
अताराांकित प्रश्नोत्तराांची २३१ वी यादी 
 

महाराष्ट्र ववधानसभा 
  

चौथे अधधवेशन, २०१६ 
___________ 

  

अताराांकित प्रश्नोत्तराांची यादी 
  

प्रश्नाांची एिूण सांख्या - ५० 
___________ 

  

चांद्रपूर जिल्ह्यातील ब्रम्हपूरी येथील तहससल िायाालय आणण उपववभागीय 
 िायाालयाची नववन प्रशासिीय इमारत बाांधण्याबाबत 

  

(१)  ३४५३ (२२-१२-२०१४).   श्री.वविय वडटे्टीवार (ब्रम्हपूरी) :   सन्माननीय सावािननि 
बाांधिाम (सावािननि उपक्रम वगळून) मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) चींद्रपूर जिल्हयाींतगगत ब्रम्हपूरी येथील तहससल कायागलय व उपववभागीय कायागलय हे ब्रब्र्ीश 
काळात बाींधण्यात आलेल्या १०० वर्ग इमारतीमध्ये सुरु असल्यामुळे सदर दोन्ही इमारती 
नादरुुस्त झालेल्या असून प्रशासकीय कामकाि करण्यासाठी मोठ्या प्रमाणात अडचणी ननमागण 
होत आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, तहससल कायागलय आणण उपववभागीय कायागलयाची नववन प्रशासकीय इमारत 
बाींधण्यासाठी ददनाींक २० सप् े्ंबर, २०१२ च्या सुमारास जिल्हाधधकारी चींद्रपूर याींच्याकड ेआठ 
को्ी रुपयाींचा प्रस्ताव प्रशासकीय मान्यता आणण ननधी समळण्यासाठी पाठववण्यात आला आहे, 
हे खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सदर प्रस्ताव जिल्हाधधकारी चींद्रपूर याींच्याकड े प्रलींब्रबत असल्याची मादहती 
ददनाींक २५ नोव्हेंबर, २०१४ च्या सुमारास ननदशगनात आली आहे, हे खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, ब्रम्हपूरी येथील तहसलस कायागलय आणण उपववभागीय कायागलयाची नववन 
प्रशासकीय इमारत बाींधण्यासाठी शासनाने कोणती उपाययोिना केली आहे वा करण्यात येत 
आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची सवगसाधारण कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. चांद्रिाांत पाटील (०७-०९-२०१६) : (१) हे खरे आहे. 
(२) चींद्रपूर जिल्हयाींतगगत ब्रम्हपूरी येथील तहसील कायागलय व उपववभागीय कायागलयाची नववन 
प्रशासकीय इमारत बाींधण्यासाठी अधीक्षक असभयींता, सा.बाीं.मींडळ, चींद्रपूर याींचेकडून      
ददनाींक २० सप् े्ंबर, २०१२ अन्वये रु.७२७.६६ लक्ष ककीं मतीचे अींदािपत्रक ताींब्रत्रक मान्यतेसह 
जिल्हाधधकारी, चींद्रपूर याींच्याकड ेपाठववण्यात आले आहे. 
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(३) हे खरे नाही. 
(४) व (५) ब्रम्हपूरी जि.चींद्रपूर येथे तालकुास्तरीय मध्यवती प्रशासकीय इमारतीच ेबाींधकामाच्या 
रु.१२४७.७६ लक्ष इतक्या ककीं मतीच्या अींदािपत्रकास प्रशासकीय मान्यता प्रदान करण्यात आली 
आहे. तसेच िुल,ै २०१६ च्या दसुऱ्या अधधवेशनात सदर कामाचा बाब क्र.९१ अन्वये 
अथगसींकल्पात समावेश करण्यात आला आहे. 
  

___________ 
  

शासनाने चेंबूर येथील भखूांड ससटी क्र.४६९/ए हा खािगी  
वविासिास पुनववािासासाठी ददल्हयाबाबत 

  

(२)  ६८१० (०६-०४-२०१५).   श्री.प्रिाश फातपिेर (चेंबूर) :   सन्माननीय सावािननि 
बाांधिाम (सावािननि उपक्रम वगळून) मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
 (१) शासनाने चेंबूर येथील भखूींड सस्ी क्र.४६९/ए हा खािगी ववकासकास पुनववगकासासाठी 
ददला आहे, हे खरे आहे काय, 

(२) असल् यास, सदर भूखींडाचे एकूण के्षत्रफळ ककती व रस् ता ींं दीकरणामळेु बाधधत होणाऱ् या 
भूखींडाच े के्षत्र ककती, रस् ता ींं दीकरणामुळे बाधधत झालेल् या पात्र-अपात्र झोपडीधारकाींना सदर 
योिनेचा लाभ देण् यात येणार आहे काय, 
(३) असल् यास, सदर योिनेमुळे मोठया प्रमाणात गैरव् यवहार झाल् याच् या तक्रारी करण् यात येत 
आहेत, हे खरे आहे काय, 
(४) असल् यास, शासन स् तरावंन झोपडीधारकाींना न् याय देण् याकतरता कोणती कायगवाही 
करण् यात येत आहे, 
(५) नसल् यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 

श्री. चांद्रिाांत पाटील (०७-०९-२०१६) : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) सदर भूखींडाचे एकूण के्षत्रफळ १,१३,९२४.२० चौ.मी. आहे. रस्ता रुीं दीकरणामुळे बाधधत 
होणाऱ्या भखूींडाच ेके्षत्रफळ ३२६२.८९ चौ.मी. इतके आहे. यापैकी सदर भूखींडाच्या दक्षक्षणेकडील 
बािूस के.एन.गायकवाड मागागच्या रुीं दीकरणातील १२९३.४४ चौ.मी. के्षत्रफळ झोपडपट्टीने 
व्यापलेले आहे. रस्ता रुीं दीकरणामुळे बाधधत झालेल्या पात्र-अपात्र झोपडीधारकाचे पुनवगसन 
करणे ही बाब या प्रकल्पाच्या वावामध्ये अींतभुगत नाही. 
(३) नाही. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 
(५) रस्ता रुीं दीकरणाच ेकाम बहृन्मुींबई महानगरपासलकेमाफग त होणे अपेक्षक्षत आहे. महापासलकेन े
रुीं दीकरणाच ेकाम अदयाप हाती घेतलेले नाही. त्यामुळे प्रश्न उद् ावत नाही. 
  
 
 

___________ 
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मनोर (ता.पालघर) येथील ववश्रामगहृाच्या झालेल्ह या दरुाव थेबाबत 
  

(३)  ९०८० (१०-०४-२०१५).   श्री.दहतेंद्र ठािूर (वसई), श्री.क्षितीि ठािूर (नालासोपारा), 
श्री.ववलास तरे (बोईसर) :   सन्माननीय सावािननि बाांधिाम (सावािननि उपक्रम वगळून) 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) मनोर (ता.जि. पालघर) या ववश्रामगहृाच् या दरुावस् थेबाबत सा.बाीं. प्रादेसशक ववभाग, मुींबई 
याींना याबाबत चौकशीच ेआदेश केव् हा देण् यात आले आहेत, 

(२) तसेच सदरहू चौकशीच् या आदेशाच् या अनुर्ींगाने याप्रकरणी पुढे कोणती कायगवाही करण् यात 
आली वा येत आहे, 
(३) अदयापही कारवाई झाली नसल् यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 

श्री. चांद्रिाांत पाटील (०७-१०-२०१६) : (१) मनोर (ता.जि.पालघर) या ववश्रामगहृाच्या 
दरुावस्थेबाबत चौकशीचे आदेश दद.१५/१२/२०१४ अन्वये मुख्य असभयींता, सा.बाीं.प्रादेसशक 
ववभाग, मुींबई याींना देण्यात आले आहेत. 
(२) मुख्य असभयींता, सा.बाीं.प्रादेसशक ववभाग, मुींबई याींनी ददनाींक २५/०२/२०१६ अन्वये अधीक्षक 
असभयींता, सा.बाीं.मींडळ, ठाणे याींना मींडळातील अन्य ववभागाच्या कायगकारी असभयींता याींच े
अध्यक्षतेखाली चौकशी ससमती नेमून चौकशी अहवाल सादर करणेबाबत कळववल्यानुसार, 
चौकशी अधधकारी तथा कायगकारी असभयींता, सा.बाीं.ववभाग क्र.२, ठाणे याींचा अहवाल प्राप्त 
झाला आहे. 
     सदय:जस्थतीत मनोर (ता.जि.पालघर) येथील शासकीय ववश्रामगहृाच्या ववशेर् दरुुस्तीची 
काम ेपूणग करण्यात आलेली आहेत. 
(३) प्रश्न उद् ावत नाही. 
  

___________ 
  

िळगाांव जिल्ह्यातील नववन ननमााण िेलेल्हया तहससल िायाालयाच ेबाांधिाम पूणा 
 झालेले असूनही ताबा िां त्राटदाराांनी शासनाला न ददल्हयाबाबत 

  

(४)  ११६४३ (०४-०४-२०१५).   डॉ.सतीश (अण्णासाहेब) पाटील (एरांडोल) :   सन्माननीय 
सावािननि बाांधिाम (सावािननि उपक्रम वगळून) मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील    
काय :- 
  

(१) िळगाींव जिल्हयातील एरींडोल-पारोळा मतदार सींघात नववन ननमागण केलेल्या तहससल 
कायागलयाचे बाींधकाम पूणग झालेले असून तहससल कायागलयाचा ताबा कीं त्रा्दाराींनी अिूनही 
शासनाला ददलेला नाही, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, त्याची कारणे काय आहेत, 
(३) तेथील लोकाींची गैरसोय दरु करण्यासाठी या इमारतीचा ताबा त्वरीत घेणेबाबत शासनान े
कोणती उपाययोिना केली वा करण्यात येत आहेत, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची सवगसाधारण कारणे काय आहेत ? 
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श्री. चांद्रिाांत पाटील (२९-०९-२०१६) : (१) हे खरे नाही. 
(२) प्रश्न उद् ावत नाही. 
(३) सदर प्रशासकीय इमारत दद.११/०८/२०१५ रोिी उपभोक्ता खात्यास हस्ताींतरीत करण्यात 
आलेली असून सदय:जस्थतीत इमारत वापरात आहे. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 
  

___________ 
  

िल्ह याण शहरातील वळण र ता गोववांदवाडी बायपास प्रिल्ह पाांतगात  
र त् याची िामे सांथ गतीन ेसु अ असल्हयाबाबत 

  

(५)  १२०३३ (०९-०४-२०१५).   श्री.नरेंद्र पवार (िल्हयाण पजश्चम) :   सन्माननीय सावािननि 
बाांधिाम (सावािननि उपक्रम) मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) कल् याण शहरातील वळण रस् ता गोववींदवाडी बायपास प्रकल् पाींतगगत रस् त् याची काम े
कालावधी उल्ून गेला तरीही सींथ गतीने सुरु आहे, हे खरे आहे काय, 

(२) तसेच प्रकल् पाअींतगगत येथील नागतरकाींचे पुनवगसन झालेले नसून सदर काम ननकृष ठ दिागचे 
करण् यात येत आहे, हे खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरणाची चौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय आढळून आले व 
तदनुसार सदर रस्त्याचे काम ननकृष् करणाऱ्याींववरुध्द शासनान े कोणती कारवाई केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(४) नसल् यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत व याबाबतची सदयजस्थती काय आहे ? 

श्री. एिनाथ सशांदे (२०-०९-२०१६) : (१) नाही. 
(२) नाही. 
(३) गोववींदवाडी बायपास रस्त्यावरील तबलेे ह्वुन कल्याण-डोंब्रबवली महानगरपासलकेन े
िानेवारी, २०१६ मध्ये िागा महामींडळाच्या ताब्यात ददली असनू त्यानुसार महामींडळाकडून 
सदर काम डडसेंबर, २०१६ पयतं पुणग करण्याचे ननयोिन आहे. त्यामुळे वर नमुद केल्याप्रमाणे 
काम ननकृष् दिागचे करण्यात येत असल्याची वस्तुजस्थती नसल्यामुळे कोणावर कारवाई 
करण्याचा प्रश्न उद् ावत  नाही. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
 

अपना सहिारी बँिेतील गैरव्यवहाराबाबत 
  

(६)  १४९३९ (१०-०४-२०१६).   प्रा.वर्ाा गायिवाड (धारावी), श्री.असमन पटेल (मुांबादेवी) :   
सन्माननीय सहिार मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) धगरणी कामगाराींच्या घामातनू स्थापन झालेल्या “अपना सहकारी बँकेच”े अध्यक्ष याींच्या 
मनमानी कारभार, बँक फायदयात दाखवून करण्यात आलेले लाभाींश वा्प, बेभरवशी किग 
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वा्प, भरती घो्ाळा अशा अनेक तक्रारीची दखल घेऊन राज्याच्या सहकार खात्यान े
बँकेववरोधात चौकशी सुं केल्याचे माहे िानेवारी, २०१५ मध्ये वा त्या दरम्यान ननदशगनास 
आले हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, राज्याच्या सहकार खात्यान े अपना सहकारी बँकेच्या ववरोधात सुं असलेली 
चौकशी पुणग झाली आहे काय, 
(३) असल्यास, चौकशीत काय आढळून आले व चौकशी आढळून आलेल्या दोर्ीींववंध्द 
शासनाने कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) अदयाप, उक्त प्रश्नाबाबत कोणतीच कारवाई केली नसल्यास ववलींबाची कारणे काय   
आहेत ? 
  
श्री. सुभार् देशमखु (१२-०८-२०१६) :(१) हे खरे नाही. 
     अपना सहकारी बँक ही बहुराज्यीय सहकारी सींस्था अधधननयम, २००२ नोंदणीकृत असनू 
सदर बँकेचे ननबींधक हे कें द्रीय ननबींधक, सहकारी सींस्था, नवी ददल्ली आहेत. कें द्रीय 
ननबींधकाींनी त्याींच्या ददनाींक २९.५.२०१३ रोिीच्या पत्रान्वये सदर बकेँच्या तपासणीचे अधधकार 
राज्याच्या ननबींधकाींकड े ददले होत ेमात्र कें द्रीय ननबींधकाींच्याच  ददनाींक २३.१२.२०१३ रोिीच्या 
पतरपत्रकान्वये सदर अधधकार काढून घेण्यात आलेले आहेत. त्यामुळे सदर बकेँची तपासणी 
सहकार ववभागामाफग त करण्यात आलेली नाही. 
(२), (३) व (४) प्रश्न उद् ावत नाही. 
  

