
 अताराांकित प्रश्नोत्तराांची १३१ वी यादी 
 

महाराष्ट्र ववधानसभा 
  

दसुरे अधधवेशन, २०१६ 
___________ 

  

अताराांकित प्रश्नोत्तराांची यादी 
  

प्रश्नाांची एिूण सांख्या - ५० 
___________ 

  

अलिबाग (जि.रायगड) तािुक् यातीि शासि य ववरामामग हाच्या नुतनीिरणाबाबत 
  

(१)  ८०३ (२३-१२-२०१४).   रामी.सुभाष उर्फ  पांडडतशेठ पाटीि (अलिबाग), रामी.धैयफशीि पाटीि 
(पेण) :   सन्माननीय सावफिननि बाांधिाम (सावफिननि उपक्रम वगळून) मांत्री पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
 (१) अललबाग तालुक् यातील ि.रारायग स सावजनरकनक बाींाकाम भवजगागा या अपाप याखालील 
तुषार वज सारींग  ही शासकीय भवजश्रामगहेृ कायनरत आहेत तसेच नाग ोंगरी, चेंढरे येथ ेकमनचारी 
वज अपाकारी याींयासाठी शासकीय कनवजासस्थाने उपलब्ा असून ती ाोकादायक परर.स्थतीत 
असल्यान ेनव्यान ेबाींाकाम करण्याबाबत शासनाक  ेमागणी केली आहे, हे खरे आहे काय, 

(२) असल् यास, मागील दोन आपथनक वजषानपासून पयन् काीं या सीं येत सात यान े वजाढ होत 
असल् यान ेतसेच शासकीय अपाकारीही मोयाया रमामाणात येत असल् याने उपलब् ा रागा अपूरी 
असल् यान ेनवजीन शासकीय भवजश्रामगहृ बाींाणेबाबत मागणी केली होती, हे खरे आहे काय, 
(३) असल् यास, उक्त रमाकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय आढळून आले 
वज तदनुसार अललबाग तालुक्यातील शासकीय भवजश्रामगहृाींया रमास् ताभवजत ामारतीचे नुतनीकरण 
वज नव्यान ेबाींाकाम करण् याबाबतया रमास् तावजास मान् यता देण्यात आलेली आहे काय, 
(४) नसल् यास, भवजलींबाची कारणे काय आहेत ? 

  
रामी. चांद्रिाांत पाटीि (१६-०२-२०१६) : ि१स अींशत: खरे आहेा 
(२) हे खरे आहेा 
(३) तुषार भवजश्रामगहृ भवजशेष दरुुस्ती कामास मान्यता ददली असून काम रमागतीपथावजर आहेा 
     नभवजन भवजश्रामगहृ बाींाकाम करण्यासाठी शासकीय गखूीं  उपलब्ा करुन देण्याबाबत 
.रल्हापाकारी याींचेक  ेमागणी करण्यात आलेली आहेा 
(४) रमाश्न उद् ावजत नाहीा 
  

___________ 
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वालशम जिल्ह्यातीि शासि य िायाफियाांची व ननवासस्थानाांची बाांधिाम ेपूणफ िरण्याबाबत 
  

(२)  २५६५ (२२-१२-२०१४).   रामी.रािेंद्र पाटणी (िारांिा) :   सन्माननीय सावफिननि बाांधिाम 
(सावफिननि उपक्रम वगळून) मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) वजालशम .रल्हा कनमानण होऊन १५ वजष ेपूणन झाली असूनही शासनाया भवजभवजा भवजगागाींनी 
आपली कायानलय बाींाकाम े वज कनवजासस्थाने बाींाकामे पूणन करण्यासाठी शासनाक  े मींरूरी वज 
कनाी उपलब्ातेसाठी रमास्तावज सादर केले आहेत, हे खरे आहे काय, 
(२) तसेच .रल््यातील नवजीन शासकीय रमाशासकीय वज कनवजासी ामारत वजालशम येथे बाींाण्याची 
आवजश्यकता असताना सुध्दा अदयापपयतं भवजभवजा रमाकारींची १४७ कनवजासस्थान ेबाींाण्याच ेरमास्तावज 
शासनाक  ेरमालींबबत आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सदर नवजीन कनवजासस्थाने वज रमाशासकीय ामारत बाींाण्यासाठी शासनाने कोणती 
कायनवजाही केली वजा करण्यात येत आहे, 
(४) असल्यास, शासनस्तरावजर मींरूरीसाठी सदर रमाकरणे रमालींबबत असण्याची कारणे काय वज 
सदरहू रमालींबबत रमास्तावजाया मींररुीबाबत शासनाने कोणती कायनवजाही केली वजा करण्यात येत 
आहे,  
(५) नसल्यास, भवजलींबाची कारणे काय आहेत वज या रमास्तावजाींना केव्हापयतं मींरूरी लमळणे 
अपेक्षित आहे ? 
 

रामी. चांद्रिाांत पाटीि (१६-०२-२०१६) : ि१स अींशत: खरे आहेा 
(२) नाहीा 
     तथाभप, ददा ०२/०३/२०१५ अन्वजये मााआमदार महोदयाींया ददा १२/११/२०१४ चे पत्रातील 
मागणीया अनुषींगाने १४७ कनवजासस्थाने बाींाकामाचा रमास्तावज तयार करण्याकरीता कायनकारी 
अलगयींता, सााबाींा भवजगाग, वजालशम याींनी याींचे पत्र क्रा २०२०/ताींा३/ददा१६/०३/२०१५ अन्वजये 
.रल्हापाकारी, वजालशम याींना सदर कनवजासस्थाने बाींाकामाकरीता आवजश्यक असणारी ३ एकर 
रलमन उपलब्ा करुन देणसेाठी भवजनींती केली आहेा 
(३) उपलब्ा कनाी वज कनकषाींचे अपान राहून रमाााान्य क्रमानुसार काम हाती घेण्याच ेकनयो.रत 
आहेा 
(४) रमाश्न उद् ावजत नाहीा 
(५) रमाश्न उद् ावजत नाहीा 

