
अताराांकित प्रश्नोत्तराांची ८२ वी यादी 
 

महाराष्ट्र ववधानसभा 
  

पहहले अधधवेशन, २०१६ 
___________ 

  

अताराांकित प्रश्नोत्तराांची यादी 
  

प्रश्नाांची एिूण सांख्या - ५० 
___________ 

  

अमरावती जिल् ्यातील पापक वविास डराांयाांत पूत पूणपू लालेल्या तमारतीची 
ववद्युतीिरणाची िामे लालेली नसल्याबाबत 

  

(१)  ५६८४ (०९-०४-२०१५).   प्रा.ववरेंद्र ि ताप (धामण ाव रेल्वे), श्री.अममन पटेल (मुांबादेवी), 
श्री.अब् दलु सत्तार (मसल्लोड), श्री.वविय वडटे्टीवार (ब्रम्हपूरी), श्री.नसीम ाान (चाांहदवली) :  
सन्माननीय सावपूिननि बाांधिाम (सावपूिननि उपक्रम व कून) मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
  

(१) अमरावती जिल् ्यातील पापक सवकास डराखंयाींतगपूत प झापू लालयल् या ामारतीची 
सवद्युतीकरझााची कामय लालयली नसल् यानय रामामपींचायतीला ् ताींतरीत करझाय ीाकह ड य्, य् खरय 
ड य् काय, 
(२) असल् यास, पापक सवकास डराखंयातगपूत प झापू लालयल् या ामारती व चाींर र रयल् वय मामझागाींव 
रयल् वय व नाींरगाींव खींशय वर तालु् यातील प झापू लालयली तला क कायापूलयय क काझाी तातशीनय सवद्युत 
िोशझाीची कामय प झापू करण् याीाीत लोकरतिनतननमी याींनी करनाींक ३१ डशसेंीर, २०१४ रोिी 
अधमक्षक अभियींता, साीं.ीा.सवद्युत सविाग, अमरावती याींच् याकशय करलय ्ोतय, य् खरय ड य् काय, 
(३) असल् यास, सरर ननवयरनानुसार सरर रतिकरझाी कोझाती कायपूवा्ी कय ली वा करण् यात ययत 
ड य्, 
(४) अद्याप उ् त रतिकरझाी कोझातीच कायपूवा्ी कय ली नसल् यास, सवलींीाची कारझाय काय     
ड य्त ? 
  
श्री. चांद्रिाांत पाटील (१६-११-२०१५) :(१) य् खरय ना्ी, 
(२) ्ोय. 
(३) १४१ कामापकैह ९४ कामाींचय सवद्युतीकरझा प झापू लालय ड य् व उवपूरीत काम रतिगतीत ड य्. 
(४) रतिन उद्् ावत ना्ी. 
  

___________ 
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धचपकूण (जि.रत् नाध री) शहरातील बहादरूशेा ते शासिीय ववश्राम हृ  

िापसाक येथे उंडाणपलु बाांधण्याबाबत 
  

(२)  ७९८५ (१०-०४-२०१५).   श्री.वैभव नाईि (िुडाक), श्री.भरतशेठ  ो ावले (महाड), 
श्री.सदानांद चव्हाण (धचपकूण) :   सन्माननीय सावपूिननि बाांधिाम (सावपूिननि उपक्रम 
व कून) मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) धचपक झा (जि.रत् नाधगरी) र्रातील ी्ार ररयख तय रासकहय सवश्रामगृ्  कापसाक या 
ररम् यान ४ ककलोमी्र लाींीीचा उशशाझापुल सवचारामीन ड य्, य् खरय ड य् काय, 
(२) असल् यास, उ् त उंशाझापुलाच्या कामाकिरता ककती खचपू अपय्क्षत ड य् तसयच सरर काम 
ककती कालावमीत प झापू ्ोण् याचय अपय्क्षत ड य्, 
(३) असल्यास, याीाीत रासनानय चौकरी कय ली ड य् काय, चौकरीत काय डढक न डलय व 
तरनुसार सरर उंशाझापुलाच्या कामास मींि री भमकण्याीाीत रासनानय कोझाती कायपूवा्ी कय ली 
वा करण्यात ययत ड य्, 
(४) नसल्यास, सवलींीाची कारझाय काय ड य्त ? 
  
श्री. चांद्रिाांत पाटील (२०-११-२०१५) : (१) य् खरय ड य्. 
(२) व (३) मा.मींत्री म्ोरय, रतय वा्त क मींत्रालय, नवी करल्ली याींचय अध्यक्षतयखाली 
कर.०३/०६/२०१५ रोिी मुींीई ययथय ी ैक लाली. सरर ीै कहमध्यय चचापू ्ोऊन मा.मींत्री म्ोरयाींनी 
स्ापररी उंशाझाप लाीाीत र्यार्यता अ्वाल तयार करझायीाीतचय डरयर करलयलय ड य्त. 
त्यानुसार म्ामागापूच्या चौपररीकरझााचा डराखशा तयार करझााऱ्या व््ायीं्स सोल्युरन कीं ., 
्रयाझाा याींना अ्वाल तयार करझायीाीत ककसवझायत डलयलय ड य्. र्यार्यता अ्वाल रतिाप्त 
लाल्यानींतरच सवषयाींककत उंशाझाप लाच्या मींि रीीाीत पुढील कायपूवा्ी कें द्र रासनातरे्फ 
करण्यात ययईल. 
(४) रतिन उद्् ावत ना्ी. 
  

___________ 
  

साां ोला तालुक् यातील ममरि - पांढरपूर राज् य महामा ापूवरील वाटांबरे 
 येथील पुलाची लालेली दरुावस् था 

  

(३)  ९९७३ (१९-०४-२०१५).   िुमारी प्रणणती मशांदे (सोलापूर शहर मध्य) :   सन्माननीय 
सावपूिननि बाांधिाम (सावपूिननि उपक्रम व कून) मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील    
काय :- 
(१) साींगोला तालु्यातील भमरि-पींढरप र राज् य म्ामागापूवरील वा ी्ंीरय ययथील पुलाची ररुाव था 
लाली अस न पलुावर िागोिागी खंशय पशलय असल् याचय मा य् डशसेंीर, २०१४ मध्यय वा त्या 
ररम्यान ननररपूनास डलय, य् खरय ड य् काय, 
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(२) असल् यास, सररील प लाची ररुाव था र र कन न तातशीनय रनु  ती करावी अरी 
वा्नमारकाींकश न व सामाजिक कायपूकत् याींकश न सावपूिननक ीाींमकाम सविागाकशय मागझाी 
करण् यात ययऊन्ी अद्यापपय त कोझातीच कायपूवा्ी करण् यात डलयली ना्ी, य् ्ी खरय ड य् 
काय, 
(३) असल् यास, उपरो् त रतिकरझाी रासनानय कोझाती कायपूवा्ी कय ली ड य् वा करण्यात ययत 
ड य्,  
(४) अद्याप, कोझातीच कायपूवा्ी करण् यात डली नसल् यास सवलींीाची कारझाय काय ड य्त ? 

 श्री. चांद्रिाांत पाटील (२०-११-२०१५) : (१) य् खरय ड य्. 
     सद्यजथतीत सरर रता राषरीय म्ामागपू क्र.९५३-ी अस न वा ी्ंीरय ययथील पुलावरील 
वा्नमागीकय ममील सवपू खंशय िरण्यात डलयलय ड य्. 
(२) व (३) सरर क काझाी नव्यानय प ल ीाींमण्याचय काम कें द्र रासनाचय रतय वा्त क व म्ामागपू 
मींत्रालय, नवी करल्ली याींच्या सन २०१५-२०१६ च्या वासषपूक डराखंयामध्यय समासवष् अस न 
अींरािपत्रक तयार करण्याचय काम क्षयत्रत्रय तरावर रतिगतीत ड य्. 
(४) रतिन उद्् ावत ना्ी. 
  

___________ 
  
पुणे सोलापूर महामा ापूवरील हडपसर िवडीपाट टोलनाक् याच् या दरम् यानच् या ांं दीिरणाचे िाम 

दोन वर्ापूपासून राडलेले असल्याबाबत 
  

(४)  १०८९४ (१०-०४-२०१५).   श्री.यो ेश हटकेिर (हडपसर), श्री.ि दीश मकुीि (वड ाव 
शेरी), श्री.मभमराव तापिीर (ाडिवासला) :   सन्माननीय सावपूिननि बाांधिाम (सावपूिननि 
उपक्रम व कून) मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) पुझाय सोलाप र म्ामागापूवरील ्शपसर कवशीपा् ्ोलना्याच्या न ीं रीकरझााचय काम रोन 
वषा पास न रखशलयलय असल्याचय िानयवारी, २०१५ ररम्यान ननररपूनास डलय, य् खरय ड य् काय, 
(२) असल्यास, या कामाची मरुत सींप न गयलयली असताना्ी य् काम सुन  अस न सवसवम 
िागातील रतिरासकहय उरासीनता या सविागाचा असमन्वय व सावपूिननक ीाींमकाम खात्याच्या 
कामाच्या ननयोिनाच्या अिावामकुय रोन वषा पास न य् काम रेंगाकत चाललय ड य्, य् ्ी खरय 
ड य् काय, 
(३) असल्यास, वाढती वा्त क अन ीं र रता वा्त क ननयींत्रझााच्या अिावामकुय का्ी वषापूपास न 
नागरीकाींना मो ा त्रास स्न करावा लागत ड य् सींथ गतीनय ्ोत असलयल्या न ीं रीकरझाामुकय 
नागरीक मय्ाकु्ीला डलय ड य्त त्यामुकय रासनानय य् काम लवकरात लवकर व््ावय म््झा न 
का्ी रखल घयतली ड य् काय, 
(४) नसल्यास, सवलींीाची कारझाय काय ड य्त ? 
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श्री. चांद्रिाांत पाटील (२०-११-२०१५) : (१), (२) व (३) य् अींरत: खरय ड य्. 
     रतिनाधमन कामाींमध्यय ययझााऱ्या सवसवम अशचझाीींचा ननप्ारा कन न डशसेंीर-२०१५ 
अखयरपय त काम प झापू करण्याचय ननयोिन ड य्. 
(४) सपण्याच्या पाण्याच्या िलवाक्न्याींचय थलाींतरझा, सवद्युत वाक्न्याींचय थलाींतरझा, 
लोपशपट्टीचय पुनवपूसन, डकारवाझाी कीं पाऊीं श वॉल व ि सींपारन क्षयत्राममील अशचझाी व मींकररय 
््सवझाय ्ी सवलींीाची सवपूसामारझा कारझाय ड य्त. 
  

___________ 
  

वाडा त ेठाण ेया मा ापूवरील वांिारपट्टी फ्लायओव् हरचे िाम  
अपूणापूवस् थेत असल्याबाबत 

  

(५)  १३१०९ (०४-०४-२०१५).   श्री.ंपेश म् हात्र े(मभवांडी पूवपू) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) वाशा तय  ाझाय या मागापूवरील ७९५ मी्र लाींीीच् या वींिारपट्टी फ्लायओव् ्रचय काम अद्याप्ी 
अप झाापूव थयत ड य्, य् खरय ड य् काय, 
(२) असल् यास, सरर फ्लायओव् ्रचय काम रखशण् याची कारझाय काय ड य्त, 
(३) असल् यास, य् काम ककती कालावमीत प झापू ्ोऊन सरर फ्लायओव् ्रचय कय व् ्ापय त 
कायापूजन्वत करण् याचय रासनास अपय्क्षत ड य् ? 
  

श्री. देवेंद्र फडणवीस (१७-११-२०१५) :(१) ्ोय, य् खरय ड य्. 
(२) वींिारपट्टी उंशाझापुलाचय म क डराखंयात नागरीकाींच्या मागझाीनुसार रोन अनतिर्त 
मागीकाींचा समावयर करण्यात डला. या अनतिर्त माधगपूकाींचय काम सुन  अस न म क 
उंशाझाप लाचय काम प झापू लालय ड य्. 
(३) सरर उंशाझापुलाचय अनतिर्त माधगपूकाींस् काम मा य् ऑ््ोीर, २०१५ अखयर प झापू ्ोझाय 
अपय्क्षत ड य्. 
  

___________ 
  

हहां णा तालुक्यातील (जि.ना पूर) येथील पोलीस ठाण् याची तमारत बाांधण् याच े
 िाम प्रलांबबत असल्याबाबत 

  

(६)  १४८५४ (१०-०४-२०१५).   श्री.सममर मेघे (हहां णा), श्री.सुधािर देशमुा (ना पूर 
पजश्चम) :   सन्माननीय सावपूिननि बाांधिाम (सावपूिननि उपक्रम व कून) मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) क्ींगझाा तालु्यातील (जि.नागप र) ययथील पोलीस  ाण् याची ामारत ीाींमण् याकिरता ८० 
लाखाचा ननमी मींि र लाला, य् खरय ड य् काय, 
(२) असल् यास, सावपूिननक ीाींमकाम सविागामकुय ननसवरा रतिकक्रयाच्या कामास्ी सवलींी लाल्यानय 
मागील ५ मक्न् यापास न ीाींमकाम रतिलींत्रीत असल्याचय करनाींक २६ डशसेंीर, २०१४ रोिी वा त् या 
सुमारास ननररपूनास डलय, य््ी खरय ड य् काय, 
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(३) असल् यास, रासनाकश न सरर ननसवरा लवकरात लवकर काढण् याकिरता कोझाती कायपूवा्ी 
कय ली वा करण्यात ययत ड य्, 
(४) नसल् यास, सवलींीाची कारझाय काय ड य्त ? 

श्री. चांद्रिाांत पाटील (२७-१०-२०१५) :(१) य् खरय ड य्. 
उ्त पोलीस  ाण्याचय ामारत ीाींमकामास गृ्  सविागाकश न रतिरासकहय मान्यता रतिाप्त लाली 
अस न यानुषींगानय पोलीस अमीक्षक, नागप र जिल््ा (रामा), नागप र याींनी न पयय ८३.९३ लक्षचा 
मनारयर करनाींक २३/६/२०१४ ला कायपूकारी अभियींता, सा.ीाीं.सविाग क्र.३, नागप र सविागाकशय 
िमा कय लयला ड य्. 
(२) ना्ी. 
उपरो्त कामास ननसवरा रतिकक्रया प झापू कन न करनाींक १६/२/२०१५ रोिी कायापूरींि डरयर रयण्यात 
डलय. 
(३) रासनाकश न ननयमारतिमाझाय ननसवरा रतिकक्रया प झापू कन न कीं त्रा्रारास कायापूरींि डरयर रयण्यात 
डलयलय अस न उ्त काम रतिगतीपथावर ड य्. 
(४) रतिन उद्् ावत ना्ी. 
  

___________ 
  

पाांढरिवडा (जि.यवतमाक) येथील महामा पू क्र.७ वरील रस्त्याच्या दरुावस्थेबाबत 
  

(७)  १५४८७ (१०-०४-२०१५).   श्री.राि ुतोडसाम (अणी) :   सन्माननीय सावपूिननि बाांधिाम 
(सावपूिननि उपक्रम व कून) मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) पाींढरकवशा (जि.यवतमाक) ययथील नागप र-्ैद्राीार म्ामागापूवर मो या रतिमाझाात खंशय 
पशल् यानय नाररुू तीमुकय अपघाताचय रतिमाझा वाढलय असल् यानय अनयक नागिरकाींना िीव गमवावा 
लागत ड य्, य् खरय ड य् काय, 
(२) असल् यास, याीाीत रासनानय चौकरी कय ली ड य् काय, चौकरीत काय डढक न डलय व 
तरनुसार रासनानय कोझाती कायपूवा्ी कय ली वा करण्यात ययत ड य्, 
(३) नसल्यास, सवलींीाची कारझाय काय ड य्त ? 

श्री. चांद्रिाांत पाटील (२०-११-२०१५) : (१) सद्यजथतीत सरर रत्यावरील सवपू खंशय िरण्यात 
डलयलय अस न रत्याची रनु ती करण्यात डलयली ड य्. या रत्यावर खंशय पशल्यामुकय कु लय्ी 
अपघात लाला नसल्याचय रतिकल्प सींचालक, िारतीय राषरीय रािमागपू रतिाधमकरझा, नागप र याींनी 
ककसवलय ड य्. 
(२) व (३) सरर रत्याच्या कक.मी. ९४.०० तय कक.मी. १२३.०० चय काम या कामाचय कीं त्रा्रार 
याींनी पुझापू न कय ल्यानय या कामाचा करारनामा मुरतपुवपू सींपुष्ात डझाण्याची कायपूवा्ी सुन  
असल्याचय तसयच उवपूरीत कामाींची ननसवरा मागसवण्यात डलयल्या अस न काम मा य् डशसेंीर पय त 
सुन  ्ोझाय अपय्क्षत असल्याचय रतिकल्प सींचालक, िारतीय राषरीय रािमागपू रतिाधमकरझा, नागप र 
याींनी ककसवलय ड य्. 
  

