
अताराांकित प्रश्नोत्तराांची १२० वी यादी 
 

महाराष्ट्र ववधानसभा 
  

दसुरे अधधवेशन, २०१६  
___________ 

  

अताराांकित प्रश्नोत्तराांची यादी 
  

प्रश्नाांची एिूण सांख्या - ५० 
___________ 

  

वसांतराव नाईि महामांडळावरील सांचालि पदाच्या ननयुक्तीसांदभाात 
  

(१)  ३३२१ (२२-१२-२०१४).   श्री.सदा सरवणिर (माहहम) :   सन्माननीय सामाजिि न् याय 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्य शासनाच्या धोरणानसुार वसींतराव नाईक महामींडळ (ववमुक्त जाती व भ्क्या 
जमाती महामींडळ) मयाादित या दिकाणी “व्यवस्थापकीय सींचालक, पिासािी समाजशास्र व 
समाजकाया ववभागाचा पिवी व पिव्युत्तर शैक्षणणक पारता धारण करुन कमीत कमी १० 
वर्ााचा वगा-१ सींवगाातील अधधकारी पिाचा अनभुव आवश्यक असताींना ही सध्या कमी 
शकै्षणणक पारता असलेल्या अधधकाऱयाींची (श्री.बनसोड) ननयुक्ती शासनाने केल्याचे दिनाींक ३० 
ऑक््ोबर, २०१४ रोजी वा त्या समुारास ननिशानास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, त्याच पध्ितीने सामान्य प्रशासन व ववत्त ववभागाची मान्यता नसतानािेखील 
एकूण ८ त े १० प्रािेशशक व्यवस्थापकाच्या पिाींची ननयुक्तीिेखील ननयमबाह्य केल्याच े माहे 
नोव्हेंबर, २०१४ रोजी वा त्यासुमारास ननिशानास आले, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, शासनाने चौकशी केली आहे काय  वा त्यात काय आढळून आले आहे, 
(४) तिनुसार केलेल्या ननयमबाह्य ननयुक्त्या रद्द करण्याबाबत शासनाने कोणती कायावाही 
केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) तसेच श्री.बनसोड व्यवस्थापकीय सींचालक याींची झालेली ननयुक्ती रद्द करुन त्यादिकाणी 
समाजाला न्याय िेण्यासािी आय.ए.एस िजााचा अधधकारी ननयकु्त करण्याबाबत शासनाची 
कोणती भूशमका आहे ? 
  
श्री. राििुमार बडोले (२३-०२-२०१६) :(१) वसींतराव नाईक ववमुक्त जाती व भ्क्या जमाती 
ववकास महामींडळाच्या सींस्थापन समयलेख आणण सींस्थापन ननयमावलीमध्ये महामींडळाच े
व्यवस्थापकीय सींचालक पिाकरीता शैक्षणणक पारता ववदहत करण्यात आलेली नाही. श्री.रमशे 
बनसोड, याींचेकड ेशासनाचे दि.०८.०७.२०१५ च्या आिेशानुसार व्यवस्थापकीय सींचालक पिाचा 
कायाभार एक वर्ाापयतं सोपववण्यात आला आहे. 
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(२) व (३) वसींतराव नाईक ववमकु्त जाती व भ्क्या जमाती ववकास महामींडळात प्रािेशशक 
व्यवस्थापकाींची ६ पिे आहेत. महामींडळातील जजल्हा व्यवस्थापकाींची ज्येषिता ववचारात घेऊन 
ते एकाच पिावर बारा वर् े ननयशमत सेवा केल्यानींतर शासनाच्या आश्वाशसत प्रगती 
योजनेनुसार प्रािेशशक व्यवस्थापकाींची वेतनशे्रणी घेत आहेत, म्हणून महामींडळाच्या सींचालक 
मींडळाच्या मान्यतेन ेतत्कालीन व्यवस्थापकीय सींचालक याींनी सींचालक मींडळाच्या िरावानुसार 
जजल्हा व्यवस्थापकाींची प्रािेशशक व्यवस्थापक या पिावर नामननिेशनान े ननयुक्ती करण्यात 
आली आहे. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 
(५) वसींतराव नाईक ववमुक्त जाती व भ्क्या जमाती ववकास महामींडळाच े व्यवस्थापकीय 
सींचालक पि हे भारतीय प्रशासन सेवेतील पिाशी समकक्ष नसल्यामुळे सिर पि भारतीय 
प्रशासन सेवतेील अधधकाऱयाींमधून भरण्याचा प्रस्ताव नाही. मार अन्य समकक्ष िजााच्या पार 
अधधकाऱयाींमधनू श्री.बनसोड याींची मुित सींपल्यानींतर व्यवस्थापकीय सींचालकाचे पि भरण्यात 
येईल. 

___________ 
  

आमगाव (जि.गोंहदया) येथील आहदवासी शाळेतील ववद्यार्थयाांच्या प्रवेशासांदभाात 
  

(२)  ४१९८ (२२-१२-२०१४).   श्री.सांिय पुराम (आमगाव) :   सन्माननीय आहदवासी वविास 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) आमगाव तालुक्यातील (जज.गोंदिया) आदिवासी आश्रम शाळेमध्ये फक्त आदिवासी 
मुलाींनाच प्रवशे िेण्यात येतो, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, इतर मागासवगीयाींचा समावशे करण्यात यावा अशी शासनाकड े मागणी  
सातत्याने होत आहे, हे खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सिर मागणीनसूार शासनान ेकोणता ननणाय घेतला आहे ? 
  
श्री. ववष्ट् णु सवरा (२३-०२-२०१६) :(१) हे खरे आहे. 
(२) अशी बाब आढळून आली नाही. 
(३) आदिवासी ववकास ववभाग आश्रमशाळा सींदहता ननयम, ३.१ अन्वये प्रत्येक वगाात प्रवेश 
दयावयाच्या ववदयार्थयााची कमाल सींख्या ५० असावी.  त्यापैकी वसतीगाहातील राहणारे ४० 
आदिवासी ववदयाथी व १० बदहस्थ ववदयाथी (स्थाननक ५ आदिवासी ववदयाथी कमाचाऱयाींची 
मुले याप्रमाणे) असतील. तथावप आदिवासी उपयोजना के्षराच े बाहेर (ओ्ीएसपी के्षरात) 
असलेल्या आश्रमशाळेत पुरेसे ननवासी ववदयाथी नसतील तर १० पयतं अनतररक्त बदहस्थ 
अनुिाननत आश्रमशाळेतील ववदयार्थयांना सींबींधधत अपर आयुक्त, आदिवासी ववकास याींच्या पूवा 
परवानगीने प्रवेश िेता येईल. (तथावप ६०% ववदयाथी उपजस्थती आवश्यक राहील अशी तरतूि 
करण्यात आली आहे.) तसेच या बदहस्थ ववदयार्थयांना शशक्षणा व्यनतररक्त इतर सवलती 
अनुजे्ञय राहणार नाही अशी तरतूि करण्यात आलेली आहे. 
  

___________ 
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वर्धयाासह राज् यभरात ् यवसाय िश्षणण देणाऱ् या सां थाांनी बनाव   
ववद्याथी दाखवून िेलेल्या गैर् यवहाराच्या अहवालाबाबत 

(३)  ५९२५ (०८-०४-२०१५).   श्री.छगन भिुबळ (येवला), श्री.रमेश िदम (मोहोळ), श्री.हसन 
मुश्रीफ (िागल), श्री.जितेंद्र आ् हाड (मुांरा ा िळवा) :   सन्माननीय सामाजिि न् याय मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) वध्याासह राज् यभरात व् यवसाय शशक्षण िेणाऱ या सींस् थाींनी बनाव् ववदयाथी िाखवून बनाव् 
्ी.सी. वर प्रवेश िेवून शशक्षण शुल्क, परीक्षा शुल् क तसेच मागासवगीय ववदयार्थ यांच् या 
ववदयाथी शुल् क वा्पातील गैरव् यवहार प्रकरणाींबाबत दिनाींक ९ ऑगस््, २०१२ रोजी नेमलेल् या 
सशमतीच् या रॉस स इन् स् पेक् शनचा अहवाल सािर करण् याबाबत ननणाय घेण् यात आला होता, हे खरे 
आहे काय, 
(२) असल् यास, सिर अहवाल शासनास कधी सािर करण् यात आला व सिर अहवालातील 
ननष कर्ााच् या आधारे शासनान ेपुढे  कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल् यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. राििुमार बडोले (२०-०२-२०१६) :(१) व (२) वधाा जजल्ह्यामध्ये मागासवगीय ववदयार्थयांना 
दिल्या जाणाऱया शशषयवात्ती/शैक्षणणक शुल्क प्रनतपुती योजनेमध्ये झालेल्या गैरव्यवहाराची 
चौकशी करण्यासािी दि.०९.०८.२०१२ च्या शासन ननणायान्वये आयुक्त, समाजकल्याण, पुणे 
याींच्या अध्यक्षतखेाली सशमती नेमण्यात आली होती. सिर सशमतीन े दि.१६.०७.२०१४ च्या 
परान्वये अहवाल शासनास सािर केला आहे. सिर अहवालातील ननषकर्ांच्या आधारे 
शशषयवात्ती वा्पातील अननयशमततेसींिभाात सिर सींस्थाींवर फौजिारी गुन्हे िाखल करणे, 
सींस्थाींकडून शासकीय रकमाींची वसुली करण्याची कायावाही करणेबाबतचे ननिेश आयुक्त, 
समाजकल्याण आयुक्तालय, पुणे याींना िेण्यात आले आहेत. तसेच सिर सींस्थाींची मान्यता रद्द 
करणेसींिभाात उच्च व तींरशशक्षण ववभागास कळववण्यात आले आहे. तसेच, गैरव्यवहारास 
जबाबिार असलेल्या सींबींधधत अधधकाऱयाींववरुध्ि कारवाई प्रस्ताववत करण्यात आली आहे. 
(३) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
  
अनुसुधचत िाती व अनुसुधचत िमाती प्रवगााच्या धतीवर इतर मागासवगीय ववद्यार्थयाांिररता 

जिल्हा व तालुिातरावर वतांत्र वसतीगहेृ ननमााण िरण्याबाबत 
  

(४)  ५९७० (१०-०४-२०१५).   श्री.छगन भिुबळ (येवला), श्री.रमेश िदम (मोहोळ), श्री.हसन 
मशु्रीफ (िागल), श्री.जितेंद्र आ् हाड (मुांरा ा िळवा) :   सन्माननीय सामाजिि न् याय मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) अनुसुधचत जाती व अनुसुधचत जमाती प्रवगााच्या धतीवर इतर मागासवगीय 
ववदयार्थयांकररता जजल्हा व तालकुास्तरावर स्वतींर वसतीगाहे ननमााण करण्याची 
लोकप्रनतननधीींनी माहे जानेवारी, २०१५ मध्ये शासनाकड े मागणी केलेली आहे, हे खरे आहे 
काय, 
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(२) असल्यास, उक्त मागणीबाबत शासनामाफा त कोणती कायावाही करण्यात आली वा येत 
आहे, 
(३)  नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. राििुमार बडोले (२०-०२-२०१६) :(१) नाही. 
(२) प्रश्न उद् ावत नाही. 
(३) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
  

िमरि (जि.िोल्हापूर) येथील सेत ूिायाालयात एिां  म्हणून िाम िरणा$या  
्यक्तीने बनाव  िागदपत्र ेबनवून िात वैधता प्रमाणपत्र िमळवल्याबाबत 

  

(५)  ६४१८ (०८-०४-२०१५).   श्री.हसन मशु्रीफ (िागल), श्री.जितेंद्र आ् हाड (मुांरा ा िळवा), 
श्री.रमेश िदम (मोहोळ) :   सन्माननीय सामाजिि न् याय मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा 
करतील काय :- 
  

(१) शमरज (जज.कोल्हापूर) येथील सेत ू कायाालयात एजीं् म्हणून काम करणा-या प्रशाींत 
हारगेवर याींना बनाव् कागिपर े बनवून जात वैधता प्रमाणपर शमळवल्याप्रकरणी माहे 
जानेवारी, २०१५ च्या पदहल्या आिवडयात अ्क केली, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनामाफा त चौकशी केली आहे काय, 
(३) असल्यास, चौकशीत काय आढळून आले व तिनुसार पुढे कोणती कायावाही केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(४) तसचे बनाव् कागिपरादवारे जात वधैता प्रमाणपराच े वा्प होऊ नये म्हणून कोणती 
उपाययोजना केली आहे ? 
  
श्री. राििुमार बडोले (१६-०३-२०१६) :(१) हे खरे आहे. 
(२) व (३) या प्रकरणी पोशलसाींनी एका व् यक् तीस अ्क केली असून त् याच् यावर 
भा.ि.वव.स.कलम ४२०, ४६८ व ४७० अन् वये गुन् हा िाखल करण् यात आला असनू पुढील 
कायावाही चाल ूआहे. 
(४) शींकास् पि प्रकरणाींमध् ये पोलीस िक्षता पथकाकडून चौकशी केली जाते. रमणमणध् वनीवरुन 
एसएमएसव् िारे जातवैधता प्रमाणपर तयार असल् याच े सींबींधधत अजािाराींना कळववण् यात येते. 
तसेच जातवैधता प्रमाणपराची यािी ड .बाबासाहेब आींबडकेर सींशोधन व प्रशशक्षण सींस् था, पुणे 
याींच् या सींकेतस् थळावर प्रशसध् ि करण् यात येते. अजािाराव् यनतररक् त अथवा त् याच् या 
सींमतीपराशशवाय अन् य कोणासही जातवैधताप्रमाणपर ेववतरीत केली जात नाहीत. 

