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महाराष्ट्र विधानसभा 

विसरे अवधिेशन, २०२२ 

सन २०२२-२३ च्या पुरिणी मागणयाांिरील 

माननीय अध्यक्ाांनी मान्य केलेल्या कपाि सचूनाांची यादी 

सोमिार, वदनाांक २२ ऑगस्ट, २०२२ 
  

सािवजवनक बाांधकाम विभाग 

कपाि सूचनाांची एकूण सांख्या - ७३ 
  

अ.क्र. कपाि कपाि सदस्याांचे नाि ि विषय 

  सचूना 

क्र. 

रूपये   

      पूरक मागणी क्रमाांक: एच-५ 

मुख्य लेखाशीषव: ३०५४, मागव ि पूल 

बाब क्रमाांक: ७०, रूपये:- १,०००/- 

श्री. दौलि दरोडा 

(१) ४४३२ १० ठाणे व पालघर जिल्हयातील खालील आजिवासी क्षेत्रातील महत्वाचे रस्ते होणे ह ेअजतशय 

आवश्यक असणे तेथे रस्ते नसल्याने जशक्षण, आरोग्य, कुपोषण, िळणवळण सववच प्रश्न 

स्वातंत्र्यापासून प्रलंजित राहणे, त्यामळेु येथील लोकप्रजतजनधी व िनतेमध्ये असलेली नारािी, 

आंिोलने, उपोषणे यासारखे प्रकार त्यामध्ये वन्यिीव क्षेत्रामध्ये रस्ते असल्याने िन जवभागाच े

सहकायव न करण्याची भावना याकडे शासनाचे लक्ष वेधण्याची जनतांत आवश्यकता.१) 

वाजशंि-जपवळी कांिारे रस्ता, ता. शहापरू, जि.ठाणे, २) तईची वाडी िोडरस्ता, ता. शहापरू, 

जि.ठाणे, ३) रा मा ३४ ते पाचघर िोडरस्ता, ता.वाडा, जि. पालघर, ४) रा मा ३४ ते खोडि े

िोडरस्ता, ता.वाडा, जि. पालघर,५) रा मा ७७ खडी-परळी वैतरणा धरणाकडे िाणारा रस्ता, 

ता. वाडा, जि पालघर,६) काटीचापाडा सातरोंडे रस्ता करणे, ता.वाडा, जि. पालघर,७) 

जपंिाळ-िाभोण िोडरस्ता तयार करणे, ता.वाडा, जि. पालघर,यािाित शासनाने करावयाची 

कायववाही व उपाययोिना.  

(२) ४४३९ १० शहापरू जि. ठाणे येथील सा.िां. जवभाग अंतगवत येते असलेल्या (१) आसनगाव-िोरशेती-

अंिाड रस्त्यावर पलूाचे िांधकाम (२) कािळजवजहर मुहपाडा भातसानजिवर पलूाचे िांधकाम 

ह ेअजतशय धोकािायक असणे, त्यामळे येथे महाड सारखी साजवत्री निीवर घडलेली घटनेचा 

पनु्हा प्रकार घडण्याची शक्यता या रस्त्यावर ये-िा करणा-यांची िीव मठुीत ठेवनू प्रवास 

करण्याची भावना, जभतीचे वातावरण सा िां जवभागाने वरील जठकाणी नजवन पलू मंिरू 

करण्यािाितची होत असलेली मागणी याकडे लक्ष िणे्याची शासनाची आवश्यकता सिर 

जठकाणी नािाडव योिनेतून पूल तातडीने मंिरू करणेिाित मागणी, यािाित शासनाने 

करावयाची  कायववाही व उपाययोिना.  

(३) ४४४० १० पालघर जिल्यातील (१) िसेाई-जनळसा-िेलवड रस्ता (२) वाडा-िवेळी-मलवाडा रस्ता (३) 

जशलोत्त येथील गारगाई निीवरील पलू याची झालेली िजैनय अवस्था याजठकाणी प्रवास 

करणा-यांना होत असलेल्या सततचा त्रास अजत पावसात हा रस्ता ८-८ जिवस िंि राहणे 

याकरीता पयावयी रस्ता उपलब्ध नसणे, वरील रस्ते AMC मधनू प्राधान्याने नवीन मागणी 

असणे,  जशलोत्तर निीवरील पलू धोकािायक असणे, यािाित लोकांमध्ये शासनाजवरुध्ि 

पसरलेला असंतोषाचे वातावरण, शासनाने यािाित करावयाची कायववाही व उपाययोिना. 
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अ.क्र. कपाि कपाि सदस्याांचे नाि ि विषय 

  सचूना 

क्र. 

रूपये   

      श्री. वधरज देशमुख 

(४) ४४०३ १० लातूर/औसा (जि.लातूर) तालुक्यातील जिल्हापररषि अंतगवत येणारे मागव जिल्हा पररषिचेा 

रस्ता भािा ते जशंिवेाडी ५ जक.मी.अंतर तसेच कळंि रोड ते जिडेंगाव ५ जक.मी आजण येळी ते 

वांिरखेडा पाटी ५ जक.मी. या रस्ताची अत्यंत िरुावस्था झाली असनू नागरीकांची गैरसोय 

होत असणे, काही प्रसंगी छोटे मोठे अपघात होत असल्यामळेु स्थाजनक िनतेत पसरलेली 

तीव्र असंतोषाची भावना, यािाित राज्य शासनाने तातडीने चौकशी करुन सिर रस्त्यांसाठी 

तातडीने जनधीची तरतूि करण्यािाित शासनाने करावयाची कायववाही व उपाययोिना. 
  

(५) ४४३६ १० लातूर/औसा (जि.लातूर) तालुक्यातील जिल्हापररषि अंतगवत येणारे मागव जिल्हा पररषिचेा 

रस्ता भािा ते जशंिवेाडी ५ जक.मी.अंतर तसेच कळंि रोड ते जिडेंगाव ५ जक.मी आजण येळी ते 

वांिरखेडा पाटी ५ जक.मी. या रस्ताची अत्यंत िरुावस्था झाली असनू नागरीकांची गैरसोय 

होत असणे, काही प्रसंगी छोटे-मोठे अपघात होत असणे, भािा- जशंिवेाडी ग्रा.मा. ४ ता. 

औसा येथे जि. ०४/०८/२०२२ रोिी निीला आलेला परू  व कमी उंचीचा पुल  यामळेु 

शाळेतील जवद्यार्थ याांना रात्री ८ वािेपयांत घरी िाता न येणे, स्थाजनक िनतेत पसरलेली तीव्र 

असंतोषाची भावना, यािाित राज्य शासनाने तातडीने चौकशी करुन सिर रस्त्यांसाठी 

तातडीने जनधीची तरतूि करण्याची आवश्यकता व करावयाची कायववाही व उपाययोिना. 
  

      अॅड. अशोक पिार 

(६) ४४४४ १० मौिे जवठ्ठलवाडी ता. जशरुर व मौिे सांगवी सांडस, ता. हवेली जि. पणेु या िरम्यान जभमा 

निीवर कोल्हापरू पध्ितीचा के.टी. वेअर असून या के.टी. वेअर वरुन वाहतुक होत असते. हा 

केटी वेअर अत्यंत धोकािायक असल्याने या जठकाणी अपघात होण्याची शक्यता नाकारता 

येत नसणे, या जठकाणी मोठया पलुाचे िांधकाम झाल्यास िोन्ही िािचू्या नागररकांची 15 

जकमी अंतराची िचत होणार असणे,  त्यामळेु सिर जठकाणी पुल िांधणे अत्यंत गरिेचा आह.े 

तरी मौिे जवठ्ठलवाडी ता. जशरूर व मौिे सांगवी सांडस ता. हवेली जि. पणेु या गावांिरम्यान 

जभमा निीवर मोठया पलुाचे िांधकाम होणेकररता आगामी अथवसंकल्पामध्ये मंिरूी जमळून 

जनधी उपलब्ध होण्याची आवश्यकता असणे, यािाित वरील कामे प्राधान्याने मंिरू करुन 

येथील ग्रामस्थांची गैरसोय िरु करण्यािाित शासनाने तातडीने करावयाची कायववाही वा 

उपाययोिना.  

(७) ४४४५ १० जशरुर-हवेली मतिार संघातील वढू ि.ु तुळापरू छत्रपती संभािी महाराि यांचे भव्य स्मारक 

करण्याकररता वढु तुळापरू जवकास मंिरू करण्यात आलेला असणे, सिर आराखडयामध्ये 

तुळापरू आपटी िोन िोडणारा पलू पयवटकांच्या दृष्टीने तुळापरू स्मारक व ि.ु येथील समाधीला 

अजतमहत्वाचा असणे, सिर पलुाची संकल्पना पलू कम िंधारा करण्याचे जनयोिन असणे, 

पयवटक शेतकऱ यांसाठी दायिजेशर ठरेल तरी सिर पलुास आगामी अथवसंकल्पा मध्ये मंिरू 

करण्याची आवश्यकता असणे, यािाित वरील कामे प्राधान्याने मंिरू करुन येथील 

ग्रामस्थांची गैरसोय िरु करण्यािाित शासनाने तातडीने करावयाची कायववाही वा 

उपाययोिना.  
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अ.क्र. कपाि कपाि सदस्याांचे नाि ि विषय 

  सचूना 

क्र. 

रूपये   

      श्री. विजय िडेट्टीिार 

(८) ४३५८ १० चंद्रपरू जिल्हयातील ब्रम्हपरूी जवधानसभा क्षेताअंतगवत ब्रम्हपरूी, सावली व जसंिवेाही 

तालकू्याचा समावेश असणे, या जतनही तालकु्यातील रस्ते व पलु नािरुुस्त असल्यामूळे 

रहिारी अयोग्य असल्याने वारंवार अपघात घडणे, या कारणास्तव सावविजनक िांधकाम 

जवभागाने माह ेिानेवारी, २०२१ पासनू तर आतापयवत रस्ते व पलुाचे िांधकाम करण्यासाठी 

जनधीसह प्रशासकीय िऊेन मंिूर करणे, मंिरू असलेली ही सवव कामे सरुु करण्याच्या अंजतम 

ठप्पात असतांनाच राज्य शासनाच्या आिशेानसुार सावविजनक िांधकाम जवभागाने जिंनाक २६ 

िलैु, २०२२ रोिी पररपत्रक काढून जिनांक १ एजप्रल, २०२१ पासनू तर आतापयांत मंिरू 

झालेल्या/जनजविा प्रजिया न झालेल्या/जनजविा प्रजिया पुणव होऊन वकव  आडवर न जिलेल्या/वकव  

आडवर िऊेन काम न सरुू केलेल्या अशा सवव कामांना स्थजगती िणे्यात येत असल्याचे सवव 

जवभागाला कळजवलेले असणे, त्यामळेू या जतनही तालकु्यातील िळणवळणाचे मखु्य साधन 

असलेल्या सवव जवकास कामांना स्थजगती िणे्यात आली असल्यामळेू जवकास कामे ठप्प झाली 

असल्यामळेू नागररकात पसरत असलेले जतव्र असंतोष व संतापाचे वातावरण त्यामळेू माह े

िलैु, २०२२ च्या समुारास राज्य शासनाने जवकासकामासाठी जिलेली स्थजगती रिि करुन 

चंद्रपरू जिल्हयातील ब्रम्हपरूी, सावली व जसंिेवाही तालकु्यातील माह ेिानेवारी, २०२१ पासनू 

तर आतापयवत मंिरू असलेली सवव जवकासकामे सावविजनक िांधकाम जवभागाच्या पवुववत सरुु 

राहण्यासाठी शासनाने तातडीने करावयाची कायववाही व उपाययोिना. 
  

