अताराांकित प्रश्नोत्तराांची सत्तावन्नावी यादी

महाराष्ट्र ववधानसभा
ततसरे अधधवेशन, २०१५
___________

अताराांकित प्रश्नोत्तराांची यादी
प्रश्नाांची एिूण सांख्या - ५०
___________

डॉ.बाबासाहे ब आांबेडिर याांनी लांडनमधील वास्तव्य िेलेली ममारत
खरे दी िरण्याच्याया तनणणयाबाबत
(१)

९४१ (२२-१२-२०१४).

श्री.रमेश िदम (मोहोळ), श्री.जितेंद्र आव्हाड (मबांरा ा िळवा) :

सन्माननीय सामाजिि न्याय मांरी पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) राज्य ट्नचचच िल्पकार ॉ.बाााासाेच ा ंींाचॉकर याींनी लींॉनमीील ाा्तव्य कचलचली
इमारत ४० को्ी रुपयाींना खरच दी करण्याचा रनणयय लासनानच माेच स्ें ार, २०१४ मध्यच टचतला
ंेच , ेच खरच ंेच काय,
(२) अस्यास, त्यानुसार लासनानच कोणयती कायााेी कचली ाा करण्यात यचत ंेच ?
(३) नस्यास वालींााची कारणयच काय ंेच त

श्री. राििबमार बडोले (१०-०३-२०१५) :(१), (२) ा (३) स्ें ार, २०१४ मध्यच रनणयय लाला नाेीब
तथावप, ददब ३/२/२०११५ रोजी लालच्या मींरिमंमींॉब ाकीकधमध्यच, ॉ.ब ाााासाेच ा ंींाचॉकर याींनी

सन १९२१-२२ मध्यच ाा्तव्य कचलचलच लींॉन््थत १० ककीं ग्ज ेच न्री रोॉ, एनबॉब््यु, ३ ेच टर केंद्र

लासन, परराष् व्याेार मींंालय ा ाारतीय िरलव्े ाकक याीं्या मान्यतच्या तत्ातः  मान्यता
ददली ंेच ा त्या अनुगींगानच पढ
ु ील ंायक कायााेीसाी मींंी, सामा्जक न्याय याीं्या
अध्यक्षततचखाली सिमती गी त करण्यास मान्यता ददली ंेच ब
___________

महाराष्ट्र योयोधिि वविास महामांडळाच्याया (एम.आय.डी.सी) िममनी अततक्रमणमबक्त
िरणेबाबत

(२)

२४७४ (२२-१२-२०१४).

श्री.सांदीप नाईि (ऐरोली) :

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय उोयोि मांरी पुढील

(१) मेाराषर योयो गक वाकास मेामींॉबा्या ीाणयच ा नाी मींा
ु य यचथील जिमनीारील
अरतक्रमणयच े्ाून त्या जिमनी अरतक्रमणयमुत करण्याचा रनणयय ्ोयोग वााागानच नुकताच
टचतला ंेच ेच खरच ंेच काय,

वाबसब ५७ (2)
(२) अस्यास, या जिमनीार लोपॉपट्टीीारक अनचक ागापासून ाा्तव्य करीत अस्यानच
लोपॉपट्टीीारकाीं्या पुनासनाााात काय ्पाययोजना करण्यात ंली ंेच ाा करण्यात यचत
ंेच त,
(३)

नस्यास, वालींााची कारणयच काय ंेच त ?

श्री. सबभाष दे साई (०९-०३-२०१५) :(१) ा (२) मेाराषर योयो गक वाकास मेामींॉबा्या

ाागबच इ््च ् योयो गक क्षतचंातत ७६ ेच ब ंर ा ्ीब्ीबसीब योयो गक क्षतचंात १२१ब८६ ेच बंरब
क्षतचंाार अरतक्रमणय लालचलच असून, तचथच लोपॉपट्टया अ््तत्ाात ंेचतब

माब््च न्यायालय, मुींाय यचथच जनदेत या चका क्रब १,३५,३६/२००७ ेी दाखल करण्यात

ंली ेोतीब त्याअनग
ु ींगानच माब््च न्यायालयानच ददलच्या रनदा लानस
ु ार ीाणयच ्ज््यातील
लासकधय जिमनीारील अरतक्रमणयच े्वाण्याची कायााेी प्र्तावात ंेच ब मेाराषर योयो गक

वाकास मेामींॉबा्या सींचालक मींॉबा्या ददब३०/७/२०१२ रोजी लालच्या ाकीकधत द्बद्बबसी ा
ाागबच

इ््च ् या योयो गक क्षतचंाकरीता मेामींॉबामाफतत लोपॉपट्टी

पुनासन योजना

राावाण्याचा रनणयय टचण्यात ंला ंेच ब द्ब्ीबसीब योयो गक क्षतचंातील २९ लोपॉपट्टयाींपककध २
लोॉपट्टयाींतील

पां

लोपॉपट्टीीारकाींचच

पुनासन

करण्यासाी

मेामींॉबानच

नाी

मुींाय

मेानगरपािलकचस जागा ्पलब्ी करुन ददली ंेच ब तर २७ दीकाणय्या लोपॉपयायाींचच
सााक्षतणयाचच काम प्रगतीपथाार ंेच ब ाागबच
राावाण्यासाी

इ््च ् यचथील लोपडयाींचच पुनासन योजना

पां लोपॉपट्टी ीारकाींची सींख्या रन्चत करणयच, सााक्षतणय करणयच इब कामच

प्रगतीपथाार ंेच तब
(३) लागू नाेीब

___________
सोलापूर जिल्ह्यातील शासिीय/तनमशासिीय िायाणलयातील
अपांि िमणचाऱयाांवर होणारा अन्याय

(३)

२९४६ (१५-०१-२०१५).

श्री.बबनराव मशांदे (माढा) :

सन्माननीय सामाजिि न्याय मांरी

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) सोलापरू ्ज््यातील लासकधय/रनमलासकधय कायालयात अपींग कमचाऱयाींार ेोणयारच

अत्याचार ा अन्याय याााातचच रनाचदनच माबमुख्यमींंी याींना मेाराषर राज्य अपींग कमचारी (अ
तच ॉ) सींट्ना सोलापूर लाखा याींनी ददनाींक ११ नोव्ेें ार, २०१४ रोजी ददलच ंेच , ेच खरच ंेच
काय,

(२) अस्यास, सदर रनाचदनानस
ु ार लासनानच कोणयती कायााेी कचली ाा करण्यात यचत ंेच ,
(३) अोयाप कोणयतीच कायााेी कचली नस्यास, वालींााची कारणयच काय ंेच त?
श्री. राििबमार बडोले (०३-०३-२०१५) :(१) ेोय, ेच खरच ंेच ,

(२) सदर रनाचदनात नमूद कचलच्या मागण्या ज्या कायालयाींली सींाीं ीत ंेच त ती कायालयच

ज्या प्रलासकधय वााागा्या अखत्यारीत यचतात त्या प्रलासकधय वााागाींना प्र्तुत प्रकरणयी

वाबसब ५७ (3)
तातॉीनच कायााेी करण्याााात या वााागा्या ददब १८ डॉसेंार, २०१४ ्या पंान्ायच
कबवाण्यात ंलच ंेच ब
(३) प्रन ्ो्ाात नाेीब
___________
यरां िाबाद व िालना जिल्ह्यातील रािपूत भामटा व परदे शी भामटा या समािाला िातीचे
प्रमाणपर, नॉन कक्रमममलयर व वैधता प्रमाणपर दे ण्याबाबत

(४)

५८०० (१०-०४-२०१५).

अॅड.यशोमती ठािूर (ततवसा) :

श्री.अब्दल
ब सत्तार (मसल्हलोड), श्री.वविय वडेट्टीवार (रा म्हपरू ी),

करतील काय :-

सन्माननीय सामाजिि न्याय मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा

(१) यरीं गाााद ा जालना ्ज््यातील राजपूत ााम्ा ा परदच ली ााम्ा या समाजाला जातीचच
प्रमाणयपं, न.न कक्रिमिलयर ा ाकीता प्रमाणयपंासाी

असलच्या अ्ी ा लती िल थल

करण्याााात माब्थारनक लोकप्ररतरनीी ा ग्राम्थाींनी सींाीं ीताींकॉच ाारीं ाार मागणयी करण्यात
यचऊनेी अोयापी कोणयतीेी कायााेी करण्यात ंली नस्याचच माेच जानच ाारी, २०१५ मध्यच ाा
त्या दरम्यान ंढबून ंलच ंेच, ेच खरच ंेच काय,

(२) अस्यास, ्त ााातीत लासनानच कोणयती कायााेी कचली ाा करण्यात यचत ंेच ,
(३)

नस्यास, वालींााची कारणयच काय ंेच त ?

श्री. राििबमार बडोले (३०-०७-२०१५) :(१) ेच खरच नाेीब

(२) मेाराषर राज्यातील अनस
ु ू चत जाती, वाम
ु त जाती, ा्या जमाती, इतर मागासाग ा
वालचग

प्रागाची

यादी

अोयाात

करण्यात

ंली

असून

ती

लासन

पं

क्रबसींकधणय-

२००८/यादी/प्रबक्रब५५३/मााक-५, ददब२६ स्ें ार, २००८ अन्ायच प्रिसध्द करण्यता ंली ंेच ब
सदर यादीतील “वामुत जाती-अ” या प्रागामध्यच अबक्रब१० ार “राजपूत ााम्ा” या जातीची
नोंद असून सदर जातीची तत्सम जात म्ेणयून “परदच ली ााम्ा” या जातीची नोंद ंेच ब

केंद्र लासना्या रनदा लानस
ु ार या वााागा्या ददब६/२/२०१० ्या लासन रनणययान्ायच

वामुत

जाती

ा्या

जमाती

या

प्रागातील

व्यतीींना

अथाा

त्याीं्या

कु्ूींरिमायाींना

ददब२१/११/१९६१ रोजी ाा तत्पूाी त्याींचा राज्यातील सासाीारणय रदेाास असण्याची अ् ा

ददब२५/३/२०१३ ्या लासन पिरपंकान्ायच न.न कक्रिमिलअर ााातचच रनकग वादेत करण्यात
ंलच ंेच तब तसचच माबसाो्च न्यायालयाचच रनदा ल ा सन २००१ चा मेाराषर अ ीरनयम
क्रमाींक २३ नस
ु ार मेाराषर अनुसू चत जाती, वामुत जाती, ा्या जमाती, इतर मागासाग
ा वालचग मागास प्राग (जातीचच प्रमाणयपं दच ण्याचच ा त्या्या पॉताबणयीचच वारनयमन) रनयम
२०१२ वादेत करण्यात ंलच ंेच तब त्यानस
ु ार जात प्रमाणयपं दच णयच ा त्या्या पॉताबणयीचच
कामकाज करण्यात यचतबच

वाम
ु त जाती ा ा्या जमाती या प्रागातील व्यती ेया ्दररनााेाकिरता ा्कींती

करत अस्यानच त्याींना जातीचच प्रमाणयपं िमबण्यासाी

सोयीचच व्ेााच याकिरता तच ज्या

दीकाणयी ाा्तव्य करीत असतील त्या गाा्या ग्रामपींचायती्या ग्रामसचाकानच ददलचलच प्रमाणयपं

वाबसब ५७ (4)
एक पुरााा म्ेणयून ग्रा्य ीरण्याााात्या सूचना ददब१/१०/२००८ ्या लासन रनणययामध्यच
ददलच्या ंेच तब

(३) प्रन ्ो्ाात नाेीब
___________
राज्यातील मािावि य ववोयाथयाांच्याया वस्तीिह
ब ानात वाढ िन न आधकणि तरतद
ब
ा ाच्याया अनद
उपलब्ध िन न दे ण्याबाबत

(५)

६३४५ (१०-०४-२०१५).

श्री.बाबबराव पाचणे (मशन र) :

सन्माननीय सामाजिि न्याय

मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) राज्यातील मागासागीय वाोयाथयाां्या अनुदानीत ा्तीगे
ा ा्या अनुदानात ााढ करुन
ं थक तरतुद ्पलब्ी करुन दच ण्याची मागणयी पुणयच ्ज्ेा अनुदारनत ा्तीगे
ा सीं्था चालक
असोलीएलन्या ातीनच ददनाींक ७ जानचाारी, २०१५ रोजी सामा्जक न्याय मींंी मेोदयाींना
ददलच, ेच खरच ंेच काय,
(२) अस्यास, राज्यात सामा्जक न्याय वााागामाफतत तालुया्या दीकाणयी मागासागीय
मुला-मुलीींसाी अनुदानीत ा्तीगेा च सुरु करण्यात ंली ंेच , ेच खरच ंेच काय,

(३) अस्यास, पुणयच ्ज््यातील िलरुर तालुयामध्यच मागासागीय वाोयाथयाांसाी (मुलाींसाी )
कोणयतचेी ा्तीगे
ू त्याीं्या राेण्यासाी सामा्जक न्याय वााागाचच ा्तीगे
ा ्पलब्ी नसन
ा
सुरु करणयचााात लासन ्तराारुन कचलचली कायााेी ाा लासनाची प्ररतकक्रया

काय ंेच?

(४) नस्यास, वालींााची कारणयच काय ंेच त

श्री. राििबमार बडोले (२४-०७-२०१५) :(१) अला प्रकारचच रनाचदन प्रात ला्याचच ंढबून यचत
नाेीब

(२) राज्यात एकूणय २३८८ मागासागीय मुला-मुलीींची अनुदानीत ासतीगे
ा च कायरत ंेच त,

(३) िलरुर तालुयातील तबच गाा ढमढरच यचथच समता िलक्षतणय सीं्था सींचािलत समता वाोयाथी
ासतीगे
ा कायरत ंेच ब

(४) प्रन ्ो्ाात नाेीब
___________
िोल्हहापूरसह मतर जिल्ह्यात बनावट िातवैधता पडताळणी प्रमाणपर
दे ण्यात येत असल्हयाबाबत

(६)

७१०३ (०९-०४-२०१५).

श्री.रािेश क्षीरसािर (िोल्हहापूर उत्तर), डॉ.सबजित ममणचेिर

(हातिणांिले), श्री.प्रिाश आबबटिर (राधानिरी), श्री.उल्हहास पाटील (मशरोळ) :

सन्माननीय

सामाजिि न्याय मांरी पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) को्ेापुरसे कुंींदााॉ, जयिसींगपूर, साींगली, िमरज, कराॉ, साता-यातीलेी सुमारच ७० पचक्षता
अ ीक गरजूींना ानाा् जाताकीता पॉताबणयी प्रमाणयपंाींची खकरात करण्यात ं्याचच माेच
डॉसेंार, २०१४ ्या लचा््या ंीाॉयात रनदलनास ंलच ंेच , ेच खरच ंेच काय,
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(२) अस्यास, एकधकॉच ानाा् जाताकीता पॉताबणयी प्रमाणयपं ाा्त असताींना याच
कायालयात एसबएमबलोदेया ज्युरनअर क.लचजमीून ददनाींक १२ नोव्ेें ार, २०१० रोजी जााक

क्रमाींक ११४/२०१०-११ ेा प्र्ताा दाखल ेोऊन चार ागानींतरेी जाताकीता प्रमाणयपं िमबालचलच
नस्याचच नुकतचच रनदलनास ंलच ंेच, ेच ेी खरच ंेच काय,

(३) अस्यास, ्त ााग (१) मध्यच पोिलसाींनी ंतापयांत ककती जणयाींना कोणयत्या कलमान्ायच
अ्क कचली ंेच ,

ा त्याीं्याार कोणयती कारााय कचली ाा करण्यात यचत ंेच , तसचच ्त

ााग (२) ्या प्रकरणयी लासनानच कोणयती कार्यवाही कचली ाा करण्यात

यचत ंेच ,

(४) नस्यास, वालींााची कारणयच काय ?
श्री. राििबमार बडोले (२९-०७-२०१५) : (१) ेच खरच ंेच ब

(२) ेच खरच नाेीब

सदर प्र्तााान्ायच एकूणय ३१ अज प्रात लालच ेोतचब त्यातील २६ अजदाराींना ाकीता

प्रमाणयपंच रनगिमत करण्यात ंलचली ंेच ब ्ािरत ५ पककध १ प्रकरणय न्तीाध्द असून ४

अजदाराीं्या अजाची नोंद सींगणयकधय अिालचखात ंढबून यचत नाेीब सींाीं ीत अजदाराींनी
व्याासारयक अ्यासक्रमास प्राचल टचतला अस्यास ा त्याप्रमाणयच अज सादर कच्यास
रनयमानुसार कायााेी करण्यात यचयलब

(३) खो्या ा ानाा् स्या ंणणय ््ॅं पचा ाापर करुन ानाा् जाताकीता प्रमाणयपं तयार
करणयच या प्रकरणयी पोिलसाींनी एका व्यतीस अ्क कचली असून त्या्याार ााबदीं बवाबसब कलम
४२०, ४१९, ४६८ ा ४७० अन्ायच गन्
ु ेा दाखल करण्यात ंला ंेचब तसचच सदर गुन्ेाचच कामी

वााागीय जाती प्रमाणयपं पॉताबणयी सिमती क्रब२ को्ेापूर या कायालयातील करनषी
िलवपकास अ्क करण्यात ंली असून त्याला रनलींरिमात करण्यात ंलच ंेचब
(४) प्रन ्ो्ाात नाेीब

___________
रायिड जिल्ह्यातील पेण अबणन बीिेतील िमणचा-याांना िेल्हया १४ महहन्यापासून
वेतन ममळाले नसल्हयाबाबत

(७)

७१६९ (१०-०४-२०१५).

