अताराांकित प्रश्नोत्तराांची ११८ वी यादी

महाराष्ट्र ववधानसभा
दस
ु रे अधधवेशन, २०१६
___________

अताराांकित प्रश्नोत्तराांची यादी
प्रश्नाांची एिूण सांख्या - ५०
___________

आनांदनगर, ओवळा आणण भाईंदरपाडा येथे नवीन उड्डाणपल
ु उभारण्याबाबत
(१)

६०४ (२३-१२-२०१४).

श्री.जितेंद्र आव्हाड (मुांरा ा िळवा) :

सन्माननीय सावविननि

बाांधिाम (सावविननि उपक्रम) मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) ठाणे महानगरपललका क्षेत्रातील झपाट्याने विकलसत होत असलेल्या घोडबींदर रोडिरील
िाहतुक सुरळीत व्हािी यासाठी आनींदनगर, ओिळा आणण भाईंदरपाडा येथे निीन उड्डाणपुल
उभारण्यासाठी एमएमआरडीए स्तराींिर सुरु असलेली काययिाही पूणय झालेली आहे काय,

(२) उक्त प्रश्नी आतापयंत केलेल्या काययिाहीचे थोडक्यात स्िरुप काय आहे ि त्यानस
ु ार पढ
ु े
कोणती उपाययोजना केली िा करण्यात येत आहे ,

(३) असल्यास, उक्त प्रश्न भाग (१) मधील प्रकरणी सुरु असलेली काययिाही अद्याप पुणय
झालेली

नसल्यास,

त्याची

सियसाधारण

कारणे

काय

आहे त

तसेच

सदर

मागायिरील

िाहतुकीच्यादृष्ीने महत्िपुणय असलेल्या उड्डाणपुलाींची कामे लिकरात लिकर पूणय व्हािीत
याकरीता आतापयंत कोणता पाठपरु ािा केला िा करण्यात येत आहे ?

श्री. एिनाथ शशांदे (२३-११-२०१५) :(१), (२) ि (३) ठाणे घोडबींदर रस्त्यािरील आनींदनगर,
ओिळा ि कासारिडिली या तीन जक्शनिर उड्डाणपुल बाींधण्याचा सविस्तर प्रस्ताि मुींबई
महानगर प्रदे श विकास प्राधधकरणाच्या मागणीप्रमाणे महाराषर राज्य रस्ते विकास महामींडळाने

ददनाींक ०७.०४.२०१५ रोजी सादर केलेला आहे . मुींबई महानगर प्रदे श विकास प्राधधकरणाकडून
सदर प्रस्तािास मान्यता लमळाल्यानींतर पुढील काययिाही मागणीप्रमाणे महाराषर राज्य रस्ते
विकास महामींडळाकडून करण्यात येईल.

___________

वि.स. ११८ (2)
िल्याण शहरातील वळण रस्ता गोववांदवाडी बायपास प्रिल्पाांतगवत रस्त्याच्या िामाबाबत
(२)

४०८२ (२३-१२-२०१४).

श्री.नरें द्र पवार (िल्याण पजश्चम) :

सन्माननीय सावविननि

बाांधिाम (सावविननि उपक्रम) मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) कल्याण शहरातील िळण रस्ता गोविींदिाडी बायपास प्रकल्पाींतगयत कामाचा कालािधी
उल्ूनही सदरहू रस्त्याचे काम सींथ गतीने सुरु आहे, हे खरे आहे काय,
(२) सदर काम ननकृषठ दजायचे करण्यात येत आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) तसेच सदर प्रकल्पाअींतगयत येथील नागररकाींचे पन
ु िसयन झालेले नाही, हे खरे आहे काय,

(४) असल्यास, याबाबत चौकशी करण्यात आली आहे काय, असल्यास चौकशीत काय आढळून

आले ि तदनुसार सदरहू रस्त्याचे काम लिकरात लिकर पण
ू य करण्याबाबत ि तेथील
नागररकाींचे पुनियसन करण्याबाबत कोणती काययिाही केली िा करण्यात येत आहे ,
(५) नसल्यास, विलींबाची करणे काय आहे त?
श्री. एिनाथ शशांदे (२३-११-२०१५) :(१) नाही.
कल्याण-डोंबबिली महानगरपाललकेने रस्त्याच्या आखणीतील सिय अनतक्रमणे ननषकालसत
करुन अनतक्रमण विरहीत जागा म.रा.र.वि.म. च्या ताब्यात दे ण्याच्या अ्ीिर गोविींदिाडी
बायपासचे काम म.रा.र.वि.म. ने हाती घेतले होते. परीं तु महानगरपाललकेने रस्त्याच्या
आखणीिर येणार तबेले न काढल्याने सींपण
ू य लाींबीत आिश्यक जागा म.रा.र.वि. महामींडळाला
उपलब्ध झालेली नाही. तसेच गोविींदिाडी रस्त्यािर नागरीकाींच्या मागणीनुसार िाहनाींसाठी एक

भूयारी मागय ि एक पादचारी भुयारी मागय, सींरक्षक लभींत इ. अनतररक्त कामे म.रा.र.वि.
महामींडळाने हाती घेतल्यामळ
ु े कामाच्या िािात बदल झालेला आहे . सदर रस्त्याचे सम
ु ारे ८०%

काम पूणय झालेले असून कल्याण-डोंबबिली महानगरपाललकेने तबेले ननषकासीत करुन सींपूणय
जागा उपलब्ध करुन ददल्यानींतर उियररत काम पण
ू य करण्यात येईल.
(२) अशी िस्तूस्स्थती नाही.
(३) अींशत: खरे आहे.
(४)

गोविींदिाडी

बायपास

हा रस्ता

कल्याण-डोंबबिली

महानगरपाललकेच्या

हद्दीत

असून

रस्त्याच्या आखणीतील सिय अनतक्रमणे ननषकालसत करुन अनतक्रमण विरहीत जागा उपलब्ध
करुन दे ण्याची जबाबदारी कल्याण-डोंबबिली महानगरपाललकेची आहे.
(५) प्रश्न उद््ाित नाही.
___________
राज्यातील आददवासी आश्रमशाळे तील ववद्यार्थयाांचा अिस्मात
(३)

४१९५ (२२-१२-२०१४).

मत्ृ यू झाल्यास शमळणाऱ्या मदतीसांदभावत
श्री.सांिय पुराम (आमगाव) :

सन्माननीय आददवासी वविास

मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१)

राज्यातील आददिासी विद्याथी याींचा अकस्मात मत्ृ यू झाल्यास शासनाकडून ७५ हजार

रुपये मदत ददली जाते, हे खरे आहे काय,

वि.स. ११८ (3)
(२) असल्यास, सद्य:पररस्स्थती मध्ये ही मदत अपुरी असल्यामुळे रुपये

२ लाख दे णार आहे

काय,

(३) असल्यास, याबाबत शासनाने कोणता ननणयय घेतला आहे ?
श्री. ववष्ट्णु सवरा (०४-०९-२०१५) :(१) होय, हे खरे आहे .

(२) ि (३) सानुग्रह अनुदानात रु.७५०००/- िरुन रु.१,५०,०००/- इतकी िाढ करण्याबाबत
विभागाने वित्त विभागास प्रस्ताि सादर केलेला असता वित्त विभागाने उपस्स्थत केलेल्या

मद्द
ु याींिर आयक्
ु त, आ.वि. याींचेकडून अलभप्राय मागविण्यात आलेले आहे त. आयक्
ु ताींचे
अलभप्राय प्राप्त झाल्यानींतर पुढील काययिाही करण्यात येईल.
___________

रत्नाधगरी जिल्हयातील पोलीस वसाहतीच्या दे ाभालीबाबत
(४)

६१६५ (१०-०४-२०१५).

श्री.भास्िर िाधव (गह
ु ागर), श्री.रमेश िदम (मोहोळ), श्री.हसन

मुश्रीफ (िागल), श्री.जितेंद्र आव्हाड (मुांरा ा िळवा) :

सन्माननीय सावविननि बाांधिाम

(सावविननि उपक्रम वगळून) मांत्री पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१)

रत्नाधगरी

स्जल्हयातील

पोलीस

िसाहतीच्या

दे खभालीसाठी

साियजननक

बाींधकाम

विभागाकडून सन २००९ मध्ये २६९ लाखाींचे बाींधकाम अींदाजपत्रक शासनाला सादर करण्यात
आले होते, हे खरे आहे काय,

(२) तसेच िाढीि अींदाजपत्रकासह यािर्षी हा ननधी उपलब्ध कूनन दे ण्याबाबत शासनाने ननणयय
घेतला आहे काय, असल्यास, ननणययाचे स्िूनप काय आहे ,
(३) असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय आढळून आले ि
तदनुसार पोलीस िसाहतीची दरु स्ती लिकरात लिकर करण्याबाबत शासनाने कोणती काययिाही
केली िा करण्यात येत आहे ,

(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. चांद्रिाांत पाटील (०१-१२-२०१५) :(१) हे खरे नाही.
(२), (३) ि (४) प्रश्न उद््ाित नाही.

___________
राज्य रस्ते वविास महामांडळावर तीन हिार िोटीचे असलेले ििव
(५)

७३५१ (१५-०५-२०१५).

श्री.अिय चौधरी (शशवडी) :

सन्माननीय सावविननि बाांधिाम

(सावविननि उपक्रम) मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) राज्य रस्ते विकास महामींडळािर (एमएमआरडीसी) जिळपास तीन हजार को्ीचे कजय
आहे हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, आधथयकदृषट्या सक्षम होण्यासाठी एमएसआरडीसीने सल्लागाराच्या ननयक्
ु तीसाठी
ननविदा मागविल्या आहे त, हे ही खरे आहे काय,

वि.स. ११८ (4)
(३) असल्यास, एमएसआरडीसी अींतगयत सुरु असलेले तसेच व्यिहायय नसलेले प्रकल्प रद्द केले
आहे त हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्यास, कोणकोणते प्रकल्प रद्द केले आहेत ि कोणकोणत्या प्रकल्पाींिर कामे तातडीने
होण्यासाठी लक्ष कद्रीतीत केले आहेत,
(५) उपरोक्त प्रकल्पाींची सद्यःस्स्थती काय आहे ?
श्री. एिनाथ शशांदे (२३-११-२०१५) :(१) अींशत: खरे आहे .
(२) होय.
(३) अींशत: खरे आहे.
(४) (अ) जलिाहतुक ि मुींबई राींन्स हाबयर ललींक तसेच पस्श्चम रीतत
ु गती मागय इत्यादी प्रकल्प
रद्द केलेले आहे त.
(ब)

महामींडळ

प्राधधकरणामार्यत

आधथयकदृषट्या

मुींबई

पुणे

सक्षम

रीतत
ु गती

करण्यासाठी

महामागायलगतच्या

महामींडळाने
जमीनीचा

विशेर्ष

ननयोजन

िाणणस्ज्यक

िापर,

नेपीयन्सी रोड ि बाींन्रीता येथील भुखींडाचा विकास ि िाणणस्ज्यक िापर, मुींबई पुणे रीतत
ु गती

महामागायची क्षमतािाढ आणण मुींबई ते नागपूर रीतत
ु गती महामागय इत्यादी विविध प्रकल्प
राबविण्याचे योजले आहे . या प्रकल्पाींची अींमलबजािणी झाल्यास महामींडळ आधथयकदृषट्या
सक्षम होईल.
(५) िरील प्रकल्पाींसाठी महामींडळास अींमलबजािणी यींत्रणा म्हणून नेमण्यासाठीचे प्रस्ताि
शासनाच्या विचाराधीन आहे त.

___________

ाामगाांव ते धचाली (जि.बुलढाणा) हा रस्ता राष्ट्रीय महामागावचा भाग घोवित िरणेबाबत
(६)

८५०९ (०९-०४-२०१५).

श्री.आिाश फुांडिर (ाामगाांव) :

सन्माननीय सावविननि

बाांधिाम (सावविननि उपक्रम वगळून) मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१) जालना-बेराळा-धचखली (भाग१) ची

सींपूणय लाींबी राषरीय महामागायचा भाग घोवर्षत झाला

असल्यामळ
ु े सदर रस्ता कद्रीत शासनाचे सडक पररिहन विभागाकडे हस्ताींतररत करण्यात आला
आहे , हे खरे आहे काय,

(२) तसेच जालना-बेराळा-धचखली हा मागय खाजगी करणाअींतगयत करण्यात येणार आहे ,हे ही खरे
आहे काय,
(३) असल्यास, यामधील धचखली ते खामगाींि (भाग २) ही लाींबी राषरीय महामागायच्या
भागामध्ये समाविष् करण्याबाबत शासन कारिाई करणार आहे काय,
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. चांद्रिाांत पाटील (०४-१२-२०१५) :(१) हे खरे नाही.
(२) सदर मागय राषरीय महामागय म्हणून घोवर्षत होणे पूिी राज्य शासनातर्े सदर रस्त्याचे
चौपदरीकरणाचे काम खाजगीकरणाींतगयत सुरु करण्यात आले. तथावप खाजगीकरणाींतगयत सुरु
करण्यात आलेल्या कामाची गती उद्योजकाने योग्य न ठे िल्याने ि तदनींतर हे काम त्याींनी

वि.स. ११८ (5)
पुणप
य णे बींद केल्याने खाजगीकरणाींतगयत कामाचा करारनामा रद्द करण्याची काययिाही योजण्यात

आली आहे . सदर रस्ता राषरीय महामागय म्हणून घोवर्षत करण्यात आल्यामुळे कद्रीत शासनाचे
धोरणानस
ु ार पढ
ु ील काययिाही होणे अपेक्षक्षत आहे .

(३) बेराळार्ा्ा धचखली खामगाींि या एकूण ६८.३० कक.मी. लाींबीपैकी ७.२० कक.मी. लाींबी
राषरीय महामागय घोवर्षत केला असून उियररत लाींबी सुध्दा राषरीय महामागय घोर्षीत करण्यासाठी
शासन प्रयत्नशील आहे .

(४) प्रश्न उद््ाित नाही.

___________

आळां दी, दे हू ते पांढरपूर (जि.सोलापूर) पालाी महामागव रुदीिरणाचे िाम राडले असल्याबाबत
(७)

९९७२ (१०-०४-२०१५).