 
___________ 
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सहिारी तत्वावर उभारलेल्या उपसा िलिसांचन प्रिल्पाच्या  
सबलीिरणासाठी भागभाांडवल/अनदुान िमळणेबाबत 

  

(६)  ८६४९ (२८-०४-२०१५).   श्री.सुरेश धानोरिर (वरोरा) :   सन्माननीय सहिार मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
 (१) सहकारी तत्वावर उभारलेल्या उपसा जलशसींचन प्रकल्पाच्या सबलीकरणासािी 
भागभाींडवल/अनुिान शमळणेबाबत ननवेिन स्थाननक लोकप्रनतननधीींनी (वरोरा) दि. १४/१२/२०१४ 
रोजीच्या सुमारास मा.सहकार मींरी, याींना दिले आहे, हे खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, या ननवेिनानसुार सववस्तर प्रस्ताव सािर करण्यासींिभाात सहकार आयुक्त व 
ननबींधक, सहकारी सींस्था याींना कळववण्यात आले, हेही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त िोन्ही प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय 
आढळून आले व तिनुसार सहकारी तत्वावर उभारलेल्या उपसा जलशसींचन प्रकल्पाला अनुिान 
शमळणेबाबत शासनाने कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. चांद्रिाांत पा ील (०४-०३-२०१६) :(१) होय. 
(२) होय. 
(३) सुधाकर बळीराजा उपसा जलशसींचन सहकारी सींस्था तळुाना र.नीं. ६०१ या सींस्थेने उपसा 
जलशसींचन प्रकल्पाच्या सबलीकरणासािी शासनाकडून भागभाींडवल/अनुिान शमळणेबाबत 
दि.१३.१२.२०१४ रोजी मा. सहकार मींरी याींना सािर केलेल्या ननवेिनाच्या अनुर्ींगाने सहाय्यक 
ननबींधक, सहकारी सींस्था, ता. वरोरा याींनी दि. १९.६.२०१५ च्या परानसुार सिर सींस्थेला 
सववस्तर प्रस्ताव सािर करणेबाबतच्या सुचना दिलेल्या आहेत. परींतु सिर सींस्थेकडून 
अदयापही प्रस्ताव प्राप्त झालेला नाही. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
 

मौि ेनागनूर (ता.गडहहांग् लि, जि.िोल् हापूर) येथील हहरण् यिेशी नदीच् या प्रवाहाने पाणांद  
र ता खचत असल् यान ेशेति-याांच् या शतेीच ेहोत असलेले निुसान 

(७)  ८७७८ (०४-०४-२०१५).   श्रीमती सांर्ध यादेवी देसाई-िुपेिर (चांदगड), श्री.भािर िाधव 
(गुहागर) :   सन्माननीय सावािननि बाांधिाम (सावािननि उपक्रम वगळून) मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) मौज े नागनूर (ता.गडदहींग् लज, जज.कोल् हापूर) येथील दहरण् यकेशी निीच् या प्रवाहान े पाणींि 
रस् ता खचत असल् यान ेशेतक-याींच् या शतेीच ेनुकसान होत आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल् यास, उक् त प्रकरणी शासनामाफा त पाहणी केली आहे काय, 
(३) असल् यास, पाहणीचे ननष कर्ा काय आहेत व तद नसुार शेतक-याींच े शेतीवपकाींचे नुकसान 
होवू नये म् हणून सींरक्षण शभींत बाींधणेबाबत शासनान ेकोणती कायावाही केली वा करण् यात येत 
आहे, 
(४) नसल् यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. चांद्रिाांत पा ील (१६-०२-२०१६) :(१) व (२) होय, हे खरे आहे. 
(३) व (४) प्रश्नाधीन रस्त्याच्या सा.रॉस.१९/०० त े १९/१०० मधील रस्त्याचा भराव वाहून 
गेल्यामुळे सींरक्षण शभींत बाींधण्याकररता रुपये ३३.०० लक्ष इतका अींिाजजत खचा अपेक्षक्षत आहे. 
      प्रश्नाधीन काम ननकर्, मींजूरी व ननधी उपलब्धतेच्या अधीन राहून हाती घेण्याचा 
प्रयत्न राहील. 

___________ 
  
मागाठाण ेमतदार सांघातील वे ना एक्सप्रेस हायवे या प्रोिेक्  मर्धये पािा  आयडी नां.२००, 

२०१, २०३ चे रोड बाईडीांग मर्धये अडथळा आणणारे रक्चर ताबडतोब  
तोडून सलग रोड िोडणी िरण्याबाबत 

  

(८)  ११६७४ (०४-०४-२०१५).   श्री.प्रिाश सुवे (मागाठाणे) :   सन्माननीय सावािननि 
बाांधिाम (सावािननि उपक्रम वगळून) मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) मागािाणे मतिार सींघातील वेस््ना एक्सप्रेस हायव े या प्रोजेक्् मध्ये स्पाका  आयडी 
नीं.२००, २०१, २०३ च ेरोड बाईडीींग मध्ये अडथळा आणणारे स्रक्चर ताबडतोब तोडून सलग 
रोड जोडणी करावी याकररता स्थाननक लोकप्रनतननधीींनी दिनाींक २१ नोव्हेंबर, २०१४ रोजी 
श्री.ववश्राम  पा्ील, सामाजजक कक्ष प्रमुख, एमएमआरडीए बाींद्रा याींना एक लेखी ननवेिन दिले, 
हे खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, या ननवेिनानसुार शासनाने कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३)  नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत? 
  
श्री. चांद्रिाांत पा ील (३०-०१-२०१६) :(१) हे खरे आहे. 
मुींबई महानगर प्रिेश ववकास प्राधधकरणाने (एमएमआरडीए) प्रश्नाधीन ननवेिन कायाकारी 
अशभयींता, मागा ववकास रॉस. ४, अींधेरी (पजश्चम), मुींबई याींच्याकड े आवश्यक कायावाहीसािी 
पािववले आहे. 
(२) रस्ता रुीं िीकरणामध्ये अडथळा आणणारे प्रश्नाधीन स्रक्चर तोडण्यात आले असून, अपूणा 
सेवा रस्त्याच्या जोडणीचे काम प्रगतीत आहे. 
(३) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
  

उमानाबाद जिल््यातील ििा प्रिरणे ननिालात िाढण्याबाबत 
  

(९)  ११७९६ (०९-०४-२०१५).   श्री.राणािगिीतिसांह पा ील (उमानाबाद), श्री.राहुल मो े 
(पराांडा) :   सन्माननीय सामाजिि न् याय मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) उस्मानाबाि जजल्ह्यातील लोकशाहीर अण्णाभाऊ सािे ववकास महामींडळ, महात्मा फुले 
मागासवगीय ववकास महामींडळ, मा.अण्णासाहेब पा्ील आधथाक ववकास महामींडळ व  
मा.वसींतराव नाईक ववमुक्त व भ्क्या जमाती ववकास महामींडळ याींच्याकड े माहे फेब्रुवारी, 
२०१५ पयतं ववववध कजा प्रकरणे िाखल करण्यात आलेले आहेत, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, त्यापैकी आजतागायत काही प्रकरणे ननकाली काढण्यात आली आहेत काय, 
(३) अदयाप उक्त प्रकरणे ननकाली काढण्यात आली नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

श्री. राििुमार बडोले (२३-०२-२०१६) :(१) होय. 
(२) होय. सिर महामींडळाींकड े प्राप् त प्रकरणाींपैकी ननकाली काढलेल् या प्रकरणाींचा तपशशल 
खालीलप्रमाण ेआहेेः- 
 

महामींडळाचे नाींव प्राप् त प्रकरणे ननकाली 
सादहत् यरत् न लोकशाहीर अण् णाभाऊ 
सािे ववकास महामींडळ 

३१०० 
 

१३४३ 
 

महात् मा फुले मागासवगा ववकास 
महामींडळ 

४१२ 
 

१४४ 
 

वसींतराव नाईक ववमुक् त जाती व 
भ्क् या जमाती ववकास महामींडळ 

५६ 
 

१९ 
 

मा.अण् णासाहेब पा्ील आधथाक ववकास 
महामींडळ 

१५ 
 

१२ 
 

 

(३) ननकाली न काढलेल् या प्रकरणाींची कारणे खालीलप्रमाणे आहेतेः- 
     i) महामींडळास शासनाकडून व एनएसएफडीसी कडून शमळणा-या ननधीच् या प्रमाणात 
उपलब् ध कजा प्रस् ताव ननकाली काढण् यात येतात.  प्रलींबबत रादहलेल् या प्रस् तावाींवर पुढील ननधी 
प्राप् त होईल त् याप्रमाण ेकायावाही केली जात.े 
     ii) सादहत् यरत् न लोकशाहीर अण् णाभाऊ सािे ववकास महामींडळाच् या कजा योजनाींकररता 
शासन आिेश दि. २ डडसेंबर, २०१४ अन् वये कजा मींजूरी व कजा ववतरणास स्थधगती िेण्यात 
आली होती.  सिर स्थधगती एन.एस.एफ.डी.सी. कजा योजना या बाबीसािी ननकर्ाींचे उल्लींघन 
होणार नाही या अ्ीच्या अधधन राहून शशधथल करण्यात आली आहे. 
     iii) मा.अण्णासाहेब पा्ील आधथाक ववकास महामींडळ याींचेकडील प्रलींबबत ३ प्रकरणाींपैकी 
२ प्रकरणे रु्ीींची पुताता न केल्यामुळे तसेच, एका प्रकरणामध्ये बँकेच े मींजूरी पर जजल्हा 
कायाालयाकडून अपलोड होणे बाकी असल्यामुळे सिर महामींडळाकडील ३ प्रकरणे प्रलींबबत 
आहेत. 

___________ 
  

ग्राम अदासी (ता.जि.गोंहदया) येथील नाथिोगी समािाचे  
लोि दयनीय जथतीत राहत असल्याबाबत 

(१०)  १५७७६ (०९-०४-२०१५).   श्री.गोपालदास अग्रवाल (गोंहदया) :   सन्माननीय सामाजिि 
न् याय मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) ग्राम अिासी (ता.जज.गोंदिया) येथे अनके िशकापासून नाथजोगी समाजाच ेलोक ियनीय 
जस्थतीत वास्तव्यास आहेत व भ्कीं ती करून उपजीववका करतात, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, याींच ेजीवनमान उीं चावणे व त्याींना जस्थरता शमळावी यासािी शासनान ेत्याींना 
भूखींड आणण घरे बाींधनू िेण्याचा ननणाय घेतला आहे, हे खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त बाबतीत शासनाने कोणती कायावाही केली वा करणार आहे 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. राििुमार बडोले (११-०३-२०१६) :(१) हे खरे आहे. 
(२) व (३) या ववभागाच्या दि.२७/११/२०११ च्या शासन ननणायादवारे राज्यातील ववमुक्त जाती, 
भ्क्या जमाती या प्रवगाातील कु्ुींबाचे राहणीमान उीं चावण,े त्याींच्या उत्पन्नाचे स्रोत वाढून 
त्याींना जस्थरता प्राप्त व्हावी यासािी ग्रामीण भागातील ववमुक्त जाती, भ्क्या जमाती या 
प्रवगाातील घ्काींसािी राज्यात यशवींतराव चव्हाण मुक्त वसाहत योजना राबववण्यात येत आहे. 
या योजनेखाली ववमुक्त जाती, भ्क्या जमाती या प्रवगाातील कु्ुींबाींना प्रत्येक पाच गुींिे 
जशमन उपलब्ध करुन िेऊन त्यावर त्याींना २६९ चौ.फु. ची घरे बाींधून िेण्यात येतात व  
उवाररत जागेवर लाभाथी कु्ुींबाींना ववववध शासकीय योजनाींदवारे स्वयींरोजगाराची सींधी उपलब्ध 
करुन िेण्याची योजना सन २०१२-१३ पासून लागू करण्यात आली आहे. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
  

नाांदेड जिल् ्यात महाराष्ट् र साविारी (ननयमन, सुधारणा) अधधननयम २०१४ ची  
अांमलबिावणी िरुन जिल् ्यातील वैध साविाराांची (अधधिृत परवानाधारि) 

यादी घोषीत िरण् याच् या मागणीबाबत 
  

(११)  १६९६१ (१९-०८-२०१५).   श्री.वसांतराव च्हाण (नायगाांव), श्री.अिमन प ेल (मुांबादेवी), 
अॅड.यशोमती ठािूर (नतवसा) :   सन्माननीय सहिार मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील 
काय :- 
(१) नाींिेड जजल् ह्यात महाराष र सावकारी (ननयमन, सुधारणा) अधधननयम २०१४ ची 
अींमलबाजावणी करुन जजल् ह्यातील वैध सावकाराींची (अधधका त परवानाधारक) यािी घोर्ीत 
करण् याच् या मागणीसािी माहे मे, २०१५ च् या नतसऱ या आिवयायात सींबींधधत जजल् हाधधकारी 
कायाालयासमोर साखळी धरणे आींिोलन करण् यात आले असल् याचे ननिशानास आले आहे, हे 
खरे आहे काय, 
(२) असल् यास, या धरणे आींिोलना िरम् यान दिलेल् या ननवेिनामध् ये महाराष र सावकारी ननयम 
व सुधारणा २०१४  नुसार कजाावर आकारावयाचे प्रनतवर्ा व् याजिर ननश् चत करण् यात आलेले 
आहेत त् याप्रमाणे शेतकरी व इतर व् यक् तीने कजा पुरविा करण् यात यावा तसेच जजल् ह्यातील 
वैध अथवा परवानाधारक सावकाराींची यािी घोर्ीत करुन सावकाराींनी दिलेल् या कजााचा तपशशल 
व रक् कम सींबींधधत शेतक-याींना त् वरीत मादहती िेण् यात यावी, अवधै सावकारी करुन शासनाचा 
करोडो रुपयाींचा महसूल व कर बुडवून शेतक-याींच् या शतेजशमनी हडप करणा-या सावकाराींची 
अवैध मालमत् ता तसेच जमीन आधथाक व् यवहार व सींपत् तीची सीआयडी चौकशी करण् यात यावी 
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व अशा अनेक मागण् या माींडण् यात आल् या असून या प्रकरणी शासनाने त् वरीत कोणती 
कायावाही केली वा करण् यात येत आहे, 
(३) नसल् यास, यामागील ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. चांद्रिाांत पा ील (१७-०३-२०१६) :(१) नाही. 
नाींिेड जजल्ह्यातील वैध सावकाराींची (अधधका त परवाना) यािी घोवर्त करणेबाबत 
श्री.शशवाजीराव बोकरे याींचे ननवेिन जजल्हा उपननबींधक, सहकारी सींस्था, नाींिेड याींना 
जजल्हाधधकारी, नाींिेड याींचकेडून प्राप्त झाले. जजल्हा उपननबींधक, सहकारी सींस्था, नाींिेड याींनी 
जजल्ह्यातील वधै सावकाराची यािी श्री. बोकरे याींना दि.२०/५/२०१५ च्या परान्वये उपलब्ध 
करुन दिली आहे. 
(२) व (३) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
  

नागपूर-औरांगाबाद या एक्सप्रेस हायवेवरील वािशम जिल््यातील मालेगाांव त े
 डोणगाांव हा रता वाहतिुीसाठी खराब झाल्याबाबत 

  