      श्री. अस्लम शेख 

(९) ४४२८ १० मजिना चौक ते सावंतवाडी िदन भमूी ( ता. सावंतवाडी, जि. जसंधिुगूव ) हा राज्यमागव अत्यंत 

खराि झाला असणे,िोन्ही िािचुी गटारे खराि झाली असणे तसेच कोसळली असणे, सिर 

राज्यमागावचे मिितुीकरण व डांिरीकरण व नजवन  गटारे िांधण्याची  आवश्यकता जनमावण 

झाली असणे,  शासनाने  त्याकडे केलेले अक्षम्य िलुवक्ष, पररणामी स्थाजनक नागररकांत जनमावण 

झालेला तीव्र असंतोष यािाित शासनाने करावयाची कायववाही व उपाययोिना.  

      पूरक मागणी क्रमाांक: एच-५ 

मुख्य लेखाशीषव: ३०५४, मागव ि पूल 

बाब क्रमाांक: ७२, रूपये:- १,०००/- 

श्री. वशरीष चौधरी 

(१०) ४३२२ १० तालकुा रावेर येथील रामा-45 कोचरु चीनावल उटखेडा, मुंिलवाडी, रसलपरु, केऱहाळे, 

भोकरी, तामसवाडी, जखरवड नेहतेे िोधे अटवाडे, खानापरू, जनरुळ, पाडले ते राज्यहद्द रस्ता 

प्रजिमा- 70 जकमी 58/00 या मोठ्या पलुाचे िांधकाम जनधी उपलब्ध होण्यासाठी सातत्याने 

पाठपरुावा करण्यात आला आह ेतसेच  िनतेची होणारी हळेसांड सिरचे िळण वळनात होत 

असलेल्या  नकुसान थांिजवण्यासाठी वाहतूकीच्या दृष्टी अन्यंत महत्वाचा असनू अनेक 

जिवसापासनू मागणी करुन ही प्रलंजित आह े पलुाचे काम  करण्यासाठी अंिािे 1 कोटी 20 

लक्ष इतका जनधी आवश्यक असनू शासनाकडून सिरच्या कामास जनधी उपलब्ध करून 

िणे्यात यावा यािाित शासनाने करावयाची कायववाही वा उपाययोिना. 

 
  



4 

अ.क्र. कपाि कपाि सदस्याांचे नाि ि विषय 

  सचूना 

क्र. 

रूपये   

(११) ४३२३ १० रावेर तालकुा येथील धरणगांव,सोनवि, चामगांव िामोि, भोकर, ररधरुी, इिगांव धमनगांव, 

कानसवाडे, नवे शेळगाव, टाकरखेडा जचखली, भालोि जहगंोना न्हावी जखरोिा उटखेडा रावेर 

रस्ता प्रमखु जिल्हा मागव -58 प्रजिमा-75/400 ते 79/400 व जकमी 83/500 ते 86/500 व 

कीमी 86/500 ते 89/500 ते व जकमी 92/500 ते 95/400 सिर हा रस्ता िळण वळण हतेूने 

सिर रस्त्याचे मिितुीकरण व डांिरीकरण करण्यासाठी अंिािे 3 कोटी  एवढा जनधी 

आवश्यक असून शासनाकडून सिरच्या कामास जनधी उपलब्ध करून िणे्यात यावा यािाित 

शासनाने करावयाची कायववाही व उपाययोिना. 
  

(१२) ४३२४ १० रावेर तालकुा येथील जखरोिा दैिपरू रोझोिा जचनावल जववरा उटखेडा कुसुंिा ते प्रमखु जिल्हा 

मागव -01 प्रजिमा-72 कीमी 11/00 ते 13/00 व जकमी 19/00 ते 27/00 सिर हा रस्ता िळण 

वळण हतेूने सिर रस्त्याचे मिितुीकरण व डांिरीकरण करण्यासाठी अंिािे 2 कोटी 20 लक्ष 

एवढा जनधी आवश्यक असनू शासनाकडून सिरच्या कामास जनधी उपलब्ध करून िणे्यात 

यावा यािाित शासनाने करावयाची कायववाही वा उपाययोिना. 
  

(१३) ४३२५ १०  रावेर तालकुातील िसुखेडा थोरगव्हण गाते मस्कावि िसणरु जनंभोरा  जखडी ऐनपरु अिंि े

पातोंडी जखरवड मोरगांव अिनाड रस्ता प्रजिमा- 14 जकमी 54/00 ते 59/00 व जकमी 62/00 

ते 65/00 हा रस्ता  िनतेच्या रहिारीचा असनू सिरचे िळण वळनात होत असलेल्या हळेसांड 

िरुकरण्यसाठी वाहतूकीच्या दृष्टी अन्यंत महत्वाचा असनू अनेक जिवसापासनू प्रलंजित आह े 

रस्त्याचे मिितुीकरण व डांिरीकरण करण्यासाठी अंिािे 2कोटी इतका जनधी आवश्यक 

असनू शासनाकडून सिरच्या कामास जनधी उपलब्ध करून िणे्यात यावा यािाित शासन 

करावयाची कायववाही वा उपाययोिना. 
  

(१४) ४३२६ १० तालकुा रावेर येथील प्रमखु जिल्हा मागव 58 ते कंुभारखेडा जचनावल वाघोिा जनंभोरा रस्ता 

प्रजिमा 73 जकमी 0/00 ते 8/00 हा रस्ता अनेक जिवसापासनू प्रलंजित आह ेआजण िळण 

वळण हतेूने सिर रस्त्याचे मिितुीकरण व डांिरीकरण करण्यासाठी अंिािे 2 कोटी 50 लक्ष 

एवढा जनधी आवश्यक असनू शासनाकडून सिरच्या कामास जनधी उपलब्ध करून िणे्यात 

यावा यािाित शासनाने करावयाची कायववाही वा उपाययोिना. 
  

      श्री. सांजय जगिाप 

(१५) ४४२५ १० पणेु जिल्यातील परंुिर व हवेली तालकु्यातील सिर भाग पुणे शहरालगत असल्याने नोकरी, 

व्यवसाय, जशक्षण व पयवटनाकररता जिवसेंजिवस मोठ्या प्रमाणात नागररकांना वाढ होत आह े

त्यामळेु शहराकडे िाणारे व इतर मागाांची िज्िोन्नती त्याचप्रमाणे रस्त्यांची िखेभाल िरुुस्ती 

भसंूपािन रंुिीकरणासह इतर कामे तात्काळ करणे गरिेचे असणे याकररता जनधीची तरतिू 

करण्यािाित शासनाने करावयाची कायववाही व उपाययोिना. 
  

      श्री. सांग्राम थोपटे 

(१६) ४३८९ १० पणेु जिल्यातील वेल्ह ेतालकु्यातील राज्य महामागव 106 ते कोिवडी आसनी िामगुडा रस्ता 

ग्रामीण मागव 7 वर कानंिी निीवर मोठ्या पलुाचे िांधकाम, मळुशी तालकु्यातील प्रजिमा 27 

ते वांिळे ग्रामीण मागव 66 व मठुा निीवर मोठ्या पलुाचे िांधकाम आजण प्रजिमा 26 ते 

वाळेण रस्ता ग्रामीण मागव 39 वर मोठ्या पलुाचे िांधकाम भोर तालकु्यातील ग्रामीण मागव 2 
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अ.क्र. कपाि कपाि सदस्याांचे नाि ि विषय 

  सचूना 

क्र. 

रूपये   

वर जशवगंगा निीवर साळवडे गावािवळ मोठ्या पलुाचे िांधकाम करणे अत्यंत आवश्यक 

असनू या पलुामळेु स्थाजनकांना अनेक अडचणींना सामोरे िावे लागत असल्याने या मोठ्या 

पलुांच्या कामांना नािाडव योिनेअंतगवत मंिरुी िणे्यािाित शासनाने करावयाची कायववाही व 

उपाययोिना. 
  

      श्री. दौलि दरोडा 

(१७) ४४३० १० महाराष्ट्र शासन सा िां जवभाग ठाणे-2 शहापरू तालकु्यातील O P R M C प्रकल्प अंतगवत 

जवजवध रस्ते कामे ५५ कोटी रकमेची माचव, २०२१ अथवसंकल्पामध्ये मंिरू असणे, या कामांच े

अंिािपत्रकासह तांजत्रक मंिरुी जमळणे, परंतु ई-जनजविा काढणेसाठी सा िां जवभागाकडून 

आता पयांत मंिरुी न जमळणे, पररणामी येथील रस्त्याची झालेले िरुावस्था, येथील कामे 

तातडीने हाती घेणेिाित आवश्यकता, यािाित शासनाने करावयाची कायववाही व 

उपाययोिना. 
  

      अॅड. अशोक पिार 

(१८) ४४४६ १० जशरुर-हवेली मतिार संघातील वढू ि ु तुळापरू येथे श्री छत्रपती संभािी महाराि यांचे भव्य 

स्मारक उभ ेकरण्याकररता वढु ि.ु तुळापरू जवकास आराखडा मंिरू करण्यात आलेला असणे, 

सिर आराखडया िरम्यान ऐजतहाजसक स्थळांचे िशवन घडजवणारे असा हरेरटेि वॉक तयार 

करण्याकररता आपटी ते वढु िु. रस्ता 10 मीटर रंुिीने होणे गरिेचा असणे, िेणेकरुन तुळापरू 

आपटी या पलूावरुन जशवभक््त भाजवक पायी ये-िा करु शकतात व पयवटनाच्या दृष्टीने 

सोईस्कर होणे, त्याकररता आपटी ते वढु िु रस्ता 10 मीटर रंुिीने होणेकररता आगामी 

अथवसंकल्पामध्ये मंिरूी जमळण्याची आवश्यकता असणे, यािाित वरील कामे प्राधान्याने 

मंिरू करुन येथील ग्रामस्थांची गैरसोय िरु करण्यािाित शासनाने तातडीने करावयाची 

कायववाही वा उपाययोिना. 
  

      श्री. कुणाल पाटील 

(१९) ४४६० १० धळेु जिल्यातील धळेु तालकु्यातील लोणखेडी - नेर - महालपंढरी - नरुनगर ते जचंचवार रस्ता 

इजिमा - १८ वरील पांझरा निीवर पलू कम िंधारा िांधण्याची मागणी स्थाजनक 

लोकप्रजतजनधींनी शासनाकडे वारंवार केलेली असणे, सिर रस्त्यांवरील निीवर पलुाचे 

िांधकाम झाल्यास पररसरातील शेतकरी व नागररकांना येण्या िाण्यास सोयीचे होणार आह.े 

तरी सिर मागणी लक्षात घेता शासनाने या रस्त्यांवरील निीवर पलुाचे िांधकाम करण्यािाित 

शासनाने करावयाची तातडीची कायववाही व उपाययोिना. 
  