श्री.मनोहर भोईर (उरण) :

गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

सन्माननीय सहिार मांरी पुढील

(१) रायगॉ ्ज््यातील पचणय अान ाककचतील कमचा-याींना गच्या १४ मदेन्यापासून ाचतन

िमबालचलच नस्याचच माेच डॉसेंार, २०१४ मध्यच ाा त्या दरम्यान रनदलनास ंलच ेच खरच ंेच
काय,

(२) अस्यास, या कमचा-याींचच थककत ाचतन तातॉीनच दच ण्यासींदाात कोणयती कायााेी कचली ाा
करण्यात यचत ंेच ,
(३) तसचच या कामगाराीं्या इतरेी मागण्यासींदाात लासनानच कोणयता रनणयय टचण्यात ंला
ंेच ,
(४) अोयाप कोणयताच रनणयय लाला नस्यास, वालींााची कारणयच काय ंेच त ?
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श्री. चांद्रिाांत पाटील (१५-१०-२०१५) :(१) ेोयब
(२) ा (३) पचणय अान ाककच्या प्रलासक मींॉबानच ीराा करुन ाककचतील कमचाऱयाींना चार
मदेन्याचच थकधत ाचतन (फतचब्रुाारी २०१५ मध्यच ऑ्ोार २०१३ चच १ ाचतन, माच २०१५ मध्यच
नोव्ेें ार २०१३ ा डॉसेंार २०१३ चच २ ाचतन ा एवप्रल २०१५ मध्यच जानचाारी २०१४ चच १ ाचतन)

ददलचलच ंेचब सेकारी ाकक नारनमाणय कमचारी सचना ा श्रीबरनतीन ाा्कर काबणय, ाककचचच
कमचारी याींनी ाचतनास ेोणयारा वालींा, सचाारनात्ा त ंणणय राजीनामा ददलच्या कमचाऱयाींची दच णयी

इत्यादीााात माब््च न्यायालय, मींा
ु य यचथच दााा क्रब९५८४/२०१४ दाखल कचलचला असन
ू सदर
दााा न्यायालयात प्रलींरिमात ंेचब साा कमचाऱयाीं्या इतर मागण्यासींदाात कोणयताेी रनणयय
टचण्यात ंलचला नाेीब
(४) प्रन ्ो्ाात नाेीब
___________
राज्यातील बांद पडलेल्हया १०७ सहिारी बॅंिातील
किबािीदाराांिडील वसबलीबाबत
(८)

७२२४

(१०-०४-२०१५).

श्री.प्रिाश

आबबटिर

(राधानिरी),

श्री.रािेश

क्षीरसािर

(िोल्हहापरू उत्तर), श्री.वैभव नाईि (िबडाळ), श्री.भरतशेठ िोिावले (महाड), श्री.सदा सरवणिर
(माहहम), श्रीमती माधबरी ममसाळ (पवणती), श्रीमती मोतनिा रािळे (शेविाांव - पाकड ) :
सन्माननीय सहिार मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) राज्यातील १०७ सेकारी ाॅका ाींद असून ाींद पॉलच्या ७६ ाककाींनी गच्या ३ ागात िरलव्े
ाककचला ंपला रतमाेी अेााल सादर कचला नाेी, ेच खरच ंेच काय,

(२) अस्यास, िरला ाककचला ३ मदेन्यात अेााल पाीवाणयच ाींीनकारक असन
ू ेी काेी ाककानी
ंपला रतमाेी अेााल पाीवाला नस्यानच त्या ाककाार लासनानच कोणयती कायााेी कचली ाा
करण्यात यचत ंेच ,

(३) तसचच ाींद पॉलच्या १०७ सेकारी ाककातील ककती थकााकधदाराींकॉून ासूली करण्यात
ंली ंेच ा ककती ग्राेकाींना त्याींचच पकसच दच ण्यात ंलच ंेच त,

(४) अस्यास, अजून ककती थकधत कज ासूल करण्याचच िल्लक ंेच ा याकॉच दल
ु क्षत
करणया-या यींंणयचार लासनानच कोणयती कारााय कचली ाा करण्यात यचत ंेच ,

(५) नस्यास, वालींााची कारणयच काय ंेच त ा ्त दोन्ेी प्रकरणयाााात्या कायााेीची
सोय््थती काय ंेच ?
श्री. चांद्रिाांत पाटील (१५-१०-२०१५) : (१) नाेीब
अासायनातील ाककाींनी िरलव्े ाककचस रतमाेी अेााल सादर करणयच ाींीनकारक नाेीब परीं तु

अासायनातील ाकका िरलव्े ाककचचा ्पक्रम असलच्या DICGC (डॉप.णल् इन्लुरन्स क्रचडॉ्
गॅरीं्ी क.पोरच लन) याींना दर तीन मदेन्याींनी अेााल सादर करतातब
(२) प्रन ्ो्ाात नाेीब
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(३) सुमारच ५१,८०४ थकााकधदाराींकॉून ासुली करण्यात ंली ंेच ब तसचच सम
ु ारच ७३,११६
ीच ाीदाराींना त्याीं्या ीच ाी परत करण्यात ंलच्या ंेच तब

(४) सम
ु ारच रुब१,३९,८३३ लाख थकधत प्रकरणयाींची कजासल
ु ी करण्याचच िल्लक ंेच ब सींाीं ीत
थकााकधदाराींकॉून कजदाराींवारुध्द अासायकाींनी

ासुली दाखलच/ेुकुमनामच, जती, िललाा
पध्दतीनच ासुली कायााेी कचली ंेच ा करण्यात यचत ंेच ब त्यामब
ु च दल
ु क्षत करणयाऱया यींंणयचार
कारााय करण्याचा प्रन ्ो्ाात नाेीब
(५) प्रन ्ो्ाात नाेीब
___________
राज्यातील मातांि समािाच्याया आधकणि आणण सामाजिि वविासासाठी स्कापन िरण्यात
आलेल्हया महामांडळात िैरव्यवहार िरण्यात आल्हयाबाबत
(९)

७७१२ (०९-०४-२०१५).

श्री.अबू आिमी (मानखद
ू ण मशवािीनिर) :

सन्माननीय

सामाजिि न्याय मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) राज्यातील मातींग समाजा्या ं थक ंणणय सामा्जक वाकासासाी ्थापन करण्यात
ंलच्या अण्णयाााऊ साीच वाकास मेामींॉबात सम
ु ारच ५०० को्ीींचा गकरव्याेार करण्यात
ं्याचच माेच ऑ्ोार, २०१४ मध्यच

ाा त्यादरम्यान रनदलनास ंलच, ेच खरच ंेच काय,

(२) अस्यास, यासींदाात ्थारनक लोकप्ररतरनीी (्ोगीर) याींनी माबमुख्यमींंी, माबसामा्जक

न्याय मींंी, माबमुख्य स चा याींना ददनाींक १८ नोव्ेें ार, २०१४ रोजी ाा त्यासुमारास रनाचदन
ददलच ंेच , ेच खरच ंेच काय,

(३) अस्यास, ्त ााातीत लासनानच चौकली कचली ंेच काय ा त्यात काय ंढ़्बून ंलच
तसचच चौकलीअींती दोगीींार कोणयती कारााय करण्यात ंली ाा यचत ंेच ,
(४) नस्यास, वालींााची कारणयच काय ंेच त ?
श्री. राििबमार बडोले (१७-०७-२०१५) : (१) अींलतः  खरच ंेच ब
(२) ेोयब

(३) ा (४) सदर प्रकरणयी वााागीय ्तराार ा सीबंयबॉीब माफतत चौकली सरु
ु ंेचब
___________
नामशि जिल्ह्यात सामाजिि न्याय ववभािामये बनावट िात वैधता प्रमाणपरे
ववतरीत िेली िात असल्हयाबाबत
(१०)

७७१३ (०९-०४-२०१५).

श्री.अबू आिमी (मानखूदण मशवािीनिर) :

सन्माननीय

सामाजिि न्याय मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) नािलक ्ज््यात सामा्जक न्याय वााागामध्यच जात पॉताबणयी प्रमाणयपंासाी अज
सादर कचलच्या अजदाराींना तचथील दलालाींकॉून ानाा् जात वैधता प्रमाणयपंच वातरीत कचली
जात अस्याचच माेच स्ें ार, २०१४ मध्यच रनदलनास ंलच, ेच खरच ंेच काय,
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(२) अस्यास, ्त प्रकरणयी वााागीय ्तराार ंीसद्यीय सिमती्या अेाालानुसार ककती
दोगीींार ाा लासकधय कमचा-याींार प्रलासकधय/ दीं ॉात्मक कारााय

करण्यात ंली ाा यचत

ंेच ,
(३) नस्यास, वालींााची कारणयच काय ंेच

?

श्री. राििबमार बडोले (२४-०७-२०१५) :(१) ेच खरच ंेच ब

(२) पोलीस ्पअ ीक्षतक (दक्षतता पथक) याीं्यामाफतत चौकली करण्यात यचत असून नागिरकाींनी

ाोगस प्रमाणयपंाींपासन
सााीान राेण्याााात राज्य्तराारुन ातमानपंामध्यच जादेरात
ू
दच ण्यात ंली ंेच ब

तपासाअींती एकूणय तीन जाताकीता प्रमाणयपंच ानाा् अस्याचच रनदलनास ंलचब

त्यातील एका प्रकरणयात ्पवााागीय अ ीकारी, िलरपूर ्जबीुबच याींनी ानाा् ाकीता प्रमाणयपं

सादर कच्याप्रकरणयी सींाीं ीतावारुध्द िलरपरू पोलीस ््च लन यचथच गन्
ु ेा दाखल कचला असन
ू
्ािरत दोन प्रकरणयात चौकली चालू ंेच ब
(३) प्रन ्ो्ाात नाेीब

___________
योयोधिि सहिारी सांस्काांना शासनाने हदलेल्हया अनद
ब ानामये
झालेला िैरव्यवहार

(११)

९१७८ (०९-०४-२०१५).

श्री.अबू आिमी (मानखूदण मशवािीनिर) :

सन्माननीय

सामाजिि न्याय मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१)

सींत

तक
ु ाराम

मागासागीय

योयो गक

सेकारी

सीं्था

कोराली

(्जबसोलापूर),

ॉ.बाााासाेच ा ंींाचॉकर मागासागीय योयो गक सेकारी सीं्था, मींगबाचढा, (्जबसोलापूर),
मेात्मा गाींीी मागासागीय योयो गक सेकारी सीं्था, ााटोली, (्जब सोलापूर), मेात्मा फतुलच

मागासागीय योयो गक सेकारी सीं्था, (्जबसोलापूर) या सीं्थाींना लासनानच ददलच्या
अनुदानामध्यच गकरव्याेार करण्यात ंला ंेच , ेच खरच ंेच काय,

(२) अस्यास, ्त प्रकरणयी लासनानच चौकली कचली ंेच काय , अस्यास, चौकलीत काय
ंढबून ंलच ा दोगी ंढबून यचणयाऱया सीं्थाींार लासनानच कोणयती कारााय कचली ाा करण्यात
यचत ंेच,

(३) नस्यास, वालींााची कारणयच काय ंेच त ?
श्री. राििबमार बडोले (०१-०७-२०१५) :(१) ा (२) नाेीब

सदर सीं्थाींचच अींकच्ााणय करुन लासनास १ मदेन्यात अेााल सादर करण्यास सेकार

वााागास अागत करण्यात ंलच ंेच ब सेकार वााागाकॉून अींकचक्षतणय अेााल अोयाप अप्रात
ंेच ब तसचच प्रादच िलक ्पायुताीं्या अध्यक्षततचखालील चौकली सिमतीनच ददलच्या अेाालानुसार

मेात्मा फतुलच मागासागीय योयो गक सेकारी सीं्थचवारुध्द गन्
ु ेा दाखल करण्याााात
सींाीं ीत ्ज््या्या सेायकयक ंयुताींना कबवाण्यात ंलच ंेच ा दोगी सीं्थचवारुध्द
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सेकारी सीं्था कायोयाींतगत गुन्ेा दाखल करण्यात यााा असच ्ज्ेा ्परनाींीक, सेकारी
सीं्था याींना कबवाण्यात ंलचलच ंेच ब
(३) प्रन ्ो्ाात नाेीब
___________
परभणी जिल्ह्यातील पेंडब (ख)ब ता.पालम येकील आचायण ववनोबा भावे प्राकममि आश्रमशाळा
बेिायदे शीरपणे हलववण्यात आल्हयाबाबत

(१२)

१०४८९ (०९-०४-२०१५).

श्री.ओमप्रिाश ऊर्ण बच्याचू िडू (अचलपरू ) :

सन्माननीय

सामाजिि न्याय मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) पराणयी ्ज््यातील पेंॉु (खु) (ताबपालम) यचथील ंचाय वानोाा ाााच प्राथिमक
ंश्रमलाबा ाचकायदच शीरपणयच मौबानास यचथच ेलवाण्यात ंली ंेच , ेच खरच ंेच काय,

(२) अस्यास, रनयमानुसार ंश्रमलाबा ज्या गााासाी मान्य करण्यात ंली ंेच , रतथुन
ेलवाण्याची पराानगी नसताींनाेी या ्थानाींतरणयाकॉच अ ीका-याींनी दल
ु क्षत कचलच, ेच खरच ंेच
काय,

(३) अस्यास, ेी ंश्रमलाबा ्थानाींतरीत कच्यामुबच पेंॉु (खु) ा पेंॉु (ाु) या गाााींतील

वाोयाथयाांचच नक
ु सान ेोत अस्यानच ेी ंश्रमलाबा पुन्ेा पेंॉु (खु) यचथच ्थानाींतरीत करण्यात
यााी अली मागणयी ्थारनक लचतक-याींनी माबमुख्यमींंी याींचक
च ॉच ददनाींक २० नोव्ेें ार, २०१४
रोजी ाा त्यासम
ु ारास कचली, ेच खरच ंेच काय,

(४) अस्यास, ्त ााातीत लासनानच काय कायााेी कचली ाा करण्यात यचत ंेचब तसचच
याकॉच दल
ु क्षत करणयाऱ्र्ा अ ीकाऱयाींार काय कारााय करणयार ंेच, तसचच ेी ंश्रमलाबा
(खु) या मुब्थानी सुं करण्यासींदाात लासन काय कारााय करणयार ंेच ,

पेंॉु

(५) नस्यास, वालींााची कारणयच काय ंेच त ?

श्री. राििबमार बडोले (०४-०८-२०१५) :(१), (२), (३) ा (४) लासन रनणयय ददब १८ब०९ब१९९६

पिरिलष् मीील अबक्रब ३१ अन्ायच सय
ु ोदय सचाााााी सीं्थचस मौजच पेंॉू (खबु ), ताबपालम

्जबपराणयी या दीकाणयी वाजााज प्राथिमक ंश्रमलाबा सन १९९६-९७ या लकक्षतणणयक ागापासून
सुरु करण्यास मान्यता दच ण्यात ंली ंेच ब मौजच पेंॉु (ख.ु ) ताबपालम, ्जबपराणयी या

ंश्रमलाबच ्या दीकाणयी पाणयी ्ीं चायमब
ु च यचणया-या अॉीअॉचणयी लक्षतात टचऊन ददब१२ब०६ब२००३
अन्ायच सदरची ंश्रमलाबा ेी मौजे ानादा, ताबपालमब्ज पराणयी या दीकाणयी अ्ी ा
लती्या अीीन राेून ्थलाींतरणयास पराानगी दच ण्यात ंली ंेच ब सदर लासन रनणयय वारुध्द
या चका क्रब ३०१० दाखल कचली असता माब ््च न्यायालयानच ददब ०२ब०४ब२००४ रोजी लासन
रनणयय ददब१२ब०६ब२००३ चच ंदच ल रद्द केले. त्यामब
ु च सदर रनणययानस
ु ार सदर ंश्रमलाबा, ेी
मौजच पेंॉू (खबु ) ताबपालम, ्जबपराणयी या मब
ु ्याच दीकाणयी चालू ंेच ब
(५) प्रन ्ो्ाात नाेीब

___________
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िोल्हहापूर येकील ववभािीय िात पडताळणी सममतीिडे िातवैध
ता प्रमाणपरे प्रलांबबत असल्हयाबाबत

(१३)

१२८४० (१०-०४-२०१५).