___________ 
  

वालशम जिल्ह्यातीि ररसोड व मािेगाव येथीि तहसीि िायाफियाच ेनववन प्रशासि य  
इमारत बाांधिामासाठी ननधी उपिब्धतेबाबत 

  

(३)  ४२७४ (२२-१२-२०१४).   रामी.अलमत झनि (ररसोड) :   सन्माननीय सावफिननि बाांधिाम 
(सावफिननि उपक्रम वगळून) मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) वजालशम .रल््यातील ररसो  वज मालेगावज येथे तहसील कायानलयाया नभवजन रमाशासकीय 
ामारत बाींाकामासाठी शासनान े२०१३ मध्ये मान्यता ददली आहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, रमाशासककय ामारत बाींाकामासाठी अदयापही कनाी उपलब्ा करून देण्यात 
आला नाही, हे खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, कनाी उपलब्ा करून देण्याबाबत शासनान े काय कायनवजाही केली आहे वजा 
करण्यात येत आहे , 
(४) नसल्यास, भवजलींबाची कारणे काय आहेत? 
  
रामी. चांद्रिाांत पाटीि (१७-०२-२०१६) : ि१स हे खरे आहेा 
(२), (३) वज ि४) रमाश्नााीन रमाशासकीय ामारतीसाठी अदयापही कनाी उपलब्ा करुन देण्यात 
आला नाही, हे खरे नाहीा 
     ररसो  वज मालेगावज तहसील कायानलयासाठी आतापयतं रमायेकी रुा४५.०० लि एवजढा कनाी 
उपलब्ा करुन देण्यात आला असून ररसो  येथील कामाच े कायानरींग आदेश देण्यात आले 
आहेता तसेच मालेगावज येथील काम कनभवजदास्तरावजर आहेा 
     रमाश्नााीन कामास पुढील आपथनक वजषानत कनकष वज रमााथम्यक्रमानुसार कनाी उपलब्ा करुन 
देण्याचे कनयोरन आहेा 
  

___________ 
  

गोददांया साांगडी-नवेगाांव गोवणगाव-िेशोरी या रस्त्याची सुधारणा िरण्याबाबत 
  

(४)  ७४३७ (१०-०४-२०१५).   रामी.अिय चौधरी (लशवडी) :   सन्माननीय सावफिननि बाांधिाम 
(सावफिननि उपक्रम वगळून) मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१स सावजनरकनक बाींाकाम भवजगाग िरोाहायोास गोददींया साींग ी-नवजेगाींवज गोवजणगावज-केशोरी मागन 
मुाराामाा ३५ या १२/०० त े२४/०० ची सुाारणा करण्याचे काम माहे फेब्रुवजारी, २०१२ मध्ये रुा 
३ा१४ को्ीना ददले होत,े हे खरे आहे काय, 
(२स असल्यास, वजन भवजगागाची अनुमती रमााप्त न झाल्यामुळे काम थाींबवजावजे लागले असून सदर 
कामावजर रुा ४४ा६५ लि खचन झाल्यानींतर हे काम थाींबभवजण्याची कारणे काय आहेत, 
(३स असल्यास, याबाबत शासनान ेचौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय आढळून आले, वज 
तदनुसार दोषी/रबाबदार असणाऱ्या व्यक्तीींवजर कोणती कारवजाई केली आहे वजा येत आहे, 
(४स नसल्यास, भवजलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
रामी. चांद्रिाांत पाटीि (१६-०२-२०१६) :ि१स होया 
(२) सदर कामास माहे फेब्रुवजारी, २०१२ मध्ये सुरुवजात करुन माहे म,े २०१२ पयतं सदर 
रस्यावजरील ४६ मोऱ्याया रुीं दीकरणाचे काम वज ककामीा १२/२०० ते १३/६०० पयतं रस्याया 
रुीं दीकरणाचे काम पूणन करण्यात आले आहेा उक्त कामावजर रुा३८.६७ लि खचन झालाा पुढील 
लाींबीत रस्याया दोन्ही बारूस अगयारण्य असल्यान ेवजन खायादवजारे  रुीं दीकरणाचे कामास 
स्थपगती देण्यात आली आहेा यामुळे पुढील रस्ता लाींबीतील काम थाींबभवजण्यात आले आहेा 
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(३) सदर रस्याया दोन्ही बारूस अगयारण्य असल्याने वजन खायाक ून मींरूरी 
लमळण्याकररता सााबाा भवजगागादवजारे वजेळोवजळेी पत्रव्यवजहार करण्यात आला असून उपवजन 
सींरिक, गोंददया भवजगाग, गोंददया याींचे पत्र क्रा३९५९, ददा२२/९/२०१४ अन्वजये अ्ी वज शतीच े
अाीन राहून काम करण्याची परवजानगी ददली आहेा यामुळे कोणयाही अपाकाऱ्यावजर चौकशी 
वजा कायनवजाही करण्याचा रमाश्न उद्भवजत नाहीा 
(४) वजन खायादवजारे भवजलींबान े परवजानगी रमााप्त झाल्यामुळे काम पूणन करण्याबाबत पुढील 
कायनवजाही करण्यात येत आहेा 
  

___________ 
  

ििफत तािुक् यातीि (जि.रायगड) शासि य िायाफिये  
भाड्याच् या िागेत भरत असल्हयाबाबत 

  

(५)  ८०४३ (०९-०४-२०१५).   रामी.सुरेश िाड (ििफत), रामी.किसन िथोरे (मुरबाड), रामी.जितेंद्र 
आव् हाड (मुांरा ा िळवा) :   सन्माननीय सावफिननि बाांधिाम (सावफिननि उपक्रम वगळून) मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
 (१) करनत तालुक् यातील ि.रारायग स शासकीय कायानलये गायाया या रागेत गरत असून  याींची 
दरुावजस् था झाली आहे, हे खरे आहे काय, 

(२) तसेच सदर तालकु् यातील शासकीय ामारतीसाठी रागा उपलब् ा करुन ामारती 
उगारणेबाबत कोणती कायनवजाही केली वजा करण् यात येत आहे, 
(३) असल् यास, रमाश् न गाग ि१)  वज ि२) बाबत चौकशी केली आहे काय, 
(४) असल् यास, चौकशीत काय आढळून आले वज तद नुसार गायाया या रागेत असलेल् या 
ामारतीची दरुुस् ती करणेबाबत वज तसेच सरकारी रागेत ामारती उगारणेबाबत कोणती 
कायनवजाही केली वजा करण् यात येत आहे, 
(५) अदयाप कोणतीच कायनवजाही केली नसल् यास, भवजलींबाची कारणे काय आहेत ? 