(२०) ४४६२ १० धळेु जिल्यातील धळेु तालकु्यातील एन.एच. ३ ते लजळंग - िनु्नेर -मोरशेवडी - सडगाव - 

अिनाळे या ग्रामीण रस्त्याची अत्यंत िरुावस्था झालेली असणे, या रस्त्यांवर मोठमोठे खड्डे 

पडले असल्याने पररसरातील शेतकरी व नागररकांना येता िातांना अतोनात त्रास सहन करावा 

लागत असणे, तसेच अपघाताचे प्रमाण वाढले असल्याने नागररकांमध्ये असंतोषाचे 

वातावरण जनमावण झालेले असणे, पररणामी सिर रस्त्यांचे तातडीने िरुुस्ती, व नतुनीकरण 

करणेिाित शासनाने करावयाची तातडीची कायववाही व उपाययोिना. 
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अ.क्र. कपाि कपाि सदस्याांचे नाि ि विषय 

  सचूना 

क्र. 

रूपये   

(२१) ४४६६ १०  धळेु जिल्यातील धुळे तालकु्यातील दागणे ते आणी या ग्रामीण रस्त्याची अत्यंत िरुावस्था 

झालेली असणे, या रस्त्यांवर मोठमोठे खड्डे पडले असल्याने पररसरातील शेतकरी व 

नागररकांना येता िातांना अतोनात त्रास सहन करावा लागत असणे, त्यामळेु नागररकांमध्ये 

असंतोषाचे वातावरण जनमावण झालेले असणे, पररणामी सिर रस्त्यांचे तातडीने खडीकरण व 

डांिरीकरण करून नतुनीकरण करणेिाित शासनाने करावयाची कायववाही व उपाययोिना. 
  

(२२) ४४६९ १० धळेु जिल्यातील धळेु तालकु्यातील उडाणे - गोताने -चौगाव -लोहगड या  रस्त्यांची अत्यंत 

िरुावस्था झालेली असणे, या रस्त्यांवर मोठमोठे खड्डे पडले असल्याने पररसरातील शेतकरी 

व नागररकांना येता िातांना अतोनात त्रास सहन करावा लागत असणे, त्यामळेु नागररकांमध्ये 

असंतोषाचे वातावरण जनमावण झालेले असणे, पररणामी सिर रस्त्यांचे तातडीने नतुनीकरण 

करणेिाित शासनाने करावयाची कायववाही व उपाययोिना. 
  

(२३) ४४७५ १०  धळेु जिल्यातील धळेु तालकु्यातील धामणगाव ते खोरिड रस्ता ग्रामा -१२८ वरील िोरी 

निीवर पोचमागावसह िांधण्याची करण्याची मागणी स्थाजनक लोकप्रजतजनधींनी शासनाकडे 

वारंवार केलेली असणे, सिर रस्त्यांवरील निीवर पलुाचे िांधकाम झाल्यास पररसरातील 

शेतकरी व नागररकांना येण्या िाण्यास सोयीचे होणार आह.े तरी सिर मागणी लक्ष्यात घेता 

शासनाने या रस्त्यांवरील निीवर पलुाचे िांधकाम करण्यािाित करावयाची तातडीची 

कायववाही व उपाययोिना. 
  

(२४) ४४८२ १० धळेु जिल्यातील धळेु तालकु्यातील रामा- १७ ते मांडळ -होरपाडा रस्ता ग्रामा -७३ वरील 

िोरी निीवर मोठ्या पलुाचे पोचमागावसह िांधकाम करण्याची मागणी स्थाजनक 

लोकप्रजतजनधींनी शासनाकडे वारंवार केलेली असणे, सिर रस्त्यांवरील निीवर पलुाचे 

िांधकाम झाल्यास पररसरातील शेतकरी व नागररकांना येण्या िाण्यास सोयीचे होणार आह.े 

पररणामी,  सिर मागणी लक्ष्यात घेता शासनाने या रस्त्यांवरील निीवर पलुाचे िांधकाम 

करण्यािाित करावयाची कायववाही व उपाययोिना. 
  

(२५) ४४८६ १०  धळेु जिल्यातील धळेु तालकु्यातील आणी -िाळापरु -दागणे -वडिाई -जपंप्री या रामा -२११ 

रस्त्यांची अत्यंत िरुावस्था झालेली असणे, या रस्त्यांवर मोठमोठे खड्डे पडले असल्याने 

पररसरातील शेतकरी व नागररकांना येता िातांना अतोनात त्रास सहन करावा लागत असणे, 

त्यामळेु नागररकांमध्ये असंतोषाचे वातावरण जनमावण झालेले असणे, पररणामी सिर रस्त्यांचे 

तातडीने खडीकरण व डांिरीकरण करून नतुनीकरण करणेिाित शासनाने करावयाची 

तातडीची कायववाही व उपाययोिना. 
  

      श्री. अस्लम शेख 

(२६) ४३१८ १० िेट सांगवी ते गंगािोट (ता.जि.नांिेड) या रत्यावर पलू िांधणे, रस्ता काळया मातीचा 

असल्याने रस्त्यावर मोठे खड्डे पडले असणे, रस्त्याची व पलुाची िखेभाल व िरुुस्ती 

करण्याची आवश्यकता जनमावण झाली असणे, पलू व रस्त्या अभावी स्थाजनक रजहवाशांची 

हालअपेष्टा होत असणे, रस्त व पलू वाहतुकीस योग्य असणे, पररणामी स्थाजनक रजहवाशांत 

जनमावण झालेला तीव्र असंतोष, शासनाप्रती जनमवण झालेली जचडीची भावना, यािाित 

शासनाने करावयाची कायववाही व उपाययोिना. 
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अ.क्र. कपाि कपाि सदस्याांचे नाि ि विषय 

  सचूना 

क्र. 

रूपये   

(२७) ४३१९ १० राणी सावरगाव ते पालम व्हाया जसरसम (पा.) ता.पालम, जि.परभणी या मागाववरील रस्त्यांच े

व पलुाचे काम गत २ वषावपासनू अपणूव अवस्थेत असणे, रस्त्याचे व पलुाचे काम तातडीने 

करण्याची आवश्यकता जनमावण झाली असणे, रस्ता वाहतुकीस अयोग्य झाला असणे, रस्त्याचे 

िरुुस्तीचे डांिरीकरणाचे काम तातडीने पणूव करण्याच्या दृष्टीने शासनाने करावयाची कायववाही 

व तातडीची उपाययोिना.  

(२८) ४३२० १० राणी सावरगाव ते जसरसम व जसरसम ते तांिळूवाडी, ता.पालम, जि.परभणी या रस्त्यावरील 

पलुांचे िांधकाम िंि पडले असणे, काम अपणूव असणे, रस्त्याचे डांिरीकरण करणे, रस्ता 

वाहतुकीस अयोग्य असणे, याकडे शासनाने केलेले अक्षम्य िलुवक्ष पररणाम स्थाजनक 

नागरीकांची जनमावण झालेला तीव्र असंतोष, यािाित शासनाने करावयाची कायववाही व 

तातडीची उपाययोिना.  

(२९) ४३२१ १० पालम ते िरिडी सांगवी (ता.पालम, जि.परभणी) या रस्त्याचे डांिरीकरणाचे काम अपणूव 

असणे, रस्त्यावरील नवीन पलुांचे िांधकाम तातडीने सरुु करणे, रस्त्याची िखेभाल व िरुुस्ती 

करण,े रस्त्याचे मिितुी करणे, याकडे संिंजधत जधका-यांने केलेले  अक्षम्य िलुवक्ष, पररणामी 

स्थाजनक रजहवाशांत जनमावण झालेला तीव्र असंतोष, यािाित शासनाने करावयाची कायववाही 

व तातडीची उपाययोिना.  

(३०) ४३४८ १० उमरे मेन रस्ता ते कोंड उमरे मने रस्ता, ता.संगमेश्वर, जिल्हा रत्नाजगरी या रस्त्याची िरुावस्था 

झाली असणे, रस्ता वाहतूकीस अयोग्य झाला असणे, वाहतूक पवुववत करण्याची आवश्यकता 

जनमावण झाली असणे, रस्ता नसल्याने प्राथजमक आरोग्य कें द्रात िाता येत नसणे, रुग्णांची 

गैरसोय होत असणे, आििूािुच्या गावातील ग्रामस्थांची गैरसोय होत असणे, याकडे संिंजधत 

अजधकारी िलुवक्ष करीत असणे, पररणामी नागररकांत जनमावण झालेला तीव्र असंतोष यािाित 

शासनाने करावयाची कायववाही व उपाययोिना.  

      श्री. विक्रमवसांह सािांि 

(३१) ४३७५ १० सांगली जिल्हयातील ित तालकु्यातील डोली डदळापरु जिरग्याळ एकंुडी वज्रवाड िसगी 

उमराणी रस्ता प्रजिमा 64 जक. मी. 19/300 येथे लहान पलुाच ेिांधकाम करण्यािाित मागणी 

करण्यात येऊनही त्यािाित कोणतेही कायववाही करण्यात न येणे, त्यामळेु स्थाजनक िनतेत 

पसरलेली तीव्र असंतोषाची भावना, यािाित शासनाने करावयाची कायववाही व उपाययोिना.  

(३२) ४३७६ १० सांगली जिल्हयातील ित तालकु्यातील राज्य मागव 155 (वळसंग) सोडी जतल्याळ रस्ता 

प्रजतमा 143 जक.मी.2/00 याजठकाणी लहान पलु िांधण्याची आवश्यकता असनू पुलाअभावी 

स्थाजनकांना अनेक वाहतुकीच्या समस्या सामोरे िावे लागत असल्याने यािाित जनधी 

उपलब्ध करुन िणे्याची जनतांत आवश्यकता व करावयाची कायववाही व उपाययोिना.  

(३३) ४३७८ १० सांगली जिल्हयातील ित तालकु्यातील राज्य मागव 125 ते जतप्पेहळळी कोसारी गुळवंची 

िेवनरू िुनोनी रस्ता प्रजिमा 142 जक.मी. 8/800 मध्ये कोसारी गावािवळ लहान पुल 

िांधण्यािाित मागणी होत असतानाही याकडे होत असलेले िलुवक्ष, यािाित शासनाने 

कायववाही व उपाययोिना.  
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अ.क्र. कपाि कपाि सदस्याांचे नाि ि विषय 

  सचूना 

क्र. 

रूपये   

(३४) ४३७९ १० सांगली जिल्हयातील ित तालकु्यातील जशंगनहळळी वाळेजखंडी नवाळवाडी िेवनरु रस्ता 

प्रजिमा 58 जक.मी. 14/340 मध्ये िवनरू गावािवळ लहान पुल िांधण्यािाित मागणी होत 

असतानाही याकडे होत असलेले िलुवक्ष, यािाित शासनाने करावयाची कायववाही व 

उपाययोिना.  