(िोल्हहापरू

उत्तर)

श्री.प्रकाश

डॉ.सबजित ममणचेिर (हातिणांिले), श्री.रािेश क्षीरसािर

आबिटकर

(राधानगरी),

श्री.उल्हास

पाटील

सन्माननीय सामाजिि न्याय मांरी पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(शशरोळ) :

(१) को्ेापूर यचथील वााागीय जात पॉताबणयी सिमतीकॉच ेजारो वाोयाथी, नोकरदार याींची
जाताकीता प्रमाणयपंच प्रलींरिमात ंेचत, ेच खरच ंेच काय,

(२) अस्यास, यामब
ु च या ्मचदााराींना नोकरीार ाा मेावाोयालयाींतील प्राचलाकिरता अनचक
अॉचणयी यचतात ेच ेी खरच ंेच काय,

(३) अस्यास, या अजदाराीं्या असेायतचचा फतायदा टचऊन तचथच जातपॉताबणयीचा अथपूणय
व्याेार चालत अस्याचच माेच नोव्ेें ार, २०१४ ्या सुमारास रनदलनास ंलच ेच खरच ंेच
काय,

(४) अस्यास, या सींदाात लासनानच चौकली कचली ंेच काय, त्यात काय ंढबून ंलच ा
चौकलीनुसार पुढच कोणयती कारााय कचली ाा करण्यात यचत ंेच ?
(५) नस्यास, वालींााची कारणयच काय ंेच

श्री. राििबमार बडोले (१४-०८-२०१५) : (१) ेच खरच ंेच ब

(२) ा (३) ेच खरच नाेीब
(४)

पो््ाोाारच

जाताकीता

प्रमाणयपंाींचच

ाा्प

करण्यात

यचत

असन
ू

रमणमणयध्ानीारुन

एसएमएसोाारच जाताकीता प्रमाणयपं तयार अस्याचच सींाीं ीत अजदाराींना कबवाण्यात ंलच
ंेच ब तसचच जाताकीता प्रमाणयपंाची यादी ॉ.बाााासाेच ा ंींाचॉकर सींलोीन ा प्रिलक्षतणय सीं्था,
पुणयच याीं्या सींकचत्थबाार प्रिसध्द करण्यात ंली असून ातमानपंातूनेी याााात प्रिसध्दी
दच ण्यात ंली ंेच ब यािलााय जाताकीता प्रमाणयपं ाा्पाची वालचग मोहहम दच खील अनचकाचबा
राावाण्यात ंली ंेच ब
(५) प्रन ्ो्ाात नाेीब
___________
मांरालयातील व मा. मांत्रयाांच्याया तनवासातील नुतनीकरणावर
लाखो न पयाांचा खचण िेल्हयाबाबत

(१४)

१३२९४ (१०-०४-२०१५).

श्री.त्रयांबिराव मभसे (लातूर ग्रामीण), श्री.अममत ववलासराव

दे शमबख (लातूर शहर), श्री.हदलीप वळसे-पाटील (आांबेिाव), श्री.रमेश िदम (मोहोळ), श्री.जितेंद्र
आव्हाड (मांरा 
ब ा िळवा) :

सन्माननीय सावणितनि बाांधिाम (सावणितनि उपक्रम विळून) मांरी

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) राज्यात माबमख्
ु यमींंी तसचच सा मींंीमेोदयाींना का्कसरीचच ंदच ल असतानाेी मींंी
मेोदयाींनी मींंालयातील ा रनाासातील फतनीचर ंणणय सजाा्ीसाी

लाखो रुपयाींचा खच

केल्र्ाचे ददनाींक १ जानचाारी, २०१५ रोजी ाा त्यासुमारास रनदलनास ंलच ंेच , ेच खरच ंेच
काय,

वाबसब ५७ (11)
(२) अस्यास, नुतनीकरणया्या कामाचच कोणयतचेी अींदाजपंक नसतानाेी ्त दालनाींार
लाखो रुपयच खच करण्याची कारणयच काय ंेच त, तसचच ंतापयांत मींत्रयाीं्या दालना्या
नत
ु नीकरणया्या कामाार ंतापयांत ककती रुपयच खच करण्यात ंलच ंेच त,

(३) तसचच राज्यमींंी मींॉबातील कॅरिमानच् मींत्रयाींनी ंप्या ाींग्या्या नुतनीकरणयाची माब

मुख्यमींंी याींनी ीराून ददलच्या ३ लाखापचक्षता अ ीक ककीं मतीची कामच य-्ें ॉिीं रींग पध्दतीनच न
करता ंप्या

मजीनुसार कचली ंेच त, ेच ेी खरच ंेच काय,

(४) अस्यास, याााात लासनानच चौकली कचली ंेच काय, चौकलीत काय ंढबून ंलच ा
तदनस
ु ार लासनानच कोणयती कायााेी कचली ाा करण्यात यचत ंेच ,
(५) नस्यास, वालींााची कारणयच काय ंेच त ?

श्री. चांद्रिाांत पाटील (१३-१०-२०१५) : (१) ेच खरच नाेीब
(२) ेच खरच नाेीब
दालनाीं्या नुतनीकरणयाची कामच ेी माब मींंी मेोदयाीं्या मागणयीनुसार अींदाजपंकच मींजूर
कच्यानींतरच करण्यात ंली ंेचतब सच
ु वालचली कामच पूणय लाली असून अोयाप खच पडलेला
लालचला नाेीब

(३) सदर कामच लासना्या प्रचिलत पद्धतीनुसार मजूर सेकारी सीं्थाीं्या माफतत करण्यात
ंली ंेच तब

(४) ा (५) प्रन ्द्रात नाेीब
___________
भबवविास बीिेमधील सेवातनवत्ा त अधधिाऱयाांना हदनाांि १ र्ेरा बवारी, १९९८ पासूनचा अततररक्त
महािाई भत्ता व त्या अनबषांिाने मतर रक्िमा ममळण्याबाबत

(१५)

१३९०३ (१५-०५-२०१५).

श्री.हररष वपांपळे (मबततणिापूर) :

सन्माननीय सहिार मांरी

पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) ाुवाकास ाककचमीील सचाारनात्ा त अ ीकाऱयाींना ददनाींक १ फतचब्रुाारी, १९९८ पासूनचा
अरतिरत मेागाय ात्ता ा त्या अनग
ु ींगानच इतर रकमा िमबण्याााात ्थारनक लोकप्ररतरनीी

(मुरतजापूर) याींनी ददनाींक ४ डॉसेंार, २०१४ ा ददनाींक १० जानचाारी, २०१५ रोजी माबमुख्यमींंी
मेाराषर राज्य याींनी रनाचदन दच ऊन मागणयी कचली ंेच , ेच खरच ंेच काय,

(२) अस्यास, ्त मागणयीनुसार सदरेू सचाारनात्ा त कमचाऱयाींचा अरतिरत मेागाय ात्ता
ा इतर रकमा िमबण्याााात लासनानच कोणयता रनणयय टचतला ंेच ,
(३) अोयाप रनणयय टचतला नस्यास वालींााची कारणयच काय ंेच त ?
श्री. चांद्रिाांत पाटील (१५-१०-२०१५) :(१) ेोयब
(२) ा-ू वाकास ाककाााात मींंीमींॉब ्पसिमती्या िलफतारली नस
ु ार ददब१२.२.२०१५ रोजी्या
मींंीमींॉब ाकीकधत ीोरणयात्मक रनणयय टचण्यात ंला असन
ू त्याअनग
ु ींगानच ददब२४.७.२०१५ रोजी
लासन रनणयय रनगिमत करण्यात ंला ंेच ब
(३) प्रन ्ो्ाात नाेीब
___________
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राज्यातील सत
ब ार समािाच्याया मािण्याांबाबत
(१६)

१४३४० (०९-०४-२०१५).

श्री.ओमप्रिाश ऊर्ण बच्याचू िडू (अचलपूर) :

सन्माननीय

सामाजिि न्याय मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) ्ज्ेा सत
ु ार समाज समन्ाय सिमती, अमरााती याींनी सत
ु ार समाजा्या मागण्याींााात
माबमुख्यमींंी याींना रनाचदनच ददली ंेच त, ेच खरच ंेच काय,

(२) अस्यास, लासनानच मागील ३ ागात सुतार समाजा्या मागण्याींसींदाात कोणयती कायााेी
कचली ंेच ,

(३) नस्यास, वालींााची कारणयच काय ंेच त ?
श्री. राििबमार बडोले (१३-१०-२०१५) : (१) ेोयब

(२) सुतार समाजा्या वााागास प्रात लालच्या रनाचदनातील मागण्या ाचगाचगयाया वााागाली

सींाीं ीत अस्यामुबच ंायक त्या कायााेी किरता सींाीं ीत वााागाींना पाीवाण्यात ं्या
ंेच तब

(३) प्रन ्ो्ाात नाेीब
___________
मसांदखेडरािा ते मेहिर (जि.बल
ब ढाणा) महामािाणवर पळसखेड चक्िा मशवारात
आयशर पबलावरून िोसळून झालेला अपघात

(१७)

१४८६० (१०-०४-२०१५).

डॉ.शमशिाांत खेडि
े र (मसांदखेड रािा) :

सन्माननीय

सावणितनि बाांधिाम (सावणितनि उपक्रम विळून) मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय
:-

(१)

िसींदखचॉराजा

तच

मचेकर

(्जबाुलढाणया)

मेामागाार

पबसखचॉ

चका

िलाारात

ददनाींक १७ नोव्ेें ार, २०१४ रोजी ्मा्रनच ारलचला रक ंयलर पुलाांन कोसबून अपटात
लाला, ेच खरच ंेच काय,

(२) तसचच अज्ञात ााेनानच दोन दच
ु ाकध ्ााराींना ट्ना ारील दीकाणयीच ददनाींक २८ नोव्ेें ार,
२०१४ रोजी टॉली ंेच , ेच खरच ंेच काय,

(३) अस्यास, सदर दीकाणयी ाारीं ाार अपटात ेोत अस्यामुबच ारील ाबणयाार दोन्ेी ााजूला

गतीरोीक ासवाण्यासाी र्त्यातील खडॉच ाुजवाण्यासाी लासनाकॉून कोणयती ्पाययोजना
कचली ंेच ाा करण्यात यचत ंेच ?

श्री. चांद्रिाांत पाटील (२८-०९-२०१५) : (१) ेोयब
(२) ेोयब
(३) पुलाचच दीकाणयी दोन्ेी ााजस
गरतरोीक ासाून सच
ू
ू ना फतलक ा रच डॉयम ॉचलीनच्स
लााण्यात ंलच ंेच तब साय् Distance ााढवाण्यासाी अॉथबा ंणयणयाऱया लाॉाीं्या फताींोया
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तोॉण्यात ंलच्या ंेच तब ाुलढाणया ्ज््यातील या र्त्या्या लाींाीतील १०० ्कच खडॉच
ददब१५.६.२०१५ पूाी पूणयपणयच ारण्यात ंलच ंेच तब

___________
िपालेश्वर पतसांस्केतील ठे वीदाराांना त््ाांची ठे वी दे ण््ािाित
(१८)

१५०२६ (१०-०४-२०१५).

श्रीमती दे वयानी र्राांदे (नामशि मय) :

सन्माननीय

सहिार मांरी पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१) सन २००० सालापासन
ू ाींद पॉलच्या कपालचार पतसीं्थचतील एकूणय २२७६ ीच ाीदाराींचच
ंपयच १६,४०,९४,३५९/- अदयापेी ीच ाीदाराींना परत िमबालचलच नाेी, ेच खरच ंेच काय,

(२) अस्यास, सेकार खात्यामाफतत ददब १३ ऑ्ोंार, २०१० रोजी ाा त्या सुमारास पकसच
ााकध असलच्या ीच ाीदराींनी सींपक करण्यासींदाातील जादेरात काढण्यात ंली ेोती, ेच खरच
ंेच काय,
(३) अस्यास, कपालचार सीं्थच्या नाााार असलचली मालमत्ता िसल करण्यात ंली ंेच
काय, तसचच सदर जप्त करण्यात ंलच्या मालमतचचा लासनानच िललाा कंन त्यामाफतत
िमबालचली रकम ीच ाीदाराींना परत दच ण्यात ंली ंेच
(४) नस्यास, वालींााची कारणयच काय ंेच त

काय,

व र्ाबाबतची सद्र्:स्थिती कार् आहे ?

श्री. चांद्रिाांत पाटील (०५-१०-२०१५) : (१) अींलत: खरच ंेच
श्रीब कपालचार नाबसेबपतबसीं्था मब, नािलक या सीं्थचचच दतराारुन सीं्थचचच ५४६
ीच ाीदाराींचच एकूणय रुब३१,००,३४४/- इतकध रकम ीच ाीदाराींना अदा करणयच ााकध ंेच ब सदर
सीं्थचचच तत्कालीन अध्यक्षत ा पदा ीकारी याींनी सीं्थचचच नाााली साीम समाींतर अली क्रचॉी्

गींगाजबी नाााची ीच ा योजना चालू करुन एकूणय २२७६ ीच ाीदाराींचच रुब१६,४०,९४,३५९/- रकम
जमा कचलीब परीं तु सदर रकम सीं्थच्या देलोाात जमा कचलचली नाेीब

(२) तत्कालीन माब्पमुख्यमींंी याींनी ददब१.९.२०१० रोजी टचतलच्या साचचच प्रात लालचलच
इरतात्ा तात सीं्था/ अासायक याींनी ातमानपंात जादेरात दच ऊन क्रचॉी् गींगाजबीचच सींपुणय
रच क.ॉ

reconstruct करण्यात यााच असा रनणयय टचण्यात ंलचला ंेच ब सदर साच्या

इरतात्ा ता्या अनुपालनाथ ददब१८.१०.२०१० तच ३०.१०.२०१० या कालााीीत अासायकाींनी
ददब १५.१०.२०१० रोजीचच ातमानपंाोाारच जादेरात ददलचली ंेच तसचच सााांना समजचल ा

दृ्ष्क्षतचपात यचयल असच ाॅनर तयार करुन सदर क्रचॉी् गींगाजबीचच पासाुक सींकिलत करण्यात
ंलचलच ंेच तब

(३) प्र्तुत सीं्थचचच नाा ाापरुन तत्कािलन पदा ीकारी/सींचालक याींनी क्रचॉी् गींगाजबी म्ेणयून

याजना राावाली ेोतीब याााात लासनानच ्पवााागीय अ ीकारी, नािलक याींची प्रा ीकात
अ ीकारी म्ेणयून नचमणयक
ू कचलचली ंेच ब दोगी सींचालकाींची मालमत्ता जत कचली असून सदर
मालमत्ताींची सोय:््थती ा रनयींंणय ेच प्रा ीकात अ ीकारी याींचक
च ॉच ंेच ब
(४)

माब््च

न्यायालय,

मुींाय

याींचक
च ॉच

दाखल

या चका

क्रब३५५४/२०००

अन्ायच

प्रात
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रनदा लानुसार ददब९.१०.२००२ रोजी वालचग लचखापरीक्षतक, सेकारी सीं्था ाग-२ (कफतरतच पथक),
नािलक याींनी सींाीं ीताींार एमबपीबंयबॉीब अींतगत सरकारााॉा पोिलस ््च लन यचथच गुबरबनींब
ंय१९३/२००२ अन्ायच सीं्थचचच तत्कािलन अध्यक्षत, व्या्थावपका, िलवपक त्याचप्रमाणयच स चा

अला ४ व्य्तवारुध्द एकूणय रकम रुब१०,५३,५४१/- इतया रकमच्या अपेाराााात गुन्ेा

दाखल कचलचला ंेच ब सदर्या ख््याचच कामकाज माबज्युडॉिलयल मॅ्ज्रच ् ाग-१, नािलक
यचथच चालु ंेच ब

___________
माढा येकील न्यायालयाच्याया ममारतीचे बाांधिाम
तनिाष्ट्ट दिाणचे झाल्हयाबाबत
(१९)

१५०३३ (१०-०४-२०१५).