  
रामी. चांद्रिाांत पाटीि (१६-०२-२०१६) : ि१स अींशत: खरे आहेा 
     करनत तालुक्यातील सध्या १७ शासकीय कायानलये गायायाया रागेत असल्यामुळे याींची 
दरुुस्ती सावजनरकनक बाींाकाम खायाया अखयारीत येत नाहीा 
(२) सदर रमास्ताभवजत ामारतीकरीता आवजश्यक असणारी रागा रमााप्त करणेबाबत रमायन आहेा 
(३), (४) वज ि५) चौकशीचा रमाश्न उद्भवजत नाहीा 
  

___________ 
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खामगाांव (जि.बुिडाणा) येथीि प्रशासि य इमारतीचे िाम प्रिांबबत असल्हयाबाबत 
 

(६)  ८४८६ (०९-०४-२०१५).   रामी.आिाश रु्ां डिर (खामगाांव) :   सन्माननीय सावफिननि 
बाांधिाम (सावफिननि उपक्रम वगळून) मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१स खामगाींवज ि.राबुलढाणास येथील रमाशासकीय ामारतीच ेकाम अपूणन अवजस्थेत आहे, हे खरे 
आहे काय, 
(२स असल्यास, सदर ामारत बाींाकामाला भवजतरीत केलेल्या कनाीपैकी ककती काम पुणन झाले 
आहे, 
(३स तसेच  सदर ामारतीचे काम पूणन करण्यासाठी लागणारा कनाी शासन ताकाळ उपलब्ा 
करुन देणार आहे काय, 
(४स सदर रमाशासकीय ामारतीया कामास भवजलींब होण्याची कारणे काय आहेत ? 
 

रामी. चांद्रिाांत पाटीि (१६-०२-२०१६) : ि१स होय. 
     सदय:.स्थतीत ामारतीच ेकाम रमागतीपथावजर आहेा 
(२) या ामारतीसाठी सन २०१२-१३ त े२०१४-१५ या तीन वजषानत रक्कम रुा३८४.२८ लि कनाी 
रमााप्त झालाा या कनाीमध्ये मुय ामारतीचे बाींाकाम पूणन झाले आहेा 
(३) कनाी उपलब्ातेनुसार सदरच ेकाम पूणन करण्याचे कनयोरन आहेा 
(४) रमाश्न उद्भवजत नाहीा 

___________ 
 

मनसर-बोरखेडी मागाफवरीि चौपदरी रस्त्याच्या िामातीि गैरव्यवहाराबाबत  
तसेच अवधै टोि नािा हटववण् याबाबत 

 