िुमारी प्रणणती शशांदे (सोलापूर शहर मध्य) : सन्माननीय

सावविननि बाांधिाम (सावविननि उपक्रम वगळून) मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील
काय :-

(१) आळीं दी, दे हू ते पींढरपूर (स्ज.सोलापूर) पालखी महामागय रुीं दीकरणाचे काम प्रलींबबत
असल्याचे ददनाींक २० डडसद्बर, २०१४ रोजी िा त्यासुमारास ननदशयनास आले, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी पढ
ु ील दोन िर्षायत महामागय रुीं दीकरणाचे काम पूणय करण्यात
येईल अशी घोर्षणा कद्रीतीय िाहतूक मींत्री याींनी केली असतानाही अद्यापपयंत साियजननक

बाींधकाम विभागाकडे याबाबतचा कोणत्याही प्रकारचा पत्रव्यिहार झाला नसल्याने रस्त्याची
केिळ डागडुजी करण्यात आली असल्याचे ननदशयनास आले आहे ,

(३) असल्यास, सदरहू महामागय रुीं दीकरणाचे काम पूणय करण्याबाबत कोणती काययिाही करण्यात
आली िा येत आहे ,
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहे त ि सदरहू महामागय रुीं दीकरणाचे काम केव्हापयंत
पूणय होणे अपेक्षक्षत आहे ?
श्री. चांद्रिाांत पाटील (०५-१२-२०१५) :(१) अींशत: खरे आहे.
(२) आळीं दी ते पींढरपूर हा मागय राषरीय महामागय क्र. ९६५ असा घोवर्षत झाला असून सदर

रस्ता सा.बाीं. विभागाकडून राषरीय महमागय विभागाकडे हस्ताींतरीत करण्याची काययिाही सरु
ु
आहे .

(३) पुणे स्जल््यातील आळीं दी ते पींढरपूर पालखी मागायपक
ै ी हडपसर-सासिड-जेजुरी रस्त्याचे
४१.०६ कक.मी. लाींबीचे ि लोणींद-र्ल्ण या ५.२० कक.मी. लाींबीचे रुीं दीकरणाचे काम प्रगतीत
आहे .
दे हुगाींि ते पींढरपूर या श्रीसींत तुकाराम महाराज पालखी हडपसर ते पा्स या रा.म.क्र. ९

िरील ५७.३० कक.मी. लाींबीमधील रुीं दीकरणाचे काम पूणय झालेले आहे .

(४) आींळदी ते पींढरपूर मागय राषरीय महामागय म्हणून जाहीर झाल्यामुळे सदर रस्त्याचे
रुीं दीकरण राषरीय महामागय विभागामार्यत हाती घेणे अपेक्षीत आहे.
___________

वि.स. ११८ (6)
ाामगाांव-िालना महामागावच्या चौपदीिरणामध्ये धचाली जिल्हा बल
ु ढाणा येथील
शशवािी उद्यानापासून शशवािी महाराि पत
ु ळा, बसस्थानि, शशवािी
महाववद्यालय या रस्त्याच्या रुां दीिरणाबाबत

(८)

१०३७१ (१०-०४-२०१५).

श्री.राहुल बोंद्रे (धचाली) :
सन्माननीय सावविननि बाांधिाम
(सावविननि उपक्रम वगळून) मांत्री पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१) खामगाींि जालना महामागायच्या चौपदरीकरणामध्ये धचखली स्जल्हा बुलढाणा येथील लशिाजी

उद्यानापासून लशिाजी महाराज पुतळा, बसस्थानक, लशिाजी महाविद्यालय या रस्त्याचे
रुीं दीकरण या कामाचा समािेश करण्यात आला आहे , हे खरे आहे काय,

(२) तसेच खामगाींि जालना महामागायचे काम बींद असन
ू लशिाजी उद्यान पासून, लशिाजी

महाराज पुतळा बसस्थनक लशिाजी महाविद्यालय या रस्त्याचे रुीं दीकरण न झाल्यामुळे
नागररकाींची िदय ळ िाहनाींची गदी रस्त्यािर उभी राहणारी िाहने यामुळे नागररकाींना त्रास होत
असल्याचे माहे जानेिारी, २०१५ रोजी िा त्यासुमारास ननदशयनास आले आहे, हे ही खरे आहे
काय,

(३) असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय आढळून आले ि
तदनुसार सदर रस्त्याच्या रुीं दीकरणासाठी शासनाकडून कोणती काययिाही केली िा करण्यात
येत आहे ,

(४) अद्यापपयंत कोणतीच काययिाही करण्यात आली नसल्यास, विलींबाची कारणे काय
आहे त ?
श्री. चांद्रिाांत पाटील (०४-१२-२०१५) :(१) नाही.
धचखली शहरातील लशिाजी महाराज उद्यान ते लशिाजी महाविद्यालय ही लाींबी (१३००
मी.) नगरपाललका धचाखली याींचे अख्यतारीत आहे. तथावप, साियजननक बाींधकाम विभागाींतगयत
खाजगीकरणाींतगयत बेराळा र्ा्ा ते धचखली अडमापुर ते रा.म.क्र. ६ पयंतच्या रस्त्याचे
चौपदरीकरण करणे. (भाग-२) या प्रकल्पाींतगयत धचखली शहरातील १३०० मी. लाींबीचे र्क्त

मजबुतीकरण ि डाींबरीकरण करणे या कामाचा समािेश् होता. यात या १३०० लाींबीच्या
रुीं दीकरणाचा समािेश केलेला नव्हता.
(२) अींशत: खरे आहे.
तथावप सदर प्रश्नामधील रस्त्याची १३०० मी. लाींबी ही नगरपाललका, धचाखली याींच्या
अधधपत्याखाली असून सद्य:स्स्थतीत या लाींबीतील डाींबरी पषृ ठभाग हा चौपदरी आहे . तसेच या

रस्त्यािरील लाींबीतील िाहतक
ननयींत्रण पाककयग इ. बाबी धचखली नगरपाललकेशी सींबींधधत
ु
आहे त.

(३) प्रश्न उद््ाित नाही.
(४) प्रश्न उद््ाित नाही.
___________

वि.स. ११८ (7)
ठाणे शहर आणण पररसरातील वाहनाांची िोंडी व अपघाताचे प्रमाण टाळण्यासाठी ठाणे
गायमुा, घोडबांदर रोड ते शमरारोड या दरम्यानच्या रस्त्याांचे सहा पदरीिरण
िरुन नवीन एशलव्हे टेड रस्ता/भय
ु ारी रस्ता बाांधण्याबाबत

(९)

१०६९५ (१०-०४-२०१५).

श्री.प्रताप सरनाईि (ओवळा माजिवडा) :

सन्माननीय

सावविननि बाांधिाम (सावविननि उपक्रम) मांत्री पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१) ठाणे शहर आणण पररसरातील िाहनाींची कोंडी ि अपघाताचे प्रमाण ्ाळण्यासाठी ठाणे
गायमुख, घोडबींदर रोड ते लमरारोड या दरम्यानच्या रस्त्याींचे सहा पदरीकरण करुन निीन

एललव्हे ्ेड रस्ता ककीं िा भुयारी रस्त्याींची ननलमयती करण्याबाबत स्थाननक लोकप्रनतननधीींनी
(ओिळा-मास्जिडा) ददनाींक ८ डडसद्बर, २०१४ रोजी िा त्या सुमारास मा.मुख्यमींत्री ि
मा.साियजननक बाींधकाम (साियजननक उपक्रम) मींत्री याींचक
े डे पत्राद्िारे मागणी केली आहे , हे
खरे आहे काय,
(२) असल्यास, या प्रकरणी कोणता ननणयय घेतला आहे ि त्यानुर्षग
ीं ाने पुढे कोणती काययिाही
केली आहे ,

(३) या सींदभायत अद्याप ननणयय घेतला नसल्यास होणाऱ्या विलींबाची कारणे काय आहे त ि
याबाबतची सद्य:स्स्थती काय आहे ?
श्री. एिनाथ शशांदे (२३-११-२०१५) :(१) होय.
(२) ि (३) विर्षयाींककत कामाचा सुसाध्यता अहिाल तयार करणेसाठी महाराषर राज्य रस्ते
विकास महामींडळाला कायायन्िीत यींत्रणा घोवर्षत करण्याचा प्रस्ताि शासन स्तरािर विचाराधीन
आहे .
___________
मलिापरू तालुक्यातील (जि.बुलढाणा) रणगाांव-भालेगाांव-ननांबोळी रा.म.क्र. ६-तालसवाडाम्है सवाडी-नरवेल-हरसोडा-वडोदा-पान्हे रा-बहापुरा-बेलाड-नघणी-दाताळ
या रस्त्याच्या दरु
ु स्तीबाबत

(१०)

१०७६७ (१०-०४-२०१५).

श्री.चैनसा
ु सांचेती (मलिापूर) :

सन्माननीय सावविननि

बाांधिाम (सावविननि उपक्रम वगळून) मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) मलकापूर तालुक्यातील (स्ज.बुलढाणा) मौजे रणगाींि - भालेगाींि - ननींबोळी रा.म.क्र.
६-तालसिाडा-म्है सिाडी-नरिेल-हरसोडा-िडोदा-पान्हे रा-बहापुरा-बेलाड-नघणी-दाताळ

हा

रस्ता

३५.५० ककमी यापैकी ६.२० ककमी लाींबीचा रस्ता अत्यींत नादरु
ु स्त असून या रस्त्यािरुन सिय
सामान्य नागररक, दच
ु ाकी ि चारचाकी िाहनधारकाींना प्रिास करणे गैरसोईचे होत असल्याचे
माहे र्ेब्रुिारी, २०१५ मध्ये ननदशयनास आली असून या खोलग् भागात लहान पुलाचे बाींधकाम
करण्यासाठी रु.१५० लक्ष ननधीची आिश्यकता आहे, हे खरे आहे काय,
(२)

असल्यास,

उक्त

रस्त्याचे

मजबुतीकरण

ि

डाींबरीकरण

करण्याबाबत

स्थाननक

लोकप्रनतननधी याींनी मा.काययकारी अलभयींता, सा.बाीं. विभाग, बुलढाणा याींच्याकडे िाींरिाींर
मागणी केली आहे , हे ही खरे आहे काय,

वि.स. ११८ (8)
(३) असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय आढळून आले ि
तदनुसार सदर रस्त्याचे मजबुतीकरण ि डाींबरीकरण करण्याबाबत शासनाने कोणती काययिाही
केली िा करण्यात येत आहे ,

(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. चांद्रिाांत पाटील (१६-१२-२०१५) :(१) बुलढाणा स्जल््यातील मलकापूर तालुक्यामधील
मौ. ननींबोळी ते रा.म.मा.क्र.६ या इस्जमा २४ दजायच्या रस्त्यािरील ननींबोळी गािाजिळील

सा.क्र. कक.मी. ४/६०० मध्ये व्याघ्रा नदीिर पल
ू बाींधण्याकररता रुपये १५० लक्ष इतका अींदास्जत
खचय अपेक्षक्षत आहे .

(२) रस्त्याच्या सुधारणेकरीता मा.लोकप्रनतननधी याींनी काययकारी अलभयींता, साियजननक बाींधकाम
विभाग, खामगाि याींचश
े ी चचाय केली आहे.

(३) ि (४) प्रश्नाधीन रस्त्याची प्राथलमक पाहणी केली असन
ू रसत्याचे दरु
ु स्तीचे काम ननकर्ष,
मींजूरी ि ननधी उपलब्धतेच्या अधीन राहून हाती घेण्याचा प्रयत्न राहील.
___________

िालना जिल््यातन
ू िाणाऱ्या िालना ते वडीगोद्री राज्यमागावचे चौपदरीिरणाबाबत
(११)

११५४४ (१०-०४-२०१५).

श्री.रमेश िदम (मोहोळ), श्री.अवधूत तटिरे (श्रीवधवन),

श्री.जितेंद्र आव्हाड (मुांरा ा िळवा), श्री.अिन
ुव ाोतिर (िालना) :

सन्माननीय सावविननि

बाांधिाम (सावविननि उपक्रम वगळून) मांत्री पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) जालना-अींबड-िडीगोरीती (स्ज.जालना) रस्त्याच्या चौपदरीकरणाच्या कामाची ननविदा प्रककया
पूणय झाली आहे काय,

(२) सदर रस्त्यासाठी एकूण ककती खचय येणार आहे,

(३) सदरील काम त्िरीत होण्याबाबत शासनाने काय काययिाही केली िा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहे त ि सदर रस्त्याचे काम ककती कालािधीत पूणय
करण्यात येणार आहे ?
श्री.

चांद्रिाांत

पाटील

खाजगीकरणातन
ू

(०४-१२-२०१५)

कारण्याचा

प्रस्ताि

:(१)

हे

शासन

खरे

नाही. तथावप सदर रस्त्याचे

स्तरािर

प्राप्त

झाला

होता.

काम

दरम्यान

खाजगीकरणाींतगयत प्रकल्पाकरीता लहान िाहनाना, एस.्ी.बसेस ि स्कूलबस याींना पथकरातून
िगळण्याचे ननस्श्चत झाल्याने सदर प्रकल्प खाजगीकरणातन
ू आधथयकदृषट्या सस
ु ाध्य झाला
नाही.

(२) प्रश्न उद््ाित नाही.
(३) सदर प्रकल्पाचे काम अन्य योजनेतन
हाती घेणे शक्य आहे ककीं िा कसे याबाबत
ू
पडताळणी करुन प्रस्ताि शासनास सादर करणेबाबत मुख्य अलभयींता, साियजननक बाींधकाम
प्रादे लशक विभाग, औरीं गाबाद याींना सुधचत करण्यात आले आहे .
(४) प्रश्न उद््ाित नाही.