(३५) ४३८१ १० सांगली जिल्हयातील ित तालकु्यातील तासगांव लांडगेवाडी ित उमिी चडचण रस्ता राज्य 

मागव 155 जक.मी. 73/00 वर (संभािी चौकािवळ) व 73/400 वर (िगडी पलु ) नवीन 

पलुांचे िांधण्यािाित मागणी होत असतानाही याकडे होत असलेले िलुवक्ष, यािाित शासनाने 

करावयाची कायववाही व उपाययोिना.  

(३६) ४३८२ १० सांगली जिल्हयातील ित तालकु्यातील तासगांव लांडगेवाडी ित उमिी चडचण रस्ता राज्य 

मागव 155 जक.मी. 87/100 वर कोळजगरी गावािवळ  नवीन पलु िांधण्यािाित मागणी होत 

असतानाही याकडे होत असलेले िलुवक्ष, यािाित तातडीने कायववाही करुन जनधी उपलब्ध 

करुन िणे्याची आवश्यकता व करावयाची उपाययोिना.  

      पूरक मागणी क्रमाांक: एच-५ 

मुख्य लेखाशीषव: ३०५४, मागव ि पूल 

बाब क्रमाांक: ७३, रूपये:- १,००,००,००,०००/- 

श्री. सांजय जगिाप 

(३७) ४३५२ १० पणेु जिल्हयातील परंुिर व हवेली तालकु्यातील हडपसर-भकेराईनगर-जिवेघाट, सासवड-

िेिरूी-जनरेपयांतचा पालखी महामागाववर वाहतूक, विवळ वाढलेली असणे, यामळेु होणारे 

अपघात टाळण्यासाठी या रस्त्यांची िखेभाल-िरुुस्ती, भसंूपािन, रंुिीकरणासह इतर कामे 

तात्काळ करणे गरिेचे असणे, मात्र येथे अपणूव, अधववट अवस्थेतील रस्त्यांची (हमॅ) काम े

अनेक जिवसांपासनू प्रलंजित असल्याने येथे जिवसेंजिवस अपघात होत असणे, सिरील 

तालकु्यातील भाग हा पणेु शहरालगत असल्याने नोकरी, व्यवसाय, जशक्षण व पयवटनाकरीता  

जिवसेंजिवस मोठया प्रमाणावर नागरीकरणात वाढ होणे, त्यामुळे येथील शहराकडे िाणारे व 

इतर सवव मागाांची ििोन्नती करणे आवश्यक असतानाही यािाित तात्काळ कायववाहीस होत 

असलेला जवलंि, पररणामी येथील िनतेत पसरलेले असंतोषाचे वातावरण व नारािीची 

भावना, त्यामळेु शासनाने यािाित करावयाची तातडीची कायववाही व उपाययोिना.  

      श्री. चेिन िुपे 

(३८) ४३७० १० पणेु जिल्याच्या हडपसर मध्ये मुंढवा-केशवनगर ते मांिरी प्रजिमा-34 या रस्त्याचे रंुिीकरण 

आजण िरुुस्ती तातडीने करण्याची आवश्यकता, हल्लीच्या अरंुि रस्त्यावर वाढत्या 

वाहतूकीचा ताण येत असल्याने वारंवार होणारी वाहतूक कोंडी, त्यामळेु नागरीकांचा होत 

असलेला खोळंिा, नोकरीच्या जठकाणी िाणारे पगारिार आजण शाळा, कॉलेिला िाणारे 

जवद्याथी यांना कामाच्या जठकाणी पोहोचण्यासाठी होणारा जवलंि त्यामळेु त्यांचे होणारे 

नकुसान, या मागावचे रंुिीकरणाचे काम तातडीने हाती घेण्याची आवश्यकता, यािाित 

शासनाने करावयाची कायववाही व उपाययोिना.  
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अ.क्र. कपाि कपाि सदस्याांचे नाि ि विषय 

  सचूना 

क्र. 

रूपये   

(३९) ४३७१ १० हडपसर (पणेु) जवधानसभा मतिारसंघातील मुंढवा - केशवनगर चौकात मुंढवा ते मांिरी 

आजण हडपसर ते खराडी या रस्त्यांच्या छेिन जिंि ू चौकात वाहनांच्या प्रचंड विवळीमुळे 

वारंवार होत असलेली वाहतूककोंडी, पररणामी वाहनांच्या वाहतूकिारांचा मोठ्या प्रमाणावर 

होत असलेला खोळंिा, कामावर िाणारे कमवचारी आजण शाळा कॉलेिांकडे िाणारे जवद्याथी 

यांना कामावर िाण्यास होत असलेला उशीर, मांिरी आजण लगतच्या पररसरातून पणु्याकडे 

भािीपाला आजण शेतमालाची वाहतूक करणाऱया शेतकऱयांना िािारपेठांपयांत 

पोहचण्यासाठी होणाऱया उशीरामळेु त्यांच्या मालाचे होत असलेले नकूसान, या वाहतूक 

कोंडीवर कायमस्वरुपी उपाय म्हणनू मुंढवा-केशवनगर चौकात उड्डाणपलू जकंवा अंडरपास 

तातडीने िांधण्याची आवश्यकता, यािाित शासनाने करावयाची कायववाही व उपाययोिना.   

      श्री. छगन भुजबळ 

(४०) ४२६९ १० नाजशक -जनदाड -येवला प्रमखु राज्यमागव ि. २ मतृ्यचूा सापळा िनल्यामळेु जि. ११ ऑगस्ट, 

२०२२ रोिी रस्त्यावर नागररकांनी आंिोलन केलेले असणे, आजशयाई  जवकास िँक 

अथवसहा्य अंतगवत नाजशक-औरंगािाि रस्त्याच्या कामाला प्रशासकीय मान्यता िऊेन  काम 

चाल ू करणेिाित स्थाजनक लोकप्रजतजनधींनी जि. २३ िलैु,  २०२२ रोिी वा त्या समुारास 

शासनाकडे जनवेिनाद्वारे मागणी केलेली असणे,नाजशक-जनदाड-येवला-वैिापरू-औरंगािाि 

रस्ता प्र.रा.मा ि.२ या चौपिरी रस्त्याची जपंपळस(ता.जनदाड, जि.नाजशक) ते येवला या 

भागात जक.मी १७९/०० ते २३५/०० िरम्यान अत्यंत जिकट अवस्था झालेली असणे, 

आजशयाई जवकास िँकेच्या अथवसहा्यामधनू या रस्त्याची सधुारणा करण्याचे प्रस्ताजवत 

असणे,या रस्त्याचा ADB अतंगवत DPR-22 मध्ये समावेश झालेला असणे,  या रस्त्याला 

आजशयाई जवकास िँक अथवसहा्यीत महाराष्ट्र रस्ते सधुारणा प्रकल्पांतगवत प्रशासकीय 

मान्यता िऊेन जनधी उपलब्ध करून िणे्यासाठी शासनाने करावयाची कायववाही व 

उपाययोिना. 

      श्री. विक्रमवसांह सािांि 

(४१) ४३७७ १० सांगली जिल्हयातील ित तालकु्यातील जगरगांव जभवगी संख िरीिडची िरीकोणरू मचुंडी 

रावळागुंडवाडी उंटवाडी िसगी गुगवाड ते कनावटक राज्यहदृि रस्ता प्रजिमा 72 जक.मी. 

38/800 ते 34/200 व 63/800 ते 70/300 हा मागव िोन राज्यांना िोडणारा मागव असनू या 

रस्त्याची अत्यंत िरुावस्था झाल्याने या रस्त्याची तातडीने िरुुस्ती होणे गरिेचे असल्याने 

यासाठी शासनाने तातडीने जनधीची तरतूि करण्यािाित शासनाने करावयाची कायववाही व 

उपाययोिना.  

      पूरक मागणी क्रमाांक: एच-५ 

मुख्य लेखाशीषव: ३०५४, मागव ि पूल 

बाब क्रमाांक: ७४, रूपये:- १,०००/- 

श्री. सांजय जगिाप 

(४२) ४४२४ १० पणेु येथील परंुिर हवेली तालुक्यातील अपणूव अधववट रस्त्यांची कामे अनेक जिवसापासनू 

प्रलंजित असल्याने जिवसेंजिवस  अपघात होत असणे, त्याचप्रमाणे वाहतुकीची कोंडी होत 

आह.े उिाहरणाथव १. कापरूहोळ- नारायणपरू- सासवड २. रांिणगाव -थेऊर -उरळीकांचन- 
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अ.क्र. कपाि कपाि सदस्याांचे नाि ि विषय 

  सचूना 

क्र. 

रूपये   

िेिरुी -मोरगाव िरम्यान चा उरळी कांचन ते साकुडी दाटा या रस्त्यांची कामे होणे अत्यंत 

गरिेचे असणे, यािाित शासनाने करावयाची कायववाही व उपाययोिना.   

      श्री. शेखर वनकम 

(४३) ४४०८ १०

० 

मौिे उमरे मेन रस्ता ते कोंड उमरे (ता. संगमेश्वर, जि रत्नाजगरी) या मागाववरील 5 जक.मी 

अंतराच्या रस्त्याची अत्यंत िरुावस्था झालेली असणे, त्यामळेु या भागातील सवव नागररकांना 

व रुग्णांना कोंडउमरे येथील प्राथजमक आरोग्य कें द्रामध्ये औषधोपचारासाठी िाण्यासाठी 

अकारण 20 जक.मी पेक्षा िास्त अंतराचा वळसा घालनू िावे लागत असणे, नागररकांनी 

त्यािाित अनेकिा तिारी करण्यात येऊन तसेच त्यानंतर जि. 25 माचव, 2022 रोिी वा 

त्यासमुारास मा. स्थाजनक लोकप्रजतजनधींनी यािाित मा. ग्रामजवकास मंत्र्यांना पत्र िऊेन तशी 

मागणीिखेील करण्यात आलेली असणे, परंतु, रस्ता िरुुस्तीची कायववाही न होणे, यासंिभावत 

जि. 18 ऑगस्ट, 2022 रोिीच्या प्रश्नोत्तर यािीतील प्रश्निमांक 47154 ला शासनाने जिलेल्या 

उत्तरात “प्रश्नाजधन रस्ता हा योिनािाय स्वरुपाचा असल्याने रस्ते व मळू िरुुस्तीच्या 

योिनांमधून जनधी उपलब्ध करुन ितेा येत नाही” असे नमिू करण्यात येणे, तथाजप माह े

ऑगस्ट, 2022 च्या पावसाळी अजधवेशनात सन 2022-23 च्या आजथवक परुवणी 

मागण्यांमध्ये 3054 - मागव व पलु या िािींवर रस्ता िरुुस्तीच्या कामासाठी रुपये 1 कोटी 25 

लाख इतक्या रक्कमेची आजथवक तरतूि केल्याच े जनिशवनास येणे, त्यावरुन शासनाने रस्ता 

िरुुस्तीवर आजथवक तरतूि केल्याचे जिसनू येणे, त्यामळेु शासनाने जिलेल्या प्रश्नाच्या उत्तरामध्ये 

परस्पर जवसंगती आढळून येणे, तरी सिर रस्त्याच्या िरुुस्ती कामासाठी आजथवक तरतूि 

करण्यािाित शासनाने करावयाची कायववाही व उपाययोिना.   