(७)  ८७२४ (१०-०४-२०१५).   रामी.सुधािर देशमुख (नागपूर पजश्चम), रामी.अजित पवार 
(बारामती), रामी.प्रदीप नाईि (किनवट), रामी.रमेश िदम (मोहोळ), रामी.राहुि मोटे (पराांडा), 
रामी.जितेंद्र आव् हाड (मुांरा ा िळवा), रामी.भास्िर िाधव (गुहागर), रामी.डड मल्हिीिािूफन रेड्डी 
(रामटेि), रामी.ि ष्ट्णा खोपड े(नागपूर पूवफ), रामी.वविास िुां भारे (नागपूर मध्य), रामी.शलशिाांत लशांदे 
(िोरेगाव), रामी.ददिीप वळस-ेपाटीि (आांबेगाव), रामी.राहुि िगताप (रामीगोंदा), रामी.अवधूत तटिरे 
(रामीवधफन), रामी.हसन मरुामीर् (िागि), रामी.हनुमांत डोळस (माळलशरस), रामी.ददिीप सोपि (बाशी), 
रामी.सुरेश िाड (ििफत), रामी.सुधािर िोहळे (नागपूर दक्षिण), रामी.वविय वडटे्टीवार (रा म्हपूरी), 
रामी.अलमन पटेि (मुांबादेवी), रामी.अब् दिु सत्तार (लसल्हिोड) :   सन्माननीय सावफिननि बाांधिाम 
(सावफिननि उपक्रम वगळून) मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१स नागपूर राम मागानवजरील बोरखे ी वज नागपूर रबलपूर मागानवजरील मनसर या चौपदरी 
रस्  या या बाींाकामात गैरव्यवजहार झाला असून अवजैा ्ोलवजसूली सुरु असल् याचे ददनाींक १७ 
रानेवजारी, २०१५ रोरी वजा  यासुमारास कनदशननास आले असून उक्त ्ोल नाका तात ीने बींद 
करावजा तसचे या ्ोलनाक्याया माध्यमातून शासनाची फसवजणूक वज रनतेची लू् करण्याऱ्या 
्ोल ठेकेदाराींची तसेच याला साथ देणाऱ्या शासकीय अपाकाऱ्याींची चौकशी करण्याची मागणी 
तेथील लोकरमाकतकनाीींनी माहे रानेवजारी, २०१५ मध्ये वजा या दरम्यान सींबींपात अपाकाऱ्याींक  े
आींदोलन करुन केली, हे खरे आहे काय, 
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(२स असल् यास, ओरीएीं्ल बायपास कीं पनीक  ेया ्ोल नाक् याच ेकाम असून कीं पनीने ९५ ककमी 
रस् ता केला वज  याींचे ६० ्क् के काम पूणन केल् यानींतरच ्ोल वजसुली सुरु केली, हे ही खरे आहे 
काय, 
(३स असल् यास, या रमाकल् पाची ककीं मत ११७०.५२ को्ी रुपये असनू ्ोल ठेकेदाराींनी १२८८.६८ 
को्ी रुपयाीं या करानची मागणी केली असता बकेकेन े याींना १०५२ को्ीींच ेकरन मींरूर केले, हे 
ही खरे आहे काय, 
(४स असल् यास, रमा यिात रस्  याचे काम ७३४.५२ को्ी रुपयाींमध् ये झाले असता ठेकेदारान े
शासनाक ून ३४१ को्ीच ेअनुदान लमळभवजले, हे ही खरे आहे काय, 
(५स असल् यास, याबाबत चौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय आढळून आले वज तदनुसार 
सदर कीं पनीन े रस्  याच े ७५ ्क् के काम पुणन केले नसींतानाही अवजैा ्ोल वजसुली सुरु 
केल्यारमाकरणी कीं पनीभवजरुध्द कोणती कायनवजाही करण्यात आली वजा येत आहे, 
(६स नसल् यास, भवजलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
रामी. चांद्रिाांत पाटीि (१७-०२-२०१६) : ि१स, (२स, (३स वज ि४स गारतीय राष रीय रारमागन 
रमाापाकरणाक ून मध् यरमादेश/महाराष र राय य ह्द  ते नागपूर या राष रीय महामागन क्रा ७ च े
चौपदरीकरण आणण काम्ी-कन् हान वज नागपूर बा्यवजळण रस् ता अशा ५६ा६१३ ककामीा 
लाींबी या रस्  याच ेकाम सींकलन-बाींाकाम-अथनसहाय-वजापर वज हस् ताींतर िDBFOT) यात यावजर 
मेा ओररएीं्ल नागपूर बायपास कन् स् रक् शन कीं ाललाया कीं पनीमाफन त हाती घेण् यात आलेले आहेा 
 यामध् ये अ.स्त वजातील नागपूर-हैद्राबाद या २२ा०१५ क.ामीा असत्.त्वजातील चौपदरी 
महामागान या देखगाल वज दरुुस् तीचा सुध् दा समावजेश असल् याच े रमाकल् प सींचालक, गारतीय 
राष रीय रारमागन रमाापाकरण, नागपूर याींनी कळभवजले आहेा रमाापाकरणाने केलेल् या अींदारानसुार 
या रमाकल् पाची ककीं मत रुा ११७०ा५२ को्ी रुपये असून करारनाम् यानुसार ककीं मत रुा १९७१ा३२ 
को्ी ातकी आहेा तसचे रमाकल् पासाठी कें द्रशासनाक ून रुा ४५५ा२१ को्ी एकूण अनुदान मींरूर 
केले असून  यापकैी रुा ४००ा७१ को्ी अनुदान सवजलतकरास भवजतरीत केले आहेा सवजलतकरान े
एकूण ७८ा६२५ ककामीा मींरूर लाींबीपैकी वजनिेत्रातून राणा-या ३७ा४५ ककामीा लाींबीतील काम 
वजगळून उवजनररत ४१ा१७५ ककामीा लाींबीतील रस्  याच े काम पूणन केल् यानींतर करारनाम् यातील 
तरतूदीनुसार िकेलेल् या वजावजानुसारस ददा१०ा११ा२०१२ पासून पथकरवजसूली सुरु केली असल् याच े
रमाकल् प सींचालक, गारतीय राष रीय रारमागन रमाापाकरण याींनी कळभवजले आहेा  
(५) करारनाम् यातील तरतूदीनुसार पथकर वजसलूी सुरु असल् यान ेकीं पनीभवजरुध् द कायनवजाहीचा रमाश् न 
उद्भवजत नसल् याच े रमाकल् प सींचालक, गारतीय राष रीय रारमागन रमाापाकरण, नागपूर याींनी 
कळभवजले आहेा 
(६) रमाश् न उद्भवजत नाहीा 
  
 

___________ 
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िािना-बीड राज्य महामागफ येथ ेअांबड शहराच्या बाहेरुन बायपास रस्ता िरण्याबाबत 
 (८)  ११५५५ (१०-०४-२०१५).  रामी.रािेश टोप े(घनसावांगी), रामी.जितेंद्र आव् हाड (मुांरा ा िळवा) :   
सन्माननीय सावफिननि बाांधिाम (सावफिननि उपक्रम वगळून) मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
  

(१) रालना-बी  रायय महामागन अींब  शहरातून रात असल्याने रहदारीस अ थळा होत 
असल्यान े अींब  शहराया बाहेरुन बायपास रस्ता करण्याया मागणीचा रमास्तावज शासनाक े 
रमालींबबत आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर रमास्तावजावजर शासनाचा अींकतम कनणनय झाला आहे काय, 
(३) असल्यास, यानुसार अींब  शहराया बाहेरुन बायपास रस्ता करणेबाबत शासनाने कोणती 
कायनवजाही केली वजा करण्यात येत आहे, 
(४) अदयाप कोणतीच कायनवजाही केली नसल्यास, भवजलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

रामी. चांद्रिाांत पाटीि (१६-०२-२०१६) :ि१स नाहीा 
(२), (३) वज ि४) रमाश् न उद्भवजत नाहीा  

___________ 
 

आिोट येथीि (जि.अिोिा) दयु्यम ननबांधि िायाफियाचे  
बाांधिाम मांदगतीने होत असल्हयाबाबत 