(१२)  १७२६० (३१-०७-२०१५).   श्री.अिमत झनि (ररसोड) :   सन्माननीय सावािननि 
बाांधिाम (सावािननि उपक्रम वगळून) मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) नागपूर-औरींगाबाि या एक्सप्रसे हायवेवरील पथकर बींि झाल्यापासून सींबींधधत ववभागाकडून 
हा रस्ता िलुाक्षक्षत झाल्यामुळे या हायवेवर वाशशम जजल्ह्यातील मालेगाींव त े डोणगाींव या 
भागात पावसाळ्यापासनू मोिमोिे खयाड े पडून रस्ता वाहतकुीसािी खराब झाल्यामुळे या 
रस्त्यावर िचुाकी, चारचाकी, भारवाहक वाहनाींच ेसरासरी एक दिवस आड अपघात घडून त्यात 
अनेकाींचा मात्यू झाला आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, या एक्सप्रेस हायवे िरुुस्तीसािी स्थाननक लोकप्रनतननधीनी तसेच अनकेाींनी 
ननवेिन िेवून व रास्तारोको करून िरुूस्ती सींिभाात मागणी केली आहे, हे खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, याबाबत शासनान ेकोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. चांद्रिाांत पा ील (१६-०२-२०१६) :(१) व (२) हे अींशत: खरे आहे. 
(३) रस्त्यावरील खयाड े भरण्याच े काम प्रगतीत असुन रस्ता वाहतूकीस सुजस्थतीस िेवण्यात 
येत आहे. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 
 

___________ 
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शेतिऱ् याांना साविारी ििाातनू मकु् ती देण् यासाठी शासनाने  
ििामाफीची घोषणा िेल्याबाबत 

  

(१३)  १७३१५ (१९-०८-२०१५).   श्री.राहुल बोंदे्र (धचखली), श्री.अिमन प ेल (मुांबादेवी), 
श्री.डी.पी.सावांत (नाांदेड उत्तर), डॉ.सांतोष  ारफे (िळमनुरी), श्री.वविय वडटे्टीवार (रा म्हपूरी), 
श्री.िुणाल पा ील (धुळे ग्रामीण), श्री.अब् दलु सत्तार (िसल्लोड), श्री.अिमत झनि (ररसोड), 
श्री.रणधीर सावरिर (अिोला पवूा) :   सन्माननीय सहिार मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
(१) शेतकऱ याींना सावकारी कजाातनू मुक् ती िेण् यासािी शासनान ेकजामाफीची घोर्णा केली आहे 
त् यामुळे वविभा व मरािवायायातील शेतक-याींचे १७१ को्ीचे कजा माफ होणार आहे त् याबाबतच े
आिेशही िेण् यात आले असनू याप्रयकयेकरीता सावकाराींना केवळ तीन दिवसाचा अवधी िेण् यात 
आला असल् याच े माहे म,े २०१५ मध्ये वा त्यािरम्यान ननिशानास आले आहे, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्यास, अकोला जजल्हा उपननबींधक कायाालयाकडून गेल्या वर्ाभरात एकही प्रकरण 
ननकाली काढले गेले नाही, हे खरे आहे काय, 
(३) असल् यास, उक्त प्रकरणी शतेक-याींना जजल्हा उपननबींधक कायाालयावर मोचाा काढून िाि 
मागावी लागली, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, दिरींगाई करणाऱया िोर्ी अधधका-याींवर शासनाने कोणती कारवाई केली 
वा करण्यात येत आहे, 
(५) तसेच सिर प्रकरण ननकाली काढण्यासािी शासनाने कोणती कायावाही केली वा करण्यात 
येत आहे, 
(६) नसल् यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

श्री. चांद्रिाांत पा ील (०४-०३-२०१६) :(१) नाही. 
(२) अकोला जजल्ह्यात माहे डडसेंबर, २०१५ अखरे ७ कजािाराींच ेरु.१.३५ लाख रक्कमाींच ेकजा 
माफ करण्यात आले असून सिर रक्कम सींबींधधत सावकारास अिा करण्यात आली आहे व 
कजािारास कजामुक्ती प्रमाणपर ेिेण्यात आलेली आहेत. 
(३) नाही. 
(४) व (५) आणण (६) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
  

नािशि जिल् ्यातील इगतपुरीसह राज् यात पाच क्रीडा प्रबोधधनी  थापन िरण् याबाबत 
  

(१४)  १८२६१ (०६-०८-२०१५).   श्री.छगन भुिबळ (येवला), श्री.जितेंद्र आ् हाड (मुांरा ा िळवा), 
श्री.रमेश िदम (मोहोळ), श्री.हदलीप वळस-ेपा ील (आांबेगाव), श्री.अवधूत त िरे (श्रीवधान) :   
सन्माननीय आहदवासी वविास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) नाशशक जजल्ह्यातील इगतपरुीसह राज् यात पाच रॉसीडा प्रबोधधनी स् थापन करण् यास माहे 
ऑगस् ्, २००९ मध् ये आदिवासी ववकास ववभागान ेमींजुरी िेवूनही माहे म,े २०१५ पयतं सिर 
प्रबोधधनीचे काम सुरु झालेले नसल् याचे ननिशानास आले, हे खरे आहे काय, 



वव.स. १२० (11) 

(२) असल् यास, अनुसूधचत जमातीींच् या मुलाींना रॉसीडा ववर्यक सोयीसुववधा उपलब् ध करुन 
िेण् यासािी उक् त रॉसीडा प्रबोधधनी तातडीने स् थापन करण् यासािी शासनाने कोणती कायावाही 
केली वा करण् यात येत आहे, 
(३) नसल् यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. ववष्ट् णु सवरा (०१-०३-२०१६) :(१) हे खरे आहे. 
(२) सिर रॉसीडा प्रबोधधनी तात् पुरत् या स् वरुपात रॉसीडा ववभागाच् या नाशशक येथील रॉसीडा सींकुलात 
सुरु करण् यात आलेली आहे. 
      सिर रॉसीडा प्रबोधधनीत शासकीय व अनुिाननत आश्रमशाळा तसेच एकलव् य शाळाींमधील 
Sports Specific Test मध् ये पार िरलेल् या ८३ अनुसूधचत जमातीच् या ववदयार्थ यांना प्रवेश 
िेण् यात आला आहे. सिर ववदयार्थ यांना तज्ञ रॉसीडा प्रशशक्षकाींमाफा त िररोज धावण,े खो-खो, 
कबयाडी, गोळाफेक, थाळीफेक इत् यािी खेळाींचे प्रशशक्षण िेण् यात येत आहे. 
(३) प्रश् न उद् ावत नाही. 

___________ 
  

खेड (जि.रत् नाधगरी) तालुक् यातील धामणांद िाधववाडी ते धामणांद गुडयाचा  
आड व िावळे ते िासई र ताच ेिाम अपूणाावथेत असल्याबाबत 

(१५)  १८३८६ (१७-०८-२०१५).   श्री.भािर िाधव (गुहागर), श्री.रमशे िदम (मोहोळ), 
श्री.अवधूत त िरे (श्रीवधान), श्री.जितेंद्र आ् हाड (मुांरा ा िळवा) :   सन्माननीय सावािननि 
बाांधिाम (सावािननि उपक्रम वगळून) मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) रत् नाधगरी जजल् ह्यातील खेड तालुक् यातील धामणींि जाधववाडी ते धामणींि गुडयाचा आड 
या १,३०० मी्र रस् त् याचे तसचे याच तालुक् यातील कावळे ते कासई या १ यकलोमी्र रस् ता 
डाींबरीकरण या िोन् ही कामाींचे आिेश सुमारे एक वर्ाापूवी िेकेिाराला िेण् यात आले होत,े हे खरे 
आहे काय, 
(२) असल् यास, या िोन् ही कामाींचा िेकेिार एकच असनू त् यान ेधामणींि जाधववाडी ते धामणींि 
गुडयाचा आड या रस् त् याचे काम अपूणाावस् थेत िेवले असून कावळे ते कासई रस् त् याच े काम 
आजतगायत सुरु केलेले नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल् यास, काम न करणारा िेकेिार आणण सींबींधधत अधधकारी याींच् यावर कोणती कारवाई 
केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल् यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. चांद्रिाांत पा ील (३०-०१-२०१६) :(१) होय 
(२) सिर िोन्ही कामाींचा िेकेिार एकच आहे. ही बाब खरी आहे. 
     धामणींि जाधववाडी ते धामणींि गुडयाचा आड या रस्त्याच ेकाम बीबीएमचे काम पूणा 
असून उवाररत काम प्रगतीत आहे. 
     कावळे कसाई रस्ता या रस्त्याचे काम प्रगतीत आहे. 
(३) िेकेिारास काम पूणा करणेबाबत वारींवार नो्ीस िेण्यात आलेल्या आहेत. तथावप अपूऱया 
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ननधीमुळे िेकेिाराचे िेयक िेणे शक्य न झाल्यान ेिींडात्मक कायावाही करण्यात आली नाही. 
(४) सिर कामास वेळेत पुरेसा ननधी उपलब्ध झाला नसल्यामुळे ववलींब झाला आहे. ननधीच्या 
उपलब्धतेनुसार काम लवकरात लवकर पूणा करण्यात येईल. 

___________ 
 

मुांबई-गोवा राष्ट् रीय महामागाावरील (ता.खेड,जि.रत्नाधगरी) येथील  
भो ते घा ाला पयाायी रता उपलब्ध िरुन देण्याबाबत 

  

(१६)  १८३८७ (०४-०८-२०१५).   श्री.भािर िाधव (गुहागर), श्री.रमशे िदम (मोहोळ), 
श्री.अवधूत त िरे (श्रीवधान), श्री.जितेंद्र आ् हाड (मुांरा ा िळवा) :   सन्माननीय सावािननि 
बाांधिाम (सावािननि उपक्रम वगळून) मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) मुींबई-गोवा राष रीय महामागाावरील रत् नाधगरी जजल् ह्यातील खेड तालुक् याच् या हद्दीत येणाऱ या 
भोस् त े घा्ात सातत् यान े टो्-मोिे अपघात होतात आणण पावसाळ्यात सतत कोसळणाऱ या 
िरडीींमुळे महामागाावरील वाहतूक िप् प होत,े हे खरे आहे काय, 
(२) असल् यास, या घा्ाला पयाायी असलेला भोस् ते-ननळीक-कोंडीवलीमागे शशव खुिा हा रस् ता 
व् हावा, याकररता सींबींधधताींकड ेअनके वर्ाापासून मागणी केली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल् यास सिर पयाायी रस् ता होणेसािी शासनाने ननधीच् या तरतुिीसािी कायावाही केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(४) नसल् यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. चांद्रिाांत पा ील (१५-०३-२०१६) :(१) हे अींशत: खरे आहे. रस्त्यावर िरडी कोसळल्यानींतर 
त्या तातडीन ेह्वून रस्ता वाहतकुीस पुन्हा खुला करण्यात येतो. 
(२), (३), (४) प्रश्नाींकीत वेरळ भोस्ते कोंडीवली शशव बोरज हा नवीन रस्ता करावयाचा नसून 
सिर रस्ता अजस्तत्वात असून इतर जजल्हा मागा रॉस. ३३ असा आहे. सिर रस्त्याची एकुण 
लाींबी १५.०० यक.मी. असून सींपणुा पाषिभाग डाींबरी आहे. या रस्त्याच्या िरुुस्तीबाबत ववववध 
मागण्या प्राप्त झालेल्या आहेत. सिर रस्त्याच ेसन २०१३-१४ मध्ये िोक ननधी अींतगात ३.०० 
यक.मी. व पुरहानी िरुस्ती ग्-ड अींतगात ०.५०० यक.मी. असा एकुण ३.५०० यक.मी. लाींबीच े
डाींबरी नुतनीकरणाच ेकाम पुणा करण्यात आले आहे. सन २०१५-१६ मध्ये रस्त,े पुल िेखभाल  
व िरुुस्ती कायारॉसम ग्-ब अींतगात १.०० यक.मी. च ेडाींबरी नुतनीकरण करण्याच ेकाम  जजल्हा 
पररर्िेमाफा त प्रस्ताववत करण्यात आले आहे. रस्ते लाींबीच्या प्रमाणात ववभागास उपलब्ध 
होणारा ननधी अत्यींत अल्प आहे. या उल् शासन स्तरावर प्राप्त होणाऱया मागण्या जास्त 
आहेत. जजल्हा पररर्िेला ववववध योजनाींमधून प्राप्त ननधी व ननकर्ाच्या अधधन राहून उवाररत 
रस्त्याचे काम ्प्प्या्प्प्यान ेकरण्याचे जजल्हा पररर्िेचे ननयोजन आहे, असे ग्राम ववकास व 
जलसींधारण ववभागान ेकळववले आहे. 

___________ 
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नागपूर-औरांगाबाद राज्य महामागाावर खड्ड ेपडल्याने अपघाताांच्या  
प्रमाणात वाढ झाल्याबाबत 

  

(१७)  १९७८६ (०७-०८-२०१५).   डॉ.सांिय रायमुलिर (मेहिर) :   सन्माननीय सावािननि 
बाांधिाम (सावािननि उपक्रम वगळून) मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) नागपूर-औरींगाबाि राज्य महामागाावर मोिमोिे खयाड े पडल्याने दिवसेंदिवस अपघाताींचे 
प्रमाण वाढले असून अनेक ननषपाप लोकाींच ेप्राण जात आहेत, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, या महामागााच्या िरुुस्तीबाबत शासनाने ननधी उपलब्ध करुन िेण्यात आला 
आहे, हे खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, या महामागााची िरुुस्ती काम केव्हापयतं करण्यात येणार आहे तसचे यावर 
शासनाने कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. चांद्रिाांत पा ील (१८-०३-२०१६) :(१) हे खरे नाही. 
(२) सिर रस्त्यावर पडलेले खयाड ेभरण्यासािी शासनाने ननधी उपलब्ध करुन दिला आहे. 
(३) सिर रस्त्यावर पडलेले खयाड े भरुन रस्ता वाहतुकीस सुजस्थतीत करण्यात आला आहे. 
सिर रस्त्याच ेमजबुतीकरणाच ेकाम ननधी उपलब्धतेनुसार हाती घेण्यात येईल. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
  

रोहा (जि.रायगड) येथील िुां डलीिा नदीवरील पालदाड पलुावरील  
बाांधिाम अनतशय दयनीय अवथते असल्याबाबत 

  

(१८)  २०१४२ (१३-०८-२०१५).   श्री.धैयाशील पा ील (पेण), श्री.सुभाष उफा  पांडडतशेठ पा ील 
(अिलबाग), श्री.िीवा गाववत (िळवण) :   सन्माननीय ग्रामवविास मांत्री पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
  

(१) रोहा (जज.रायगड) तालुक् यातील कुीं डशलका निी पशलकडील १६ गावाींसािी सन २००० मध् ये 
वा त् यासमुारास पालिाड या दिकाणी सुमारे सव् वा को्ी रुपये खचा करुन जून् या पूलानजजक 
नववन पुलाच ेबाींधकाम करण् यात आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल् यास, या पुलाची अनतशय ियनीय अवस् था होवून पुलाचे सींरक्षक किड ेनेस् तनाबूत 
झाले असनू लोखींडी पाईप भींगार चोरटयाींनी चोरल् याच ेननष पन् न झाले आहे, हे खरे आहे काय, 
(३) असल् यास, या पुलावरुन रहिारी करताना धोका ननमााण झाल् यामुळे सिर पुलाची तातडीन े
िरुुस् ती करण् यासींबींधी शासनाने कोणती कायावाही केली वा करण् यात येत आहे ? 
  
