीचे आिेदनपत्र
फे्ाळण्यात आले आहे .

(४) प्रश्न उद््ाित नाही.
-----------------

(४५)

*

ददग्रस (ब्रु) (ता.िांधार, जज.नाांदेड) येथील रस्त्त्याची झालेली दरु िस्त्था
८९२७

श्री.अमरनाथ राजरू िर, श्री.सांजय दत्त, श्री.अशोि पर्व भाई

जगताप, श्री.सुभाष झाांबड :

सन्माननीय सािवजननि बाांधिाम (सािवजननि पप्रमम

िगळून) मांरी पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१) ददग्रस (ब्रु) (ता.कींधार, कज.नाींदेड) येथील नागररक, शेतकरी ि कमशचारी ददग्रस ि
जाींब (ब्रु) रस्त्याचा िापर करीत असुन या रस्ताची दरु िस्था झाल्याचे माहे मे, २०१५
मध्ये िा त्यादरम्यान ननदशशनास आले आहे , हे खरे आहे काय,
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(२) असल्यास, उक्त पररसरातील जळको् ि जाींब येथील माके् याडाशत आडत

दक
ु ानाची सींख्या मोठी असल्याने शेतकऱयाींची सतत िदश ळ असन
ू सदरहू रस्त्याची
दरु िस्था झाल्याने नागररकाींची प्रामुख्याने शेतकरी, व्यापारी, नागररक ि कमशचारी
याींची गैरसोय होत आहे हे खरे आहे काय,

(३) असल्यास, याबाबत शासनाने कोणती कायशिाही केली िा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहे ?
श्री. चांद्रिाांत पाटील : (१) ि (२) हे अींशतः खरे आहे .
प्रश्नार्धन रस्त्याची लाींबी २९ कक.मी.असुन त्यापैकी २४ कक.मी .लाींबी

िाहतुकीस योग्य आहे . उिशरीत खराब रस्त्याची दरु
ु स्ती करण्याबाबतच्या सूचना िेत्रत्रय
अर्धकाऱयाींना दे ण्यात आल्या आहे त.

(३) ि (४) ननधीच्या उपलब्धतेनस
ु ार नादरु
ु स्त रस्त्याची दरु
ु स्ती करण्याचे प्रस्तावित
आहे .

----------------राज्यातील महाराष्ट्र राज्य सहिारी सांघाच्या ३५० िमवचाऱयाांना
जानेिारी, २०१५ पासन
ू चे िेतन दे ण्याबाबत
(४६)

*

१०३७८

श्री.सुननल तटिरे :

सन्माननीय सहिार मांरी पुढील गोष्ीींचा

खुलासा करतील काय :(१) राज्यातील महाराषर राज्य सहकारी सींघाच्या ३५० कमशचाऱयाींना माहे जानेिारी,
२०१५ पासून िेतन ममळालेले नाही हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, त्याची कारणे काय आहे त, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय,
असल्यास, त्यात काय आढळून आले आहे ,

(३) अद्याप, चौकशी केली नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहे त,
(४) असल्यास, उक्त कमशचाऱयाींना त्याींचे िेतन दे ण्याच्यादृष्ीने शासनाने काय
उपाययोजना केली आहे िा करण्यात येत आहे ?
श्री. चांद्रिाांत पाटील : (१) होय.
(२) महाराषर राज्य सहकारी सींघाला यापि
ू ी महाराषर सहकारी सींस्था अर्धननयम,

१९६० चे कलम ६८ ि ननयम ५३ नुसार राज्यातील सिश प्रकारच्या सहकारी सींस्थाींकडून
मशिणननधीचे स्िरुपात अींशदान प्राप्त होत होते. ददनाींक १४.२.२०१३ रोजी झालेल्या

सहकारी कायद्यातील दरु
ु स्तीमुळे मशिणननधी ममळणे बींद झाले आहे . महाराषर राज्य
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सहकारी सींघाला मशिण प्रमशिण कायशक्रम, िाड्.मय विक्री ि ननयतकालीके िगशणी
यामधन
ु

अत्यींत

त्
ु पींज
ु े

उत्पन्न

प्राप्त

होत

आहे .

तसेच

मशिण

प्रमशिण

आलेल्या

सींस्थाींना

कायशक्रमालाही सहकारी सींस्थाींचा योग्य प्रनतसाद ममळत नाही.
(३)

अद्याप

चौकशी

झालेली

नाही.

अर्धसूर्चत

करण्यात

प्रमशिणासाठी ननधी ममळण्याकरीता दर ननकश्चत करण्याबाबतची अर्धसूचना ननगशममत
करण्याची कायशिाही सुरू आहे .

(४) महाराषर राज्य सहकारी सींघाला मशिण प्रमशिण कायशक्रमाद्िारे जास्तीत जास्त
उत्पन्न ममळािे याकररता सहायक ननबींधक, कजल्हा उपननबींधक ि विभागीय सह
ननबींधक याींना सहकार आयुक्त ि ननबींधक याींनी मशिण प्रमशिणाचे उदद्दष् ददले
असून ददनाींक १५.५.२०१५ चे पत्रान्िये मशिण कायशक्रम घेणेबाबत सुचना ननगशममत
केलेल्या आहे त.

----------------महाड (जज.रायगड) येथील औद्योधगि िसाहतीमध्ये िायुगळती
होऊन चार िामगाराांचा मत्ृ यू झाल्याबाबत

(४७)

*

१०६९८

प्रा.जोगेन्द्र ििाडे :

सन्माननीय पद्योग मांरी पुढील गोष्ीींचा

खुलासा करतील काय :(१) महाड (कज. रायगड) येथील औद्योर्गक िसाहतीमध्ये ददनाींक १८ जून, २०१५
रोजी िा त्यासम
ु ारास बेकायदा भींगार गोदामामध्ये रासायननक ्ाकी फु्ून झालेल्या
िायुगळतीमध्ये चार कामगाराींचा मत्ृ यू झाला, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, ड-१२ क्रमाींकाच्या प्लॉ् मध्ये अर्धराज इींडस्रीज मल. नािाची कींपनी
१२ िर्षाशपासून बींद होती ि त्या दठकाणी रािगेत नािाच्या इसमाने बेकायदा भींगार
व्यिसाय सुरु केल्याने तेथे रसायन जममनीिर साींडून पाण्यात ममसळल्याने विर्षारी
िायु ननमाशण होिन
ू काही कामगार बेशुध्द झाले, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी चौकशी करण्यात आली आहे काय, असल्यास, त्यात
काय ननषपन्न झाले ि त्यानुसार सींबींर्धत दोर्षीींिर कोणती कारिाई केली तसेच मत
ृ
कमशचाऱयाींना आर्थशक मदत दे ण्याबाबत कोणती कायशिाही करण्यात आली िा येत आहे ,
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. चांद्रिाांत पाटील : (१) होय, हे खरे आहे .
(२) महाराषर औद्योर्गक विकास महामींडळाने भूखींड क्र. D १२ हा श्रीम.ज्योती ननतीन
भोले याींना िा्प केलेला असन
ू , सदर भूखींडािर कोणतेही बाींधकाम करण्यात आलेले
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नाही. तथावप, अर्धराज इींडकस्रज मल. या कींपनीस भूखींड क्र. ई-१२ या भूखींडाचे Di