___________

वि.स. ११८ (9)
आनगाांव (ता.शभवांडी, जि.ठाणे) येथील िवाळ नािा ते ववश्वभारती
दरम्यानच्या रस्त्याांची दरु ावस्था झाल्याबाबत
(१२)

१२३४१ (०९-०४-२०१५).
श्री.राहुल मोटे (पराांडा), श्री.शाांताराम मोरे (शभवांडी ग्रामीण) :
सन्माननीय सावविननि बाांधिाम (सावविननि उपक्रम वगळून) मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा
करतील काय :-

(१) आनगाींि (ता.लभिींडी, स्ज.ठाणे) येथील किाळ नाका ते विश्िभारती दरम्यानच्या रस्त्याींची
दरु ािस्था झाली असन
ू यामळ
ु े या रस्त्यािर िारीं िार अपघात होतात, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सदरचा रस्ता दरु
ु स्तीबाबत सींबींधधत विभागाकडे िारीं िार मागणी करुनही
कोणतीच काययिाही केली जात नाही, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीनुसार सींबींधधत रस्ता दरु
ु स्ती
न करणा-या अधधका-याींिर कोणती कारिाई केली िा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. चांद्रिाांत पाटील (०५-१२-२०१५) :(१) नाही.
(२) आनगाींि (ता.लभिींडी, स्ज.ठाणे) येथील किाड नाका (कक.मी. ८३.०००) ते विश्िभारती
(कक.मी. ८५.०००) या लाींबीतील खड्डे डाींबरलमश्रीत खडीने भरण्यात आलेले असन
ू सध्या
रस्त्यािरील िाहतूक सुरळीत सुरु आहे .
(३) ि (४) प्रश्न उद््ाित नाही.

___________
मुांबई, गोरे गाव (पूव)व येथील पजश्चम द्रत
ु गती मागाववरील ददांडोशी पल
ु ाचे दरू
ु स्तीचे िाम
(१३)

१२६१५ (०८-०४-२०१५).

श्री.अतल
भाताळिर (िाांददवली
ु

पूव)व :

सावविननि बाांधिाम (सावविननि उपक्रम) मांत्री पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील

सन्माननीय
काय :-

(१) मुींबई, गोरे गाि (पूि)य येथील ओबेरॉय मॉल शेजारी असणाऱ्या पस्श्चम रीतत
ु गती मागायिरील

ददींडोशी पल
ु ाचे दून
ु स्तीचे काम िारीं िार होत असल्याचे माहे जानेिारी, २०१५ मध्ये िा त्या
सुमारास ननदशयनास आले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, ददींडोशीतील पूिय ि पस्श्चम या दोन्ही बाजूच्या पुलाचे काम कोणत्या

विकासकाकडून करण्यात आले आहे , सदर पूिय बाजूच्या पल
ु ाींचे दून
ु स्ती काम अद्यापपयंत
ककती िेळा केले ि त्यासाठी ककती खचय करण्यात आला आहे ,
(३) असल्यास,

सदर पल
ु ाींचे दून
ु स्ती काम िारीं िार करण्याचे कारण काय आहे,

(४) असल्यास, सदर बाींधकामाची चौकशी कूनन बाींधकाम कींत्रा्दाराींिर ि सींबींधधत अधधकारी
याींच्यािर शासनाने कोणती कारिाई केली िा करण्यात येत आहे ,
(५) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?

वि.स. ११८ (10)
श्री. एिनाथ शशांदे (२३-११-२०१५) :(१) नाही.
(२) ददींडोशी येथील मुींबईकडे जाणाऱ्या उड्डाणपुलाचे बाींधकाम मे.विलायती राम लमत्तल याींनी
िर्षय १९९९ मध्ये पण
ू य केले आहे .

िाहतक
ू सरु क्षक्षतता िाढविण्याच्या दृष्ीने स्रक््रल दरु
ु स्तीचे

काम दोन िेळा हाती घेण्यात आले होते. माहे ऑक््ोबर, २०१३ मध्ये तातडीची दरु
ु स्ती ि माहे

मे, २०१४ मध्ये पल
ु ािरील स्लॅ बचे १२ पॅनल्सची स्रक्चरल दरु
ु स्तीचे काम करण्यात आले.

उड्डाणपुलाच्या स्रक्चरल दरु
ु स्तीकरीता अींदाजे रु. १.३७ को्ी इतका खचय झाला आहे.
ननयतकालीन दरु
ु स्ती आिश्यकतेनस
ु ार िेळोिेळी पथकर कींत्रा्ात करण्यात येत.े
(३) प्रश्न उद््ाित नाही.
(४) प्रश्न उद््ाित नाही.
(५) प्रश्न उद््ाित नाही.
___________
िायविारी अशभयांता सा.बाां.ववभाग, अिोला याांनी िेलेल्या अननयशमततेबाबत
(१४)

१३९०२ (०९-०४-२०१५).

श्री.हररि वपांपळे (मुनतविापूर) :

सन्माननीय सावविननि

बाांधिाम (सावविननि उपक्रम वगळून) मांत्री पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) काययकारी अलभयींता, सा.बाीं.विभाग, अकोला याींनी केलेल्या अननयलमततेबाबत चौकशी करुन
कारिाई करण्याबाबत स्थाननक लोकप्रनतननधी (मनु तयजापरू ) याींनी ददनाींक १७ डडसद्बर, २०१४
रोजी िा त्या सुमारास मा.मुख्यमीं्याींना ननिेदन दे नन मागणी केली आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, उक्त मागणीनस
ु ार सदरहू प्रकरणी चौकशी करण्यात आली आहे काय,
चौकशीचे ननषकर्षय काय ि त्यानस
ु ार सदरहू अधधका-यािर कोणती कारिाई करण्यात आली
आहे िा येत आहे ,

(३) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय ि याबाबतची सद्यस्स्थती काय आहे ?
श्री. चांद्रिाांत पाटील (०५-१२-२०१५) :(१) होय.
(२) ि (३) याप्रकरणी मुख्य अलभयींता, साियजननक बाींधकाम प्रादे लशक विभाग, अमरािती याींचा

चौकशी अहिाल प्राप्त झाला असन
ू सींबींधधताींविरुध्द शासनस्तरािर लशस्तभींगविर्षयक कायायिाही
सुरु आहे .

___________

गोंददया शहरात समाि भवनाच्या ननशमवतीसाठी ननधी उपलब्ध िरुन दे ण्याबाबत
(१५)

१५५८६ (१५-०५-२०१५).

श्री.गोपालदास अग्रवाल (गोंददया) :

सन्माननीय सावविननि

बाांधिाम (सावविननि उपक्रम वगळून) मांत्री पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१) गोंददया शहरात भव्य समाज भिनाच्या ननलमयतीसाठी शासनाने मींजरू ी ददली आहे ि
त्यासाठी साियजननक बाींधकाम विभागाकडून ननधी उपलब्ध करुन दे ण्यात आला आहे हे खरे
आहे काय,

वि.स. ११८ (11)
(२) असल्यास, या प्रकल्पासाठी जमीन उपलब्ध झाली आहे काय, तसेच अद्याप जमीन
उपलब्ध झाली नसल्यास त्याची कारणे काय आहे त,
(३) असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय आढळून आले ि
तदनुसार शासनाने कोणती काययिाही केली िा करण्यात येत आहे ,

(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहे त तसेच उक्त समाज भिन ककती कालािधीत पूणय
करण्याचे अपेक्षक्षत आहे ?

श्री. चांद्रिाांत पाटील (०१-१२-२०१५) :(१) होय.
सामास्जक न्याय ि विशेर्ष सहाय्यक विभाग, महाराषर शासन याींचेकडून रुपये ३००

लक्षसाठी प्रशासकीय मान्यता प्राप्त आहे .

(२) या प्रकल्पासाठी सामास्जक न्याय ि विशेर्ष सहाय्य विभागास गोंददया येथे प्रकल्पासाठी
आिश्यक शासकीय जागा उपलब्ध नसल्याने लमळालेली नाही.
(३) ि (४) बाींधकाम हाती घेणस
े ींबध
ीं ी काययिाही प्रगतीत असल्याने प्रश्न उद््ाित नाही.
___________
औरां गाबाद जिल््यात घाटी पररसरात बाांधण्यात आलेल्या
(१६)

१५८०५

मेडडशसन इमारतीची झालेली दरु ावस्था

(१०-०४-२०१५).

श्री.भाऊसाहे ब

पाटील

-

धचिटगाांविर

(वैिापूर) :

सन्माननीय सावविननि बाांधिाम (सावविननि उपक्रम वगळून) मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा
करतील काय :-

(१) औरीं गाबाद स्जल््यात घा्ी पररसरात २४ को्ी रुपये खचन
ूय बाींधण्यात आलेली मेडडलसन

इमारत अिघ्या तीन िर्षायपि
ू ी बाींधकाम विभागाकडून घा्ीला सोपविण्यात आली असन
ू सदर
इमारतीची

दरु ािस्था

झाल्याने तसेच

तेथील

तु्लेल्या

र्रशा

तेथे

येणाऱ्या

रुग्णाींच्या

नातेिाईकाींच्या तसेच डॉक््र-कमयचाऱ्याींच्या अींगािर पडत असल्याचे माहे जानेिारी, २०१५ मध्ये
िा त्या दरम्यान ननदशयनास आले आहे , हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, याबाबत शसनाने पाहणी/चौकशी केली आहे काय त्यात काय, आढळून आले ि
तद्नुसार शासनाने कोणती काययिाही केली िा करण्यात येत आहे ,
(३) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री. चांद्रिाांत पाटील (१४-१२-२०१५) :(१) होय, अींशत: खरे आहे .
सदरील इमारत ही दद. ३०/०९/२०११ रोजी पण
ू य झाली असन
ू दद. १४/०१/२०१३ रोजी

घा्ीला हस्ताींतरीत करण्यात आली आहे . सदरील इमारत (तळ मजला+३) मजली असून,

पाहणी केली असता सद्य:स्स्थतीत या इमारतीची दरु ािस्था झालेली नाही. या कामाचा दोर्ष
दानयत्ि कालािधी दद. ३०/०९/२०१६ पयंत आहे . नतसऱ्या मजल्यािरील स्जन्या जिळील दोन

र्रशा पडल्या होत्या. परीं तू त्यामळ
ु े कुणालाही इजा ि दख
ु ापत झाली नाही. सदर ननखळलेल्या
दोन र्रशा बसिन
ू दरु
ु स्ती करण्यात आली असून, सद्य:स्स्थतीत सदर इमारत सुस्स्थतीत
आहे .

वि.स. ११८ (12)
(२) काम दोर्ष दायीत्ि कालािधीत असल्यामुळे कींत्रा्दाराच्या खचायने सदर काम िेळीच दरु
ु स्त
करण्यात आले आहे .

(३) प्रश्न उद््ाित नाही.
___________
नाांदेड जिल्ह यातील सावविननि बाांधिाम ववभागाची िामे िरुनही दोन विावपासून
िांत्राटदाराची ददडशे िोटीची बबले प्रलांबबत असल्याबाबत

(१७)

१६००० (१०-०४-२०१५).

श्री.हे मांत पाटील (नाांदेड दक्षिण) :

सन्माननीय सावविननि

बाांधिाम (सावविननि उपक्रम वगळून) मांत्री पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१) नाींदेड स्जल्हयातील साियजननक बाींधकाम विभागाची कामे करुनही दोन िर्षायपासन
ू

कींत्रा्दाराची ददडशे को्ीची बबले प्रलींबबत असल्याचे माहे जानेिारी, २०१५ मध्ये िा त्या
दरम्यान ननदशयनास आले, हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, सदर बबले लमळण्याबाबत शासनाकडे मागणी करुनही अदयापी कोणतीच
काययिाही झाली नाही, हे खरे आहे काय,
(३) असल्यास, सदर बबले प्रलींबबत राहण्यामागची कारणे काय आहेत,
(४) असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय आढळून आले ि
तदनुसार शासनाने कोणती काययिाही केली िा करण्यात येत आहे ,
(५) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री. चांद्रिाांत पाटील (१४-१२-२०१५) :(१) अींशत: खरे आहे.
(२) हे खरे नाही.
(३) पुरेशा ननधीअभािी

(४) सन २०१५-१६ या वित्तीय िर्षायत तरतूद उपलब्ध करुन ददल्याने प्रश्न उद््ाित नाही.
(५) प्रश्न उद््ाित नाही.

___________
दे ऊळगाांवरािा (ता.जि.बुलढाणा) नागपूर-पुणे राज्यमागावच्या
चौपदरीिरण िरण्यासाठी होत असलेली वि
ृ तोडीबाबत

(१८)

१७२८१ (०४-०९-२०१५).

श्री.राहुल बोंद्रे (धचाली), श्री.अशमन पटे ल (मांब
ु ादे वी),
श्री.डी.पी.सावांत (नाांदेड उत्तर), डॉ.सांतोि टारफे (िळमनुरी) :
सन्माननीय सावविननि
बाांधिाम (सावविननि उपक्रम वगळून) मांत्री पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) दे नळगाींिराजा (ता.स्ज.बल
ु ढाणा) नागपूर-पुणे राज्यमागायचे चौपदरीकरण करण्यासाठी शेकडो
झाडे तोडािी लागत असल्याचे माहे मे, २०१५ मध्ये िा त्यादरम्यान ननदशयनास आले आहे , हे
खरे आहे काय,

वि.स. ११८ (13)
(२) असल्यास, ८० ककलो मी्र अींतरािरील शेकडो झाडे तोडण्यात आल्याने तालुक्याचे
पयायिण बबघडले आहे . रोपे लागिडीनींतर त्या रोपाींची ननगा राखून ती जगविण्याची जबाबदारी

सींबींधधत कन्स्रक्शन कींपनीची होती मात्र बीओ्ी तत्िािरील काम अपण
ू य ठे नन सदरहू कींपनीने
पळ काढल्याने त्या रोपाींकडेही दल
य झाले आहे त हे पाहता शासनाने सींबींधधत दोर्षीींिर कारिाई
ु क्ष
कोणती कारिाई केली िा करण्यात येत आहे ,

(३) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. चांद्रिाांत पाटील (०४-१२-२०१५) :(१) या प्रकल्पापैकी प्रकल्प क्र.१ (जालना-दे नळगाि राजा
बेराळा) ि प्रकल्प क्र. २

(बेराळा र्ा्ा ते धचखली खामगाींि) अनक्र
ु मे ददनाींक ३१/०३/२००९ ि

१९/०५/२०१० रोजी सुरु झाले. त्याकररता रस्त्याच्या दत
ु र्ाय असलेली झाडे तोडण्यात आली.

तथावप माहे २०१५ मध्ये िा त्या सम
ु ारास राज्य मागायचे चौपदरीकरणाकररता झाडे

तोडण्याचे ननदशयनास आले नाही.
(२) हे अींशत: खरे आहे .