 (९)  १२७९८ (१०-०४-२०१५).   रामी.प्रिाश भारसािळे (अिोट) :   सन्माननीय सावफिननि 
बाांधिाम (सावफिननि उपक्रम वगळून) मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) आको् ि.राअकोलास येथील दयु्यम कनबींाक कायानलयाच े बाींाकाम गेल् या अकरा 
मदहन् यापासून मींदगतीन ेसुरु असल् याने अदयापही काम पूणन झाले नाही, हे खरे आहे काय, 
(२) असल् यास, याबाबत शासनान ेचौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय आढळून आले वज 
तदनुसार सदर कायानलयाचे बाींाकाम मींदगतीने करणाऱ्या दोषी कीं त्रा्दाराभवजरुध्द शासनान े
कोणती कारवजाई केली वजा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, भवजलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
रामी. चांद्रिाांत पाटीि (१६-०२-२०१६) : ि१स अींशतः खरे आहेा 
(२) सदर कामाकररता ड सेंबर, २०१४  या पुरवजणी अथनसींकल् पात रुा२५.५८ लिची तरतूद 
करण् यात आलीा तथाभप, सदर कनाी रमा यिात माचन, २०१५ मध् ये रमााप् त झालाा कनाी 
उपलब् ाते या अाीन राहून काम माचन, २०१६ पयतं पूणन करण् याच ेकनयो.रत आहेा 
      कायनकारी अलगयींता, सााबाींाभवजगाग, अकोला याीं या लशफारशीींनुसार, अाीिक अलगयींता, 
सााबाींामीं ळ, अकोला कायानलयाचे ददा२८.५.२०१५  या पत्रान् वजये सींबींपात कीं त्रा्दारास या 
कामाची गावजवजाढ गोठवजनू ददनाींक १.३.२०१५ पासून रुा५००/- रमाकतददन रमामाणे दीं  आकारणी 
मींरूर करण् यात आली आहेा 
(३) रमाश् न उद्भवजत नाहीा 

___________ 
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राहाता (जि.अहमदनगर) येथ ेप्रशासि य इमारत बाांधण् याची मागणी 
  

(१०)  १६२८८ (०६-०८-२०१५).   रामी.राधाि ष्ट् ण ववख-ेपाटीि (लशडी), रामी.अलमन पटेि 
(मुांबादेवी) :   सन्माननीय सावफिननि बाांधिाम (सावफिननि उपक्रम वगळून) मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
 (१) राहाता ि.राअहमदनगरस येथ ेरमाशासकीय ामारत बाींाण् याबाबतचा रमास् तावज ददा१५/१०/२०१३ 
रोरी माामहसूल मींत्री याींचेक  ेसादर केला असता कनाी अगावजी स् वजीकारण् यात आला नाही, हे 
खरे आहे काय, 

(२) असल् यास, सदर रमास् तावजास कनाी उपलब् ा करुन देण् यात आला आहे काय, असल् यास, 
ककती कनाी उपलब् ा करुन देण् यात आला आहे, 
(३स तसेच रमाशासकीय ामारत नसल् यामुळे गावज वज खेयायापायायातून येणा-या लोकाींना 
वजेगवजेगळ्या कायानलयात रावजे लागत असल् यामळेु पैसा वज वजेळ खचन होत असल् याने मोयाया 
रमामाणावजर गैरसोय होत आहे, हे खरे आहे काय, 
(४) असल् यास, रमाशासकीय ामारतीसाठी कनाी ता काळ उपलब् ा करुन देण् या या ष्ष ्ीन े
शासनाने कोणती कायनवजाही केली आहे वजा करण् यात येत आहे ? 

रामी. चांद्रिाांत पाटीि (१६-०२-२०१६) : ि१स राहाता िर.ाअहमदनगरस येथ े नवजीन प्रशासकीय 
ामारतीच े बाींाकाम करण् याबातचा रमास् तावज ददा०६ा०१ा२०१४ अन् वजये सावजनरकनक बाींाकाम 
भवजगागास रमााप् त झाला आहेा 
(२)  रमाश् न उद्भवजत नाहीा  
(३) सध् या राहाता येथ े रमाशासकीय ामारत उपलब् ा आहेा परींतु सदरची रागा अपुरी प त 
असल् यान ेनभवजन रमाशासकीय ामारत बाींाण् याचे कनयो.रत आहेा 
(४) उपलब् ा कनाी वज कनकषाींच ेअाीन राहून रमास् तावजास मान् यता देण् याचे कनयो.रत आहेा 
  

___________ 
  

मेळघाट (ता.जि.अमरावती) येथीि अनतदगुफम भागाचा सांपिफ  थेट मखु् याियापयतं व् हावा 
 यािरीता रस् ते बनववण् याच ेिाम सुरु िरण् याबाबत 

  

(११)  १७०२० (३०-०७-२०१५).   प्रा.ववरेंद्र िगताप (धामणगाव रेल्हवे), रामी.अलमन पटेि 
(मुांबादेवी), अॅड.यशोमती ठािूर (नतवसा) :   सन्माननीय सावफिननि बाांधिाम (सावफिननि 
उपक्रम वगळून) मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मेळघा् िताा.राअमरावजतीस येथील अकतदगुनम गागाचा सींपकन  थे् मु यालयापयनत व् हावजा 
याकरीता रस् ते बनभवजण् याचे काम काही वजषानपूवजी सुरु करण् यात आले होते परींतु तदनींतर या 
कामाक  ेदलुनि करण् यात आल् याने या काळात रुन् याच मागानवजर नवजीन रस् त ेतयार करण् याच े
रमाकार सुरु असल् याचे माहे म,े २०१५ मध्ये वजा  या दरम्यान कनदशननास आले, हे खरे आहे 
काय, 
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(२) असल् यास, वजरील पररसरातील ्ेमकी, हरदोली आणण सालई मागानवजर अल् पावजाीत दसु-याींदा 
 ाींबरीकरणाच ेकाम झाले असून या रमाकरणी शासन चौकशी करुन दोषाभपताींवजर कारवजाई करणार 
वजा करीत आहे काय, 
(३) नसल् यास, यामागील भवजलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
रामी. चांद्रिाांत पाटीि (३०-०१-२०१६) : ि१स हे खरे नाहीा 
(२) वज ि३) रमाश् न उद्भवजत नाहीा 