___________ 
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धुके तालुक् यातील डवी त ेमशंड डणण मोराणे ते  दूदरू (दसुरा ट पा) 

 या दोन् ही रस् त् याांच्या िामाांना सुं वात लालेली नसल्याबाबत 
  

(८)  १६४८० (०३-०८-२०१५).   श्री.िुणाल पाटील (धकेु ग्रामीण), श्री.डी.एस.अहहरे (साक्री), 
अॅड.िे.सी.पाडवी (अक्िलिुवा), श्री.अममन पटेल (मुांबादेवी), श्रीमती ननमपूला  ाववत (त तपूरी), 
श्री.अस्लम शाे (मालाड पजश्चम) :   सन्माननीय सावपूिननि बाांधिाम (सावपूिननि उपक्रम 
व कून) मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मुकय तालु् यातील डवी तय भरन श ड झा मोराझाय तय गदूर र (रसुरा ्प् पा) या रोन् ्ी र त् याींना 
सी डर एर्फ अींतगपूत मींि री भमकाली अस न अद्याप सरर कामाींना सुन वात लालयली ना्ी असय 
मा य् मय, २०१५ मध्यय वा त्या ररम् यान ननररपूनास डलय ड य्, य् खरय ड य् काय, 
(२) असल् यास, य् म्त् वाचय र तय लवकरात लवकर सुन  करण् यासा क रासनानय कोझाती 
उपाययोिना कय ली वा करण्यात ययत ड य्, 
(३) नसल् यास, सवलींीाची कारझाय काय ? 
  
श्री. चांद्रिाांत पाटील (२९-१०-२०१५) :(१) अींरत: खरय ड य्. 
(२) रासनाच्या सवक्त पध्रतीनय सीडरएर्फ योिनयत न मींि र असलयल्या सरर कामाींची ननसवरा 
ननजचत करण्याची रतिकक्रया अींनतम ्प्प्यात अस न ननसवरा ननजचतीनींतर तात्काक कामय सुन  
करण्यात ययतील. 
(३) रतिन उद्् ावत ना्ी. 
  

___________ 
  

रत् नाध री जिल् ्यातील िशेडी त वेरक या ट  यातील भसूांपादनाबाबत 
  

(९)  १६९२२ (३०-०७-२०१५).   श्री.िालीदास िोकांबिर (वडाका), श्री.नसीम ाान (चाांहदवली), 
श्री.अममन पटेल (मुांबादेवी), श्री.अस्लम शेा (मालाड पजश्चम) :   सन्माननीय सावपूिननि 
बाांधिाम (सावपूिननि उपक्रम व कून) मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) मुींीई-गोवा म्ामागापूच् या चौपररीकरझाासा क करयशी त वयरक या ्प् प् यासा क ि सींपारन 
करण् यास सुन वात लाली अस न त् यासा क रयतक-याींना सव वासात घयतलय िावय व गरीी    
रयतक-याींना योग् य मोीरला भमकावा असय ननवयरन मा.पयापूवरझा मींत्री याींना  थाननकाींनी करलय 
असल् याचय मा य् एसरतिल, २०१५ रोिी ननररपूनास डलय ड य्, य् खरय ड य् काय, 
(२) असल् यास, ज् या रयतक-याींच् या िभमनीचय सींपारन रासनानय कय लय ड य् त् याींना मोीरला 
रयण् याीाीत रासनानय कोझाती कायपूवा्ी कय ली वा करण् यात ययत ड य्, 
(३) नसल् यास, सवलींीाची कारझाय काय ड य्त ? 
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श्री. चांद्रिाांत पाटील (२०-११-२०१५) :(१) य् खरय ड य्. 
(२) सररील िसुींपारन राषरीय म्ामागपू कायरा १९५६ नुसार करण्यात ययत अस न करयशी तय 
वयरक ्प्प्याचय सींयु्त मोिझाीचय काम िवक िवक प झापू लालय ड य्. िभमनीच्या मावयिाीाीत 
कायपूवा्ी म्स ल सविागामार्फपू त करण्यात ययझाार ड य्. 
(३) रतिन उद्् ावत ना्ी. 

___________ 
नाय ाांव बािार, जि.नाांदेड येथील राि डन र नदीवरील पलुाच्या बाांधिामाबाबत 

  

(१०)  १६९३९ (३१-०७-२०१५).   श्री.वसांतराव चव्हाण (नाय ाांव), श्री.अममन पटेल (मुांबादेवी), 
अॅड.यशोमती ठािूर (नतवसा) :   सन्माननीय सावपूिननि बाांधिाम (सावपूिननि उपक्रम 
व कून) मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) नायगाींव ीािार, जि.नाींरयश ययथील रािगशनगर य् पुनवपूभसत गाींव अजतत्वात ययऊन २५ वषे 
लाली पर ींतु गावाला िाझााऱ्या र त् याींवरील नरीवर पुल मात्र अद्याप लाला नसल् याचय मा य् मय, 
२०१५ मध् यय वा त् याररम् यान ननररपूनास डलय ड य्, य् खरय ड य् काय, 
(२) असल् यास, उ् त पिरसरात कोकलयगावाच्या ीाि नय नरी वा्तय या नरीचय पाझाी गावात 
भररून गावकऱ्याींचय नकुसान ्ोत ड य् य् पा्ता रासनानय प रराम त लोकाींचय सन १९९० मध् यय २ 
कक.मी. अींतरावर पुनवपूसन कय लय ड झा रािगशनगर असय म्स ली गाींव म् ्झा न अींमलात डझालय 
या गाींवचय अद्याप्ी सवपू व् यव्ार य् कोकलयगावरी िोशलयलय असल् यानय ययथील लोकाींना वारींवार 
कामासा क रररोि कोकलयगावला िावय लागतय परींतु या रोन् ्ी गावाींतील अींतर य् २ कक.मी. 
अस न मध् यय नरी अस न्ी यय-िा करण् यास पलु नसल् यानय पावसायायात नागिरकाींची गैरसोय 
्ोतय य् पा्ता रासनानय उपरो्त रतिकरझााीाीत कोझाती कायपूवा्ी कय ली वा करण्यात ययत ड य्, 
(३) नसल् यास, सवलींीाची कारझाय काय ड य्त ? 
 

श्री. चांद्रिाांत पाटील (२९-१०-२०१५) :(१) ्ो, य् खरय ड य्. 
(२) कोकलगयाव य् ी्ंगरगा ्ा रता रामामीझा मागपू ३५ अस न त्या मागापूवर रािगशनगर य् गाव 
ड य्. कोकलयगाव तय रािगशनगर य् २.०० ककमी अींतर अस न सरर रत्यावर पुल ीाींमण्यासा क 
अींरािय न .२०० लक्ष ातका खचपू अपय्क्षत ड य्. 
(३) मींि री व ननमीच्या उपलीमतयनुसार काम ्ाती घयण्यात ययझाार ड य्. 
  

___________ 
  

ववमुक् त िाती, भटक् या िमाती, ततर मा ासव पू व ववशेर् मा ास प्रव ापूतील ववद्यार्थ याांना 
एसएस् सी िम्  युटर व ततर सुधातरत अ यासक्रमासाठश मशष्ट्यवतृ्ती ममकण्याबाबत 

  

(११)  १७०४२ (३०-०७-२०१५).   श्री.सुननल िेदार (सावनेर), श्री.अममन पटेल (मुांबादेवी) : 
ताराांकित प्रश् न क्रमाांि ९९४३ ला हदनाांि १ एवप्रल, २०१५ रोिी हदलेल् या उत् तराच् या सांदभापूतः   
सन्माननीय सामाजिि न् याय मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) सवमु् त िाती, ि्् या िमाती, ातर मागासवगपू व सवरयष मागास रतिवगापूतील सवद्यार्थ या ना 
मॅरीकय त् तर भरष यवतृ् ती योिनयअींतगपूत एसए सी, कम् प् यु्र व ातर सुमािरत अ् यासक्रमाींचा 
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समावयर करण् याच् या सवचारामीन ीाीीवर ननझापूय घयण् यात डला ड य् काय, 
(२) असल् यास, उ् त ननझापूयाचय थोश् यात  वन प काय ड य्, 
(३) तसयच ननझापूय घयण् यास ्ोझाा-या सवलींीामुकय मागासवगापूतील सुमािरत अ् यासक्रमातींगपूत 
भरक्षझा घयझाा-या सवद्यार्थ या ना मॅरीकय त् तर भरष यवतृ् ती योिनयअींतगपूत भमकझाा-या भरष यवतृ् ती 
पास न वींधचत र्ावय लागत ड य्, य् खरय ड य् काय, 
(४) असल् यास, सरर रतिकरझाी रासनानय कोझाती कायपूवा्ी कय ली ड य् वा करण् यात ययत ड य्, 
(५)  नसल्यास, सवलींीाची कारझाय काय ड य्त ? 
  
श्री. राििुमार बडोले (०४-१२-२०१५) :(१) सवमु्त िाती, ि््या िमाती, ातर मागासवगपू व 
सवरयष मागास रतिवगापूतील सवद्यार्थया ना मॅरीकोत्तर भरषयवतृ्ती योिनयअींतगपूत सुमािरत 
अ्यासक्रम अद्याप लाग  करण्यात डलयलय ना्ीत. 
(२)  रतिन उद्् ावत ना्ी. 
(३) व (४) सविािि, ामाव व सवरयष मागास रतिवगापूसा क असलयल्या सध्याच्या योिनयत सरर 
अ्यासक्रमाींचा समावयर ना्ी. त्यामुकय एमएससी कॉम्प्यु्र सारख्या नवीन अ्यासक्रमाींचा 
या योिनयत समावयर करण्याची ीाी रासनाच्या सवचारामीन ड य्. 
(५) रतिन उद्् ावत ना्ी. 
  

___________ 
  
हद ाव तालुक् यातील तामसा रस् त् याल त असलेल् या ततर ेशन िायापूलय त ेहुलिणी ताांडा या 

अनतद ुपूम भा ाच् या डाांबरीिरणाच ेिाम ननिृष्ट्ट दिापूच ेलाल्याबाबत 
  

(१२)  १७११९ (०३-०८-२०१५).   श्री.डी.पी.सावांत (नाांदेड उत्तर), श्री.अममन पटेल (मुांबादेवी), 
प्रा.ववरेंद्र ि ताप (धामण ाव रेल्वे) :   सन्माननीय सावपूिननि बाांधिाम (सावपूिननि उपक्रम 
व कून) मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) ्रगाव ताल्ु यातील तामसा र त् यालगत असलयल् या ािरगयरन कायापूलय तय ्ुलकझाी ताींशा 
या अनतरगुपूम िागाच् या सवकासाकरीता रासनानय र त् याच्या कामाकरीता ९० लाख न पयय मींि र 
कय लय ्ोतय. या कामाच् या गुत् तयरारानय शाींीरीकरझााचय काम असताना्ी शाींीराचय रतिमाझा अत् यल् प 
कन न काम ननकृष ् पध् रतीनय उरकलय असल् याचय मा य् मय, २०१५ रोिी वा त् या ररम् यान 
ननररपूनास डलय ड य्, य् खरय ड य् काय, 
(२) असल् यास, उपरो् त कामाची रासानानय चौकरी कन न सींीींधमताींवर कोझाती कायपूवा्ी कय ली 
वा करण् यात ययत ड य्, 
(३) नसल् यास, सवलींीाची कारझाय काय ड य्त ? 
  

श्री. चांद्रिाांत पाटील (२९-१०-२०१५) :(१) य् खरय ना्ी. 
रतिनामीन ािरगयरन कायापूलय तय ्ुलकझाी ताींशा या रामामीझा रत्याचय सुमारण्याचय काम सन 
२०१४-१५ अथपूसींकल्पात न .९०.०० लक्ष ककीं मतीस मींि र अस न सावपूिननक ीाींमकाम सविाग, 
िोकर कश न करण्यात डलय ड य्. सरर काम सावपूिननक ीाींमकाम सविागाच्या मानकानुसार व 
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सवननरेरानुसार करण्यात डलय ड य्. काम चाल  असताना कामाची गुझावत्ता, रिापू क्कव न 
 यवण्यासा क ीामकाम साक्त्याच्या चाचण्या घयण्यात डल्या ड य्त. सद्य:जथतीत रता 
सुजथतीत अस न वा्त क सुरकीत चाल  ड य्. 
(२) रतिन उद्् ावत ना्ी. 
(३) रतिन उद्् ावत ना्ी. 
  

___________ 
  
वामशम जिल््यातील राज्य मा पू व प्रमुा जिल्हा मा ापूच्या दुं स्तीिरीता  ट ब व ि अांत पूत 

प्रस्तावास मान्यता देण्याबाबत 
  

(१३)  १७२६२ (१४-०८-२०१५).   श्री.अममत लनि (तरसोड) :   सन्माननीय सावपूिननि 
बाांधिाम (सावपूिननि उपक्रम व कून) मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) वाभरम जिल््यातील राज्य मागपू व रतिमुख जिल््ा मागापूच्या रनु तीकरीता ग् ी व क 
अींतगपूत सन २०१४-१५ या डधथपूक वषापूकिरता मान्यता रयण्यासा क अधमक्षक अभियींता 
सावपूिननक ीाींमकाम मींशक, अकोला याींच्याकश न रासनास रतिताव रतिाप्त लाला ्ोता, य् खरय 
ड य् काय, 
(२) असल्यास, ग् ी व क अींतगपूतच्या सरर रतितावास मान्यता रयण्याीाीत रासन 
सवचारामीन ड य्, य् खरय ड य् काय, 
(३) तसयच याीाीत थाननक लोकरतिनतननमीींनी सुध्रा लयखी ननवयरनाद्वारय मागझाी कय ली ्ोती, य् 
खरय ड य् काय, 
(४) असल्यास, याीाीत रासनानय काय कायपूवा्ी कय ली वा करण्यात ययत ड य्, 
(५) नसल्यास, सवलींीाची कारझाय काय ड य्त, याीाीत रासनाची पष् ि भमका काय ड य् ? 
  
श्री. चांद्रिाांत पाटील (२०-११-२०१५) :(१) ्ोय. 
(२) व (३) रासनानय सन २०१४-१५ या वषापूसा क न .१६२६.९४ लक्ष रकमयचा रानयत्वाच्या 
कामाींचा मींिुर कय ला ड य्. या वषापूसा क वाभरम जिल््यासा क ग् ी व क सा क सवतिरत 
कय लयलय अनुरान न .७२०.२८ लक्ष ातकय  ्ोतय. त्यामकुय नवीन कामय मींिुर करण्यास वाव नव््ता. 
(४)  व (५) रतिन उद्् ावत ना्ी. 
  

___________ 
  

मेडशी-मुां का-डदू रकिन् ही (जि.वामशम) या प्रमुा जिल् हा मा ापूवर सधुारणा िरण्याबाबत 
  

(१४)  १७२६८ (१९-०८-२०१५).   श्री.अममत लनि (तरसोड) :   सन्माननीय सावपूिननि 
बाांधिाम (सावपूिननि उपक्रम व कून) मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) मयशरी-मुींगका-शदूगरककन् ्ी (जि.वाभरम) या रतिमुख जिल् ्ा मागापूवर सन २०११-१२ च् या ग् 
ी कायपूक्रमात कक.मी.६/०० तय १०/०० ची सुमारझाा व २०१३ च् या ग् ी कायपूक्रमात कक.मी. 
७/४०० तय १५/०० ची सुमारझाा करझाय रासनानय मान् यता करली ्ोती, य् खरय ड य् काय, 
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(२) असल् यास, याच र त् यावर मा य् िुल,ै २०१३ च् या अींरािपत्रकात कक.मी. १,२,४,६/०० तय 
७/४०० ची सुमारझाा करझाय कामास रासनानय मान् यता करली ड य्, य् खरय ड य् काय, 
(३) असल् यास, ग् ी व अींरािपत्रककय कामयपुझापू लाली ड य्त काय, 
(४) नसल् यास, सवलींीाची कारझाय काय ड य्त याीाीत रासनाची पष् िुभमका काय ड य् ? 

श्री. चांद्रिाांत पाटील (२०-११-२०१५) :(१) सन २०११-१२ मध्यय रतय रयखिाल रनु ती कायपूक्रमात 
सररचय काम मींि र ना्ी. सन २०१२-१३ च्या ग् ी कायपूक्रमात कक.मी. ७/४०० तय १५/०० ची 
सुमारझाा करझाय या कामास न .१९५ लक्ष ात्या रकमयस मींि री रतिरान करण्यात डली ड य्. 
(२) ्ोय, 
सरर काम अथपूसींकल्पात समासवष् अस न कामाची ककीं मत न .१४५ लक्ष ातकह ड य्. 
(३) १) ग् ी अींतगपूत मींि र असलयलय कक.मी. ७/४०० तय १५/०० ममील काम      
       रतिगतीपथावर ड य्. 
      २) कक.मी. १,२,४ व ६/०० तय ७/४०० ्या लाींीीतील अथपूसींकल्पात समासवष् काम प झापू  
        लालयलय ड य्. 
(४) रतिन उद्् ावत ना्ी. 
  

___________ 
  

राय ड डणण रत्नाध री जिल््याांना िोडणारा टोल त ेडांबेत  
रस्त्याची दरुवस्था लाल्याबाबत 

  

(१५)  १७४३२ (०४-०८-२०१५).   श्री.अममन पटेल (मुांबादेवी), श्री.अस्लम शाे (मालाड पजश्चम), 
श्री.नसीम ाान (चाांहदवली), श्री.सांग्राम थोपटे (भोर) :   सन्माननीय सावपूिननि बाांधिाम 
(सावपूिननि उपक्रम व कून) मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) रायगश ड झा रत्नाधगरी जिल््याींना िोशझाारा ्ोल तय डींीयत असा १२ कक.मी. रत्याची 
ररुवथा लाली असल्यानय या रत्यावरील खंशय ीुिसवण्याचय काम करलय ड य्, परींतु या 
कामासा क ननमी भमकत नसल्यानय य् काम  प्प लालय असल्याचय करनाींक १ मय, २०१५ रोिी वा 
त्यासुमारास ननररपूनास डलय ड य्, य् खरय ड य् काय, 
(२) असल्यास, उपरो्त् ा रत्याच्या रनु तीसा क रासनानय ननमी मींि र करण्याीाीत कोझाती 
कायपूवा्ी कय ली वा करण्यात ययत ड य्, 
(३) नसल्यास, सवलींीाची कारझाय काय ड य्त ? 
  