      श्री. नानाभाऊ पटोले 

(४४) ४२५१ १० लाखणी (जि.भंडारा ) तालकु्यातील लाखोरी खेडेपार रेंगेपार रस्ता (प्रजिमा-२४)   हा  रस्ता 

प्रजिमा - २४ हा लाखनी तालकु्यातील रामा-३६० व रामा - ३६१ ला िोडणारा अत्यंत 

महत्वाचा रस्ता असनू सन २०२२ च्या िलैु व ऑगस्ट यामजहन्यात झालेल्या अजतवषृ्टीमध्ये 

सिरहू रस्ता हा जकमी ५/०० ते ६/८०० पयवत अत्यंत खराि झालेला असुन त्यामळेु 

वाहनचालक तसेच नागररकांना या रस्त्यावरुन ये-िा करणे अत्यंत धोकािायक झाले असुन 

काही वेळेला या खराि झालेल्या रस्त्यामळेु अपघात होत असनु िीवीतहानी होण्याची 

शक्यता जनमावण झाले आह.े कररता शासनाने संभाव्य धोका लक्षात घऊेन शासनाने 

करावयाची कायववाही व उपाययोिना.  

(४५) ४२५४ १० लाखणी (जि.भंडारा ) तालकु्यातील जपंपळगांव  आलेसरू मासलमेटा मोरगांव रस्ता (प्रजिमा-

2५-) जकमी ०/०० ते ९/५०० हा रस्ता प्रजिमा-२५ हा लाखनी तालकु्यातील रा.मा.६ व 

रा.मा.-३६० ला िोडणार अत्यंत महत्वाचा रस्ता असनू सन २०२२ च्या िलुै व ऑगस्ट या 

मजहन्यात झालेल्या अजतवषृ्टीमळेु सिर रस्ता हा जकमी ७/०० ते ९/५०० पयवत अत्यंत खराि 

झाला असनु या रस्त्यावर वाहतुकीची विवळ असनुही रस्त्याच्या िरुावस्थेमळेु काही वेळेला 

वाहतुकीस कोंडीस, अपघाताच्या घटनांना वाहनधारकांना व नागररकांना सामोरे िावे लागते 

तसेच यािाित शासन आवश्यक कायववाही करीत नसल्याने नागररकांमध्ये जनमावण झालेला 

रोष लक्षात घेता शासनाने त्वरीत यािाित करावयाची आवश्यक कायववाही व उपाययोिना. 
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अ.क्र. कपाि कपाि सदस्याांचे नाि ि विषय 

  सचूना 

क्र. 

रूपये   

 
  

(४६) ४२५६ १० लाखणी (जि.भंडारा )अडयार जिघोरी रोड राज्य मागव ३५८ जकमी. ८/५०० ते २६/६०० सिर  

रस्ता राज्य मागव असनू राष्ट्रीय मागव ३५३ सी ला जिघोरी मध्ये िोडत असनु  तसेच २७४ हा 

राष्ट्रीय मागव अड्यार मध्ये िोडतो तसेच ३६१ हा महत्वाचा राज्यमागव पालांिरू येथे िोडणे. 

सन २०२२ च्या िुलै व ऑगस्ट मजहन्यात झालेल्या अजतवषृ्टीमळेु व िवळच असल्याने 

चलुिंि नजिच्या िॅक वॉटरमुळे सिर रस्ता जकमी. १९/०० ते २०/०० मध्ये अत्यंत खराि 

झालेला असनु या कारणास्तव या रस्त्यांचा वापर करणा-या वाहनचालक व नागररकांना िीव 

धोक्यात घालनू या रस्त्यावरुन ये-िा करावी लागती तरी नागररकांची प्रामखु्याने 

वाहनचालकांची होणारी गैरसोय िरू करण्याकररता शासनाने त्वरीत यािाित करावयाची 

कायववाही व उपाययोिना.  

(४७) ४२५७ १० लाखणी (जि.भडंारा ) तालकु्यातील पोहरा, गडपेंढरी, धानेटेकडी,झाडजकन्ही, जमरेगांव,   

सानगडी  रोड जक.मी. ०/०० ते १७/६५० हा रस्ता तालकुा लाखणी व साकोली ला िोडणारा 

महत्वाचा रोड आह.े सन २०२२ च्या िलैु व ऑगस्ट मजहन्यात झालेल्या अजतवषृ्टीमळेु 

जकमी. ०/०० ते २/०० मध्ये अत्यंत खराि झालेला असुन यामुळे नागररकांची अत्यंत गैरसोय 

होत आह ेह ेलक्षात घेता शासनाने त्वरीत यािाित करावयाची कायववाही व उपाययोिना.   

(४८) ४२५८ १० लाखणी (जि.भंडारा ) तालकु्यातील पेंढरी, सरुशीपार, परुकािोडी जकमी. ०/०० ते ७/०० सिर 

रस्ता   ता. लाखणी व भडंारा ला िोडणार अत्यंत महत्वाचा असनू सन २०२२ च्या िलैु व 

ऑगस्ट, मजहन्यात झालेल्या अजतवषृ्टीमळेु अत्यंत खराि झालेला असनु जकमी २/९०० ते 

३/१०० या मध्ये तर या रस्त्यांची अत्यंत िरुावस्था झालेली असनु यामळेु नागररकांची गैरसोय 

होत आह ेकररता शासनाने यािाित करावयाची आवश्यक कायववाही व उपाययोिना.   

(४९) ४२६१ १० लाखांिरू मडेघाट-पयुार रस्ता (प्रजिमा-४१) जक.मी.०/०० ते ८/५००, ता.लाखांिरू, जि.भंडारा 

येथील प्रजिमा-४१ हा रस्ता लाखांिरू व अिुवनी/मोर या िोन तालकु्यांना िोडणारा महत्वाचा 

रस्ता असनू सन २०२२ च्या िलैु ते ऑगस्ट मजहन्यात झालेल्या अजतवषृ्टीमळेु व िवळच 

असलेल्या वैनगंगा निीच्या िॅक वाटरमळेु सिर रस्ता जक.मी.०/७०० ते ४/६०० व ७/६०० ते 

८/५०० अत्यंत खराि झालेला असल्याने सिरील रस्त्याची त्वरीत िरुुस्ती करण्यािाित 

संिंजधत जवभागाकडे वारंवार पत्रव्यवहार करुनही कोणतीच कायववाही केली नसल्यामळेु, 

िनतेत पसरलेला तीव्र असंतोष, करीता सिरील रस्ता िरुुस्त करण्यािाित शासनाने 

करावयाची तातडीची कायववाही व उपाययोिना.   

(५०) ४२६२ १० जशवताळा-िनुोना-मोहरना-गवराला-चपराड-सोनी रस्ता (प्रजिमा-४०) जक.मी.१५/०० ते 

३९/०० ता.लाखांिरू, जि.भंडारा येथील प्रजिमा४० हा रस्ता लाखांिरू व पवनी या िोन 

तालकु्याना िोडणारा महत्वाचा रस्ता असनू सनन २०२२ च्या िलैु व ऑगष्ट मजहन्यात 

झालेल्या अजतवषृ्टीमळेु व िवळच असलेल्या वैनगंगा निीच्या िॅक वॉटरमळेु सिर रस्ता 

जक.मी.२३/६०० ते २५/५०० व २७/५०० ते ३९/००  अत्यंत खराि झालेला आह,े यािाित 

संिंजधत जवभागाकडे पत्रव्यवहार करुनही कोणतीच कायववाही करण्यात आलेली नसल्याने 

येथील िनतेत पसरलेला असंतोष,  करीता सिरील रस्ता िरुुस्त करण्यािाित शासनाने 

करावयाची तातडीची कायववाही व उपाययोिना.  
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अ.क्र. कपाि कपाि सदस्याांचे नाि ि विषय 

  सचूना 

क्र. 

रूपये   

(५१) ४२६३ १० ओपारा-मांढळ-िांडेगाव-िहगेाव रस्ता (प्रजिमा-४२) जक.मी.०/०० ते १४/६००, ता.लाखांिरू, 

जि.भंडारा येथील प्रजिमा-४२ हा रस्ता लाखांिरू तालकु्यातील महत्वाचा रस्ता असनू सन 

२०२२ च्या िलैु व ऑगष्ट  मजहन्यात झालेल्या अजतवषृ्टीमळेु व िवळच असलेल्या चलुिंि 

व वैनगंगा निीच्या िॅक वॉटरमळेु सिर रस्ता जक.मी.०/० ते ५/०० ते ६/०० ते ६/००० व 

७/८०० ते ८/२०० मधील रस्ता अत्यंत खराि झालेला आह,े यािाित संिंजधतांकडे 

पाठपरुावा करुनही कोणतीच कायववाही झालेली नाही, पररणामी येथील िनतेत पसरलेले 

असंतोषाचे वातावरण, यािाित शासनाने करावयाची तातडीची कायववाही व उपाययोिना.  
  

(५२) ४२६४ १० जसंिपरूी-लाखांिरू-अिुवनी रस्ता (रा.मा.३५४) जक.मी. १४/०० ते ३९/९५० ता. लाखांिरू, 

जि.भंडारा येथील रा.मा.३५४ हा रस्ता भडंारा जिल्हयातील  पवनी व लाखांिरू तालकुयांना 

तसेच पढेु गोंजिया जिल्हयातील अिुवनी/मोर या तालकु्यास िोडणारा महत्वाचा रस्ता असनू 

सन २०२२ च्या िलैु व ऑगस्ट मजहन्यात झालेल्या अजतवषृ्टीमळेु व िवळच असलेल्या 

वैनगंगा निीच्या िॅक वॉटरमळेु सिर रस्ता जक.१५/८०० ते १६/००, २९/६०० ते ३०/०० ते 

२९/६०० ते ३०/०० व २९/६०० ते ३९/९५० मधील रस्ता अत्यंत खराि झालेला असनू 

यािाित संिंजधताकडे जनवेिन िऊेनही कायववाही करण्यात न येणे, त्यामळेु येथील िनतेत 

पसरलेले तीव्र असंतोषाचे वातावरण, यािाित शासनाने करावयाची तातडीची कायववाही व 

उपाययोिना.  
  

(५३) ४२६५ १० वडेगाव िांभळी साळुतेला रेंगेपार सातलवाडा रस्ता (प्रजिमा-२८) जक.मी.२०/२०० ते 

२२/२०० ता.साकोली, जि.भंडारा येथील प्रजिमा-२८ हा रस्ता भंडारा जिल्हयातील साकोली 

व गोंजिया जिल्हयातील सडक/अिुवनी या िोन तालकु्यांना िोडणारा महत्त्वाच्या रस्त्यांपैकी 

असनू सन २०२२ च्या िलैु आजण ऑगस्ट या मजहन्यात झालेल्या अजतवषृ्टीमळेु सिर रस्ता 

जक.मी.२०/२०० ते २२/०० हा अत्यंत खराि झालेला आह,े सिरील रस्त्याची िरुुस्ती 

करण्यािाित संिंजधतांकडे पाठपरुावा करुनही अद्याप कोणतीच कायववाही करण्यात आलेली 

नाही, यामळेु येथील िनतेत पसरलेला तीव्र असंतोष, यािाित शासनाने करावयाची 

तातडीची कायववाही व उपाययोिना.  
  