श्री.ज्ञानराि चौिबले (उमरिा) :

सन्माननीय सावणितनि

बाांधिाम (सावणितनि उपक्रम) मांरी पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१) माढा (्जबसोलापूर) यचथील न्यायालया्या इमारतीचच ााींीकाम रनकाष् दजाचच अस्यामुबच
सदर जागचचा ाापर करण्यासाी परााना िमबाला नाेी, ेच खरच ंेच काय,

(२) अस्यास, याााात सींाीं ीत न्यायालयाव्दारच चौकलीची मागणयी करण्यात ंली ेोती,
ेच खरच ंेच काय,
(३) अस्यास, सदरचच ााींीकाम ज्या कायकारी अिायींत्याीं्या कायकाबात लालच तचच अ ीकारी
सध्या ा.िल्ी कींरोल कायालयात कायरत अस्याचच सदर प्रकरणयाची रनषपक्षतपणयच चौकली
ेोत नसलचााात ा सदर चौकली इतर अ ीकाऱयामाफतत करणयचााात अनचक सामा्जक सींट्ना
ा लोकप्ररतरनीीव्दारच मागणयी ेोत ंेच , ेच खरच ंेच काय,
(४) अस्यास, याााात लासनानच चौकली कचली ंेच काय, चौकलीत काय ंढबून ंलच ा

तदनुसार सदर प्रकरणयाची योग्य ती चौकली करण्याााात लासनानच कोणयती कायााेी कचली ाा
करण्यात यचत ंेच ,

(५) नस्यास, वालींााची कारणयच काय ंेच त ?
श्री. एिनाक मशांदे (१७-१०-२०१५) : (१) ा (२) ेच खरच नाेीब इमारती्या ााींीकामामीील
काेी ्णयीाा दरू करण्याााात ्पाोत वााागानच मागणयी कचली ंेच ब या ्णयीाा दरू करण्याचच
काम प्रगतीत ंेच ब

(३) सदर इमारतीचच ााींीकाम करणयारच कायकारी अिायींता ा कामाची चौकली करणयारच गुणय
रनयींंणय मींॉबाचच कायकारी अिायींता ेच एकच अ ीकारी नव्ेतचब

(४) ा (५) इमारत ााींीकामाची तपासणयी दक्षतता ा गुणयरनयींंणय मींॉबामाफतत करण्यात ंली
ंेच ब तत्सींाींीी अेाालातील रनषकगाांचा वाचार करुन योग्य ती कायााेी करण्यात यचत ंेच ब
___________

वाबसब ५७ (15)
िात पडताळणी सममतीवरील अधधिाऱयाांच्याया िाम बांद आांदोलनामळ
ब े
ववोयाथयाांची होत असलेली िैरसोय

(२०)

१६२८१ (०६-०८-२०१५).

श्री.राधािाष्ट्ण ववखे-पाटील (मशड ) :

सन्माननीय सामाजिि

न्याय मांरी पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) जात पॉताबणयी सिमतीारील अ ीकाऱयाीं्या “काम ाींद” ंींदोलनामब
ु च वाोयाथी तसचच
नोकरीसाी अज करणयाऱया ्मचदााराींना प्रमाणयपं िमबण्यात अॉचणयी रनमाणय ेोत ंेच त, ेच
खरच ंेच काय,
(२) अस्यास, अनुसू चत जाती-जमाती, इतर मागासप्राग तसचच ववशेष मागास प्रागातन
ू
प्राचल टचणयाऱया वाोयाथयाांना वावाी व्याासारयक अ्यासक्रमाीं्या प्राचलाकिरता जात पॉताबणयी
प्रमाणयपं अत्याायक असतच, ेच ेी खरच ंेच काय,
(३) अस्यास, जात पॉताबणयी सिमतीमीील अ ीकाऱयाींनी पक
ु ारलच्या सींपाार ्पाय काढून
सिमत्याींचे कामकाज पूाात सुरु करण्यासींदाात लासन थतरावर कोणयती कायााेी कचली ाा
करण्यात यचत ंेच ,

(४) नस्यास, वालींााची कारणयच काय ंेच त ?
श्री. राििबमार बडोले (१८-११-२०१५) : (१) ेच खरच नाेीब

जात पॉताबणयी सिमतीारील कोणयत्याेी अ ीकाऱयाींनी काम ाींद ंींदोलन कचलचलच नाेी जात
प्रमाणयपं पॉताबणयीची कामच रनयिमतपणयच पार पाॉली जात ंेच तब
(२) ेच खरच ंेच ब
(३) ा (४) प्रन ्ो्ाात नाेीब
___________
अपांिाच्याया सक्षमीिरणासाठी उपलब्ध तनधी सामाजिि न्याय ववभाि खचण िरण्यास
असमकण ठरल्हयाबाबत

(२१)

१६३४५

(मबांबादे वी) :

(३०-७-२०१५).

श्री.राधािाष्ट्ण

ववखे-पाटील

(मशड ),

श्री.अममन

पटे ल

सन्माननीय सामाजिि न्याय मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) अपींगा्या सक्षतमीकरणयासाी

सन २०१३-१४ मध्यच ८ को्ी ७५ लाख रुपयाींची तरतद
ू

करण्यात ंली ेोती परीं तू प्रत्यक्षतात ागारात ेा सा रनीी खच करण्यास सामा्जक न्याय
वाााग अपयली ीर्यानच त्यातील ६ को्ी ८२ लाख खच लालच, ेच खरच ंेच काय,

(२) अस्यास, लासकधय सचाचतील अपींगासाी ्या तीन ्कच जागा ारण्यावागयी लासन
्दािसन अस्यामब
ु च एवप्रल, २०१५ पयांत २ ेजार ४७६ पदाींचा अनल
ु चग अोयापेी िल्लक
अस्याची ााा माेच एवप्रल, २०१५ मध्यच ाा त्यादरम्यान रनदलनास ंली , ेच खरच ंेच काय,
(३) अस्यास, ्त ााातीत लासानानच कोणयती कायााेी कचली
(४) नस्यास, वालींााची कारणयच काय ंेच त ?

ाा करण्यात यचत ंेच ?

वाबसब ५७ (16)
श्री. राििबमार बडोले (२६-१०-२०१५) : (१) अींलत: खरच ंेच ब

अपींग क्याणय ंयुतालयामाफतत राावाला जाणयाऱया िलषयात्ा ती , लटु्ोयोगासाी वात्तीय

सेायकय, गणय
ु ात्ता परु ्कार, सााक्षतणय ा कक्रॉा ्पीासाी सन २०१३-१४ मध्यच एकूणय ८ को्ी
७५

लाख

इतकध

तरतुद

मींजूर

करण्यात

ंली

ेोतीब

त्यापककध

पुराणयी

मागणयी

पुनवारनयोजनाोाारच एकूणय ७ को्ी १६ लाख ५४ ेजार इतकध तरतुद प्रत्यक्षत अथसंक्पीय

वातरणय प्रणयालीार ्पलब्ी लाली ेोतीब त्यामीील रुब ६ को्ी ८९ लाख ०९ ेजार इतकध
रकम ददब ३१.३.२०१४ अखचर खच लालचली ंेचब
(२) िर् या चका क्रब ३२९४/२०१० रनिलमा अनींत सा
ु ा वारुध्द मेाराषर लासन ा इतर या
मुींाय

््च

न्यायालयात

दाखल

या चकच्या

अनुगींगानच

लासकधय/रनमलासकधय

सचाचतील

अपींगाींचा अनुलचग ारण्याााात ाचबोाबी या वााागाकॉून पाीपुरााा करण्यात यचत ंेच ब

त्यानुसार सद्र्स्थितीमध्र्े अपींगाीं्या िरत पदाीं्या अनल
ु चगाींपककध २५५३ पदच ारण्यात ंलचली

असन
ू , ६१० पदाींकरीता जादेराती दच ण्यात ंलच्या ंेच तब २४७६ पदाींचा अनल
ु चग िल्लक
असून सदर पदच ारण्याााात सा सींाींीीताकॉच सतत पाीपुरााा करण्यात यचत ंेचब तसचच
प्रीान स चा (साबन्या) याींचच ददब २३.७.२०१५ ्या अी लासकधय पंान्ायच सा मींंालयीन

प्रलासकधय वााागाींना अपींग अनल
ु चगाची ररक्त पदच वालचग ारती मोदेम राााून तातॉीनच ारुन
काढण्याची कायााेी करण्याााात कबवाण्यात ंलचलच ंेचब
(३) ा (४) प्रन ्ो्ाात नाेीब
___________
राज्यातील साखर उोयोिाांना आधकणि मदतीची आवश्यिता असल्हयाबाबत
(२२)

१६४४५

(१३-०८-२०१५).

डॉ.पतांिराव

िदम

(पलस
ू

िडेिाव),

श्री.अममन

(मबांबादे वी), श्री.डी.पी.सावांत (नाांदेड उत्तर), श्री.िबणाल पाटील (धबळे ग्रामीण) :

पटे ल

सन्माननीय

सहिार मांरी पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) राज्यातील साखर ्ोयोगासमोर सींक् ्ाच रादेलच असून यातुन माग काढला नाेी तर
पुढ्या ागीचा ्साचा प्रन सु्णयार नाेी याींची जाणयीा लासनाला अस्यानच केंद्रा्या ं थक
मदतीची ंायकता अस्याचच माेच एवप्रल, २०१५ मध्यच ाा त्या दरम्यान रनदलनास ंलच
ंेच , ेच खरच ंेच काय,
(२) अस्यास, ्त प्रकरणयी ं थक मदतीकिरता राज्यलासनानच केंद्र लासनाकॉच प्र्ताा
पाीवाला ंेच काय,
(३) नस्यास, वालींााची कारणयच काय ंेच त ?
श्री. चांद्रिाांत पाटील (१९-१०-२०१५) :(१) ेोयब
(२) ददब१५/४/२०१५ चच रनाचदनान्ायच माबकेंदद्रय अन्न ा नागरी पुराीा मींंी याींना राज्यातील
साखर ्ोयोगास ं थक सेायकय दच ण्यासाी मागणयी कचलचली ंेच ब
सदर
मुदत

रनाचदनाोाारच राज्यातील साखर ्ोयोगासाी अाकारी कज, ाफतर ््.क रनिमती,

कजाची

पुनरचना,

साखर

दरातील

चढ्तार

रनीी

(SSF),

रिमानव्याजी

कज

वाबसब ५७ (17)
इब मुद्र्ांबाबत ीोरणयात्मक रनणयय ेोणयचस केंद्र लासनाकॉच वानींती कचली ंेचब
(३) प्रन ्ो्ाात नाेीब

___________
धबळे - अमरावती राष्ट्रीय महामािण क्रां.६ च्याया चौपदीिरणासाठी
सबन  िेलेले भस
ू ांपादन

(२३)

१६४८२ (१३-०८-२०१५).

श्री.िबणाल पाटील (धळ
ब े ग्रामीण), श्री.डी.एस.अहहरे (साक्री),

अॅड.िे. पाडवी (अक्िलिबवा), श्री.अममन पटे ल (मांब
ब ादे वी), श्रीमती तनमणला िाववत (मितपरू ी),
श्री.अस्लम शेख (मालाड पजश्चम), श्री.राहबल बद्द्रे (धचखली), श्री.डी.पी.सावांत (नाांदेड उत्तर),
डॉ.सांतोष टारर्े (िळमनबरी) :
सन्माननीय सावणितनि बाांधिाम (सावणितनि उपक्रम
विळून) मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) ीुबच - अमरााती राषरीय मेामाग क्रींब६ ्या चौपदीकरणयासाी सुरु कचलचली ाुसींपादन
प्रकक्रया

अत्यींत

ीम्या

गतीनच

चाललचली

असून

मागालगत्या

वा्थावपताींचा

प्रन

सोॉवाण्यामध्यच दच खील ारच च अॉथबच ंेच त, असच मच, २०१५ ्या दरम्यान रनदलनास ंलच
ंेच , ेच खरच ंेच काय,
(२) अस्यास, सदर ाुसींपादन प्रकक्रया जलदगतीनच ेोणयच ा वा्थावपताींचा प्रन ाचबीच
सोॉवाणयच याकिरता लासनानच कोणयती ्पाययोजना कचली ाा करण्यात यचत ंेच ,
(३) नस्यास,

वालींााची कारणयच काय आहे त ?

श्री. चांद्रिाांत पाटील (०५-१०-२०१५) : (१) नाेीब
ीुबच-अमरााती राषरीय मेामाग क्रब६ ्या चौपदरीकरणयाचच काम केंद्र लासना्या ाारतीय
राषरीय राजमाग प्रा ीकरणय याींचचमाफतत सुरु असून या प्रक्पाचच मुख्य मेाव्या्थापक

(ताींरिमंक) तथा प्रक्प सींचालक, ाारतीय राषरीय राजमाग प्रा ीकरणय, अमरााती याींचचकॉून
प्रात अेाालानस
ु ार सदर र्त्याकरीता लागणयाऱया जागचचच ाम
ु ी अ ीग्रेणय सक्षतम प्रा ीकारी

ाुमी अ ीग्रेणय (CALA) कॉून वालचग ाुमी अ ीग्रेणय अ ीकारी अमरााती, ्पवााागीय

अ ीकारी मुतीजापूर, अकोला, ाबापूर, खामगाा ा मलकापूर याींचचमाफतत राषरीय मेामाग
कायदा १९५६ अींतगत रनदा लानस
ु ार सुरु ंेच ब
(२) ा (३) प्रन ्ो्ाात नाेीब

सदर प्रक्पास लागणयाऱया ास
ु ींपादना्या एकुणय १२१४ ेच ्र जिमनीपककध १०८६ब३४ ेच ्र

जमीन (९०%) ताब्यात ंलचली असून ाुसींपादनाची प्रकक्रया रनीारीत कायक्रमानस
ु ार राषरीय

मेामाग कायदा १९५६ अींतगत असलच्या कलमाप्रमाणयच सुरु अस्याचच अेााल प्रक्प
सींचालक, ाारतीय राषरीय राजमाग प्रा ीकरणय, अमरााती याींचचकॉून प्रात लालचला ंेचब
___________

वाबसब ५७ (18)
राज्यातील िणण व मबिबधधराांना सरिारी नोि-या व योिनाांमये
सांधी उपलब्ध िन न दे ण्याबाबत

(२४)

१६६०७

(३०-०७-२०१५).

श्रीमती

तनमणला

िाववत

(मितपूरी),

श्री.अममन

पटे ल

(मांब
ब ादे वी), डॉ.सांतोष टारर्े (िळमनरब ी), श्री.अस्लम शेख (मालाड पजश्चम), श्री.वविय वडेट्टीवार
(रा म्हपूरी), प्रा.वषाण िायिवाड (धारावी), अॅड.यशोमती ठािूर (ततवसा), श्री.नसीम खान
(चाांहदवली), श्री.िबणाल पाटील (धबळे ग्रामीण) :
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय सामाजिि न्याय मांरी पुढील

(१) राज्यातील अपींग व्यतीीं्या एकूणय लोकसींख्यचपककध तब्ाल ३० ्कच लोकसंख्र्ा (७ लाख
४० ेजार) कणय ा मक
ु ा ीराींची ंेच , मां त्याीं्या सींख्यच्या प्रमाणयात त्याींना सरकारी नोक-

या ा योजनाींमध्यच सींीी िमबत नस्याचच माेच एवप्रल, २०१५ मध्यच ाा त्यादरम्यान रनदलनास
ंलच ंेच , ेच खरच ंेच काय,
(२) अस्यास, सदरील कणय ा मुका ीराींना लोकसींख्यच्या प्रमाणयात सींीी ्पलब्ी करुन
दच ण्याााात लासनानच काय कायााेी कचली ाा करण्यात यचत ंेच,
(३) नस्यास, वालींााची कारणयच काय ंेच त ?
श्री. राििबमार बडोले (२६-१०-२०१५) :(१) ा (२) ेच खरच नाेीब

केंद्र लासना्या अपींग अ ीरनयम, १९९५ ची राज्यात सन १९९६ पासून जली्या तली

अींमलाजााणयी करण्यात यचत ंेच ब सदर अ ीरनयमातील तरतूदीनुसार लासकधय सचाचत

अपींगाकरीता एकूणय ३ ्कच ंरक्षतणय ीच ाण्यात ंलचलच ंेच ब त्यानुसार अींी ा क्षतीणयदृष्ी ,
अ््थव्यींग तसचच कणय ा मक
ु ा ीर या तीन प्रागासाी , प्रत्यचकध १ ्का ंरक्षतणय ीच ाण्यात

ंलचलच ंेच ब त्यानुसार राज्य लासनामाफतत सरकारी नोकऱया ा योजनाींमध्यच कायााेी
करण्यात यचत ंेचब

(३) प्रन उद््ात नाेीब
___________
चांद्रपूर जिल्ह्यातील रस्ते प्रमबख जिल्हहा मािण म्हणून दिजोनन्नत िरण्याबाबत
(२५)

१६६५५ (३१-०७-२०१५).