Butyl Pthalate, Di- Octyl Pthalate & Naphtol या उत्पादनासाठी िा्प केले
होते. तथावप, सदरचा उद्योग १२ िर्षाशपासून बींद होता ि अर्धराज कींपनी याींनी
महामींडळाची परिानगी न घेता सदरचा भूखींड श्री.शकील इकबाल खान याींना
गोडाऊनसाठी भाडे तत्िािर ददनाींक ०५/०३/२०१३ च्या करारनाम्यानद्िारे ददला असले

ननदशशनास आले आहे . या भुखींडाचा िापर भींगार गोडाऊन म्हणून होत असताना
्े म्पोमधन
ू ५ कामगार केमक कल ड्रम उतरवित असताना त्यातील एक ड्रम मलकेज
झाल्याने सदरची दघ
श ना घडली आहे . हे खरे आहे .
ु ्

(३) सदर घ्नेबाबत एमआयडीसी महाड पोलीस ठाणे येथे श्री.शकील इकबाल खान
(भींगार गोडाऊन मालक) ि श्री.अशोक विश्िनाथ दहरे मठ (ॲस््े क कींपनीमालक),
श्री.वििेक रामचींद्र थोरात (पसशनल मॅनेजन) याींच्या विरुध्द गु.र.क्र.४९/२०१५ हा

भादीं विस कलम ३०४,३४ अन्िये नोदविण्यात आला असन
ू , पढ
ु ील तपास सरु
ु आहे .

तसेच अर्धराज कींपनीने सदर भूखींड करारनामा करुन भाडेतत्िािर ददलेला आहे ि
त्यास महामींडळाची मान्यता न घेतल्यामुळे सदर भूखींड परत घेण्याची कारिाई
महामींडळाकडून करण्यात येत आहे .
(४) प्रश्न उद््ाित नाही.

----------------असलबाग (जज.रायगड) येथे जजल्हा रुग्णालय आिारात सािवजननि शौचालये ि
स्त्नानगह
ृ ाच्या बाांधिामाबाबत
(४८)

*

१०५२१

श्री.धनांजय मुांड,े श्री.सुननल तटिरे , श्री.हे मांत टिले, अॅड.ननरां जन

डािखरे , श्री.अमरससांह पांडडत :

सन्माननीय सािवजननि बाांधिाम (सािवजननि पप्रमम

िगळून) मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) अमलबाग (कज.रायगड) येथे कजल्हा रुग्णालय आिारात सािशजननक शौचालये ि
स्नानगह
ू श झाल्याचे पत्र दे ऊन सािशजननक बाींधकाम
ृ ाचे बाींधकाम न करताच हे काम पण
विभाग, अमलबाग अनुदान हडपण्याचा प्रयत्न करीत असल्याचे ददनाींक १२ जून, २०१५
रोजी िा त्यासुमारास ननदशशनास आले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, माहे माचश, २०१४ मध्ये ननिडणूकीची आचारसींदहता सुरु असल्याने या
कामासाठी ननविदा प्रमसध्द करता येत नसल्याने हा ननधी बाींधकाम विभागाने कजल्हा
शल्य र्चककत्सक याींच्याकडे िगश केला होता, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, सन २०१४-१५ मध्ये हे काम पूणश झाले असून त्या सींबींधीचा ननधी
परत बाींधकाम विभागाकडे िगश करािा अशाही सूचना कायशकारी अमभयींता याींनी ददल्या
होत्या, हे ही खरे आहे काय,
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(४) असल्यास, अशा प्रकारे काम न करता अनुदान हडपण्याचे प्रकार अमलबाग,
सािशजननक बाींधकाम विभागात यापि
ू ीही घडले आहे त, हे ही खरे आहे काय,

(५) असल्यास, उक्त प्रकरणी चौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय आढळून आले
ि तद्नुसार दोर्षीींिर कोणती कारिाई केली िा करण्यात येत आहे ,
(६) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. चांद्रिाांत पाटील : (१) हे खरे नाही.
(२) होय, हे खरे आहे .
(३) होय. काम चालु आर्थशक िर्षाशमध्ये सुरु होऊन ननधी खचश करता येईल, याकररता
ननधीची मागणी केली होती.
(४) हे खरे नाही.
(५) ि (६) प्रश्न उद््ाित नाही.
----------------सािांतिाडीतील मागासिगीय मल
ु ीांच्या िसतज गह
ृ ात
सोयीसुविधाांचा अभाि असल्याबाबत

(४९)

*

१०६११

श्रीमती ददप्ती चिधरी, डॉ.सुधीर ताांबे, श्री.सांजय दत्त, श्री.हररससांग

राठोड, श्री.राजेंद्र मळ
ु ि, श्री.रामहरी रुपनिर :

सन्माननीय सामाजजि न्याय मांरी

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) सािींतिाडीतील (कज.मसींधुदग
ु )श मागासिगीय मल
ु ीींच्या िसतक गह
ृ ात राहणा-या
मल
ु ीींना

ननकृष्

दजाशचा

आहार,

अपुऱया

सोयीसवु िधा

ि

मशस्तीच्या

नािाखाली

विद्याथीनीिर अन्याय होत असल्याचे माहे एवप्रल, २०१५ मध्ये िा त्यादरम्यान
ननदशशनास आले, हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, याबाबत शासनाने सखोल चौकशी करुन काय कायशिाही केली िा
करण्यात येत आहे ,
(३) अद्याप, कायशिाही केली नसल्यास विलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. राजिुमार बडोले : (१) नाही.
(२) प्रश्न उद््ाित नाही.
(३) प्रश्न उद््ाित नाही.
-----------------
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राज्यातील शेतिऱयाांना सातबारा िोरा िरण्याचे, लागिड खचव
अधधि ५० टक्िे नर्ा हमीभाि दे ण्याबाबत
(५०)

*

७५८२

डॉ.सध
ु ीर ताांबे, श्री.सनतश चव्हाण, श्री.वि्रमम िाळे , श्री.अशोि पर्व

भाई जगताप, श्री.सांजय दत्त, श्री.आनांदराि पाटील, श्रीमती हुस्त्नबानू खसलर्े :
सन्माननीय सहिार मांरी पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) राज्यातील शेतकऱयाींना सातबारा कोरा करण्याचे, लागिड खचश अर्धक ५० ्क्के
नफा हमीभाि दे ण्याच्या आश्िासनाचा केंद्र ि राज्य शासनाला विसर पडला असल्याने
आता कजश मुक्तीसाठी शेतकऱयाींनी सिश पि, पींथ ि विचार सोडून करा िा मारा असे