___________ 
  
दहांगोली जिल्ह ्यातील  ांाा नागनाथ येथ ेनव् यान ेबाांधण् यात आलेल्ह या बस थानिातील 

गटारातील घाणीच्या पाण्यामुळे नागरीिाांची होत असलेली गैरसोय 
  

(७)  २०८३२ (१७-०८-२०१५).   श्री.ियप्रिाश मुांदडा (बसमत) :   सन्माननीय सावािननि 
बाांधिाम (सावािननि उपक्रम वगळून) मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) दहींगोली जिल् हयातील  ींढा नागनाथ येथ े नव् यान े बाींधण् यात आलेल् या बसस् थानकात 
येण् या-िाण्याच् या मागागवर सतत िमा होणा-या ग्ारातल् या घाणीच् या पाण् यामुळे धचखल सदृश् य 
रस् त् यावरुन नागनाथ  ींढा मींददरात िाणा-या भाववकाींची व नागतरकाींची गैरसोय होत आहे, हे 
खरे आहे काय, 
(२) असल् यास, मा.जिल् हाधधकारी दहींगोली याींनी भाववकाींची गैरसोय ्ाळण् यासठी नागनाथ 
सींस् थान, सावगिननक बाींधकाम ववभाग व स् थाननक रामामपींचायतचे सींबींधधत पदाधधकारी व 
अधधकारी याींची एकब्रत्रत बैठक घेवून यावर उपाययोिना करण् याच ेआदेश ददलेले होत े हे खरे 
आहे काय, 
(३) असल् यास, दोन कायागलयाच् या हदीचीच् या वादाींमुळे अदयाप यावर कोणतीही कारवाई झालेली 
नाही हे खरे आहे काय, 
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(४) असल् यास, याबाबत भाववक व नाधग रकाींची होणारी गैरसोय दरू करण् यासाठी कोणती 
कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. चांद्रिाांत पाटील (०१-०८-२०१६) : (१) अींशत: खरे आहे. 
(२) व (३) जिल्हाधधकारी, दहींगोली याींनी दद.२०/०६/२०१६ रोिी आयोजित बैठकीवेळी ददलेल्या 
मौणखक सूचनेनसुार प्रश्नाधीन मागागवर पाण्याचा ननचरा होण्यासाठी पक्क्या नालीचे बाींधकाम 
प्रगतीत आहे. 
(४) अथगसींकल्प २०१५-१६ मध्ये १ काम रु.५०.०० लक्ष ककीं मतीस मींिूर असून रस्त्याच्या दोन्ही 
बािूस  ींढा बसस्थानकासमोर ५२० मी.लाींबीचे पक्क्या नालीचे बाींधकाम प्रगतीत आहे. 
(५) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
 

िोल्हहापूर शहरातील रते वविास प्रिल्हपातील फेरमुल्हयाांिन िरण्याबाबत 
 

(८)  २३२३८ (१२-०८-२०१५).   श्री.सुरेश हाळवणिर (इचलिरांिी), श्री.प्रिाश अटबटिर 
(राधानगरी), श्री.रािेश िीरसागर (िोल्हहापूर उत्तर), डॉ.सुजित समणचेिर (हातिणांगले) :   
सन्माननीय सावािननि बाांधिाम (सावािननि उपक्रम) मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील 
काय :- 
  

(१) कोल्हापूर शहरातील रस्त े ववकास प्रकल्पातील फेरमुल्याींकन करण्यासाठी शासनान े
नेमलेल्या ससमतीन े तसेच कोल्हापूर महानगरपासलकेने केलेल्या त्रयस्थ मुल्याींकनानुसार 
प्रकल्पाचा खचग २०० को्ी रुपयाींपेक्षा िास्त नसल्याची बाब माहे मे, २०१५ मध्ये वा त्या 
सुमारास ननदशगनास आले आहे काय, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, दर चारशे मी्रवर करावयाचे यु्ीसल्ी सशप््ीींगचे कामसुध्दा कीं पनीने पूणग केले 
नसल्याच ेअहवालात उघडकीस आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सदर अहवालाबाबत शासनान ेकोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. एिनाथ सशांदे (०७-०९-२०१६) : (१) नाही. 
(२) नाही. कीं पनीन े प्रकल्पाच्या कराराच्या तरतुदीनुसार कामात अडथळा ठरणाऱ्या 
िल/साींडपाणी/दरुध्वनी वादहन्या हलववल्या आहेत. 
(३) व (४) प्रकल्पाचे मुल्याींकनासाठी गठीत केलेल्या ससमतीचा अहवाल शासनास सादर झाला 
आहे. त्यानींतर पुन्हा फेरमुल्याींकनासाठी ससमती गठीत करण्यात आली. याही ससमतीचा 
अहवाल शासनास प्राप्त झाला असून प्रकल्पाच ेमुल्य ननजश्चत करण्यासाठी सवग ससमत्याींच्या 
अहवालाींची सखोल तपासणी करण्यासाठी नेमलेल्या ससमतीन ेआपला अहवाल शासनास सादर 
केला आहे. ददनाींक ०१.०१.२०१६ पासून कोल्हापूर शहरातील एकाजत्मक रस्ते ववकास 
प्रकल्पाींतगगत सुरु असलेले पथकरनाके बींद करण्याचा ननणगय शासनाने घेतला आहे. 

___________ 
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मोखाडा तालुक्यात (जि.पालघर) सावािननि बाांधिाम ववभागान ेभयूारी गटाराचे  

अनावश्यि बाांधिाम ि अन ननधीचा द ुअपयोग िेल्हयाबाबत 
  

(९)  २५११५ (१४-०८-२०१५).   श्री.क्षितीि ठािूर (नालासोपारा) :   सन्माननीय सावािननि 
बाांधिाम (सावािननि उपक्रम वगळून) मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) मोखाडा तालुक्यात (जि.पालघर) गाव ककीं वा रहदारी असेल अशा दठकाणी भुयारी ग्ाराची 
सींकल्पना न राबववता मोखाडा सावगिननक बाींधकाम ववभागान ेतालुक्यापासून ४० कक.मी. दरु 
असलेल्या सयुगमाळ केवनाळे या अनत दगुगम व िींगल पतरसर असलेल्या भागात रस्त्यावर 
भूयारी ग्ाराच ेअनावश्यक बाींधकाम करुन सुमारे २५ लाखाच्या ननधीचा दरुुपयोग करण्यात 
आला आहे हे खरे आहे काय, 
(२) उपरोक्त काम आवश्यकता नसताना केल्याने यामध्ये आधथगक  ननधीचा गैरव्यवहार 
झाल्याचे आढळून आले आहे हे खरे आहे काय, 
(३) या सवग कामाची स्वतींत्र यींत्रणमेाफग त चौकशी करण्यात येऊन दोर्ीीं ववरुध्द कोणती कारवाई 
करण्यात केली वा करण्यात येत आहे 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. चांद्रिाांत पाटील (१५-१०-२०१६) : (१) नाही. 
(२) सूयगमाळ-केवनाळे रस्त्याचा भाग सखल असल्यान ेपावसाळ्यात ग्ार, माती व धचखलान े
भरुन पावसाचे पाणी डाींबरी रस्त्यावरुन वाहून रस्त्याचा डाींबरी पषृठभाग वारींवार खराब होत 
असल्याने सरपींच, रामामपींचायत सूयगमाळ याींनी सदर रस्त्यावर बींद ग्ारीच,े काम करण्याचा 
ठराव केला होता. या कामास ठक्करबाप्पा योिनेतून प्रशासकीय मान्यता सन २०१३ मध्ये 
प्रदान करण्यात आली होती. भूयारी ग्ारीच ेमींिूरीप्रमाणे बाींधकाम पूणग करण्यात आले आहे. 
(३) व (४) प्रश्न उद् ावत नाही. 
  

___________ 
  

आष्ट् टा मोड (ता. लोहारा, जि.उ मानाबाद) येथ ेरा.म.मा.९ (िुना)  
व नवीन ६५ या र त् याच् या चौपदरीिरणाबाबत 

  

(१०)  २६१३५ (०७-०८-२०१५).   श्री.ज्ञानराि चौगुले (उमरगा), श्री.अिुान खोतिर (िालना) :   
सन्माननीय सावािननि बाांधिाम (सावािननि उपक्रम वगळून) मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
 (१) रा.म.मा.९ (िुना) व नवीन ६५ या रस् त् याच् या चौपदरीकरणाच् या कामात सुरक्षा ननयमाींचा 
अवलींब होत नसलेल् या कारणाने ददनाींक ९ एवप्रल, २०१५ रोिी सायींकाळी ५ ते ६ च् या दरम् यान 
सदर मागागवर आष ्ा मोड (ता. लोहारा, जि.उस् मानाबाद) येथे एस.्ी.बस व रक याींच् यात 
भीर्ण अपघात होऊन दोन व् यक् ती मतृ व सुमारे वीस ते तीस व् यक् ती गींभीर िखमी झाले 
आहेत, हे खरे आहे काय,  
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(२) असल्यास सदर मागागवर अशा प्रकारचे असे अनेक गींभीर अपघात होण् यास िबाबदार 
असणा-या सवग सींब ींधधतावर कायदेशीर कारवाई होणे व मतृ/िखमी नातेवाईकाींना िास् तीत 
िास् त आधथगक मदत समळण्याबाबत स्थाननक लोकप्रनतननधी, उमरगा-लोहारा याींनी मा.पतरवहन 
मींत्री व मा.सावगिननक बाींधकाम मींत्री, महाराष र राज् य याींना ददनाींक १० एवप्रल, २०१५ रोिी वा 
त् या समुारास लेखी ननवेदनाव् दारे ववनींती केली, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल् यास, उक् त ननवेदनाच् या अनुर्ींगान े सींबींधधतावर शासनाने कोणती कारवाई कारवाई 
केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 

श्री. चांद्रिाांत पाटील (१४-१०-२०१६) : (१) अपघात झाला हे खरे आहे. 
     तथावप सदरील अपघात हा ववरुध्द ददशेने येणाऱ्या रकचालकान े चुकीच्या बािुन े
भरधावपणे ओव्हर्ेक करताना झालेला असल्याचे पोलीस अधीक्षक (मुख्यालय), अपर पोलीस 
महासींचालक (वाहतुक), महाराषर राज्य, मुींबई याींनी कळववले आहे. 
(२) स्थाननक लोकप्रनतननधी याींनी मा.सावगिननक बाींधकाम मींत्री, महाराषर राज्य याींना    
ददनाींक १० एवप्रल, २०१५ च्या ननवेदनादवारे ववनींती केली आहे. 
     मयत झालेल्या ३ व्यक्तीींच्या नातेवाईकाींना प्रत्येकी १०,०००/- प्रमाणे एकूण ३०,०००/- व 
३० िखमी प्रवाशाींना रु.२८,५००/- अस ेएकूण रु.५८,५००/- ची तात्कासलक मदत देण्यात आली 
आहे. 
(३) वाहनचालकावर गु.र.नीं.९९/२०१५ अन्वये भा.दीं.वव.कलम २७९,३३८७,३३८,३०४ (अ) 
मो.वा.कायदा क्र.१८४,१३४ (अ) व (ब) नुसार गुन्हा दाखल केला आहे. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
 

िोल्ह हापूर शहरातील आयआरबीन ेशहरात एिाजत्मि र त ेवविास  
प्रिल्ह पाांतगात तयार र त ेसदोर् असल्हयाबाबत 

(११)  २६२५७ (०७-०८-२०१५).   श्री.लक्ष्मण िगताप (धचांचवड) :   सन्माननीय सावािननि 
बाांधिाम (सावािननि उपक्रम) मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
 (१) कोल् हापूर शहरातील आयआरबीने शहरात एकाजत्मक रस् त े ववकास प्रकल् पाींतगगत तयार 
केलेले १३ रस् ते सदोर् आणण करारात ठरलेल् या दिागनसुार नसल् याचे पुण् यातील सावगिननक 
बाींधकाम ववभागाच् या प्रयोगशाळेत माहे िून २०१५ मध्ये वा त्या दरम्यान घेतलेल् या चाचणी 
दरम् यान उघड झाले आहे, हे खरे आहे काय, 

(२) असल् यास, रस् ते पुनमुगल् याींकन ससमतीच् या सदस् याींनी यावर आके्षप घेत मूल् याींकन करताना 
याचा ववचार करु नये अशी मागणी केली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल् यास, उक् त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय आढळून आले 
आहे, 
(४) असल् यास, उक् त प्रकरणी शासनान ेसींबींधधतावर कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत 
आहे, 
(५) नसल् यास ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. एिनाथ सशांदे (१९-०८-२०१६) :(१) होय. 
(२) हे खरे नाही. 
(३), (४) व (५) रस्त्याच्या काँकक्र्च्या Strength तपासणीच्या चाचण्या पुनश्च घेण्यात आल्या 
होत्या. अींदािपत्रकानुसार काँकक्र् रेामड आढळले नसल्याने ज्या दिागच े काँकक्र् आढळले 
त्यानुसार पुनमुगल्याींकन ससमतीन ेमुल्याींकन करताना काँकक्र्साठी कमी दर ददला आहे. 
     बाींधा, वापरा व हस्ताींतरीत करा या तत्त्वावर कोल्हापूर एकाजत्मक रस्ते ववकास प्रकल्प 
राबववण्यात आला होता. पथकराला पयागय शोधण्यासाठी शासनान ेससमती गठीत केली होती व 
पुनमुगल्याींकन ससमतीने प्रत्यक्ष केलेल्या कामाच े दिागनसुार मुल्याींकन केले आहे. सदरहू 
दठकाणची पथकर वसुली शासनाने ददनाींक ०१.०१.२०१६ पासून बींद केली असून उदयोिकास 
दयावयाच्या नकुसान भरपाईची रक्कम अदा करण्याबाबतची कायगवाही प्रगतीत आहे. 
  