श्री.वविय वडेट्टीवार (रा म्हपूरी) :

सन्माननीय सावणितनि

बाांधिाम (सावणितनि उपक्रम विळून) मांरी पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१) चींद्रपूर ्ज््यातील िसींदचााेी-रामाबा-गॉाोरी-ासचरा र्ता इ्जमा -१३० लाींाी ८.७० ककमी
ंणणय मुरमाॉी-कबमगाा गन्ना-कुकॉेच ी
ताल
ु यातील

िससी-जाम

ाज
ु -कचरोॉा-

इ्जमा-४१, लाींाी ६.०० ककमीब तसचच सााली

व्याेाॉ

ाज
ु -सामदा-सोनापरू -रनलसनी

पचीगाा-्परी

इ्जमा-१३५, लाींाी २२.९८० ककमी ेच र्तच प्रमख
ु ्ज्ेा माग म्ेणयून दजोन्नत करण्याााात

कक्षत अ ीकारी रनयोजन ााींीकाम वाााग मींंालय मुींाइ याींनी अ ीक्षतक अिाींयता ााींीकाम
वाााग चींद्रपूर याींना अेााल पाीवाण्याााात माेच माच, २०१५ रोजी पं पाीवालच असता
अ ीक्षतक अिायींता याींनी अोयापेी अेााल पाीवालचला नस्याची मादेती ददनाींक ३० मच,
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२०१५ रोजी ाा त्यासुमारास रनदलनास ंलच ंेच, ेच खरच ंेच काय,

(२) अस्यास, सदर र्तच दजोन्नत करुन ााींीकाम वााागाला हथतांतररत करण्यासाी चच
रनाचदन ााींीकाम मींंी, अपर मख्
ु य स चा, ााींीकाम वाााग याींना माेच जानचाारी, २०१५ तच
मच, २०१५ ्या दरम्यान ददलच ेोतच, ेच खरच ंेच काय,

(३) अस्यास, सदर र्तच दजोन्नत करुन सााजरनक ााींीकाम वााागास े्ताींतिरत
करण्यासाी कोणयती कायााेी करण्यात ंली ंेच ाा करण्यात यचत ंेच ,
(४) नस्यास, वालींााची कारणयच काय ंेच त ?
श्री. चांद्रिाांत पाटील (१३-०७-२०१५) :(१) ेच अींलत: खरच ंेच ब
(२) ेच खरच

ंेच ब

(३) मख्
्ज्ेा माग म्ेणयन
ु य अिायींता, नागपरू याींनी चींद्रपरू ्ज््यातील र्तच प्रमख
ु
ू
दजोन्नत करण्याााात सादर कचलच्या प्र्तााामध्यच काेी मादेती अप्रात अस्यानच सदर
मादेती मख्
ु य अिायींता, नागपूर र्ांचचकॉून मागवाण्यात ंली ंेच ब

(४) मुख्य अिायींता, नागपूर याींचक
च ॉून मादेती प्रात ेोताच चींद्रपरू ्ज्ेयातील र्तच प्रमुख
्ज्ेा माग म्ेणयून दजोन्नत करण्याााातचा योग्य तो रनणयय टचण्यात यचयलब
___________
पांढरपूर (जि.सोलापूर) तालबक्यातील ओझेवाडी-मबढवी या उड्डाणपबलाचे बाांधिाम
अपूणण अवस्केत असल्हयाबाबत

(२६)

१६६९८ (०३-०८-२०१५).

श्री.भारत भालिे (पांढरपरू ), श्री.अममन पटे ल (मांब
ब ादे वी) :

सन्माननीय सावणितनि बाांधिाम (सावणितनि उपक्रम विळून) मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा
करतील काय :-

(१) पींढरपूर (्जबसोलापूर) ताल
ु यातील ेलचााॉी-मुढाी ्डॉाणयपल
ु ाचच ााींीकाम
ंेच , ेच खरच ंेच काय,

ाींद पॉलच

(२) अस्यास, सदर ााींीकामाार ंतापयांत १० को्ी रुपयच खच करण्यात ंलच ंेच त, ेच ेी
खरच ंेच काय,
(३) अस्यास, सदर पुलाचच ााींीकाम ाींद पॉण्याची कारणयच काय ंेच त, तसचच सदर पल
ु ाचच
ााींीकाम पूणय ेोण्यास ककती कालााीी लागचल ?

श्री. चांद्रिाांत पाटील (०६-१०-२०१५) :(१) सदर दीकाणयी ्डॉाणय पल
ु ाचच ााींीकाम नसून माणय

नदीार मोीा पल
ू ााींीण्याचच काम ेलचााॉी तच ्चचीाणय या र्त्याार प्रगतीपथाार ंेच ब
(२) ेच खरच नाेीब

या पुलाचच काम रुब ९ब९२ को्ी रकमचस मींजूर असन
ू या पूला्या कामासाी ंतापयत रुब
३ब३३ को्ी इतका खच लालचला ंेच ब

(३) या पुलाचच काम प्रगतीपथाार असून माच, २०१६ अखरच पूणय करण्याचच रनयोजन ंेच ब
___________
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मबांबई येकील सावणितनि बाांधिाम ववभािाच्याया अखत्यारीतील िामाांचे मेिरमेंट बबि (एम.बी)
वाांद्रे येकील बाांधिाम ववभािाच्याया ववश्रामिह
ा ातील एिा खोलीत आढळल्हयाबाबत

(२७)

१७१९५ (०७-०८-२०१५).

श्रीमती अममता चव्हाण (भोिर), श्री.डी.पी.सावांत (नाांदेड

उत्तर), श्री.अममन पटे ल (मबांबादे वी), श्री.वविय यटी (पारनेर), श्री.प्रशाांत बांब (िांिापूर) :

सन्माननीय सावणितनि बाांधिाम (सावणितनि उपक्रम विळून) मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा
करतील काय :-

(१) मुींाय यचथील सााजरनक ााींीकाम वााागा्या अखत्यारीतील कामाींचच मचजरमें् ाुक
(एमबाी) मोीया प्रमाणयात ााींद्रच यचथील ााींीकाम वााागा्या वाश्रामगे
ा ातील एका खोलीत
ंढबलच अस्याचच माेच मच, २०१५ दरम्यान रनदलनास ंलच ंेच , ेच खरच ंेच काय,

(२) अस्यास, ााींद्रच यचथील ााींीकाम वााागा्या मचजरमें् ाक
ु टो्ायायाप्रकरणयी लासनानच

१२

अिायींत्याींना तीन मदेन्यापूाी रनलींरिमात करण्यात ंलच ेोतच, ेच ेी खरच ंेच काय,

(३) अस्यास, लासनानच चौकली करुन सींाीं ीताींार कोणयती कायााेी कचली ंेच ाा करण्यात
यचत ंेच ,
(४) नस्यास, वालींााची कारणयच काय ंेच त ?
श्री. चांद्रिाांत पाटील (०९-१०-२०१५) :(१) ेोय, अींलत: खरच ंेच ब
माेच, फतचब्रा
ु ारी २०१५ मध्यच मचजरमें ् ाक
ु (एमबाी) ााींद्रच यचथील वाश्रामगे
ा ातील एका खोलीत
ंढबून ंलच ंेच तब

(२) ेोय, अींलत: खरच ंेच
एकूणय ११ अिायींतर्ांना माेच फतचब्रा
ु ारी, २०१५ मध्यच रनलींरिमात करण्यात ंलच ेोतचब
(३) प्र्तत
ु प्रकरणयी चौकली सरु
ु ंेच ब
(४) प्रन ्ो्ाात नाेीब

___________
बबलढाणा तसेच अमरावती जिल्ह्यातील रमाई आवास योिना व मांहदरा आवास योिनेतांित
ण
पार असलेले लाभाक घरिबलाच्याया लाभापासून वांधचत असल्हयाबाबत

(२८)

१७३०१

(३०-७-२०१५)

श्री.राहबल बद्द्रे (धचखली),
श्री.डी.पी.सावांत (नाांदेड उत्तर), डॉ.सांतोष टारर्े (िळमनबरी) :

श्री.अममन

पटे ल

(मबांबादे वी),

सन्माननीय सामाजिि न्याय

मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) लासकधय जागचारील अरतक्रमणयच रनयमानुकूल करण्याचा ीोरणयात्मक रनणयय लासनानच

टचतला असला तरी त्याींची अींमलाजााणयीची पध्दती ककचक् अस्यानच ाुलढाणया तसचच
अमरााती ्ज््यातील रमाय ंाास योजना ा इींददरा ंाास योजनचतींगत पां असलचलच

सुमार ३०० ्या ार लाााथी टरकुला्या लााापासून ाीं चत असल्र्ाने माेच मच, २०१५ मध्यच
ाा त्यादरम्यान रनदलनास ंलच, ेच खरच ंेच काय,
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(२) अस्यास, सदरची अरतक्रमणय रनयमानुकूल करण्याचच अ ीकार ्ज्ेा ीकारी ्तराार
ंेच त मां सींाीं ीत प्रकरणयच

मागी लागत नस्यानच नागरीकाची गकरसोय ेोत ंेच , ेच ा

याार खरे आहे कार्, लासनानच काय कायााेी कचली ाा करीत ंेच ,
(३) नस्यास, वालींााची कारणयच काय ंेच त ?
श्री. राििबमार बडोले (१६-११-२०१५) : (१) अींलत: खरच ंेच ब

(२) सदरची ााा मेसल
ू वााागाली सींाीं ीत अस्यानच, याााात ्ज्ेा ीकारी, ाल
ु ढाणया याींचच
्तराारुन कायााेी सुरु ंेच ब
(३) प्रन ्ो्ाात नाेीब

___________
महाराष्ट्र राज्य अनस
ब ूधचत िाती - िमातीला सक्षम िरण्यासाठी व आयोिाला अधधिार
दे ण्यासाठी आयोिास साांववधातनि तसेच वैधातनि दिाण दे ण्याबाबत

(२९)

१७४५९ (३०-०७-२०१५).

डॉ.सांतोष टारर्े (िळमनबरी), श्री.अममन पटे ल (मबांबादे वी),

प्रा.वषाण िायिवाड (धारावी), श्री.डी.एस.अहहरे (साक्री), श्रीमती तनमणला िाववत (मितपूरी),
अॅड.िे. पाडवी (अक्िलिबवा), श्री.नसीम खान (चाांहदवली), अॅड.यशोमती ठािूर (ततवसा),
श्री.अस्लम शेख (मालाड पजश्चम) :
खल
ु ासा करतील काय :-

सन्माननीय सामाजिि न्याय मांरी पुढील गोष्ीींचा

(१) राज्यात मेाराषर राज्य अनस
ु ु चत जाती - जमाती ंयोगाची ्थापना सन २००६ मध्यच

करण्यात ंली असन
ू अोयापेी ंयोगाला साींवाीारनक तसचच ाकीारनक दजा दच ण्यात ंला
नाेी, ेच खरच ंेच कय,

(२) अस्यास, ंयोगाला साींवाीारनक तसचच ाकीारनक दजा दच णया-या वाीचयकाचा मसुदा
अोयापेी अींरतम करण्यात ंला नाेी, ेच

खरच ंेच काय, ा त्याची कारणयच काय ंेच त,

(३) तसचच, सदर ंयोगास साींवाीारनक तसचच ाकीारनक दजा नस्यामब
ु च ंयोगा्या
िलफतारली लासना्या वावाी वााागाींार ाींीनकारक नस्यानच ंयोगास सींाीं ीत व्यतीींना

सक्षतमपणयच न्याय दच णयच लय ेोत नाेी ंणणय त्यामब
ु च ंयोगास साींवाीारनक तसचच ाकीारनक
दजा दच ण्यात यााा अली लचखी वानींती लोकप्ररतरनीीनी ददनाींक २१ मच, २०१५ रोजी ाा
त्यासुमारास माबमुख्यमींंी याींचचकॉच कचलचली ंेच , ेच खरच ंेच काय,

(४) अस्यास, मेाराषर राज्य अनस
ु ू चत जाती / जमातीला सक्षतम करण्यासाी ा ंयोगाला

अ ीकार दच ण्यासाी ंयोगास साींवाीारनक तसचच ाकीारनक दजा दच णयारच वाीचयक त्ारीत मींजूर
करण्याााात लासनानच कोणयती कायााेी कचली ाा करण्यात यचत ंेच ?
(५) नस्यास, वालींााची कारणयच काय ंेच त
श्री. राििबमार बडोले (१८-११-२०१५) :(१) अींलतः  खरच ंेच ब

अनुसू चत जाती जमाती ंयोगाची ्थापना ददब १/३/२०१५ ्या लासन रनणययान्ायच

करण्यात ंली असून ंयोगाला साींवाीारनक तसचच ाकीारनक दजा दच ण्याााात कायााेी चालू
ंेच ब
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(२) ा (३) ेच खरच ंेचब
(४) यासींदाात ददब १७/६/२०२१५ रोजी लासन ्तराार ाकीक टचण्यात ंली ेोतीब सदर
ाकीकधत ददलच्या रनदच लानस
ु ार ंायक कायााेी करण्या्या सच
ू ना सा सींाीं ीताींना दच ण्यात
ं्या ंेच तब तसचच याााात वाीी ा न्याय वाााग तसचच ंददाासी वाकास वााागा्या
सेायकयानच कायााेी चालू ंेच ब
(५) प्रन ्ो्ाात नाेीब

___________
तळे िाव (ता.जि.पबणे) येकील रस्ता न ां दीिरणाच्याया नावाखाली वक्ष
ा तोड
िेली िाणार असल्हयाबाबत

(३०)

१७६६१ (०३-०८-२०१५).

श्री.सांग्राम कोपटे (भोर), श्री.वविय वडेट्टीवार (रा म्हपूरी) :

सन्माननीय सावणितनि बाांधिाम (सावणितनि उपक्रम विळून) मांरी पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा
करतील काय :-

(१) तबच गाा (ताब्जबपणय
ु च) यचथील र्ता रुीं दीकरणया्या नाााखाली तब्ाल ९७ ंमरायतील
लाॉाींची तोॉ कचली जाणयार अस्याचच माेच मच, २०१५ रोजी ाा त्या दरम्यान रनदलनास ंलच
ंेच , ेच खरच ंेच काय,
(२) अस्यास, ्त प्रकरणयी ग्राम्थाींनी
कायााेी कचली ाा करण्यात यचत ंेच ,

वारोी दलवाला असून याााात लासनानच

कोणयती

(३) नस्यास, वालींााची कारणयच काय ंेच त ?
श्री. चांद्रिाांत पाटील (०५-१०-२०१५) : (१) ा (२) ेोय, ेच अींलत: खरच ंेच ब
तबच गाींा

तच

चाकणय

राबमाबक्रब५५

ककबमीब

०/००

तच

२४/००

या

लाींाीत

चौपदरीकरणय/सेापदरीकरणय करणयच प्र्तावात ंेचब प्रत्यक्षत काम करताना र्त्यात ाा ीत

ेोणयारच ाक्षत
तोॉण्याची कायााेी ान वााागा्या लतीनुसार ा पराानगीनुसार करण्याचच
ा
प्र्तावात ंेच ब

(३) प्रन ्ो्ाात नाेीब
___________
िय बिरां ि मािासवि य योयोधिि सहिारी सांस्का मयाणहदत भोर, जि. पबणे या सांस्केला
दिडखाण व क्रशर उोयोिासाठी िममन उपलब्ध िन न दे ण्याबाबत

(३१)

१७६७२ (०७-०८-२०१५).