___________ 
 

वालशम जिल्ह ्यातीि मािेगाव-बोरगाांव-आमखेडा-िोडगव् हाण  
प्रजिमाची सुधारणा िरण् याबाबत 

  

(१२)  १७२६७ (३१-०७-२०१५).   रामी.अलमत झनि (ररसोड) :   सन्माननीय सावफिननि 
बाांधिाम (सावफिननि उपक्रम वगळून) मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
 (१) वजालशम .रल् ्यातील मालेगाींवज-बोरगाींवज-आमखे ा-रो गव् हाण या रमामुख .रल् हा मागानच े
ककामीा ८/०० ते ११/०० ची साुारणा करण्याया कामास २०११-१२  या ग् ब कायनक्रमात 
मान् यता ददली आहे, हे खरे आहे काय, 

(२) असल् यास, याच रमा.रमा रस्  यावजरील ककामीा १०/७०० ते १४/०० ची सुाारणा करणे कामास 
नाबा न अींतगनत वज ककामीा ८/०० ते १०/७०० ची सुाारणा करण्याया कामास २०१३  या 
पत्रकात मान् यता ददली आहे, हे खरे आहे काय, 
(३) असल् यास, ग् ब, नाबा न वज अींदारपत्रककय कामे काी पूणन झाली आहेत, 
(४) नसल् यास, भवजलींबाची कारणे काय आहेत ? 

रामी. चांद्रिाांत पाटीि (३०-०१-२०१६) : ि१स नाहीा 
(२) होया 
(३) नाबा न १८ अींतगनत मींरूर असलेले रस्  याच े ककामीा १०/७०० ते ककामीा १४/०० लाींबीतील 
बीाबीाएमा कारपे् वज स् लॅब कल् व् ह न्चे काम पूणन असून ककरकोळ कामे रमागती पथावजर आहेता 
       ककामीा०/० ते ०/५००, ककामीा ३/०० ते ककामीा ३/५०० वज ककामीा ८/०० ते ककामीा 
१०/७०० माील रस्  या या सुाारणेची काम ेमाचन, २०१५ अखेर पूणन झालेली आहेता 
(४) रमाश् न उद्भवजत नाहीा 
 

___________ 
 

ठाणे जिल्ह ्यातीि गारगाई नदीवरीि पुिाच्या उभारणीबाबत 
  

(१३)  १७९३९ (०३-०८-२०१५).   रामी.जितेंद्र आव् हाड (मुांरा ा िळवा), रामी.शलशिाांत लशांदे 
(िोरेगाव), रामी.वैभव वपचड (अिोिे), रामी.भास्िर िाधव (गुहागर), रामी.रमशे िदम (मोहोळ), 
रामी.किसन िथोरे (मुरबाड), रामी.पाांडुरांग बरोरा (शहापूर), रामी.हनमुांत डोळस (माळलशरस) :   
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सन्माननीय सावफिननि बाांधिाम (सावफिननि उपक्रम वगळून) मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
  

(१) ठाणे .रल् ्यातील गारगाई नदीवजरील पुलाची उगारणी करण् या या मागणीसाठी गारगाई 
पुलारवजळ पररसरातील ग्रामस् थाींनी ददनाींक २५ म,े २०१५ रोरी आमरण उपोषण करुन आींदोलन 
केलेले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल् यास, सदर रमाकरणी चौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय आढळून आले वज 
 यानुसार पुला या उगारणीसाठी कोणती कायनवजाही केली वजा करण् यात येत आहे, 
(३) असल् यास, उक् त रमाश् न गाग ि१) माील रमाकरणी करण् यात येत असलेली कायनवजाही अदयाप 
पुणन झालेली नसल् यास,  याची  कारणे काय आहेत, 
(४स  तसेच या पररसरातील नागररकाीं या समस् या सो भवजण् यासींदगानत कोणता पाठपुरावजा केला 
वजा करण् यात येत आहे ? 
(५स नसल्यास, भवजलींबाची कारणे काय आहेत? 
  
रामी. चांद्रिाांत पाटीि (३०-०१-२०१६) : ि१स होया 
(२) गारगाई नदीवजरील नवजीन पुला या कामास रुा ३६२.१२ लि रकमेस मींरूरी लमळाली असून 
कनभवजदा रमााप् त झाल् या असून कनभवजदा .स्वजकृतीची कायनवजाही सुरु आहेा लवजकरच काम हाती 
घेण् यात येईला 
(३) रमाश् न उद्भवजत नाहीा 
(४) सदर या कामाबाबत सतत पाठपुरावजा करुन कामा या बाींाकामास मींरूरी रमााप् त करुन 
घेतली आहेा 
(५) रमाश् न उद्भवजत नाहीा 
  

___________ 
  

पोिादपूर-महाबळेश् वर (जि.सातारा) मागाफवरीि आांबेनळी घाटातीि  
सांरिण िठड्याांची दरुुस्ती िरण्याबाबत 

  