श्रीमती पांििा मुांड े (२५-०२-२०१६) :(१) प्रश्नाींयकत पूलाच े बाींधकाम २००१ साली सावाजननक 
बाींधकाम ववभागाने केले आहे. 
(२) व (३) सिर पुलाच ेबाींधकाम सुजस्थतीत असून वाहतकूीस योग्य आहे. पींरत ूपुलाच ेलोखींडी 
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रेलीींग व कियायाच े नुकसान झालेले आहे. या कामाकरीता ननधीची मागणी जजल्हा ननयोजन 
अधधकारी याींच्याकड ेदिनाींक ८.७.२०१५ च्या परान्वये जजल्हा पररर्िेने केली आहे. 
  

___________ 
  

 
नेवासा येथील तहिसल िायाालयाच् या नवीन इमारतीच् या बाांधिामाबाबत 

  

(१९)  २०८१२ (१०-०८-२०१५).   श्री.वविय औ ी (पारनेर) :   सन्माननीय सावािननि 
बाांधिाम (सावािननि उपक्रम वगळून) मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) नेवासा (जज.अहमिनगर) येथील त हशसल कायाालयाच् या नवीन इमारतीच े काम गेल् या ५ 
वर्ाापासून ननधीअभावी बींि असल् याच े दिनाींक २९ एवप्रल, २०१५ रोजी वा त् या सुमारास 
ननिशानास आले आहे, हे खरे आहे काय, 

(२) असल् यास, तहशसल कायाालयाींच ेबींि असलेले काम त् वररत सुरुकरण्यासािी यासािी 
शासनाने कोणती कायावाही केली आहे वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. चांद्रिाांत पा ील (०१-०३-२०१६) :(१) व (२) प्रश्नाधीन इमारतीचे काम ननधी अभावी बींि 
असल्याच ेननिशानास आले हे खरे नाही. 
(३) प्रश्नाधीन इमारतीचे काम प्रगतीपथावर असून कामावर आतापयात रु. १४१.७८ लक्ष इतका 
खचा करण्यात आला आहे. 
     सिर काम ननधीच्या उपलब्धेनुसार पूणा करण्याचे ननयोजन आहे. 

___________ 
  

गाळण बु. (ता.पाचोरा, जि.िळगाांव) या गावािड ेिाणाऱ्या पूलावरील  
रत्याांची गेल्या सहा वषाापासनू अत्यांत दरुवथा झाली असल्याबाबत 

  

(२०)  २४३८९ (१७-०८-२०१५).   श्री.किशोर पा ील (पाचोरा) :   सन्माननीय सावािननि 
बाांधिाम (सावािननि उपक्रम वगळून) मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) गाळण बु. (ता.पाचोरा, जज.जळगाींव) या गावाकड ेजाणाऱया पूलावरील रस्त्याींची गेल्या सहा 
वर्ाापासून अत्यींत िरुवस्था झाली असून पलूिेखील अजस्तत्वात रादहलेला नाही, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्यास, यामुळे गावातील लहान मुले, अपींग व वाध्िाींना खयाडयातून वा् काढावी लागत 
असल्यान ेअनके टो्े-मोिे अपघात होतात, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सिरच्या रस्त्याींची िरुुस्ती करण्याबाबत शासनान ेकोणती कायावाही केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. चांद्रिाांत पा ील (२३-०२-२०१६) :(१) हे खरे नाही. 
(२) हे खरे नाही. 
(३) व (४) रा.मा.१७ वरील गाळण गावाजवळील रस्ता सुजस्थतीत व वाहतुकीयोग्य असल्यान े
रस्त्याची िरुुस्ती करण्याचा प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
 

बुलडाणा जिल््यातील ४५० सहिारी सांथा अवसायानात ननघाल्याबाबत 
  

(२१)  २५३५२ (१९-०८-२०१५).   श्री.हषावधान सपिाळ (बुलढाणा) :   सन्माननीय सहिार 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) बुलडाणा जजल्ह्यातील ४५० सहकारी सींस्था अवसायानात ननघाल्या आहेत, हे खरे आहे 
काय, 
 (२) असल्यास, सिर सींस्थाींची मालमत्ता शललाव प्रयरॉसया शासनाने सुरु केली आहे, हे खरे 
आहे काय, 
(३) असल्यास, सिर सींस्था पुनजजावीत करण्यासािी शासनाने कोणती उपाययोजना केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

श्री. चांद्रिाांत पा ील (१७-०३-२०१६) :(१) अींशत: खरे आहे. बलुढाणा जजल्ह्यात एकूण ७३७ 
सहकारी सींस्था अवसायनात घेण्यात आल्या आहेत. 
(२) ज्या सींस्थेकड ेमालमत्ता आहे व सींस्थेकड ेइतराींचे िेणी बाकी आहेत अशी िेणी भागववण े
व सींस्थेची नोंिणी रद्द करणे आवश्यक असल्याने, सींस्थाींची मालमत्ता ववरॉसी करण्याच्या 
अनुर्ींगाने ननयमानुसार कायावाही सुरु आहे. 
(३) महाराषर सहकारी सींस्था अधधननयम १९६० च े कलम १९ नसुार अवसायनातील सींस्थाींच े
पुनजीवन करण्याची तरतूि आहे. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
  

महाड तालुक् यातील (जि.रायगड) बबरवाडी ढालिाठी-खरवली पलु धोिादायि झाल्याबाबत 
  

(२२)  २६५१४ (०७-०८-२०१५).   श्री.भरतशेठ गोगावले (महाड) :   सन्माननीय सावािननि 
बाांधिाम (सावािननि उपक्रम वगळून) मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) महाड तालुक् यातील (जज.रायगड) बबरवाडी ढालकािी-खरवली पुल धोकािायक जस्थतीमध् ये 
असून ऐन पावसाळ्यात सींपका  तु्ण् याची भीती ननमााण झाल् याचे नुकतेच माहे जून, २०१५ 
मध् ये वा त्या िरम्यान ननिशानास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल् यास, सिर पुलावरुन पुणे, महाड बससेवा तसेच रामिास स् वामीच े िासबोधाच े
दिकाण असलेले शशवथरघळ, वपींपळवाडी वरींध या दिकाणी जाणा-या वाहतकुीकररता हा पलु 
महत् त् वाचा आहे, हे ही खरे आहे काय, 
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(३) असल् यास, सिर पुलाकररता चार वर्ांपूवीच अडीच को्ी रुपये एवढा ननधी मींजूर करण् यात 
आला आहे परींतु सिरचा पुल उभारण् याकररता वाढीव ननधीची आवश् यकता असल् याने पुलाच े
प्रस् ताववत काम रखडलेले आहे, हे खरे आहे काय, 
(४) असल् यास, याबाबत शासनान ेचौकशी केली आहे काय, त् यात काय आढळून आले, 
(५) तसेच तदनुसार पुलाच् या िरुुस् तीकरीता शासनाने कोणती कायावाही केली वा करण् यात येत 
आहे, 
(६) नसल् यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. चांद्रिाांत पा ील (२१-०३-२०१६) :(१) नाही. 
     अजस्तत् वातील पुल वाहतकुीसािी सुजस्थतीत आहे. 
(२) व (३) होय. 
(४), (५) व (६) सिर पलु वाहतुकीस अपुरा पडत असल् यान े या दिकाणी नववन पुल 
बाींधण् याच् या कामास रु.५६८.२३ लक्ष होत असल् यान ेया कामास सधुाररत प्रशासकीय मान् यता 
प्राप् त करुन घेणे आवश् यक आहे. 
     या कामास सुधाररत प्रशासकीय मान् यता प्राप् त करुन घेऊन काम हाती घेण् याचे 
ननयोजन आहे. 

___________ 
  

राज्यातील रत्याांची दरुावथा दरू िरण्यासाठी ननधी मांिुरीबाबत 
  

(२३)  २८४३१ (२३-१२-२०१५).   श्री.छगन भिुबळ (येवला), श्री.िुणाल पा ील (धुळे 
ग्रामीण) :   सन्माननीय सावािननि बाांधिाम (सावािननि उपक्रम वगळून) मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) रस्त ेिरुुस्तीसािी सन २०१५ – १६ च्या अथासींकल्पात ५०० को्ीींचीच तरतूि असल्यामुळे 
तसेच राज्य शासनाने ५६ ्ोल नाके बींि केल्यामळेु राज्यातील रस्त्याींची खयायाींमळेु चाळण 
झाल्याचे माहे ऑक््ोबर, २०१५ मध्ये वा त्या िरम्यान ननिशानास आले, हे खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, राज्यातील रस्त्याींची िरुावस्था िरू करण्यासािी ननधी मींजुरीसािी 
 शासनामाफा त कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. चांद्रिाांत पा ील (०१-०३-२०१६) :(१) व (२) सन २०१५-१६ मध् ये रस् त े परररक्षण व 
िरुुस् तीसािी रु.१६८२ को्ी इतका ननधी अथासींकल् पीत करण् यात आले आहे. तसेच 
दि.१/०६/२०१५ पासून सावाजननक बाींधकाम ववभागाकडील खाजगीकरणाींतगात सुरु असलेल्या 
रस्त्याींवरील ४४ व महाराषर राज्य रस्ते ववकास महामींडळाकडील १२ अशी एकुण ५६ पथकर 
स्थानके बींि करण्यात आलेली आहेत. ऑक््ोबर, २०१५ अखेर राज्य मागाावरील ९०% खयाड ेव 
प्रमुख जजल्हा मागाावरील ७१% खयाड े भरण्यात आले आहे. सदयजस्थतीत राज्यातील राज्य 
मागा/ प्रमुख राज्य मागा / प्रमखु जजल्हा मागा िजााच्या रस्त्याींच्या परररक्षण व िरुुस्तीसािी 
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आतापयात रु. १६०३ को्ी इतका ननधी के्षरीय अधधकाऱयाींना ववतरीत करण्यात आला आहे. 
(३) प्रश्नच उद् ावत नाही. 

___________ 
  

धामनांद- गुडयाचाआड (ता.खेड, जि.रत्नाधगरी) येथील रत्याच ेिाम अपूणा असलेबाबत 
  

(२४)  २८४५९ (२३-१२-२०१५).   श्री.भािर िाधव (गुहागर) :   सन्माननीय सावािननि 
बाांधिाम (सावािननि उपक्रम वगळून) मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) रत्नाधगरी जजल्ह्यातील धामनींि गुडयाचाआड (ता.खेड) या रस्त्याच्या डाींबरीकरणाच्या 
कामाचे आिेश िेकेिारास िेण्यात आले आहेत, हे खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, कामाचे आिेश शमळून तीन वर्ा होत आली तरी हे काम पूणात्वास गेलेले नाही 
आणण त्यामुळे सिर रस्ता वाहतकुीच्यादृष्ीन े अनतशय अडचणीचा बनला आहे, हे खरे आहे 
काय, 
(३) असल्यास, काम पूणा न होण्यास जबाबिार असलेल्या सवा सींबींधधताींवर शासनाने कोणती 
कारवाई केली आहे तसेच रस्त्याचे काम पूणात्वास नेण्यासािी शासनाकडून कोणती कायावाही 
करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. चांद्रिाांत पा ील (१७-०३-२०१६) :(१) होय, िेकेिारास कायाारींभ आिेश दि. १३/०५/२०१४ 
रोजी दिलेले आहेत. 
(२) कामाचा आिेश िेऊन १ वर्ा ९ मदहने झालेले आहेत. बीबीएम पयात काम पुणा झालेले 
असून कारपे् व शसलको् च ेकाम प्रगतीत आहे. सिर रस्त्यावरुन वाहतुक सुरळीत चाल ुआहे 
(३) व (४) सिरहु काम अपुऱया ननधीमुळे प्रलींबबत राहीले असून माचा, २०१६ अखेर काम पूणा 
करण्याचे ननयोजन आहे. 

___________ 
  
मु.पो.आड ेउ ांबर (ता.दापोली, जि.रत्नाधगरी) येथील खाडीच्या तोंडावर बांधारा बाांधण्याबाबत 

  

(२५)  २९५७६ (२२-१२-२०१५).   श्री.अशोि पा ील (भाांडूप पजश्चम) :  सन्माननीय सावािननि 
बाांधिाम (सावािननि उपक्रम वगळून) मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) शासन ननणाय रॉस.एमआयएस ०१२/प्र.रॉस.६४ बींिरे-२, दि.२१/०५/२०१५ नुसार सागरी धुप 
प्रनतबींधक बाींधकाम े (२७११ ०९३१) ही राज्यस्तरीय योजना सावाजननक बाींधकाम ववभागाच्या 
प्रशासयकय ननयींरणाखाली आणण्यात आली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, मु.पो.आड े उ ी्ंबर, ता.िापोली, जज.रत्नाधगरी येथील खाडीच्या तोंडावर बींधारा 
बाींधून शमळावा व त्यासािी ५० लक्ष रूपयाींच्या ननधीची तरतूि करण्यात यावी असे मा.महसूल 
तथा मत्स्यव्यवसाय मींरी याींचे पर रॉस. ई १००२८९१, दि. ०९/०४/२०१५ नुसार महाराषर मेरर्ाम 
बोडा मुींबईचे अधधक्षक अशभयींता याींनी दिनाींक २० जुल,ै २०१५ रोजी यकनारी अशभयींता, 
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सावाजननक बाींधकाम ववभाग, प्रशासकीय इमारत, बाींद्रा (पूवा) मुींबई याींना परादवारे कळववले 
आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सिर बींधाऱयाबाबतच्या कायावाहीची सदयजस्थती काय आहे वा या बींधाऱयाच्या 
कामाच्या पतूातेसािी यकती कालावधी लागणार आहे ? 
 