श्री.सांग्राम कोपटे (भोर), श्री.वविय वडेट्टीवार (रा म्हपूरी) :

सन्माननीय सावणितनि बाांधिाम (सावणितनि उपक्रम विळून) मांरी पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा
करतील काय :-

(१) जय ाजरीं ग मागासागीय योयो गक सेकारी सीं्था मयाददत ाोर, ्जब पणय
ु च या सीं्थचला

दगॉखाणय ा क्रलर ्ोयोग ीींदयासाी सध्या सााजरनक ााींीकाम वाााग पुणे ्पवाााग ाोर
याीं्या नाींाच असलच्या ाचनाॉी, ाोर यचथील ग् क्र १८८ मीील दगॉा्या खाणयीची जागा

वाबसब ५७ (23)
दच ण्यासाी ना ेरकत दाखला ्ज्ेा ीकारी, पुणयच याींना अदा करण्यासाी ्परोत सीं्थचनच
कायकारी अिायींता, सााजरनक ााींीकाम वाााग (द) पुणयच याींना वानींती अज कचला ंेच , ेच
खरच ंेच काय,

(२) अस्यास, ्परोत सीं्थचनच कचलच्या वानींती अजानस
ु ार दगॉखाणय ा क्रलर ्ोयोगासाी

जमीन ्पलब्ी करुन दच ण्याााात लासनानच कोणयती कायााेी कचली ंेच ाा करण्यात यचत
ंेच ,
(३) अोयाप, कोणयतीच कायााेी कचली नस्यास,

वालींााची कारणयच काय ंेच त ?

श्री. चांद्रिाांत पाटील (०५-१०-२०१५) : (१) ेोयब
(२) सदर जागचची लासनास ंायकता अस्यानच सीं्थचची वानींती अमान्य करण्यात ंली
ंेच ब
(३) प्रन ्ो्ाात नाेीब
___________
हडपसर- सासवड (जि. पबणे) या मािाणवर सत्यपूरम ते हदवेघाटापयांत अनधधिात धोिादायि
होर्डांग्ि व अततक्रमणाांमबळे वाहति
ू ीस अडकळा होऊन अपघात होत असल्हयाबाबत

(३२)

१७६७३ (०७-०८-२०१५).

श्री.सांग्राम कोपटे (भोर), श्री.वविय वडेट्टीवार (रा म्हपूरी) :

सन्माननीय सावणितनि बाांधिाम (सावणितनि उपक्रम विळून) मांरी पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा
करतील काय :-

(१) ेॉपसर- सासाॉ (्जब पणय
ु च) मागाार सत्यपरू म तच ददाचटा्ापयांत अन ीकात ीोकादायक
ेोडॉांग्ज ा अरतक्रमणयाींमुबच ााेतक
ू धस अॉथबा ेोऊन अपटात ेोत अस्यामुबच सदरील माग
ेा मत्ा यूचा सापबा ानत अस्याचच ददनाींक
ंलच, ेच खरच ंेच काय,

१८ मच, २०१५ रोजी ाा त्यासुमारास रनदलनास

(२) अस्यास, ्परोत प्रकरणयी सााजरनक ााींीकाम खातच ा ग्रामपींचायत याीं्याकॉच तक्रार
करुनेी कोणयतीच कायााेी ेोत नस्यानच यचथील नागरीकाींनी अन ीकात ेोडॉांग्ज, अरतक्रमणयच
तात्काब काढण्यात न ं्यास

तीव्र ंींदोलन छच ॉण्याचा इलारा ददला ंेच , ेच ेी खरच ंेच

काय,
(३) अस्यास, ्परोत प्रकरणयी लासनानच कोणयती कायााेी कचली ाा करण्यात यचत ंेच ,
(४) नस्यास, वालींााची कारणयच काय ंेच त ?
श्री. चांद्रिाांत पाटील (०५-१०-२०१५) : (१) ेोय, ेच खरच ंेच ब
(२) ा (३) ेच खरच नाेीब
सत्यपरु म अपा्में् तच ाॉकध या लाींाीतील र्त्या्या ेद्दीतील अींदाजच ४६५ अरतक्रमणयच ा ८५
अन ीकात जादेरात फतलकच े्वाण्यात यचऊन र्ता अरतक्रमणय मुत करण्यात ंला ंेच ब
(४) प्रन ्ो्ाात नाेीब

___________

वाबसब ५७ (24)
राज्यात बौद धममणयाांसाठी स्वतांर वववाह िायदा िरण्याबाबत
(३३)

१७९३८ (३०-०७-२०१५).

श्री.जितेंद्र आव्हाड (मबांरा ा िळवा), श्री.भास्िर िाधव (िबहािर),

श्री.वैभव वपचड (अिोले), श्री.ियांत पाटील (मस्लामपूर), श्री.रमेश िदम (मोहोळ), श्री.शमशिाांत
मशांदे (िोरे िाव), श्री.पाांडबरां ि बरोरा (शहापूर) :
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय सामाजिि न्याय मांरी पुढील

(१) राज्यात ाौध्द ीिमयाींसाी ्ातींं वाााे कायदा करण्याचा प्र्ताा लासना्या वाचाराीीन
ंेच , ेच खरच ंेच काय,
(२) अस्यास, ्त प्रनी प्र्ताााचच थोॉयात ्ारुप काय ंेच ा त्यानस
ु ार कोणयता रनणयय
टचतला ाा टचण्यात यचत ंेच,

(३) तसचच, राज्यातील ाौध्द ीिमयाीं्या सााां गणय वाकासासाी ीोरणय तयार करुन त्याची
अींमलाजााणयी करण्यासींदाात, ंतापयांत लासनानच कोणती कायााेी कचली ाा करण्यात यचत
ंेच ,
(४) नस्यास , वालींााची कारणयच काय ंेच त ?
श्री. राििबमार बडोले (१८-११-२०१५) : (१) ेच खरच ंेच ब

(२) ा (३) या वााागा्या ददनाींक २१ स्ें ार, २०१५ ्या लासन रनणययान्ायच राज्यातील
ाौध्दाींसाी

्ातींं ाौध्द वाााे ा ाारसा ेक कायोया्या मसुोयाचच

करण्यासाी ा मुसदा अींरतम करण्यासाी

सिमती गी त करण्यात ंली ंेचब

पुनवालोकन

(४) प्रन ्ो्ाात नाेीब

___________
नामशि येके टममणनल मािेट उभारण्याच्याया प्रस्तावास मान्यता
(३४)

१८२४७ (२३-०८-२०१५).

श्री.छिन भि
ब बळ (येवला), श्री.अवधूत तटिरे (श्रीवधणन),

श्री.हदलीप वळसे-पाटील (आांबेिाव), श्री.रमेश िदम (मोहोळ), श्री.जितेंद्र आव्हाड (मांरा 
ब ा
िळवा) :

सन्माननीय पणन मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) ददनाींक २२ जल
ु ,क २००९ ्या मींंीमींॉब ाकीकधमध्यच नािलक यचथच ्िमनल माका्

्ाारण्या्या प्र्तााास मान्यता िमबूनेी माेच मच २०१५ पयांत चार ागानींतरेी सदर ्िमनल
माका्चच काम सुरु लालच नस्याचच रनदलनास ंलच, ेच खरच ंेच काय,
(२) अस्यास, सदर ्िमनल माका् ्ाारणयीसाी

ददनाींक ७ जानचाारी, २०१२ रोजी ाा

त्यादरम्र्ान वााागीय ंय
ु त, नािलक याींनी सेकार ा पणयन वााागाला प्र्ताा सादर
कचलचला ंेच , ेच

खरच ंेच काय,

(३) अस्यास, ्ज्ेा प्रलासनानच प्र्तावात कचलचली जागा े्ताींतरीत करुन या ्िमनल
माका््या ्ाारणयीसाी

्थारनक लोकप्ररतरनीीींनी ददनाींक १२ जानचाारी, २०१५ रोजी ाा

त्यासुमारास लासनाकॉच मागणयी कचलचली ंेच , ेच ेी खरच ंेच काय,

(४) अस्यास, ्त प्रकरणयी लासनानच कोणयती कायााेी कचली ाा करण्यात यचत ंेच ,
(५) अोयाप कोणयतीेी कायााेी कचलचली नस्यास, वालींााची कारणयच काय ?

वाबसब ५७ (25)

श्री. चांद्रिाांत पाटील (०८-१०-२०१५) : (१) ेोयब
(२) ेोयब
(३) ेोयब
(४) ा (५) नािलक ्िमनल माका््या ्ाारणयीकरीता ंायक असलच्या मौजच वपींपरी-सयकयद,

्जबनािलक यचथील लासन मालकधची १०० एकर जमीन ्िमनल माका्ची नोॉल एजन्सी

असलच्या मेाराषर राज्य कावग पणयन मींॉबास वानाम्
ु य ्पलब्ी करुन दच ण्याची प्रकक्रया सरु
ु
ंेच ब

___________
नािपूर येकील “पूत ” साखर िारखान्याला ििण मांिूर िरताना
“ववत्तीय मािणदशणि तत्त्वाचे” उल्हलांघन िेल्हयाबाबत

(३५)

१८७१४ (१९-०८-२०१५).

श्री.वैभव वपचड (अिोले), श्री.अवधूत तटिरे (श्रीवधणन),

श्री.रमेश िदम (मोहोळ), श्री.जितेंद्र आव्हाड (मांरा 
ब ा िळवा) :

सन्माननीय सहिार मांरी

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) ाारतीय अपारीं पािरक ्जा वाकास सीं्थचनच (ंयंरयॉीए) नागपूर यचथील “पूती” साखर
कारखान्याला ४८.६५ को्ी

रुबकज मींजूर करताना “वात्तीय मागदलक तत्त्ााचच” ््लींटन

कच्याचा ीपका ाारताचच रनयींंक ा मेालचखा पिर्ााकाींनी ंप्या अेाालात (कॅग) नमूद
कचला ंेच , ेच खरच ंेच काय,

(२) अस्यास, याप्रकरणयी लासनानच चौकली कचली ंेच काय,
(३) अस्यास, चौकलीत काय ंढबून ंलच ा त्यानुसार या प्रकरणयी लासनानच कोणयती
कायााेी कचली ाा करण्यात यचत ंेच ,

(४) नस्यास, वालींााची कारणयच काय ंेच त ?
श्री. चांद्रिाांत पाटील (०८-१०-२०१५) : (१) नागपरू यचथील पत
ू ी साखर कारखाना ेा खाजगी

कारखाना ंेच ब सदर कारखान्यास अपारीं पारीक ्जा वाकास सीं्थचकॉून (ंयंरयॉीए) ४८
को्ी ६५ लाखाचच कज दच ण्यात ंलच ेोतचब तथावप ंयंरयॉीए ेी सीं्था केंद्र लासना्या

अखत्यारीत यचतबच सदर सीं्थचार राज्य लासनाचच रनयींंणय नस्यामब
ु च तसचच कारखाना खाजगी
अस्यामब
ु च प्रनाचा वागय राज्य लासना्या कायकक्षतचत यचत नाेीब
(२), (३) ा (४) प्रन ्ो्ाात नाेीब

___________

वाबसब ५७ (26)
राज्यातील ऊस तोडणी मिूराांच्याया प्रलांबबत मािण्याांबाबत
(३६)

१८८९० (१९-०८-२०१५).

श्री.राहबल ििताप (श्रीिद्दा), श्री.जितेंद्र आव्हाड (मबांरा ा िळवा),
श्री.हनबमांत डोळस (माळमशरस), श्री.भास्िर िाधव (िबहािर), श्री.पाांडबरां ि बरोरा (शहापूर),
श्री.वैभव वपचड (अिोले), श्री.रमेश िदम (मोहोळ), श्री.हसन मबश्रीर् (िािल) :

सन्माननीय

सहकार मांरी पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) राज्यातील ऊस तोॉणयी मजूराीं्या प्रलींरिमात मागण्याींााात त्ारीत रनणयय ्यााा या सींाीं ीचच

रनाचदन माेच नोव्ेें ार, २०१४ मध्यच ाा त्या दरम्यान माबसेकार मींंी याींना राज्य ऊसतोॉणयी
ााेतूक, मुकादम सींट्नचनच ददलच ंेच , ेच खरच ंेच काय,

(२) अस्यास, ऊसतोॉणयी मजुराीं्या मागण्याींचच थोॉयात ्ारुप काय ंेच ,

(३) अस्यास, त्यापीकध ककती मागण्याींार लासनानच रनणयय टचतला ाा टचण्यात यचणयार ंेच ,
(४) नस्यास, वालींााची कारणयच काय ंेच त ?
श्री. चांद्रिाांत पाटील (१९-१०-२०१५) : (१) ेोय, ऊस तोॉणयी मींजूराीं्या वावाी सींट्नाींची
ऑग््, २०१४ मध्यच त्याीं्या प्रलींरिमात मागण्याींााातची रनाचदनच प्रात लाली ंेच तब

(२) सींट्नाींनी मुख्यत्ाच ऊस तोॉणयी ा ााेतूकध्या दरात ााढ करण्याची मागणयी कचली ंेच ब

(३) ा (४) सदर प्रकरणयी कायााेी मेाराषर राज्य सेकारी साखर कारखाना सींटाकॉून ेोत
असतचब सदर ााा साखर कारखान्याीं्या ं थक प्रनाींली रनगॉीत असून मेाराषर राज्य
सेकारी साखर कारखाना सींटा्या सींचालक मींॉबा्या साचपुढच ीच ाााी लागणयार ंेच , असच
मेाराषर राज्य सेकारी साखर कारखाना सींट, मुींाय याींनी कबवालच ंेच ब
___________
राज्यातील िावष उत्पन्न बािार सममत्याांमये शेति-याांची होणारी अडवणबिीबाबत
(३७)

१९१३३ (१३-०८-२०१५).

श्री.नरहरी णझरवाळ (हदांडोरी), श्री.किसन िकोरे (मबरबाड),

श्री.जितेंद्र आव्हाड (मबांरा ा िळवा), श्री.रमेश िदम (मोहोळ), श्री.िणपत िायिवाड (िल्हयाण

पव
ू )ण , डॉ.बालािी किणीिर (अांबरनाक), श्री.सध
ब ािर भालेराव (उदिीर), श्री.सरब े श (रािम
ू ामा)
भोळे

(िळिाव

शहर),

श्री.अजित

पवार

(बारामती),

श्री.राहबल ििताप (श्रीिद्दा),
श्री.राणािििीतमसांह पाटील (उस्मानाबाद), श्री.अवधूत तटिरे (श्रीवधणन), श्री.सत्यिीत पाटीलसन डिर (शाहूवाडी), श्री.पाांडबरां ि बरोरा (शहापूर), श्री.वैभव वपचड (अिोले), श्री.राहबल मोटे
(पराांडा), श्री.भास्िर िाधव (िह
ब ािर), श्री.शमशिाांत मशांदे (िोरे िाव), श्री.सरब े श लाड (ििणत),
श्री.मिरां द िाधव-पाटील (वाई), श्री.हनबमांत डोळस (माळमशरस), श्री.हदपि चव्हाण (र्लटण),

श्रीमती हदवपिा चव्हाण (बािलाण), श्री.दत्तारय भरणे (मांदापूर), डॉ.सतीश (अण्णासाहे ब)
पाटील (एरां डोल), श्री.सांिय िेळिर (ठाणे) :
खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय पणन मांरी पुढील गोष्ीींचा

(१) राज्यातील कावग ्त्पन्न ााजार सिमत्याींमध्यच लचतक-याींची ेोणयारी अॉाणयक
ू धााात पणयन
मीील कालाा्य लालचलच रनयम ादलण्याचा रनणयय माेच एवप्रल, २०१५ मध्यच लासनानच टचतला
ंेच ेच खरच ंेच काय,
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(२) अस्यास, कागी, फतलोत्पादन ा पणयन या रतन्ेी वााागाची एकरिमंत साींगॉ टालन
ू पणयन
मींॉबा्या माध्यमातून ााजार सिमत्या ंणणय लचतकरी याींचच देत लक्षतात टचऊन ंायक त्या
्पाययोजना करण्याचाेी रनणयय लासनानच टचतला ंेच ेच ेी खरच ंेच काय,
(३) अस्यास, रनणययाचच ्ारुप काय ंेच ा
यचणयार ंेच ,
(४)

रनणययाची अींमलाजााणयी कचव्ेापासून करण्यात

नस्यास वालींााची कारणयच काय ?