(१४)  १९५३१ (३१-०७-२०१५).   रामी.भरतशेठ गोगाविे (महाड) :   सन्माननीय सावफिननि 
बाांधिाम (सावफिननि उपक्रम वगळून) मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) पोलादपूर-महाबळेश् वजर ि.रासातारास मागानवजरील आींबेनळी घा्ातील सींरिण कठयायाींची 
प झ  झाली असल् याचे नकुतेच ददनाींक २ म,े २०१५ रोरी वजा या सुमारास कनदशननास आले, 
हे खरे आहे काय, 
(२) असल् यास, या मागानवजरील आींबेनळी घा् मागानवजर पोलादपूर शहराला पाणीपुरवजठा करणाऱ्या 
रॅकवजेलवजळील दोन दठकाणी सींरिण कठयायाींची प झ  झाली असल् यामळेु येथील रमावजास 
ाोकादायक झाला आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल् यास, सदर रस्  याची दरुुस् ती करण् याची आणण ाोकादायक दठकाणी मादहतीफलक 
लावजण् याची मागणी सात यान ेरमावजाश् याींक ून वजारींवजार होत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
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(४) असल् यास, याबाबत शासनान ेपाहणी केली आहे काय,  यात काय आढळून आले, 
(५) तदनुसार शासन स् तरावजर काय कायनवजाही करण् यात आली वजा येत आहे, 
(६) नसल् यास, भवजलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
रामी. चांद्रिाांत पाटीि (१२-०२-२०१६) : ि१स अींशतः खरे आहेा 
(२) पोलादपूर शहराला पाणीपुरवजठा करणा-या रॅकवजेल रवजळील सींरिण लगींत ढासळल् याने 
साई पट्टीच े नुकसान झाले होताे तथाभप सदर दठकाणी अपघात ्ाळण् यासाठी तात ीची 
उपाययोरना म् हणून ता पुर या स् वजरुपातील सींरिक दग ी लगींत बाींालेली आहेा  
(३), (४) वज ि५) रमाश् नााीन घा्रस्  यावजर पावजसाळ्यातील अतीवजषृ ्ीमुळे कठ याची प झ  होत 
असतेा सदर मागानची वजेळोवजेळी पाहणी करुन दरुुस्  या करण् यात येताता सदयः.स्थतीत 
घा्रस्  यावजर ाोकादायक दठकाणी मादहतीफलक लावजण् यात आलेले असून पोलादपूर शहरास 
पाणीपुरवजठा करणा-या रॅकवजेलरवजळ कायम स् वजरुपी सींरिक लगींत बाींाण् याच े काम रमागतीत 
असून माचन, २०१६ अखेर पूणन करण् याचे कनयोरन आहेा 
(६) रमाश् न उद्भवजत नाहीा 

___________ 
  

मांगरुळपीर (जि.वालशम) येथीि तळुिापूर येथे सामाजिि न्याय ववभागाच े 
ननवासी आराममशाळा व वसतीग हाच्या बाांधिामात झािेिा गैरव्यवहार 

  

(१५)  २३६३९ (२१-०८-२०१५).   रामी.प्रशाांत बांब (गांगापूर) :   सन्माननीय सावफिननि बाांधिाम 
(सावफिननि उपक्रम वगळून) मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) मींगरुळपीर ि.रावजालशमस येथील तुळरापूर येथ े सामा.रक न्याय भवजगागाच े कनवजासी 
आश्रमशाळा वज वजसतीगहृाचे बाींाकाम कनकृष् झाले असल्याचे माा मींत्री याींनी ददनाींक २५ माचन, 
२०१३ चे लेखी उतरात ददले असून ददनाींक २२ म,े २०१३ या कपात सुचनलेा उतर देताींना 
सींबींपात अपाकाऱ्याींवजर  कारवजाई करण्याचे आश्वजासीत केले आहे, हे  खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, दोषी पाच अपाकारी याींचेवजर झालेल्या बाींाकामातील गैरव्यवजहाराबाबत शासनाने 
कोणती कारवजाई केली वजा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, भवजलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
रामी. चांद्रिाांत पाटीि (१२-०२-२०१६) : ि१स होया 
(२) सींबींपात अपाका-याींवजर दोषारोष कन.श्चत करण् यात आले आहेता 
(३) रमाश् न उद्भवजत नाहीा 
  
 

___________ 
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अबबटघर साठेपाडा (ता.वाडा, जि.पािघर) येथीि रस्त्याच े 
खडीिरण व मिबतूीिरणाबाबत 

  

(१६)  २३९९९ (३०-०७-२०१५).   रामी.पास्िि धनारे (डहाणू) :   सन्माननीय सावफिननि 
बाांधिाम (सावफिननि उपक्रम वगळून) मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) अबब्घर साठेपा ा िताावजा ा, .रापालघरस येथील रस्याच ेख ीकरण वज मरबूतीकरण काम 
न करता रुा८.०० लि सावजनरकनक बाींाकाम भवजगाग याींनी माहे माचन, २०१४ मध्ये रस्ता न 
बनभवजता ठेकेदारास रक्कम देण्यात आली अस े ददनाींक ५ म,े २०१५ रोरी कनदशननास आले 
आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर रमाकरणी शासनान ेचौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय आढळून आले 
आहे, 
(३) असल्यास, सींबींपात अपाकाऱ्याींवजर शासनान ेकोणती कारवजाई केली वजा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, भवजलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
रामी. चांद्रिाांत पाटीि (३०-०१-२०१६) : ि१स नाहीा 
(२) आबब्घर-साठेपा ा ग्राामाा ३५६ वजरील ३७५ मी्र लाींबीचे ख ीकरण वज मरबुतीकरण 
करण्याचे काम चेअरमन शादावजल मरूर कामगार सोसाय्ी, पालघर याींना सन २०१३-१४ मध्ये 
देण्यात आले होताे  सदर काम सन २०१३-१४ मध्ये पूणन झाले असून कामाचे अींकतम देय   
रुा ८,००,०००/- अदा करण्यात आले आहेा 
(३) रमाश्न उद् ावजत नाहीा 
(४) रमाश्न उद् ावजत नाहीा 
  

___________ 
  

सातारा जिल्हहातीि सातारा - िोणांद - बारामती तसचे सातारा-िोरेगाव माण-पांढरपूर  
या रस्त्याांचा समावेश राष्ट्रीय महामागाफत िरण्याबाबत 

  