प्रकल्पासाठी लािण्यात आलेली झाडे योग्य त्या दे खभाली अभािी जगलेली नाहीत.
उद्योजक काम योग्य रीत्या पुणय करु न शकल्याने उद्योजकाचे नाि काळ्या यादीत
्ाकण्याची काययिाही शासनाने केली आहे. आता सींबींधीत उद्योजकासोबतचा करारनामा रद्द
करुन या प्रकरणी सिय सींबींधधताींिर जबाबदारी ननस्श्चत करण्याची काययिाही करण्यात येत आहे .
(३) प्रश्न उद््ाित नाही.
___________
महाराष्ट्र राज्य रस्ते वविास महामांडळाच्या व्यवहारात पारदशविता येण्याबाबत
(१९) १७४३० (०४-०८-२०१५).

श्री.अशमन पटे ल (मांब
ु ादे वी), श्री.अस्लम शेा (मालाड पजश्चम),

डॉ.सांतोि टारफे (िळमनुरी), श्री.नसीम ाान (चाांददवली), श्री.सांग्राम थोपटे (भोर), प्रा.विाव
गायिवाड (धारावी) :

सन्माननीय सावविननि बाांधिाम (सावविननि उपक्रम) मांत्री पुढील

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) महाराषर राज्य रस्ते विकास महामींडळाच्या बबघडलेल्या आधथयक स्स्थतीला अपुरी

्ोलिसुली, ्ोलची ननयमानुसार आकरणी न होणे यासारखी अनेक कारणे असल्याचे कॅगने

आपल्या अहिालात नमद
ू केले असल्याचे माहे ददनाींक १० एवप्रल, २०१५ रोजी िा त्यासम
ु ारास
आले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, उपरोक्त महामींडळाच्या सिय व्यिहारात पारदशयकता ि जबाबदारीची ननस्श्चत
करण्यासींदभायत शासनाने कोणती काययिाही केली िा करण्यात येत आहे ,
(३) अद्याप, कोणतीच काययिाही केली नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. एिनाथ शशांदे (०९-१२-२०१५) :(१) कॅगचा आढािा अहिाल शासनास सादर झाला आहे .
त्यात महाराषर राज्य रस्ते विकास महामींडळाच्या आधथयक स्स्थतीबाबत शासनास तसेच
महाराषर राज्य रस्ते विकास महामींडळाला काही सुचना केल्या आहेत.

वि.स. ११८ (14)
(२) महाराषर राज्य रस्ते विकास महामींडळातर्े पथकर िसुली धोरणानुसार पथकर नाक्याींिर
Electronic Display Board

िर मींजूर पथकर दशयविणारे दर ि अन्य मादहती दशयविण्यात

आली असन
ू त्याच्या अधीन राहून पथकर िसल
ु ी केली जाते. यात काही त्र्
ु ी आढळल्यास
ठे केदारािर दीं डात्मक कारिाई करण्यात येत.े महामींडळाच्या पथकर ननविदे त पथकर
कींत्रा्दाराने आगान रक्कम भरण्याबाबतच्या अ्ीचा समािेश करण्यात आला आहे. ननविदे त
नमूद केल्याप्रमाणे रक्कम कींत्रा्दारामार्यत िेळीच भरण्यात आली नाही तर कींत्रा्दाराची सिय
ठे ि रक्कम जप्त करण्यात येते ि गरज भासली तर कींत्रा्दाराविरुध्द न्यायालयात याधचका
दाखल करुन महामींडळाची उियररत रक्कम िसल
ू करण्यात येते.
(३) प्रश्न उद््ाित नाही.

(२०)

___________

औरां गाबाद-पैठण या रस्त्याच्या नत
ु नीिरणाबाबत

१८०७३ (१४-०८-२०१५).

श्री.अतल
ु सावे (औरां गाबाद पूव)व :

सन्माननीय सावविननि

बाांधिाम (सावविननि उपक्रम वगळून) मांत्री पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१) औरीं गाबाद-पैठण या अत्यींत िदय ळीच्या रस्त्याचे नत
ु नीकरण काम करण्यात यािे अशी
मागणी स्थाननक लोकप्रनतननधी याींनी मा.साियजननक बाींधकाम मींत्री याींना ननिेदन दे नन
ददनाींक ९ माचय, २०१५ रोजी मागणी केली आहे , हे खरे आहे काय,
(२) औरीं गाबाद ते पैठण या रस्त्याचे /कक.मी. ३२६/७८० ते ३७२/६३५ (लाींबी ४५.८५५ की.मी.)
चौपदीकरण ि िाळींु ज ते िाल्मीकी रस्त्याचे (मजबत
ु बाजप
ु ट्टयासह) कक.मी. ०/०० ते ५/२००
(लाींबी

५.२००

कक.मी.)

चा

पीपीपी

अींतगयत

प्रस्तािना

मींत्रीमींडळ

पायाभूत

सलमतीने

दद.०३/०९/२०१४ रोजी मींजूरी ददलेले दोन्ही प्रस्ताि मुख्य अलभयींता साियजननक बाींधकाम
विभाग, औरीं गाबाद याींनी शासनाकडे अींतीम मींजूरीसाठी पाठविले आहे त हे खरे आहे काय,

(३) असल्यास, औरीं गाबाद ते पैठण हा रस्ता सींत एकनाथ महाराज याींची समाधी, जायकिाडी
धरण, सींत ज्ञानेश्िर उद्यान, औद्योधगक विकास पररसर तसेच ददल्ली, मुींबई, इींडस्स्रयल,

कॉरीडॉर, प्रकल्प इत्यादीमळ
ु े अत्यींत महत्िाचा तसेच िाळूींज ते िाल्मीकी रस्ता (रा.मा. ३० ि
रा.मा. ६०) याींना जोडणारा महत्िाचा असल्याने दोन्ही प्रस्तािास शासनाने अींतीम मींजूरी ददली
आहे , हे खरे आहे काय,

(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहे त ि ककती कालािधी अपेक्षक्षत आहे ?
श्री. चांद्रिाांत पाटील (०४-१२-२०१५) :(१) होय, हे खरे आहे .
हे ननिेदन ददनाींक २४/०३/२०१५ रोजीचे आहे.
(२) होय, हे खरे आहे .
(३) हे खरे नाही.
सदर प्रस्तािाच्या ननविदा रद्द करण्यात आल्या असून सध
ु ारीत प्रस्ताि तयार करुन

शासनास सादर करण्याच्या सच
ू ना मुख्य अलभयींता, साियजननक बाींधकाम प्रादे लशक विभाग,
औरीं गाबाद याींना दद. ३/१०/२०१५ च्या पत्रान्िये दे ण्यात आलेल्या आहे त.
(४) प्रश्न उद््ाित नाही.

___________

वि.स. ११८ (15)
मौिे धचाली (ता.नेवासे, जि.अहमदनगर) येथे राज्य व राष्ट्रीय महामागाववरील
झाडे िाळून िोळश्यासाठी िेलेली वि
ृ तोड
(२१)

१८८६९ (१४-०८-२०१५).
श्री.राहुल िगताप (श्रीगोंदा), श्री.रमेश िदम (मोहोळ),
श्री.जितेंद्र आव्हाड (मुांरा ा िळवा), श्री.बाळासाहे ब थोरात (सांगमनेर) :
सन्माननीय सावविननि
बाांधिाम (सावविननि उपक्रम वगळून) मांत्री पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) मौजे धचखली (ता.नेिासे, स्ज.अहमदनगर) येथे राज्य ि राषरीय महामागायिरील झाडे
कोळशासाठी जाळ्यात येत असल्याचे माहे मे, २०१५ च्या नतस-या सप्ताहात ननदशयनास आले,
हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय,
(३) असल्यास, चौकशीत काय आढळून आले ि तदनस
ु ार राज्य ि राषरीय महामागायिरील झाडे
जाळून तोडणा-यािर शासनाने कोणती कारिाई केली िा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री. चांद्रिाांत पाटील (०५-१२-२०१५) :(१) नाही. हे खरे नाही.
नेिासा तालक्
ु यात प्रश्नाींकीत मौजे धचखली नािाचे गाि नाही. तथावप, अहमदनगर

स्जल््यातील श्रीगोंदा तालुका ि सींगमनेर तालुका अशा दोन दठकाणी मौजे धचखली या नािाची
गाींिे असून या दोन्हीही दठकाणी सा.बाीं. मींडळ अहमदनगरच्या

काययक्षेत्रातील राज्यमागायिर

सदरची बाबत घडलेली नाही.
(२) प्रश्न उद््ाित नाही.
(३) प्रश्न उद््ाित नाही.
(४) प्रश्न उद््ाित नाही.

___________
राष्ट्रीय वस्त्रोद्योग महामांडळाने िााँईट योिने अांतगवत िापड उद्योगाशी शशलाई मशीन व
गोदामासाठी िरण्यात येत असल्याने योिनेच्या मळ
ु उद्देशाला बगल दे वून शासनाची

(२२)

फसवणूि िरुन िमीन बळिावण्याचे िारस्थानाबाबत

१९२२७ (०५-०९-२०१५).

श्री.अननल िदम (ननफाड) :

सन्माननीय वस्त्रोद्योग मांत्री

पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१) राषरीय िस्त्रोद्योग महामींडळाने जााँई् व्हद् चर योजने अींतगयत कापड उद्योगाशी सींबींधीत
व्यिसाय करण्यासाठी खाजगी कींपन्याींना दे ण्यात आलेल्या धगरण्याींच्या जमीनीींचा िापर,
लशलाई मशीन ि गोदामासाठी करण्यात येत असल्याने योजनेच्यामुळ उद्देशाला बगल दे िून
शासनाची र्सिणक
ू करुन जमीन बळकािण्याचे कारस्थान सुरु आहे , हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास या प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय,

चौकशीत काय आढळून आले,

(३) असल्यास , उक्त प्रकरणी त्यानुसार सींबींधीींताींिर कोणती कारिाई केली आहे िा करण्यात
येत आहे ,

(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?
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श्री. चांद्रिाांत पाटील (२१-११-२०१५) :(१) नाही.
राषरीय िस्त्रोद्योग महामींडळ हे कद्रीत शासनाच्या ननयींत्रणाखाली असन
ू कद्रीत शासनाच्या

मान्यतेने ि बी.आय.एर्.आर. च्या ननदे शानस
ु ार पदहल्या ्प्प्यात एन.्ी.सी. च्या इींडडया

युनाय्े ड लमल नीं. १, अपोलो लमल, न्यु लस्ी लमल, गोल्ड मोहर लमल, औरीं गाबाद ्े क्स्ाईल
लमल या ५ धगरण्या सींयुक्त भागीदारी तत्िािर चालविण्याबाबत ननणयय घेण्यात आला आहे.

यािर ननयींत्रण ठे िण्यासाठी एन.्ी.सी. ि भागीदार कींपनीचे अधधकारी लमळून स्ितींत्र सींचालक
मींडळ काययरत आहे . या लमलच्या आिारात भागीदारी कींपनीमार्यत गारमद््ीींगचा व्यिसाय केला
जातो. एम.ओ.य.ु नस
ु ार

एन.्ी.सी. चा भाग ५१% ि खाजगी कींपनीचा भाग ४९% असल्याने

खाजगी कींपनीने जलमन बळकािण्याचा प्रश्न उद््ाित नाही.
(२) प्रश्न उद््ाित नाही.
(३) प्रश्न उद््ाित नाही.
(४) प्रश्न उद््ाित नाही.
___________
पुणे-मुांबई या द्रत
ु गती मागाववर सांरिि वायर बसववण्याबाबत
(२३)

१९२७६ (३१-०७-२०१५).

श्री.बाबुराव पाचणे (शशरुर) :

सन्माननीय सावविननि

बाांधिाम (सावविननि उपक्रम वगळून) मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१) पुणे-मुींबई या रीतत
ु गती मागायिर अपघात होनन िर्षायला सरासरी ८५ जनाींचा मत्ृ यु होत आहे ,
हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सन २०१४-२०१५ मध्ये रीतत
ु गती मागायिर रस्ता दभ
ु ाजकता सींरक्षक िायर
बसविल्याने गींभीर अपघातात ५०% नी घ् झाल्याचे ननदशयनास आले आहे , हे ही खरे आहे
काय,

(३) असल्यास, पुणे-मुींबई या रीतत
ु गती मागायिर अपघाताींचे प्रमाण कमी करण्यासाठी सींपूणय ९४
कक.मी. अींतरात सींरक्षक िायर बसविण्यासींदभायत शासनाने कोणती काययिाही केली िा करण्यात
येत आहे ,
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. चांद्रिाांत पाटील (०९-१२-२०१५) :(१) पोलीस विभागाच्या आकडेिारीनस
ु ार िर्षय २००९ ते मे
२०१५ पयंत मुींबई पुणे रीतत
ु गती मागायिर झालेल्या २६०६ अपघाताींमध्ये ८०५ व्यक्तीींचा मत्ृ यू
झाला आहे .

पोलीस विभागाच्या आकडेिारीनुसार िर्षय २००९ ते मे २०१५ पयंत मुींबई पुणे रीतत
ु गती

मागायिर झालेल्या अपघाताींची ि त्यात मत
ृ व्यक्तीींची आकडेिारी खालील प्रमाणे आहे.
िर्षय

एकूण अपघात

एकूण मत
ृ व्यक्ती

२००९

५४१

१३१

२०१०

४५८

१०४
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२०११

४१२

११८

२०१२

३६४

१४६

२०१३

३३९

१२९

२०१४

३५३

१३३

२०१५

१३९

४७

(२) होय, अपघाींताच्या िरील आकडेिारी नुसार महाराषर राज्य रस्ते विकास महामींडळामार्यत
मुींबई पुणे रीतत
ु गती मागायिर रसता दभ
ु ाजकता सरीं क्षक िायर बसविण्यासह केलेल्या विविध
उपाययोजनाींमळ
ु े एकूण सींख्येत सातत्याने घ् झाली आहे .

(३) सरु
ु िातीला प्रायोधगक स्तरािर कामशेत बोगदा ते ओझडे या ५ कक.मी. लाींबीमध्ये सदर
प्रकारची रस्ता दभ
ु ाजकता सींरक्षक िायर लािण्यात आली आहे . सदरचे रस्ता

दभ
ु ाजकता

सींरक्षक िायर अत्यींत पररणामकारक असल्याने १२ कक.मी. लाींबीसाठी सदर प्रकराचे रस्ता

दभ
ु ाजकता सींरक्षक िायर लािण्याचे काम नुकतेच पूणय करण्यात आले आहे . या व्यनतररक्त

उियररत लाींबीमध्ये सध्
ु दा अशा प्रकारचे रस्ता दभ
ु ाजकता सींरक्षक िायर बसविण्याचा ननणयय
सींचालक मींडळाने नुकसाच घेतला आहे .
(४) प्रश्न उद््ाित नाही.