___________ 
  

 रांगाबाद येथील सावािननि बाांधिाम ववभागाच्या इलेजक्रि ववभागातील तीन  
अधधिा-याांनी िाम न िरताच ठेिेदाराला टबले ददल्हयाबाबत 

  

(१२)  २६४७५ (०७-०८-२०१६).   श्री.सांदीपानराव भुमरे (पैठण) :   सन्माननीय सावािननि 
बाांधिाम (सावािननि उपक्रम वगळून) मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१)  रींगाबाद येथील सावगिननक बाींधकाम ववभागाच्या इलेजक्रक ववभागातील तीन     
अधधका-याींनी काम न करताच ठेकेदाराला ५३ लाख रुपयाींची ब्रबले ददल् याप्रकरणी माहे म,े 
२०१५ च्या शेव्च्या आठवड्यात ननलींब्रबत करण्यात आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, त्याींचेवर उक्त प्रकरणी कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) तसेच सदरच्या ५३ लाखाींच्या ब्रबलाची वसूली कशाप्रकारे करण्यात येणार आहे व 
ठेकेदारावर कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. चांद्रिाांत पाटील (०६-०९-२०१६) :(१) सावगिननक बाींधकाम (ववदयुत) ववभाग,  रींगाबाद 
अींतगगत करण्यात आलेल्या दोन ववदयुतीकरण करण्याच्या कामात आढळून आलेल्या 
अननयसमतता प्रकरणी तीन अधधकाऱ्याींना ददनाींक ५/२/२०१४ च्या आदेशान्वये ननलींब्रबत 
करण्यात आले आहे. 
(२) व (३) उक्त प्रकरणी दोर्ी आढळून आलेल्या अधधकाऱ्याींववरुध्द महाराषर नागरी सेवा 
(सशस्त व अपील) ननयम, १९७९ अींतगगत ववभागीय चौकशीची कायगवाही करण्यात येत आहे. 
चौकशीअींती योग्य ती कायगवाही करण्यात येईल. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 
  

___________ 
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िळमनुरी (जि.दहांगोली) येथील वारांगा-अधाापूर राष्ट् रीय महामागा क्र. १६१ वर  
सु अ असलेली िामे अत् यांत ननिृष्ट् ट दिााची असल्ह याबाबत 

 

(१३)  ३०३०० (२२-१२-२०१५).   डॉ.सांतोर् टारफे (िळमनुरी), श्री.असमन पटेल (मुांबादेवी), 
श्री.नसीम खान (चाांददवली), अॅड.यशोमती ठािूर (नतवसा), श्रीमती ननमाला गाववत 
(इगतपूरी) :   सन्माननीय सावािननि बाांधिाम (सावािननि उपक्रम वगळून) मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
 (१) कळमनुरी (जि.दहींगोली) येथील वारींगा-अधागपूर राष रीय महामागग क्र. १६१ वर सुरु असलेली 
काम े अत् यींत ननकृष ् दिागची असल् याच े तेथील लोकप्रनतननधीींनी प्रत् यक्ष कामावर ददलेल् या 
भे्ीच् या वेळी ननदशगनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, स्थाननक लोकप्रनतननधीींनी मा.सावगिननक बाींधकाम मींत्री याींना ददनाींक १८ िून, 
२०१५ रोिी पत्र पाठवून दक्षता व गुणननयींत्रण ववभागामाफग त या कामाची चौकशी करण् याची 
मागणी तसचे तपासणी पूणग होईपयतं कामाची देयके अदा करु नयेत अशी मागणी केली आहे, 
हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल् यास, याप्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
(४) असल् यास, चौकशीच ेननष कर्ग काय आहेत, त् यानुसार सींबींधधतावर कोणती कारवाई केली वा 
करण् यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 

श्री. चांद्रिाांत पाटील (२०-१०-२०१६) : (१) स्थाननक लोकप्रनतननधीींनी उक्त कामासींबींधीचे के्षब्रत्रय 
अधधकारी हयाींच ेसमवेत प्रत्यक्ष कामास भे् ददलेली नाही. 
(२) होय, हे खरे आहे. 
(३) व (४) होय. 
     अधीक्षक असभयींता, दक्षता व गुण ननयींत्रण मींडळ, नासशक याींनी या कामाची चौकशी 
केली असून सकृत दशगनी केलेली तक्रार ही सींयुक्तीक वा्त नाही असा अहवाल शासनास पत्र 
क्रीं .दवगुननमीं/दना/११३/सन २०१५ ददनाींक २६ नोव्हेंबर, २०१५ अन्वये सादर केला आहे. 
(५) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
  

ठाण्याहून बोरीवलीिड ेिाण्यासाठी दटिुिीनीवाडी त ेनॅशनल पािा पयतं  
सुमारे १० कि.मी. लाांबीचा बोगदा-रता तयार िरण्याबाबत 

(१४)  ३१४९३ (२२-१२-२०१५).   श्री.पाांडुरांग बरोरा (शहापूर), श्री.जितेंद्र आव् हाड (मुांब्रा िळवा), 
श्री.सुरेश लाड (ििात), श्री.किसन िथोरे (मुरबाड), श्री.हनुमांत डोळस (माळसशरस), श्री.ददलीप 
वळस-ेपाटील (आांबेगाव) :  सन्माननीय सावािननि बाांधिाम (सावािननि उपक्रम) मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) ठाण्याहून बोरीवलीकड ेिाण्यासाठी द्कुिीनीवाडी ते नॅशनल पाकग पयतं सुमारे १० कक.मी. 
लाींबीचा बोगदा-रस्ता तयार करण्याचा ननणगय राज्य शासनाने माहे ऑगस््, २०१५ मध्ये वा 
त्या दरम्यान घेतला आहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, हा बोगदा उभारण्यासाठी तज्ञ सल्लागार ससमती नमेण्याचाही ननणगय शासनान े
घेतला आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, याबाबत सल्लागार ससमतीन ेआपला अहवाल शासनाला ददला आहे काय, 
(४) असल् यास, ठाणे-बोरीवली बोगदा- रस्त्याकरीता ककती खचग येणार आहे, 
(५) असल्यास, प्रश्न भाग (१) मधील बोगदा-रस्त्याच ेकाम कें व्हापासून सुरु करण्यात येणार 
आहे ? 
  
श्री. एिनाथ सशांदे (१९-०८-२०१६) : (१) होय. 
(२) होय. 
(३) तज्ञ सल्लागाराींची ननयुक्ती करण्यासाठी ननववदा प्रकक्रया सुरु आहे. कें द्रीय वन व पयागवरण 
मींत्रालयाकडून सवेक्षण करण्यासाठी त्याींनी ददलेल्या सूचनाींनुसार प्रस्ताव मुख्य वन सींरक्षक, 
सींिय गाींधी राषरीय उदयान, मुींबई याींच्याकड े०८.०६.२०१६ रोिी सादर करण्यात आला आहे. 
सवेक्षणासाठी परवानगी समळाल्यावर सववस्तर सुसाध्यता अहवाल तयार करण्यात येईल. 
(४) प्रकल्पाचा आवाका ननजश्चत झाल्यावर प्रकल्पाची ककीं मत अींनतम होईल. 
(५) प्रकल्प आधथगकदृष्या सुसाध्य झाल्यास प्रशासकीय मान्यतनेींतर ननधी उपलब्धतेनुसार 
पुढील कायगवाही करण्यात येईल. 
  

___________ 
  
सु अते (ता.चांदगड, जि.िोल्हहापूर) गावातील रत्याच ेखडीिरण व डाांबरीिरण िरण्याबाबत 

  

(१५)  ३२५४९ (२२-०१-२०१६).   श्रीमती सांध् यादेवी देसाई-िुपेिर (चांदगड) :   सन्माननीय 
सावािननि बाांधिाम (सावािननि उपक्रम वगळून) मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील       
काय :- 
  

(१) सुरुत े(ता.चींदगड, जि.कोल्हापूर) गावातील रस्त्याच ेखडीकरण व डाींबरीकरण करण्यात न 
आल्यान ेगावातील रस्ते धचखलमय झाले असनू गावातील रस्त्याींतून नागरीकाींना व्यवजस्थत 
चालता येत नसल्याचे माहे िुल,ै २०१५ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशगनास आले, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल् यास, सदर रस्त्याची शासनामाफग त पाहणी केली आहे काय, 
(३) असल् यास, पाहणीचे ननषकर्ग काय आहेत व तदनुसार सदर गावातील रस्त्याींचे खडीकरण 
व डाींबरीकरण करणेबाबत शासनाने कोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

श्री. चांद्रिाांत पाटील (०९-०९-२०१६) : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) होय. 
(३) व (४) प्रजिमा ६८ वरील कक.मी. २३/५०० ते २३/८०० दह लाींबी सुरुत ेगावातनू िाते. या 
३०० मी्र लाींबीत रस्त्याच्या दतुफाग घरे आहेत. या दठकाणी रामामस्थाींचा ग्र बाींधकामासाठी 
ववरोध असल्याने या भागात रस्त्यावर पाणी साचून राहून रस्ता क्षनतरामस्त झाला आहे. 
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     या भागात रस्ता सुजस्थतीत राहण्यासाठी पक्की ग्ारे बाींधून पाण्याच्या ननचऱ्याची 
व्यवस्था करणे आवश्यक आहे हे काम शासनाच्या ननकर् ननधी व प्राधान्यक्रमानुसार हाती 
घेण्याचे ननयोिन आहे. 
  

___________ 
  

आडगाांव (ता.एरांडोल, जि.िळगाव) येथील वातांत्र सैननिाचे  
मारिाच ेिाम ननिृष्ट्ट दिााचे असल्हयाबाबत 

  

(१६)  ३२९४१ (१६-०१-२०१६).   डॉ.सतीश (अण्णासाहेब) पाटील (एरांडोल) :   सन्माननीय 
सावािननि बाांधिाम (सावािननि उपक्रम वगळून) मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील    
काय :- 
  

(१) आडगाींव (ता.एरींडोल, जि.िळगाव) येथील स्वातींत्र सैननकाच ेस्मारकाच ेकाम रुपये ६० लक्ष 
खचग करुनही ननकृष् दिागच े झाल्यामुळे गावकऱ्याींनी सदर कामाची तात्काळ चौकशी व्हावी 
यासाठी ददनाींक ९ ऑगस््, २०१५ रोिी धरणे आींदोलन केले होत,े हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर कामावर लाखो रुपये खचग होऊन देखील काम ननकृष् दिागच े झाले 
असल्याचे ससध्द झाल्यावरही याबाबत चौकशी करण्यास ववलींब होत आहे, हे ही खरे आहे 
काय, 
(३) तसचे सदरचे काम एक मदहन्याच्या आत ठेकेदाराींकडून करुन घेतो अस ेलेखी पत्र डपे्यु्ी 
इींजिननअर याींनी सलहून ददले होत,े परींतु सदर वेळेत कामही पूणग झालेले नाही, हे ही खरे आहे 
काय, 
(४) असल् यास, शासनाने चौकशी केली आहे काय व चौकशीअींती काय आढळून आले, 
(५) असल्यास, तदनुसार सींबींधधताींवर पुढे कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(६) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. चांद्रिाांत पाटील (१५-१०-२०१६) : (१) हे अींशत: खरे आहे. 
(२) हे खरे नाही. 
(३) हे अींशत: खरे आहे. 
(४) होय, चौकशीअींती सींबींधीत उपववभागीय असभयींता व शाखा असभयींता याींनी पयगवेक्षकीय 
ननषकाळिीपणा केल्याच े अधीक्षक असभयींता, सावगिननक बाींधकाम मींडळ, िळगाींव याींच े
कायागलयास ननदशगनास आले आहे. 
(५) सदर बाबत सींबींधधताींववरुध्द पुढील प्रशासकीय कायगवाही अधीक्षक असभयींता, सावगिननक 
बाींधकाम मींडळ, िळगाींव याींचे कायागलयाकडून प्रस्ताववत करण्यात येत आहे. 
(६) प्रश्न उद् ावत नाही. 
  
 

___________ 
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मौिे. दाबिा (ता.उमरगा) या ग्रामपांचायतीच्या हद्दीतुन िाणायाया महामागााच्या  
रां दीिरणात ग्रामपांचायत मालमत्तचेी नोंद घेण ेव गावियायाांच्या  
दळणवळणासाठी पयाायी सुववधा उपलब्ध िरन देणेबाबत 

  

(१७)  ३३८०० (२२-१२-२०१५).   श्री.ज्ञानराि चौगुले (उमरगा) :   सन्माननीय सावािननि 
बाांधिाम (सावािननि उपक्रम वगळून) मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) मौिे. दाबका (ता.उमरगा) या रामामपींचायतीच्या हदीचीतुन िाणाऱ्या महामागागच्या ींं दीकरणात 
रामामपींचायत मालमत्तेची नोंद घेणे व गावकऱ्याींच्या दळणवळणासाठी पयागयी सुववधा उपलब्ध 
कंन देणेबाबत उमरगा-लोहारा येथील लोकप्रनतननधी याींनी मा.जिल्हाधधकारी, उस्मानाबाद व 
मा. प्रकल्प सींचालक रा.मा ९ नवीन ६५, सोलापुर याींना ददनाींक १८ ऑक््ोबर, २०१५ रोिी वा 
त्या समुारास लेखी ननवेदनादवारे सुधचत कले होत ेहे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त ननवेदनाच्या अनुर्ींगान ेकुठलीच कायगवाही झाली नाही हे खरे आहे काय 
व असल्यास शासन काय कायगवाही करणार आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. चांद्रिाांत पाटील (२०-१०-२०१६) : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) हे खरे नाही. 
     प्रकल्प अहवालातील मींिूर तरतुदीनुसार सवलतकारान े “दाबका” गावाच्या हदीचीत 
रस्त्याच्या पातळीत नाका (At Grade Junction) बाींधण्यात आला असल्याचे प्रकल्प सींचालक 
भारतीय राषरीय रािमागग प्राधधकरण, सोलापूर याींनी कळववले आहे. 
(३) प्रश्न उद् ावत नाही. 
  