्ोकाचे आींदोलन सुरु करण्याची घोर्षणा शेतकरी नेते ि विदभश जनआींदोलन सममतीचे

सींयोजक याींनी ददनाींक २ मे, २०१५ रोजी िा त्यासम
ु ारास केली असल्याचे ननदशशनास
आले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, शेती विकास ि तणािग्रस्त शेतकऱयाींना िाचविण्यासाठी कजशमुक्ती ि

हमीभाि िाढ या गरजापूतीसाठी आिश्यक असलेली ददशा, धोरणे राबविण्यास शासन
अपयशी झाल्यामुळे शेतकरी आत्महत्या िाढत आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, राज्यात ६० िर्षाशिरील शेतकऱयाींना पाच हजार पेन्शन दे ण्याबाबत
शासनाच्या विचाराधीन असल्याचे माहे एवप्रल, २०१५ रोजी िा त्यासुमारास उघडकीस
आले, हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने शेतकऱयाींचे प्रश्न तातडीने सोडविण्याबाबत
तसेच, शेतकऱयाींना पेन्शन योजना सुरू करण्याबाबत कोणती कायशिाही केली आहे ,

(५) अद्याप, याबाबत कोणतीच कायशिाही केली नसल्यास त्याची सिशसाधारण कारणे
काय आहे त ?
श्री. चांद्रिाांत पाटील : (१) कजशमक्
ु तीसाठी आींदोलन सरू
ु करण्याची घोर्षणा शेतकरी
नेते ि विदभश जनआींदोलन सममतीचे सींयोजक याींनी ददनाींक २ मे, २०१५ रोजी िा त्या
सुमारास केली असल्याची बाब शासनाच्या ननदशशनास आलेली नाही.

राज्यातील शेतकऱयािरील कजाशचा बोजा कमी करण्याच्या दृष्ीने विदभश ि

मराठिाडा या भागातील शेतकऱयाींनी परिानाधारक सािकाराकडून घेतलेले कजश सुमारे

१७१.३० को्ी माफ करण्याबाबत ददनाींक १०.४.२०१५ रोजी शासन ननणशय ननगशममत
करण्यात आला आहे . या कजल््यात सदर कजशमाफी योजनेची अींमलबजािणी सुरू
आहे .
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राज्यातील शेतकऱयाींनी भ-ू विकास बँकेकडून घेतलेल्या कजाशिरील व्याजात सू्

दे ण्याच्या दृष्ीने एकरकमी परतफेड योजनेस ददनाींक ३१.३.२०१६ पयांत मद
ु तिाढ
दे ण्याबाबत ननणशय घेण्यात आला असून याबाबतचा शासन ननणशय लिकरच ननगशममत

करण्यात येईल. या ननणशयामुळे सुमारे ३७७६६ शेतकऱयाींना रुपये ७१३ को्ी एिढ्या
रकमेची सू् ममळणार आहे .

(२) केंद्रीय कृर्षी मुल्य ि ककीं मत आयोग वपकाींच्या ककमान आधारभूत ककीं मतीची
मशफारस

केंद्र

शासनाकडे

करते

ि

त्याआधारे

केंद्र

शासन

राषरीय

पातळीिर

शेतमालाच्या ककीं मती ननकश्चत करते. याबाबत राज्य शासनाच्या स्तरािर ननणशय
घेतला जात नाही.
(३) शेतकऱयाींना पेन्शन दे ण्याचा कोणताही प्रस्ताि शासनाच्या विचाराधीन नाही.
(४) राज्यातील शेतक-यािरील कजाशचा बोजा कमी करण्याच्या दृष्ीने विदभश ि
मराठिाडा या भागातील शेतक-याींनी परिानाधारक सािकाराकडून घेतलेले कजश सम
ु ारे

१७१.३० को्ी माफ करण्याबाबत ददनाींक १०.४.२०१५ रोजी शासन ननणशय ननगशममत
करण्यात आला आहे . या कजल््यात सदर कजशमाफी योजनेची अींमलबजािणी सुरू
आहे .

राज्यातील शेतकऱयाींनी भू-विकास बँकेकडून घेतलेल्या कजाशिरील व्याजात सू्

दे ण्याच्या दृष्ीने एकरकमी परतफेड योजनेस ददनाींक ३२.३.२०१६ पयांत मद
ु तिाढ
दे ण्याबाबत ननणशय घेण्यात आला असून याबाबतचा शासन ननणशय लिकरच ननगशममत

करण्यात येईल. या ननणशयामुळे सुमारे ३७७६६ शेतकऱयाींना रुपये ७१३ को्ी एिढ्या
रकमेची सू् ममळणार आहे .

शेतकऱयाींना पेन्शन दे ण्याचा कोणताही प्रस्ताि शासनाच्या विचाराधीन नाही.

(५) प्रश्न उद््ाित नाही.
----------------खामगाांि (ता.खामगाांि, जज.बुलढाणा) येथे महाराणा िेबल नेटििव याांनी सािवजननि
बाांधिाम विभागाच्या हद्दीत अनधधिृतपणे ससमें टचे खाांब पभारल्याबाबत

(५१)

*

८१५६

श्री.पाांडुरां ग र्ांु डिर :

ताराांकित प्रश्न ्रममाांि ४०४९ ला ददनाांि

१० माचव, २०१५ रोजी ददलेल्या पत्तरासांदभावत -:

सन्माननीय सािवजननि बाांधिाम

(सािवजननि पप्रमम िगळून) मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) खामगाींि (ता.खामगाींि, कज.बुलढाणा) पररसरात महाराणा केबल ने्िकशचे प्रचींड
जाळे पसरले आहे , हे खरे आहे काय,
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(२) असल्यास, खामगाींि-जलींब-मा्रगाींि रस्ता, खामगाींि-वपींपळगाि राजा रस्ता,
खामगाींि ते बल
ु ढाणा रस्ता, खामगाींि ते शेगाींि रस्ता, ि खामगाींि ते र्चखली रस्ता
(या

सिश

सािशजननक

बाींधकाम

विभागाच्या

रस्त्याींच्या

कडेला)

मसमें ्

पोल

अनर्धकृतपणे तसेच विनापरिाना ्ाकले आहे त, हे खरे आहे काय,

(३) असल्यास, सदर गींभीर बाब लोकप्रनतननधीींनी लििेधी सुचनेद्िारे सभागह
ृ ात
माींडून सुध्दा अद्याप पयशत सदर खाींब काढण्यात आले नाही, हे खरे आहे काय,

(४) असल्यास, सदर खाींब काढण्यासाठी सािशजननक बाींधकाम विभागाचे िरीषठ
अर्धकारी ददरीं गाई करत आहे , हे ही खरे आहे काय,
(५) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय ?
श्री. चांद्रिाांत पाटील : (१) हे अींशतः खरे आहे .
(२) होय.
प्रश्नाींककत पाच रस्त्यापैकी खामगाींि ते र्चखला या रस्त्यािरील दहिरखेड ते
गणेशपूर ्या १० कक.मी.च्या रस्ता लाींबीमध्ये महाराजा केबल ने्िकशला कायशकारी
अमभयींता, सािशजननक बाींधकाम विभाग, बल
ु ढाणा याींनी परिानगी ददली आहे .