श्री. चांद्रिाांत पाटील (२६-१०-२०१५) :(१) ना्ी. 
रत्यींचय शाींीरी पषृ्िागावरील खंशय खशी व शाींीरानय िन न रता वा्तुकहसा क सुजथतीत 
 यवण्यात डला ड य्. 
(२) रतिन उद्् ावत ना्ी. 
(३) रतिन उद्् ावत ना्ी. 
  

___________ 
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ववरार (जि.ठाणे) येथील पूवपू पजश्चम िोडणाऱ्या रेल्व ेउंडाणपुलाबाबत 
  

(१६)  १७८४८ (१४-०८-२०१५).   श्री.अस्लम शेा (मालाड पजश्चम), श्री.अममन पटेल 
(मुांबादेवी) :   सन्माननीय सावपूिननि बाांधिाम (सावपूिननि उपक्रम व कून) मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) सवरार (जि. ाझाय) ययथील प वपू पजचम िोशझााऱ्या रयल्वय उंशाझापलुावरून उतरण्यासा क रोन््ी 
ीाि ला जिन्याची सोय नसल्यानय नागिरकाींना रयल्वय न क ओलाींशावय लागत असल्याचय मा य् 
एसरतिल, २०१५ रोिी वा त्या सुमारास ननररपूनास डलय ड य्, य् खरय ड य् काय, 
(२) असल्यास, सवरार र्र रयल्वय र्फा्क क्रमाींक ४० ययथील सावपू. ीाींमकाम सविागानय प वपू-
पजचम िोशझाारा सरर  ् उंशाझाप ल ीाींमण्यात डला अस न मागील स्ा-सात वषापूपास न 
रखशलयला ्ा त्रिि मा य् २६ िानयवारी रोिी वा्तुकहसा क खुला लाला अस न या िीिवर रोन््ी 
ीाि नय पारचाऱ्याींसा क चालण्याची सोय अस न परपथ्ी ीाींमला ड य् मात्र या उंशाझापुलावरून 
खाली उतरण्यासा क जिनय नसल्यानय नागिरकाींना रयल्वय रूक ओलाींश न िाण्याभरवाय अन्य 
पयापूयच नसल्यानय ियष  नागिरक, मक्ला, राककरी सवद्यार्थया ना िीव मु कत घयव न रयल्वयन क 
ओलाींश न प वपू-पजचमयला यय-िा करावय लागतय, य् खरय ड य् काय, 
(३) असल्यास, याीाीत चौकरी कन न पुढय कोझाती कायपूवा्ी कय ली वा करण्यात डली ड य्, 
(४) नसल्यास, सवलींीाची कारझाय काय ड य्त ? 
  
श्री. चांद्रिाांत पाटील (२०-११-२०१५) : (१) ्ोय. 
(२) ्ोय. 
(३) व (४) उंशाझा प लावन न खाली उतरण्यासा क ीाींमावयाच्या जिन्यासा क डवयक िागा 
उपलब्म ना्ी. वसई-सवरार म्ानगरपाभलकय स डवयक िागा उपलब्म कन न रयण्याची सवनींती 
करण्यात डली ड य्. िागा उपलब्म ्ोताच जिन्याचय ीाींमकाम ्ाती घयऊन प झापू करण्याचय 
ननयोिन ड य्. 
  

___________ 
  
िन्नड (जि.औरां ाबाद ) तालुक्यातील महामा ापूला िोडणाऱ्या धचांचोली मलांबाची ते सावाेडा 

रस्त्याची दुं स्ती िरण्याबाबत 
  

(१७)  १८०६५ (३०-०७-२०१५).   श्री.अतलु साव े(औरां ाबाद पूवपू) :   सन्माननीय सावपूिननि 
बाांधिाम (सावपूिननि उपक्रम व कून) मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) कन्नश (जि.औरींगाीार) ताल्ुयातील म्ामागापूला िोशझााऱ्या धचींचोली भलींीाची तय सावखयशा 
रत्याची खंशय पश न रता खराी लाला ड य्, य् खरय ड य् काय, 
(२) असल्यास, सरर रत्याचय रनु ती करण्याीाीत थाननक लोकरतिनतननमीींनी व रतिवारी याींनी 
सावपूिननक ीाींमकाम सविागाच्या अभियींत्याींना लयखी ननवयरनाद्वारय वारींवार तक्रारी कय ल्या 
ड य्त, य् ्ी खरय ड य् काय, 
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(३) असल्यास, तक्रारीच्या अनुषींगानय रासनानय कोझाती कायपूवा्ी कय ली वा करण्यात ययत ड य्, 
(४) नसल्यास, सवलींीाची कारझाय काय ड य्त? 
  
श्री. चांद्रिाांत पाटील (२०-११-२०१५) :(१) ्ोय. अींरत: खरय ड य्. 
(२) ्ोय. 
(३) व (४) रतिनात नम र रता ्ा ीोरगाव-नागप र-म््ैसघा् रतिजिमा १० ड य्. रत्याची एक झा 
लाींीी ३४.४० कक.मी. ड य्. धचींचोली भलींीाची व सावरखयशा या रोन गावा ररम्यानच्या रत्याची 
लाींीी १२ कक.मी. ड य्. या लाींीीतील शाींीरी पषृ िागावरील खंशय िरण्याचय काम ्ाती घयऊन 
प झापू करण्याचय ननयोिन ड य्. या लाींीीतील २.८० कक.मी लाींीीतील रत्याची समुारझाा 
करण्याचय काम नाीाशपू २० योिनय अींतगपूत मींि र अस न ननसवरा तरावर ड य्. उवपूरीत लाींीीत 
करावयाची कामय मींि री ननकष ननमी व रतिामान्य क्रमानसुार ्ाती घयण्याचय ननयोिन ड य्. 
  

___________ 
  

न द-दौंड (ता.श्री दूदा, जि.अहमदन र) येथील रस् त् याच् या िामाबाबत 
  

(१८)  १८८८१ (०३-०८-२०१५).   श्री.राहुल ि ताप (श्री दूदा), श्री.जितेंद्र डव् हाड (मुांब्रा िकवा), 
श्री.भास्िर िाधव ( ुहा र), श्री.हनुमांत डोकस (माकमशरस), श्री.पाांडुरां  बरोरा (शहापूर), 
श्री.रमेश िदम (मोहोक), श्री.वभैव वपचड (अिोले) :   सन्माननीय सावपूिननि बाांधिाम 
(सावपूिननि उपक्रम व कून) मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) नगर-रौंश (ता.श्रीगदूरा, जि.अ्मरनगर) ययथील र त् याच् या कामाची रतिगती व सद्य्जथती 
काय ड य्, 
(२) या र त् याच् या कामात डतापय त ककती खचपू करण् यात डला ड य् व र त् याचय ककती काम 
रतिलींत्रीत ड य्, 
(३) या र त् याचय काम त् विरत प झापू करझायीाीत रासनानय कोझाती उपाययोिना कय ली वा 
करण् यात ययत ड य्, 
(४) नसल्यास, सवलींीाची कारझाय काय ड य्त ? 
  
श्री. चांद्रिाांत पाटील (२९-१०-२०१५) :(१) सरर रत्यावरील मींि र कामाची ननसवरा ननजचती 
्ोऊन कामय रतिगतीत ड य्त. 
(२) या रत्याच्या कामासा क डतापय त अींरािय न .९.०० को्ी ५१ लक्ष ातका खचपू करण्यात 
डला ड य्. 
(३) सरर रत्याच्या सींप झापू लाींीीची शागशुिी करण्यात डली ड य्. राक्लयल्या कामाीाीत 
ननमीच्या उपलब्मतयनुसार कामय ्प्प्या्प्यानय ्ाती घयण्याचय ननयोजित ड य्. 
(४) रतिाप्त ननमी अपुरा असल्यानय कामाची रतिगती मींरावली ड य्. 
  

___________ 
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मुांबई- ोवा राष्ट्रीय महामा ापूवरील सतमलां ी येथील पुलाच्या चौपदरीिरणाबाबत 
  

(१९)  १९४५५ (१४-०८-२०१५).   श्री.अतुल भाताकिर (िाांहदवली पूवपू), श्री.किसन िथोरे 
(मुरबाड) :   सन्माननीय सावपूिननि बाांधिाम (सावपूिननि उपक्रम व कून) मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मुींीई-गोवा राषरीय म्ामागापूवरील सप्तभलींगी ययथील पुलाच्या चौपररीकरझााच्या कामाचय 
िुभमप िन कें कद्रय रतय वा्तुक मींत्री याींच्या ् तय  सुमारय स्ा मक्न्याींप वी ्ोऊन्ी रतित्यक्षात 
कामाला सुन वात लालयली करसत नसल्याचय मा य् मय २०१५ मध्यय वा त्या ररम्यान ननररपूनास 
डलय, य् खरय ड य् काय, 
(२) असल्यास, अद्याप पलुाचय काम चाल  न ्ोण्याचय कारझाय काय ड य्त, तसयच सरर पुलाींचय 
ीाींमकाम प झापू ्ोण्यासा क ककती मक्न्याचय मुरत करलयली ड य्, 
(३) असल्यास, सरर पुलाचय काम कय व््ा पय त प झापू ्ोझाार ड य्, 
(४) असल्यास, सींीींमीत रतिरासककय अधमकारी व कीं त्रा्रारावर कामाच्या कररींगाईीद्दल रासनानय 
सींीींधमतावर कोझाती कारवाई कय ली वा करण्यात ययत ड य्, 
(६) नसल्यास, सवलींीाची काय कारझाय ड य्त ? 
  
श्री. चांद्रिाांत पाटील (२०-११-२०१५) :(१), (२) व (३) य् अींरत: खरय ड य्. 
     मुींीई-गोवा राषरीय म्ामागापूवरील सप्तभलींगी ययथील पुलाच्या चौपररीकरझााच्या कामाचय 
ि भमपुिन कें कद्रय रतय वा्त क मींत्री याींच्या ्तय २४ ऑग्, २०१४ रोिी लालयलय ड य्. 
कीं त्रा्रारास करनाींक २७/०१/२०१५ रोिी कायापूरींि डरयर रयण्यात डलयलय अस न कामाची मुरत 
१८ मक्नय ातकह ड य्. सरर काम करनाींक २६/०७/२०१६ पय त प झापू ्ोझाार ड य्. 
(४) रतिन उद्् ावत ना्ी. 
(५) रतिन उद्् ावत ना्ी. 
  

___________ 
  

माले ाांव (मध् य) (ता.जि.नामशि) येथे शासिीय ववश्राम हृ नसल्याबाबत 
  

(२०)  १९५७६ (३१-०७-२०१५).   श्री.डमसफ शेा (माले ाांव मध्य), श्री.अममन पटेल (मुांबादेवी), 
श्री.अस्लम शाे (मालाड पजश्चम) :   सन्माननीय सावपूिननि बाांधिाम (सावपूिननि उपक्रम 
व कून) मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मालयगाींव (मध् य) (ता.जि. नाभरक) ययथय रासकहय सवश्रामगृ्  नसल् याचय मा य् मय, २०१५ 
मध् यय वा त् या सुमारास ननररपूनास डलय ड य्, य् खरय ड य् काय, 
(२) असल् यास, मालयगाींव य् पावरल म र्र ड य् त् यामकुय मोयाया रतिमाझाात राज् यातील व 
राज् यीा य्रील रासकहय अधमकारी व व् यापारी लोकाींचय ययझाय िाझाय सुन  असतय परींत  र्रात 
सवश्रामगृ्  नसल् यानय त् याींची गैरसोय ्ोत ड य् य् खरय ड य् काय, 
(३) असल्यास रासनानय याीाीत कोझाती कायपूवा्ी कय ली वा करण्यात ययत ड य्, 
(४) नसल् यास, सवलींीाची कारझाय काय ड य्त ? 
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श्री. चांद्रिाांत पाटील (१६-११-२०१५) : (१) य् खरय ना्ी. 
(२) ना्ी. 
     मालयगाींव र्रात १) धगरझाा सवश्रामगृ्  - ११ कक्ष, २) मोसम सवश्रामगृ्  -२ कक्ष, ३) 
गोरावरी सवश्रामगृ्  - ४ कक्ष, असय एक झा तीन सवश्रामगृ् ात १७ कक्ष उपलब्म असल्यानय 
गैरसोयीचा रतिन उद् िवत ना्ी. 
(३) व (४) रतिन उद् िवत ना्ी. 
  

___________ 
  

राज्यातील सवपू उद्यो धांदे, िां पन्या याांनी नफ्यातील दोन टक्िे 
 रक्िम वविासासाठश देण्याबाबत 

  

(२१)  १९९९० (०६-०८-२०१५).   श्री. ुलाबराव पाटील (िक ाव ग्रामीण), श्री.सांतोर् दानव े
(भोिरदन), श्री.राधािृष्ट् ण ववा-ेपाटील (मशडी), श्री.अममन पटेल (मुांबादेवी) :   सन्माननीय 
उद्यो  मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) कें द्रीय सामाजिक उत्तररायीत्व कायद्यानुसार राज्यातील सवपू कारखानय, कीं पन्याींनी त्याींच्या 
डि ीाि च्या र्ा ककलोमी्र पिरसराच्या सवकासासा क त्याींच्या नफ्यातील रोन ््कय  ननमी 
राज्य सरकारला रयझाय ीींमनकारक ड य्, य् खरय ड य् काय, 
(२) असल्यास, सररचा ननमी जिल््ाधमकारी याींचयकशय िमा करावयाचा अस न, पयापूवरझा 
सविागाच्या मान्यतयनय तो सवकासकामासा क खचपू करझाय ीींमनकारक ड य्, य् ्ी खरय ड य् काय, 
(३) असल्यास, ी्ुताींर कारखानय, कीं पन्या ्ा ननमी रयत ना्ीत, य् खरय ड य् काय, 
(४) असल्यास, ्ा ननमी सवपू कारखानय, कीं पन्या याींच्याकश न वस ल करा व िय उद्योग, 
कारखानय, कीं पन्या ननमी रयत ना्ी त्या ीींर करण्याचय डरयर मा.पयापूवरझा मींत्री याींनी करनाींक 
२१ मय, २०१५ रोिी वा त्यासुमारास सवपू जिल््ाधमकारी याींना करलय, य् खरय ड य् काय, 
(५) असल्यास, उ्त डरयराच्या अनुषींगानय करनाींक ३१ मय, २०१५ अखयरपय त एक झा ककती 
ननमी िमा लाला ड य् व ककती कारखान्याींनी ्ा ननमी करला ना्ी व ज्या   कारखानय, 
कीं पन्यानी ननमी करला ना्ी त्याींच्यावर रासनानय कोझाती कायपूवा्ी कय ली वा करण्यात ययत 
ड य्, 
(६) नसल्यास, सवलींीाची कारझाय काय ड य्त ? 
  
श्री. सुभार् देसाई (०९-१२-२०१५) :(१) कें द्रीय कायद्यात अरी तरत र ना्ी. 
(२) रति न उद्् ावत ना्ी. 
(३) रति न उद्् ावत ना्ी. 
(४) रति न उद्् ावत ना्ी. 
(५) रति न उद्् ावत ना्ी. 
(६) रति न उद्् ावत ना्ी. 
  

___________ 
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धरण ाांव (जि.िक ाांव) शहरातील रेल्वे उंडाणपूलाच्या बाांधिामाबाबत 

  

(२२)  २००१५ (०७-०८-२०१५).   श्री. ुलाबराव पाटील (िक ाव ग्रामीण), श्री.किशोर पाटील 
(पाचोरा) :   सन्माननीय सावपूिननि बाांधिाम (सावपूिननि उपक्रम व कून) मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मरझागाींव (जि.िकगाींव) र्रातील रयल्वय उंशाझापुलासा क १२ को्ी न पयाींच्या ननसवरयला 
मींि री भमकाली अस न सरर कामाकिरता  यकय राराला २४ मक्न्याींची मुरत रयण्यात डली ्ोती, 
य् खरय ड य् काय, 

(२) असल्यास, त्यापैकह २२ मक्न्याींचा कालावमी उल्ला तरी अद्यापी उंशाझापुलाचय काम 
सींथगतीनय सुन  ड य्, सरर उंशाझापुलाचय ीाींमकाम रखशल्यामकुय वा्त कहची कदूशी ्ोत ड य्, य् 
्ी खरय ड य् काय, 
(३) असल्यास, याीाीत रासनानय चौकरी कय ली ड य्, चौकरीत काय डढक न डलय, 
(४) तसयच या रतिकरझाी िीाीरार असझााऱ्या व्य्तीींवर कोझाती कारवाई करण्यात डली ड य् 
वा ययत ड य्, 
(५) नसल्यास, सवलींीाची कारझाय काय ड य्त ? 
  