श्री. चांद्रिाांत पा ील (०३-०३-२०१६) :(१) होय, हे खरे आहे. 
(२) नाही. सिर पर प्रािेशशक बींिर अधधकारी, महाराषर मेरी्ाईम बोडा, रत्नाधगरी याींनी पत्तन 
अशभयींता, पत्तन ववभाग, रत्नाधगरी याींना दिनाींक २७/१०/२०१५ रोजी परस्पर पािववले आहे. 
(३) सागरी धूपप्रनतबींधक बींधारे बाींधणे ही योजना दि.२१/०५/२०१५ च्या शासन ननणायानुसार 
सावाजननक बाींधकाम ववभागाकड े वगा करण्यात आली आहे. या अनुर्ींगाने सिर येाजनकेरीता 
लेखाशशर्ा ननमााण करण्याचे काम शासनस्तरावर प्रगतीपथावर आहे. लेखाशशर्ा ननमााण 
झाल्यानींतर ननधी उपलब्धतेनसुार सिरील काम हाती घेण्याच ेननयोजन आहे. 

___________ 
  

ठाणे जिल् ्यातील मुांरा ा बायपास र त् यावर होणाऱ् या अपघातास 
प्रनतबांध िरण् यासाठी सांर्षणण िभांत बाांधण् याबाबत 

(२६)  २९८२५ (२२-१२-२०१५).   श्री.अवधूत त िरे (श्रीवधान), श्री.जितेंद्र आ् हाड (मुांरा ा 
िळवा), श्री.पाांडुरांग बरोरा (शहापूर), श्री.सुरेश लाड (ििात), श्री.किसन िथोरे (मुरबाड), 
श्री.शिशिाांत िशांदे (िोरेगाव), श्री.ियांत पा ील (इलामपूर), श्री.हसन मशु्रीफ (िागल) :   
सन्माननीय सावािननि बाांधिाम (सावािननि उपक्रम वगळून) मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
(१) िाणे जजल् ह्यातील मुींब्रा बायपास रस् त् यावर होणा-या अपघातास प्रनतबींध करण् यासािी 
सींरक्षण शभींत बाींधण् याचा ननणाय शासनाने माहे ऑगस् ्, २०१५ च् या शेव्च् या सप् ताहात घेतला 
आहे, हे खरे आहे काय, 

(२) तसेच त् यानुसार शासनान ेआतापयतं कोणती कायावाही केली आहे वा करण् यात येत आहे, 
(३) तसेच सिर काम यकती कालावधीत पूणा करण् यात येणार आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. चांद्रिाांत पा ील (०३-०३-२०१६) :(१) मुींब्रा बायपास रस्त्यावर यक.मी. ३३/८०० ते १३८/२०० 
या लाींबीत सींरक्षक शभींत, गॅबीयन व ल व रस्त्याचे मजबुतीकरण व डाींबरीकरणाचे कामास सन 
२०१५-१६ च्या माचा २०१५ च्या अथासींकल्पात मींजूरी प्राप्त झाली आहे. 
(२) सिर कामास ताींबरक मींजूरी प्राप्त झाली असून काम ननवविास्तरावर आहे. 
(३) सिर कामाची ननवविा प्रयरॉसया पुणा करुन ननधीच्या उपलब्धतेनुसार सींरक्षक शभींतीच े व 
गॅबीयन व लचे काम लवकरावत लवकर पुणा करण्याच ेननयेाजन आहे. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
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राज्यातील १३ जिल््यात आहदवासी बहुल ्ेषणत्रातील सवा समािाच्या गरोदर व तनदा माताांना 
िुपोषणाच्या ववळख्यातून सोडववण्यासाठी दपुारचा मोफत सिस आहार देण्याबाबत 

(२७)  ३०१०५ (१२-०१-२०१६).   श्री.वविय भाांबळे (जिांतूर), श्री.पाांडुरांग बरोरा (शहापूर), 
श्री.सुरेश लाड (ििात), श्री.किसन िथोरे (मुरबाड), श्री.सांदीप नाईि (ऐरोली), श्री.हसन मुश्रीफ 
(िागल), श्री.जितेंद्र आ् हाड (मुांरा ा िळवा), श्री.नरहरी झझरवाळ (हदांडोरी) :   सन्माननीय 
आहदवासी वविास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यातील १३ जजल्ह्यात आदिवासी बहुल के्षरातील सवा समाजाच्या गरोिर व स्तनिा 
माताींना कुपोर्णाच्या ववळख्यातनू सोडववण्यासािी िपुारचा मोफत सकस आहार िेण्याचा 
ननणाय राज्य शासनाने माहे ऑगस््, २०१५ मध्ये घेतला आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, यासािी वर्ााला यकती खचा अपेक्षक्षत आहे, 
(३) असल्यास, ही योजना केव्हापासून राबववण्यात येणार आहे, 
(४) असल्यास, या योजनेचा लाभ माहे नोव्हेंबर, २०१५ अखेर यकती आदिवासी माताींना झाला 
आहे ? 
  
श्री. ववष्ट् णु सवरा (०९-०३-२०१६) :(१) हे खरे आहे. 
     आदिवासी ववकास ववभागाच्या दिनाींक १८ नोव्हेंबर, २०१५ च्या शासन ननणायान्वये 
भारतरत्न ड .ए.पी.ज.े अब्िलु कलाम अमात आहार योजना सुरु करण्यात आली असून सिर 
योजना १६ जजल्ह्यातील अनसुधूचत के्षर व अनतररक्त आदिवासी उपयोजना के्षराींतगात 
गावातील अींगणवाडी माफा त राबववण्यात येणार आहे. या योजनेंतगात गरोिर जस्रयाींना 
शेव्च्या नतमाहीत व स्तनिा माताींना बाळींतपणानींतर पदहल्या नतमाहीत याप्रमाण े सहा 
मदहन्याच्या कालावधीकररता एक वेळचा चौरस आहार िेण्यात येणार आहे. 
(२) या योजनेकररता एका वर्ाासािी सुमारे रु. ४५.०० को्ी इतका खचा अपेक्षक्षत आहे. 
(३) सिर योजना दिनाींक १ डडसेंबर, २०१५ पासून राबववण्यात येत आहे. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
  

सांगमनेर तालकु्यातील (जि.नािशि) शासिीय ववश्रामगहृाची  
दयनीय अवथा झाल्याबाबत 

  

(२८)  ३०७२८ (२२-१२-२०१५).   श्री.िालीदास िोळांबिर (वडाळा), श्री.अिमन प ेल (मुांबादेवी), 
श्री.अलम शखे (मालाड पजश्चम) :   सन्माननीय सावािननि बाांधिाम (सावािननि उपक्रम 
वगळून) मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) सींगमनेर तालुक्यातील (जज.नाशशक) पुणे-नाशशक राषरीय महामागाावरील  डोळासणे येथील 
बब्र्ीश कालीन शासकीय ववश्रामगाहाची अनतशय ियनीय अवस्था झाली असनू शभींतीना भेगाही 
पडलेल्या आहेत, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, पिार भागाच ेमध्यवतीच े दिकाण म्हणून पूवी बब्र्ीश अधधकाऱयाींनी डोळासण े
येथे उभारलेल्या शासकीय ववश्रामगाहाची िेखभाल व िरुूस्ती अभावी ियनीय अवस्था झाली 
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असून या ववश्रामगाहात भ्क्या कुत्रयाींचा सराासपणे वावर सुरू आहे, हेही खरे आहे काय, 
(३) सिरहू ववश्रामगाहाची ववनाववलींब पुनाबाींधणी करून ते लवकरात लवकर कायााजन्वत व्हाव े
यासािी त्या पररसरातील ग्रामस्थाींनी कायाकारी अशभयींता, सावाजननक बाींधकाम ववभाग, 
उपअशभयींता, सावाजननक बाींधकाम उपववभाग, सींगमनेर, मा.सावाजननक बाींधकाम मींरी, 
मा.पालकमींरी, नाशशक जजल्हा आदिींकड े मागील ५ वर्ांपासून लेखी ननवेिनादवारे मागणी 
केलेली आहे, हेही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, पुणे-नाशशक महामागाालगत असणाऱया बब्र्ीश कालीन डोळासण े येथील 
शासकीय ववश्रामगाहाची ववनाववलींब पुनाबाींधणी करून त ेलवकरात लवकर कायााजन्वत होण्याच्या 
दृष्ीने शासनान ेकोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

श्री. चांद्रिाांत पा ील (१५-०३-२०१६) :(१) व (२) होय. 
     सिर ववश्रामगाह सन १८८६-८७ बाींधण्यात आले आहे. ववश्रामगाहाचे बाींधकाम १३० वर् े
जुने असल्यान ेत्याची ियनीय अवस्था झाली आहे. पररणामी ववश्रामगाहाचा वापर होत नाही. 
(३) असे ननवेिन प्राप्त झालेले नाही. 
(४) व (५) उपलब्ध ननधी व ननकर्ाींचे अधीन राहून कामास मान्यता िेण्याचे ननयेाजजत आहे. 

___________ 
  

पुण्यातील आहदवासी ववद्यार्थयाांच्या वसनतगहृाच्या  
इमारतीसाठी ननधीची तरतूद िेली नसल्याबाबत 

  

(२९)  ३०८५१ (२२-१२-२०१५).   श्री.पाांडुरांग बरोरा (शहापूर), श्री.जितेंद्र आ् हाड (मुांरा ा िळवा), 
श्री.सुरेश लाड (ििात), श्री.किसन िथोरे (मुरबाड), श्री.नरहरी झझरवाळ (हदांडोरी) :   
सन्माननीय आहदवासी वविास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) पुण्यात शशक्षणासािी येणाऱया आदिवासी ववदयार्थयांच्या वसनतगाहासािी हडपसरमधील 
महींमिवाडी येथे तीन वर्ाापूवी पाच गुींिे जागा राज्य शासनाने खरेिी केली आहे, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्यास, राज्य शासनान े प्रत्यक्षात वसनतगाहाच्या इमारतीसािी ननधीची तरतूि केली 
नसल्यान ेअदयापही इमारतीच ेकाम होव ूशकले नाही, हेही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, इमारतीसािी ननधीची तरतूि करण्याबाबत शासनाकडून कोणती कायावाही केली 
वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची  कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. ववष्ट् णु सवरा (०१-०३-२०१६) :(१), (२) व (३) ववभागाच्या दि.२६.०८.२०१० रोजीच्या शासन 
ननणायान्वये आदिवासी मुलाींच ेशासकीय वसतीगाह, माींजरीफामा (क्षमता १०००) जज. पुणे कररता 
मौज ेहडपसर (महींमिवाडी) येथ े९३ आर जमीन खरेिी करण्यात आलेली आहे. 
     प्रस्तुत वसनतगाह इमारतीच्या बाींधकामाच े प्रशासकीय मान्यतेसािी शासनास प्राप्त 
झालेले अींिाजपरक रु.५.०० को्ी रकमेपेक्षा अधधक असल्यान े मा.मुख्य सधचव याींच्या 
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अध्यक्षतेखालील सधचव स्तरीय सशमतीच्या मान्यतसेािी सािर करण्यात आले होते. तथावप, 
वसतीगाह बाींधकामाचे ववभागाचे िानयत्व अधधक असल्यान े सधचव सशमतीने सिर प्रस्तावास 
मींजूरी दिली नाही. 
     या वसतीगाह इमारतीच ेप्रशासकीय मान्यतसेािी प्राप्त झालेले अींिाजपरक सन २०१२-१३ 
च्या िरसुचीवर आधारीत होते. िरम्यानच्या काळात बाींधकामाच्या िरसूचीमध्ये सुधारणा 
झाल्याने सिर अींिाजपरक सन २०१४-१५ च्या िरसुचीप्रमाणे सुधारीत करुन मुख्य अशभयींता 
याींच्या साक्षाींकनासह शासनास सािर करण्याबाबत आयुक्त, आदिवासी ववकास याींना दि. 
१४.१०.२०१५ रोजीच्या परान्वये कळववण्यात आलेले आहे. 
      सुधारीत िरसुचीवर आधारीत अींिाजपरक शासनास प्राप्त झाल्यानींतर त्यास प्रशासकीय 
मान्यता िेण्याची तसेच प्रशासकीय मान्यता प्राप्त झाल्यानींतर ननधीची तरतूि करण्याची 
कायावाही करण्यात येईल. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
  

मुांबई शहरात हद महाराष्ट्र  े  िो.ऑप. मािेह ांग फेडरेशनने  
मांिूर िेलेली ववक्री िें दे्र मालिी हक्िाने देण्याबाबत 

(३०)  ३११७३ (२१-१२-२०१५).   श्री.अशोि पा ील (भाांडूप पजश्चम) :   सन्माननीय पणन 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मुींबई शहरात सुशशक्षक्षत बकेाराींना उपजजववकेचा व्यवसाय उपलब्ध व्हावा व नागररकाींना 
स्वस्त जीवनावश्यक वस्त ूव अन्नधान्य शमळावे यासािी दि महाराषर स््े् को.ऑप. माकेद्ींग 
फेडरेशनने मींजूर केलेली ववरॉसी कें दे्र गेल्या २५ वर्ाापासून म्हाडा व महानगरपाशलका तसेच 
शासनाच्या जागेवर सुरु आहेत, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सिर ववरॉसी कें द्राला माकेद्ींग फेडरेशनमाफा त कोणकोणत्या वस्त ूउपलब्ध करुन 
दिल्या जातात व त्याींना कोणत्या सोयी व सुववधा पुरववल्या जातात, 
(३) असल्यास, सिर ववरॉसी कें द्र चालकाींनी स्वत:च्या मालकी हक्कान े करण्यात यावीत अशी 
मागणी गत १५ वर्ाापासून सातत्याने महाराषर स््े् को.ऑप माकेद्ींग फेडरेशनकड ेकेली आहे, 
हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, सिर ववरॉसी कें दे्र चालकाींना मालकी हक्काने िेण्याबाबत कोणता ननणाय घेतला 
वा घेण्यात आला आहे वा त्यानुर्ींगाने कायावाहीची सदय:जस्थती काय आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

श्री. चांद्रिाांत पा ील (१७-०२-२०१६) :(१) होय. 
(२) सुरुवातीच् या यकरकोळ ववरॉसी कें द्राींना अन् नधान् य, मसाले, िधू, तेल इ. वस् तू पणन 
महासींघाकडून पुरववल् या जात होत् या. सध् या कोणत् याही वस् तुचा पुरविा केला जात  नाही. 
(३) नाही. 
(४) व (५) प्रश् न उद् ावत नाही. 