उिशररत ४ रस्त्याींिरील अनर्धकृतपणे केबल ्ाकण्यासाठी उभारण्यात आलेले

पोल ि केबल काढून ्ाकण्यात आले आहे त.
(३) नाही.

उपरोक्त प्रमाणे कायशिाही करण्यात आलेली आहे .
(४) प्रश्न उद््ाित नाही.
(५) प्रश्न उद््ाित नाही.
----------------नाांदगाि खांडश्े िर (जज.अमरािती) येथे शासिीय ननिासी आश्रमशाळा ि िसतज गह
ृ े
(५२)

*

यासाठी पाणीपुरिठा योजना सुरु िरण्याबाबत

१०४२९

श्री.हररससांग राठोड, श्री.रामहरी रुपनिर, श्री.सांजय दत्त, श्री.अशोि

पर्व भाई जगताप :
करतील काय :-

सन्माननीय सामाजजि न्याय मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा

(१) नाींदगाि खींडश्े िर (कज.अमरािती) येथे सामाकजक न्याय विभागाींतगशत शासकीय
ननिासी

आश्रमशाळा

ि

िसतक गह
ृ े

या

इमारतीचे

बाींधकाम

करण्यात

आले

असन
ू तेथील मागासिगीय विद्यार्थयाश ना पाण्याची सवु िधा नसल्यामळ
ु े आश्रमशाळा ि
िसनतगह
ृ ासाठी

पाणीपुरिठा

योजना

त्िरीत

सुरु

करण्यासाठी

मा.स्थाननक

लोकप्रनतननधी याींनी उपविभागीय अर्धकारी, चाींदरू रे ल्िे, कज.अमरािती याींना ददनाींक
१३ मे, २०१५ रोजी िा त्यासुमारास लेखी ननिेदन ददले आहे , हे खरे आहे काय,
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(२) असल्यास, सदरहू आश्रमशाळा ि िसतीगह
ृ ास तातडीने पाणी पुरिठा करण्याबाबत
शासनाने कोणती तातडीची कायशिाही केली िा करण्यात येत आहे ,
(३) अद्याप, कोणतीच कायशिाही करण्यात आली नसल्यास विलींबाची कारणे काय आहे ?
श्री. राजिुमार बडोले : (१) होय, हे खरे आहे .

(२) नाींदगाि खींडश्े िर (कज.अमरािती) येथे सामाकजक न्याय विभागाींतगशत शासकीय
ननिासी आश्रमशाळा ि िसतीगहाींच्या इमारतीींना पाणीपुरिठा जोडणीकररता महाराषर

जीिन प्रार्धकरण नागरी ि ग्रामीण योजना, अमरािती याींचक
े डे रु.३४,४८,९००/- चा
धनादे श जमा करण्यात आलेला आहे .
(३) प्रश्न उद््ाित नाही.
----------------राज्यातील नागपूर विभागातील बालवििास अपांग, मनतमांद शाळे च्या िसतज गह
ृ ात
आिश्यि सोयी-सुविधा ि सुरक्षेचा अभाि असल्याबाबत

(५३)

*

९६८७

श्री.नागो गाणार, श्री.अननल सोले, श्री.रामनाथ मोते :

ताराांकित

प्रश्न ्रममाांि २६७६ ला ददनाांि १३ माचव, २०१५ रोजी ददलेल्या पत्तरासांदभावत:
सन्माननीय सामाजजि न्याय मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१)

राज्यातील

नागपूर

विभागाींतगशत

असलेल्या

अपींग,

मनतमींद

शाळाींच्या

िसतक गह
ृ ाींमध्ये मुलीींसाठी शौचालय, स्नानगह
ृ याींची दयननय अिस्था झाली असून
या

दठकाणी

असलेल्या

मल
ु ीींकररता

आिश्यक

ती

बलात्कारासारखे गन्
ु हे घडत आहे त, हे खरे आहे काय,

सरु िा

व्यिस्था

नसल्यामळ
ु े

(२) असल्यास, मुलीींच्या िसतक गह
ृ ाची प्रत्यि पाहणी करुन शासनाने चौकशी केली
आहे काय,

(३) मुलीींना सुरिा प्रदान करण्याच्या दृष्ीने शासन तातडीने दखल घेऊन उपाययोजना
करणार आहे काय ?

श्री. राजिुमार बडोले : (१) राज्यातील नागपूर विभागाींतगशत असलेल्या अपींग मनतमींद,
शाळे च्या िसतक गह
ृ ामध्ये मुलीींसाठी शौचालय, स्नानगह
ृ याींची दयनीय अिस्था
झाल्याने गुन्हे घडत आहे त हे खरे नाही.

तथावप, नागपूर येथील शासकीय अपींग बालविकास गह
ृ ामध्ये मुलीच्या आईने

ददलेल्यात तक्रारीिरुन गन्
ु हा दाखल करण्यात आला, हे खरे आहे .
(२) होय.

(३) मुलीींना सुरिा प्रदान करण्यासाठी शासन क्ीबध्द असन
ू बालगह
ृ येथील मुलीच्या

सुरिेचा प्रश्न विचारात घेऊन शासकीय बाल विकास गह
ृ येथील कायशरत पुरुर्ष काळजी
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िाहकाींच्या बदल्यात मदहला काळजी िाहकाची तसेच मदहला स्ियींपाकी ि मदहला
मदतनीस याींची व्यिस्था तातडीने करण्यात आलेली आहे . मल
ु ीींचे शयनकि खालच्या

माळयािर आरक्षित केले असून, काळजीिाहकाींचे चोिीस तास लि रादहल अशी
व्यिस्था

काण्यात

आलेली

आहे .