श्री. चांद्रिाांत पाटील (०८-१०-२०१५) :(१) ेोयब
(२) ा (३) ंॉत दर, ंाारापुरतच कायक्षतचं, अ ीरनयमातील ादल, ााजीपाला रनयमन मुती,
ेमाल ा तोलायचच प्रन, ााजार सिमतीचच ाबक्ीकरणय इत्यादी मो
ु याींााात अ्यास
करण्यासाी ददब३०.३.२०१५ रोजी एक सिमती गी त करण्यात ंली ंेच ब सदर सिमतीचा
अेााल प्रात ला्यानींतर पुढील ंायक कायााेी करण्यात यचयलब
(४) प्रन ्ो्ाात नाेीब

___________
यावल (जि.िळिाांव) शहरातील बािार सममतीच्याया आवारात असलेल्हया िोदामाच्याया
मभांतीस तडे िेल्हयाबाबत
(३८)

१९९७३ (१४-०८-२०१५).

(पाचोरा) :

श्री.िबलाबराव पाटील (िळिाव ग्रामीण), श्री.किशोर पाटील

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

(१) यााल (्जबजबगाींा) लेरातील ााजार सिमती्या ंाारात राज्य ाखार मेामींॉबानच
सव्ााचार ेजार ्न क्षतमतचचच सम
ु ारच पााणयच दोन को्ी रुपयच खचन
चय ााींीलच्या गोदामा्या
िाींतीस तॉच गच्याचच नक
ु तचच माेच मच, २०१५ मध्यच ाा त्या दरम्यान रनदलनास ंलच ंेच , ेच
खरच ंेच काय,

(२) अस्यास, सदर कामाची गुणयात्ता तपासण्यात ंली ेोती काय, नस्यास, त्याची कारणयच
काय ंेच त,

(३) अस्यास, सदर गोदामा्या ााींीकामास जााादार असणया-या व्यतीींार कोणयती कारााय
करण्यात ंली ाा यचत ंेच,
(४) नस्यास, वालींााची कारणयच काय ंेच त ?
श्री. चांद्रिाांत पाटील (१५-१०-२०१५) : (१) ेच खरच नाेीब
(२) प्रन ्ो्ाात नाेीब
(३) प्रन ्ो्ाात नाेीब
(४) लागू नाेीब
___________
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ववदभण ममल अचलपूर (एनटीसी) येकील िामिाराांच्याया प्रश्नाांबाबत
(३९)

२०४३३ (११-०८-२०१५).

िायिवाड (िल्हयाण पूव)ण :
काय :-

श्री.ओमप्रिाश ऊर्ण बच्याचू िडू (अचलपूर), श्री.िणपत

सन्माननीय वस्रोोयोि मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील

(१) वादा िमल अचलपरू (एन्ीसी) यचथील कामगाराीं्या प्रनाींााात ददनाींक १६ माच, २०१५

रोजी ाा त्या सुमारास लासन ंणणय िमल प्ररतरनीी तसचच ्थारनक लोकप्ररतरनीी याींचच सोात

लालच्या ाकीकध्या इरतात्ा तानुसार तब्ाल ४ मदेन्यानींतरेी ददलच्या ंाासनाींची पूतता
लासनानच कचलचली नाेी, ेच खरच ंेच काय,

(२) अस्यास, याााात लासनानच कोणयती कायााेी कचली ंेच ाा करण्यात यचत ंेच ,
(३) नस्यास, वालींााची कारणयच काय ंेच त ?
श्री. चांद्रिाांत पाटील (१५-१०-२०१५) : (१) ा (२) लासन ्तराार ददब१६ब३ब१५ रोजी लालच्या
ाकीकधत चाबीींचा पन
ु वाकास करण्यासाी ं थक व्याेाय ंराखॉा सादर करण्या्या सूचना
एनब्ीबसीब ्या अ ीकाऱयाींना दद्या ेोत्याब राषरीय ा्ंोोयोग मेामींॉब (एनब्ीबसीब) ेच केंद्र

लासना्या अखत्यािरत असून त्याीं्या व्या्थापनानच चाबीींचा पुनवाकास करण्यासाी ं थक

व्याेाय ंराखॉा सादर करण्यासाी ाा्तुवाोयावालारदाची रनय
ु ती कचली असून त्याींचचकॉून
लाकरच ंराखॉा अपचक्षक्षतत ंेचब
(३) प्रन ्ो्ाात नाेीब

___________
पण
ब े-नामशि महामािाणवर आांबेठाण चौि व तळे िाव चौि येके
उड्डाणपबल बाांधण्याबाबत

(४०)

२०५३६ (३०-०७-२०१५).

श्री.सबरेश िोरे (खेड आळां दी) :

सन्माननीय सावणितनि

बाांधिाम (सावणितनि उपक्रम विळून) मांरी पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१) पुणय-च नािलक मेामागाार नाणयचकरााॉी ा ंींाी
च ाणय चौकात दररोज ााेतक
कोंॉी ेोत
ू

अस्यानच ंींाचीाणय चौक ा तबच गाा चौक यचथच ्डॉाणयपचल ााींीण्याची मागणयी तचथील
नागिरकाींनी र्तच वाकास वााागाकॉच ाारीं ाार कचली, ेच खरच ंेच काय,

(२) अस्यास, या ाागातील ााेतूक कोंॉी दरू करण्याकिरता सदरचच ्डॉाणयपूल ंायक
असतानाींेी त्याींस र्तच वाकास वााागानच मान्यता ददली नाेी, ेच ेी खरच ंेच काय,

(३) अस्यास, सदर्या ्डॉाणयपचलाला मींजूरी दच ण्यासींदाात लासनानच कोणयती कायााेी कचली
ाा करण्यात यचत ंेच ,

(४) नस्यास, वालींााची कारणयच काय ंेच त ?
श्री. चांद्रिाांत पाटील (१९-१०-२०१५) :(१) ेच खरच ंेच ब
(२) ा (३) केंद्रलासनानच पुणय-नािलक र्त्या्या ककबमीब १२//१९० तच ४२/००० या लाींाीतील
सेापदरीकरणय प्रक्पा्या सुसाध्यता अेााल

तयार कचलचला ंेचब सदर अेाालानुसार पुणय-च
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नािलक र्त्याार ककबमीब ३०/२०० तच ३३/४०० असा ्ॉ ॉाणयपुल प्र्तावात ंेच ब सदरचा

सुसाध्यता अेााल मींजूरीसाी केंद्रलासनामाफतत सदर प्र्ताााची ताींरिमंक छाननी करण्यात यचत
ंेच ब

(४) प्रन ्ो्ाात नाेीब
___________
राज्यातील साखर िारखान्याांमये हठबि मसांचनाचा
वापर िरण्यास प्रोत्साहन दे ण्याबाबत
(४१)

२३२३४ (१९-०८-२०१५).

श्री.सबरेश हाळवणिर (मचलिरां िी) :

सन्माननीय सहिार

मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) राज्यातील ऊसाखालील क्षतचंात पाण्या्या ााढत्या ाापरामुबच जमीन क्षतारपॉ ेोत अस्यानच
ऊस ्त्पादक लचतकऱयाींना दीाक िसींचनासाी

प्रोत्साेन न दद्यास कारखान्याींचा गाबप

परााना िमबणयार नस्याचा ंदच ल साखर ंयुत याींनी प्रोत्साेन ददलच ंेच त, ेच खरच ंेच
काय ?

(२) अस्यास, दीाक िसींचन ाापर करण्यास प्रोत्साेन दच ण्यासाी राज्यातील ककती साखर
कारखान्याींनी प्रोत्साेन योजना सरु
ु कच्या ंेच त,

(३) अस्यास, दीाक िसींचनाचा ाापर करण्यास प्रोत्साेन योजना सुरु न करणयाऱया
कारखान्याींार लासनानच कोणयती कारााय कचली ाा करण्यात यचत ंेच ,
(४) नस्यास, वालींााची कारणयच काय ंेच त ?
श्री. चांद्रिाांत पाटील (१९-१०-२०१५) :(१) ेोयब
(२) ा (३) सन २०१४-१५ ेीं गामात साखरच चच दर कमी ला्यानच लचतकऱयाींना FRP दच णयचचा प्रन
रनमाणय ला्यानच कारखान्याींनी प्रोत्साेन योजना सुरु कचलच्या नाेीतब दीाक िसींचन योजना
कावग वााागामाफतत राावाण्यात यचतचब या योजनचत लचतकरी दे्सा मेत्त्ााचा ााग ंेच ंणणय
सदर योजनचत ााग टचणयच ेच ए््छक ंेच ब कारखान्याींनी त्यामध्यच सेाागी ेोऊन लचतकऱयाींना
दीाक िसींचन ासवाण्यास प्रोत्साेन दच णयच अपचक्षक्षतत ंेच ब
(४) प्रन ्ो्ाात नाेीब
___________
साांिली जिल्ह्यातील पेठ, साांिली, ममरि व म्है साळ या रस्त्याचे िाम रखडल्हयाबाबत
(४२)

२३५८४ (३०-०७-२०१५).

श्री.धनिांय (सबधीर) िाडिीळ (साांिली) :

सन्माननीय

सावणितनि बाांधिाम (सावणितनि उपक्रम विळून) मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील
काय :-

(१) साींगली ्ज््यातील पची, साींगली, िमरज, म्ेक साब या राबमाबक्रमाींक १३८ र्त्याचच काम
मागील अनचक ागापासून रखॉलच ंेच , ेच खरच ंेच काय,

(२) अस्यास, या र्त्या्या कामाची मुदत सींपून ेी अोयाप काम सुरुच ंेच ेच खरच ंेच
काय,
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(३) अस्यास, या कामा्या ददरीं गायमुबच या र्त्याारती प्रचींॉ ााेतुक कोंॉी ेोऊन अपटाताींचच
प्रमाणय ााढलच ंेच , ेच ेी खरच ंेच काय,

(४) नस्यास, याााातची सोय््थती काय ंेच तसचच वालींााची कारणयच काय ंेच त ?
श्री. चांद्रिाांत पाटील (०६-१०-२०१५) : (१) ा (२) अींलतः  खरच ंेच ब
सदर र्त्याचच काम करीत असताना अ््तत्ाातील मोरीमीून तुींग ा कसाचडॉग्रज

गाााकॉच जाणया-या वपण्याचच पायप लायन गच्यानच रुीं दीकरणया्या कामास अॉथबा ेोऊन
रुीं दीकरणयाचच काम सुरु करणयचस वालींा लालचला ेोताब ााेतुक ादब जा्त अस्यामब
ु च या

र्त्याारील मोी लाॉच तोॉण्यास ्लीर लालचला ेोताब सदर मोी लाॉच तोॉ्यानींतर प्रत्यक्षत
रुीं दीकरणयाचच कामास सरु
ु ाात करण्यात ंली ा काम सरु
ु कचलच्या कालााीीमध्यच गौणय खरनज
्त्खननास मनाय अस्यानच खॉी ा मुरुम याींची ्पलब्ीतता योग्य प्रमाणयात न ला्यानच
रीं दीकरणया्या कामात सातत्य न रादे्यानच वालींा लालचला ंेच ब

र्त्या्या मींजूर कामाींपककध ३ कामच ागबता सा कामच पुणय लाली ंेच तब

(३) ा (४) सोयः ््थतीत र्त्या्या मींजरू कामाींपक
क ध पणय
ू कामच ा प्रगतीपथाारील कामाीं्या
लाींाीपककध ककबमीब ३०/००० तच ३१/००० या लाींाीतील रुीं दीकरणयाचच खॉीकरणय पूणय लालचलच ंेच ब
्ािरत लाींाीतील र्ता ााेतुकधस सु््थतीत ंेच ब

___________
पबणे येकील नववन िारि बा्यवळण महामािाणचे िाांभबळवाडी, आांबेिाव खबदण आणण हठिाणचे
िोड रस्ते, सेवा रस्ते, शेत रस्ते, िनावराांचे मािण िायब झाल्हयाबाबत

(४३)

२३६५७

(३०-०७-२०१५).

श्री.मभमराव

तापिीर

(खडिवासला) :

सन्माननीय

सावणितनि बाांधिाम (सावणितनि उपक्रम विळून) मांरी पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील
काय :-

(१) पुणयच यचथील नवान कांज ाा्याबणय मेामागाचच जाींाुबााॉी, ंींाचगाा खुद इब दीकाणयचच
जोॉ र्तच, सचाा र्तच, लचत र्तच, जनााराींचच माग गाया ला्याचच माेच मच, २०१५ ्या
सुमारास रनदलनास ंलच ेच खरच ंेच काय,

(२) अस्यास, राषरीय मेामाग प्रा ीकरणया्या दढसाब काराारामब
ु च सदरचच ाा्याबणय
मेामाग नागिरकाींना ीोकादायक लाला ंेच ेच ेी खरच ंेच काय,

(३) अस्यास, या गकरकारााराची लासनानच चौकली कचली ंेच काय, तसचच चौकलीत काय
ंढबून ंलच ंेच ,
(४)

ंेच ,

तसचच

चौकलीनस
ु ार

लासनानच

कोणयती

कारााय

कचली

ाा

करण्यात

यचत

(५) नस्यास, वालींााची कारणयच काय ंेच ?
श्री. चांद्रिाांत पाटील (१९-१०-२०१५) : (१) ा (२) ेच खरच नाेीब
मुख्य र्ता तथा सचाा र्तच ेच राय् ऑफत ाच (र्त्यासाी सींपाददत) जागचमध्यचच ााींीण्यात
ं्याचच ाारतीय राषरीय राजमाग प्रा ीकरणया्या अेाालामध्यच नमुद करण्यात ंलच ंेच ब

वाबसब ५७ (31)
(३) प्रन ्ो्ाात नाेीब
(४) प्रन ्ो्ाात नाेीब
(५) प्रन ्ो्ाात नाेीब
___________
येरवडा (जि.पबणे) येकील शासिीय तनवासस्कानाांमये बेिायदा
पोटभाडेिन  ठे वले असल्हयाबाबत

(४४)

२३६६८

(३१-०७-२०१५).

श्री.मभमराव

तापिीर

(खडिवासला) :

सन्माननीय

सावणितनि बाांधिाम (सावणितनि उपक्रम विळून) मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय
:-

(१) यचराॉा (्जबपुणयच) यचथील लासकधय

रनाास्थानाींमध्यच रनात्ा त लालच्या कमचा-याींसे

अनचक कमचारी ागानुागा राेत असून या टराींमध्यच अनचकाींनी ाचकायदा पो्ााॉचकरु ीच ालच
अस्याचच माेच मच, २०१५ ्या दरम्यान रनदलनास ंलच ंेच ,
(२)

ेच खरच ंेच काय,

अस्यास, या प्रकरणयी लासनानच चौकली कचली ंेच काय,

(३) अस्यास, चौकलीनुसार ्त कमचा-याींार कोणयती कायााेी कचली ाा करण्यात यचत ंेच,
(४) नस्यास, वालींााची कारणयच काय ंेच त ?
श्री. चांद्रिाांत पाटील (१३-१०-२०१५) : (१) ेोयब
(२) ेोयब चौकलीअींती

१४ लासकधय कमचा-याींनी पो्ााॉचकरु ीच ालच अस्याचच रनदलनास

ंलच ंेचब
(३) दोगी कमचा-यावारुध्द सींाीं ीत पोिलस ््च लनमध्यच एफतबंयबंर दाखल करण्यात ंला
असून रनाासी ्प्ज्ेा ीकारी, पुणयच याींना ददब १०/०७/२०१५ ्या पंान्ायच रनषकासनाची
कायााेी करुन रनाा् ्थान ताब्यात टचण्याााात कबवाण्यात ंलच ंेचब तसचच दोगी

कमचा-याींवारुध्द िल्ताींगाची कायााेी करण्याााात सींाीं ीत वााागास ददब ७/९/२०१५ ्या
पंान्ायच कबवाण्यात ंलच ंेच ब
(४) प्रन ्ो्ाात नाेीब
___________
िणिवली तालबक्यातील (जि.मसांधद
ब ि
ब )ण िणिवली-हळवल रे ल्हवे र्ाटिाच्याया हठिाणी
उड्डाणपल
ू ाची आवश्यिता असल्हयाबाबत

(४५)

२४६४१ (१४-०८-२०१५).