___________

मांब
ु ई-पण
ु े द्रत
ु गती मागाववरील टोल नािे बांद िरण्याबाबत
(२४)

१९८४९ (०२-०७-२०१५).

श्री.मनोहर भोईर (उरण) :

सन्माननीय सावविननि

बाांधिाम (सावविननि उपक्रम) मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) मुींबई-पुणे रीतत
ु गती मागायिरील ्ोल नाके बींद करण्याचा प्रस्ताि शासनाच्या विचाराधीन
आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, दोन्ही शहरातील ्ोलच्या सींदभायत आढािा घेण्यासाठी अनतररक्त मख्
ु य सधचि
(बाींधकाम) श्री.आनींद कुलकणी याींच्या अध्यक्षतेखाली सलमती गठीत केली आहे , हे ही खरे आहे
काय,

(३) असल्यास, सलमतीचा अहिाल शासनास प्राप्त झाला आहे काय, असल्यास, सदरहू
अहिालात कोणकोणत्या लशर्ारशी केल्या आहे त, ि त्यानुर्षींगाने शासनाने कोणता ननणयय
घेतला आहे ,

(४) अद्यापही या सलमतीचा अहिाल प्राप्त झाला नसल्यास, ककती कालािधीत अहिाल
येण्याचे अपेक्षक्षत आहे ?
श्री. एिनाथ शशांदे (०९-१२-२०१५) :(१) नाही.
(२) मुींबई प्रिेशद्िार येथील ि मुींबई-पुणे रीतत
ु गती मागायिरील पथकर नाक्याींिर हलक्या
िाहनाींना पथकरातून सू् दे ण्याबाबत वित्तीय ि कायदे शीर बाबी तसेच सुसाध्यता तपासून
अहिाल सादर करण्यासाठी अपर मुख्य सधचि (सा.बाीं.) याींच्या अध्यक्षतेखाली सलमती
नेमण्यात आली आहे.
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(३) नाही.
(४) अहिाल सादर करण्यासाठी सदर सलमतीला ददनाींक ३१.१२.२०१५ पयंत मद
ु त दे ण्यात आली
आहे .

___________
पाटण जि.सातारा तालुक्यात तालक्
ु याच्या दठिाणी प्रशासि य िायावलय
उभारण्यास राज्य शासनािडून ननधी उपलब्ध होणेबाबत

(२५)

२१८९५ (१०-०८-२०१५).

श्री.शांभूराि दे साई (पाटण) :

सन्माननीय सावविननि

बाांधिाम (सावविननि उपक्रम वगळून) मांत्री पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) पा्ण स्ज.सातारा तालुक्यात तालुक्याच्या दठकाणी राज्य शासनाची विविध खात्याची
शासकीय कायायलये ही विविध दठकाणी िसली आहे त, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सदरची सिय शासकीय कायायलये विविध दठकाणी िसली असल्याने तालक्
ु यातील

ग्रामस्थाींना तालुक्याच्या दठकाणी विविध कायायलयाींमध्ये आपल्या कामाींकरीता जाण्याचा नाहक
त्रास सोसािा लागत आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, पा्ण या तालुक्याच्या दठकाणी असणारी सिय शासकीय कायायलये ही एकाच

प्रशासकीय इमारतीत एकबत्रत आणण्याकरीता तालक्
ु याच्या दठकाणी प्रशासकीय कायायलयाची

एक इमारत बाींधणेकरीता राज्य शासनाने ननधी उपलब्ध करुन दे णेबाबत राज्याचे मा.मख्
ु यमींत्री
याींना ददनाींक १० जानेिारी, २०१५ रोजी तालुक्याचा लोकप्रनतननधी यानी ननिेदनाद्िारे मागणी
केली आहे , हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्यास या ननिेदनाच्या अनुर्षींगाने शासनाने पा्ण स्ज.सातारा तालुक्यात प्रशासकीय
इमारत बाींधणेसींदभायत ननधी उपलब्ध करुन दे णक
े रीता कोणता ननणयय घेतला आहे ,
(५) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. चांद्रिाांत पाटील (०५-१२-२०१५) :(१) हे खरे आहे .
(२) प्रश्नाधीन शासकीय कायायलये िेगिेगळ्या दठकाणी असल्याने नागररकाींची काही प्रमाणात
गैरसोय होते, हे खरे आहे .
(३) होय.
(४) ि (५) राज्यात प्रत्येक तालुक्याच्या दठकाणी मध्यिती प्रशासकीय इमारत बाींधण्याचे
शासनाचे धोरण आहे . प्रश्नाधीन तालुक्यात मध्यिती प्रशासकीय इमारत बाींधण्यासाठी पुरेशी
जागा उपलब्ध नाही.जागा उपलब्ध होताच प्रश्नाधीन दठकाणी मध्यिती प्रशासकीय इमारत
बाींधण्याचे काम ननधी ननकर्ष ि प्राथम्यक्रमानुसार हाती घेण्याचे ननयोजन आहे .
___________
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तारळे (ता.पाटण) या गावातील तारळे ते घोट या प्रमुा मागाववरील अनतक्रमणे िाढण्याबाबत
(२६)

२१९१३ (१३-०८-२०१५).

श्री.शांभूराि दे साई (पाटण) :

सन्माननीय सावविननि

बाांधिाम (सावविननि उपक्रम वगळून) मांत्री पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) तारळे (ता.पा्ण) या गािामधून तारळे ते घो् हा प्रमख
ु रस्ता जात असून या गाींिामधील
रस्त्याींिर मोा या प्रमाणात स्थाननकाींनी अनतक्रमण केले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, या अनतक्रमणामळ
ु े रस्त्याींची रुीं दी मोा या प्रमाणात कमी झाली असून या
रस्त्याींिर मोा या प्रमाणात िाहतक
ू खोळबींली जात आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, सदरची अनतक्रमणे तातडीने काढणेबाबत या गािाींतील ग्रामस्थाींनी साियजननक
बाींधकाम विभाग याींच्याकडे सातत्याने मागणी करुनही साियजननक बाींधकाम विभागाचे
अधधकारी या प्रश्नाकडे जाणीिपूिक
य दल
य करीत आहे त, हे खरे आहे काय,
ु क्ष
(४) असल्यास, चौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय आढळून आले,
(५) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री. चांद्रिाांत पाटील (०५-१२-२०१५) :(१) सदर रस्ता हा प्रस्जमा-५७ दजायचा असून सदर
रस्त्याच्या जागेच्या रे कॉड नुसार हद्दीच्या खुणा ननस्श्चत न झाल्याने अद्याप अनतक्रमण आहे
हे ठरविता आले नाही.
(२) हे खरे नाही.
(३) हे खरे नाही.
(४) प्रश्न उद््ाित नाही.
(५) प्रश्न उद््ाित नाही.
___________
िोल्हापूर जिल््यातील पन्हाळगडावरील शासि य िायावलयाचे बाांधिाम प्रलांबबत असल्याबाबत
(२७)

२२०२९ (३१-०७-२०१५).

(हातिणांगले),

श्री.प्रिाश

श्री.रािेश िीरसागर (िोल्हापूर उत्तर), डॉ.सुजित शमणचेिर

आबबटिर

(राधानगरी) :

सन्माननीय

सावविननि

बाांधिाम

(सावविननि उपक्रम वगळून) मांत्री पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१)

कोल्हापूर

स्जल््यातील

पन्हाळगडािरील

शासकीय

कायायलयाना

स्िमालकीची

जागा

नसल्यामळ
ु े गेली पाच िर्षे प्रशासककय मींजूरी लमळूनही ताींबत्रक बाबी पूणय न झाल्याने एकाच
छताखाली सिय शासकीय कायायलये असणा-या मध्यिती प्रशासककय इमारतीचे बाींधकाम पाच

िर्षांपासून प्रलींबबत असल्याचे नुकतेच माहे मे, २०१५ मध्ये िा त्या दरम्यान उघडकीस आले
आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, याबाबत शासनाने सखोल चौकशी केली आहे काय, त्यात काय आढळून आले,

(३) उक्त प्रश्नाबाबत शासककय कायायलयाींना स्ितःची हक्काची इमारत बाींधण्याबाबत शासनाने
कोणती काययिाही केली िा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?
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श्री. चांद्रिाांत पाटील (१४-१२-२०१५) :(१) सदर कामास शासन ननणयय दद. १६/०३/२०११ अन्िये
रु. ६६४.०५ लक्ष ककीं मतीस प्रशासकीय मान्यता लमळाली असन
ू , मुख्य अलभयींता, साियजननक

बाींधकाम प्रादे लशक विभाग, पण
ु े याींनी दद. ०२/०४/२०१२ अन्िये रु. ६१३.५६ लक्ष इतक्या

ककीं मतीचे अींदाजपत्रकास ताींबत्रक मींजूरी ददलेली आहे . त्यानुसार ननविदा ननस्श्चती करणेत येिून
दद. ०७/११/२०११ रोजी कायायरींभ आदे श दे ण्यात आले आहे त. तथावप सदर कामासाठी अद्याप

जागा ताब्यात लमळालेली नसल्याने ि बाींधकाम करण्यासाठी परिानगी प्राप्त नसल्याने,
प्रस्तावित काम सुरु करता आलेले नाही. या अनुर्षींगाने काम बींद असलेबाबतचे कोणतेही
ननिेदन/तक्रार अद्याप प्राप्त नाही.
(२) प्रश्न उद््ाित नाही.
(३) शासनामार्यत जागा उपलब्ध करुन दे ण्यात आली आहे . त्यानुसार सदरची जागा ताब्यात
लमळणेबाबत ि बाींधकाम करणेस परिानगी लमळणेबाबत पाठपुरिा सुरु आहे .
(४) प्रश्न उद््ाित नाही.

___________
रे वराल-धमावपूरी, ारडा-रे वराल, नवरगाव-ाांडाळा, ढोलमारा-नवरगाव (ता.मौदा, जि.नागपूर)
येथील िोडणारे रस्ते असून या मागावची झालेली दरु वस्था

(२८)

२२१२२ (३१-०७-२०१५).

श्री.वविास िांु भारे (नागपरू मध्य), श्री.सध
ु ािर दे शमा
ु

(नागपूर पजश्चम), श्री.िृष्ट्णा ाोपडे (नागपरू पूव)व , श्री.सध
ु ािर िोहळे (नागपूर दक्षिण) :

सन्माननीय सावविननि बाांधिाम (सावविननि उपक्रम वगळून) मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा
करतील काय :-

(१) रे िराल-धमायपूरी, खरडा-रे िराल, निरगाि-खींडाळा, ढोलमारा-निरगाि (ता.मौदा, स्ज.नागपूर)

येथील जोडणारे रस्ते असन
ू त्या मागायची दरु ािस्था झाल्याचे माहे एवप्रल, २०१५ च्या दस
ु -या
आठिड्यात शासनाच्या ननदशयनास आले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सदर मागांच्या दरु
ु स्तीसाठी ननधी लमळाला असतानाही दरु
ु स्ती ि बाींधकामाचे
काम अद्यापपयंत सुरु झालेले नाही, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, सदर खडड्यामळ
ु े मोा या प्रमाणािर अपघाताचे प्रमाण िाढले आहे , हे ही खरे
आहे काय,

(४) असल्यास, सदर रस्त्याींच्या रुीं दीकरण ि डाींबरीकरणाचे काम तातडीने सुरु करण्याची
मागणी तेथील नागररकाींनी सींबींधधत विभागाकडे केली आहे , हे खरे आहे काय,

(५) असल्यास, सदर मागणीिर शासनाने कोणती काययिाही केली िा करण्यात येत आहे ,
(६) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. चांद्रिाांत पाटील (११-१२-२०१५) :(१) होय, हे खरे आहे .
(२) नाही.
काम सरु
ु करण्यात आले आहे .

(३) नाही.
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(४) होय, हे खरे आहे .
(५) ि (६) प्रश्न उद््ाित नाही.
___________
ताडाळी-साारवाही-घुग्घुस या मागावची रुां दी वाढववण्यासांदभावत
(२९)

२२१५२ (३१-०७-२०१५).

श्री.नानािी शामिुळे (चांद्रपूर) :

सन्माननीय सावविननि

बाांधिाम (सावविननि उपक्रम वगळून) मांत्री पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१) चींरीतपूर मतदार सींघातील ताडाळी-साखरिाही-घुग्घुस या रस्त्यािरील दै नींददन िाहतक
ु िदय ळ

२१६६०.२० मेरीक ्न असून प्रमुख स्जल्हा मागायिरील प्रमाणाींच्या जास्त असल्यामळ
ु े सदर
रस्ता क्षतीग्रस्त होण्याचे प्रमाण जास्त असल्याचे उत्तर ददनाींक १८ मे, २०१५ च्या कपास-ू

२०१५/९६/प्र.क्र.८९/रस्ते ४-अ अन्िये मा.साियजननक बाींधकाम मींत्री याींनी लेखी उत्तर स्थाननक
लोकप्रनतननधी चींरीतपूर याींना ददले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, ताडाळी-साखरिाही-घुग्घुस हा मागय अरुीं द असून या मागायिर मोठे मोठे खड्डे
पडले आहे, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, सदर मागायिरुन होणारी दै नींददन िाहतक
ु िदय ळ लक्षात घेता या मागायची रुीं दी
िाढविण्याची आिश्यकता आहे , हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्यास, ताडाळी-साखरिाही-घुग्घस
ु हा मागायची रुीं दी िाढविण्यासींदभायत शासनाने कोणती
काययिाही केली िा करण्यात येत आहे ,
(५) नसल्यास,

विलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री. चांद्रिाांत पाटील (११-१२-२०१५) :(१) होय.
(२) प्रश्नाींककत रस्त्याची रुीं दी ५.५० मी्र असून या रस्त्यािर खड्डे पडलेले आहे त हे अींशत:
खरे आहे .

(३) नाही.
(४) ि (५) प्रश्न उद््ाित नाही.
___________
शेतीमालाच्या ारे दी - ववक्र च्या व्यवहारात आिारल्या िाणा-या अडतीबाबत
(३०)

२२३२०

(१८-०४-२०१५).