पूिी

असलेल्या

व्यिस्थेप्रमाणे

शौचालय

ि

स्नानगह
ृ ाची िेगळी व्यिस्था पुढेही चालू ठे िण्यात आलेली आहे . तसेच कजल्हा
समाजकल्याण कायाशलयाकडून सुरिेसींबींधात कायशरत अर्धिकाींना दरमहा आढािा
घेऊन अहिाल सादर करण्याचे ननदे श ददलेले आहे त.
----------------घुग्घुस-िणी (जज.चांद्रपूर) मागाविरील िधाव नदीच्या पूलािरील
डाांबरीिरणाचे िाम ननिृष्ट्ट दजावचे असल्याबाबत

(५४)

*

९७९२

श्रीमती शोभाताई र्डणिीस :

सन्माननीय सािवजननि बाांधिाम

(सािवजननि पप्रमम िगळून) मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) चींद्रपूर सािशजननक बाींधकाम विभागाींतगशत घुग्घुस-िणी मागाशिरील िधाश नदीच्या

बेलोरा पल
ू ािर सन २०१४-२०१५ या िर्षाशत डाींबरीकरणाचे काम करण्यात येिन
ू ददड
मदहन्यात सदर पुलािर खड्डे पडल्याचे ददनाींक ९ मे, २०१५ रोजी ननदशशनास आले, हे
खरे आहे काय,

(२) असल्यास, उक्त प्रकरणाची शासनाने चौकशी केली आहे काय ि ननकृष् काम
करणाऱया कींत्रा्दारािर शासनाने काय कारिाई केली िा करण्यात येत आहे ,
(३) नसल्यास, विलींबाची कारणे कोणती आहे त ?
श्री. चांद्रिाांत पाटील : (१) अींशत: खरे आहे .
कोळशाच्या जड िाहतुकीमुळे तसेच रस्त्यािर पडलेल्या कोळशाच्या भुक्ीचा

थर उडू नये म्हणून िे.को.मल. तफे रस्त्यािर सतत पाणी ्ाकण्यात येत असल्यामुळे

सदरहु रस्ता ितीग्रस्त होऊन ककरकोळ प्रमाणात खड्डे पडलेले आहे त.
(२) दोर्ष दानयत्ि कालािधी असल्यामळ
ु े सदर रस्त्याची दरु
ु स्ती कींत्रा्दाराींमाफशत
स्ि:खचाशने करण्यात येत आहे .
(३) प्रश्न उद््ाित नाही.
-----------------
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राज्यातील पाच मागासिगीय आधथवि महामांडळाांिररता
(५५)

*

२५८ िोटी रुपयाांच्या िजव हमीबाबत
९३३६

भोसले :

श्री.जयिांतराि जाधि, श्री.हे मांत टिले, श्री.ख्िाजा बेग, श्री.अननल

ताराांकित प्रश्न ्रममाांि ३४६० ला ददनाांि १३ माचव, २०१५ रोजी ददलेल्या

पत्तरासांदभावत:
काय :-

सन्माननीय सामाजजि न्याय मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील

(१) राज्यातील पाच मागासिगीय आर्थशक महामींडळाींकररता २५८ को्ी रुपयाींच्या कजश
हमीबाबत काढलेल्या शासन ननणशय रद्द करण्यात आल्याची बाब ददनाींक १६ ऑक््ोबर,
२०१४ रोजी ननदशशनास आली, हे खरे आहे काय,
(२) तसचे सदर महामींडळाींना केंदद्रय महामींडळाकडून ५५० को्ीच्या िाढीि कजाशला
हमी दे ण्यासाठी सामाकजक न्याय विभागाने प्रस्ताि सादर केलेला होता, हे ही खरे
आहे काय,
(३) असल्यास, प्रश्न भाग (१) ि (२) बाबत शासनामाफशत चौकशी करण्यात आली
आहे काय,
(४) असल्यास, चौकशीत काय आढळून आले ि तद्नुसार राज्यातील सामाकजक ि
आर्थशक

मागासिगाशतील

युिकाींना

स्ियींपुणश

करण्यासाठी

शासनामाफशत

कोणती

कायशिाही केली िा करण्यात येत आहे ?

श्री. राजिुमार बडोले : (१) होय, सदर शासन ननणशय अनािधानाने या विभागामाफशत

ननगशममत करण्यात आलेला होता. तथावप, सदरचा शासन ननणशय रद्द करुन सुधाररत
शासन ननणशय वित्त विभागामाफशत ननगशममत झालेला आहे .

(२) होय, हे अशींत: खरे असन
ू या विभागाींतगशत कायशरत ५ मागासिगीय ि १ अपींग
महामींडळाींकरीता केंद्रीय महामींडळाकडून रु.५५५.०० को्ीचा प्रस्ताि वित्त विभागाला
सादर करण्यात आला होता.
(३)

ि

(४)

मागासिगाशतील

प्रश्न

उद््ाित

युिकाींना

नाही,

स्ियींपूणश

तथावप

राज्यातील

करण्यासाठी

कायशरत

स्ियींरोजगाराच्या विविध योजनाींतगशत परु िठा करण्यात येतो.
-----------------

सामाकजक
६

ि

आर्थशक

महामींडळाींकडून
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थकित असलेल्या शेतिऱयाांना िजव समळण्याबाबत
(५६)

*

१०५३९

श्री.ख्िाजा बेग, श्री.आनांद ठािूर, श्री.राहुल नािेिर, श्री.सनतश

चव्हाण, श्री.अमरससांह पांडडत :
करतील काय :-

सन्माननीय सहिार मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा

(१) राज्यातील ज्या शेतकऱयाींची कजे थकीत आहे त त्या शेतकऱयाींची कजे िसूल
करण्यास

मनाई

असताींना

यितमाळ

कजल््यात

बँकाींनी कजश

थकीत

असलेल्या

शेतकऱयाींच्या नािाचे फलक लािले असून सुरु असलेल्या हीं गामासाठी सदर शेतकऱयाींना
कजे मींजूर करीत नाहीत, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सध्या सरु
ु असलेल्या हीं गामासाठी कजे ममळािीत म्हणून शासनाने
कोणती कायशिाही केली िा करण्यात येत आहे ,

(३) अद्याप कोणतीच कायशिाही केली नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. चांद्रिाांत पाटील : (१) अींशत: खरे आहे .
यितमाळ कजल्हा मध्यिती सहकारी बँकेने मोठया थकीत सभासदाींच्या कजश
िसुलीच्या कायशिाही करता थकीत सभासदाींच्या याद्या बँकेत लािल्या होत्या हे खरे

आहे . तथावप सन २०१४-१५ मधील कजल््याच्या दषु काळी पररकस्थतीचा विचार करुन

कजल्हा उपननबींधक, सहकारी सींस्था, यितमाळ याींनी सूर्चत केल्याप्रमाणे बँकेने थकीत
सभासदाींच्या याद्या काढून ्ाकल्या आहे त. सन २०१३-१४ पूिीच्या थकीत सभासदाींनी

त्याींचक
े डील थकीत कजाशची परतफेड केल्यास अशा सभासदाींना सन २०१५-१६ करीता
बँकेमाफशत वपककजश िा्प करण्यात येत आहे .