श्री. चांद्रिाांत पाटील (२७-१०-२०१५) :(१) अींरत: खरय ड य्. 
ननसवरा र्कम १२ को्ी काम प झापू करण्याची मुरत ३० मक्न्याींची ड य्. 
(२) रयल्वय सविागाचय काम प झापू लाल्याभरवाय त्यालगतचय काम सा.ीाीं. सविागास प झापू करता ययत 
नसल्यानय कामाची गती मींरावली ड य्. का्ी वयका वकझा रत्यावर वा्तुकहची कदूशी ्ोतय. 
सद्यजथतीत काम रतिगतीत अस न डशसेंीर, २०१५ पय त प झापू करण्याचय ननयोिन ड य्. 
(३), (४) व (५) रतिन उद्् ावत ना्ी. 
  

___________ 
  

चािण-राि ुंन र या दोन राष्ट् रीय महामा ापूवरील उंडाणपूल व 
 रस् त् याच ेचौपदरीिरण िरण्याबाबत 

  

(२३)  २०५२८ (३१-०७-२०१५).   श्री.सुरेश  ोरे (ाेड डकांदी) :   सन्माननीय सावपूिननि 
बाांधिाम (सावपूिननि उपक्रम व कून) मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) चाकझा-रािगुन नगर या रोन राष रीय म्ामागापूवरील ननयभमत ्ोझाा-या वा्तुक कदूशीवर 
उपाययोिना करण् यासा क उंशाझाप ल व र त् याचय चौपररीकरझा करण् याचा रति ताव रासनाच् या 
सवचारामीन ड य्, य् खरय ड य् काय, 
(२) असल् यास, सरर सवचारामीन रति तावावर ननझापूय घयतला ड य् काय व त् यानुषींगानय रासनानय 
कोझाती कायपूवा्ी कय ली वा करण् यात ययत ड य्, 
(३) अद्याप, रति तावावर ननझापूय घयतला नसल् यास, सवलींीाची कारझाय काय ड य्त ? 
  



सव.स. ८२ (16) 

श्री. चांद्रिाांत पाटील (२०-११-२०१५) :(१), (२) व (३) पुझाय-नाभरक राषरीय म्ामागपू क्र.६० (िुना 
५०) कक.मी. १२/१९० तय ४२/०० ्ी रािगुन नगर पय तची २९.८१ कक.मी. लाींीी चौपररी ड य्. या 
लाींीीच्या स्ापररीकरझााचा रतिकल्प सुसाध्यता अ्वाल मखु्य अभियींता राषरीय म्ामागपू, नवी 
मुींीई याींचय पत्र क्र.CE (NH/P-२/NH५०/(६०/१४६६/२०१५ कर.१०/७/२०१५ अन्वयय कें द्र रासनास 
सारर कय ला ड य्. सरर रतितावात चाकझा (कक.मी. ३२/००) ययथय नाझायकरवाशी-तकयगाव  चौक-
डींीय ाझा ययथय उंशाझापुलाचय ीाींमकाम समासवष् ड य्. 
      कें द्र रासनातरे्फ रतितावाची ताींत्रत्रक छाननी करण्यात ययत ड य्. 
  

___________ 
  

देशातील डठ राज्याांच्या नक्षलग्रस्त भा ाांचा िायापालट िरण्यासाठश रस्ते वविास िृनत 
डरााडा (ॲक्शन लॅन) तयार िरण्याबाबत 

  

(२४)  २०५६७ (१४-०८-२०१५).   श्री.सुननल प्रभू (हदांडोशी) :   सन्माननीय सावपूिननि 
बाांधिाम (सावपूिननि उपक्रम व कून) मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) रयरातील ड  राज्याींच्या नक्षलरामत िागाींचा कायापाल् करण्यासा क कें द्र रासनानय रतय 
सवकास कृनत डराखशा (ॲ्रन प्लॅन) तयार कय ला ड य् त्यामध्यय राज्यातील नक्षलरामत 
गशधचरोली ड झा गदूकरया जिल््याकरीता ककती न पयाींची तरत र कय ली ड य्, 
(२) असल्यास, या तरत रीींचा सवननयोग राज्य रासन करा रतिकारय करझाार ड य् त्याचा डरखशा 
तयार करण्यात डला ड य्, 
(३) असल्यास, सररची कामय ककती कालावमीत प झापू करण्याचय रासनास अपय्क्षत ड य् ? 
  
श्री. चांद्रिाांत पाटील (२७-१०-२०१५) :(१) व (२) ्ोय. 
     नक्षलरामत गशधचरोली जिल््याकरीता डर.डर.पी. ्प्प-२ अींतगपूत रतिामान् य (१) मध्यय 
न .३८०.८० को्ी रकमयचा व रतिामन्य (२) मध्यय न .१२०१.१० को्ी रकमयचा असा एक झा न . 
१५८१.९० को्ी रकमयचा रतय व प ल सवकासाचा कृती डराखशा कर.३/९/२०१५ रोिी कें द्र 
रासनास सारर कय ला ड य्. 
     गदूकरया जिल््यातील ्प्पा-२ अींतगपूत १७१.०० कक.मी. लाींीीचा र तय समुारण्याचा रतिताव 
कर.२१/८/२०१२ रोिी कें द्र रासनास सारर कय ला अस न अद्याप यास कें द्र रासनाची मींि री 
अरतिाप्त ड य्. 
     वरील कामाींना कें द्र रासनाकश न मींि री रतिाप्त लाल्यानींतर ती कामय कायापून्वीत करण्याची 
कायपूवा्ी करण्यात यईल. 
(३) कें द्र रासनाची मींि री रतिाप्त लाल्यानींतर उपलब्म तरत रीनसुार सररची कामय प झापू करण्यचय 
ननयोिन रा्ील. 
  

___________ 
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डहदवासीांसाठश प्रत् येि जिल् ्यात स् पधापू पतरक्षा प्रमशक्षण िें द्र सुं िरण् याबाबत 
  

(२५)  २०८२१ (३१-०७-२०१५).   श्री.वविय औटी (पारनेर), श्री.वभैव वपचड (अिोले), 
श्री.अवधूत तटिरे (श्रीवधपून), श्री.रमेश िदम (मोहोक), श्री.जितेंद्र डव् हाड (मुांब्रा िकवा) :   
सन्माननीय डहदवासी वविास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१)  डकरवासीींसा क रतित् ययक जिल् ्यात  पमापू पिरक्षा रतिभरक्षझा कें द्र सुन  करण् याचा  ननझापूय 
रासनानय घयतला ड य् , य् खरय ड य् काय, 
(२) असल् यास, रतिभरक्षझा कें द्र सुन  करण् यासा क रासनानय डतापय त ककती ननमी उपलब् म कन न 
करला ड य्, 
(३) असल्यास, उ्त रतिभरक्षझा कें द्राला रासनानय ८१ लाख ५६ ्िार १६ न पयाचा ननमी करला 
नसल् यानय कें द्राचय कामकाि ीींर पशलय ड य्, य् ्ी खरय ड य् काय, 
(४) तसयच, गशधचरोलीत गदूशवाना सवद्यापी ातील शॉ.ीाीासा य्ी डींीयशकर  पमापू मागपूररपून 
कें द्राला रासनानय ननमी न करल्यामुकय उ्त सवद्यापी  ीींर पशलय असल्याचय  कर.२८/४/२०१५ 
रोिी वा त् या सुमारास ननररपूनास डलय, य् खरय ड य् काय, 
(५) असल् यास, यारतिकरझाी रासनानय चौकरी कय ली ड य् काय, त्यात काय डढक न डलय ड य् 
तसयच सरर कें द्र रतित् यक्षात सुन  करण् याच् यादृष्ष ्ीनय रासन कोझाती कायपूवा्ी कय ली वा करण्यात 
ययत ड य् 
(६) नसल्यास, सवलींीाची कारझाय काय ड य्त ? 

श्री. ववष्ट् णु सवरा (०७-१२-२०१५) :(१), (२), (३) व (४) डकरवासी सवकास सविागाच्या करनाींक 
१५.०७.२०१४ च्या रासन ननझापूयान्वयय राज्यातील अनुस धचत िमातीच्या सवद्यार्थया ना सींघ 
लोकसयवा डयोग / म्ाराषर लोकसयवा डयोग याींच्याकश न घयण्यात ययझााऱ्या अनकु्रमय िारतीय 
रतिरासकहय सयवा व राज्य रतिरासकहय सयवा पमापू प वपू पिरक्षाींसा क पुझाय सवद्यापी , उत्तर 
म्ाराषर सवद्यापी , िकगाींव, शॉ.ीाीासा य्ी डींीयशकर मरा वाशा सवद्यापी , औरींगाीार, सींत 
गाशगयीाीा अमरावती सवद्यापी , अमरावती, गदूशवाना सवद्यापी , गशधचरोली, राषरसींत 
तुकशोिी म्ाराि सवद्यापी , नागप र, वामी रामानींर तीथपू मरा वाशा सवद्यापी , नाींरयश व 
सोलाप र सवद्यापी , सोलाप र, शॉ.ीाीासा य्ी डींीयशकर सींरोमन व रतिभरक्षझा सींथा (ीा्ी), पुझाय 
ययथय २५ सवद्याथी व यररा, पुझाय ययथय १० सवद्यार्थया ना रतिभरक्षझा रयण्यात ययतय. याकिरता ररवषी 
न . १८३.२७ लक्ष ात्या खचापूस मान्यता रयण्यात डली ड य्. 
     या रतिभरक्षझा कायपूक्रमाची अींमलीिावझाी ीा्ी, पुझाय याींचयमार्फपू त करण्यात ययतय. या 
रतिभरक्षझा कें द्रामध्यय रतिवयर पात्रता पिरक्षा (CET) द्वारय उत्तीझापू सवद्यार्थया ना रतिवयर रयण्यात 
ययतो. सन २०१४-१५ या वषीचा रतिभरक्षझााकरीता रतिवयर पात्रता पिरक्षयमध्यय र्फ्त २ सवद्यार्थया ना 
३०% पयक्षा िात गुझा रतिाप्त लालय. त्यानुषींगानय रतित्ययक रतिभरक्षझा कें द्रावर सवद्यार्थया ना रतिभरक्षझा 
न रयता, ीा्ी, पुझाय याींनी सारर कय लयल्या गुझावत्ता यारीनुसार चाकझाी पिरक्षयत कमाल गुझा 
रतिाप्त लालयल्या कें द्रनन्ाय सींख्ययनुसार उमयरवाराींची रतिभरक्षझााकिरता ननवश कन न सवपू कें द्रातील 
एक झा ५४ उमयरवाराींना ीा्ी, पुझाय ययथय रतिभरक्षझा रयण्याीाीत ककसवण्यात डलय ड य्. यासा क 
ीा्ी, पुझाय या सींथयस न .७०,९७,७५०/- ातका ननमी उपलब्म कन न रयण्यात डला. तसयच यररा, 
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पुझाय या सींथयस सींघ लोकसयवा रतिभरक्षझा कायपूक्रम रतिभरक्षझाासा क १० सवद्यार्थया च्या 
रतिभरक्षझाासा क न .१८,८०,०००/- ातका ननमी उपलब्म कन न रयण्यात डला. 
(५) व (६) रतिन उद्् ावत ना्ी. 
  

___________ 
  

राज्यातील औद्योध ि वसाहतीांना सबसीडी देण्याबाबत 
  

(२६)  २१२२७ (३१-०७-२०१५).   श्री.सांदीप नाईि (ऐरोली), श्री.रमेश िदम (मोहोक), 
श्री.पाांडुरां  बरोरा (शहापूर), श्री. णपत  ायिवाड (िल्याण पूवपू), श्री.जितेंद्र डव् हाड (मुांब्रा 
िकवा) :   सन्माननीय उद्यो  मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यात औद्योधगक वसा्तीसा क रयिारच्या राज्यातील वीियचय रर ड झा म्ाराषरातील 
वीियचय रर यात मोयाया रतिमाझाात तर्फावत असल्यानय सवरिापूतील ्ील कीं पन्या मध्यरतिरयर व 
छत्तीसगश ययथय उिारण्याचा ननझापूय कीं पन्या मालकाींनी घयतला ड य्, य् खरय ड य् काय, 
(२) असल्यास, उ्त रतिकरझाी रासनामार्फपू त चौकरी कय ली ड य् काय, 
(३) असल्यास, चौकरीत काय डढक न डलय व त्यानुसार म्ाराषरात सुन  असलयल्या कीं पन्या 
राज्यात रा्ाव्यात म््झा न औद्योधगक वसा्तीींना सीसीशी रयझायीाीत रासनानय पुढय कोझाती 
कायपूवा्ी कय ली वा करण्यात ययत ड य्, 
(४) नसल्यास, सवलींीाची कारझाय काय ड य्त ? 
  

श्री. सुभार् देसाई (०५-०१-२०१६) :(१) म्ाराषरातील वीिरर सुकृतररपूनी ातर राज्याींच्या 
तुलनयत िात करसत असलय तरी सवरिापूतील ्ील कीं पन्या मध्यरतिरयर व छत्तीसगश ययथय 
उिारण्याचा ननझापूय कीं पनी मालकाींनी घयतल्याीद्दलची माक्ती या कायापूलयात उपलब्म ना्ी. 
(२) व (३) याीाीत रासन ननझापूय कर.२९/०९/२०१५ अन्वयय सवरिपू, मरा वाशा सविागातील 
उद्योगाींना पुरसवल्या िाझााऱ्या सवियच्या रराचय सुसुत्रीकरझा व तद्अनुषींधगक ीाीीींवर अ्यास 
करण्यासा क १५ सरयाींची सभमती गक त करण्यात डली ड य्. 
(४) रतिन उद्् ावत ना्ी. 
  

___________ 
  

भांडारा जिल् ्यातील राष्ट् रीय महामा ापूवर मो या प्रमाणात लालेली वकृ्षतोड 
  

(२७)  २१५०० (३१-०७-२०१५).   श्री.रािेश िाशीवार (सािोली) :   सन्माननीय सावपूिननि 
बाांधिाम (सावपूिननि उपक्रम व कून) मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) िींशारा जिल् ्यातील राष रीय म्ामागापूवर ्ोझाारी सवकास कामय, र ता चौपररीकरझााचय 
काम, म्ामागा वर रतिकल् प उिारझाी डरी कारझााींनी मोयाया रतिमाझाात वकृ्षतोश करण् यात ययत 
अस न नागिरकाींना ग् लोील वाभम ग सारख् या सम याींना तदूश द्यावय लागत असल् याचय ननररपूनास 
डलय ड य्, य् खरय ड य् काय, 
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(२) असल् यास, सवकासकामाच् या डश ययझाारय वकृ्ष तोशण् यासा क सींीींधमत सविागाची परवानगी 
घयण् यात ययतय, परींतु परवानगीच् या व् यनतिर् त्ी रयकशो वकृ्षाींची अनाधमकृत तोश ्ोत असल् याचय 
मा य् ि न, २०१५ च् या सुमारास ननररपूनास डलय ड य्, य् खरय ड य् काय, 
(३) असल् यास, अवैम वकृ्षतोशीला डका घालण् यासा क कायद्यात सुमारझाा कन न वकृ्षतोशीचय 
ननयम क ोर करण् यासा क रासनानय कोझाती कायपूवा्ी कय ली ड य् वा करण्यात ययत ड य् 
(४) नसल् यास, सवलींीाची कारझाय काय ड य्त ? 
  

श्री. चांद्रिाांत पाटील (२०-११-२०१५) :(१) व (२) िींशारा जिल् ्यातील राष रीय म्ामागापूवर  
रत्याच्या सुमारझााींकरीता ्ोझाारी वकृ्षतोश ्ी सक्षम रतिाधमकरझााच्या मींिुरीनींतरच करण्यात ययत 
असल्याचय रतिकल्प सींचालक, िारतीय राषरीय रािमागपू रतिाधमकरझा, नागप र याींनी ककसवलय ड य्. 
(३) व (४) रतिन उद्् ावत ना्ी. 
  

___________ 
  

ााम ाांव ते धचाली (जि.बुलढाणा) हा रस्ता राष्ट्रीय महामा ापूचा 
 भा  म्हणून घोवर्त िरण्याबाबत 

  

(२८)  २१६५५ (३०-०७-२०१५).   श्री.डिाश फुां डिर (ााम ाांव) :   सन्माननीय सावपूिननि 
बाांधिाम (सावपूिननि उपक्रम व कून) मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) खािगी करझाातींगपूत असलयला िालना-ीयराका-धचखली (िाग-१) ची सींप झापू लाींीी राषरीय 
म्ामागापूचा िाग घोसषत लाला असल्यामकुय सरर रता कें द्र रासनाचय सशक पिरव्न 
सविागाकशय ्ताींतरीत करण्यात डला ड य्, य् खरय ड य् काय, 
(२) असल्यास, याममील धचखली तय खामगाींव (िाग-२) ्ी लाींीी राषरीय म्ामागापूच्या 
िागामध्यय समासवष् करण्याीाीत रासनानय कोझाती कायपूवा्ी कय ली वा करण्यात ययत ड य्, 
(३) नसल्यास, सवलींीाची कारझाय काय ? 
  