___________ 
देवळा तालुक्यात (जि. नासशि) सवा ववभागाांच ेिमाचारी हे मखु्यालयी न राहता  
आददवासी प्रोत्साहन भत्ता व मुख्यालयी राहण्यासाठी समळणारे घरभाड े 

घेऊन शासनाची फसवणूि िरत असल्हयाबाबत 
  

(१८)  ३५७६२ (२२-१२-२०१५).   डॉ.राहूल आहेर (चाांदवड) :   सन्माननीय आददवासी वविास 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) देवळा तालुक्यात (जि. नासशक) असलेली दहीवडपयतंची गावे आददवासी उपयोिनेत 
समाववष् असून तालुक्यातील सवग ववभागाींचे अनेक कमगचारी हे मुख्यालयी न राहता 
आददवासी प्रोत्साहन भत्ता व मुख्यालयी राहण्यासाठी समळणारे घरभाड े घेऊन शासनाची 
फसवणूक केली िात असल्याचे माहे सप् े्ंबर, २०१५ मध्ये वा त्या दरम्यान ननदशगनास आले 
आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी चौकशी करण्यात आली आहे काय, 
(३) असल्यास, चौकशीचे ननषकर्ग काय व त्यानुसार सींबींधीत कमगचाऱ्याींवर कोणती कारवाई 
करण्यात आली आहे वा येत आहे, 
(४) नसल्यास ववलींबाची कारणे काय ? 
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श्री. ववष्ट् णु सवरा (०९-०९-२०१६) :(१) हे  खरे नाही. 
(२) प्रश्न उद् ावत नाही. 
(३) प्रश्न उद् ावत नाही. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
  

शहापूर तालुक् यातील (जि.ठाण)े तहसील िायाालयाच्या प्रशासिीय  
भवनाला प्रशासिीय मांिुरी ददल्हयाबाबत 

  

(१९)  ३५९१८ (०८-०१-२०१६).   श्री.पाांडुरांग बरोरा (शहापूर) :   सन्माननीय सावािननि 
बाांधिाम (सावािननि उपक्रम वगळून) मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) शहापूर तालकु् यातील (जि.ठाणे) तहसील कायागलयाच्या प्रशासकीय भवनाला सन २००९ 
मध्ये प्रशासकीय मींिूरी देण्यात आलेली होती, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, ६ वर्ग होऊनही ननधी न समळाल्यामुळे कोणत्याच कामाला सुरुवात झाली नाही, 
हे खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, त्याींची सवगसाधारण कारणे काय आहेत, 
(४) असल्यास, प्रशासकीय भवनाचे काम सुरु करण्याबाबत स्थाननक लोकप्रनतननधीींनी     
ददनाींक ६ िलु,ै २०१५ रोिी पुन्हा लेखी ननवदनादवारे मा.महसूल मींत्री याींच्याकड ेमागणी केली 
आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(५) असलयास, याबाबत शासनान ेचौकशी केली आहे काय चौकशीअींती कोणती कायगवाही केली 
आहे वा करण्यात येत आहे ? 
(६) नसल्यास ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

श्री. चांद्रिाांत पाटील (१५-१०-२०१६) : (१) खरे आहे. 
(२) खरे आहे. 
(३) सदर इमारत बाींधणेसाठी िागा उपलब्ध नसल्याने काम सुरु करण्यात आले नाही. 
(४) खरे आहे. 
(५) या अनुर्ींगाने जिल्हाधधकारी, ठाणे याींना शासनास प्रस्ताव सादर करण्याच े ननदेश 
दद.२४.०८.२०१५ च्या महसूल ववभागाच्या पत्रान्वये देण्यात आले आहे. 
(६) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
मालेगाव तालुक्यातील (जि.वासशम) आददवासी पररिेत्रातील रत्याांची झालेली दरुवथा 

  

(२०)  ३८१२८ (२२-१२-२०१५).   श्री.असमत झनि (ररसोड), श्री.असमन पटेल (मुांबादेवी) :   
सन्माननीय आददवासी वविास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
 (१) मालेगाव तालुक्यातील (जि.वासशम) आददवासी पतरके्षत्रातील रस्त्याींची गत २० वर्ागपासनू 
सुधारणा व देखभाल करण्यात आली नसल्यामुळे वाहतुकीसाठीची अवस्था अत्यींत खराब झाली 
असल्याच ेमाहे ऑक््ोबर, २०१५ दरम्यान ननदशगनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, उमरवाडी, मुसळवाडी, कोलदरा, सावळद, िोगलदरी, वाकळवाडी, उकीं करवाडी, 
पाचेमागग तसेच मेडशी ते भौरद, मालेगाव, न.ककन्ही ते धरमवाडी, माींगवाडी त े आददवासी 
झोपडपट्टी, तरसोड ते घोसरवाडी या रस्त्याींची सधुारणा करणेबाबत मा.लोकप्रनतननधीींनी 
मा.आददवासी ववकास मींत्री याींना माहे ऑक््ोबर, २०१५ रोिी ननवेदन ददले आहे, हे ही खरे 
आहे काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त रस्त्याींची देखभाल दरुुस्ती व सुधारणा करण्याबाबत शासनाने कोणती 
कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४)  नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 

श्री. ववष्ट् णु सवरा (०६-०९-२०१६) : (१) व (२) मालेगाव तालुक्याच्या आददवासी के्षत्रातील 
रस्त्याींची दरुावस्था झाली असल्याबाबत स्थाननक लोकप्रनतननधीींनी मा.मींत्री (आददवासी ववकास) 
याींना ददनाींक ०६.१०.२०१५ च्या पत्रान्वये कळववले आहे. 
(३) वरीलप्रमाणे ववनींती करण्यात आलेल्या ११ कामाींपैकी रु.१५०.०० लक्ष ककीं मतीच्या ५ 
कामाींना माचग, २०१६ च्या अथगसींकल्पामध्ये मींिूरी देण्यात आली आहे. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
 

वासशम येथील ननिृष्ट्ट बाांधिामामळेु िोसळलेल्हया जिल्हहा त्री  अग्णालयाच्या  
इमारतीच्या बाांधिामाची चौिशी सु अ असल्हयाबाबत 

 

(२१)  ३८७१४ (२२-१२-२०१५).   श्री.हररर् वपांपळे (मुनत ािापूर) :   सन्माननीय सावािननि 
बाांधिाम (सावािननि उपक्रम वगळून) मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) वासशम येथील ननकृष् बाींधकामामुळे कोसळलेल्या जिल्हा स्त्री रुग्णालयाच्या इमारतीच्या 
बाींधकामाची चौकशी सुरु आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर चौकशीत काय आढळून आले आहे, 
(३) असल्यास, त्यानुसार दोर्ी आढळलेल्याींवर शासनाने कोणती कारवाई केली वा करण्यात 
येत आहे, 
(४) नसल्यास, होणाऱ्या ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. चांद्रिाांत पाटील (०६-१०-२०१६) : (१) व (२) स्त्री रुग्णालयाच्या इमारतीच ेपोचगचे स्लॅबच े
काम चाल ुअसताना सेंरीींग मधील एका सपो ग्चे स्र् तरींग तु्ल्यान ेत्या दठकाणच्या स्लॅबला 
बाक आला होता, हे खरे आहे. 
पुढील धोका ्ाळण्यासाठी सींबींधधत कीं त्रा्दारान े काम थाींबवनू तातडीन े सींपूणग सेंरीींग व 
उभारलेले स््ील JCB मसशनच्या सहाय्यान ेकाढून ्ाकला आहे. 
     सदर घ्नेबाबत अधीक्षक असभयींता, सावगिननक बाींधकाम मींडळ, अकोला याींचेकडून 
दद.२५/०९/२०१५ रोिी प्राथसमक चौकशी करुन प्रारींसभक अहवाल मुख्य असभयींता, सावगिननक 
बाींधकाम प्रादेसशक ववभाग, अमरावती याींना त्याींचमेाफग त दद.१८/०१/२०१६ रोिी सादर करण्यात 
आला असून सदर बाबतीत पुढील चौकशी प्रगतीत आहे. 
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(३) चौकशीअींती सींबींधधताींवर प्रशासकीय कारवाई करणेत येत आहे. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
  
दहांगोली आददवासी प्रा अप आराखडयामध्ये वयैजक्ति लाभाच्या िृवर् व फलोत्पादन नवीन 
ववदहर घटिासाठी अनसुूधचत िमातीतील लाभाथी अनुदानापासनू वांधचत असल्हयाबाबत 

 

(२२)  ४१३४२ (२९-०४-२०१६).   डॉ.सांतोर् टारफे (िळमनुरी), श्री.अब् दलु सत्तार (ससल्हलोड), 
श्री.असमन पटेल (मुांबादेवी), श्री.अलम शखे (मालाड पजश्चम), श्रीमती ननमाला गाववत 
(इगतपूरी) :   सन्माननीय आददवासी वविास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) दहींगोली आददवासी प्रारुप आराखडयामध्ये वैयजक्तक लाभाच्या कृवर् व फलोत्पादन नवीन 
ववदहर घ्कासाठी जिल्हयातून अनुसूधचत िमातीतील १४२ लाभाथी अनुदानापासून वींधचत 
राहत असल्याच ेमाहे िानेवारी, २०१६ मध्ये वा त्या दरम्यान उघडकीस आले, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्यास, उक्त लाभाथी अनुदानापासून वींधचत राहू नये यासाठी कोणती कायगवाही 
करण्यात आली वा येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. ववष्ट् णु सवरा (२०-०९-२०१६) : (१) अींशत: खरे आहे. 
     सन २०१५-१६ मध्ये जिल्हयातुन ३४५ पात्र लाभार्थयांच ेप्रस्ताव सदर योिनसेाठी आले 
होते. तथावप जिल्हयासाठी मींिुर ननधी केवळ १५०.०० लक्ष असल्याने २०३ लाभार्थयांची ननवड 
करण्यात आली होती. उवगरीत १४२ पात्र लाभार्थयांकरीता पुनववगननयोिनादवारे १००.०० लक्ष 
अनततरक्त ननधीची मागणी करण्यात आली होती. त्यापैकी ३६.८१ लक्ष ननधी प्राप्त झाल्याने 
पुन्हा ४७ लाभार्थयांची ननवड केली. 
(२) सन २०१५-१६ या आधथगक वर्ागत एकूण २५० लाभार्थयांची ननवड करण्यात आली आहे. 
ननधीअभावी ९५ लाभार्थयांची ननवड करता येऊ शकली नाही. या योिनेच्या शासन ननणगयातील 
मागगदशगक सचुनेनुसार प्रत्येक आधथगक वर्ागत लाभार्थयांची ननवड करण्यात येत.े मींिूर 
तरतूदीपेक्षा िादा प्राप्त होणाऱ्या सवग लाभाथींना लाभ देण ेशक्य होत नाही. 
(३) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
 

मराठवाडयातील िालना- रांगाबाद या बीओटी तत्वावरील रत्याच ेिाम बोगस िागदपत्र े
सादर ि अन पूणा झाल्हयाच ेदशावून टोल वसुलीची परवानगी समळववल्हयाबाबत 

(२३)  ४१६४३ (२९-०४-२०१६).   श्री.प्रतापराव पाटील धचखलीिर (लोहा) :   सन्माननीय 
सावािननि बाांधिाम (सावािननि उपक्रम वगळून) मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील    
काय :- 
  

(१) मराठवाडयातील िालना- रींगाबाद या बीओ्ी तत्वावरील रस्त्याचे काम बोगस कागदपत्र े
सादर करुन पूणग झाल्याच े दशगवून ्ोल वसुलीची परवानगी समळववल्याबाबतची चौकशी 
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करण्याची मागणी स्थाननक लोकप्रनतननधधींनी ददनाींक २७ िानवेारी, २०१६ रोिी वा त्या 
सुमारास मा.सावगिननक बाींधकाम मींत्री याींना पत्रव्यवहार करुन केली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर प्रकरणी चौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय आढळून आले, 
(३) असल्यास, याबाबत कोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. चांद्रिाांत पाटील (२६-०९-२०१६) : (१) होय. 
(२) व (३) चौकशी करण्यात आली असून प्रकल्पाच्या वावात समाववष् असलेल्या कामाींपैकी 
दोन रेल्वे ओव्हर ब्रीि वगळता इतर सवग काम े ददनाींक २४.०७.२००९ रोिी पूणग झाली होती. 
सदर रेल्वे ओव्हर ब्रब्रिच्या कामासाठी रेल्वे ववभागाकडून GAD, सींकल्पधचत्र,े नकाश ेव मेगा-
ब्लॉक समळण्यास अनततरक्त दोन वर्ागचा कालावधी अपेक्षक्षत असल्याने सदर कामाींची ककीं मत 
विा करुन ननववदाशतीनुसार ददनाींक २८.०७.२००९ पासून पथकर सुरु करण्यात आला आहे. 
आिसमतीस दोन्ही पुलाींचे बाींधकाम पूणग झाले आहे. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
  
राज्यातील आददवासी वविास ववभागाांतगात वयांसेवी सांथामाफा त चालववण्यात येणायाया 

अनुदाननत आश्रमशाळाांतील १४३३ सशििाांना मागील थिबािी देण्याबाबत 
  

(२४)  ४२०२४ (१२-०५-२०१६).   श्री.अब् दलु सत्तार (ससल्हलोड), श्री.िुणाल पाटील (धुळे 
ग्रामीण), श्री.सांग्राम थोपटे (भोर), श्री.असमन पटेल (मुांबादेवी), डॉ.सांतोर् टारफे (िळमनुरी), 
श्री.अलम शेख (मालाड पजश्चम), श्री.बाळासाहेब थोरात (सांगमनेर) :   सन्माननीय आददवासी 
वविास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील आददवासी ववकास ववभागाींतगगत स्वयींसेवी सींस्थामाफग त चालववण्यात येणाऱ्या 
अनुदाननत आश्रमशाळाींतील १४३३ सशक्षकाींना ददनाींक २५ सप् े्ंबर, २००६ रोिीच्या शासन 
ननणगयनुसार ननयसमत करण्यात आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, या शासन ननणगयात कमगचाऱ्याींची मागील थकबाकी न देता ददनाींक १ डडसेंबर, 
२००५ रोिीपासून पुढे वेतन दयाव ेअसा अन्यायकारक आदेश आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सदर अन्यायकारक आदेश रदीच करुन या सशक्षकाींना मागील 
थकबाकी देण्यासोबतच शासन ननणगयानुसार वेतन देण्याबाबत शासनान ेकोणती कायगवाही केली 
आहे वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. ववष्ट् णु सवरा (०६-०९-२०१६) :(१) हे अींशत: खरे आहे. शासन ननणगय ददनाींक ०६ डडसेंबर, 
२००५ अन्वये ५९९ व शासन ननणगय ददनाींक २५ सप् े्ंबर, २००६ अन्वये ३५७ प्रसशक्षक्षत व २६६ 
अप्रसशक्षक्षत असे एकूण १२२२ सशक्षकाींच्या ननयुक्त्या ननयसमत करण्यास मान्यता देण्यात आली 
आहे. 
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(२), (३) व (४) हे अींशत: खरे आहे. शासन ननणगय ददनाींक ०६ डडसेंबर, २००५  अन्वये ५९९  
सशक्षकाींना ददनाींक १.१२.२००५ पासून व शासन ननणगय ददनाींक २५ सप् े्ंबर, २००६ अन्वये ३५७ 
प्रसशक्षक्षत सशक्षक व  अप्रसशक्षक्षत सशक्षकाींना ददनाींक ०१.१०.२००६ पासून वेतन अदा करण्यास 
मान्यता देण्यात आली आहे. 