श्री.वैभव नाईि (िबडाळ) :

सन्माननीय सावणितनि

बाांधिाम (सावणितनि उपक्रम विळून) मांरी पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१) कणयकाली तालुयातील (्जबिसींीुदग
ु ) कणयकाली-ेबाल ेा राज्यमाग को्ेापूर तच गोाा
जोॉणयारा स्याद्री राज्यमाग प्र्तावात असून ेबाल-सोनाॉच र्ता या मागाला जोॉला जात
अस्यानच ेबाल रच ्ाच फता्का्या दीकाणयी ्डॉाणयपल
ू ाची ंायकता अस्याची ााा
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सााजरनक

ााींीकाम

वााागा्या

अिायींत्याींनी

्ज्ेा ीकाऱयाीं्या

रनदलनास

ंणयून

दद्यानींतर तसा प्र्ताा ्ज्ेा ीकारी िसींीुदग
ु याींनी लासनाकॉच मींजूरीसाी पाीवाला ंेच , ेच
खरच ंेच काय,

(२) अस्यास, सदर ्डॉाणयपूला्या प्र्ताााार लासनानच कोणयता रनणयय टचतला ाा

टचण्यात

यचत ंेच , त्यानुगींगानच कायााेीची सोय:््थती काय ंेच ,

(३) अोयाप रनणयय टचतला नस्यास, वालींााची कारणयच काय ंेच त ?
श्री. चांद्रिाांत पाटील (०६-१०-२०१५) : (१) ा (२) प्रनाींककत रच ्ाच ्डॉाणय पुलाचच ााींीकाम

करण्या्या कामास लासनानच रुब १६२ लक्षत इतया रकमचस प्रलासकधय मान्यता प्रदान कचली
ंेच ब प्रत्यक्षत पुलाचा कामासाी ंायक रकम राज्यलासनानच

रच ्ाच वााागाकॉच ्पलब्ी

करुन ददली ंेच ा तच रच ्ाच वााागानच पूणय कचलच ंेच ब पल
ू ा्या जोॉ र्ताचच काम
राज्यलासनामाफतत करण्यात यचणयार ंेचब जोॉ र्त्यासाी

ंायक जिमरनचच ाूसींपादन

करण्याचच काम प्रगतीत असून ास
ू ींपादन ला्याार जोॉर्त्याचच काम ेाती टचण्याचच रनयोजन
ंेच ब

(३) प्रनच ्ो्ाात नाेीब
___________
िोरे िाांव तालक्
ब यातील (जि.सातारा) रे ल्हवे िेटच्याया हठिाणी अांडरपास मािण िरण्याबाबत
(४६)

२४७८३ (१३-०८-२०१५).

श्री.जितेंद्र आव्हाड (मबांरा ा िळवा) :

श्री.शमशिाांत मशांदे (िोरे िाव), श्री.रमेश िदम (मोहोळ),
सन्माननीय सावणितनि बाांधिाम (सावणितनि उपक्रम

विळून) मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) कोरच गाींा तालुयातील (्जबसातारा) १) ्जेच

कीापूर कोरच गाींा तॉाबच

खचॉ र्ता

(साबक्रब५/००) प्र्जमा-३४, कीापूर ताबकोरच गाींा (रच ्ाच गच् नीं ७७(१५९/५-६)२)ाॉुथ साताररोॉ
अींााॉच सींबकोरच गाींा ककन्ेय साींगाी र्ता प्र्जमा -२८ (साबक्रब१/८०० जरीं ॉच ार (रच ्ाचगच् नींब५९
(१३७/१-२), ३) ाुईंज िलाीर पाॉबी जबगाींा र्ता प्र्जमा-२६ (साबक्रब१/०००) िलाीर
ताब्जबसातारा (रच ्ाचगच् नींब ५८ (१३४/७-८) या र्त्याार तीन रच ्ाच गच् ंेच त, ेच खरच ंेच
काय,
(२) अस्यास, यादीकाणयी रच ्ाच माग प्रमख
ु ्ज्ेा माग ा राज्य माग

छच दत असून ाेुताींली
ाचबा रच ्ाच गच् ाींद अस्यानच रुग्णय, वाोयाथी, लचतकरी ाग इत्यादद प्राायाींना तासनतास
थाींाााच लागत ंेच , ेच ेी खरच ंेच काय,
(३) ारील र्त्याार प्राासाचा माग वाना अॉथबा ेोण्याकिरता या रच ्ाच गच््या दीकाणयी
अींॉरपास करााच अली मागणयी ्थारनक लोकप्ररतरनीीींनी ददनाींक १५ जून, २०१५ रोजी
लासनाकॉच पंाोाारच कचली ंेच , ेच ेी खरच ंेच काय,

(४) अस्यास, याप्रकरणयी लासनानच कोणयता रनणयय टचतला ाा टचण्यात यचत ंेच ,
(५) नस्यास, वालींााची कारणयच काय ंेच त ?
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श्री. चांद्रिाांत पाटील (०६-१०-२०५०) :(१) ेोयब
(२)पुणयच-िमरज या रच ्ाचमागाारुन जाणया-या प्ररत ददन ४० रच ्ाच गाडया जाण्या्या ाचबी रच ्ाच
गच् काेी कालााीीसाी ाींद करण्यात यचतबच
(३) नाेीब असच रनाचदन प्रात नाेीब
(४) ा (५) प्र्तुत रच ्ाच गच््या दीकाणयी रच ्ाच ेव्ेर ब्रीज/अींॉर पास ााींीण्याचच काम रच ्ाच ा
राज्यलासना्या सेाागातून मींजरू ी करण्याचच प्रयत्न राेतीलब
___________
मौिे मलिापूर-वपांपळिाांव दे वी (जि.बबलडाणा) या रस्त्याच्याया
मिबत
ू ीिरण व डाांबरीिरणाबाबत

(४७)

२५४२० (३१-०७-२०१५).

श्री.चैनसख
ब सांचेती (मलिापूर) :

सन्माननीय सावणितनि

बाांधिाम (सावणितनि उपक्रम विळून) मांरी पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१) ाुलॉाणया ्ज््यातील मलकापूर वाीानसाा मतदार सींटातील मौजच मलकापूर-वपींपबगाींा

दच ाी ेा प्रमख
ु ्ज्ेा माग ४ ककबमीब लाींाीचा र्ता अत्यींत नादरु
ु ्त असून या र्त्याारुन
सा सामान्य नागरीक, दच
ु ाकध ा चारचाकध ााेन ीारकाींना यच-जा करणयच ंासाचच लालच
अस्याचच माेच जन
ू , २०१५ मध्यच ाा त्या दरम्यान रनदलनास ंलच असन
ू
दरु
ु ्तीसाी १५० लक्षत रुपयच रनीीची ंायकता ंेच ,

या र्त्या्या

ेच खरच ंेच काय,

(२) अस्यास, सदर र्ता दरु
ु ्ती करणयच अत्यींत गरजचचच ंेच, ेच ेी खरच ंेच काय,

(३) ्परोत र्त्याचच मजाूतीकरणय ा ॉाींारीकरणय करण्याााात ्थारनक लोकप्ररतरनीी याींनी
कायकारी अिायींता, सााजरनक ााींीकाम वाााग, खामगाींा याींना ाचबोाचबी सू चत कचलच ंेच,
ेच ेी खरच ंेच काय,

(४) अस्यास, याााात लासनानच कोणयती कायााेी कचली ाा करण्यात यचत ंेच ,
(५) नस्यास, वालींााची कारणयच काय ?
श्री. चांद्रिाांत पाटील (०६-१०-२०१५) :(१) ेोय, अलींतः  खरच , र्त्या्या लाींाीपककध ७बब५० ककबमीब
लाींाीतील ाागाची सुीारणया ा ॉाींारीकरणय करणयच ंायक ंेच ब
(२) ेोयब

(३) ेोय, कायकारी अ ीकारी सााजरनक ााींीकाम वाााग खामगाा याींनी मकणखकिरत्या सू चत
करण्यात ंलच ंेच ब

(४) र्त्या्या ॉाींारी पषा ीाागाची दरु
ु ्ती करण्यात यचत असन
ू ााेतूक सुरु ंेच ब प्रनाींककत

लाींाीत कराायाचच सी
ु ारणया ा ॉाींारीकरणयाचच ७.५० ककबमीब लाींाीतील काम मींजरू ी रनीी रनकग
ा प्राीान्यक्रमानुसार ेाती टचण्याचच प्रयत्न राेतीलब
(५) प्रन ्ो्ाात नाेीब

___________
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दयाणपूर (जि.अमरावती) येकील सांत िाडिे बाबा सहिारी
सबत-धिरणी सबन  िरण्याबाबत

(४८)

२५६०१ (०५-०९-२०१५).

श्री.रमेश बबांदीले (दयाणपूर) :

सन्माननीय वस्रोोयोि मांरी

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) दयापरू (्जबअमरााती) यचथील सींत गाॉगच ाााा सेकारी सत
ु - गरणयी दे ाींद ््थतीत ंेच ,
ेच खरच ंेच काय,

(२) अस्यास, या सींदाात लोकप्ररतरनीी याींनी सुत गरणयी सुरु करण्याााात माबसेकार ा
पणयन मींंी याींना ददनाींक ११ डॉसेंार, २०१४ ा ददनाींक १२ माच, २०१५ रोजी ाा त्या सम
ु ारास
पंाोाारच मागणयी कचली ंेच , ेच ेी खरच ंेच काय,

(३) अस्यास, यासींदाात लासनानच कोणयती कायााेी कचली ाा करण्यात यचत ंेच ,
(४) नस्यास, वालींााची कारणयच काय ंेच त ?
श्री. चांद्रिाांत पाटील (१९-१०-२०१५) :(१) ेोयब
(२) ेोयब
(३) मेाराषर राज्य सेकारी ाककचनच रुब११५२.८५ लाख ददट मुदती कज सदर सूत गरणयीला ददलच
ंेच ब राज्य ाककचनच ददलच्या कजाची रकम

गरणयीनच परतफतचॉ न कच्यानच राज्य ाककचनच

न्यायालयात दााा दाखल करुन ासुली दाखला प्रात कचला ंेचब न्यायालया्या ंदच लानस
ु ार
वााागीय अ ीकारी अमरााती याींनी ददब२/७/२००७ रोजी

गरणयीची मालमत्ता जत कचलचली

ंेच ब राज्य ाककचनच गरणयीला ददलच्या कजास लासनानच ेमी टचतली अस्यानच सदर कज ासल
ु ी
करीता लासनावारुध्द ाककचनच माब््च न्यायालय मुींाय यचथच या चका दाखल कचली ंेच ब सध्या
गरणयीसींदाात माब््च न्यायालयात प्रकरणय न्याय प्रवाषी ंेच ब

(४) प्रन ्ो्ाात नाेीब

___________
ववदभाणतील पाच सत
ब धिरण्या सन 
ब िरण्याबाबत
(४९)

२६०४९ (२१-०८-२०१५).

श्री.रमेश बबांदीले (दयाणपूर) :

सन्माननीय वस्रोोयोि मांरी

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) वादाातील पाच सत
ु गरण्या अासायानात रनटा्या कामगाराींची १९४ को्ी १८ लक्षत
थकााकध अस्याचच ात्ा त ददनाींक २६ एवप्रल, २०१५ रोजी ाा त्यासुमारास रनदलनास ंलच ेच
खरच ंेच काय,

(२) अस्यास, वादाातील कापस
ू ्त्पादक लचतक-याींना ंणणय कामगाराींना न्याय दच ण्या्या
दृष्ीनच सुत गरण्या सुरु करण्याााात लासनानच कोणयती
ंेच ,

(३) नस्यास, वालींााची कारणयच काय ंेच त ?

्पाययोजना कचली ाा करण्यात यचत
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श्री. चांद्रिाांत पाटील (१९-१०-२०१५) :(१) वादाातील पाच सूत
कामगाराींची रुब१५ब५३ को्ी दच णयी थकधत ंेच त, ेच खरच ंेचब

गरण्या अासायनात असन
ू

(२) वादा, मराीााॉा ा ्त्तर मेाराषर या कापूस ्त्पादक क्षतचंात सेकारी सूत गरण्या
अथसेायकयासाी

टचण्याची ााा ा्ंोोयोग ीोरणयात समावाष् असून सदर ीोरणय राज्यात

राावाण्यात यचत ंेच ब कामगाराींना न्याय दच ण्या्या दृ्ष्नच अासायनातील सेकारी सूत
गरण्याींची मालमत्ता वाक्रध करुन कामगाराींची दच णयी प्राीान्यक्रम प्रमाणयच ाागवाण्यात यचत

ंेच तब
(३) प्रन ्ो्ाात नाेीब
___________
र्ड.मॉडनण िो.ऑप.बीि मल. चाळीसिाव या बीिेमार्णत वाटप िरण्यात आलेल्हया माजिणन
मनीमये मोठया प्रमाणात िैरप्रिार झाल्हयाबाबत
(५०)

२६४३७ (१९-०८-२०१५).

श्री.उन्मेश पाटील (चाळीसिाव) :

सन्माननीय उोयोि मांरी

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) जबगाींा ्ज्ेयामध्यच मींॉबा्या ्ज्ेा कमचाऱयामाफतत सन २००६-०७ या ं थक ागात
ंरबयबजीबपीब योजनच अींतगत डॉबम.ॉन कोबऑपबाकक िलब चाबीसगाा या ाककचमाफतत ाा्प
करण्यात ंलच्या मा्जन मनीमध्यच मोीया प्रमाणयात गकरव्याेार लाला अस्यानच याााात

तातॉीनच चौकली करण्यात यााी अली मागणयी श्रीबराजेंद्र माींगो रनकम, सींपादक सातादेक
मेासुं

चौफतचर,

चाबीसगाा

याींनी

ददनाींक

माबमुख्यमींंी याींना कचली ेच खरच ंेच काय,

७

फतचब्रुाारी,

२०१५

रोजी्या

रनाचदनामध्यच

(२) अस्यास, या गकरव्याेाराची चौकली कचली ेच खरच ंेच काय,
(३) अस्यास, चौकलीत रनषपन्न काय ंेच त ा त्याअनग
ु ींगानच दोगीार कोणयती कारााय कचली
ंेच , ाा करण्यात यचत ंेच,

(४) या प्रकरणयी अोयाप चौकली पूणय लाली नस्यास वालींााची कारणयच काय ंेच त ?
श्री. सबभाष दे साई (२३-१०-२०१५) :(१) ेोय, ेच खरच ंेच ब

मां सदर रनाचदन ेच श्रीब राजेंद्र माींगो रनकम याींनी कचलचलच नसून, तच श्रीब रवाींद्र माींगो रनकम,

सींपादक, सातादेक मेासं
ु चौफतचर चाबीसगाींा याींनी कचलच ंेच ब
(२) ेोयब

(३) रुब ३७.९२ लक्षत रकमच्या ं थक गकरव्याेार ला्याचच प्राथिमक अनुमान ंेचब या
प्रकरणयी मींॉबाची फतसाणयूक ला्यानच या प्रकरणयी पोलीस ््च लन, चाबीसगाींा ्ज्ेा जबगाा
याींनी सा सींाीं ीताींार ददनाींक १६/०७/२०१५ रोजी गुन्ेा क्रब २३१/१५ दाखल कचला ंेच ब

या प्रकरणयी गन्
ु ेा दाखल करण्यात ंलच्या सींाीं ीताींनी माब ््च न्यायालय, मींा
ु य
(यरीं गाााद खींॉपीी) याींचच समोर कक्रमीनल िर् वपिरलन क्रब ९५९/२०१५ दाखल कचला ंेच

सदर िर् वप्ीलनची सुनााणयी ददनाींक २१/०८/२०१५ रोजी ेोऊन लासना्या ेकाला ा
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युतीाादाला ााीा न यचऊ दच ता सींाीं ीताींनी या प्रकरणयाली सींाींीीत रकम लासनाकॉच जमा

करण्याची पराानगी ददली असन
ू , या प्रकरणयी ंरबयबजीब पीब योजनचअींतगत मा्जन मनी्या

्ारुपात सींाीं ीताींनी रु ३७ब९२ लाख रकमचपक
क ध रुब १५ब६१ लाख रकम सा सींाीं ीताींपककध
काेी जणयाींनी ददनाींक १५/०९/२०१५ ा १६/०९/२०१५ रोजी ्ज्ेा ग्रामोोयोग अ ीकारी, जबगाींा
याीं्या कायालयात जमा कचली ंेच ब
(४) सदर प्रकरणयी चौकली पूणय करण्यात ंली असन
ू , सींाीं ीताींवारुध्द पोलीस रनरीक्षतक,
चाबीसगाींा पोलीस ््च लन, ्ज्ेा जबगाींा याींनी गुन्ेा दाखल कचलचला ंेच ब
___________

ववधान भवन :

डॉ. अनांत िळसे

नािपरू .

प्रधान सधचव,
महाराष्ट्र ववधानसभा.

_________________________
लासकधय मध्याती मुद्रणयालय, नागपूरब