श्री. चांद्रिाांत पाटील (२०-११-२०१५) :(१) व (२) िालना-ीयराका-धचखली ्ी लाींीी राषरीय 
म्ामागपू क्र ७५३ अ चा िाग म््झा न घोसषत लालयली ड य्. तथासप, सरर लाींीी कें द्र रासनाचय 
सशक पिरव्न सविागाकशय ्ताींतरीत करण्यात डलयली ना्ी. 
धचखली तय खामगाींव ्ी लाींीी राषरीय म्ामागपू म््झा न घोसषत करण्याीाीतचा रतिताव मुख्य 
अभियींता, राषरीय म्ामागपू (सा.ीाीं.), नवी मुींीई याींचयकश न मागसवण्यात डला ड य्. 
(३) रतिन उद्् ावत ना्ी. 
  

___________ 
  

फेिरी (ता.भुसावक,जि.िक ाांव) येथील  ावािवक फेिरी तन् रास् रक् चर  
प्रा.मल. या िां पनीव्दारे सोई सुववधा ममकणेबाबत 

  

(२९)  २१७२३ (३१-०७-२०१५).   श्री.सांिय साविारे (भुसावक) :   सन्माननीय सावपूिननि 
बाांधिाम (सावपूिननि उपक्रम व कून) मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) र्फय करी (ता.िसुावक,जि.िकगाींव) ययथील गावािवक र्फय करी ान् रा र् चर रतिा.भल. या 
कीं पनीद्वारय ्ोल वसुली करण् यात ययतय, य् खरय ड य् काय, 
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(२) असल् यास, ्ोल वसुली कीं पनी द्वारय र त् याची रनु  ती वा रयखिाल न करता तसयच ्ोाींग 
व् ्ॅन उपलब्म नसल् याची ीाी मा य् मय, २०१५ मध्यय वा त्याररम् यान ननररपूनास डली, य् खरय 
ड य् काय, 
(३) असल्यास, उ् त ीाी १ व २ नुसार चौकरी करण् यात डली ड य् काय, 
(४) असल् यास, चौकरीच् या अनुषींगानय सोई सुसवमा वा्न चालकाींना न पुरवझााऱ्या  यकय रारावर 
रासनानय कोझाती कारवाई कय ली ड य् वा करण्यात ययत ड य्, 
(५) नसल् यास, सवलींीाची कारझाय काय ड य्त ? 
  

श्री. चांद्रिाांत पाटील (२०-११-२०१५) : (१) ्ोय. 
     नागप र-सुरत-मुकय राषरीय म्ामागपू क्र.६ वर र्फय करी गावािवकील रयल्वय उंशाझापलु व 
पोचरत्याचय काम कें द्र रासनाच्या अखत्यारीत अस न त्यावर र्फय करी ान्रार्चर रतिा.भल. 
याींचयमार्फपू त पथकर वसुली रतिगतीत ड य्. 
(२), (३) व (४) ्ोईंग व््ॅन नसल्याची ीाी खरी ड य्. सद्यजथतीत सींीींधमत कीं पनी रत्याची 
रयखिाल व ककरकोक रनु ती रत्याच्या पषृ िागावर पशलयलय खंशय िन न करत ड य्. याीाीत 
चौकरी कन न पावसायायानींतर रत्याचय नुतनीकरझा कन न रता वा्तुकहस योग्य  यवझायीाीत 
सींीींधमत  यकय रारास नो्ीस करली ड य्. तसयच वा्नचालकाींना वैयज्तक सुसवमा 
उरा.रतिथमोपचार, ्ोईंग व््ॅन ा. पुरसवझाय ीाीत डरयभरत कय लय ड य् व त्याीाीतचा पा पुरावा 
करण्यात ययत ड य्. 
(५) रतिन उद्् ावत ना्ी. 
  

___________ 
  

हहां ोली जिल् ्यातील वसमत-लोहरा ाुदपू ही बस सेवा मा ील 
 दोन महहन् याांपासून बांद असल्याबाबत 

  

(३०)  २२०४९ (१३-०८-२०१५).   श्री.ियप्रिाश मुांदडा (बसमत) :   सन्माननीय सावपूिननि 
बाांधिाम (सावपूिननि उपक्रम व कून) मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) क्ींगोली जिल् ्यातील वसमत-लो्रा खुरपू ्ी ीस सयवा मागील रोन मक्न् याींपास न ीींर 
ड य्, य् खरय ड य् काय, 
(२) असल्यास, लो्रा व डि ीाि च् या पिरसरातील मखु् यत् वय सवद्यार्थ या ना राकयत िाण् यासा क 
ीस भरवाय अन् य वा्नाची सोय ना्ी, य् खरय ड य् काय, 
(३) असल् यास र ता नारनु  त असल् यामकुय ्ी ीससयवा ीींर लालयली ड य् तसयच नागिरकाींनी 
सतत मागझाी कन न्ी अद्याप रता रनु  त करण् यात डलयला ना्ी, य् ्ी खरय ड य् काय, 
(४) असल् यास, सवद्यार्थ या ची ्ोझाारी गैरसोय र र करण् यासा क तात् काक र ता रनु  त कन न 
ीससयवा प वपूवत चाल  करण् याीाीत रासनाकश न कोझाती उपाययोिना कय ली वा करण् यात ययझाार 
ड य्, 
(५) नसल् यास, सवलींीाची कारझाय काय ड य्त ? 
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श्री. चांद्रिाांत पाटील (२९-१०-२०१५) :(१) ्ोय. 
(२) ्ोय. 
(३) सद्य:जथतीत सरर मागापूची तात्पुरती रनु ती कन न ीससयवा सुन  करण्यात डली ड य्. 
(४) रत्याची तात्पुरती रनु ती कन न ीससयवा प वपूवत सुन  करण्यात डली ड य्. 
(५) रतिन उद्् ावत ना्ी. 
  

___________ 
  

परभणी जिल््यातील लरीिवक येथील लेंडी ओढ्यावर नव्यानेच उभारण्यात 
 डलेल्या पुलाला िठड ेनसल्याबाबत 

  

(३१)  २२८७२ (३१-०७-२०१५).   डॉ.राहूल पाटील (परभणी) :   सन्माननीय सावपूिननि 
बाांधिाम (सावपूिननि उपक्रम व कून) मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) परिझाी जिल््यातील लरीिवक ययथील लेंशी ओढ्यावर नव्यानयच उिारण्यात डलयल्या 
पुलाला क शयच नसल्याचय नुकतयच मा य् मय, २०१५ मध्यय वा त्या सुमारास ननररपूनास डलय 
ड य्, य् खरय ड य् काय, 
(२) असल्यास, सरर पुलाला क शयच नसल्यामुकय अपघातात वाढ लाली अस न का्ी करवसाींप वी 
एक ीैल ओढा पात्रात कोसक न त्याचा मतृ्य  लाला, य् ्ी खरय ड य् काय, 
(३) असल्यास, पुलाच्या रोन््ी ीािुींनी क शय उिारण्यात यावयत अरी मागझाी थाननक 
पिरसरातील वा्नमारकाींकश न ्ोत ड य्, य् ्ी खरय ड य् काय, 
(४) असल्यास, याीाीत रासनानय पा्झाी कय ली ड य्, त्यात काय डढक न डलय, 
(५) तद्नुसार रासन तरावर कोझाती कायपूवा्ी कय ली वा करण्यात ययत ड य्, नसल्यास 
सवलींीाची कारझाय काय ड य्त ? 
  
श्री. चांद्रिाांत पाटील (२९-१०-२०१५) :(१) अींरत: खरय ड य्. 
(२) या कायापूलयास अवगत ना्ी. 
(३) य् खरय ना्ी. 
(४) क्षयत्रत्रय अधमकाऱ्याींमार्फपू त पा्झाी करण्यात डली. सरर पुल ्ा ीुशीत पध्रतीचा असल्यानय 
पुलाला प्कय  क शय ीाींमण्यात डलयलय ना्ीत. तथासप, सुर्क्षततयच्या दृष्ष्ीनय पलुाच्या रोन््ी 
ीाि स ०.७५ मी. उींचीचय सपलसपू ीाींमण्यात डलय ड य्त. पुल सुजथतीत अस न पुलावन न 
वा्तुक सुरकीत चाल  ड य्. 
(५) सरर प ल ीुशीत पध्रतीचा असल्यानय पुलावर collapsible steel railing डवयक अस न 
ननमी मींि री व ननकषाच्या अमीन पुढील कायपूवा्ी करण्यात ययईल. 
  

___________ 
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परभणी तालुक्यातील (जि.परभणी) टािकी िुां . ते नाांदापूर या दोन  ावादरम्यान असणाऱ्या 
परभणी-जिांतूर या राज्य रस्त्यावर मो या प्रमाणात ांड ेअसल्याबाबत 

 
  

(३२)  २२८७५ (१४-०८-२०१५).   डॉ.राहूल पाटील (परभणी) :   सन्माननीय सावपूिननि 
बाांधिाम (सावपूिननि उपक्रम व कून) मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) परिझाी तालु्यातील (जि.परिझाी) ्ाककी कुीं . तय नाींराप र या रोन गावाररम्यान 
असझााऱ्या परिझाी-जिींत र या राज्य रत्यावर मोयाया रतिमाझाात खंशयाींचय साम्राज्य असल्याचय 
नुकतयच मा य् मय, २०१५ मध्यय ननररपूनास डलय ड य्, य् खरय ड य् काय ड य्, 
(२) असल्यास, सरर रत्यावरील खंशयामुकय रचुाकहस् चारचाकह वा्नमारकाींना मो क कसरत 
करीत वा्नय चालवावी लागत ड य्त, य् ्ी खरय ड य् काय, 
(३) असल्यास, यासींरिापूत थाननक लोकरतिनतननमीींनी सींीींधमत सविागाकशय सातत्यानय तक्रारी / 
पत्रव्यव्ार कन न्ी अद्याप कोझातीच कायपूवा्ी करण्यात डलयली ना्ी, य् ्ी खरय ड य् काय, 
(४) असल्यास, याीाीत रासनानय पा्झाी कय ली ड य् काय, त्यात काय डढक न डलय, 
(५) तद्नुसार रासन तरावर कोझाती कायपूवा्ी करण्यात डली वा ययत ड य्, नसल्यास, 
सवलींीाची कारझाय काय ड य्त ? 
  
श्री. चांद्रिाांत पाटील (२९-१०-२०१५) : (१) ्ोय, अींरत: खरय ड य्. 
(२) य् खरय ना्ी. 
(३) य् खरय ना्ी. 
(४) कायपूकारी अभियींता याींनी कर.२५.८.२०१५ रोिी पा्झाी कय ली अस न ककमी १०२/००० तय 
ककती १०३/००० या एक ककमी लाींीीत खंशय असल्याचय डढक न डलय ड य्. 
(५) ्ाककी तय नाींराप र या रत्याचय शाींीरी न तनीकरझा सन २०१५-१६ मध्यय रतितासवत 
करण्यात डलयलय ड य्. मींि री व ननमी रतिाप्त ्ोताच काम प झापू करण्यात ययईल. 
  

___________ 
  

िक ाांव, धुके, नांदरुबार व नामशि जिल््यातील  
डहदवासाांच्या वैयजक्ति दाव्याबाबत 

  

(३३)  २३०१० (१७-०८-२०१५).   श्री. ुलाबराव पाटील (िक ाव ग्रामीण) :   सन्माननीय 
डहदवासी वविास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) वन िभमनी भमकण्यासा क वन ््क मान्य करझाय अधमननयम २००६ नुसार िकगाींव, मुकय, 
नींररुीार व नाभरक जिल््यातील ककती डकरवासीींचय वैयज्तक रावय रतिरासनास मा य् माचपू, 
२०१५ पय त रतिाप्त लालय, य् खरय ड य् काय 
(२) असल्यास, सरर वैयज्तक राव्यापैकह ककती राव्याींना मान्यता रयण्यात डली ड य्, 
(३) असल्यास, उवपूिरत राव्याींना मान्यता रासन कमी रयझाार ड य्त ? 
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श्री. ववष्ट् णु सवरा (०७-१२-२०१५) :(१) व (२) वन््क कायरा, २००६ अींतगपूत मा य् माचपू, २०१५ 
अखयर िकगाींव, मुकय, नींररुीार व नाभरक जिल््यातील वैयज्तक राव्याींची वतुजथती 
खालीलरतिमाझाय :- 

अ.क्र. 
 

जिल््याींचय नाव 
 

वैयज्तक रतिाप्त रावय 
 

वैयज्तक मान्य रावय 
 

१ 
 

िकगाींव 
 

७१४० 
 

१७७३ 
 

२ 
 

मुकय 
 

२१७५३ 
 

१४२०६ 
 

३ 
 

नींररुीार 
 

३९६१५ 
 

८६८४ 
 

४ 
 

नाभरक 
 

५०४४३ 
 

१७५७४ 
 

 
(३) रतिलींत्रीत वैयज्तक रावय डशसेंीर, २०१५ अखयर ननप्ारा करण्याीाीत सींीींधमत जिल््ाधमकारी 
याींना स चना रयण्यात डल्या ड य्त. 
  

___________ 
  

सातारा जिल््यातील मशरवक बारामती रस्त्याच्या चौपदरीिरणाच्या िामाबाबत 
  

(३४)  २३४२० (०३-०८-२०१५).   श्री.ियिुमार  ोरे (माण), श्री.अममन पटेल (मुांबादेवी), 
श्री.वविय वडटे्टीवार (ब्रम्हपूरी) :   सन्माननीय सावपूिननि बाांधिाम (सावपूिननि उपक्रम 
व कून) मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) सातारा जिल््यातील भररवक ीारामती रत्याचय चौपररीकरझााचय काम रखशल्यामुकय या 
रत्यावर वारींवार ल्ान मो य अपघात ्ोव न त्यात अनयक ननरापराम रतिवाराींचा मतृ्य  ्ोव न 
अनयकिझा गींिीर िखमी ्ोत असल्याच्या घ्ना वारींवार घशतच असल्याचय मा य् एसरतिल, मय, 
२०१५ रोिी वा त्या सुमारास डढक न डलय, य् खरय ड य् काय, 
(२) असल्यास, सरर  ् रत्याींच्या चौपररीकरझााचय काम लवकरात लवकर प झापू करण्याीाीत 
तसयच या रत्याींच्या चौपररीकरझााच्या कामास कररींगाई व ्ाका्ाक करझााऱ्या 
डयव््ीडरसीएल कीं पनीवर कारवाई करण्याीाीत रासनानय कोझाती कायपूवा्ी कय ली वा 
करण्यात ययत ड य्, 
(३) अद्याप, कायपूवा्ी कय ली नसल्यास, सवलींीाची कारझाय काय ड य्त ? 
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श्री. चांद्रिाांत पाटील (०२-११-२०१५) :(१) य् खरय ड य्. 
     तथासप, सरर रत्यावर लालयलय ी्ुताींरी अपघात य् वा्तुकहच्या ननयमाींचय पालक न 
कय ल्यामुकय लालय असल्याचय पोलीस सविागाच्या अ्वालावन न करस न ययतय. 
(२) रत्याच्या चौपररीकरझााचय काम ि सींपारनाअिावी प झापू ्ोण्यास सवलींी ्ोत ड य्. 
ि सींपारन रतिकक्रया प झापू कन न रत्याचय काम िलरगतीनय करण्याीाीत रासनाचय ननयोिन ड य्. 
तसयच रता वा्तुकहकिरता सुजथतीत  यवण्यासा क रत्याची रयखिाल रनु ती उद्योगिकाींच्या 
खचापूनय व िोखमीनय सविागामार्फपू त करण्यात ययत ड य्. 
(३) रतिन उद्् ावत ना्ी. 
 

___________ 
  

 
पुणे जिल् हा-मावक तालुक् यातील लोह ड ते दधुधवरे रस् त् याची लालेली दरुवस्था 

  

(३५)  २४२६१ (१७-०८-२०१५).   श्री.सांिय (बाका) भे ड े(मावक) :   सन्माननीय सावपूिननि 
बाांधिाम (सावपूिननि उपक्रम व कून) मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) पुझाय जिल् ्ा-मावक तालु् यातील लो्गश तय रधुमवरय र त् याची ररुव था लाली ड य्, य् खरय 
ड य् काय, 
(२) असल् यास, र त् यावरील खशी, शाींीर ननघाल्यामुकय या र त् यावर मो य खंशय पशलय ड य्त, 
र त् याच् या साईश पट्टीची खशी वा्ुन गयल् यानय कशयचय रगशयगो य् उघशय पशलय ड य्त य् ्ी खरय ड य् 
काय, 
(३) असल् यास, ्ा र ता तीर उ उताराचा असल् यानय वा्नचालकाींना खशंयातुनच वा् काढत 
घा् चढावय व उतरावय लागत असनु यातुन मो क रघुप्ू ना घशु रकतय य् ्ी खरय ड य् काय, 
(४) असल् यास, ्ा र ता रनु  तीसा क सावपूिननक ीाींमकाम सविागाच् या वतीनय ननमीची तरतुर 
कय ली ड य् काय, 
(५) असल् यास, रनु  तीचय काम पझुापू करण्यासा क कोझाती कायपूवा्ी कय ली वा करण्यात ययत ड य्, 
(६) नसल् यास, सवलींीाची कारझाय काय ड य्त ? 