___________ 
 

पापळ वविास आराखडा (ता.नाांदगाव खांडशे्वर,जि.अमरावती) अांतगात पापळ-वपांप्री ननपाणी 
ग्रा.मा. १५५ रत्याच्या बाांधिामाच्या प्रतावाला मांिूरी देण्याबाबत 

  

(२५)  ४२७०९ (३०-०४-२०१६).   प्रा.ववरेंद्र िगताप (धामणगाव रेल्हवे), श्री.असमन पटेल 
(मुांबादेवी), श्री.अलम शखे (मालाड पजश्चम) :   सन्माननीय सावािननि बाांधिाम 
(सावािननि उपक्रम वगळून) मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) पापळ ववकास आराखडा (ता.नाींदगाव खींडशे्वर, जि.अमरावती) अींतगगत पापळ-वपींप्री ननपाणी 
रामा.मा.१५५ रस्त्याच्या बाींधकामाचा प्रस्ताव मींिूर करण्याबाबतचे ननवेदन स्थाननक 
लोकप्रनतननधीनी मा.जिल्हाधधकारी, अमरावती याींना ददनाींक १८ िानेवारी, २०१६ रोिी वा 
त्यासुमारास ददले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उपरोक्त ननवेदनावर शासनाने कोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. चांद्रिाांत पाटील (०९-०९-२०१६) : (१) हे खरे आहे. 
(२) ववर्याधधन कामास जिल्हाधधकारी, अमरावती याींनी प्रशासकीय मान्यता प्रदान केली आहे. 
सदर काम प्रगतीत आहे. 
(३) प्रश्न उद् ावत नाही. 
  

___________ 
  

महाराष्ट्र राज्य रते वविास महामांडळान ेिेलेल्हया ररांगरोडचे सवेिणास सोरतापवाडी  
व पररसरातील ग्रामथाांनी ववरोध िेला असल्हयाबाबत 

  

(२६)  ४२८२३ (२९-०४-२०१६).   श्री.बाबुराव पाचणे (सश अर) :   सन्माननीय सावािननि 
बाांधिाम (सावािननि उपक्रम) मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) महाराषर राज्य रस्ते ववकास महामींडळान े ददनाींक २७ डडसेंबर, २०१५ रोिी पुणे 
शहराबाहेरुन िाणाऱ्या तरींगरोडचे उपरामहादवारे (सॅ्ेलाई्) सवेक्षण सुरु केले आहे, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्यास, कात्रि बाहय वळण मागागवर मींतरवाडी ते रामदरा मागे थेऊरफा्ा या 
ननयोजित तरींगरोडसाठी १० वर्ागपवूी िमीन सींपादीत करुन शतेकऱ्याींना मोबदलाही ददला आहे, 
हे खरे आहे काय, 
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(३) असल्यास, महाराषर राज्य रस्ते ववकास महामींडळान े सातारा महामागागवरील आणेवाडी 
्ोलनाक्यापासनू बापदेवघा्, ददवेघा्, आळींदी म्हातोबाची, सोरतापवाडी, पेठ, ब्रबवरी त े
नगररस्ता अस ेपदहल्या ्प्प्यात सवेक्षण करण्यात आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, सोरतापवाडी व पतरसरातील रामामस्थाींनी या सवके्षणास ववरोध केला आहे, हे 
खरे आहे काय, 
(५) असल्यास, याबाबत शासनान ेकोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे ? 
  
श्री. एिनाथ सशांदे (०७-०९-२०१६) : (१) महाराषर राज्य रस्त े ववकास महामींडळाने पुणे 
शहराबाहेरुन िाणाऱ्या तरींगरोडचे TOTAL STATION व DRONE TECHNOLOGY ने 
सवेक्षण करणे सुरु केले आहे. 
(२) होय. 
(३) महाराष र राज्य रस्त े ववकास महामींडळाकडून खेड सशवापूर येथील पथकर नाक्यापासून 
कासूडी, वेळू, गोगलवाडी, होळकरवाडी, वडकी, आळींदी म्हातोबाची, सोरतावाडी, पेठ, ब्रबवरी ते 
नगर रस्ता, बकोरी, लोणीकीं द, गोळेगाव, सोल,ू आळींदी, धचींबळी, कुरळी, ननघोि,े येलवाडी, 
इींदोरी, आींबी, उसे अस ेपदहल्या ्प्प्याचे सवेक्षण करण्यात आले आहे. 
(४) होय. 
(५) यासाठी जिल्हाधधकारी, पुणे व सींबींधधत तहससलदार याींची मदत घेण्यात येत असून येथील 
रामामस्थाींच्या व शेतकऱ्याींच्या शींका दरू करुन उवगतरत सवेक्षण करण्यात येत आहे. 
  

___________ 
  
सातारा जिल्ह्यातील सातारा-लोणांद-बारामती रता तसेच सातारा-िोरेगाव, माण-पांारपूर  

रता याांचा समावशे राष्ट्रीय महामागाात िरण्याबाबत 
  

(२७)  ४३१३९ (२९-०४-२०१६).   श्री.शसशिाांत सशांदे (िोरेगाव), श्री.पाांडुरांग बरोरा (शहापूर), 
श्री.सुरेश लाड (ििात), श्री.शामराव ऊफा  बाळासाहेब पाटील (िराड उत्तर), श्री.भािर िाधव 
(गुहागर) :   सन्माननीय सावािननि बाांधिाम (सावािननि उपक्रम वगळून) मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) सुमारे १ लाख को्ी रुपये खचग करुन देशातील सवग राज्यातील रस्त्याींची कामे करण्याचा 
कें द्र शासनान ेनुकताच ननणगय घेतला आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, महाराषर राज्यातील या योिनेंतगगत ककती रस्त्याींचे प्रस्ताव तयार करण्यात 
आले आहेत व यात सातारा जिल्हयातील सातारा-लोणींद-बारामती रस्ता तसेच सातारा-कोरेगाव 
माण-पींढरपूर रस्ता याचा समावेश राषरीय महामागागत करण्यात आला आहे काय, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. चांद्रिाांत पाटील (१४-१०-२०१६) :(१) व (२) महाराषर राज्यातील एकूण ९९ राषरीय 
महामागागस तत्वत: मींिूरी प्राप्त आहे. तत्वत: मींिूर राषरीय महामागागमध्ये प्रश्नाधीन 
रस्त्याींपैकी सातारा-वाठार-लोणींद आणण सातारा-कोरेगाव-माण-पींढरपूर हया रस्त्याींचा समावेश 
आहे. 
(३) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
  

िळवण (जि.नासशि) तालुक्यातील रत्याची िाम ेन िरताच  
ठेिेदारान ेननधीत िेलेला गैरव्यवहार 

  

(२८)  ४३६८८ (२९-०४-२०१६).   श्रीमती ददवपिा चव्हाण (बागलाण), श्री.नरहरी णझरवाळ 
(ददांडोरी), श्री.हसन मुश्रीफ (िागल), श्रीमती ननमाला गाववत (इगतपूरी), श्री.ससध्दराम म्हेत्र े
(अक्िलिोट), श्री.असमन पटेल (मुांबादेवी), श्री.मधुिरराव चव्हाण (तुळिापूर), श्री.अलम शेख 
(मालाड पजश्चम) :   सन्माननीय सावािननि बाांधिाम (सावािननि उपक्रम वगळून) मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) कळवण (जि.नासशक) तालुक्यातील येथ े रस्त्याची कामे न करताच ठेकेदाराने 
त्याबाबतच्या ननधीत गैरव्यवहार केल्याचे माहे िानेवारीच्या दसुऱ्या सप्ताहात ननदशगनास आले, 
हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनामाफग त चौकशी केली आहे काय, 
(३) असल्यास, चौकशीत काय आढळून आले व तदनुसार काम ेन करताच ननधीत गैरव्यवहार 
करणाऱ्या ठेकेदाराींवर शासनान ेकोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. चांद्रिाांत पाटील (०७-०९-२०१६) : (१) हे खरे नाही. 
(२), (३) व (४) कळवण तालुक्यात झालेल्या सवग कामाींची पहाणी व सवगसाधारण चौकशी 
करण्यात आली असून, त्यामध्ये काम न करताच ठेकेदारान े गैरव्यवहार केल्याची कुठलीही 
बाब आढळून आली नाही. 

___________ 
 

िणिवली (जि.ससांधुदगूा) तालुक्यातील, फोंडा-घोणसरी-िुरली रता प्रजिमा-६  
या रत्याचे नुतनीिरण व डाांबरीिरण िरण्याबाबत 

  

(२९)  ४४२६० (२९-०४-२०१६).   श्री.सुननल प्रभू (ददांडोशी) :   सन्माननीय सावािननि 
बाांधिाम (सावािननि उपक्रम वगळून) मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) कणकवली (जि.ससींधुदगूग) तालुक्यातील, फोंडा-घोणसरी-कुरली रस्ता प्रजिमा-६ या रस्त्याच े
नुतनीकरण व डाींबरीकरण करण्याबाबतची मागणी लोकप्रनतननधीींनी मा.पालकमींत्री व 
रामामववकास मींत्री याींना ददनाींक ८ डडसेंबर, २०१५ रोिी वा त्यासुमारास ददलेल्या ननवेदनादवारे 
केली, हे खरे आहे काय, 



वव.स. २३१ (21) 

(२) असल्यास, सदर ननवेदनाच्या अनुर्ींगाने उक्त रस्त्याींचे नुतनीकरण व डाींबरीकरण 
करण्याबाबतचा प्रस्तावास मान्यता देवून व आवश्यक ननधी मींिूर करण्याच्या दृष्ीने शासनाने 
कोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

श्री. चांद्रिाांत पाटील (१५-१०-२०१६) :(१) होय. 
(२) प्रश्नाींककत रस्त्याच्या कक.मी. १२/०० त े कक.मी. १३/५०० व कक.मी. २१/४५० त े कक.मी. 
२२/७१५ या लाींबीतील डाींबरी पषृठभागाच े नुतनीकरण करण्याचे काम पूणग झाले आहे. 
रस्त्याच्या उवगतरत लाींबीपैकी काही आवश्यक लाींबीतील डाींबरीकरण व मिबूतीकरण करण्याची 
काम ेमींिूरी, ननधी, ननकर् व प्राधान्यक्रमानूसार हाती घेण्याचे ननयोिन आहे. 
(३) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
 

भांडारा जिल्हहयातील सािोली, लाखनी व लाखाांदरू तालुक्यातील  
मागा अत्यांत खराब असल्हयाबाबत 

 

(३०)  ४५१६८ (२९-०४-२०१६).   श्री.रािेश िाशीवार (सािोली), श्री.चरण वाघमारे (तुमसर), 
श्री.रामचांद्र अवसरे (भांडारा) :   सन्माननीय सावािननि बाांधिाम (सावािननि उपक्रम वगळून) 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) भींडारा जिल्हयातील साकोली, लाखनी व लाखाींदरू तालुक्यातील राज्य मागग, प्रमुख जिल्हा 
मागग (एमडीआर), इतर जिल्हा मागग (ओडीआर) व रामामीण जिल्हा मागग (व्हीडीआर) याींची 
अवस्था अत्यींत खराब असून या रस्त्याींमळेु ददवसेंददवस अपघाताच्या घ्नाींमध्ये वाढ होत 
असल्याच ेननदशगनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सध्या नतन्ही तालुक्यातील कोणते आणण ककती लाींबीचे मागग अत्यींत खराब 
आहेत, 
(३) तसेच कोणत्या मागागची दरुुस्ती गेल्या सहा मदहन्याींच्या कालावधीत करण्यात आली, 
नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

श्री. चांद्रिाांत पाटील (१४-१०-२०१६) :(१) हे खरे नाही. 
(२) ववर्याींककत नतन्ही तालुक्यातील राज्यमागागची लाींबी १५१.९५ कक.मी. एवढी असून प्रजिमा 
ची एकूण लाींबी १८४.९५ कक.मी. एवढी असनू सावगिननक बाींधकाम ववभागामाफग त ववववध 
योिनेअींतगगत रस्ता दरुुस्तीची कामे करुन रस्ता वाहतुकीसाठी सजुस्थतीत ठेवण्यात आलेला 
आहे. या नतन्ही तालुक्यातील इतर जिल्हा मागागची एकूण लाींबी २२६.६१ कक.मी. व रामामीण 
जिल्हा रस्त ेमागागची एकूण लाींबी  २६८.८७ कक.मी. एवढी आहे. उपरोक्त नतन्ही तालुक्यातील 
रामामीण मागग व इतर जिल्हा मागागतील येणाऱ्या रस्त्याची दरुुस्ती रामामववकास ववभागाच्या 
अखत्यातरतील जिल्हा पतरर्देला प्राप्त होणाऱ्या ननधी व ननकर्ाच्या अधधन राहून करण्यात 
येईल. 
(३) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
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मदहलाांसाठी राबववण्यात येणायाया सशलाई मशीन व प्रसशिण योिनेत झालेला गैरव्यवहार 

  

(३१)  ४५७२६ (२९-०४-२०१६).   श्रीमती ज्योती िलानी (उल्हहासनगर), श्री.सभुार् उफा  
पांडडतशेठ पाटील (असलबाग) :   सन्माननीय आददवासी वविास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
  

(१) पनवेल (जि.रायगड)  येथील आददवासी मदहलाींसाठी राबववण्यात आलेल्या सशलाई मशीन 
व प्रसशक्षणात १० लाखाचा गैरव्यवहार  झाल्याचे ददनाींक २३ डडसेंबर, २०१५ रोिी ननदशगनास 
आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, आददवासी ननरीक्षकाींनी मदहलाींना उत्तम प्रसशक्षण समळत असून त्याींना स्वयीं 
रोिगारासाठी त्याचा फायदा होणार असल्याचे अहवालात म्ह्ले असून सदरची योिना 
राबववली नसतानाही ननरीक्षक याींनी ददलेल्या शेऱ्यावर  प्रश्न उपजस्थत होऊन ननरीक्षक याींचा 
सहभाग असल्याचा आरोप करण्यात आला, हे खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, डोंगरावर राहणाऱ्या आददवासी मदहलाींना आितागायत त्याींच्यासाठी राबववण्यात 
आलेल्या योिनाींची मादहती दरूच पण त्याींच्या नावावर पैस े उकळल्याचेही मादहतीच्या 
अधधकारात उघड झाले, हे खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, शासनाने सींबींधधताींवर कोणती कारवाई करण्यात आली वा येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत  ? 
 