(२) सन २०१४-१५ चे पीक कजश ज्या शेतकऱयाींनी दषु काळी पररकस्थतीमध्ये भरणा केले

नाही अशा शेतकऱयाींच्या कजाशचे रुपाींतर करण्यात येऊन त्याींना चालु हीं गाम सन
२०१५-१६ मध्ये पीक कजश िा्प करण्याबाबतच्या सुचना बँकेस दे ण्यात आलेल्या
आहे त. तसेच सन २०१३-१४ चे रुपाींतर कजाशपो्ी राज्यशासनाच्या दहश्याची रक्कम
रु.१६७८ लाख राज्य शासनाने वितररत केलेली आहे .
(३) प्रश्न उद््ाित नाही.
-----------------
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सामाजजि न्याय ि विशेष सहाय्य विभागामार्वत चालविण्यात येणाऱया
महाविद्यालयातील प्राध्यापिाांना ननयसमत िेतन दे ण्याबाबत
(५७)

*

९८९९

डॉ.अपूिव दहरे :

ताराांकित प्रश्न ्रममाांि ५६९८ ला ददनाांि २७ माचव,

२०१५ रोजी ददलेल्या पत्तरासांदभावत:

सन्माननीय सामाजजि न्याय मांरी पुढील

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) सामाकजक न्याय ि विशेर्ष सहाय्य विभागामाफशत शासन ननणशय ददनाींक २६ जून,
२००८

ि

ददनाींक

३१

ऑगस््,

२००९

अन्िये

आश्रमशाळे च्या

१४८

कननषठ

महाविद्यालयाींना मान्यता दे ण्याींत आलेली आहे , हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, सदर कननषठ महाविद्यालयातील मशिक ि मशिकेतर कमशचाऱयाींच्या
पदाींना उच्चार्धकार सममतीची मान्यता नसल्याने त्याींना िेतन अदा करता आलेले
नाही, हे ही खरे आहे काय,
(३)

असल्यास,

उच्चार्धकार

सममतीने

ददलेल्या

ननदे शानुसार

सदरचा

प्रस्ताि

मा.मुख्यमींत्री ि मा.वित्त मींत्री याींच्या मान्यतेने उच्चार्धकार सममतीस फेर सादर
करण्याींत आला आहे , हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्यास, उक्त फेर प्रस्तािास उच्चार्धकार सममतीची मान्यता प्राप्त झाली आहे
काय,
(५)

असल्यास,

आश्रमशाळाींना

श्रेणीिाढीने

जोडण्यात

आलेल्या

कननषठ

महाविद्यालयातील मशिक-मशिकेतर कमशचाऱयाींचे िेतन अदा करण्यात आले आहे त
काय,

(६) नसल्यास, उच्चार्धकार सममतीस सादर फेरप्रस्तािास मान्यता न ममळणेचे कारण
काय आहे ि ती केव्हापयांत ममळणे अपेक्षित आहे ?
श्री. राजिुमार बडोले : (१), (२), (३), (४), (५) ि (६) १४८ विभाजन उच्च माध्यममक
आश्रमशाळाींमधील मशिक ि मशिकेतर कमशचाऱयाींच्या पदननममशतीचा ि िेतनाचा
प्रस्ताि

उच्चस्तरीय

सममतीच्या

विचाराथश

सादर

करण्यात

आला

होता.

सदर

प्रस्तािासींदभाशत उच्चस्तरीय सममतीने उपकस्थत केलेल्या मुद्याींच्या मादहतीसह प्रस्ताि

मींत्रत्रमींडळाच्या मान्यतेसाठी सादर करण्याचे ननदे श ददले आहे त. त्यानुसार पुढील
कायशिाही सुरु आहे .

-----------------
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मौजे धारणी (जज.अमरािती) येथील नायब तहससलदार ि िमवचारी याांनी सांजय गाांधी
(५८)

*

ननराधार योजने अांतगवत िेलेल्या गैरव्यिहाराबाबत
६७०९

श्री.जयांत पाटील :

सन्माननीय सामाजजि न्याय मांरी पुढील

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) मोजे धारणी (कज. अमरािती) येथे सींजय गाींधी ननराधार योजनेच्या शेकडो बोगस
लाभाथीना आर्थशक लाभ दे णाऱया नायब तहमसलदार श्री.पी.पी. सोळके याींचे विरुध्द
पोलीसात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, बोगस व्यकक्तींना पात्र दाखिून शासनाचे लाखो रूपयाींचे नुकसान

सींबींर्धत नायब तहमसलदार ि कमशचारी याींनी गैरव्यिहार केला आहे , हे खरे आहे काय,
(३) असल्यास, शासनाची फसिणक
ि गैरव्यिहार करणाऱया नायब तहमसलदार ि
ू

कमशचारी याींचक
े डून वितरीत केलेली रक्कम िसूल करणे ि त्याींचि
े र कारिाई
करण्याबाबत शासन कोणती कायशिाही करणार आहे ?
श्री. राजिुमार बडोले : (१) होय, हे खरे आहे .
(२) होय, हे खरे आहे .
(३)

श्री.पी.पी.

सोळीं के,

नायब

तहमसलदार

याींचवे िरुध

पोलीस

स््े शन

धारणी,

कज.अमरािती येथे भारतीय दीं ड विधान नुसार गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे

तसेच, त्याींना ननलींत्रबत करण्यात आले आहे . त्याचप्रमाणे श्री.फरकींु डे, अव्िल कारकून,
श्री.तोडेिाड, कननषठ मलपीक ि कु.ठें ग, कननषठ मलवपक याींचवे िरुध विभागीय चौकशी
सरू
ु करण्यात आली आहे .

सदर प्रकरणी विभागीय चौकशीचा अहिाल प्राप्त झाल्यानींतर दोर्षी असल्याचे

आढळून आलेल्या अर्धकारी/कमशचारी याींचक
े डून योग्य ती िसुलीची कायशिाही करण्यात
येईल.

----------------राज्यात ददिसेंददिस िाढणारी िाहनाांची सांख्या ि िाढत्या अपघाताचे प्रमाण
(५९)

*

९२६८

श्री.वि्रमम िाळे , श्री.सनतश चव्हाण, श्री.ददपिराि साळांु खे-पाटील :

सन्माननीय सािवजननि बाांधिाम (सािवजननि पप्रमम िगळून) मांरी पुढील गोष्ीींचा
खल
ु ासा करतील काय :-

(१) राज्यात ददिसेंददिस िाढणारी िाहनाींची सींख्या ि िाढत्या अपघाताचे प्रमाण
लिात घेता दोन कजल््याींना जोडणारे राज्य रस्ते हे चौपदरी करण्याबाबतचा प्रस्ताि
शासनाच्या विचाराधीन आहे काय,
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(२) असल्यास, शासनाने घेतलेल्या ननणशयाचे स्िरुप काय आहे ,
(३) उक्त प्रकरणी अद्याप, कोणतीच कायशिाही केली नसल्यास, विलींबाची कारणे काय
आहे त ?
श्री. चांद्रिाांत पाटील : (१) नाही.
(२) ि (३) प्रश्न उद््ाित नाही.
----------------मुखेड (जज.नाांदेड) येथील मुखेड-बा-हाळी-डोरनाळी या रस्त्त्याची दरु
ु स्त्ती िरण्याबाबत
(६०)