___________ 
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परभणी येथील सावािननि बाांधिाम ववभागात ननधीचा अपहार िेल्याबाबत 
  

(३१)  ३१३०४ (२२-१२-२०१५).   डॉ.सांतोष  ारफे (िळमनुरी), श्री.अिमन प ेल (मुांबादेवी), 
श्री.नसीम खान (चाांहदवली), अॅड.यशोमती ठािूर (नतवसा), श्रीमती ननमाला गाववत (इगतपूरी), 
श्री.सुननल प्रभ ू (हदांडोशी) :   सन्माननीय सावािननि बाांधिाम (सावािननि उपक्रम वगळून) 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) परभणी येथील सावाजननक बाींधकाम ववभागात ३०५४ एस.आर.्ू रोड या हेड अींतगात 
शमळालेला ननधी प्रत्यक्ष काम न करता ५ को्ी रुपये ननधीचा अपहार केल्याबाबत तथेील 
लोकप्रनतननधीींनी मा.सावाजननक बाींधकाम मींरी याींना दिनाींक ३१ जुल,ै २०१५ रोजी पर िेऊन 
सींबींधधतावर कारवाई करण्याची मागणी केली आहे, हे खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, या प्रकरणी मुख्य अशभयींता, सावाजननक बाींधकाम, प्रािेशशक ववभाग औरींगाबाि 
याींनी याप्रकरणी चौकशी करुन सींबींधधताींवर कारवाई करण्याच ेआिेश िेऊन अदयापही कोणतीच 
कारवाई करण्यात आली नाही, हे खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, या प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
(४) असल्यास, चौकशीत काय आढळून आले व त्यानुसार सींबींधधत िोर्ी अधधकारी, कमाचारी व 
कीं रा्िारावर कोणती कारवाई केली आहे वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. चांद्रिाांत पा ील (१५-०३-२०१६) :(१) हे खरे आहे. 
(२), (३), (४) व (५) प्रश्नाधीन बाबीची अधीक्षक अशभयींता, िक्षता व गुणननयींरण मींडळ, 
औरींगाबि याींच्या स्तरावर चौकशीची कायावाही चाल ूआहे. 

___________ 
  

देगूलर व बबलोली (जि.नाांदेड) येथील तहिसल व उपजिल्हाधधिारी िायाालय अांतगात  
असलेल्या शासिीय ननवासथानाची अत्यांत दरुावथा झाल्याबाबत 

  

(३२)  ३२२३१ (२२-१२-२०१५).   श्री.सभुाष साबणे (देगलूर) :   सन्माननीय सावािननि 
बाांधिाम (सावािननि उपक्रम वगळून) मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) िेगूलर व बबलोली (जज.नाींिेड) येथील तहशसल व उपजजल्हाधधकारी कायाालय अींतगात 
कायारत कमाचारी व अधधकारी याींच्यासािी असलेल्या शासकीय ननवासस्थानाची अत्यींत 
िरुावस्था झाल्यामळेु कमाचाऱयाींच्या कु्ुींबबयाींना अनेक अडचणीींना सामोरे जाव े लागत 
असल्याच ेमाहे २०१५ मध्ये उघडकीस आले आहे हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त ननवासस्थाने िरुुस्तीबाबत स्थाननक लोकप्रनतननधीींनी मा.ग्रामववकास, 
जलसींधारण मींरी, मा.महसूल मींरी याींना दिनाींक २६ म,े २०१५ रोजी व तिनींतरही वारींवार 
परव्यवहार करुन सिर बाब ननिशानास आणूनही अदयापी कोणतीच कायावाही झालेली नाही हे 
खरे आहे काय, 
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(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने पाहणी केली आहे काय, त्यात काय आढळून आले, 
तदनुसार शासन स्तरावर काय कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. चांद्रिाांत पा ील (१५-०३-२०१६) :(१) हे खरे नाही. 
(२) अशा प्रकारच ेननवेिन/पर प्राप्त झालेले नाही 
(३) बबलोली येथे कमाचाऱयाींसािी अदयाप ननवासस्थाने बाींधण्यात आलेली नाहीत. तसचे िेगलूर 
येथील ननवासस्थाने सदय:जस्थतीत वापरात असल्यान ेप्रश्न उद् ावत नाही. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
  

मावळ तालुक्यातील (जि.पुणे) पवना नदीवरील बेबडओहोळ पुलाचे िामाबाबत 
  

(३३)  ३२८९८ (२२-१२-२०१५).   श्री.सांिय (बाळा) भेगड े(मावळ) :   सन्माननीय सावािननि 
बाांधिाम (सावािननि उपक्रम वगळून) मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) मावळ तालुक्यातील (जज.पणेु) औदयोधगक के्षरासह पवन मावळातील पींचवीस गावाींना 
जोडणाऱया पवना निीवरील बेबडओहोळ पलुाच ेकाम गेल्या चार वर्ाापासुन धधम्यागतीन ेसुरु 
आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सध्या स्लॅबचे काम अींनतम ्प्प्यात आले असुन, अदयाप पजश्चमेकडील 
बाजुचा स्लॅब, तर पुलाींच्या िोन्ही बाजुकडील भरावाच ेव रस्त्याचे काम अपुणा आहे, हे ही खरे 
आहे काय, 
(३) या पावसाळ्यातही नेहमीप्रमाणे पींचवीस गावाींच्या नागरीकाींना जीव मुिीत घेऊन जुन्या 
पुलावरील पाण्यातुनच प्रवास करावा लागणार आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, यावर्ी पुलाचे काम पुणा होउुन पररसरातील नागरीकाींची िळणवळण सेवा पुणा 
होण्याच्या दृष्ीन ेशासन स्तरावर सींबींधधत अधधकाऱयाींना सचुना िेण्यात आलेल्या आहेत काय, 
असल्यास पुलाचे काम केव्हा पुणा होईल, नसल्यास ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. चांद्रिाांत पा ील (२३-०३-२०१६) :(१) व (२) होय. 
      पुलाची उीं ची जास् त असल् यामुळे, पुलाच् या पायाच ेडडझाईन (Well Foundation) मध् ये 
बिल झाल् यामुळे तसेच पुलाच् या जोडरस् त् याच ेकाम हे भसूींपािन न झाल् यामळेु धधम् या गतीने 
सुरु होत.े 
       सदयेःजस्थतीत पुलाच् या एकूण ६ पैकी ६ वपअरचे काम पणूा झालेले असनू ७ पैकी ६ 
वपअरचे काम पूणा झालेले असून ७ पैकी ६ गाळ्याींचे स् लँबच ेकाम पूणा झालेले आहे. तसचे १ 
अॅब्में्चे काम पूणा झालेले असनू १ अॅब्में् व १ गाळ्याच् या स् लॅबचे काम बाकी आहे. 
      जोउरस् त् यासािी भूसींपािनाचे काम अींनतम ्प् प् यात असून भूसींपािन पूणा होताच काम 
तातडीन ेहाती घेण् यात येत आहे. 
(३) अींशतेः खरे आहे. 
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     नागररकाींना सदयेःजस्थतीत जून् या पुल कम बींधाऱ यावरुन प्रवास करावा लागत आहे. सिर 
पुलावरुन वाहतूक सुजस्थतीत चाल ूआहे. मोठ्या प्रमाणात पाऊस झाल् यावरच पूल पाण् याखाली 
जातो व त् यावेळेस वाहतकू बींि असते. पयाायी रस् त् यान ेवाहतकू चालू असत.े 
(४) होय. 
     जोडरस् त् यासह पुलाचे काम अनुिान उपलब् धतेनसुार माहे ३१/१/२०१७ अखेर पूणा 
करण् याचे ननयोजन आहे. 

___________ 
  

िालना-भोिरदन (जि.िालना) रोडवरील बावण ेपाांगरीिवळील  
पुलाची सांर्षणण िभांत बाांधण्याबाबत 

  

(३४)  ३३६०८ (२२-१२-२०१५).   श्री.अिुान खोतिर (िालना) :   सन्माननीय सावािननि 
बाांधिाम (सावािननि उपक्रम वगळून) मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) जालना-भोकरिन (जज.जालना) रोडवरील बावणे पाींगरीजवळील पुलाची सींरक्षण शभींत खचली 
असून अींगारकी ननशमत्त पायी येणाऱया भाववकाींच्या जजवीतास धोका ननमााण झाल्याचे नकुतेच 
माहे सप् े्ंबर, २०१५ मध्ये वा त्या सुमारास ननिशानास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सिर पुलाची पाहणी शासनाने केली आहे काय, त्यात काय आढळून आले, 
(३) असल्यास, उक् त पुलाची सींरक्षण शभींत बाींधण्याबाबत शासनान ेकोणती कायावाही केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. चांद्रिाांत पा ील (१५-०३-२०१६) :(१) हे अींशतेः खरे आहे. 
     प्रश् नाधीन पुलाची सींरक्षण शभींत काही प्रमाणात क्षतीग्रस् त झाली आहे. 
(२), (३) व (४) कें द्रीय मागा ननधी अींतगात भोकरिन-जालना-परतूर रस्त्याची सुधारणा करणे, 
रामा-२२३, यकमी ०/०० ते १/०० यकमी ३/०० ते १०/०० व १६/०० ते ५६/०० हे रु. ५७४०.०० लक्ष 
यकीं मतीचे काम माचा, २०१५ च्या अथासींकल्पात मींजूर असून यामध्ये सिर पुलाच्या िरुुस्तीचा 
समावेश आहे. सध्या काम प्रगतीत आहे. 

___________ 
  

गेणेशोत्सव िाळात फुलबािारातील फुलाांचे दर ननजश्चत िरण्याबाबत 
  

(३५)  ३३७५७ (१५-०१-२०१६).   श्री.प्रिाश सुव े (मागाठाणे), श्री.मांगेश िुडाळिर (िुलाा) :   
सन्माननीय पणन मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१)  गणेशोत्सव काळात फुलबाजारातील फुलाींचे िर ननजश्चत करण्याची मागणी “बाहन्मुींबई 
सावाजननक गणेशोत्सव व समन्वय सशमती’’ माहे सप् े्ंबर, २०१५ मध्ये वा त्यािरम्यान 
मा.मुख्यमींरी याींचेकड ेकेली होती हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, फुलाींचे िर ननजश्चत करण्याबाबत शासनाने कोणती कायावाही केली वा करण्यात 
येत आहे, 
(३)  नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. चांद्रिाांत पा ील (१८-०६-२०१६) :(१) नाही. 
(२) व (३) प्रश् न उद् ावत नाही. 

___________ 
  

द्षणता व गुण ननयांत्रण प्रादेिशि ववभाग, पुणे याांच्या  
िारभाराची चौिशी िरुन िारवाई होणेबाबत 

(३६)  ३३७९३ (२२-१२-२०१५).   श्री.ज्ञानराि चौगुले (उमरगा) :   सन्माननीय सावािननि 
बाांधिाम (सावािननि उपक्रम वगळून) मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) श्री.डी.एम. फडतारे, उप अशभयींता, िक्षता व गुण ननयींरण प्रािेशशक ववभाग, पुणे याींच्या 
मनमानी कारभाराची चौकशी करुन त्याींच्यावर कायिेशीर कायावाही होणेबाबत उमरगा-लोहारा 
येथील लोकप्रनतननधी याींनी मा.अनतरीक्त मखु्य सधचव, सावाजननक बाींधकाम ववभाग महाराषर 
शासन याींना दिनाींक ८ एवप्रल, २०१५ रोजी वा त्यासमुारास लेखी ननवेिनादवारे सुधचत केले 
होते, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त ननवेिनाच्या अनुर्ींगाने शासनाने कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत 
आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

श्री. चांद्रिाांत पा ील (०३-०३-२०१६) :(१) होय, 
(२) श्री.डी.व्ही. फडतरे, उप अशभयींता याींची दि. ३०.०५.२०१५ च्या शासन आिेशान्वये िक्षता व 
गुणननयींरण मींडळ, पुणे येथून सा.बाीं. प्रकल्प (खाजगीकरण) उप ववभाग, पुणे येथे बिली 
करण्यात आली आहे. तसेच उक्त ननवेिनातील मुदयाींचे अनुर्ींगाने मुख्य अशभयींता, सावाजननक 
बाींधकाम प्रािेशशक ववभाग, पुणे याींच ेकडून चौकशी अहवाल मागववण्यात आला असता मुख्य 
अशभयींता, पुणे याींच्या दि. ०२.१२.२०१५ रोजीच्या परान्वये अहवाल प्राप्त झाला आहे. सिर 
अहवालानसुार तरॉसारीत काही तर्थय आढळून न आल्याने शासन मान्यतेने प्रकरण ननकाली 
काढण्यात आले आहे. 
(३) प्रश्न उद् ावत नाही. 
  

___________ 
  

उमरगा येथील १२ बांगले या शासिीय ननवासथानाांचा बाांधा, वापरा,  
हताांतरीत िरा (BOT) या तत्वावर वविास िरणेबाबत 

(३७)  ३३७९७ (२२-१२-२०१५).   श्री.ज्ञानराि चौगुले (उमरगा) :   सन्माननीय सावािननि 
बाांधिाम (सावािननि उपक्रम वगळून) मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) उमरगा येथील १२ बींगले या शासकीय ननवासस्थानाींचा बाींधा, वापरा, हस्ताींतरीत करा 
(BOT) या तत्वावर ववकास करणेबाबत उमरगा-लोहारा येथील लोकप्रनतननधी याींनी 
मा.सावाजननक बाींधकाम मींरी, महाराषर राज्य, मा. अधधक्षक अशभयींता, सा.बाीं,मींडळ, 
उस्मानाबाि याींना दिनाींक १५ ऑक््ोबर, २०१५ रोजी वा त्यासुमारास लेखी ननवेिनादवारे 
ववनींती केली होती, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, उक्त ननवेिनाच्या अनुर्ींगान ेकुिलीच कायावाही झाली नाही, हे खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची सवासाधारण कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. चांद्रिाांत पा ील (०४-०३-२०१६) :(१) होय. 
(२) नाही. 
(३) व (४) सिर इमारतीचे स्रक्चरल ऑडी् करण्यात आले असून इमारतीचे आयुषयमान 
सींपुष्ात आले असल्याच े ननिशानास आले आहे. या इमारत पररसराचा ववकास करण्यासािी 
प्राथशमक स्वरुपाचे नकाश ेतयार करण्यात आले असून प्राथशमक अहवाल तयार करण्याचे काम 
प्रगतीपथावर आहे. 