श्री. ववष्ट् णु सवरा (२०-०९-२०१६) :(१) होय, हे खरे आहे. 
     दैननक “सकाळ” मध्ये ददनाींक २३-१२-२०१५ रोिी “सशलाई मशीन योिना कागदावरच” ही 
बातमी प्रससध्द झाली होती. 
(२) होय, हे खरे आहे. 
(३) होय, हे खरे आहे. 
(४) आददवासी ननरीक्षक याींचेवर प्रशासकीय कारवाई करण्याबाबत अपर आयुक्त, आददवासी 
ववकास, ठाणे याींचकेड ेप्रकल्प अधधकारी, पेण याींचमेाफग त प्रस्ताव सादर करण्यात आला आहे. 
तसेच सींबींधधत सींस्थेवर दद.०१-०७-२०१६ रोिी पोलीस स््ेशन, पनवेल येथ े गुन्हा दाखल 
करण्यात आला आहे. 
(५) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
  
गणोरी फाटा ते गणोरी या सावािननि बाांधिाम ववभागातफे सु अ असलेल्हया रत्याच्या 

िामाांवर लहान मुले आई-वडडलाांसोबत िाम िरताांना ददसत असल्हयाबाबत 
(३२)  ४५७८६ (२९-०४-२०१६).   श्री.वसांतराव चव्हाण (नायगाांव) :   सन्माननीय सावािननि 
बाांधिाम (सावािननि उपक्रम वगळून) मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) मराठवाडयातील दहींगोली, नाींदेड, वासशम या जिल्हयातून काही मिूर फुलींब्री तालुक्यात  
कामासाठी आले असून गणोरी फा्ा ते गणोरी या सावगिननक बाींधकाम ववभागातफे सुरु 
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असलेल्या रस्त्याच्या कामाींवर लहान मलेु आई-वडडलाींसोबत काम करताींना ददसत असल्याच े
माहे िानेवारी, २०१६ मध्ये वा त्या दरम्यान ननदशगनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त मिुरीच्या मुलाींनाही सशकाव े अस े वा्ते पण दषुकाळामुळे 
आईवडीलाींसोबत गाव सोडून कामासाठी वणवण भ्काव े लागत आहे त्यामुळे या मुलाींच े
सशक्षण तसेच आरोग्य धोक्यत आले आहे हे लक्षात घेता शासन त्वतरत आवश्यक ती 
कायगवाही करणार वा करीत आहे काय, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. चांद्रिाांत पाटील (२२-०८-२०१६) :(१) हे खरे नाही. 
     तथावप या ववर्याबाबत स्थाननक वतृ्तपत्रात बातमी प्रससध्द झाली होती. 
(२) ववर्याधीन कामापासून दरू अींतरावर झाडाखाली लहान मुले आढळली होती. 
     ननववदा शतीच्या कलम ४३ (१) नुसार आवश्यक खबरदारी घेण्याच्या सूचना कीं त्रा्दराींना 
देण्यात आल्या आहेत. 
(३) प्रश्न उद् ावत नाही. 
  

___________ 
  

नाांदेड मधील बांद झालेल्हया आश्रमशाळाांतील सशिि व सशििेत्तर  
िमाचा-याांच ेसमायोिन झाले नसल्हयाबाबत 

  

(३३)  ४६६४८ (२९-०४-२०१६).   श्री.हेमांत पाटील (नाांदेड दक्षिण) :   सन्माननीय आददवासी 
वविास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) नाींदेड मधील बींद झालेल्या आश्रम शाळाींतील सशक्षक व सशक्षकेत्तर कमगचा-याींना 
समायोजित करण्याच ेआदेश अप्पर आयुक्त, आददवासी ववकास याींनी ददल्यानींतरही सींबींधधत 
सशक्षक व सशक्षकेत्तर कमगचा-याींचे समायोिन झाले नसल्याने त्याींच्यावर उपासमारीची वळे 
आली, हे खरे आहे काय,  
(२) असल्यास, सदर प्रकरणी २७ ऑक््ोबरपासून ककनव् येथील एकाजत्मक आददवासी ववकास 
प्रकल्प कायागलयासमोर आमरण उपोर्ण करण्याचा इशारा सींबींधधत कमगचा-याींनी ददला होता, हे 
ही खरे आहे काय,  
(३) असल्यास, सदर प्रकरणी शासनाने सखोल चौकशी केली आहे काय,त्यात काय आढळून 
आले, 
(४) असल्यास, या प्रकरणी शासनाने कोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे, नसल्यास, 
ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. ववष्ट् णु सवरा (०५-०८-२०१६) : (१) हे अींशत: खरे आहे. 
(२) हे खरे आहे. 
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(३) व (४) नाींदेड जिल्हयातील अनुदाननत आश्रमशाळा िानापूरी, िाींभळा याींची मान्यता शासन 
स्तरावरुन २०१४ मध्ये रदीच करण्यात आली. िानापूरी आश्रमशाळेतील एकूण २२ पैकी २० 
कमगचाऱ्याींचे समायोिन झाले असून दोन कमगचाऱ्याींची बींधपत्र सलहून न ददल्यान े त्याींचे 
समायोिन झालेले नाही. िाींभळा येथील १५ पकैी १२ कमगचाऱ्याींचे समायोिन पाींढरकवडा, 
कळमनुरी व  रींगाबाद प्रकल्पाींतगगत अनुदाननत आश्रमशाळेत करण्यात आले आहे. तरक्त पदे 
उपलब्ध नसल्यामळेु तीन कमगचाऱ्याींना रुि ू करुन घेण्यात आले नाही. आयुक्त, आददवासी 
ववकास, नासशक याींच्या दद.२४.४.२०१५ च्या आदेशान्वये गवतवाडी येथील आश्रमशाळाींची 
मान्यता रदीच करण्यात आली असून येथील २२ पैकी २० कमगचाऱ्याींचे समायोिन ककनव् 
प्रकल्पाींतगगत शासकीय आश्रमशाळेत करण्यात आले आहे. एक कमगचारी समायोिनाच्या 
दठकाणी रुिू झाले नाहीत व पाींढरकवडा प्रकल्पाींतगगत समायोिन करण्यात आलेला एक 
कमगचारी अनततरक्त ठरल्यान े त्याींना कायगमुक्त करण्यात आले आहे. आयुक्त आददवासी 
ववकास, नासशक याींच्या दद.२२.४.२०१६ च्या आदेशान्वये अिागपूर आश्रमशाळेची मान्यता रदीच 
करण्यात आली असून तरक्त पदाचा आढावा घेवून सवग म्हणि े ११ कमगचाऱ्याच े समायोिन 
करण्यात येणार आहे. 
  

___________ 
  

व अड (जि.अमरावती) तालुक्यातील रािुराबािार पररसरात गेलेल्हया पुलगाव  
आमला या समलीटरी रत्याची दरुवथा झाल्हयाबाबत 

  

(३४)  ४७०२४ (२८-०४-२०१६).   प्रा.ववरेंद्र िगताप (धामणगाव रेल्हवे) :   सन्माननीय 
सावािननि बाांधिाम (सावािननि उपक्रम वगळून) मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील    
काय :- 
  

(१) वरुड (जि.अमरावती) तालुक्यातील रािुराबािार पतरसरात गेलेल्या पुलगाव आमला या 
समली्री रस्त्याची दरुवस्था होवनू बाहेर पडलेल्या धगट्टी व दगडाींमुळे अनेकाींना दखुापत होत 
असल्याच ेमाहे नोव्हेंबर, २०१५ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशगनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर रस्त्याची दरुुस्ती करण्याबाबत शासनान े कोणती कायगवाही केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. चांद्रिाांत पाटील (१२-०९-२०१६) :(१) वरुड तालुक्यातील रािुरा-बािार पतरसरातून गेलेला 
पुलगाींव-आमला राज्यमागग क्रमाींक २९५ हा रस्ता सा.क्र.२०/०० ते २१/०० मध्ये क्षतीरामस्त 
झालेला असून तात्पुरत्या स्वरुपात सदर लाींबीमधील मोठे खड्ड ेभरण्यात आलेले आहेत. 
(२) सदर क्षतीरामस्त लाींबीचे काकँ्री्ीकरण करणेबाबतचा रु.३००.०० लक्ष ककीं मतीचा प्रस्ताव   
सन २०१६-१७ च्या अथगसींकल्पात मींिुर असुन सववस्तर अींदािपत्रक तयार करणे सुरु आहे. 
(३) प्रश्न उद् ावत नाही. 
  

___________ 



वव.स. २३१ (25) 

  
भोिरदन व वािडी (जि.िालना ) या रत्याची दरुवथा झाल्हयाबाबत 

  

(३५)  ४७३५० (३०-०४-२०१६).   श्री.अिुान खोतिर (िालना) :   सन्माननीय सावािननि 
बाांधिाम (सावािननि उपक्रम वगळून) मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) भोकरदन व वाकडी (जि.िालना) या सहा ककलोमी्र रस्त्याच ेकाम अत्यींत ननकृष् दिागच े
झाले असून याबाबत चौकशी करण्याची मागणी तेथील रामामस्थाींनी वतरषठ अधधकाऱ्याींकड ेमाहे 
िानेवारी, २०१६ च्या सुमारास केली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, या प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, त्यात काय आढळून आले, 
(३) असल्यास,चौकशीनसुार सींबींधधत दोर्ीींवर कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. चांद्रिाांत पाटील (०१-०८-२०१६) : (१) प्रश्नाधीन कामाची तक्रार सरपींच, रामामपींचायत 
कायागलय, दगडवाडी याींनी दद.३१/०३/२०१६ अन्वये अधीक्षक असभयींता, सावगिननक बाींधकाम 
मींडळ,  रींगाबाद याींच्याकड ेकेली आहे. 
(२) व (३) याबाबत प्राथसमक चौकशी अधीक्षक असभयींता, सावगिननक बाींधकाम मींडळ, 
 रींगाबाद याींचेस्तरावर चाल ूआहे. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 
  

___________ 
  

राज् यात सन २०१२ मध् ये आददवासी वविास ववभागािडून िरण् यात  
आलेल्ह या खरेदीत झालेल्ह या गैरव् यवहाराची चौिशी िरण् याबाबत 

  

(३६)  ४७६५७ (२९-०४-२०१६).   श्री.असमत झनि (ररसोड), श्री.असमन पटेल (मुांबादेवी), 
श्री.चांद्रिाांत सोनावणे (चोपडा) :   सन्माननीय आददवासी वविास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
  

(१) राज् यात सन २०१२ मध् ये आददवासी ववकास ववभागाकडून करण् यात आलेल् या खरेदीत 
झालेल् या गैरव् यवहाराची चौकशी करण् यासाठी ददनाींक १५ एवप्रल, २०१४ मध् ये गठीत केलेल् या 
ससमतीला ददड वर्ागपासून अधधक कालावधी होऊनही सदर गैरव् यवहाराची अदयापी चौकशी पूणग 
झाली नसल् याच ेमाहे िानेवारी, २०१६ रोिी वा त् यासुमारास आढळून आले, हे खरे आहे काय,  
(२) असल् यास, सदर गैरव् यवहाराची तातडीन ेचौकशी करण् याबाबत शासनान ेकोणती कायगवाही 
केली वा करण् यात येत आहे, 
(३) नसल् यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. ववष्ट् णु सवरा (०१-०९-२०१६) : (१) व (२) अींशत: खरे आहे. 
     आददवासी ववकास ववभागातील ववववध योिनाींमध्ये सन २००४-०५ ते सन २००८-०९ या 
कालावधीमधील झालेल्या कधथत गैरव्यवहारासींबींधी चौकशी सींदभागतील िनदहत याधचकेच्या 
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अनुर्ींगाने शासन ननणगय दद.१५/०४/२०१४ अन्वये मा.श्री.एम.िी.गायकवाड, सेवाननवतृ्त 
न्यायाधीश, उच्च न्यायालय, मुींबई याींच्या अध्यक्षतखेाली नेमलेल्या पाच सदस्यीय 
ससमतीमाफग त सवग आश्रमशाळा/वसतीगहेृ व प्रशासकीय कायागलयाींकडून मादहती सींकसलत करणे 
व साक्षीदार तपासणीची कायगवाही करण्यात येत असल्यान े चौकशी पुणग होण्यास काही 
कालावधी लागणार आहे. 
(३) प्रश्न उद् ावत नाही. 
  

___________ 
  

खेड (जि.पुणे) तालुक्यातील ठक्िर बाप्पा आददवासी वती सुधार  
योिनेंतगात वविासिाम ेअपूणा अवथेत असल्हयाबाबत 

  

(३७)  ४७७२८ (२९-०४-२०१६).   श्री.सुरेश गोरे (खेड आळांदी) :   सन्माननीय आददवासी 
वविास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) खेड (जि.पुणे) तालुक्यातील ठक्कर बाप्पा आददवासी वस्ती सधुार योिनेंतगगत सन २०१५-
१६ साली प्रत्येक ववकास कामाींना अल्प ननधी उपलब्ध कंन ददला िात असल्यान े
ववकासकामे अपूणग अवस्थेत असल्याचे माहे फेब्रुवारी २०१६ मध्ये वा त्यासुमारास ननदशगनास 
आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, ठक्कर बाप्पा आददवासी वस्ती सधुार योिनेच्या मानींकामध्ये शासन ननणगय 
ददनाींक २६ िून, २००७ अन्वये ननधीची मयागदाही महागाई ननदेशाींकानुसार दपु्प् करण्यात 
यावी याकतरता स्थाननक लोकप्रनतननधीींनी ददनाींक ८ डडसेंबर, २०१५ रोिी वा त्यासुमारास 
ननवेदनादवारे मा.मुख्यमींत्री याींचकेड ेमागणी केली आहे, हे दह खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त ननवेदनाच्या अनुर्ींगाने महागाई ननदेशाींकानुसार ननधीत वाढ करणेबाबत 
शासनाने काय ननणगय घेतला आहे वा घेण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. ववष्ट् णु सवरा (२०-०९-२०१६) :(१) हे खरे नाही. 
(२) हे खरे नाही. 
(३) व (४) प्रश्न उद् ावत नाही. 
  