श्री.लक्ष्मण िगताप

श्री.राहूल िुल (दौंड),
श्री.योगेश दटळे िर (हडपसर), श्री.अस्लम शेा (मालाड पजश्चम), श्री.अशमन पटे ल (मुांबादे वी),
श्री.योगेश (बापू) घोलप (दे वळाली) :
करतील काय :-

(धचांचवड),

सन्माननीय पणन मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा

(१) शेतीमालाच्या खरे दी - विक्रीच्या व्यिहारात आकारली जाणारी अडत पुणे ि मुींबई प्रमाणेच

बाजारात शेतीमाल आणणा-याींकडून ते राज्याच्या अन्य भागाींत ती खरे दीदाराींकडून घेण्याच्या
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प्रस्तािािर तसेच तोलाई, इमारती याींच्या दरासींदभायत राज्य सरकारने या सींदभायत अ्यास ग्
नेमला आहे , हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, दे शात महाराषर आणण आीं प् प्रदे श ही दोन राज्य िगळता दे शात अन्यत्र
कोणत्याही शेतक-याींकडून अडत घेतली जात नाही, हे ही खरे आहे काय,
(३) असल्यास, या अ्यासग्ाकडून कोणती

लशर्ारस शासनास करण्यात आली िा

येत

आहे ,

(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. चांद्रिाांत पाटील (२०-११-२०१५) :(१) होय.
(२) होय.
(३) सदर सलमतीकडून अहिाल अद्याप अप्राप्त आहे.

(४) सलमतीची काययकक्षा व्यापक केल्यामळ
ु े तसेच सलमतीमध्ये विधानसभा सदस्याींचा समािेश

असल्यामळ
ु े अधधिेशन काळात सलमतीच्या सभा होन शकल्या नाही. त्यामुळे अहिाल तयार
होन शकला नाही. सलमतीच्या अध्यक्षाींनी मागणी केल्यानस
ु ार मुदतिाढीचा प्रस्ताि शासन
विचाराधीन आहे .

___________
ताांदळाच्या ननयावतीत ६० टक्िे घट झाल्याबाबत
(३१)

२२६०६ (०९-०८-२०१५).

श्री.सरदार ताराशसांह (मुलुांड) :

सन्माननीय पणन मांत्री

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) राज्यात गतिर्षीच्या तुलनेत यींदा ताींदळाच्या ननयायतीत ६० ्क्के घ् झाल्याची शासनाच्या
ननदशयनास आली आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, ननयायतीमधील घ्ामुळे शेतकरी ि व्यापाऱ्याींमध्ये धचींतेचे िातािरण ननमायण
झाल्याचे ननदशयनास आले आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, या ननयायत घ्ीबाबत शासनाने कोणती उपाययोजना केली िा करण्यात येत
आहे ,

(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. चांद्रिाांत पाटील (३०-११-२०१५) :(१) दे शातून ननयायत होणाऱ्या ताींदळाची (बासमती ि इतर)
एकबत्रत मादहती कद्रीत शासनाच्या िाणणज्य ि उद्योग मींत्रालयाच्या अधधपत्याखालील कृर्षी ि
अन्न प्रकक्रया ननलमयती ननयायत विकास प्राधधकरण (APEDA) मार्यत ठे िली जाते त्यामध्ये

राज्याची स्ितींत्र मादहती नसून दे शाची एकबत्रत मादहती आहे . सन २०१३-१४ मध्ये बासमती
ताींदळाची ननयायत ३.७५ को्ी मे.्न होती. तर इतर ताींदळाची ७.७५ को्ी मे.्न होती. सन

२०१४-१५ मध्ये बासमती ताींदळाची ननयायत ३.७० को्ी मे.्न तर इतर ताींदळाची८.२७ मे.्न
अशी ननयायत होती.
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सन

२०१३-१४

च्या

तुलनेत

सन

२०१४-१५

मध्ये

दोन्ही

प्रकारच्या

ताींदळाच्या

ननयायतीमध्ये अल्पशी घ् ददसून येते.

(२) अशी िस्तस्ू स्थती ददसन
ू आली नाही.
(३) प्रश्न उद््ाित नाही.
(४) प्रश्न उद््ाित नाही.
___________
ऊसापासन
ू इथेनॉल ननशमवती धोरण स्वीिारण्याबाबत
(३२)

२३२५१ (१९-०८-२०१५).

िडेगाव) :

श्री.सुरेश हाळवणिर (इचलिरां िी), डॉ.पतांगराव िदम (पलूस

सन्माननीय पणन मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) पस्श्चम महाराषरातील साखर कारखान्याींच्या माध्यमातून इथेनॉल

ननलमयती सुरु केल्यास

नसाला प्रती ्न ३५०० रुपये दर लमळणार असल्याने शासनाने नसापासून इथेनॉल ननलमयती

धोरण त्िरीत स्िीकारािे अशी मागणी जैि इींधन शेतकरी सींघ्ना याींनी मा.मुख्यमीं्याींकडे
माहे एवप्रल, २०१५ मध्ये िा त्या दरम्यान मागणी केली आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सदर मागणीबाबत शासनाने कोणता ननणयय घेतला िा घेण्यात येत आहे ,
(३) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री.

चांद्रिाांत

पाटील

(२३-११-२०१५)

:

(१)

नसापासून

थे्

इथेनॉल

ननलमयती

धोरण

स्िीकारणेबाबत जैि इींधन शेतकरी सींघ्ना, कोल्हापरू याींनी दद. ३/०१/२०१५ चे पत्रान्िये

मा.पींतप्रधान (भारत सरकार) याींना उद्देशन
ू पत्र ललदहलेले असून त्याची प्रत मा.मुख्यमींत्री
महोदयाींना पषृ ठाींककत केलेली आहे .

(२) सध्या मळीपासून इथेनॉल ननमायण केले जात आहे . नसाच्या रसापासून थे् इथेनॉल

ननलमयती केल्यास सदर प्रकल्पाींना परिानगी दे ण्याचे अधधकार हे कद्रीत शासनाच्या अधधकारी
कक्षेतील विर्षय आहे त. तसेच जे अस्स्तत्िातील इथेनॉल प्रकल्प आहे त त्या प्रकल्पाींचे
आधुननकरीकरण करािे लागले. त्यासाठी कारखान्याींना मोा या प्रमाणािर गुींतिणूक करािी
लागेल.

(३) प्रश्न उद््ाित नाही.

___________

मांत्रालयाच्या इमारतीचे बाांधिाम अपूणव असल्याबाबत
(३३)

२३३४४

(१३-०८-२०१५).

डॉ.अननल

बोंडे

(मोशी),

श्री.सुननल

शशांदे

(वरळी) :

सन्माननीय सावविननि बाांधिाम (सावविननि उपक्रम वगळून) मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा
करतील काय :-

(१) साियजननक बाींधकाम विभागाने मींत्रालयाच्या इमारतीचे बाींधकाम अद्यापपयंत पण
ु य न
केल्याने अनेक विभागाींची कायायलये मींत्रालयाबाहे रील इमारतीमधन
ू सुून आहे त, हे खरे आहे
काय,

वि.स. ११८ (24)
(२) असल्यास, या प्रकरणामुळे जनसामान्याींची मोठी अडचण होत असल्याने

जनतेची कामे

लिकर व्हािीत यासाठी मींत्रालयाच्या इमारतीमध्ये सिय कायायलये तातडीने सुरु करण्याबाबत
तसेच मींत्रालयाच्या नविन इमारतीमध्ये आग, भक
सींरक्षणाची योग्य
ु ीं प, पानस इ.पासन
ू
उपाययोजना करण्यासींदभायत शासनाने कोणती काययिाही केली िा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. चांद्रिाांत पाटील (१४-१२-२०१५) :(१) मींत्रालय इमारतीचे दरु
ु स्ती ि नुतनीकरणाचे काम पूणय
झाले असन
ू बहुताींश कायायलये मींत्रालय इमारतीमधन
ू काययरत आहे त. सद्य:स्स्थतीत मींत्रालय
इमारतीतील जागेअभािी साियजननक आारोग्य विभाग, िैद्यकीय लशक्षण ि और्षधी रीतव्य
विभाग ि ग्रामविकास विभाग हे तीन विभाग बाहे रील इमारतीत काययरत आहे त.
(२) मींत्रालय मुख्य इमारतीची दरु
ु स्ती ि नुतनीकरणाचे काम पूणय झाले असून, इमारतीमध्ये

सळई-तळ्
ु याींचे साींधे FRP wraps चे polymer repairs, microconcrete ही कामे करुन
सदर साींध्याची भूकींपरोधक क्षमता िाढविण्यात आली आहे . त्याप्रमाणे सींकल्पन सल्लागार

याींनी प्रमाणीत केले आहे . मींत्रालय मुख्य इमारतीच्या नुतनीकरणाच्या कामात आग प्रनतबींधक
उदा. को्य याडयमध्ये र्ायर, हाईड्रीं् ड्रद्चर लसस्स््म, िे् रायझर लसस्स््म, स्स्प्रींकलसय लसस्स््म

ओपन ड्रद्चर लसस्स््म, र्ायर रे णझस््ीं ्, स्स्प्रींकलसय डोअसय, प्रेशरायझेशन, स्मोक डड्े क््सय
(National building code २००५ नस
ु ार) इत्यादी कामे करण्यात आली आहे त.
(३) प्रश्न उद््ाित नाही.

___________
घोन्सा (ता.वणी) येथील ववदभाव नदीवरील पल
ु ाच्या दरु
ु स्तीबाबत
(३४)

२३४४४ (३१-०७-२०१५).

प्रा.अशोि उईिे (राळे गाव) :

श्री.सांजिवरे ड्डी बोदिुरवार (वणी), श्री.रािु तोडसाम (अणी),

सन्माननीय सावविननि बाांधिाम (सावविननि उपक्रम वगळून)

मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) घोन्सा (ता.िणी) येथील विदभय नदीिरील पल
य ः
ु ाची मागील दोन िर्षांपासून एक बजू पुणत
खचली आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, साियजननक बाींधकाम विभागाला िारीं िार ननिेदने दे ननही या पुलाची अजुनही
दरु
ु स्ती झाली नाही, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, सदर पुलाची दरु
ु स्ती करण्याबाबत ि ननधी उपलब्ध करुन दे ण्याबाबत शासनाने
कोणती काययिाही केली िा करण्यात येत आहे ,

(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. चांद्रिाांत पाटील (२३-११-२०१५) :(१) हे खरे नाही.
जुलै २०१४ मध्ये अनतिषृ ्ीने सदर पुलाच्या एका बाजूच्या पोचमागायची मातीभराि िाहून
गेल्याने पोचमागय क्षतीग्रस्त झाला होता. मात्र पल
ु सुस्स्थतीत आहे .
(२) हे खरे नाही.

वि.स. ११८ (25)
िाहतूक सुरळीत करण्याच्या दृष्ीने तात्पुरत्या स्िरुपात पोचमागय दगड ि मुरमाने

पूिि
य त करण्यात आला असून, िाहतूक सुरळीत चालू आहे .

(३) पोचमागायचे कायमस्िरुपी दरु
ु स्तीचे काम हाती घेण्यात येत आहे .
(४) प्रश्न उद््ाित नाही.

___________

यवतमाळ जिल््यातील राळे गाांव, िळां ब, बाभुळगाव, िेळापूर तालुक्यातील
(३५)

रस्त्याांची िामे ननिृष्ट्ट दिावची झाल्याबाबत

२३४६२ (१९-०८-२०१५).

श्री.रािु तोडसाम (अणी) :

प्रा.अशोि उईिे (राळे गाव), श्री.सांजिवरे ड्डी बोदिुरवार (वणी),

सन्माननीय सावविननि बाांधिाम (सावविननि उपक्रम वगळून)

मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) यितमाळ स्जल््यातील राळे गाींि, कळीं ब, बाभुळगाि, केळापरू तालुक्यातील साियजननक
बाींधकाम विभागाद्िारे गेल्या तीन िर्षायत पण
ू य झालेली रस्त्याची कामे ननकृष् दजायची झाल्याचे
ददनाींक २१ मे, २०१५ रोजी ननदशयनास आले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, कींत्रा्दाराच्या करारनाम्यातील अ्ी ि शतीनुसार दोर्ष दानयत्ि कालािधीत
कींत्रा्दाराच्या खचायतून रस्ते का दरु
ु स्त करण्यात येत नाही, हे ही खरे आहे काय,

(३) तसेच रस्ते पूणय बाींधकाम झाल्यानींतर ककती कालािधीत खराब होणार नाही याची हमी
कींत्रा्दाराकडून घेण्यात येते काय,

(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. चांद्रिाांत पाटील (२३-११-२०१५) :(१) हे खरे नाही.
(२) हे खरे नाही.
दोर्ष दानयत्ि कालािधीत रस्ते खराब झाल्यास कींत्रा्दाराकडून त्याींच्या खचायने दरु
ु स्त

करण्यात येतात.
(३) होय.

ननविदा शतीनुसार २४ मदहने दोर्ष दानयत्ि कालािधी असतो.

(४) प्रश्न उद््ाित नाही.

___________

सावविननि बाांधिाम ववभागाांतगवत िननष्ट्ठ अशभयांत्याांची सेवा
(३६)

२३७५४

ज्येष्ट्ठता यादी अद्ययावत नसल्याबाबत

(३०-०७-२०१५).

श्री.प्रतापराव पाटील

धचालीिर

(लोहा) :

सन्माननीय

सावविननि बाांधिाम (सावविननि उपक्रम वगळून) मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील
काय :-

(१) साियजननक बाींधकाम विभागाींतगयत एकूण ककती कननषठ अलभयींता काययरत असून सदरील
कननषठ अलभयींत्याींची सेिा ज्येषठता यादी सन २०१५ अखेर अद्ययाित नाही, हे खरे आहे
काय,

वि.स. ११८ (26)
(२) असल्यास, सदरील यादी अद्ययाित न करण्याची कारणे काय आहे त ि सदरील यादी
अद्ययाित करण्याच्या दृष्ीने शासनाने कोणती काययिाही केली आहे िा करण्यात येत आहे ,
(३) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. चांद्रिाांत पाटील (०५-१२-२०१५) :(१) हे खरे नाही.
साियजननक

बाींधकाम

विभागाींतगयत

सद्य:स्स्थतीत

अपदिीधर

कननषठ

अलभयींता

(स्थापत्य) सींिगायत एकूण २२७५ अलभयींता काययरत आहे त.