*

८९२८

श्री.अमरनाथ राजूरिर, श्री.सांजय दत्त, श्री.अशोि पर्व भाई

जगताप, श्री.सुभाष झाांबड :

सन्माननीय सािवजननि बाांधिाम (सािवजननि पप्रमम

िगळून) मांरी पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१) मुखेड (कज.नाींदेड) येथील मुखेड-बा-हाळी-डोरनाळी हा रस्ता खड्डेमय झाला असून
या रस्त्यािरुन िाहन चालविणे कजकरीचे झाले असल्याचे माहे मे , २०१५ मध्ये
ननदशशनास आले आहे , हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, या खड्ड्यामुळे या रस्त्यािर अनेक अपघात झाले असुन बा-हाळी-

डोरनाळी रस्ता मागील अनेक िर्षाशपासून दरु
ु स्त न करता केिळ मुरुम ्ाकून खड्डे
्ाकून बुजविण्यात आला आहे , मात्र पािसाच्या पाण्याने मुरुम िाहून जािून खड्डे
जैसे थे असल्याने िाहनचालकाींना िाहन चालविताींना मोठी कसरत करािी लागत आहे
हे पाहता शासन काय कायशिाही करणार िा करीत आहे काय,
(३) नसल्यास, यामागील विलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. चांद्रिाांत पाटील : (१) ि (२) अींशत: खरे आहे .
मुखेड ते बाऱहाळी या २०.३० कक.मी लाींबीतील खड्डे भरुन तात्पुरती दरु
ु स्ती

केली असन
ू रस्ता िाहतक
ू ीस सकु स्थतीत आहे . उिशररत बाऱहाळी ते डोरनाळी हया ७.००

कक.मी लाींबीतील दरु
ु स्तीचे काम मींजूर असुन ननधीच्या उपलब्धतेनुसार कायशिाही
करण्यात येत आहे .

(३) प्रश्न उद््ाित नाही.
-----------------
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राज्यातील साखरे िरील आयात शुल्ि ४० टक्क्याांपयांत िाढिून
इथेनॉलिरील अबिारी शुल्ि रद्द िरण्याबाबत

(६१)

*

१०५६२

श्री.सुननल

तटिरे ,

श्री.हे मांत

टिले,

श्री.नरें द्र

पाटील :

सन्माननीय सहिार मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) राज्यातील ऊस उत्पादक शेतकऱयाींना मदत करण्यासाठी साखरे िरील आयात शुल्क
४० ्क्क्याींपयशत िाढविण्याचा तसेच इथेनॉलिरील अबकारी शुल्क रद्द करण्याचा
ननणशय शासनाने घेतला आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, या ननणशयाची अींमलबजािणी केव्हापासून करण्यात येणार आहे ,
(३)

असल्यास,

शेतकऱयाींना

थकबाकीची

रक्कम

दे ण्यासाठी

कायशिाही करण्यात येत आहे ,

शासनातफे

कोणती

(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. चांद्रिाांत पाटील : (१) नाही. प्रश्नाधीन बाब केंद्र शासनाशी ननगडीत असल्याने मा.
मख्
ु यमींत्री महोदय याींच्या दद.१४ जानेिारी, २०१५ रोजीच्या पत्रान्िये साखरे िरील ४०%
आयात शुल्क िाढविण्याबाबत केंद्र शासनास विनींती केलेली आहे .

इथेनॉलिरील अबकारी शुल्क रद्द करण्याबाबतचा कोणताही प्रस्ताि राज्य

उत्पादन शुल्क विभागाच्या विचाराधीन नाही.

(२) ि (३) प्रश्न उद््ाित नाही. तथावप शेतकऱयाींना एफ.आर.पी.ची रक्कम दे ण्यासाठी
केंद्र ि राज्य शासनामाफशत खालीलप्रमाणे ननणशय घेण्यात आला आहे .
अ) राज्य शासनाने सन २०१३-१४ ि २०१४-१५ च्या हीं गामातील ऊस खरे दी कर माफ
केलेला आहे .
ब) केंद्र शासनाने सन २०१४-१५ साठी दद.२३/६/२०१५ चे अर्धसूचनेन्िये रु.६०००/को्ीचे पॅकेज जाहीर केलेले असून, त्यामधून राज्याला अींदाजे रु.१९८२/- को्ी ममळणे
अपेक्षित आहे .

क) केंद्र शासनाने दद.२७/२/२०१५ च्या अर्धसूचनेनुसार कच्च्या साखरे च्या ननयाशतीसाठी
रु.४०००/-

प्र.मे.्न

अनुदान

दे ण्याचा

ननणशय

घेतला

असून,

अनुदानाचा

िापर

एफ.आर.पी.ची रक्कम शेतकऱयाींना दे ण्यासाठीच करणे बींधनकारक आहे .

ड) केंद्र शासनाच्या दद.२७/२/२०१५ च्या अर्धसूचनेच्या धतीिर राज्य शासनाने कच्च्या
साखर ननयाशतीस रु.१०००/- प्र.मे.्न प्रोत्साहन रक्कम दे ण्याचा ननणशय घेतला आहे .
(४) लागू नाही.

-----------------
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ससांदी विशाल विविध िायविारी सहिारी सांस्त्था मयावददत (ता.सेलू, जज.िधाव) या सांस्त्थेने
(६२)

रासायननि खत ि बबयाणाांचे िाटप िरताना िेलेला गैरव्यिहार

*

१०७०५

प्रा.जोगेन्द्र ििाडे :

सन्माननीय सहिार मांरी पुढील गोष्ीींचा

खुलासा करतील काय :(१) मसींदी विशाल विविध कायशकारी सहकारी सींस्था मयाशददत मसींदी, र. नीं. २७३ मसींदी
(रे ल्िे) (ता.सेल,ू कज.िधाश) येथील शेतकऱयाींना रासायननक खत ि त्रबयाणे िा्प करताना

गैरव्यिहार झाल्याच्या तक्रारी माहे माचश, २०१५ मध्ये कजल्हा उपननबींधक, िधाश ि
सेलू,

तालुका

उपननबींधक

सहकारी

सींस्था

याींच्याकडे

लोकप्रनतननधीींनी

तसेच

नागररकाींनी केल्या आहे त, हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, सींस्थेच्या गोदामातील रासायननक खते ि त्रबयाणाींचा साठा कमी
झाल्याचे ननदशशनास आले आहे , हे ही खरे आहे काय,
(३) असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय आढळून
आले,

(४) असल्यास, त्यानस
ु ार सींबींर्धत सींस्थेिर कोणती कारिाई केली िा करण्यात येत
आहे ,

(५) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. चांद्रिाांत पाटील : (१) होय, हे खरे आहे .
(२) होय,
(३) ि (४) प्राथममक चौकशीनुसार त्रबयाणे ि खत विक्री मध्ये रु.९,५५,४४०/- रुपयाींचा

अपहार झाल्याचे ननदशशनास आलेले असुन सदर अपहारास सींस्थेचे कमशचारी श्री.