श्री. चांद्रिाांत पाटील (२०-११-२०१५) :(१) अींरत: खरय ड य्. 
(२) अींरत: खरय ड य्. 
(३) अींरत: खरय ड य्. 
(४) ्ोय. 
(५) रतय सवकास डराखशा सन २००१-२०२१ अन्वयय कालापू िािय लो्गश तय रधुमवरय खीींश रता 
्ा रतिमुख जिल््ा मागपू क्र.२५ रिापूचा अस न रत्याची एक झा लाींीी १५/४०० कक.मी. ड य्. कालापू 
िािय लो्गश तय रधुमवरय खीींश रता सुमारझाा करझाय कक.मी. १०/०० तय १५/४०० य् काम सन 
२०१४-२०१५ च्या अथपूसींकल्पामध्यय समासवष् करण्यात डलयलय अस न सरर रत्याचा िाग 
कक.मी. १३/७०० तय १५/४०० या लाींीीतील ९०० मी्र लाींीीमध्यय रता सुमारझाा करझाय काम 
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रतितासवत ड य्. सरर काम ननसवरा तरावर ड य्. तसयच उवपूरीत रत्याचय शाींीरी पषृ िागाचय 
खंशय िरण्याचय काम रतिगतीत ड य्. 
(६) रतिन उद्् ावत ना्ी. 
  

___________ 
  

तके ाव स्टेशन (ता.मावक,जि.पुणे) येथे उंडाणपूल बाांधण्याबाबत 
  

(३६)  २४२६४ (०४-०८-२०१५).   श्री.सांिय (बाका) भे ड े(मावक) :   सन्माननीय सावपूिननि 
बाांधिाम (सावपूिननि उपक्रम व कून) मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) मावक (जि.पुझाय) तालु्यातील तकयगाव  य्रन चौक तय माकवाशीपयपूत रोिच्या ्ोझााऱ्या 
वा्त क कदूशीमुकय नागिरक त्रत लालय ड य्त, य् खरय ड य् काय, 
(२) असल्यास, उसय  खींश तय माकवाशीपय त चौपररी उंशाझाप ल ीाींमण्याचय सा.ीाीं.सविागानय 
ननजचत कय लय अस न, तरा वन पाचय रतिनतज्ञापत्र मा.उच्च न्यायालय, मुींीई ययथय सारर कय लय 
ड य्, य् ्ी खरय ड य् काय, 
(३) असल्यास, न्यायालयाच्या डरयराची रखल घयऊन ीाींमकाम खात्यानय उंशाझाप ल ीाींमण्याचय 
रतिनतज्ञापत्र सारर कय लय अस न, तीन वषापूत प झापू करण्याची ्मी न्यायालयाला करली ड य्. परींत ु
एक वषापूचा कालावमी ्ोण्यास अवघा एक मक्ना ीाकह असतानारयखील कामाला अद्याप 
सुन वात लालयली ना्ी, य् ्ी खरय ड य् काय, 
(४) असल्यास, उंशाझापुलाच्या मींि री व ननमीीाीत सद्य:जथती काय ड य् ? 
  
श्री. चांद्रिाांत पाटील (०२-११-२०१५) :(१), (२) व (३) ्ोय, य् खरय ड य्. 
(४) खािगीकरझााींतगपूत “ीाींमा वापरा व ्ताींतिरत करा” या तत्वावर तकयगाव तय चाकझा 
कक.मी ०.०० तय कक.मी. २४.०० या लाींीीचय स्ापरीकरझा/चौपररीकरझा करझाय या रतिकल्पात 
तकयगाव ययथील उंशाझापुलाचा समावयर कन न रतिकल्पाची ताींत्रत्रक व डधथपूक सुसाध्यता 
तपासण् यात ययत ड य्. सरर रतिकल्प खािगीकरझााींतगपूत सुसाध्य न लाल्यास ननमीची 
उपलब्मता व कामाची ननकश सवचारात घयऊन सरर रतिकल्पाचय काम ातर योिनयत न ्ाती 
घयण्याचय रतितासवत ड य्. 
  

___________ 
  

भड ाांव (जि.िक ाांव) येथील ध रणा नदीवरील पलूाच ेमसमेंट िठड ेतुटल् याबाबत 
  

(३७)  २४३८० (३१-०७-२०१५).   श्री.किशोर पाटील (पाचोरा) :   सन्माननीय सावपूिननि 
बाांधिाम (सावपूिननि उपक्रम व कून) मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) िशगाींव (जि.िकगाींव) ययथील तीन तालु् याींना िोशझाारा धगरझाा नरीवरील पलुाला ५७ वष े
लाली अस न पुलावरील भसमें् क शय तु्ल् यानय या पलुाचा सावपूिननक ीाींमकाम सविागामार्फपू त 
सव् ्े कन न तसा अ्वाल रासनास सारर कय ला ड य्, य् खरय ड य् काय, 
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(२) असल् यास, या अ्वालानुसार या पलुाच् या कामाकिरता ककती ननमीची डव यकता ड य्, 
तसयच सररचा ननमी रासन करारतिकारय उपलब् म कन न रयझाार ड य्त, 
(३) असल् यास, धगरझाा नरीवरील या प लाचय काम ककती कालावमीत प झापू करण्यात ययझाार ड य्, 
(४) असल्यास, रासनानय कोझाती कायपूवा्ी कय ली वा करण्यात ययत ड य्, 
(५) नसल्यास, सवलींीाची कारझाय काय ड य्त ? 
  

श्री. चांद्रिाांत पाटील (२७-१०-२०१५) :(१) य् खरय ना्ी. 
     धगरझाा नरीवरील या पुलाचय  ीाींमकाम सन १९५८ मध्यय लालयलय अस न ्ा प ल High 
Level submersible रतिकारचा असल्यानय सरर पुलास रयलीींगकिरता ीींरीत क ंयाऐविी 
कॉक्रह्चय खाींी व साखकी अरी तरत र ड य्. सरर कॉक्रह्चय खाींी तु्लयलय नस न सुजथतीत 
ड य्त. त्यामुकय रनु तीचा कोझाता्ी रतिताव ना्ी. 
(२), (३), (४) व (५) रतिन उद्् ावत ना्ी. 
  

___________ 
  

पेठ (ता.डांबे ाव, जि.पुणे) हद्दीतील पुणे-नामशि राष्ट् रीय महामा ापूच े 
ांं दीिरण व भसूांपादन िरण्याबाबत 

  

(३८)  २४५०५ (३१-०७-२०१५).   श्री.हदलीप वकस-ेपाटील (डांबे ाव), श्री.रमशे िदम (मोहोक), 
श्री.जितेंद्र डव् हाड (मुांब्रा िकवा) :   सन्माननीय सावपूिननि बाांधिाम (सावपूिननि उपक्रम 
व कून) मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) पय  (ता.डींीयगाव, जि.पुझाय) ्द्दीतील पुझाय-नाभरक राष रीय म्ामागापूचय न ीं रीकरझा व ि सींपारन 
अयोग् य पध् रतीनय रासन करीत असल् यानय त् यासवरोमात तयथील रयतक-याींनी सवरोम ररपूसवला 
ड य्, य् खरय ड य् काय, 
(२) असल् यास, राष रीय म्ामागापूचय पय  ्द्दीतील र ता न ीं रीकरझा करताींना रयतक-याींना 
ि सींपारन लालयल् या िभमनीला योग् य िाव भमकावा तसयच र त् याच् या रोन् ्ी ीाि नय समसमान 
न ीं रीकरझा करावय अरी मागझाी तयथील रयतक-याींनी कय ली, य् ्ी खरय ड य् काय, 
(३) असल् यास, याीाीत रति न िाग (२) ममील रासनानय कोझाती कायपूवा्ी कय ली वा करण् यात 
ययत ड य्, 
(४) नसल् यास, सवलींीाची कारझाय काय ड य्त ? 

श्री. चांद्रिाांत पाटील (२०-११-२०१५) :(१) पुझाय जिल््यातील खयश तय भसन्नर राषरीय म्ामागपू 
क्र.५० च्या चौपररीकरझााकरीता िभमनीच्या ि सींपारनास रयतकऱ्याींनी सवरोम ररपूसवला य् खरय 
ड य्. परींतु सरर ि सींपारन रतिचभलत राषरीय म्ामागपू ि सींपारन कायरा १९५६ (Land 
Acquisition NH Act १९५६)  अींतिुपूत असलयल्या तरत रीनुसार तसयच कें द्रीय ि तल पिरव्न 
व रािमागपू मींत्रालय (Ministry Road Transport and Highways) याींनी डख न करलयल्या 
स चनयनुसार करण्यात ययत असल्याचय रतिकल्प सींचालक राषरीय रािमागपू रतिाधमकरझा नाभरक 
याींनी ककसवलय ड य्. 
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(२) य् खरय ड य्. 
(३) राषरीय म्ामागापूच्या न ीं रीकरझााकरीता लागझाारय ि सींपारन राषरीय म्ामागपू ि सींपारन 
कायरा १९५६ च्या तरत रीनुसार ्ोत ड य्. ि सींपारन लालयल्या िभमनीचा मोीरला ि सींपारन 
सक्षम रतिाधमकरझा (CALA) याींचयमार्फपू त First Schedule of Right to Fair Compensation 
and resettlement Act २०१३ (RFCTLARA ACT २०१३) (रतिथम अनसु ची रात मोीरला 
अधमकार व पुनवपूसन कायरा २०१३) व त्यानींतर त्यामध्यय लालयल्या सुमारझाा २०१५ चय 
तरतुरीनुसार ्ोत ड य् रता रूीं रीकरझााकरीता अधमराम्ीत करावयाच्या र्राममील िागयमध्यय 
ज्या िागामध्यय ीाींमकाम ड य्त त्या क काझाी रत्याच्या रोन््ी ीाि स समसमान िमीन 
अधमराम्ीत करण्यात ययत ड य्. परींत ु रामामीझा िागामध्यय एका ीाि स िमीन अधमराम्ीत 
करण्याची कारझाय खालीलरतिमाझाय ड य्. 
१) अजतत्वातील रोन पररी रता ्ा वकझा रता म््झा न वापरता ययईल. 
२) एका ीाि ची प झापू वाढ लालयली ककीं मती लाशय वाचसवझाय. 
३) एका ीाि स ननयभमत िमीन वा्त क सुन   यऊन रसुऱ्या ीाि चय रपुररीकरझााचय काम सुन  
 यवझाय. 
४) ि न्या रोनपररी रत्याचा वापर कन न पुझापूपझाय नसवन चारपररी रता तयार करताींना 
्ोझााऱ्या खचापूत कपात करझाय. 
५) ि न्या रत्याच्या समसमान रोन््ी ीाि स न ीं रीकरझा करताींना अजतत्वातील पुल व 
मोऱ्याींची डवयक न ीं रीकरझा र्य ्ोझाार ना्ी त्याऐविी नसवन माधगपूकय वर नसवन पुल व 
मोऱ्या ीाींमझाय िात सोयीकर ्ोईल. 
(४) रतिन उद्् ावत ना्ी. 
  

___________ 
  

डहदवासी उपाययोिना अांत पूत टीएसपी या मशर्पूिाााली ननधी ममकण्याबाबत 
  

(३९)  २५२५४ (३१-०७-२०१५).   श्री.रािु तोडसाम (अणी) :   सन्माननीय डहदवासी वविास 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) सन २०१५ च्या ीिय्मध्यय डकरवासी उपययोिना अींतगपूत ्ीएसपी या भरषपूकाखाली ३४ 
को्ी न पयाींचा ननमी भमकण्याीाीत थाननक लोकरतिनतननमी, डझाी याींनी मा.डकरवासी सवकास 
मींत्रयाींना करनाींक १० माचपू, २०१५ रोिी ननवयरन रयऊन मागझाी कय ली ड य्, य् खरय ड य् काय, 
(२) असल्यास, उ्त ननवयरनावर रासनानय कोझाती कायपूवा्ी कय ली वा करण्यात ययत ड य् 
(३) नसल्यास, सवलींीाची कारझाय काय ड य्त ? 
  

श्री. ववष्ट् णु सवरा (०१-१२-२०१५) :(१) य् खरय ना्ी. 
     तथासप, डझाी मतरार सींघातील थाननक लोकरतिनतननमीींनी त्याींच्या कर.१०/४/२०१५ 
रोिीच्या ननवयरनाद्वारय घा ी्ंिी, डझाी व कय काप र तालु्यातील मलुाीं-मुलीींच्या वसतीगृ्  ामारत 
ीाींमकामासा क ६ को्ी ननमी भमकझायीाीतची सवनींती मा.मींत्री (डकरवासी) म्ोरयाींकशय कय ली 
ड य्. 
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(२) कर.१०-०४-२०१५ च्या ननवयरनावर डयु्त, नाभरक कायापूलयामार्फपू त कायपूवा्ी सुन  ड य्. 
(३) रतिन उद्् ावत ना्ी. 
  

___________ 
  

डणी, घाटांिी, िेकापूर या तालुक्याच्या हठिाणी समाि भवन उभारणीितरता ननधी 
ममकण्याबाबत 

  

(४०)  २५२५७ (३१-०७-२०१५).   श्री.रािु तोडसाम (अणी) :   सन्माननीय डहदवासी वविास 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) डझाी, घा ी्ंिी, कय काप र या तालु्याच्या क काझाी समाि िवन उिारझाीकिरता ३ को्ी 
ननमी भमकण्याीाीतचय ननवयरन थाननक लोकरतिनतननमी, डझाी याींनी मा.डकरवासी सवकास 
मींत्री, मुींीई याींना करनाींक १० एसरतिल, २०१५ रोिी वा त्यासुमारास करलय ड य्, य् खरय ड य् काय, 
(२) असल्यास, या तालकुयातील डकरवासी रासकहय व तीगृ् ातील ननमी व रतिरासकहय 
मान् यता भमकण् याीाीतचय ननवयरन थाननक लोकरतिनतननमी, डझाी याींनी करनाींक १० एसरतिल, 
२०१५ रोिी वा त्यासुमारास स्कार मींत्री याींना करलय, य् खरय ड य् काय, 
 (३) तसयच, डकरवासी उपाययोिना अींतगपूत उ्त तालु्याची र त् याची कामय मींि र 
करण् याीाीतचय ननवयरन ११ माचपू, २०१५ रोिी वा त् यासुमारास  थाननक लोकरतिनतननमी ,डझाी  
याींनी मा.डकरवासी सवकास मींत्री ,मुींीई याींना  करलय ड य्, य् खरय ड य् काय, 
(४) असल्यास, सरर ननवयरनाींवर अद्याप कोझातीच कायपूवा्ी करण्यात डली ना्ी, य् ्ी खरय 
ड य् काय, 
(५) असल्यास, उ्त ननवयरनाींवर रासनानय कोझाती कायपूवा्ी कय ली वा करण्यात ययत ड य्, 
(६) नसल्यास, सवलींीाची कारझाय काय ड य्त ? 
  

श्री. ववष्ट् णु सवरा (०७-१२-२०१५) :(१), (२) व (३) ्ोय. 
(४) ना्ी. 
(५) मा.सवमानसिा सरय याींच्या करनाींक १०.०४.२०१५ च्या ननवयरनाच्या अनुषींगानय डझाी, 
घा ी्ंिी व कय काप र या तालु्याच्या क काझाी डकरवासी समाि िवन उिारण्याच्या दृष्ष्ीनय 
िागा उपलब्म कन न रयण्याीाीत रतिकल्प अधमकारी, एकाजत्मक डकरवासी सवकास रतिकल्प 
कायापूलय, पाींढरकवशा व पुसर याींचय तरावर डझाी, घा ी्ंिी व कय काप र ययथय डकरवासी समाि 
िवन ीाींमण्याकिरता िागा उपलब्म कन न घयण्याीाीत अप्पर डयु्त, डकरवासी सवकास, 
अमरावती याींचय तरावन न स चना रयण्यात डल्या ड य्त. 
     डकरवासी मुलीींचय रासकहय वसतीगृ् , घा ी्ंिी ययथील ामारत ीाींमकामाच्या 
अींरािपत्रकास सावपूिननक ीाींमकाम सविागानय ताींत्रत्रक मान्यता करलयली अस न रतिरासकहय 
मान्यता रयण्यासा क सवत्त सविागास डवयक असलयली अनतिर्त माक्ती डयु्त, डकरवासी 
सवकास याींचयकश न मागसवण्यात डली ड य्. तसयच डझाी व कय काप र ययथय डकरवासी रासकहय 
वसतीगृ्  ीाींमकामाीाीतची अींरािपत्रकय  सारर करण्याीाीत डयु्त, डकरवासी सवकास, 
नाभरक याींना ककसवण्यात डलय ड य्. 
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     डझाी तालु्यातील १२ रत्याींची कामय २०१५-१६ या डधथपूक वषापूच्या अथपूसींकल्पात 
समासवष् करण्यात डली ड य्. 
(६) रतिन उद्् ावत ना्ी. 
  

___________ 
  

मुांबई  ोवा महामा ापूवरील रत्नाध री डणण मसांधुद ुपू या जिल््यातील भूसांपादन िरण्यात 
डलेल्या स्थाननिाांच्या पुनवपूसनाबाबत 

  

(४१)  २५८२७ (०४-०८-२०१५).   श्री.अब् दलु सत्तार (मसल्लोड), श्री.अममन पटेल (मुांबादेवी) :   
सन्माननीय सावपूिननि बाांधिाम (सावपूिननि उपक्रम व कून) मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
  

(१) मुींीई गोवा म्ामागपू क्र. ६६ (डमीचा क्र.१७) याींचय चौपररीकरझा करण्यासा क रत्नाधगरी 
ड झा भसींमुरगुपू या रोन जिल््यात िुसींपारन करण्याकिरता थाननकाींना सववासात न घयता 
रतिाींत कायापूलयाकश न मोिझाी सुन  लाली असय मा य् मय, २०१५ मध्यय वा त्याररम्यान ननररपूनास 
डलय ड य्, य् खरय ड य् काय, 
(२) असल्यास, या योिनयमकुय िय सवथासपत ्ोझाार ड य्त त्याींना ीािारिावानुसार नुकसान 
िरपाई व पनुपूवसनाीाीत रासनानय कोझाती कायपूवा्ी कय ली वा करण्यात ययत ड य्, 
(३) नसल्यास, सवलींीाची कारझाय काय ड य्त ? 
  