___________ 
  
िसारा (ता.शहापूर, जि.ठाणे) येथील मिवाती पुल वाहतुिीसाठी धोिादायि बनल्हयाबाबत 

  

(३८)  ४७८०७ (२९-०४-२०१६).   श्री.पाांडुरांग बरोरा (शहापूर) :   सन्माननीय सावािननि 
बाांधिाम (सावािननि उपक्रम वगळून) मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) कसारा (ता.शहापूर, जि.ठाणे) येथील मकवाती पुल वाहतुकीसाठी धोकादायक झाला 
असल्याच ेमाहे फेब्रुवारी, २०१५ च्या दसुऱ्या सप्ताहात उघडकीस आले, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, सदर पुलाची शासनामाफग त पाहणी केली आहे काय, 
(३) असल्यास, पाहणीचे ननषकर्ग काय आहेत व तदनुसार सदर पुलाची तातडीन े दरुुस्ती 
करणेबाबत शासनाने कोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. चांद्रिाांत पाटील (१५-१०-२०१६) : (१) नाही. 
     शहापूर तालुक्यात मकवाती पुल असा कोणताही पुल अजस्तत्वात नाही. तथावप प्रजिमा-
५३ वर मोखावणे येथे कमानी पूल अजस्तत्वात आहे. 
(२) व (३) सदर मोखावणे येथील कमानी पूलाची पाहणी मागग व पुल ववभाग, ठाणे 
याींच्यामाफग त १० वर्ागपूवी करण्यात आली असता, सदरील पूल अविड वाहतुकीसाठी 
धोकादायक असल्यान े१० वर्ागपूवी पासून अविड वाहतकुीस बींद आहे. 
      या रस्त्यासाठी अन् य िवळचा व चाींगल्या दिागचा रस्ता उपलब्ध असून या रस्त्यावरुन 
वाहतूक सुरळीतपणे चालू आहे. 
(४) प्रश्न उद् ावत  नाही. 
  

___________ 
  

शहापूर तालुक् यातील (जि.ठाण)ेतहसील िायाालयाच् या प्रशासिीय 
 भवनाला मांिूरी समळूनही अद्याप िाम सु अ न िेल्हयाबाबत 

  

(३९)  ४७८२१ (२०-०४-२०१६).   श्री.पाांडुरांग बरोरा (शहापूर), श्री.जितेंद्र आव् हाड (मुांब्रा 
िळवा) :   सन्माननीय सावािननि बाांधिाम (सावािननि उपक्रम वगळून) मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) शहापूर तालकु्यातील (जि.ठाणे) तहसील कायागलयाच् या प्रशासकीय भवनाला सन २००९ 
मध् ये प्रशासकीय मींिूरी देण् यात आलेली होती, हे खरे आहे काय,  
(२) असल् यास, ६ वर्ग होऊनही ननधी न समळाल् यामुळे कोणतेच काम सुरु झाले नाही, हे ही 
खरे आहे काय, 
(३) असल् यास, त् याची सवगसाधारण कारणे काय आहेत, 
(४) असल् यास, प्रशासकीय भवनच ेकाम सुरु करण् याबाबत स् थाननक लोकप्रनतननधीींनी ददनाींक ६ 
िुल,ै २०१५ रोिी पुन् हा लेखी ननवेदनादवारे मा.महसूल मींत्री याींच् याकड ेमागणी केली आहे, हे 
ही खरे आहे काय,  
(५) असल् यास, याबाबत शासनान ेचौकशी केली आहे काय, 
(६) असल्यास चौकशीच्या अनुर्ींगान ेकोणती कायगवाही केली आहे वा करण् यात येत आहे ? 
(७) नसल्यास ववलींबाची कारणे काय आहेत? 
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श्री. चांद्रिाांत पाटील (१५-१०-२०१६) : (१) हे खरे आहे. 
(२) खरे आहे. 
(३) सदर इमारत बाींधणेसाठी िागा उपलब्ध नसल्याने काम सुरु करण्यात आले नाही. 
(४) खरे आहे. 
(५) या अनुर्ींगाने जिल्हाधधकारी, ठाणे याींना शासनास प्रस्ताव सादर करण्याच े ननदेश 
दद.२४.०८.२०१५ च्या महसूल ववभागाच्या पत्रान्वये देण्यात आले आहे. 
(६) प्रश्न उद् ावत नाही. 
(७) प्रश्न उद् ावत नाही. 
  

___________ 
  
मौ.नतलोट ते मौ.पडले (ता.देवगड, जि.ससांधुदगूा) येथील प्रमुख जिल्हहा मागा क्रमाांि ८ या 

रत्याचे नुतनीिरण व डाांबरीिरणासाठी ननधी उपलब्ध ि अन देण्याबाबत 
  

(४०)  ४८२१५ (०४-०५-२०१६).   श्री.चांद्रिाांत सोनावणे (चोपडा), श्री.गुलाबराव पाटील (िळगाव 
ग्रामीण) :   सन्माननीय सावािननि बाांधिाम (सावािननि उपक्रम वगळून) मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
 (१) मौ.नतलो् ते मौ.पडले (ता.देवगड, जिल्हा ससींधूदगुग येथील प्रमुख जिल्हा मागग क्रमाींक ८ 
या रस्त्याच ेनुतनीकरण व डाींबरीकरण करण्याची मागणी लोकप्रनतननधीींनी व रामामस्थाींनी 
मा.रामामववकास मींत्री, मा.राज्यमींत्री, मा.रामामववकास तथा पालकमींत्री ससींधुदगूग तसचे 
मा.सावगिननक बाींधकाम मींत्री याींच्याकड ेअनुक्रमे २० िानेवारी २०१५, ददनाींक ३ फेब्रुवारी २०१५ 
व  ददनाींक २३ ऑक््ोबर, २०१५ रोिी केली आहे, हे खरे आहे काय, 

(२)  असल्यास, याबाबत शासनाने कोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३)  नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 

श्री. चांद्रिाांत पाटील (१५-१०-२०१६) :(१) होय. 
(२) प्रश्नाींककत रस्त्याच्या कक.मी. २/५०० ते ४/७०० या लाींबीत रस्त्याच्या डाींबरी पषृठभागाच े
नुतनीकरण करण्याच ेकाम माहे माचग २०१६ मध्ये पूणग करण्यात आले आहे. कक.मी. ०/१०० ते 
२/१०० व कक.मी. ७/८०० ते ८/७०० या लाींबीतील भागात डाींबरी पषृठभागाच े नुतनीकरण 
करण्याची काम ेमींिूर असून ननववदा स्तरावर आहेत. रस्त्याच्या कक.मी. ४/७०० ते ६/४५० या 
लाींबीत सन २०१६-१७ मध्ये ग् “अ” अींतगगत डाींबरान े खड्ड े भरण्याचे काम मींिूर असून, 
कक.मी. ५/७०० ते ६/४५० या लाींबीतील काम पूणग झाले आहे. 
     सदय:जस्थतीत प्रश्नाींककत रस्त्याच्या काही लाींबीत अनतवषृ्ीमुळे पडलेले खड्ड ेिाीं्या 
खडीने भरण्याच ेकाम प्रगतीत आहे. 
(३) प्रश्न उद् ावत नाही. 
  

___________ 
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पालघर जिल्हहयातील डहाणू बोडी समुद्रकिनारा मागाावर  
खड्ड ेपडून दरुावथा झालेली असल्हयाबाबत 

  

(४१)  ४८९२२ (२९-०४-२०१६).   श्री.पािल धनारे (डहाणू) :   सन्माननीय सावािननि 
बाांधिाम (सावािननि उपक्रम वगळून) मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) पालघर जिल्हयातील डहाणू येथ े ननसगगरम्य सागरी ककनारा व बोडी पयग् न कें द्र 
नावारुपाला आलेले असता नरपड, धचखले, ्ोकेपाडा, घोलवड, बोडी, झाई या सागरी मागागवर 
पयग् क, रहदारीचे व वाहतुकीचे प्रमाण वाढल्यान ेवाहतकु कोंडी, अवैध वाहतकु तसेच रस्त्याींवर 
खड्ड े पडून दरुावस्था झालेली असून सावगिननक बाींधकाम ववभागाचे याकड े पूणगत: दलुगक्ष 
झालेले आहे हे ददनाींक ६ िानेवारी, २०१६ रोिी वा त्या समुारास ननदशगनास आलेले आहे, हे 
खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, याची शासनान ेचौकशी केली आहे काय, त्यात काय आढळून आले,सदर 
प्रकरणी शासनाने कोणती कायगवाही केली वा करण्यात येणार आहे , 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. चांद्रिाांत पाटील (१५-१०-२०१६) :(१) नाही. 
(२) प्रश्न उद् ावत  नाही. 
(३) प्रश्न उद् ावत  नाही. 
  

___________ 
  

शहापूर तालुक्यात उां बरमाळी व िसारा थानिादरम्यान सांरिि सभांत बाांधण्याबाबत 
  

(४२)  ५५४५७ (२४-०८-२०१६).   श्री.िालीदास िोळांबिर (वडाळा), श्री.असमन पटेल (मुांबादेवी), 
श्री.अलम शेख (मालाड पजश्चम) :   सन्माननीय सावािननि बाांधिाम (सावािननि उपक्रम 
वगळून) मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) शहापूर तालुक्यात उीं बरमाळी व कसारा स्थानका दरम्यान पोल क्र.११६/१९ व पोल 
क्र.११६/३१ दरम्यान मुींबई व नासशक महामागग व रेल्व ेरॅक यात केवळ चार फू् अींतर असून 
या दठकाणी सुरके्षसाठी ना बॅतरकेड्स आहेत  ना सींरक्षक सभींत त्या पतरणामी महामागागवरुन 
नासशकच्या ददशेने िाणाऱ्या चालकाींचा ताबा सु्ुन वाहन रेल्वे महामागागवर गेले तर मोठी 
दघुग् ना घडू शकत असल्याचे माहे म,े २०१६ दरम्यान ननदशगनास आले आहे, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्यास, यादठकाणी शासनान े वेळीच लक्ष देवुन येथे तातडीन े सींरक्षक सभींत 
बाींधण्याबाबत शासनाने कोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. चांद्रिाांत पाटील (१४-१०-२०१६) :(१) व (२) नाही, हे खरे नाही. 
      शहापूर तालुक्यातील उीं बरमाळी व कसारा स्थानकादरम्यान पोल क्रमाींक ११६/३५ ते 
११६/५१ दरम्यान महामागग व रेल्वे रॅक यामध्ये अनुक्रमे १३ मी. व २२ मी. अींतर आहे. या 
दठकाणी रेल्वेने दगडी बाींधकामात सभींत बाींधली आहे तसेच पोल क्र.११६/१९ ते पोल क्र.११६/३१ 
मध्ये मुींबई व नासशक महामागग व रेल्व ेरॅक यामध्ये अनकु्रम े३५ मी. व १८ मी. एवढे अींतर 
असून या दठकाणी रेल्वे प्रशासनातफे ७५ मी. मातीचा बाींध बाींधण्यात आलेला आहे. त्यामुळे 
महामागागवरुन नासशकच्या ददशेन े िाणाऱ्या वाहनाींना दघुग् ना होण्याची शक्यता नाही तसेच 
अधधकच्या सुरके्षच्या दृष्ीकोनातनू महामागागवर भरधाव वेगान े िाणाऱ्या वाहनाींचा अपघात 
्ाळण्यासाठी १०० मी्र लाींबीमध्ये W ्ाईप मे्ल ब्रबम कॅ्रश बॅतरअर बसववण्याबाबत 
सवलतकार मे.एमएनईएल याींना सूचना देण्यात आल्या आहेत असे प्रकल्प सींचालक, भारतीय 
राषरीय रािमागग प्राधधकरण, नासशक याींनी कळववले आहे. 
(३) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
 

चांदगड तालुक्यातील (जि.िोल्हहापूर) येथील मुांगरवाडी, सलांगनुर रता प्रजिमा मागा क्र. ६३ 
वरील रत्याच्या िडसे असणायाया ववदहरीला सांरिण सभांत बाांधण्याबाबत 

  

(४३)  ५७२७७ (२४-०८-२०१६).   श्रीमती सांध् यादेवी देसाई-िुपेिर (चांदगड), श्री.जितेंद्र आव् हाड 
(मुांब्रा िळवा), श्री.भािर िाधव (गुहागर), श्री.हसन मुश्रीफ (िागल) :   सन्माननीय 
सावािननि बाांधिाम (सावािननि उपक्रम वगळून) मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील    
काय :- 
  

(१) चींदगड तालुक्यातील (जि.कोल्हापूर) येथील मुींगरवाडी, सलींगनुर रस्ता (प्रजिमा मागग क्र.६३) 
वरील रस्त्याच्या कडसे असणाऱ्या ववदहरीला सींरक्षण सभींत बाींधण्याची मागणी अधधक्षक 
असभयींता सावगिननक बाींधकाम ववभाग कोल्हापूर याींचेकड े स्थाननक लोकप्रनतननधी याींनी    
ददनाींक ३१ म,े २०१६ रोिी वा त्यासुमारास केली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त मागणीच्या अनुर्ींगान ेशासनान ेकोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत 
आहे, 
(३) अदयाप कोणतीच कायगवाही केली नसल्यास ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

श्री. चांद्रिाांत पाटील (१५-१०-२०१६) :(१) प्रश्नात नमूद मागणी अधधक्षक असभयींता, सावगिननक 
बाींधकाम मींडळ, कोल्हापूर या कायागलयास प्राप्त नाही. 
(२) प्रश्नाींककत रस्त्याच्या कक.मी. १०/५०० व १०/६०० मध्ये रस्त्याच्या कडसे दोन ववदहरी 
असून त्या रस्त्याच्या मध्यापासनू अनकु्रम े ८ मी. व १० मी. अींतरावर आहेत. दह ववदहर 
असल्याबाबतची आगाऊ सुचना देणारे फलक तसेच सींरक्षक कठड ेबाींधण्याच्या कामाींना मींिूरी 
प्रदान करण्यात आली आहे. सदर कामाच्या ननववदा बोलावनू काम हाती घेण्याचे ननयोिन 
आहे. 
(३) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
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नासशि येथील शासिीय वसाहतीच्या इमारतीांची झालेली दरुावथा  
  

(४४)  ५७३४९ (२४-०८-२०१६).   श्री.योगेश (बापू) घोलप (देवळाली) :   सन्माननीय 
सावािननि बाांधिाम (सावािननि उपक्रम वगळून) मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय:- 
  

(१) नासशक येथील शासकीय वसाहतीच्या इमारतीींची दरुावस्था झाली असून नतथे तु्लेले 
दरवाि,े फु्लेल्या काचा, तड ेगेलेल्या सभींती, तुींबलेले ड्रनेेि आणण सवगदरू पसरलेली अस्वच्छता 
असल्याच ेमाहे म,े २०१६ च्या समुारास ननदशगनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, या शासकीय वसाहतीची दरुुस्ती करण्यासींदभागत वारींवार तक्रारी करुनही 
कोणतीच दरुुस्ती करण्यात आली नाही हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, या शासकीय वसाहतीींची तातडीन े दरुुस्ती करण्याकतरता शासनान े कोणती 
कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे 
(४) नसल्यास,ववलींबाची कारणे काय आहेत? 
  