चाींदेकर हे जबाबदार असल्याचे ददसुन आल्यामुळे सींस्थेने त्याींना दद.१५/५/२०१५ पासून
ननलींत्रबत केलेले आहे . सदर प्रकरणाची चौकशी सुरु आहे .
(५) प्रश्न उद््ाित नाही.

----------------िृषी पत्पन्न बाजार ससमती, बोदिड (जज.जळगाांि) सांचालि मांडळाने मागील दहा
(६३)

*

िषावमध्ये एिही िावषवि सिवसाधारण सभा न घेतल्याबाबत

१०७६४

श्री.धनांजय

मांड
ु ,े

श्री.जयिांतराि जाधि, श्री.हे मांत टिले :
खल
ु ासा करतील काय :-

श्री.सनु नल

तटिरे ,

श्री.अमरससांह

पांडडत,

सन्माननीय सहिार मांरी पुढील गोष्ीींचा
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(१) कृर्षी उत्पन्न बाजार सममती, बोदिड (कज.जळगाींि) सींचालक मींडळाने गेल्या दहा
िर्षाशमध्ये एकही िावर्षशक सिशसाधारण सभा घेतली नसल्याची ि झालेल्या जमाखचाशची

मादहती व्यापारी, हमाल, सहकारी सींस्था, त्याींचे प्रनतननधी याींना ददली नसल्याची बाब
जून, २०१५ मध्ये ननदशशनास आली आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, फळ विक्री खरे दी सींस्था, िरणगाींि याींना बोदिड बाजार सममतीने ९९
िर्षाशच्या करारािर ददलेली जागा त्याींनी सींबींर्धत सींचालक मींडळाच्या नातेिाईकाींना
बेकायदे शीरररत्या ३० िर्षाशच्या भाडेपट्टयाने ददली आहे , हे ही खरे आहे काय,
(३)

असल्यास,

या

भाडेतत्िाच्या

जागेिर

व्यापारी

सींकुल

बाींधून

त्याचे

गाळे

बेकायदे शीरररत्या विक्री करण्यात आलेले आहे त , हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्यास, याच बाजार सममतीच्या अींतगशत उपबाजार सममती, मुक्ताई नगर येथे
सुध्दा

शेतमाल

विक्री

ि खरे दी

माके्

फी

ि पाित्यामध्ये

मोठया

प्रमाणात

अननयममतता करुन भ्रष्ाचार झालेला आहे , हे ही खरे आहे काय,
(५) असल्यास, शासनाने या प्रकरणी चौकशी केली आहे काय,
(६) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय ?
श्री. चांद्रिाांत पाटील : (१) होय.
(२) नाही. बाजार सममतीने सदरची जागा फळ विक्री खरे दी सींस्था, िरणगाींि याींना ९९
िर्षाशच्या करारािर ददलेली नसून दद.१.७.१९८० रोजी ३० िर्षाशसाठी भाडेपट्टा करारािर
ददलेली होती.त्यानींतर सदरची जागा बाजार सममतीने अन्य ७ व्यक्तीींना ३० िर्षाशच्या

भाडेपट्टयाने ददली आहे . सदर व्यक्ती या सींचालकाींचे नातेिाईक आहे त ककीं िा कसे ि
सदर व्यिहार ननयमानुसार झाला आहे ककीं िा कसे याबाबत पडताळणी सुरु आहे .

(३) नाही. सदर जागेिर ३३ गाळयाींचे बाींधकाम सुरु केले असून अद्याप विक्री झालेली
नाही.

(४) अद्याप, तशी बाब ननदशशनास आलेली नाही.
(५) प्रश्न उद््ाित नाही.
(६) प्रश्न उद््ाित नाही.

----------------जुन्नर तालुक्यातील (जज.पुणे) रस्त्त्याांची दरु िस्त्था झाल्याबाबत

(६४)

*

१०६१२

श्रीमती ददप्ती चिधरी, डॉ.सुधीर ताांबे, श्री.हररससांग राठोड,

श्री.सांजय दत्त, श्री.रामहरी रुपनिर :

सन्माननीय सािवजननि बाांधिाम (सािवजननि

पप्रमम िगळून) मांरी पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१)

जन्
ु नर तालक्
ु यातील (कज. पण
ु े) रस्त्याींची अिस्था अनतशय दयननय झाली

असल्याचे ददनाींक २७ एवप्रल, २०१५ रोजी ननदशशनास आले, हे खरे आहे काय,
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(२) असल्यास, सींबींर्धत विभागाचे या कामाकडे दल
श
होत असल्याने रस्त्यातील
ु ि
खड्डयातन
ू प्रिास करताना जनतेचा जीि मे्ाकू्ीस येत आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, रस्त्याींची दरु िस्था त्रबक् होत असूनही याकडे अिम्य दल
श
ु ि
करणाऱया विभागातील सींबींर्धताींबाबत नागररकाींनी सींताप व्यक्त केला आहे , हे ही खरे
आहे काय,
(४) असल्यास, याबाबत शासनाने काय कायशिाही केली िा करणार आहे ,
(५) अद्याप, कोणतीच कायशिाही करण्यात आली नसल्यास विलींबाची कारणे काय
आहे त ?
श्री. चांद्रिाांत पाटील : (१) अींशतः खरे आहे .
(२) ि (३) हे खरे नाही.
(४) ि (५) जन्
ु नर तालक्
ु यातील जन्
ु नर अखत्याररत रस्त्याची एकूण लाींबी ४६२.५८

कक.मी. आहे . त्यापैकी कजल्हा पररर्षद, पुणे याींच्याकडून १३६.७० कक.मी. सािशजननक
बाींधकाम विभागाकडे सन २०१३ मध्ये िगश करण्यात आलेली आहे . सािशजननक
बाींधकाम विभागाकडील मूळ लाींबी ३२५.८८ कक.मी. मध्ये डाींबरी पधतीने खड्डे भरुन

रस्ता सुकस्थतीत ठे िण्यात आला आहे . कजल्हा पररर्षदे माफशत हस्ताींतरीत झालेल्या
एकूण १३६.७० कक.मी. लाींबी मोठ्या प्रमाणात खराब झालेले आहे . अशा लाींबीतील
दरू
ु स्ती खडी ि मुरुमाने केली जाते.

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