श्री. चांद्रिाांत पाटील (२०-११-२०१५) :(१) य् खरय ना्ी. 
     मुींीई-गोवा राषरीय म्ामागपू क्र.६६ च्या याींचय चौपररीकरझाासा क िुसींपारन करताना 
रतिथम नवीन ्द्दीचय रगश लावण्यात डलय. तद्नींतर ि मी अभिलयख खात्याकश न 
मोिझाीीाीतच्या नो्ीसा थाननक तला क याींचयमार्फपू त सींीींमीत िुमारकाींना ीिावण्यात 
डल्यानींतरच मोिझाीचय काम ्ाती घयण्यात डलय. 
(२) सररील िुसींपारन राषरीय म्ामागपू कायरा १९५६ नसुार करण्यात ययत अस न सींयु्त 
मोिझाीचय काम िवक िवक पुझापू लालय ड य्. नुकसान िरपाईीाीत पुढील कायपूवा्ी रतिचभलत 
ननयम व कायद्यास अनुसरून म्स ल सविागामार्फपू त करण्यात ययझाार ड य्. 
(३) रतिन उद्् ावत ना्ी. 
  

___________ 
  

बबलोली-धमापूबाद (जि.नाांदेड) या रस्त्याच्या दुं स्तीबाबत 
  

(४२)  २५९३६ (०७-०८-२०१५).   श्री.वसांतराव चव्हाण (नाय ाांव) :   सन्माननीय सावपूिननि 
बाांधिाम (सावपूिननि उपक्रम व कून) मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) त्रीलोली-ममापूीार (जि.नाींरयश) या र त् याची अव था रयनीय लाली अस न या र त् यावर 
मो मो य खंशय पशलय पशल्यामकुय त् याचा वा्नचालक, रतिवासी नागरीक याींना त्रास स्न करावा 
लागत असल् याचय मा य् मय, २०१५ मध्यय वा त् याररम् यान ननररपूनास डलय, य् खरय ड य् काय, 
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(२) असल् यास, त्रीलोली तय ीासर ्ा र ता त्रत्रपररी करण् यात ययझाार असल् याचय कारझा रयत 
त्रीलोली तालु्यातील अनयक िागातील र त् याच् या कशयच् या िागातील लाशय मोयाया रतिमाझाात 
तोशण् यात डली ड य्त, य् ्ी खरय ड य् काय, 
(३) असल् यास, उपरो् त र त् याच् या रनु  तीीाीत र त् याचय काम ननमापूरीत वयकयत प झापू 
करण् याीाीत तसयच र त् याच् या कशयला वकृ्षलागवश करझायीाीत रासनानय कोझाती कायपूवा्ी कय ली 
वा करण् यात ययत ड य्, 
(४) नसल् यास, सवलींीाची कारझाय काय ड य्त ? 
  
श्री. चांद्रिाांत पाटील (१३-१०-२०१५) :(१) अींरत: खरय ड य्. 
त्रीलोली तय ममापूीार एक झा रत्याची लाींीी २०/००तय ४१/०० अस न त्यापैकह २९/०० तय ४१/०० ्ी 
लाींीी क्षतीरामत लाली ड य्. 
(२) य् खरय ना्ी. 
(३) क्षनतरामत रत्याच्या सुमारझायचय काम सन २०१५-१६ च्या अथपूसींकल्पामध्यय मींि र ड य्. 
सद्यजथतीत रत्यावरील वा्तकु सुरकीत रा्ण्याच्या दृष्ष्ीनय डवयक तयथय खशी व मुन म 
्ाक न खंशय िरण्याचय काम ्ाती घयण्यात ययत ड य्. 
(४) रतिन उद्् ावत ना्ी. 
  

___________ 
  

सोलापूर- हैद्राबाद रा.म.मा.९ या रस् त् याच् या चौपदरीिरणाबाबत 
  

(४३)  २६१६३ (०७-०८-२०१५).   श्री.ज्ञानराि चौ ुले (उमर ा), श्री.अिुपून ाोतिर (िालना) :   
सन्माननीय सावपूिननि बाांधिाम (सावपूिननि उपक्रम व कून) मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
(१) सोलाप र- ्ैद्राीार रा.म.मा.९ या र त् याच् या चौपररीकरझााकिरता ि सींपारन करण् यात ययझाा-
या िभमनीचा मावयिा व ातर तक्रारी अिापूची वयैज्तक व कायरयरीर सुनावझाी ्ोत नसलयल् या 
कारझाानय सींीींधमत रयतक-याींना डधथपूक नुकसानीस सामोरय िावय लागत असल्याीाीत व सरर 
रतिकरझाी सवपू डक्षयप अिापूचय वयैज्तक व कायरयरीर सुनावझाी घयण् यात ययण् याीाीत  थाननक 
लोकरतिनतननमी, उमरगा-लो्ार याींनी जिल् ्ाधमकारी, उ मानाीार याींना कर ७ सप् े्ंीर, २०१३ 
रोिी वा त् यासमुारास लयखी पत्राद्वारय सुधचत कय लय ्ोतय, य् खरय ड य् काय, 
(२) असल् यास, उ् त ननवयरनाच् या अनुषींगानय सींीींधमताद्वारय कोझातीच कायपूवा्ी लाली ना्ी, य् 
्ी खरय ड य् काय, 
(३) असल् यास, रयतक-याींचय डधथपूक नुकसान ्ोण् यास िीाीरार असझाा-याींवर कोझाती कारवाई 
कय ली वा करण्यात ययत ड य्, 
(४) नसल् यास, सवलींीाची कारझाय काय ड य्त ? 

 



सव.स. ८२ (31) 

श्री. चांद्रिाांत पाटील (२०-११-२०१५) :(१) ्ोय, य् खरय ड य्. 
     ीामीत रयतकरी व लोकरतिनतननमी तालकुा उमरगा व लो्ारा याींनी त्याींचय ननवयरन करनाींक 
२९.०८.२०१३ व १६.०९.२०१३ अन्वयय राषरीय म्ामागपू क्रमाींक ९ च्या चौपररीकरझाासा क 
तालु्यात न सींपारन ्ोझााऱ्या िभमनीच्या मुल्याींकनाीाीत मावयिा ननजचत करताना पुझाय-
सोलाप र रत्याच्या चौपररीकरझााच्या वयकी करण्यात डलयल्या नुकसान िरपाई म््झा न 
(करलासा र्कम) ४२%  रयण्यात यावी अरी सवनींती करण्यात डल्याचय जिल््ाधमकारी 
उमानाीार याींच्या पत्रान्वयय ककसवण्यात डलय ड य्. 
(२) जिल््ाधमकारी उमानाीार याींचय कायापूलयाचय पत्रान्वयय रतिीींमक, िारतीय राषरीय रािमागपू 
रतिाधमकरझा, सोलाप र याींना ीामीत रयतकऱ्याींच्या मागझाीनुसार सींपारीत क्षयत्रास वाढीव ४२% 
वाढीव मावयिा रयझायीाीत अभिरतिाय सारर करझायीाीत सुचीत करण्यात डलय ्ोतय. तथासप 
रतिीींमक, िारतीय राषरीय रािमागपू रतिाधमकरझा, सोलाप र याींनी याीाीत करण्यात डलयल्या 
पत्रव्यव्ारानुसार राषरीय म्ामागपू चौपररीकरझाासा क सींपारन ्ोझााऱ्या िभमनीसा क ४२% वाढ 
अधमननयम १९५६ मध्यय तरतुर नसल्याचय पष् नमुर कय लय ड य्. त्यामुकय सींीींधमताींसवन ध्र 
कायपूवा्ी करण्याचा रतिन उद्् ावतना्ी. 
(३) रतिन उद्् ावत ना्ी. 
(४) रतिन उद्् ावत ना्ी. 
  

___________ 
  

देवंा -रत् नाध री (जि.रत् नाध री) मा ापूवर (ता.सां मेश् वर)  
पाां री घाटातील रस् त्याची दरुवस्था लाल्याबाबत 

  

(४४)  २६३२५ (३१-०७-२०१५).   श्री.सदानांद चव्हाण (धचपकूण) :   सन्माननीय सावपूिननि 
बाांधिाम (सावपूिननि उपक्रम व कून) मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
 (१)  रयवन ख - रत् नाधगरी मागापूवर (ता.सींगमय वर,जि.रत् नाधगरी) ययथील पाींगरी घा्ातील 
र त्याची ररुाव था लालयली अस न का्ी क काझाी ररशी मोकारायक जथतीत ड य्त, य् खरय 
ड य् काय, 

(२) असल् यास, सरर मागापूची सुमारझाा करझाय व मोकारायक ररशी काढयाीाीत रासनानय 
कोझाती कायपूवा्ी कय ली ड य् वा करण्यात ययत ड य्, 
(३) नसल्यास, सवलींीाची कारझाय काय ड य्त ? 

श्री. चांद्रिाांत पाटील (२६-१०-२०१५) :(१) ना्ी. 
(२) रतिनाींककत पाींगरी घा् रत्याची सींप झापू लाींीी शाींीरी पषृ्िागाची अस न ती सुजथतीत 
अस न वा्तुक सुरकीत सुन  ड य्. या घा्िागातील कक.मी. ०/०० तय ४/०० या लाींीीमध्यय 
पावसायायामध्यय कोसकझााऱ्या ररशी सविागाकशय उपलब्म मि र व सामन सामुरामी वापन न 
तात्काक काढल्या िातात व रता सुजथतीत  यवण्यात ययतो. 
(३) रतिन उद्् ावत ना्ी. 
  

___________ 
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सोलापूर येथील डहदवासी पारधी समािाच्या मा ण् याांबाबत 

  

(४५)  २६६५५ (३१-०७-२०१५).   श्री.ियांत पाटील (तस्लामपूर) :   सन्माननीय डहदवासी 
वविास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) सोलाप र ययथय डकरवासी पारमी समािाच्यावतीनय जिल््ाधमकारी कायापूलय, सोलाप र ययथय 
करनाींक १ ि न, २०१५ रोिी मोचापूचय डयोिन करण्यात डलय ्ोतय, य् खरय ड य् काय, 
(२) असल्यास, मोचेकऱ्याींच्या मागण्या कोझात्या ड य्त, 
(३) तसयच सरर मागण्याींच्या प ततेयीाीत रासनानय कोझाती कायपूवा्ी कय ली वा करण्यात ययत 
ड य्, 
(४)  नसल्यास, सवलींीाची कारझाय काय ड य्त ? 
  

श्री. ववष्ट् णु सवरा (०७-१२-२०१५) :(१) ्ोय. 
(२) श्री.ज्ञानयवर कुीं शभलक िोसलय, अध्यक्ष, िारतमाता डकरवासी पारमी समाि व ि्कय  
सवमु्त सवकास रतिनतष ान, रत्तनगर, ता.मो्ोक, जि.सोलाप र याींनी करनाींक ०१.०६.२०१५ रोिी 
जिल््ाधमकारी, सोलाप र याींना करलयल्या ननवयरनामध्यय खालीलरतिमाझाय मागण्या करण्यात डल्या 
ड य्त :- (१) सोलाप र जिल््याचय तत्कालीन जिल््ाधमकारी मा.िगरीरिी पा्ील सा य्ीानी सवपू 
पारमी समािाच्या कु  ् ींीाींना रयरनकाशपू करलय पझा ज्या गावामध्यय पारमी कु  ् ींी ड य्. त्या 
क काझाचय रयरन रकुानरार मान्य रयत ना्ी. कारझा त्याींना तात्पुरतय रयरन काशपू करलय ड य्. मान्य 
रयण्यासा क ना्ी असय साींगतो. (२) ज्या गावामध्यय पारमी समाि २४ तय ३० वषापूपास न रा्त 
ड य्. त्या गावच्या रामामपींचायतीनय रा्ण्यासा क गाव ान जिल््ाधमकारी सरकार अरा रतीच्या 
िभमनीमध्यय २ गुीं य  िागा रा्ण्यासा क रयण्यात यावी यासा क रामामपींचायत याींना डरयर करावय. 
(३) डकरवासी सविाग सोलाप र याींच्याकश न डकरवासी सवकास योिना अींतगपूत घरकुलय करलय 
िातात ती योिना सवपू तालु्याच्या कु  ् ींीापय त पो्चत ना्ी. घरकुल सवपू रामामीझा िागातील 
लोकाींना सवे कन न रयण्याचय डरयर सींीींधमत अधमकाऱ्याींना द्यावय. (४) २०१० मध्यय डकरवासी 
पारमी समािासा क २ एकर ीागायत ककीं व ४ एकर जिरायत िमीन रयण्यासा क तत्कालीन 
जिल््ाधमकारी मा.िगरीरिी पा्ील सा य्ी याींनी सवपू तालु्याच्या कु्ुींीाींचा व तालु्यातील 
रासनाच्या िभमनीचा सवे कन न त्याचा सवकास डराखशा रासनाकशय पा सवला ड य् तो मींि र 
करावा व रासनानय पारमी समािाला िमीन कस न खाण्यासा क लवकरात लवकर द्यावी. (५) 
१० वी तय ११ वी पय त भरक्षझा घयतलयल्या मुलाींना नोकरी भमकत ना्ी म््झा न तय वाई् मागापूला 
लागण्याची र्यता ड य्. रासनानय अरा मुलाींना न्युज्लअस ीिय् योिनेंतगपूत उद्योग 
व्यवसायासा क तालु्यातील १० वी तय ११  वी पय त भरक्षझा घयतलयल्या मुलाींना रोन लाखापय त 
व्यवसाय किपू रयण्याची तरत र करावी. (६) िारतात डकरवासी पारमी समाि व ि्कय  सवमु्त 
सवकास रतिनतष ान रत्तनगर मो्ोक, जि.सोलाप र या सींथयचा ननवासी डकरवासी राकयचा 
रतिताव डकरवासी सविागाकशय सन २०१० मध्यय तत्कालीन जिल््ाधमकारी याींच्यामार्फपू त 
पा सवला ड य्. रासनाकशय पा पुरावा कन नसुध्रा रासन ररीारी याींची रखल घयतली िात ना्ी. 
या सींथयमार्फपू त चाल  असलयल्या व भरकत असलयल्या १२० सवद्याथी भरक्षझाापास न वींधचत 
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रा्ण्याची भिती ड य्. त्यामुकय ननवासी डश्रमराकयला लवकरात लवकर रासनानय मान्यता 
द्यावी. (७) डकरवासी पारमी समािाची मुलय करी ीरी D.ed, B.ed, B.A., M.A. अरी 
भरक न ि्कीं ती करत ड य्त. मुकात पारमी समािावर मारलयला गुन् य्गारीचा भर्का तो 
समािामध्यय डि्ी तसाच ड य् व पोलीसाींच्या ीघण्याचा दृष्ष्ीकोन तसाच ड य्. त्यामकुय ्ी 
मुलय-मुली भरक्षझा घयऊन गुन् य्गारीकशय वकण्याची र्यता ड य्. रासनाची या मलुी मुलीींना 
सवचार कन न िातीत िात रासकहय नोकरीमध्यय सामाव न घयण्याची तरत र करावी व तो 
माझा स म््झा न िगयल याची रखल रासनानय घ्यावी. (८) सोलाप र ययथय डकरवासी सविागीय 
कायापूलयाचय औपचािरक उद्घा्न १५ ऑग्, २०१३ रोिी लालय परींतु कायापूलयासा क अद्याप 
िागा ना्ी. त्यामकुय अशचझा ्ोत ड य्. तरी रासनानय उत्तर सोलाप र त्भसल कायापूलयामध्यय 
िागा लवकरात लवकर उपलब् म कन न द्यावी. (९) सोलाप र ययथय डकरवासी सविागाचय कायापूलय 
लालय परींतु कमपूचारी ना्ीत त्यामुकय कामकािात सवलींी ्ोत ड य्. रासनानय डकरवासी 
सविागाचय कमपूचारी परिार लवकरात लवकर करावा. (१०) सोलाप र जिल््यामध्यय २९० 
गावामध्यय पारमी समाि कायमचा रक्वासी ड य्, ड झा रयतीचय काम छो य् मो य उद्योग 
व्यवसाय व भिक माग न जिवन िगत ड य्त. परींत ुतालु्याचय व जिल््याचय पोलीस अधमकारी 
याींच्याकश न पारमी समािाला गुन् य्गार समि न कु य्ी चोरी, ररोशा लाला कह वारींवार त्रास 
कय ला िातो व रात्री ीयरात्री छापय ्ाकलय िातात. त्यामुकय मलुा-ीाकाींना व मक्लाींना त्याचा त्रास 
्ोतो. त्यामुकय पारमी समािाचय जिवन िगझाय अवघश लालय ड य्. त्यामुकय पोलीसाकश न ्ोझाारा 
त्रास थाींीवावा व सींीींधमताींना डरयर द्यावयत. 
(३) व (४) मागण्याींीाीत करण्यात डलयली कायपूवा्ी पुढीलरतिमाझाय ड य् :- 
     (१) रासन ननझापूय क्र.सासवव्य १००५/रति.क्र.१९६३/नाप-ु२८, अन्न, नागरी पुरव ा व रामा्क 
सींरक्षझा सविाग, मींत्रालय, करनाींक ०९.०९.२००८ अन्वयय राज्यातील सवपू सवशी कामगार तसयच 
पारमी व कोल््ा्ी समािाच्या कु्ुींीाना तात्पुरत्या वन पात ीी.पी.एल. भरमापत्रत्रका रयण्यात 
डल्या ड य्त. (२) व (४) करनाींक ०४.०२.२०१० च्या रासन ननझापूयान्वयय वाभिमान 
सीकीकरझा योिना राीसवण्यात ययत ड य्. डकरवासी ि भम्ीन लािार्थया ना उपजिसवकय चय सामन 
म््झा न कसण्यासा क िमीन उपलब्म करण्यात ययतय. (३) पारमी डकरवसी समािाला सन 
२०१२-१३ मध्यय सोलाप र जिल््यामध्यय ३५९ व उमानाीार जिल््यामध्यय १२८ लािार्थया ना 
तसयच सन २०१३-१४ मध्यय सोलाप र व उमानाीार जिल््यात १९८ लािार्थया ना घरक ल रयण्यत 
डली ड य्त. यामध्यय सवमवा, पिरत्त्या, मक्ला व अपींग याींना घरकुलासा क खास रतिामान्य 
रयण्यात डली ड य्त. यामध्यय कवमवा,पिरत््त्या,मक्ला व अपींग याींना घरकुलासा क खास 
रतिामान्य रयण्यात डली ड य्. (५) रतिकल्प अधमकारी, एकाजत्मक डकरवासी सवकास रतिकल्प 
कायापूलय, सोलाप र याींचय अधमनथ  असलयल्या सोलाप र व उमानाीार जिल््यातील ा.१० वी 
११ वी पय त भरक्षझा घयझााऱ्या सवद्यार्थया ना नोकरी भमकत नसल्यानय त्याींच्याकरीता न्युज्लअस 
ीिय् योिना सुन  करण्यात डलयली ड य्, या योिनयत न ाच्छुक लािार्थया स ५० ्िार पय त 
व्यवसायासा क वयैज्तक लाि रयण्याची तरत र करण्यात डलयली ड य्. (६) पारमी समािाच्या 
मुला-मुलीींसा क अनुराननत डश्रमराकयीाीत डयु्त, डकरवासी सवकास याींचय अभिरतिाय 
मागसवण्यात डलय ड य्त. (७) राज्यातील लोकसयवयवरील परावरील नयमझा कहसा क ननयमारतिमाझाय 
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डरक्षझाानुसार कायपूवा्ी कय ली िातय. यामध्यय अनुस धचत िमाती करीता डरक्षझा ड य्. त्याचा 
लाि पारमी िमातीस अनुज्ञयय ड य्. (८) एकाजत्मक डकरवासी सवकास रतिकल्प कायापूलय, 
सोलाप र या कायापूलयाकिरता िागा उपलब्म कन न रयण्याची कायपूवा्ी जिल््ाधमकारी, सोलाप र 
याींचय तरावर सुन  ड य्. (९) िर्त परय िरण्याची कायपूवा्ी सुन  ड य्. (१०) याीाीत 
जिल््ाधमकारी, सोलाप र याींचय तरावन न पोलीस डयकुत, सोलाप र व पोलीस अधमक्षक, 
सोलाप र (रामामीझा) याींना स चना करल्या ड य्त. 
  