      पूरक मागणी क्रमाांक: एच-६ 

मुख्य लेखाशीषव: २०५९, सािवजवनक बाांधकामे 

बाब क्रमाांक: ७६, रूपये:- १,०००/- 

अॅड. अशोक पिार 

(५४) ४४४७ १० सावविजनक िांधकाम जवभागाच्या अजधपत्या खालील औद्योजगक प्रजशक्षण संस्था, हवेली ही 

संस्था जि. 22/02/2008 रोिी चाल ूझाली असनू सियजस्थतीत सोनाई मंगल कायावलय, पेरणे 

दाटा नगर रोड, येथे भाडयाच्या इमारतीमध्ये कायवरत आह ेत्यास 2 लाख रुपये मजहना भाडे 

असणे,  या संस्थेमध्ये सात व्यवसायांचे प्रजशक्षण चाल ू असनू 220 प्रजशक्षणाथी जशकत 

आहते. सिर िागा प्रजशक्षणाच्या दृष्टीने अत्यंत गैरसोईचे असनू जवजहत मानकानसुार नसणे, 

सिर संस्थेसाठी वाघोली येथील िागा मा. जिल्हाजधकारी पणेु यांनी त्यांचे कायावलपीन 

आिशेान्वये गट नं. 1413, 14, 15 व 1416 मधील 3 एकर िागा या संस्थेस उपलब्ध करुन 

जिली असनू सिर िागेचा तािा जमळालेला असणे,  तसेच मा. कायवकारी अजभयंता सा.िां. 
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अ.क्र. कपाि कपाि सदस्याांचे नाि ि विषय 

  सचूना 

क्र. 

रूपये   

जवभाग पणेु यांचेकडून रुपये 1278 लक्ष जकमतीची तीन स्वतंत्र कामाची तीन अंिािपत्रके 

तयार केली असनू सिर अंिािपत्राकास मा. संचालक व्यवसाय जशक्षण प्रजशक्षण 

संचालनालय, मुंिई यांनी जिल्हा जनयोिन सजमती पणेु यांचेकडून जनधी प्राप्त करुन घेण्याच्या 

अटीवर मान्यता जिलेली असणे, तरी सिर अंिािपत्रकास मा. जिल्हाजधकारी पणेु यांची 

प्रशासकीय मान्यता जमळणेसाठी आवश्यकता असणे, परंतु अद्याप कोणतीही मान्यता 

जमळाली नसल्याने येथील ग्रामस्थांची गैरसोय िरु करण्यािाित शासनाने तातडीने करावयाची 

कायववाही व उपाययोिना.  

      श्री. छगन भुजबळ 

(५५) ४२७६ १० येवला (जि.नाजशक) शासकीय जवश्रामगहृाचे जवस्तारीकरण करण्याची जनतांत आवश्यकता 

असणे, अजधक्षक अजभयंता, सावविजनक िांधकाम मंडळ, नाजशक यांनी जि. ५ माचव, २०२१ 

च्या पत्रान्वये या कामाचे रक्कम रु. ५३३ लक्षच े अंिािपत्रक प्रशासकीय मान्यतेसाठी 

शासनास सािर केलेले असणे, येवला शहर ह ेपैठणीचे प्रमखु कें द्र असनू प्रजसद्ध पयवटनस्थळ 

असणे, येथील अजस्तत्वातील जवश्रामगहृ वापरण्यासाठी अनकूुल नसल्याने त्याचे 

जवस्तारीकरण करणे आवश्यक असणे, येवला येथे शासकीय जवश्रामगहृाचे जवस्तारीकरण 

करणे या कामाला प्रशासकीय मान्यता िणेेसाठी शासनाने करावयाची कायववाही व 

उपाययोिना.  

      श्री. विजय िडेट्टीिार 

(५६) ४३६० १० चंद्रपरू जिल्हयातील ब्रम्हपरूी जवधानसभा क्षेत्रा अंतगवत ब्रम्हपरूी, सावली व जसंिवेाही 

तालकू्याचा समावेश असणे, या जतन् ही तालकु्यातील शासकीय इमारती व कमवचारी 

जनवासस्थान नािरुुस्त असल्यामळेू वापरण्यास अयोग्य असणे, या कारणास्तव सावविजनक 

िांधकाम जवभागाने माह ेिानेवारी २०२१ पासनू तर आतापयवत शासकीय इमारत व कमवचारी 

जनवासस्थान िांधकाम करण्यासाठी जनधीसह प्रशासकीय िऊेन मंिरू करणे, मंिरू असलेली 

ही सवव कामे सरुु करण्याच्या अंजतम ठप्पात असतांनाच राज्य शासनाच्या आिशेानसुार 

सावविजनक िांधकाम जवभागाने जिंनाक २६ िलैु २०२२ रोिी पररपत्रक काढून १ एजप्रल 

२०२१ पासनू तर आतापयांत मंिरू झालेल्या/जनजविा प्रजिया न झालेल्या/जनजविा प्रजिया पणुव 

होऊन वकव  आडवर न जिलेल्या/वकव  आडवर िऊेन काम न सुरू केलेल्या अशा सवव कामांना 

स्थजगती िणे्यात येत असल्याचे सवव जवभागाला कळजवलेले असणे, त्यामळेू या जतनही 

तालकु्यातील िांधकामांना स्थजगती िणे्यात आली असल्यामळेू कामे ठप्प झाली असल्याने 

नागररकात पसरत असलेले जतव्र असंतोष व संतापाचे वातावरण त्यामळेू माह ेिलैु २०२२ 

च्या समुारास राज्य शासनाने जवकासकामासाठी जिलेली स्थजगती रिि करुन चंद्रपरू 

जिल्हयातील ब्रम्हपरूी, सावली व जसंिेवाही तालकु्यातील माह े िानेवारी २०२१ पासनू तर 

आतापयवत मंिरू असलेले शासकीय इमारत व कमवचारी जनवासस्थान ह े जवकासकाम े

सावविजनक िांधकाम जवभागाच्या पवुववत सरुु राहण्यासाठी शासनाने तातडीने करावयाची 

कायववाही व उपाययोिना. 
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अ.क्र. कपाि कपाि सदस्याांचे नाि ि विषय 

  सचूना 

क्र. 

रूपये   

      पूरक मागणी क्रमाांक: एच-७ 

मुख्य लेखाशीषव: ५०५४, मागव ि पूल यािरील भाांडिली खचव 

बाब क्रमाांक: ८९, रूपये:- २,५०,००,००,०००/- 

श्री. छगन भुजबळ 

(५७) ४३५७ १० लासलगांव ( जि.नाजशक) िाय वळण रस्ता आजण रेल्वे िॉजसंग जब्रिसाठी आवश्यक 

िजमनीचे थेट खरेिी करून भसंूपािन करण्याकरीता येथील शेतकऱयांनी आवश्यक संमतीपत्र 

जिलेले असणे,त्याप्रमाणे जिल्हाजधकारी कायावलयाने थेट खरेिीसाठी िर सदु्धा जनजित करून 

जिलेले असणे,सावविजनक िांधकाम जवभागाने तात्काळ खरेिीखते नोंिवनू शेतकऱयांना 

मोििला अिा करून लवकरात लवकर थेट खरेिीची कायववाही करणे अपेजक्षत असणे, 

यासाठी सावविजनक िांधकाम जवभागाने परुवणी अथवसंकल्पात रक्कम रु ३१.५० कोटी रुपये 

जनधीची मागणी केलेली असण,ेत्याचप्रमाणे या िाय वळण रस्त्याचे अपूणव काम लवकरात 

लवकर पणूव करण्याची आवश्यकता, लासलगाव िाहय वळण रस्ता भसंूपािनासाठी जनधीची 

तरतूि करण्यासाठी आजण या रस्त्याचे अपूणव काम पणूव करण्यासाठी करावयाची कायववाही व 

उपाययोिना. 
  

      पूरक मागणी क्रमाांक: एच-७ 

मुख्य लेखाशीषव: ५०५४, मागव ि पूल यािरील भाांडिली खचव 

बाब क्रमाांक: ९०, रूपये:- ३,०००/- 

श्री. विजय िडेट्टीिार 

(५८) ४३९१ १० चंद्रपरू जिल्हयातील ब्रम्हपरुी व जसंिवेाही शहरामधनू िाणाऱया मखु्य रस् त्यावरुन रेल्वे लाईन 

िाणे, ह ेिोन्ही मागव अत्यंत महत्वाचे आजण रहिारीचा असनू रेल्वे दाटक वारंवार िंि राहत 

असल्यामळेु जवद्याथी, नागररक, रुग्णांसह रुग्णांचे नातेवाईक यांना मानसीक व आजथवक त्रास 

सहन करावा लागणे, त् यामळेू ब्रम्हपरूी शहरातील रेल्वे िॉसींगवर शासनाने अथवसंकजल्पय 

अजधवेशन २०२१ मध्ये ७५ कोटीचा रेल्वे उडाण पलू मंिरू करणे, या कामास तांजत्रक 

मान्यतेसह प्रशासकीय मान्यता प्राप्त होणे,तसेच रेल्वे जवभागाकडून ना हरकत प्रमाणपत्र 

जमळालेला असनू रेल्वे जवभागाकडे १ कोटी रुपये िमा करण्यात येणे, तसेच जसंिवेाही 

शहरातील रेल्वे िॉसींगवर शासनाने अथवसंकजल्पय अजधवेशन २०२२ मध्ये ९० कोटीचा रेल्वे 

उडाण पूल मंिरू करणे, या कामास स्टेि वन मंिरू झाले असनू रेल्वे जवभागाने ना हरकत 

प्रमाणपत्र जिलेले असणे, नागररंकाच्या दृष्टीने अत्यंत महत्वाच्या असलेल्या या िोन्ही 

पलुाच्या कामास शासनाने माह ेिलैु २०२२ च्या पत्रान्वेय स्थजगती िणे,े त्यामळेू या पुलाचे 

काम आता होणर नाही अशी भावना नागररकांत जनमावण झालेली असल्यामळेू नागररकांत 

पसरलेले जतव्र असंतोष व संतापाचे वातावरण पररणामी या िोन्ही उडाण पलुाच्या िांधकामास 

शासनाने जिलेली स्थजगती उठवनू या पलुाचे िांधकामास तातडीने जनधी उपलब्ध करुन 

िणे्यािाित व िांधकाम सुरु करण्यािाित शासनाने तातडीने करावयाची कायववाही व 

उपाययोिना.      
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अ.क्र. कपाि कपाि सदस्याांचे नाि ि विषय 

  सचूना 

क्र. 