श्री. चांद्रिाांत पाटील (१५-१०-२०१६) :(१) हे अींशत: खरे आहे. 
(२) व (३) हे खरे नाही. 
ननधीच्या अनुर्ींगान ेव मागणीनुसार दरुुस्ती करण्यात आली आहे. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
  

बुलडाणा जिल्ह हा मुख् यालय असलेल्ह या प्रशासिीय इमारतीच् या वव तारीिरणाबाबत 
  

(४५)  ६०१२२ (२४-०८-२०१६).   श्री.हर्ावधान सपिाळ (बुलााणा) :   सन्माननीय सावािननि 
बाांधिाम (सावािननि उपक्रम वगळून) मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) बुलडाणा जिल् हा मुख् यालयात शासनाच् या ववववध कायागलयाींसाठी एकच प्रशासकीय इमारत 
उपलब् ध असल्याने प्रशासकीय इमारत अपूरी ठरत असल् यान े अनेक शासकीय कायागलय 
भाड्याच् या इमारतीत अथवा इतर दठकाणी सुं  आहेत, हे खरे आहे काय , 
(२) असल् यास, सवग शासकीय ववभाग एकाच दठकाणी नसल् यान े नागतरकाींची गैरसोय होत 
असुन शासनास  िागा भाड्यापो्ी अनावश् यक खचग करावा लागत आहे, हे खरे आहे काय, 
(३) असल् यास, सदर प्रशासकीय इमारतीच् या ववस् तारीकरणाची मागणी स् थाननक 
लोकप्रनतननधीींकडून करण् यात आलेली अेाहे, हे खरे आहे काय, 
(४) असल् यास, शासन ववस् तारीकीकरण करणार आहे काय व त् यासाठी ककती तरतूद उपलब् ध 
कंन ददली िाणार आहे ? 
 

श्री. चांद्रिाांत पाटील (१५-१०-२०१६) :(१) होय. 
(२) होय. 
(३) होय. 
(४) ननधीच्या उपलब्धतेनसुार ववस्तारीकरणाची काम ेहाती घेण्यात येतील. 

___________ 
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रायगड जिल्हहयातील राष्ट्रीय महामागाावरील नागोठणे आणण रोहा या दोन  
शहराांना िोडणा-या सभसे णखांडीतील रत्यावरील तुटलेले सांरिि िठड े 
आणण वाालेल्हया झडुपामुळे अपघाताचा धोिा ननमााण झाल्हयाबाबत 

  

(४६)  ६०१३८ (२४-०८-२०१६).   श्री.भरतशेठ गोगावले (महाड) :   सन्माननीय सावािननि 
बाांधिाम (सावािननि उपक्रम वगळून) मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) रायगड जिल्हयातील राषरीय महामागागवरील नागोठाण े आणण रोहा या दोन शहराींना 
िोडणा-या सभसे णखींडीतील रस्त्यावरील तु्लेले सींरक्षक कठड ेआणण धोकादायक वळणावरील 
वाढलेल्या झडुपामळेु अपघाताचा धोका ननमागण झाल्याचे नुकतेच माहे म,े२०१६ मध्ये 
ननदशगनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय,त्यात काय आढळून आले, 
(३) तदनुसार शासनाने काय कायगवाही करण्यात आली वा येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. चांद्रिाांत पाटील (१५-१०-२०१६) :(१) नाही. 
(२) व (३) सदर अपघात प्रवण भागात वाढलेली झाड े व झडुप े पावसाळा सुरु होण्यापूवी 
काढण्यात आलेली आहेत. या भागातील दरुुस्तीचे काम माचग-२०१६ चे अथगसींकल्पामध्ये मींिूर 
आहे. या कामात सींरक्षक सभींत बाींधणे व कॅ्रश बॅरीअर बसववणे या बाबीींचा अींतभागव आहे. काम 
सदया ननववदा स्तरावर असुन त ेमाचग-२०१७ अखेर पूणग करण्याचे ननयोिन आहे. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 
  

___________ 
  

नासशि-िळवण र त् यावर िादवा नदीवर असलेला नव् यानचे  
बाांधलेला पूल धोिादायि बनला असल्ह याबाबत 

  

(४७)  ६०६४३ (२४-०८-२०१६).   डॉ.राहूल आहेर (चाांदवड) :   सन्माननीय सावािननि 
बाांधिाम (सावािननि उपक्रम वगळून) मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) नासशक-कळवण रस् त् यावर कादवा नदीवर असलेला नव् यानचे बाींधलेला अवनखेड पूल 
वाहतूकीस खलुा करण् यात आला असून हा पूल धोकादायक बनला असल् याचे माहे म,े २०१६ 
मध् ये ननदशगनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल् यास, असमतोल दभुािकाींमुळे वाहने नदीत िाण् याची शक् यता आहे, हे ही खरे आहे 
काय, 
(३) असल् यास, उक् त पुलाबाबत शासनाने दखल घेऊन या असमतोल दभुािकाींची दरुुस्ती 
करण्याबाबत कोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. चांद्रिाांत पाटील (१५-०७-२०१६) : (१) हे खरे नाही. 
(२) हे खरे नाही. 
     पूलाच ेबाींधकाम चालू असताना सुरक्षक्षततेच्या दृष्ीन ेउपाययोिना करण्यात आली होती. 
(३) नवीन पुलाच ेबाींधकाम पूणग झाल्यावर िुना व नवीन दोन्ही पुलाच्या मधील ३.०० मी्र 
िागेत ससमें् काकँ्री्च ेदभुािक बाींधण्यात आले असनू वाहतकू सरुक्षक्षतपणे चालू आहे. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
 

राज् याच् या आददवासी वविास ववभागाने आददवासी व शेति-याांिडून सन २००९ ते २०१४ या 
पाच वर्ांच् या िालावधीत खरेदी िेलेला भात भरडाईववना पडून रादहला असल्ह याबाबत 

(४८)  ६११५१ (१५-०७-२०१६).   श्री.डी.एस.अदहरे (साक्री), श्री.असमन पटेल (मुांबादेवी), 
श्री.बाळासाहेब थोरात (सांगमनेर), श्री.सांग्राम थोपटे (भोर) :   सन्माननीय आददवासी वविास 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज् याच् या आददवासी ववकास ववभागाने आददवासी व शेतक-याींकडून सन २००९ त े२०१४ 
या पाच वर्ांच् या कालावधीत खरेदी केलेला भात भरडाईववना पडून रादहला असल् याचे माहे म,े 
२०१६ दरम् यान ननदशगनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल् यास, यासींदभागत समल मालकाींना दींड करण् याऐवजविी १६० को्ीींचा गैरव्यवहार 
झाला असून आददवासी ववकास महामींडळाच् या वरीष ठ अधधका-याींना ताज् या तपासणी अहवालात 
दोर्ी धरण् यात आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल् यास, सदरील अहवालात नमूद दोर्ी अधधका-याींवर शासनाने कोणती कायगवाही केली 
आहे वा करण् यात येत आहे, 
(४) अदयाप, कायगवाही केली नसल् यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

श्री. ववष्ट् णु सवरा (२०-०९-२०१६) :(१) हे अींशत: खरे आहे. 
     आददवासी ववकास महामींडळाकडून सन २००९-१० त े २०१३-१४ या पाच वर्ागच्या 
कालावधीत वर्गननहाय धानाची भरडाई करण्यात आलेली आहे. मात्र त्या त्या वर्ी धान/ताींदळू 
वाहतुकदर मींिुर न होणे, यापुवीच्या वाहतुकदरा पेक्षा सुमारे ४०% इतके दर कमी ननजश्चत 
केल्यामुळे तसचे इतर राज्याींपके्षा धान भरडाईचे दर कमी असल्यान े राईस समलसगकडून 
भरडाईसाठी पुरेसा प्रनतसाद समळू शकला नसल्याने धान भरडाई ववना सशल्लक रादहले. 
      भरडाई करीता सशल्लक रादहलेल्या धानाची सींबींधीत जिल्हाधधकारी याींच्या 
अध्यक्षतेखाली गठीत ससमती माफग त ई सललावादवारे ववक्रीची कायगवाही माहे एवप्रल, २०१४ 
पयतं करण्यात आलेली आहे. 
(२) व (३) धान भरडाईला देताींना राईस समलसगकडून पुरेशा प्रमाणात बँक गॅरीं्ी घेणे आवश्यक 
असताींना तत्कालीन प्रादेसशक व्यवस्थापक, भींडारा/गडधचरोली/अहेरी याींनी बकँ गॅरीं्ीपेक्षा िादा 
धनाची उचल देवून अननयसमतता केल्याप्रकरणी त्याींची ववभागीय चौकशी लावण्यात आली 
आहे. त्यामुळे समल मालकाींना रुपये १६० को्ीची ननधी वा्प करण्यात आलेला नाही. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
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राज् यातील आददवासी वविास ववभागाचे अप्पर आयुक्ताांच्या अखत्यारीतील अनुदाननत 

आश्रमशाळाांना परररिण अनुदान वेळेवर देण्याबाबत 
  

(४९)  ६१८०८ (१२-०८-२०१६).   श्री.एिनाथराव खडस े (मुक्ताईनगर) :   सन्माननीय 
आददवासी वविास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज् यातील आददवासी ववकास ववभागाचे अप्पर आयुक्ताींच्या अखत्यारीतील अनुदाननत 
आश्रमशाळाींना पतररक्षण अनुदानाचा सन २०१६ मध्ये १ ला व २ रा हप्ता देण्यात आला आहे 
काय, 
(२) सदरहू पतररक्षण अनुदान वेळेवर देण्यात येत नसल्याने सींभाव्य उपासमार ्ाळण्यासाठी 
वेळेवर देण्याबाबत शासनाने काय कायगवाही केलेली आहे, 
(३) तसेच अनुदाननत आश्रमशाळेतील सुरक्षा रक्षकाींना कामगार ववभागाने रु. ९५०० माससक 
मानधन देण्याची सशफारस केेेलेली असताींना रु. ५००० फक्त देण्याबाबत शासनाने ददनाींक ८ 
िून २०१६ रोिी शासन ननणगय िादहर केला आहे ,हे खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, या अल्प मानधनावर सुरक्षा रक्षक काम करण्यास तयार नसल्याने सदरहू 
मानधन वाढववण्याबाबत शासनची भूसमका काय आहे? 
  
श्री. ववष्ट् णु सवरा (०६-०९-२०१६) :(१) हे अींशत: खरे आहे. 
(२) नासशक व कळवण प्रकल्पातील अनुदाननत आश्रमशाळा पतररक्षण अनुदान मींिुरी 
कायगवाहीत आहे. उवगरीत सवग प्रकल्पातील अनुदाननत आश्रमशाळाींना पतररक्षण अनुदान मींिुरी 
झाली आहे. अनुदान अदायगी करण्याची कायगवाही करण्यात येत आहे. 
(३) होय, हे खरे आहे. 
(४) सुरक्षा रक्षकाींच े मानधन रु.५०००/- यामध्ये वाढववण्याचा कोणताही प्रस्ताव सध्या 
शासनाच्या ववचाराधीन नाही. 
 

___________ 
  

टेभुणी त ेिरमाळा िातेगाांव या दरम् यानच् या ६५ कि.मी. अांतराच् या  
र त् याच् या द ुअ तीचे िाम सांथगतीने होत असल्हयाबाबत 

  

(५०)  ६३७४४ (२४-०८-२०१६).   श्री.ससध्दराम म्हेत्र े (अक्िलिोट), श्री.असमन पटेल 
(मुांबादेवी) :   सन्माननीय सावािननि बाांधिाम (सावािननि उपक्रम वगळून) मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) सोलापूर जिल् हयातील करमाळा तालुक् यातील ्ेभुणी ते करमाळा िातेगाींव या दरम् यानच् या 
६५ कक.मी. अींतराच् या  रस् त् याच् या दरुुस् तीचे काम सींथगतीन े होत असूनही याकड े सींबींधधत 
जिल् हा बाींधकाम ववभागान े दलुगक्ष केले असल् याचे माहे िून, २०१६ मध्ये वा त् या दरम् यान 
ननदशगनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल् यास, उक् त कारणास् तव या रस् त् यावरुन प्रवास करताना वाहन चालकाींचा िीव 
धोक् यात आहे हे लक्षात घेता शासन त् वरीत आवश् यक कायगवाही करणार वा करीत आहे काय, 
(३) नसल् यास यामागील ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. चांद्रिाांत पाटील (१७-१०-२०१६) :(१) हे खरे नाही. 
(२) व (३) ठेकेदार दरुुस्तीच े काम आवश्यक त्या प्रमाणात करत नसल्यामुळे ठेकेदारावर 
दींडात्मक कारवाई करण्यात येत आहे. ठेकेदाराच ेअनामत रकमेतून (बँक गॅरीं्ी) दरुुस्तीच ेकाम 
करणेबाबत ननववदा प्रकक्रया प्रगतीत आहे. 
  

___________ 
  
  
ववधान भवन :   डॉ. अनांत िळसे 
नागपूर.   प्रधान सधचव 

महाराष्ट्र ववधानसभा. 

  
_________________________ 
शासकीय मध्यवती मुद्रणालय, नागपूर. 