अपदिीधर कननषठ अलभयींता (स्थापत्य) या सींिगायची दद. १.४.२००७ ते दद. ३१.१२.२०१४

या कालािधीची दद.१.१.२०१५ रोजीची तात्पुरती ज्येषठता यादी दद. २८.७.२०१५ रोजी प्रलसध्द
करण्यात आलेली आहे.

(२) ि (३) प्रश्न उद््ाित नाही.
___________
ता.शहापूर (जि.ठाणे) प्रिल्पाांतगवत आददवासी मुलाांच-े मुलीचे
वसनतगह
ृ व शशिि ननवासस्थान बाांधण्याबाबत

(३७)

२४३७३

(३०-०७-२०१५).

श्री.शाांताराम

मोरे

(शभवांडी

ग्रामीण) :

सन्माननीय

सावविननि बाांधिाम (सावविननि उपक्रम वगळून) मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील
काय :(१)

ता.शहापूर

(स्ज.ठाणे)

प्रकल्पाींतगयत

आददिासी

मल
ु ाींच-े मुलीचे

िसनतगह
ृ

लशक्षक

ननिासस्थान बाींधण्यासाठी साियजननक बाींधकाम विभाग, ठाणे याींना ३ को्ी ३१ लाखाींचा ननधी
मींजरू करण्यात आलेला आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, हे काम आर.के.सािींत या नालशक येथील ठे केदार कींपनीस दे ण्यात आले असून
या कींपनीने बाींधकामासाठी माती लमधश्रत रे ती अनेक िर्षायपासून धुळ खात पडलेले असलेली
खडी स्लॅ ब साठी तसेच गींजलेले लोखींड िापरले असल्याचे माहे माचय, २०१५ रोजी िा
त्यासुमारास ननदशयनास आले , हे खरे आहे काय,

(३) असल्यास, ज्या बाींधकाम विभाग ि प्रकल्प विभागािर दे खरे ख ठे िन
ू काम करुन घेण्याची
जबाबदारी आहे त्याच्याींकडून दल
य झाले आहे हे ही खरे आहे काय,
ु क्ष

(४) असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय तसेच चौकशीत काय आढळून
आले,

(५) तसेच सींबींधधताींिर शासनाने कोणती

कारिाई केली िा करण्यात येत आहे ,

(६) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. चांद्रिाांत पाटील (०१-१२-२०१५) :(१) हे खरे आहे .
(२) हे खरे नाही.

वि.स. ११८ (27)
सदर कामे बाींधकामामध्ये आिश्यक असलेल्या सादहत्याींची गुणित्ता/दजाय तपासूनच

करण्यात येत आहे.

(३), (४), (५) ि (६) प्रश्न उद््ाित नाही.
___________
वरोरा (जि.चांद्रपूर) येथील िृवि बािार सशमतीमधील िमवचारी भरतीवर स्थधगती शमळण्याबाबत
(३८)

२४७२६ (१३-०८-२०१५).

श्री.सुरेश धानोरिर (वरोरा) :

पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१)

िरोरा,

स्ज.चींरीतपूर

येथील

कृवर्ष

बाजार

सलमतीमधील

सन्माननीय पणन मांत्री
कमयचारी

भरतीिर

स्थधगती

लमळण्याबाबतचे ददनाींक २२ जानेिारी, २०१५ रोजी मा.सहकार राज्यमींत्री, याींनी मा.पणन
राज्यमींत्री याींना विनींती केली आहे , हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, या विनींतीनुसार या प्रकरणी कोणता ननणयय घेतला आहे , त्याचे स्िरुप काय
आहे ,

(३) अद्याप ननणयय घेतला नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. चांद्रिाांत पाटील (२०-११-२०१५) :(१) होय.
(२) स्जल्हा उपननबींधक, सहकारी सींस्था, चींरीतपरू याींचेकडे या प्रकरणाची चौकशी चालू असन
ू दद.
२१.९.२०१५ रोजी सुनािणी झाली असून पुढील सुनािणी दद. २१.१०.२०१५ रोजी आहे .
(३) प्रश्न उद््ाित नाही.

___________
िोल्हापरू ातील रस्ते वविास प्रिल्पातांगत
व िरण्यात आलेल्या िामाांपैि
अपूणव िामे व न झालेल्या िामाांच्या स्वतांत्र अहवालबाबत

(३९)

२५०२० (३१-०७-२०१५).

श्री.रािेश िीरसागर (िोल्हापरू उत्तर) :

सन्माननीय

सावविननि बाांधिाम (सावविननि उपक्रम) मांत्री पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) कोल्हापूरातील रस्ते विकास प्रकल्पातींगत
य करण्यात आलेल्या कामाींपक
ै ी अपूणय कामे, न

झालेल्या कामाींचा स्ितींत्र अहिाल तयार करा अशा सच
ू ना रस्ते विकास महामींडळाचे सहाय्यक
व्यिस्थापकीय, सींचालक याींनी नक
ु तेच माहे मे, २०१५ मध्ये िा त्या सुमारास केल्या आहे त, हे
खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सदर अहिाल रस्ते विकास महामींडळास प्राप्त झाला आहे तसेच चौकशी केली
आहे काय ि चौकशीत काय आढळून आले आहे,

(३) तदनुसार यास जबाबदार असणा-या व्यक्तीींिर कोणती कारिाई केली िा करण्यात येत
आहे ,

(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?

वि.स. ११८ (28)
श्री. एिनाथ शशांदे (२३-११-२०१५) :(१) होय.
(२) सदर अहिाल महाराषर राज्य रस्ते विकास महामींडळास प्राप्त झाला असून त्याबाबत
पढ
ु ील काययिाही सरु
ु आहे.
(३) प्रश्न उद््ाित नाही.
(४) प्रश्न उद््ाित नाही.
___________
यशवांतराव चव्हाण मांब
ु ई-पण
ु े द्रत
ु गती महामागाववर ाािगी िागेवर िादहरात फलि
उभारण्यासाठी वि
ृ तोड मोठया प्रमाणात होत असल्याबाबत

(४०)

२५१९८ (१४-०८-२०१५).

श्रीमती मोननिा रािळे (शेवगाांव - पाथडी), श्री.हसन मुश्रीफ

(िागल), श्री.जितेंद्र आव्हाड (मुांरा ा िळवा), श्री.रमेश िदम (मोहोळ), श्री.पाांडुरां ग बरोरा

(शहापूर), श्री.वैभव वपचड (अिोले), श्री.अवधत
ू तटिरे (श्रीवधवन), श्री.ददपि चव्हाण (फलटण),
श्री.किसन िथोरे (मरु बाड), श्री.सांदीप नाईि (ऐरोली), श्री.गणपत गायिवाड (िल्याण पव
ू )व ,
श्री.सांिय िेळिर (ठाणे), श्री.सुधािर भालेराव (उदगीर) :

सन्माननीय सावविननि बाांधिाम

(सावविननि उपक्रम) मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) यशिींतराि चव्हाण मुींबई-पुणे रीतत
ु गती महामागायिर खाजगी जागेिर जादहरात र्लक
उभारण्यासाठी मोा या प्रमाणात िक्ष
ृ तोड केली जात असल्याचे माहे मे, २०१५ च्या पदहल्या
आठिड्यात ननदशयनास आले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, आींबा, साग, सुबाभूळ, जाींभूळ, खैर, उीं बर, वपींपळ आदी दलु मयळ िक्ष
ु ार
ृ ाींची बेसम
िक्ष
ृ तोड केल्याप्रकरणी पयायिरणप्रेमीींनी शासनाकडे तक्रार करुन कारिाई करण्याची मागणी
केली आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, त्यानस
ु ार खाजगी जागेिर िक्ष
ृ ाींची तोड करुन जादहरात र्लक उभारणा-या
ककती कींपन्याींिर आतापयंत शासनाने कोणती कारिाई केली िा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. एिनाथ शशांदे (२३-११-२०१५) :(१) अींशत: खरे आहे .
(२) अींशत: खरे आहे.
(३) या सींदभायत महाराषर राज्य रस्ते विकास महामींडळाकडून िेळोिेळी पाहणी करण्यात येत
असते. या पाहणीमध्ये प्रस्तुत मुींबई-पुणे रीतत
ु गती मागायच्या हद्दीबाहे र दोन्ही बाजूस मोठमोठे

जादहरात र्लक बसविण्यात आल्याचे आढळून आले आहे. याबाबत महामींडळाकडून अशा
स्िरुपाच्या खाजगी जलमनीिर जादहरात र्लकाींबाबत कारिाई करण्यासाठी सींबींधधत यींत्रणास

विनींती करण्यात आली आहे . तसेच अनधधकृतररत्या िक्ष
ृ तोड झाल्यास तक्रार दाखल करण्याची
काययिाही करणेबाबत महामींडळास सुधचत करण्यात आले आहे .
(४) प्रश्न उद््ाित नाही.

___________

वि.स. ११८ (29)
िोल्हापूर जिल््यातील आिरा आणण चांदगड तालुक्याच्या दठिाणाांना िोडणा-या
आिरा-चांदगड मागाववर असलेली झाडेझड
ु पे हटववण्याबाबत

(४१)

२५५३१ (३०-०७-२०१५).

श्रीमती सांध्यादे वी दे साई-िुपेिर (चांदगड), श्री.जितेंद्र आव्हाड

(मुांरा ा िळवा), श्री.रमेश िदम (मोहोळ) :

सन्माननीय सावविननि बाांधिाम (सावविननि

उपक्रम वगळून) मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) कोल्हापूर स्जल््यातील आजरा आणण चींदगड तालुक्याच्या दठकाणाींना जोडणा-या आजराचींदगड मागायिर मोा या प्रमाणात झाडेझड
ु पे िाढल्याने रस्ता िाहतुकीस अडचणी ननमायण

झाल्यामुळे सदर रस्ताच्या कडेला असलेली झाडेझड
ु पे ह्विण्याची मागणी मा.साियजननक
बाींधकाम मींत्री याींच्याकडे तेथील स्थाननक लोकप्रनतननधी, चींदगड याींनी ददनाींक १५ जून, २०१५
रोजी पत्राद्िारे केली आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, उक्त मागणीच्या अनुर्षींगाने शासनाने कोणती काययिाही केली िा करण्यात येत
आहे ,

(३) अद्याप कोणतीच काययिाही केली नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. चांद्रिाांत पाटील (०५-१२-२०१५) :(१) होय.
(२) झाडेझड
ु पे ह्विण्याची काययिाही झालेली आहे .
(३) प्रश्न उद््ाित नाही.

___________
राज्यातील िृिी, फलोत्पादन आणण पणन ववभागामाफवत सबशसडी अांतगवत
(४२)

फळभािी ववक्र साठी ववशेि शासि य स्टॉल मांिूर िरण्याबाबत

२५७५६ (१९-०८-२०१५).

अॅड.वारीस पठाण (भायाळा) :

सन्माननीय पणन मांत्री

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) राज्यातील कृर्षी, र्लोत्पादन आणण पणन विभागामार्यत सबलसडी अींतगयत र्ळभाजी

विक्रीसाठी विशेर्ष शासकीय स््ॉल मींजरू करण्याचे धोरण शासनामार्यत सन २००० ते २०१५
दरम्यान राबविण्यात येिून त्या अींतगयत राज्यातील विविध मदहला विकास मींडळ, अशासकीय

सींघ्नाींना सबलसडी अींतगयत र्ळबाजी विक्रीसाठी मुींबई शहर तसेच ठाणे, कल्याण, डोंबबिली,

उल्हासनगर, लमरा-भाईंदर, लभिींडी, नालशक, पुणे इत्यादी शहरात उपलब्ध जागेनुसार स््ॉल
िा्प करण्यात आले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सरस्िती बहुउद्देशीय मदहला विकास मींडळ चद् बरू (मींब
ु ई) या सींस्थेत माहे
ऑगस््, २०१४ मध्ये िा त्यादरम्यान कृर्षी, र्लोत्पादन आणण पणन विभागाकडे सदरील
योजने अींतगयत उपरोक्त शहरामध्ये र्ळभाजी विक्रीसाठी विशेश शासकीय स््ॉलची मागणी
केली आहे , हे ही खरे आहे काय,
(३) असल्यास, प्रश्नोक्त भाग १ प्रकरणी शासनाने कोणती काययिाही केली िा करण्यात येत
आहे ,
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?

वि.स. ११८ (30)
श्री. चांद्रिाांत पाटील (३०-११-२०१५) :(१) महाराषर राज्य कृवर्ष पणन मींडळाच्या माध्यमातून

शहरी भागाींसाठी भाजीपाला पुरिठा योजना कायायस्न्ित झालेली आहे . तथावप, सदर योजनद् तगयत
स््ॉल िा्प करण्यात आलेले नाही.
(२) नाही.
(३) ि (४) प्रश्न उद््ाित नाही.
___________
राज्यातील ववववध रस्त्याांची अवस्था दयनीय असल्याबाबत
(४३)

२५८८७ (३१-०७-२०१५).

डॉ.पतांगराव िदम (पलूस िडेगाव), श्री.वविय वडेट्टीवार

(रा म्हपूरी), श्री.अशमन पटे ल (मब
ुां ादे वी) :

सन्माननीय सावविननि बाांधिाम (सावविननि

उपक्रम वगळून) मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) राज्यातील विविध रस्त्याींची कामे बीओ्ी तत्िािर केली जानन त्या बदल्यात ्ोलिसूली

करण्यात येते मात्र ्ोल रस्त्याींची अिस्था अत्यींत दयनीय असून दठकदठकाणी रस्त्याींिर
खड्ड्याचे साम्राज्य असल्याचे माहे मे, २०१५ रोजी िा त्यादरम्यान ननदशयनास आले आहे , हे
खरे आहे काय,
(२) असल्यास, रस्त्यािर केलेला खचय कमी आणण ्ोल मात्र अनतररक्त िसूल केला जातो हे
ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, शासनाने या प्रकरणात पारदशयकता आणण्यासाठी काय काययिाही केली िा
करण्यात येत आहे ,
(४) अद्याप कोणतीच काययिाही करण्यात आली नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. चांद्रिाांत पाटील (०४-१२-२०१५) :(१) हे खरे नाही.
ननविदा अ्ी ि शती प्रमाणे रस्त्याची दे खभाल ि दरु
ु स्ती करण्याबद्दल त्या त्या

विभागाच्या अलभयींत्यामार्यत दक्षता घेण्यात येत असते.
(२) हे खरे नाही.