रूपये   

      पूरक मागणी क्रमाांक: एच-७ 

मुख्य लेखाशीषव: ५०५४, मागव ि पूल यािरील भाांडिली खचव 

बाब क्रमाांक: ९१, रूपये:- १,००,००,००,०००/- 

श्री. वहरामण खोसकर 

(५९) ४३३६ १० स्थाजनक लोकप्रजतजनधींच्या मतिार संघातील तालकुा त्र्यंिकेश्वर येथील रा.मा. २३ तेकािोली 

खरोली रस्त्याचेिांधकाम करणे(ग्रा.मा. ८७) कक.मी. ०/०० ते६/०० ता.त्र्यंिकेश्वर, कि. 

नाजशक सिर रस्त्याचेिळणवळणाच्या हतेुने मिितुीकरण वडांिरीकरण करण्यासाठी अंिािे 

रु.२ कोटी इतका जनधी आवश्यक असनूशासनाकडून सिरच्या कामास जनधी उपलब्ध करुन 

िणे्यात यावा यािाितशासनाने करावयाची कायववाही व उपाययोिना 
  

(६०) ४३३७ १० स्थाजनक लोकप्रजतजनधींच्या मतिार संघातील तालकुा त्र्यंिकेश्वर येथील रा.मा. ३४ 

तेटाकेिवेागांव -सरळवाडी-येल्याची मेट तेवाकपाडा किल्हा हद्द रस्त्याचेिांधकाम करणे, 

ता.त्र्यंिकेश्वर, कि. नाजशक सिर रस्त्याचे िळणवळणाच्या हतेुने मिितुीकरण व डांिरीकरण 

करण्यासाठी अंिािे रु.१.५० कोटी इतका जनधी आवश्यक असनूशासनाकडून सिरच्या 

कामास जनधी उपलब्ध करुन िणे्यात यावा यािाितशासनाने करावयाची कायववाही व 

उपाययोिना. 
  

(६१) ४३४१ १० स्थाजनक लोकप्रजतजनधींच्या मतिार संघातील तालकुा त्र्यंिकेश्वर येथील त्र्यंिकेश्वर 

पकहनेिेवगांव घोटी रस्ता रा.मा. २३ जक.मी. १६४/०० ते१७०/०० , ता. त्र्यंिकेश्वर, कि.   

नाजशक सिर रस्ता वाहतुकीसाठी अत्यंत महत्वाचा असनु सिर रस्त्याचे मिितुीकरण व 

डांिरीकरण करण्यासाठी अंिािे रु.३ कोटी इतका जनधी आवश्यक असून शासनाकडून 

सिरच्या कामास जनधी उपलब्ध करुन िणे्यात यावा यािाित शासनाकडून करावयाची 

कायववाही व उपाययोिना. 
  

      पूरक मागणी क्रमाांक: एच-७ 

मुख्य लेखाशीषव: ५०५४, मागव ि पूल यािरील भाांडिली खचव 

बाब क्रमाांक: ९४, रूपये:- ३,६०,००,००,०००/- 

श्री. वदलीपराि बनकर 

(६२) ४२९३ १०

० 

जनदाड (जि.नाजशक) तालकु्यातील खालील तीनही रस्ते वाहतुकीच्या दृष्टीकोनातून महत्वाची 

असनू मखु्य रस्त्यांना िोडणारे रस्ते असल्याने या रस्त्यावरील निी व मोठ्या नाल्यावर पलुाचे 

िांधकामे करणे अजतशय गरिेचे आह.े नािाडव आयआरडीएद २८ या योिने अंतगवत सिरची 

कामे प्रस्ताजवत केलेली असनू शासनास मंिरुी कामी प्रस्ताव सािर करण्यात आलेले आह.े 

परंतु सिरच्या कामाला अद्यापपही मंिरुी न जमळणे शासनाकडे सातत्याने याकामी पाठपरुावा 

करून िखेील शासनाचे याकडे होत असलेले िलुवक्ष यािाित शासनाने तातडीने करावयाची 

कायववाही. १) साकोरे ते उंिरखेड रस्ता ग्रामा-१०० वर सा.ि.०/५०० मध्ये कािवा निीवर 

मोठया पलुाचे िांधकाम करणे. २) जपंपळगाव ते आहरेगाव रस्ता ग्रामा -३८ वर 

सा.ि.२/२०० मध्ये नेत्रावती नजिवर आहरेगाव गावािवळ लहान पलुाचे िांधकाम करणे. ३) 

उगाव आहरे वस्ती, ब्राम्हणगाव रस्ता ग्रामा - ३२४ सा.ि.१/२०० मध्ये मोठ्या पलुाच े

िांधकाम करणेिाित करावयाची कायववाही व उपाययोिना. 



16 

अ.क्र. कपाि कपाि सदस्याांचे नाि ि विषय 

  सचूना 

क्र. 

रूपये   

  

(६३) ४२९४ १०

० 

जनदाड (जि.नाजशक) तालकु्यातील १) प्रमखु राज्यमागव - २ नैताळे ते (राज्यमागव-२७) जिडंोरी 

खानगाव थडी तारुखेडले तामसवाडी झुंगे खेडलेझुंगे कोळगाव रुई धानोरे डोंगरगाव जवंचरू 

जवठ्ठलवाडी कोटमगाव राज्यमागव - २७ ला जमळणारा रस्ता प्रजिमा -१२५ सा.ि.१२/४०० , 

१३/१००, १४/४००, १८/६०० व १८/८०० मध्ये स्लॅिडे्रनचे िांधकाम करणे. २) 

ब्राम्हणवाडे नायगाव चाटोरी सायखेडा भसेु मांिरगाव रामा ि.२७ ला जमळणारा रस्ता प्रजिमा 

- २७ सा.ि.१४/०० मध्ये लहान पलुाचे िांधकाम करणे. ह ेरस्ते वाहतुकीच्या दृष्टीकोनातून 

महत्वाची असनू मखु्य रस्त्यांना िोडणारे रस्ते असल्याने या रस्त्यावरील निी व मोठ्या 

नाल्यावर पलुाचे िांधकामे करणे अजतशय गरिेचे आह.े नािाडव आयआरडीएद २८ या 

योिने अंतगवत सिरची कामे प्रस्ताजवत केलेली असनू शासनास मंिरुी कामी प्रस्ताव सािर 

करण्यात आलेले आह.े परंतु सिरच्या कामाला अद्यापपही मंिरुी न जमळणे शासनाकडे 

सातत्याने याकामी पाठपरुावा करून िखेील शासनाचे याकडे होत असलेले िलुवक्ष यािाित 

शासनाने तातडीने करावयाची कायववाही.      
  

      श्री. अस्लम शेख 

(६४) ४४४२ १० पालघर जिल्हयातील आकेगव्हाण जचंचपाडा रस्ता रंुिीकरण आजण नाजनवली नाका येथील 

निीवर पलुांची िांधकाम शासकीय नािाडव योिनेंतगवत पावसाच्या पवूी समुारे रुपये १ कोटी  

८१ लाख रुपये खचव करुन िोन्ही पलुांची िांधकामे माह ेिुन, २०२२ मध्ये पणुव झाल्यानंतर हा 

रस्ता वाहतुकीसाठी सुरु करण्यात येणे, िोन्ही पलुांची व रस्त्यांची पजहल्याच पावसाने 

िरुावस्था होऊन डांिरीकरण वाहून या रस्त्याला तडा गेल्याची घडलेली घटना, सिर 

ठेकेिाराने केलेल्या कामात कुठल्याही प्रकारची साईड पट्टी न वापरता जनकृष्ट ििावचे व पलुाची 

केलेली काम,े त्यामळेु शाखा अजभयंता यांच्याकडे तिारी िाखल करुनही त्याकडे िलुवक्ष 

केल्याने ग्रामीण भागातील कोटयावधी रुपयांच्या शासनाच्या जनधीचा झालेला अपव्यय, 

यािाित सखोल चौकशी करुन संिंजधतांवर कठोर कारवाई करुन नव्याने रस्त्याची ििेिार 

कामे करण्यािाित नागररकांची होत असलेली मागणी , यािाित शासनाने तातडीने केलेली 

वा करावयाची कायववाही. 
  

      पूरक मागणी क्रमाांक: एच-७ 

मुख्य लेखाशीषव: ५०५४, मागव ि पूल यािरील भाांडिली खचव 

बाब क्रमाांक: ९६, रूपये:- १०,००,००,००,०००/- 

श्री. छगन भुजबळ 

(६५) ४२८४ १० राष्ट्रीय महामागव ि.३ नाजशक ते ठाणे मधील नाजशक-गोंि-ेवडपे या रस्त्याचा भाग राष्ट्रीय 

महामागव प्राजधकरणाच्या अखत्यारीखाली तर वडपे-ठाणे या रस्त्याचा भाग मुंिई महानगर 

प्रिशे जवकास प्राजधकरण आजण यातील साकेत ब्रीि सह काही भाग राज्य रस्ते जवकास 

महामंडळाच्या अजधपत्याखाली असणे, साकेत ब्रीिवर आजण रािणोली व माणकोली 

उड्डाणपलुांच्या सरुवातीला आजण शेवटी मोठ-मोठे खड्डे पडल्यामळेु वाहतुक अजतशय संथ 

होवनू प्रचंड वाहतूक कोंडी तयार होत असणे,तात्परुती उपाययोिना करण्यासाठी कोल्ड 

जमक्स अथवा तत्सम पद्धतीने या रस्त्याची तात्काळ िरुुस्ती केली असणे, िरवषी 

पावसाळ्यामध्ये या रस्त्यावरील ठराजवक काही भागात खड्यांचे साम्राज्य तयार होते असा 
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अ.क्र. कपाि कपाि सदस्याांचे नाि ि विषय 

  सचूना 

क्र. 

रूपये   

भाग आयडेन्टीदाय करून त्यावर कायमस्वरूपी उपाययोिना करण्यािाित 

एन.एच.ए.आय.,टोल कंपनी जकंवा राज्य शासनाचे संिंजधत प्राजधकरणाकडून कायववाही केली 

िात नाही पररणामी िर पावसाळ्यामध्ये खड्यांचा त्रास होत असणे,ठाणे ते वडपे िरम्यान 

खड्यांमळेु वारंवार वाहतूक कोंडी होत असल्याने प्रवाशांमध्ये प्रचंड असंतोष असणे,राष्ट्रीय 

महामागव ि.३ वरील नाजशक ते ठाणे या रस्त्याच्या िरुावस्थेवर उपाययोिना करणेसाठी 

शासनाने करावयाची कायववाही व उपाययोिना 
  

      पूरक मागणी क्रमाांक: एच-७ 

मुख्य लेखाशीषव: ५०५४, मागव ि पूल यािरील भाांडिली खचव 

बाब क्रमाांक: ९७, रूपये:- १०,००,००,००,०००/- 

श्री. अवजि पिार 

(६६) ४४१७ १०

० 

पावसाळी अजधवेशन सन-2022 मध्ये नागपरू-मुंिई जशघ्र संचार दु्रतगती मागव प्रकल्पाकररता 

रु.1000 कोटी इतकी रक्कम महाराष्ट्र राज्य रस्ते जवकास महामंडळास अंशिान म्हणून 

उपलब्ध करण्यात आले आह.े मराठवाडा, सोलापरू, नाजशक या भागातून पजिम महाराष्ट्र व 

मुंिईकडे िाणारी व येणारी वाहतून पणेु व जपंपरी जचंचवड शहरातून िात असल्याने वाहतूक 

कोंडीवर पयावय म्हणनू पुणे ररंगरोड प्रकल्प रािजवण्यात येत आह.े या ररंगरोड कररता जनधीची 

आवश्यकता असल्याने वरील प्रकल्पाकररता उपलब्ध असलेल्या रक्कमेमध्ये कपात करुन ही 

रक्कम पणेु ररंगरोड कररता उपलब्ध करुन िणेे यािाित शासनाने तातडीने करावयाची 

कायववाही व उपाययोिना. 
  