___________ 
  

पुणे जिल््यातील घोडगेाव येथील प्रिल्पाांतगात अनुसूधचत िमातीसाठी असलेल्या 
वसतीगहृामर्धये आहदवासी मलुाांना प्रवेश िमळत नसल्याबाबत 

  

(३८)  ३३८९१ (१८-०१-२०१६).   श्री.बाबुराव पाचणे (िशरुर) :   सन्माननीय सामाजिि न् याय 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) पुणे जजल्ह्यातील घोडगेाव येथील प्रकल्पाींतगात अनुसूधचत जमातीसािी असलेल्या 
वस्तीगाहामध्ये सन २०१५ मध्ये १५६० आदिवासी मुलाींना प्रवेशच शमळाला नाही, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्यास, अनुसूधचत जमातीसािी असलेल्या घोडगेाव प्रकल्प कायाालयाींतगात ३८१० एवढी 
प्रवेश क्षमता असनू या वर्ी ५३७४ ववदयार्थयांनी प्रवेश माधगतला होता, हे खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, व्यावसानयक व ताींबरक शशक्षण घेणारे बाहेर जजल्ह्यातील ववदयाथी पुणे 
शहरामध्ये प्रवशे मागत आहे, हे खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, पुणे शहराजवळ असलेल्या वाघोली ता.हवलेी, जज.पुणे येथील शैक्षणणक सींस्थाींच े
वाढलेले जाळे पाहता व पुणे शहराजवळ असल्यान े अनसुूधचत जमातीच्या ववदयार्थयांना 
राहण्यासािी नवीन वसतीगाह वाघोली येथे मींजूर करण्याबाबत शासनाने कोणती कायावाही केली 
वा करण्यात येत आहे 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

श्री. राििुमार बडोले (०१-०३-२०१६) :(१) व (२) प्रकल् प कायाालय, घोडगेाव अींतगात कायारत 
असलेल् या एकूण २४ वसतीगाहाींमध् ये सन २०१५-१६ या शैक्षणणक वर्ाात ४१९७ ववदयार्थ यांनी 
प्रवेशासािी अजा केले होत.े त् यापकैी ३८१५ ववदयार्थ यांना प्रवेश िेण् यात आलेला आहे. तथावप, 
मींजूर क्षमत ेअभावी ३८२ ववदयार्थ यांना प्रवेश शमळू शकला नाही, ही बाब खरी आहे. 
(३) हे खरे आहे. 
(४) राज् यात आदिवासी मुला-मुलीींकररता नवीन वसनतगाहे सुरु करावयाच् या अनुर्ींगान े
सदयजस्थतीतील वसतीगाहे, त् याची क्षमता प्रत् येक जजल् ह्यातील/प्रकल् पातील आदिवासी 
ववदयार्थ यांची व आसपासच् या पररसरातील शैक्षणणक सींस् थाींची सींख् या व त् याप्रमाणे आवश् यक 
नवीन वसतीगाहाींची सींख् या याबाबतचा आढावा घेऊन नवीन वसनतगाह मींजुरीबाबतचा 
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स् वयींस् पष ् प्रस् ताव एकबरतररत् या शासनास सिर करण् याबाबत आयुक् त, आदिवासी ववकास, 
नाशशक याींना कळववण्यात आलेले आहे. 
(५) प्रश् न उद् ावत नाही. 

___________ 
  

नागपूर येथील गोंडवाना साांिृनति सांग्रहालयाच्या ननिमातीबाबत 
  

(३९)  ३४५४२ (२१-१२-२०१५).   श्री.डड मल्लीिािूान रेड्डी (राम ेि) :   सन्माननीय 
आहदवासी वविास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) आदिवासी जीवन, कला व सींस्का तीच ेिशान घडववणाऱया मौल्यवान व िशुमाळ वस्तुींचा सींग्रह 
आदिवासीींच े िागिाधगने, िेविेवता मखुव्े, िैनींदिन वापराच्या वस्तु शेतीसािी वापरण्यात 
येणारी हत्यारे त्याींच े पोशाख आदि सादहत्याींच े जतन करण्यासािी नागपूर येथे गोंडवाना 
साींस्का नतक सींग्रहालयाच्या ननशमातीला शासनाने माहे ऑगस््, २०१५ मध्ये वा त्या िरम्यान 
मींजूरी दिली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त सींग्रहालय शसजव्हल लाईन पररसरातील ५.५ एकर जागेवर होणार आहे 
काय व गोंडवाना साींस्का नतक सींग्रहालयाच्या बाींधकामासािी २१ को्ी रुपये मींजूर केले आहेत, 
हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त सींग्रहालय नागररकाींना कधीपयतं खुले करणार आहेत व याबाबत 
शासनाचे सवासाधारण धोरण काय आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

श्री. ववष्ट् णु सवरा (२५-०२-२०१६) :(१) गोंडवाना साींस्का नतक सींग्रहालय तथा प्रशशक्षण उपकें द्राची 
स्थापना दिनाींक ४ माचा, २०१४ च्या शासन ननणायान्वये करण्याींत आली असून याकररता 
नागपूर शहरातील जागेची ननजश्चती  दिनाींक १४.०४.२०१५ च्या शासन ननणायान्वये करण्याींत 
आली आहे. 
(२) गोंडवाना साींस्का नतक सींग्राहालय तथा प्रशशक्षण उपकें द्र १.६६ एकर इतक्या जागेवर स्थापन 
होणार असून त्यासािी एकुण २१.०० को्ी रुपये बाींधकामासािी मींजूर केले आहेत. 
(३) सदयजस्थतीत गोंडवाना साींस्का नतक सींग्रहालय तथा प्रशशक्षण उपकें द्राच्या वास्तूची सींकल्पना 
व आराखड ेतयार करण्यासािी वास्तुववशारि नेमण्याची कायावाही सरुु आहे. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 
 

___________ 
िायािारी अिभयांता सा.बाां.ववभाग अिोला याांनी आपल्या अधधिाराचा गैरवापर िरुन 

मे.अजिांक्य िां न्रक्शनला नोंदणी प्रमाणपत्र हदल्याबाबत 
  

(४०)  ३४७४१ (२३-१२-२०१५). श्री.प्रताप सरनाईि (ओवळा माजिवडा) : सन्माननीय 
सावािननि बाांधिाम (सावािननि उपक्रम वगळून) मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील   
काय :-  
(१) कायाकारी अशभयींता सावाजननक बाींधकाम ववभाग, अकोला याींनी आपल्या अधधकाराचा 
गैरवापर करुन म.ेअजजींक्य कीं न्स्रक्शनला नोंिणी प्रमाणपर दिल्या प्रकरणाच ेचौकशीच ेआिेश 
मा.मुख्यमींरी याींनी अप्पर मुख्य सधचव, सावाजननक बाींधकाम ववभाग याींना दिनाींक ४ 
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जानेवारी, २०१५ रोजी वा त्या समुारास दिले आहेत, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास िहा मदहन्याच्या कालावधी उल्ून सुध्िा सिर प्रकरणी कोणतीही कायावाही 
झाली नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास सिर प्रकरणी चौकशी करुन शासनान ेकोणती कायावाही केली वा करण्यात येत 
आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 

श्री. चांद्रिाांत पा ील (०३-०३-२०१६) :(१) होय. 
(२) व (३) याप्रकरणी प्राथशमक चौकशीमध्ये अननयशमतता झाल्याच ेआढळून आल्यान ेसींबींधीत 
अधधकारी/कमाचारी याींच्याववरुध्ि शशस्तभींगववर्यक कायावाहीचा प्रस्ताव सींबींधधताींकडून 
मागववण्यात आला आहे. 
(४) प्रश्नच उद् ावत नाही. 

___________ 
  

परभणी तालुक्यातील वपांगळी मागे देऊळगाविड ेिाणाऱ्या रत्याची झालेली दरुावथा 
  

(४१)  ३४७४५ (२३-१२-२०१५).   डॉ.राहूल पा ील (परभणी) :   सन्माननीय सावािननि 
बाांधिाम (सावािननि उपक्रम वगळून) मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) परभणी तालुक्यातील वपींगळी मागे िेऊळगावकड े जाणारा रस्ता खयायायाींनी भरल्यामुळे 
धोकािायक झाला, हे खरे आहे काय, 

(२) तसेच हा रस्ता धोकािायक असल्यामळेु त्या रस्त्यावरून एस्ीची बस सेवा अननयशमत 
झाली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, रस्त्याींची िरुुस्ती करून एस्ी बस सेवा पूवावत करण्यासािी कोणती कायावाही 
केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

श्री. चांद्रिाांत पा ील (०३-०३-२०१६) :(१), (२), (३) व (४)  हे अींशत: खरे आहे. 
     सदयजस्थतीत प्रश्नाधीन रस्त्यावर अथासींकजल्पय योजनेत ४ काम े व रस्त े िेखभाल व 
िरुुस्ती योजनेत्तर कायारॉसमात िरुुस्तीचे एक काम प्रगतीत आहे. 
     रस्त्यावरुन वाहतूक सुरळीतपणे सुरु आहे. 

___________ 
िोळी िमातीचा अनुसूधचत िमातीच्या यादीत समावेश िरण्याबाबत 

  

(४२)  ३५४७२ (२३-१२-२०१५).   श्री.चांद्रिाांत सोनावण े (चोपडा) :   सन्माननीय आहदवासी 
वविास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) कोळी ही अनुसूधचत जमात आहे अस े महाराषर शासनान े मान्य करुन नतचा अनुसूधचत 
जमातीच्या यािीत समावशे करण्याबाबत कें द्र शासनास शशफारशीसह दिनाींक ५ ऑगस्् १९६८, 
२६ माचा १९७९ व दिनाींक १७ म े१९७९ रोजी अहवाल सािर केलेले आहेत त ेशासनास मान्य 
आहे काय, 
(२) असल्यास, कोळी ही मळू अनुसूधचत जमात आहे असे मान्य असल्यास नतचा ववशेर् 



वव.स. १२० (29) 

प्रवगााचे यािीत समावशे करणे चकुीचे आहे काय, 
(३) असल्यास, कोळी ही मूळ अनुसूधचत जमात आहे हे मान्य असताना कोळीचा समावेश 
ववशेर् प्रवगााचे यािीत करणाऱया अधधकारी व पिाधधकारी याींच्याववरुध्ि शासनाने कोणती 
कारवाई केली वा करणार आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

श्री. ववष्ट् णु सवरा (१०-०३-२०१६) :(१) व (२) कोळी या जातीचा अनुसूधचत जमातीच्या यािीत 
केव्हाही समावेश करण्यात आलेला नाही. कोळी या जातीचा नतच्या तत्सम जमातीसह 
अनुसूधचत जमातीच्या यािीत समावेश करण्यासािी समाज कल्याण साींस्का तीक काया ववभाग 
शासन पर १२.०६.१९७९ अन्वये कें द्र शासनाकड ेशशफारस करण्यात आलेली होती. तथावप, कें द्र 
शासनाचे अधाशासकीय पर रॉसमाींक १२०१६/१७/८१/SCBCD-IV, दिनाींक २६.२.१९८१ नुसार 
एखादया समाजाचा/जातीचा, अनुसूधचत जमातीत समावेश करण्याकररता खालीलप्रमाणे ननकर् 
ननधाारीत केलेले आहेत. 
१. प्राधचन जीवनमान 
२. भौगोशलक अशलप्तता 
३. शभन्न सींस्का ती 
४. स्वभावातील बजुरेपणा आणण 
५. मागासलेपणा 
     अनुसूधचत जमातीच ेवरील ननकर् पुणा करीत नसल्याने केलेली शशफारस शासनाचे पर 
दि.६.११.१९८१ अन्वये मागे घेतली आहे. 
(३) प्रश्न उद् ावत नाही. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 
 

___________ 
 

िळगाव (ता.रावेर) जिल््यातील जिल्हा मागा क्र ११, १३ ५८  
व राज्य मागा क्र.४६ ची झालेली दरुवथा 

  

(४३)  ३६०८६ (२२-१२-२०१५).   श्री.हरीभाऊ िावळे (रावेर) :   सन्माननीय सावािननि 
बाांधिाम (सावािननि उपक्रम वगळून) मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) जळगाव (ता.रावेर) जजल्ह्यातील प्रमखु जजल्हा मागा रॉस.११, १३, ५८ व राज्य मागा रॉस.४६ 
वर मोठ्या प्रमाणात रहिारी वाढल्यामळेु सिर रस्त्याींची मोिया प्रमाणात िरुावस्था 
झाल्याच ेमाहे ऑक््ोबर, २०१५ मध्ये वा त्यािरम्यान ननिशानास आले आहे, हे खरे आहे 
काय, 
(२) तसेच सिर रस्ता हा प्रमुख जजल्हा मागा व राज्य मागा असताींनाही त्याचे काम 
मानकाींप्रमाण ेझाले नाही हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सिर रस्त्याचे मानकाींप्रमाण े काम न करणाऱ या सींबींधधत िेकेिाराची चौकशी  
करुन त्याींच्याववरुध्ि कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  



वव.स. १२० (30) 

श्री. चांद्रिाांत पा ील (१५-०३-२०१६) :(१) हे अींशत: खरे आहे. 
     प्राजजमा-११ व रामा. ४६ हे िोन रस्त े सन २०१४-१५ मध्ये जजल्हा पररर्ि कडून 
हस्ताींतरीत झाले आहेत. त्यापकैी रामा. ४६ ची लाींबी क्षनतग्रस्त आहे व प्रजजमा ११ ची लाींबी 
सुजस्थतीत िेवण्यात आली आहे. प्राजजमा-१३ व प्राजजमा-५८ ची लाींबी डाींबर शमश्रीत खडीन े
भरुन वाहतकुीस योग्य करण्यात आलेली आहे. 
    रा.मा रॉस४६ यकमी ०/०० ते १२/०० जजल्हा पररर्ि कडून नुकताच हस्ताींतरीत झाला असून 
क्षनतगस्त लाींबीतील मजबुतीकरण व डाींबरीकरणाचे काम मींजूरी ननधी ननकर् व 
प्राधान्यरॉसमानसुार हाती घेण्याच ेननयोजन आहे. 
(२) हे खरे नाही. 
(३) व (४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
  

भांडारा जिल््यातील आहदवासी प्रिल्प िायाालय वधाा येथ ेहलववण्यात येत असल्याबाबत 
  

(४४)  ३६१०६ (२२-१२-२०१५).   श्री.रािेश िाशीवार (सािोली), श्री.चरण वाघमारे (तुमसर) :   
सन्माननीय आहदवासी वविास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) भींडारा जजल्ह्यातील आदिवासी लोकाींना कायाालयीन कामासािी िेवरी येथील एकाजत्मक 
आदिवासी प्रकल्प कायाालयात जाणे अडचणीच ेहोत असल्यामळेु भींडारा येथ ेआदिवासी प्रकल्प 
कायाालय सुरु करण्यात आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, आदिवासी ववकास ववभागाच े दिनाींक ०२ सप् े्ंबर २०१५ च्या परान्वये भींडारा 
जजल्ह्यातील आदिवासीींची सन २०११ ची लोकसींख्या लक्षात घेता सिर कायाालय भींडारा येथून 
वधाा येथे हलववण्यात येत आहे. परींतु आदिवासी ववदयाथी सेनकेडून सन २०११ ला केलेली 
जनगणना चुकीच्या पद्धतीन े केली असल्याची तरॉसार जजल्हाधधकारी, भींडारा याींचेकड े करण्यात 
आली आहे, हे खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, भींडारा जजल्ह्यातील आदिवासी जनतेकडून भींडारा येथील कायाालय कायम 
िेवण्यासािी वारींवार होणारी मागणी लक्षात घेता शासनाने आदिवासी प्रकल्प कायाालय भींडारा 
येथे कायम िेवण्यासािी कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
श्री. ववष्ट् णु सवरा (०३-०३-२०१६) :(१) होय, हे खरे आहे. 
(२) सिर तरॉसार शासनास प्राप् त झालेली नाही. 
(३) एकाजत्मक आदिवासी प्रकल् प कायाालय, भींडारा कायम िेवण् यात येत आहे. 
(४) प्रश् न उद् ावत नाही. 