मींजूर ननविदा शतीप्रमाणे पथकर आकारणी करण्यात येत.े

(३) प्रश्न उद््ाित नाही.
(४) प्रश्न उद््ाित नाही.

___________
मुांबईतील वाांद्रे (पूव)व येथील शासि य वसाहतीत पावसाळ्यापूवी इमारतीची
(४४)

दरु
ु स्ती दे ाभाल व साफसफाईची िामे त्वरीत िरण्याबाबत

२६११३ (१४-०८-२०१५).

श्रीमती तप्ृ ती सावांत (वाांद्रे पव
ू )व :

सन्माननीय सावविननि

बाांधिाम (सावविननि उपक्रम वगळून) मांत्री पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) मुींबईतील िाींरीते (पूि)य येथील शासकीय िसाहत इमारत क्र.१ ते १० च्या पािसाळ्यापूिी

इमारतीची दे खभाल ि सार्सर्ाईची कामे करणाऱ्या सिय ठे केदाराींच्या दे यकाीं ना तात्काळ

वि.स. ११८ (31)
स्थधगती दे नन त्याींच्यािर कारिाई करण्याबाबत स्थाननक लोकप्रतननधीींनी मा.उपअलभयींता,
साियजननक बाींधकाम विभाग क्र.२, िाींरीते, मुींबई याींच्याकडे ददनाींक ९ र्ेब्रुिारी,२०१५ ि ददनाींक ३
माचय, २०१५ रोजीच्या पत्रान्िये विनींती केली आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सदरहू विनींतीच्या अनुर्षींगाने शासनाने कोणती काययिाही केली िा करण्यात येत
आहे ,
(३) नसल्यास विलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. चांद्रिाांत पाटील (१४-१२-२०१५) :(१) हे खरे नाही.
(२) ि (३) प्रश्न उद््ाित नाही.
___________
सावविननि बाांधिाम ववभाग, आिोला-पातरू रा.मा.कि.मी. ४०/४०० ते ४६/००
ची सध
ु ारणेचे िाम ननिृष्ट्ट दिावचे झाल्याबाबत

(४५)

२६४२० (०५-०९-२०१५).

श्री.हररि वपांपळे (मुनतविापूर) :

सन्माननीय सावविननि

बाांधिाम (सावविननि उपक्रम वगळून) मांत्री पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१) साियजननक बाींधकाम विभाग, आकोला-पातूर रा.मा.कक.मी. ४०/४०० ते ४६/०० ची सुधारणा
सन २०११-१२ ते २०१३-१४ या तीन िर्षायच्या कालािधीत दोन िेळा करण्यात आली आहे , हे
खरे आहे काय,
(२) असल्यास, सदरहू काम दोन िेळा कोण-कोणत्या योजनेतन
ू करण्यात आली, त्यािर एकूण
ककती खचय करण्यात आला, तसेच काम ननकृष् दजायचे झाल्यामळ
ु े पुन्हा काम करण्यात आले,
हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, िरील प्रकरणी चौकशी करण्यात आली आहे काय, चौकशीत काय आढळून
आले, तसेच सींबींधधत दोर्षी व्यक्तीींना शासनाने कोणती कारिाई केली िा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. चांद्रिाांत पाटील (०५-१२-२०१५) :(१) हे खरे नाही.
अकोला-पातुर रस्त्यािर सन २०११-१२ ते २०१३-१४ या तीन िर्षायच्या कालािधीत कक.मी.

४०/०० ते ४६/०० ्या भागामध्ये दोन िेगळ्या भागािर कामे मींजरू होती ि त्यानस
ु ार ही कामे
केलेली आहे त.

(२) हे खरे नाही.
सन २०११-१२ मध्ये १२ व्या वित्त आयोगाींतगयत कक.मी. ४२/६०० ते ४४/६०० असे रु. ५६
लक्ष काम मींजूर होते. सन २०१३-१४ मध्ये कक.मी. ४०/०० ते ४१/०० मध्ये रस्ता दे खभाल ि
दरु
ु स्तीचे रु. १०.०० लक्ष चे काम मींजरू होते.

त्यानस
ु ार अनुक्रमे रु. ५२.८५ लक्ष ि रु ९.०९ लक्ष कामािर खचय झालेला आहे .

वि.स. ११८ (32)
िरील दोन्ही कामाव्यनतररक्त सदर रस्त्याच्या भागामध्ये कोणतेही काम मींजूर नसून

िरील दोन्ही कामामुळे रस्ता िाहतुकीसाठी सुरक्षक्षत झाला आहे .
(३) ि (४) प्रश्न उद््ाित नाही.

___________
अिोला बाशशवटािळी रा.मा.१९७ कि.मी. ४९/५०० ते ६६/६०० रस्त्याची सध
ु ारणा िरणेबाबत
(४६)

२६४२१ (०४-०८-२०१५).

श्री.हररि वपांपळे (मुनतविापूर) :

सन्माननीय सावविननि

बाांधिाम (सावविननि उपक्रम वगळून) मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१) अकोला बालशय्ाकळी रा.मा.१९७ कक.मी. ४९/५०० ते ६६/६०० रस्त्याची सुधारणा करण्यासाठी

एमजी६/एमएच २००६ ददनाींक २७ र्ेब्रि
ु ारी, २००७ नस
ु ार कद्रीतीय मागय ननधी अींतगयत ५ को्ी

रुपये मींजुरात करण्यत येनन सदर काम सींजय कन्स्रक्शन, अचलपूर याींना कारारनामा
क्र.ब.१/१३८/२००७-२००८ कायायरींभ आदे श क्र.१२३९/ददनाींक २९ ऑक््ोबर, २००७ कालािधी २४
मदहने या प्रमाणे दे ण्यात आला होता, हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, सदरहू दे यक १ ते ७ श्री.ए.यु.दे शमख
ु , उप अलभयींता याींचे काययकाळात त्याच्या
सींमतीने दे ण्यात अेाले तसेच मे, २०१० ला त्याींची बदली झाल्यानींतर ८ िे दे यक सहाय्यक
अलभयींता एस.पी.अींभोरे ि श्री.राजुरक, शाखा अलभयींता याींनी ददले ि त्यानींतर दे यक क्र.९
(रु.२२ लाख) हे माचय, २०१४ ला कोणतेही काम न करता तसेच सहाय्यक अलभयींता,
एस.पी.अींभोरे , उपविभागीय कायायलय क्र.१ येथे काययरत असताना दे यकािर त्याींची स्िाक्षरी न
घेता दे ण्यात आले ि मोा या प्रमाणात रष्ष्ाचार यामध्ये झाला आहे , हे ही खरे आहे काय,
(३) असल्यास, सदर प्रकरणाची चौकशी करण्यात आली आहे का तसेच सदर प्रकरणी दक्षता
पथक, मुींबई याींचे मार्यत चौकशी करुन दोर्षीींिर ननलींबनाची काययिाही करण्यात येईल का,
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. चांद्रिाांत पाटील (२३-११-२०१५) :(१) होय.
(२) हे खरे नाही.
(३) ि (४) प्रश्न उद््ाित नाही.
___________
अशलबाग (जि.रायगड) जिल्हा रुग्णालयातील अनुदानाबाबत
(४७)

२६४९९ (१७-०८-२०१५).

श्री.भरतशेठ गोगावले (महाड) :

सन्माननीय सावविननि

बाांधिाम (सावविननि उपक्रम वगळून) मांत्री पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१) सन २०१४-१५ अींतगयत स्जल्हा रुग्णालय अललबाग (स्ज.रायगड)

याींचे आिारामध्ये

सामान्य नागररकाींसाठी साियजननक शौचालये ि स्नानगह
ृ ाींचे बाींधकाम न करता सदर काम पूणय
झाल्याचे पत्र स्जल्हा शल्य धचककत्सक याींना दे नन अनद
ु ान ला्ण्याचा प्रकार नक
ु ताच माहे
जून, २०१५ मध्ये िा त्या दरम्यान ननदशयनास आले, हे खरे आहे काय,

वि.स. ११८ (33)

(२) असल्यास, सदर प्रकरणी शासनाने सखोल चौकशी केली आहे काय, त्यात काय आढळून
आले,

(३) तदनुसार दोर्षी व्यक्तीींिर कोणती कारिाई केली आहे िा करण्यात येत आहे , नसल्यास
त्याची कारणे काय आहे त ?

श्री. चांद्रिाांत पाटील (१४-१२-२०१५) :(१) हे खरे नाही.
(२) ि (३) प्रश्न उद््ाित नाही.
___________
वाशशम जिल््यातील राज्य महामागाववर होत असलेले अनतक्रमणाबाबत
(४८)

२७२२६ (०७-०८-२०१५).

श्री.रािेंद्र पाटणी (िारां िा) :

सन्माननीय सावविननि

बाांधिाम (सावविननि उपक्रम वगळून) मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१) िाशीम स्जल््यातील सिय राज्य महामागायिर अनतक्रमण झाल्यामुळे िाहतुकीला अडचणी
होत आहे ि अपघाताचे प्रमाण सध्
ु दा िाढले आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, रहदारीसाठी स्जल््यातील सिय राज्य महामागय केव्हापयंत मोकळा होणार आहे ,
(३) उक्त प्रकरणी अनतक्रमण होण्यास ि ते ह्विण्यास ददरीं गाई करणाऱ्याींिर कोणती कारिाई
केली िा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. चांद्रिाांत पाटील (०५-१२-२०१५) :(१) हे अींशत: खरे आहे .
(२) या विभागामार्यत नगर पररर्षद महसुल विभाग, पोलीस खाते याींचे सहकायायने सींयुक्तररत्या
दद. ०३.०२.२०१५ ि दद. ०४०२.२०१५ रोजी अनतक्रमण काढण्याची मोदहम राबविण्यात येनन
अनतक्रमण ह्विण्यात आले असन
ू रस्ते िाहतक
ु ीस मोकळे करण्यात आले आहे त.

(३) िरील प्रमाणे अनतक्रमण िेळोिेळी काढण्याबाबत काययिाही करण्यात आली आहे .
(४) प्रश्न उद््ाित नाही.
___________
िाळम्मावाडी पाईपालाईन योिनेचे िाम सावविननि बाांधिाम ववभागाच्या
मांिूरी अभावी योिनेचे िाम प्रलांबबत रादहल्याबाबत
(४९)

२७७४७ (१४-०८-२०१५).

श्री.रािेश िीरसागर (िोल्हापरू उत्तर) :

सन्माननीय

सावविननि बाांधिाम (सावविननि उपक्रम वगळून) मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील
काय :-

(१) काळम्मािाडी थे् पाईपालाईन योजनेला शासनाने ननधी ददला मात्र पाईप ्ाकण्याच्या
पदहल्या ्प्प्यात महापाललकेने २१ कक.मी. साठी िनविभाग, स्जल्हापररर्षद, पा्बींधारे विभाग ि

वि.स. ११८ (34)
सियजननक बाींधकाम विभागाकडे जागा ताब्यात दे ण्यासाठी पाठविलेला प्रस्ताि गेल्या दीड
िर्षायपासून धळ
ु खात पडून असल्याचे माहे जून, २०१५ मध्ये िा त्या दरम्यान ननदशयनास आले
आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, साियजननक बाींधकाम विभागाच्या मींजूरी अभािी योजनेचे काम प्रलींबबत रादहले
आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, या सींदभायत शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय आढळून आले,
(४) असल्यास, शासनाने कोणती काययिाही केली िा करण्यात येत आहे ,
(५) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. चांद्रिाांत पाटील (०५-१२-२०१५) :(१) हे खरे नाही.
(२) नाही.
(३) प्रश्न उद््ाित नाही.
(४) साियजननक बाींधकाम विभाग, मींत्रालय, मुींबई याींचे पत्र आर.बी.डी. २०१५/प्रक्र..७९/रस्ते-७
दद. २६/०६/२०१५ नुसार सदर कामास परिानगी लमळालेली आहे.
(५) प्रश्न उद््ाित नाही.

___________
उस्मानाबाद जिल््यात साधारण ४०५ एिरवर तुतीची लागवड िेल्याबाबत
(५०)

२८१८६ (३१-१०-२०१५).

श्री.राणािगिीतशसांह पाटील (उस्मानाबाद) :

सन्माननीय

वस्त्रोद्योग मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१)

उस्मानाबाद स्जल््यात सन २०१५ मध्ये साधारण ४०५ एकरिर तुतीची लागिड झाली

असून स्जल््यात रे शीम उद्योगासाठी लागणाऱ्या कोर्षाींचे उत्पादन चाींगल्या प्रकारे होते. हे खरे
आहे काय,

(२) असल्यास, रे शीम पासून धागा बनविण्याचे प्रकल्प स्जल््यात असून ते सद्य:स्स्थतीत बींद
अिस्थेत आहे त, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, हा बींद प्रकल्प सरु
ु कूनन शेतकऱ्याींना स्थाननक बाजारपेठ लमळिून दे ण्यासाठी
ि याच बरोबर धाग्यापासून कपडा तयार करण्याचा प्रकल्प उभारणीसाठी शासन स्तरािरुन
कोणते प्रयत्न ि उपाययोजना सरु
ु केल्या आहे त,
(४) असल्यास, त्याची सद्य:स्स्थती काय आहे ,

(५) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. चांद्रिाांत पाटील (०७-१२-२०१६) :(१) ि (२) होय.
(३) ि (४) उस्मानाबाद येथील खासगी स्थाननक सींस्थेला हा प्रकल्प मींजूर करण्यात आला
असून त्यासाठी कद्रीत पुरस्कृत योजनद्तगयत राज्य शासनाने रु.३० लक्ष इतका ननधी उपलब्ध
करुन ददलेला आहे . तथावप खेळत्या भाींडिलाअभािी हे युनन् २ िर्षे चालल्यानींतर बींद पडले
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आहे . सींस्थेने प्रकल्प सुरु करण्यासाठी रे शीम सींचालनालयामार्यत पाठपुरािा करण्यात आला ि

येत आहे . उस्मानाबाद स्जल््यात धाग्यापासून कापड तयार करण्यासाठी कोणताही प्रकल्प
उभारण्याचा सद्य:स्स्थतीत शासनाचा विचार नाही.
(५) विलींब झालेला नाही.
___________

ववधान भवन :

डॉ. अनांत िळसे

मुांबई.

प्रधान सधचव,
महाराष्ट्र ववधानसभा.

_________________________
शासकीय मध्यिती मुरीतणालय, मुींबई.