      पूरक मागणी क्रमाांक: एच-७ 

मुख्य लेखाशीषव: ५०५४, मागव ि पूल यािरील भाांडिली खचव 

बाब क्रमाांक: ९८, रूपये:- १,५०,००,००,०००/- 

श्री. अस्लम शेख 

(६७) ४४३५ १० रत्नाजगरी शहरातील रस्त्यावरील खड्डयांचे गांभीयव लक्षात घेऊन “ काँगे्रस भवन ते मांडवी- 

िंिर रोड पयवत “ जसमेंट काँजिटीकरण रस्ता तयार करणेिाित तेथील स्थाजनक  नागररक 

तसेच पयवटकांकडून मोठया प्रमाणात मागणी केली िात असणे, सिरचा रस्ता हा मांडवी 

िंिररोड िोडणारा असल्यामळेु गणपती जवसविनासासठी लोकांच्या दृष्टीने महत्वाचा रस्ता 

असल्याने हा रस्ता जसमेंट काँजिटीकरण होण्यासाठी आवश्यक जनधीची तरतूि करण्यािाित 

शासनाचे होत असलेले अरक्षम्य िलुवक्ष यािाित शासनाने तातडीने करावयाची उपाययोिना.  
  

      पूरक मागणी क्रमाांक: एच-८ 

मुख्य लेखाशीषव: ४०५९, सािवजवनक बाांधकामािरील भाांडिली खचव 

बाब क्रमाांक: १०१, रूपये:- १९,३५,४५,०००/- 

श्री. छगन भुजबळ 

(६८) ४२७० १० जनदाड (जि.नाजशक) तालकु्यातील ३ गावांमधील मंडळ कायावलये व ४६ गावांमध्ये तलाठी 

कायावलये-जनवासस्थाने इमारत िांधकाम अंिािपत्रकांना प्रशासकीय मान्यता जमळण्यासाठी 

जिल्हाजधकारी,नाजशक यांनी जिनांक  ९.१२.२०२१ अन्वये शासनास प्रस्ताव पाठजवलेला 

असणे, सिर प्रस्तावातील जनदाड तालकु्यातील ३ गावांमधील मंडळ कायावलये -जनवासस्थान 
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अ.क्र. कपाि कपाि सदस्याांचे नाि ि विषय 

  सचूना 

क्र. 

रूपये   

(रक्कम रु. ११० लक्ष) इमारत िांधकामांना अद्याप प्रशासकीय मान्यता जमळालेली नसणे, 

जि.९.१२.२०२२ च्या प्रस्तावातील उववररत जनदाड तालकु्यातील ३ गावांमधील मंडळ 

कायावलये जनवासस्थाने इमारत िांधकाम अंिािपत्रकांना प्रशासकीय मान्यता िऊेन जनधी 

उपलब्ध करून िणे्यासाठी शासनाने करावयाची कायववाही व उपाययोिना.  

      पूरक मागणी क्रमाांक: एच-८ 

मुख्य लेखाशीषव: ४२१०, िैद्यकीय सेिा ि सािवजवनक आरोग्य यािरील भाांडिली 

खचव 

बाब क्रमाांक: १०७, रूपये:- २,०००/- 

श्री. अस्लम शेख 

(६९) ४३४३ १० शासनाचे सामान्य रुग्णालय, मालकी, भमूी पाकव  मालाड (प.) मुंिई येथे असनू या जठकाणी 

३०० खाटांची इमारत िांधण्याचे प्रस्ताजवत केले असणे,सावविजनक िांधकाम जवभागाने 

इमारत िांधण्याचे प्रस्ताजवत केले असणे, तथाजप, शासनाने इमारतीचे िांधकाम अद्याप हाती 

घेतले नसणे, पररणामी संिंजधत अजधकारी यांनी त्याकडे केलेले अक्षम्य िलुवक्ष, पररणामी 

स्थाजनक नागरीकांत जनमावण झालेला तीव्र असंतोष, यािाित शासनाने करावयाची कायववाही 

व तातडीची उपाययोिना.   

(७०) ४४०९ १० शासनाचे सामान्य रुग्णालय मालवणी, भमूी पाकव , मालाड पजिम, मुंिई येथे असनू शासनाने 

याच जठकाणी अजधकारी व कमवचारी यांना आवश्यक त्या सेवा ितेा याव्यात यासाठी 

रुग्णालयाच्या आवारात सावविजनक िांधकाम जवभागा मादव त जनवासस्थानाची इमारत िांधली 

असणे, सिरच्या इमारतीचे भोगवाटा प्रामण पत्र जमळाले नसणे, त्यामळेु इमारत हस्तांतरीत 

झाली नसणे,  सिरची इमारत अजधकारी व कमवचारी यांना वापरता येत नसणे, अजधकारी व 

कमवचाऱयांची गैरससोय होत असणे, अजधकारी व कमवचारी यांना लांिून यावे लागत असणे, 

इमारतीअभावी कमवचाऱयांची गैरसोय होत असणे, याकडे सावविजनक िांधकाम जवभागाच े

अजधकारी अक्षम्य िलुवक्ष करीत असणे,  पररणामी कमवचाऱयांमध्ये व िनतेमध्ये असरुजक्षततेची 

भावना जनमावण झाली असणे, त्यांच्यात जनमावण झालेला तीव्र असंतोष व शासनाप्रती जनमावण 

झालेली जचडीची भावना, सिरची इमारत तातडीने हस्तांतरीत करुन अजधकारी व कमवचारी 

यांना जनवासस्थान उपलब्ध करुन िणे्याच्या दृष्टीने शासनाने करावयाची कायववाही व 

तातडीची उपाययोिना. 
  

      पूरक मागणी क्रमाांक: एच-८ 

मुख्य लेखाशीषव: ४२१०, िैद्यकीय सेिा ि सािवजवनक आरोग्य यािरील भाांडिली 

खचव 

बाब क्रमाांक: १०८, रूपये:- ४,६२,४९,१६,०००/- 

श्री. छगन भुजबळ 

(७१) ४२७१ १० ग्राजमण रुग्णालय नगरसलु ता.येवला, जि.नाजशक येथील इमारत िरुुस्ती व संरक्षण जभतं िांधणे 

तसेच कमवचारी जनवासस्थान िरुुस्ती व संरक्षण जभतं िांधणे या रक्कम रु. ४९९.९४ लक्षच्या 

पाच कामांना प्रशासकीय मान्यता जमळणेसाठी आरोग्य सेवा आयकु्तालय, मुंिई यांनी जि.२० 

म,े २०२२ च्या पत्रान्वये शासनास प्रस्ताव सािर केलेला असणे, सिर इमारत िरुुस्ती व 
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  सचूना 

क्र. 

रूपये   

संरक्षण जभतं िांधणे तसेच कमवचारी जनवासस्थान िरुुस्ती कामाचे अंिािपत्रकास प्रशासकीय 

मान्यता िऊेन जनधी उपलब्ध करून िणे्यासाठी शासनाने करावयाची कायववाही व 

उपाययोिना. 
  

(७२) ४२७२ १० ३० खाटांच्या येवला (जि.नाजशक) ग्रामीण रुग्णालयाचे १०० खाटांच्या उपजिल्हा 

रूग्णालयामध्ये श्रेणीवधवन झाले असनू सिर उपजिल्हा रुग्णालय कायवरत झालेले असणे, या 

रुग्णालयातील कमवचारी जनवासस्थानाचे रक्कम रु. १४९८.७४ लक्ष रकमचेे अंिािपत्रक 

आराखडयासह प्रशासकीय मान्यता व जनधी उपलब्धतेसाठी सावविजनक िांधकाम जवभागाने 

प्रस्ताव सािर केलेला असणे, आरोग्य सेवा आयुक्तालय, मुंिई यांनी जि. १७ मे, २०२२ च्या 

पत्रान्वये हा प्रस्ताव शासनास सािर केलेला असणे, आरोग्य सेवा आयकु्तालय, मुंिई यांनी 

प्रस्ताजवत केल्याप्रमाणे १०० खाटांचे उपजिल्हा रुग्णालय येवला जि.नाजशक येथील कमवचारी 

जनवासस्थाने िांधकामाच्या अंिािपत्रकास प्रशासकीय मान्यता व जनधी उपलब्ध करून  

िणे्यासाठी शासनाने करावयाची कायववाही व उपाययोिना. 
  

(७३) ४२७३ १० लासलगाव ता.जनदाड जि.नाजशक  येथील ३० खाटांच्या ग्रामीण रुग्णालयाचे ५० खाटांच्या 

उपजिल्हा रूग्णालयामध्ये शासन जनणवय िमांक -स्थापना २०२१/प्र.ि. ३०२, आरोग्य ३ 

मुंिई जि. ६ एजप्रल २०२२ अन्वये श्रेणीवधवन करण्यात आले असणे, सिर ३० खाटांच े

उपजिल्हा रुग्णालय कायावजन्वत करण्यासाठी अजतररक्त २० खाटांच्या मखु्य इमारतीच्या 

िांधकामाचे अंिािपत्रके व आराखडे यांना प्रशासकीय मान्यता जमळणेसाठी जिल्हा 

शल्यजचजकत्सक नाजशक यांनी जि. ४ िलैु २०२२ च्या पत्रान्वये उपसंचालक,आरोग्य 

सेवा,नाजशक या कायावलयाला प्रस्ताव पाठजवलेला असणे, लासलगाव ता.जनदाड जि.नाजशक 

येथील ३० खाटांच्या ग्रामीण रुग्णालयाचे ५० खाटांच्या उपजिल्हा रूग्णालयामध्ये श्रेणीवधवन 

झाल्यामळेु अजतररक्त २० खाटांच्या मखु्य इमारतीच्या िांधकामाचे अंिािपत्रके व आराखडे 

यांना  प्रशासकीय मान्यता जमळणेसाठी शासनाने करावयाची कायववाही व उपाययोिना. 
  

 _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  
  

विधान भिन   राजेन्र भागिि, 

मुांबई,   प्रधान सवचि, 

वदनाांक : २२ ऑगस्ट, २०२२   महाराष्ट्र विधानसभा 
  

याची प्रि : 

(१) मंत्री व राज्यमंत्री 

(२) जवधानसभचेे सवव सिस्य. 

(३) सावविजनक िांधकाम जवभाग (१० प्रती) 

(४) संसिीय कायव जवभाग. 

(५) जवत्त जवभाग. 

  
_____________________________________________ 

शासकीय मध्यवती मदु्रणालय, मुंिई 