___________ 
  

पांढरपूर शहरातील सावािननि बाांधिाम ववभागाच्या ताब्यात  
असलेल् या िलांि रोडचे रुां दीिरण िरण्याबाबत 

(४५)  ३६१८० (२२-१२-२०१५).   श्री.भारत भालिे (पांढरपूर) :   सन्माननीय सावािननि 
बाांधिाम (सावािननि उपक्रम वगळून) मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) पींढरपूर शहरातील सावाजननक बाींधकाम ववभागाच्या ताब्यात असलेल् या शलींक रोडवर गेली 
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अनेक वर्ाात सातत्यान ेअपघात घडून जजववत व ववत्त हानी होत आहे, सन २०१४ मध्ये ६ 
लोक िार तर १२ लोक जखमी झाल्याच ेननिशानास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सिर रस्त्याच ेरुीं िीकरण व गतीरोधकाचे काम का होत नाही व शासन याबाबत 
गाींभीयााने िखल घेवून त्वरीत ननणाय घेणार आहे काय, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

श्री. चांद्रिाांत पा ील (०३-०३-२०१६) :(१) पोलीस स््ेशन पींढरपूर शहर याींचकेडील 
आकडवेारीनसुार सन २०१४ मध्ये ६ अपघात झाले. त्यात २ इसम मयत व ११ इसम जखमी 
झालेले आहेत. 
(२) सिर रस्ता हा सन २००१-२०२१ रस्ते ववकास योजनेप्रमाणे प्रमुख जजल्हा मागा रॉस.८२ हा 
आहे. या रस्त्याची एकूण लाींबी १.७६० यक.मी. असनू रस्त्याची धावपट्टी सदया १०.०० मी. 
इतकी आहे. आयआरसी मानकाप्रमाणे २०००० पेक्षा जािा पीसीयु असल्यास रस्ता चौपिरीकरण 
करता येतो. सिर रस्ता चौपिरीकरण करावयाचा झाल्यास २१ मी्र रुीं िीने भूसींपािन करणे 
आवश्यक आहे. 
     वाहतूक सुरक्षक्षततेसािी या रस्त्याच्या साखळी रॉस.०/१५०, ०/४०० व यक.मी. ०/७०० या 
तीन दिकाणी गनतरोधक बसववले आहेत. तसचे दिकदिकाणी सूचना फलक लावण्यात आलेले 
असून रस्त ेिभुाजक पटे्ट, रॉस शसींगच्या दिकाणी पटे्ट इत्यािी काम ेकेलेली आहेत. 
(३) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
 

 

साांगली-िोल् हापूर जिल््याचा दवुा साधणाऱ्या ऐतवड े(खु) (ता.वाळवा) येथील  
वारणा नदीवरील सािव पुलाची दरुुती िरुन उांची वाढववण्याबाबत 

  

(४६)  ३६८९५ (१६-०१-२०१६).   श्री.िशवािीराव नाईि (िशराळा) :   सन्माननीय सावािननि 
बाांधिाम (सावािननि उपक्रम वगळून) मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) साींगली-कोल् हापूर जजल्ह्याचा िवुा साधणाऱया ऐतवड े (खु) (ता.वाळवा) येथील वारणा 
निीवरील साकव पुलाची िरुुस्ती करुन उीं ची वाढववण्याबाबत तथेील ग्रामस्थाींनी शासनाकड े
सातत्याने मागणी केली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, पावसाळ्यात वारणेला ४ त े५ वेळा महापूर येत असल्यान ेयेथील ग्रामस्थाींना 
यकमान १३ त े १५ दिवस पाण्याखाली रहाव े लागत असल्यान े व शहराचा सींपका  तु्त 
असल्यान ेसाकव पुलाची उीं ची वाढववण्याबाबत शासनान ेकाय कायावाही केली वा करण्यात येत 
आहे, 
(३) अदयाप काहीच कायावाही केली नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

श्री. चांद्रिाांत पा ील (०४-०३-२०१६) :(१) ववर्याींयकत रस्त्यावर साकव नसून बुडणारा पूल आहे. 
प्रस्तुत प्रकरणी ननवेिन प्राप्त झाल्याचे दिसून येत नाही. 
(२) व (३) प्रस्तुत प्रकरणी अजस्तत्वातील बुडीत पलुाऐवजी उीं च पलूाच ेकाम ननकर्, मींजूरी व 
ननधी उपलब्धतेच्या अधीन राहून हाती घेण्याचा प्रयत्न राहील. 

___________ 
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यवतमाळ जिल््यातील मारेगाव तालुक्यातील िुां भा गावािवळून गेलेल्या बेंबळा  

प्रिल्पाच्या िाल्यावरील ओलाांडणी पुलाचे बाांधिाम रखडल्याबाबत 
 

(४७)  ३७०५२ (२२-१२-२०१५).   श्री.सांजिवरेड्डी बोदिुरवार (वणी) :   सन्माननीय सावािननि 
बाांधिाम (सावािननि उपक्रम वगळून) मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) यवतमाळ जजल्ह्यातील मारेगाव तालुक्यातील कुीं भा गावाजवळून गेलेल्या बेंबळा 
प्रकल्पाच्या कालव्यावरील ओलाींडणी पुलाचे बाींधकाम गेल्या १० वर्ांपासून रखडले असून 
पुलाचा प्लॅन पुन्हा बिलल्यान े ग्रामस्थाींना नाहक रास सहन करावा लागत असल्याच े
ऑक््ोबर, २०१५ मध्ये ननिशानास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, या पुलाच्या बाींधकामाचा प्रस्ताववत आराखडा सलग चौर्थयाींिा बिलला असून 
ननधी उपलब्ध असतानाही सावाजननक बाींधकाम ववभागाच्या अशभयींत्याींच्या िलुाक्षामळेु अदयाप 
या पुलाचे काम पूणा होऊ शकले नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, तातडीन ेया पुलाच ेबाींधकाम पूणा करण्याबाबत शासनाची भूशमका काय आहे, 
(४) यकती कालावधीत हा पुल बाींधून पूणा होणार आहे ? 
  
श्री. चांद्रिाांत पा ील (१५-०३-२०१६) :(१) हे अींशत: खरे आहे. 
(२) हे खरे नाही. 
(३) व (४) पुलाचे काम प्रगती पथावर असून एवप्रल २०१६ अखेर पणूा करण्याच ेननयोजन आहे. 

___________ 
  

 

आहदवासी लाभार्थयाांना गॅस शेगडया पुरववण्याबाबत 
 

  

(४८)  ३७८६१ (२२-१२-२०१६).   श्री.शाांताराम मोरे (िभवांडी ग्रामीण) :   सन्माननीय आहदवासी 
वविास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) गॅस शेगडया आदिवासी लाभार्थयांना पुरववण्यासािी दि. १० ऑक््ोबर, २००६ रोजी ववशेर् 
कें द्रीय सहाय्य योजना तसेच दि. २० ऑक््ोबर, २००६ रोजी या योजनेतींगात िाररद्ररेर्ेखालील 
कु्ुींबाींना वा्प करण्याचा ननणाय शासनाने घेतला , हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, शभींवडी, वाडा, शहापूर या आदिवासीबहूल तालुक्यात गॅस शेगडया वा्पाववना 
गोडाऊनमध्ये पडलेल्या आहेत, हे िेखील खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, यामध्ये पुरविा व वा्प याींच्यात िेखील मोिी तफावत असल्याच ेउघड झाले 
आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, सन २०१० त े आजपयात वा्प झालेल्या शेगडया व पुरविा केलेल्या गॅस 
शेगडयाींची आकडवेारी यकती आहे ? 
  
श्री. ववष्ट् णु सवरा (०३-०३-२०१५) :(१) होय, हे खरे आहे. 
(२), (३) व (४) शभवींडी, वाडा व शहापूर तालुक् याच् या एकूण प्राप् त गॅस शेगयाया वा्प व 
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शशल् लक गॅस शेगयायाींचा तपशशल खालीलप्रमाणेेः- 
 
 

तालुका प्राप् त शेगयाया वा्प झालेल् या शेगयाया गोिामात शशल् लक शेगयाया 
शहापूर १४९१ १४३१ ६० 
शभवींडी ६२२ ५५० ७२ 
वाडा २८९० २८९० ०० 
एकूण ५००३ ४८७१ १३२ 

___________ 
  

उल्हासनगर (ठाणे) येथील आहदवासी मलुीांच ेवसतीगहृातील असुववधेबाबत 
  

(४९)  ३८९१२ (१३-०१-२०१६).   श्री.राधािृष्ट् ण ववख-ेपा ील (िशडी) :   सन्माननीय आहदवासी 
वविास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) उल्हासनगर (जज.िाणे) कॅम्प न.५ येथील गाींधी रोड पररसरात तहशसलिार 
कायाालयाजवळच असलेल्या आदिवासी मुलीींच्या शासकीय वसतीगाहात असलेल्या असुववधाींकड े
लक्ष वेधण्यासािी वसतीगाहातील मुलीींनी दिनाींक ११ एवप्रल, २०१५ रोजी ननर्ेध करुन 
वसतीगाहातील िरुावस्था प्रसार माध्यमाींच्या समोर माींडल्या, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, वसतीगाहातील अधधक्षीका या केवळ मदहला असनू इतर कमाचारी वगा पुरुर् 
असल्याच ेत्याींची अडचण होत आहे, हे खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, वसतीगाहात ननका ष् िजााचे जेवण दिले जाणे, सोलर  मशीन बींि असण,े 
शैक्षणणक सादहत्य शमळत नाही, वैदयकीय सादहत्य नाही, सफाई कामगार नाही, वैदयकीय 
तपासणीसािी स्वत:च जावे लागणे इत्यािी बाबी ननिशानास आणल्या आहेत, हे ही खरे आहे 
काय, 
(४) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी चौकशी केली आहे काय, 
(५) असल्यास, चौकशीत काय आढळून आले व त्यानुसार पुढे कोणती कायावाही केली आहे वा 
करण्यात येत आहे, 
(६) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
श्री. ववष्ट् णु सवरा (०१-०३-२०१६) :(१) व (२) हे खरे आहे. 
(३) हे खरे नाही. 
     प्रस्तुत वसतीगाहातील ववदयार्थयाानीींना सन २०१५-१६ या शकै्षणणक वर्ाात ववभागाच्या दि. 
११.११.२०११ रोजीच्या शासन ननणायातील तरतूिीनुसार िरमहा ननवााह भत्ता, स्वच्टता भत्ता, 
शैक्षणणक सादहत्य, बेडीींग सादहत्य, द्.व्ही. सींच, इीं्रने् सुववधेसह सींगणक, व ्र कुलर, 
सोलर मशीन इत्यािी सादहत्याचा पुरविा करण्यात आलेला आहे. 
(४), (५) व (६) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
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सातारा जिल््यातील सातारा-रहहमतपूर (ता.सातारा) या राज्यमागाावरील गोडोली नािा-
दत्तनगर (खोिडवाडी) या रत्याची झालेली दरुावथा 

(५०)  ३९५८१ (१३-०१-२०१६).   श्री.राधािृष्ट् ण ववख-ेपा ील (िशडी) :   सन्माननीय सावािननि 
बाांधिाम (सावािननि उपक्रम वगळून) मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) सातारा जजल्ह्यातील सातारा-रदहमतपूर (ता.सातारा) या राज्यमागाावरील गोडोली नाका-
ित्तनगर (खोकडवाडी) या समुारे ५ यक.मी. रस्त्याची अनतशय ियनीय अवस्था झाल्याचे माहे 
सप् े्ंबर, २०१५ मध्ये ननिशानास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, प्रत्येक वर्ी पावसाळा सींपल्यावर सिर रस्त्यात मोिमोिे खयाड े पडण े
ननत्याचेच आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, पावसाच्या पाण्याचा नाल्यातून ननचरा होऊ न शकल्यान े पाणी रस्त्यावर 
साचून रस्त्यावरील डाींबर वाहून जात,े त्यामळेु नाल्याींची खोली वाढवणे वा सिर रस्त्याच े
काँयरॉस्ीकरण करणे याबाबत शासन काय उपाययोजना करणार आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 

श्री. चांद्रिाांत पा ील (२३-०३-२०१६) :(१) व (२) अींशत: खरे आहे. 
ववर्याींयकत रस्ता हा महाबळेश्वर-वव्ा राज्य मागा रॉस. १४० चा भाग असून कोडोली नाका 
यक.मी.५५.० ते ५९.४ यािरम्यान आहे. सिर रस्त्याचा काही भाग सखल असल्यामळेु 
पावसाळयात खराब होतो. 
(३) ववर्याींयकत रस्त्यापैकी यक.मी ५५.८ ते ५६ ही लाींबी राषरीय महामागा रॉस.४ चा भाग असून 
सिर लाींबीत सहा पिरीकरणाच े काम प्रगतीपथावर आहे. तर उवाररत लाींबीतील रस्त्यापैकी 
यक.मी. ५७.५ ते ५८.८५ या लाींबीतील सखल रस्त्याची उीं ची वाढववणे, साईडला क यरॉस् ग्ार 
बाींधणे व उवाररत लाींबीत रस्त्याची सधुारणा करणे ही कामे मींजूर असून सिरील काम े
लवकरच पुणा करण्याच ेननयोजजत आहे. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
  
  
ववधान भवन :   डॉ. अनांत िळसे 
मुांबई.   प्रधान सधचव, 

महाराष्ट्र ववधानसभा. 

  
_________________________ 
शासकीय मध्यवती मुद्रणालय, मुींबई. 