___________ 
  

िकसुबाई ते तांदोरे (ता.त तपुरी) असा रोप व ेिरणेबाबत 
  

(४६)  २६७५५ (१२-०८-२०१५).   श्री.रािाभाऊ (परा ) वाि े (मसन्नर) :   सन्माननीय 
सावपूिननि बाांधिाम (सावपूिननि उपक्रम व कून) मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील    
काय :- 
  

(१) राज्यातील सवोच्च भरखर ककसुीाई ययथय पयप्ू नास चालना भमकण्यासा क ककसुीाई तय 
ाींरोरय (ता.ागतपुरी) असा रोप वय करझाय रतितासवत ्ोतय, य् खरय ड य् काय, 
(२) असल्यास, सरर रतितावासींरिापूत कोझाती कायपूवा्ी कय ली वा करण्यात ययत ड य्, 
(३) नसल्यास, सवलींीाची कारझाय काय ड य्त ? 
  

श्री. चांद्रिाांत पाटील (२०-११-२०१५) :(१) य् खरय ना्ी. 
     तथासप, मा.डमरार (भसन्नर) श्री.रािािाऊ (पराग) वािय याींनी मा.मुख्यमींत्री श्री.रयवेंद्र 
र्फशझावीस याींना उद्दयर न भलक्लयल्या कर.२३/०२/२०१५ च्या पत्रान्वयय ाींरोरय तय ककसुीाई रोप वय 
्ोण्यास मींिुरी भमकण्याीाीत सवनींती कय लयली ड य्. 
(२) मागझाी कय लयला रोप वय वन सविागाच्या ताब्यात असलयल्या िभमनीत न िात असल्यानय 
सरर रोप वय चय सवेक्षझा व ससुाध्यता तपासझाी करण्यासा क वन सविागाच्या मान्यतयतव उप 
वन सींरक्षक, वन सविाग, नाभरक याींना सावपूिननक ीाींमकाम उपसविाग क्र.१ ागतपुरी 
याींच्यामार्फपू त कर.१०/०९/२०१५ रोिी पत्र पा सवण्यात डलय ड य्. 
(३) रतिन उद्् ावत ना्ी. 
  

___________ 
  
महाड पांढरपूर (जि.राय ड) मा ापूवरील वाघिाई ते भोर दरम् यान साईडपट्टी नसल् याने  ांयाांच े

टायर फुटून अपघात होण् याच् या प्रमाणात वाढ लाल्याबाबत 
  

(४७)  २६८०० (०५-०७-२०१५).   श्री.भरतशेठ  ो ावले (महाड) :   सन्माननीय सावपूिननि 
बाांधिाम (सावपूिननि उपक्रम व कून) मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) म्ाश पींढरप र (जि.रायगश) मागापूवरील वाघिाई तय िोर ररम् यान साईशपट्टी नसल् यानय 
अनयक वा्नाींचय ्ायर रु्फ  ्न अपघात ्ोण् याच् या रतिमाझाात वाढ लाली ड य्, य् खरय ड य् काय, 
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(२) असल् यास, रायगश व रत् नाधगरी जिल् ् यास् कोकझा पजचम म्ाराष रातील वा्त कहकरीता 
म्ाश पींढरप र राज् यमागापूचा वापर व् यापारी वगापूकश न कय ला िात अस न कोकझाचय व पुण् याचय 
अींतर या राज् यमागापूमकुय कमी ्ोतय म् ्झा न ी्ुताींरी पयप्ू क, व् यापारी या राज् यमागापूचा वापर 
करत असतात, य् ्ी खरय ड य् काय, 
(३) असल् यास,वाघमाई तय िोर पझुाय जिल् ्याच् या सावपूिननक ीाींमकाम सविागाच् या अखत् यािरत 
ययझाा-या राज् य मागापूवर साईशपट्टी नसल् यानय अनयक वा्नाींचय ्ायर रु्फ  ्न अपघात ्ोत ड य्त, 
य् खरय ड य् काय, 

(४) असल् यास, याीाीत रासनानय पा्झाी कय ली ड य् काय, त् यात काय डढक न डलय तसयच 
तरनुसार रासन तरावर कोझाती कायपूवा्ी कय ली वा करण्यात ययत ड य्, 
(५) नसल् यास, सवलींीाची कारझाय काय ड य्त ? 

श्री. चांद्रिाांत पाटील (२०-११-२०१५) :(१) अींरत: खरय ड य्. 
(२) य् खरय ड य्. 
(३) व (४) रतिनामीन वाघिाई-िोर ्ा रता म्ाश तय पींढरप र या रतिमुख राज्य मागपू क्र.१५ चा 
िाग अस न त्याची लाींीी ४६.९ कक.मी. ड य्. उपरो्त लाींीीपकैह ४०.४ कक.मी. लाींीीतील रता 
अत्यींत रगुपूम घा् रता अस न अनतपयपूिन्याच्या िागातील ड य्. सरर रत्यापकैह २९.५० 
कक.मी. लाींीीतील रत्याची मावपट्टी ्ी ३.७५ मी. ातकह अन ीं र अस न रोन वा्नाींना परपराींना 
ओलाींशताना मावपट्टीखाली उतरावय लागतय त्यामुकय तसयच पावसायायातील अनतपयपून्यामकुय 
ीािुपट्टया वारींवार खचतात. 
      सररील ीािुपट्टया पावसायायानींतर तात्पुरत्या वन पात रनु त करण्यात ययतात. तथासप 
सरर रत्याच्या ीािुपट्टयाींच्या मिीुतीकरझा व सुमारझाा करण्याचय काम सद्यजथतीत सवसवम 
योिनाींतगपूत रतितावामीन अस न ननमी, ननकष व रतिामान्यानय पुझापू करण्याचय ननयोिन ड य्. 
(५) रतिन उद्् ावत ना्ी. 
  

___________ 
  

अमरावती जिल््यातील मेकघाट डहदवासी वविासाच्या नावाााली ववववध  
योिनाांवर ननधी ाचपू िरण् यात डल्याबाबत 

  

(४८)  २७०८१ (०६-०८-२०१५).   श्री.प्रभुदास मभलावेिर (मेकघाट) :   सन्माननीय डहदवासी 
वविास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) अमरावती जिल््यातील मयकघा् डकरवासी सवकासाच्या नावाखाली सवसवम योिनाींवर 
करोशो न पयय खचपू करण्यात डलय ड य्त, य् ्ी खरय ड य् काय, 
(२) असल्यास, अद्यापपय त डकरवासीपय त या सवसवम योिना पो्चल्या ना्ीत, य् खरय ड य् 
काय, तसयच भसींचन तलावासा क ७० लाख खचपू कन न सुध्रा या तलावामध्यय पाझाी साचत ना्ी, 
य् ्ी खरय ड य् काय, 

(३) असल्यास, उ्त रतिकरझाी रासनानय कोझाती कायपूवा्ी कय ली वा करण्यात ययत ड य्, 
४) नसल्यास, सवलींीाची कारझाय काय ड य्त ? 
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श्री. ववष्ट् णु सवरा (०९-१२-२०१५) :(१) व (२) डकरवासी सवकास सविागामार्फपू त राज्यामध्यय सवपूत्र 
डकरवासी उपयोिनेंतगपूत डकरवासीींच्या सवकासाकिरता करोशो न पयाींचा ननमी सवसवम योिना 
राीसवण्याकिरता खचपू करण्यात ययतो. सरर  ् योिना रतिकल्प कायापूलयामार्फपू त डकरवासीींपय त 
पो्ोचसवल्या/राीसवल्या िातात. मयकघा्ात २३ भसींचन तलाव अस न त्यामध्यय पाण्याचा सा ा 
्ोतो. सवरिपू समन भसींचन सवकास कायपूक्रमाींतगपूत तीन भसींचन तलावाच्या रनु तीच्या कामावर 
न .२३.०६ लक्ष ातका खचपू करण्यात डला ड य्. 
(३) व (४) रतिन उद्् ावत ना्ी. 
  

___________ 
  

ता.भड ाव, जि.िक ाव येथील िि ाव त ेभड ाव ्या रस्त्याची दुं स्तीबाबत 
  

(४९)  २७४१२ (३१-०७-२०१५).   श्री.मशरीर्दादा चौधरी (अमकनेर), श्री.सांिय साविारे 
(भुसावक) :   सन्माननीय सावपूिननि बाांधिाम (सावपूिननि उपक्रम व कून) मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) किगाव तय िशगाव (ता.िशगाव, जि.िकगाींव) तालु् यातील या र त् याचय रनु  तीचय काम 
कोझाता्ी ननमी मींि र नसतान सावपू.ीाींमकाम सविागामार्फपू त सुन  असल् याची मा य् मय, २०१५ 
रोिी वा त्या ररम् यान ननररपूनास डली ड य्, य् खरय ड य् काय, 
(२) असल् यास, उ् त रतिकरझाी चौकरी करण् यात डली ड य् काय व चौकरीत काय डढक न 
डलय ड य्, 
(३) असल् यास, अींरािपत्रकासवना रनु  ती काम करझाा-या सींीींधमतावर कोझाती कारवाई कय ली वा 
करण्यात ययत ड य्, 
(४) नसल् यास, सवलींीाची कारझाय काय ड य्त ? 
  

श्री. चांद्रिाांत पाटील (२९-१०-२०१५) :(१) य् खरय ना्ी. 
(२) सरर रत्यावर १६ कक.मी. लाींीीमध्यय खािगी उद्योिकामार्फपू त सुमारझाा करण्यात डली 
्ोती. कर.३०.६.२०१४ रोिी सरर रतिकल्प रासनानय ताब्यात घयतला ड य्. सरर रत्याचय ८ ककमी 
लाींीीच्या रनु तीचय काम सध्या ननसवरा रतरावर अस न ऑ््ोीर, २०१५ मध्यय सुरू 
करण्याच्या दृष्ष्ीनय कायपूवा्ी सुन  ड य्. 
(३) रतिन उद्् ावत ना्ी. 
(४) रतिन उद्् ावत ना्ी. 
  

___________ 
  

डहदवासी ववभा ातील ववद्यार्थयाांना देण् यात येणा-या साहहत्याच्या  
ारेदीमध्ये  ैरव् यवहार लाल् याबाबत 

  

(५०)  २७७१७ (३१-०७-२०१५).   श्री.मशरीर्दादा चौधरी (अमकनेर) :   सन्माननीय डहदवासी 
वविास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) नाभरक, डकरवासी सविागातील सवद्यार्थया ना लयखन साक्त्य, व्या ात्यारीींचा पुरव ा 
ननसवरा पध्रतीचा वापर कन न खरयरी करण्यात डला, य् खरय ड य् काय, 
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(२) असल्यास, एक झा ककती व कोझात्या ननसवरा रतिाप्त लाल्या ्ोत्या त्यापकैह कोझात्या ननसवरा 
मान्य करण्यात डल्या ड य्त, तसयच त्यासा क कोझात्या अ्ी व रती सव्ीत करण्यात डल् या 
ड य्त, 
(३) असल्यास, उ्त साक्त्याच्या खरयरीमध्यय लालयल्या ननयमीा्य ीाीी व खरयरीमध्यय लाखो 
न पयाींचा भ्रष्ाचार लाल्यानय या रतिकरझााची चौकरी करण्याीाीतचय ननवयरन करनाींक ७ मय, २०१५ 
रोिी रतिमान सधचव, डकरवासी सविाग याींना करलय ड य्, य् खरय ड य् काय, 
(४) असल्यास, उ्त ीाीतीत रासनानय चौकरी कय ली ड य् काय, त्यात काय डढक न डलय 
ड य् व त्यानुसार सींीींधमताींसवन ध्र काय कारवाई कय ली वा करण्यात ययत ड य्, 
(५)  नसल्यास सवलींीाची कारझाय काय ड य्त ? 
  

श्री. ववष्ट् णु सवरा (०५-०१-२०१६) : (१) य् खरय ना्ी. 
     अप्पर डयु्त, डकरवासी सवकास, नाभरक अींतगपूत लयखन साक्त्य, व्या ात्यारीींचा 
पुरव याकिरता सींीींधमत रासककय डकरवासी डश्रमराकयच्या मुख्याध्यापक तरावर ररपत्रकय  
मागव न खरयरी रतिकक्रया राीसवण्यात डली ड य्. 
(२), (३), (४) व (५) सन २०१५-१६ या रैक्ष झाक वषापूसा क रासककय डश्रमराका तसयच 
वसतीगृ् ाींतील सवद्यार्थया ना व्या व ातर लयखन साक्त्य पुरसवण्यासा क डयु्त, डकरवासी 
सवकास याींचय तरावर ई-ननसवरा रतिकक्रया राीसवण्यात डली ्ोती. सरर ननसवरयीाीत अिपूरार 
श्री.राियर न्ार, पुझाय याींनी कर.७/५/२०१५ रोिी रतिमान सधचव, डकरवासी सवकास सविाग तसयच 
मा.मुख्यमींत्री याींना्ी तक्रार करली ्ोती. सरर तक्रारीवर डयु्त, डकरवासी सवकास याींनी 
सारर कय लयला अ्वाल सवचारात घयव न सवत्त सविागानय्ी चौकरी कय ली. सवत्त सविागाच्या 
भरर्फाररीींस अनसुन न सरर ननसवरा रद्द करण्यात डली. यावषी मुख्याध्यापक/गृ् पाल याींचय 
तरावर ररपत्रकय  मागव न मलुाींना व्या व ातर लयखन साक्त्य रयण्यासा क ननरेर करलयलय 
ड य्त. त्यानुसार कायपूव्ी लालयली ड य्. 
  

___________ 
  

  
ववधान भवन :   डॉ. अनांत िकसे 
मुांबई.   प्रधान सधचव 

महाराष्ट्र ववधानसभा. 
  

_________________________ 
रासकहय मध्यवती मुद्रझाालय, मुींीई. 