(१७)  २४७७८ (३०-०७-२०१५).   रामी.शलशिाांत लशांदे (िोरेगाव), रामी.रमशे िदम (मोहोळ), 
रामी.जितेंद्र आव् हाड (मुांरा ा िळवा) :   सन्माननीय सावफिननि बाांधिाम (सावफिननि उपक्रम 
वगळून) मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) सुमारे १ लाख को्ी रुपये खचन करुन देशातील सवजन राययातील रस्याींची कामे करण्याचा 
कें द्र शासनाने नुकताच कनणनय घेतला आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, राययातील या योरनेअींतगनत ककती रस्याींच े रमास्तावज तयार करण्यात आले 
आहेत, यात सातारा .रल््यातील सातारा - लोणींद - बारामती रस्ता तसचे सातारा-कोरेगावज 
माण-पींढरपूर रस्ता याचा समावजशे राषरीय महामागानत करण्यात आला आहे काय, 
(३) असल्यास, याबाबत शासनान ेकोणती कायनवजाही केली वजा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, भवजलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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रामी. चांद्रिाांत पाटीि (१७-०२-२०१६) : ि१स  राय य शासनाक  ेयाबाबत मादहती उपलब् ा झालेली 
नाहीा  
(२) वज ि३) राय यातील रस् ते राष रीय महामागन म् हणून घोभषत करण् यासाठीचे एकूण २२ रमास् तावज 
कें द्रशासनास सादर करण् यात आले आहेत, या सादर रमास् तावजामध् ये सातारा .रल् ्यातील 
सातारा-लोणींद-बारामती आणण माण त ेपींढरपूर मागांचा समावजशे नाहीा तथाभप, कें द्रशासना या 
ददनाींक २१.१०.२०१५ रोरी या पत्रान् वजये त वजतः राष रीय महामागन म् हणून घोभषत झालेल् या 
सातारा-लातूर या ३३८ ककामीा राष रीय महामागानमध् ये सातारा .रल् ्यातील सातारा-कोरेगावज-
म् हसवज  िमाणस हा रस् ता समाभवजष ् आहेा 
      सदर रस्  या या भवजस् ततृ रमाकल् प अहवजाल िDPR) तयार करण् याची कायनवजाही, 
कें द्रशासना या ददनाींक २१.१०.२०१५ रोरी या पत्रान् वजये महाराष र राय य रस् ते भवजकास 
महामीं ळाक  ेसोपभवजण् यात आली आहेा 
(४) रमाश् न उद्भवजत नाहीा 
  

___________ 
  

महादिुा-पांचाळा (ता.रामटेि, जि.नागपूर) मागाफवरीि पूिावर  
पायल्हया टािण्याच्या प्रस्तावाबाबत 

  

(१८)  २५८१३ (१७-०८-२०१५).   रामी.डड मल्हिीिािूफन रेड्डी (रामटेि) :   सन्माननीय 
सावफिननि बाांधिाम (सावफिननि उपक्रम वगळून) मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील    
काय :- 
  

(१स महादलुा-पींचाळा ितााराम्ेक, .रानागपूरस मागानवजरील पूलावजर पायल्या ्ाकण्याचा कोणताही 
रमास्तावज नसल्याच ेमाहे म,े २०१५ या सुमारास कनदशननास आले, हे खरे आहे काय, 
(२स असल्यास, या पलूावजर पाण्याचा रमावजाह रमाचीं  असल्याने तेथ ेपायल्या ्ाकण्याची कनताींत 
गरर असून तशी मागणी तेथील ग्रामस्थाींनी सींबींपात अपाकाऱ्याींक  े केल आहे हे खरे आहे 
काय, 
(३स असल्यास, या मागणीनुसार तसेच या पूलावजरील पाण्याचा रमाचीं  रमावजाह लिात घेता 
पायल्या बाींाण्याबाबत शासनस्तरावजर कोणती कायनवजाही केली वजा करण्यात यत ेआहे, 
(४स अदयाप कोणतीच कायनवजाही केली नसल्यास भवजलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
रामी. चांद्रिाांत पाटीि (१६-०२-२०१६) : ि१स वज ि२स होय, हे खरे आहेा 
(३) वज ि४) रमाश् नााीन काम कनकष, मींरूरी वज कनाी उपलब् ाते या अाीन राहून हाती घेण् याचा 
रमाय न राहीला 
 
  

___________ 
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आददवासी ववद्यार्थयांना वाटण्यात आिेल्हया िोटयवधी रुपयाांच्या लशष्ट्यव त्तीतीि 
गैरव्यवहाराबाबत चौिशी सलमती नेमण्याबाबत 

  

(१९)  २८२१२ (३१-१०-२०१५).   रामी.बळीराम लसरसिर (बाळापूर), रामी.डी.एस.अदहरे (साक्र ), 
रामी.अलमन पटेि (मुांबादेवी), डॉ.सांतोष टाररे् (िळमनुरी), रामी.नसीम खान (चाांददविी), 
रामी.सांग्राम थोपटे (भोर), अॅड.िे.सी.पाडवी (अक्िििुवा), रामी.अस्िम शखे (मािाड पजश्चम), 
रामीमती ददवपिा चव्हाण (बागिाण), रामी.जितेंद्र आव् हाड (मुांरा ा िळवा), रामी.पाांडुरांग बरोरा 
(शहापूर), रामी.सुरेश िाड (ििफत), रामी.किसन िथोरे (मुरबाड), रामी.चांद्रिाांत सोनावणे (चोपडा), 
रामी.हरीभाऊ िावळे (रावेर), रामी.समीर िुणावार (दहांगणघाट), रामी.प्रशाांत ठािूर (पनविे), 
रामी.हसन मुरामीर् (िागि), रामी.नरहरी झझरवाळ (ददांडोरी), डॉ.सतीश (अण्णासाहेब) पाटीि 
(एरांडोि), रामी.वैभव नाईि (िुडाळ), रामी.उन्मशे पाटीि (चाळीसगाव), रामी.गुिाबराव पाटीि 
(िळगाव ग्रामीण), रामी.अिुफन खोतिर (िािना), रामी.सांिय पोतनीस (िलिना), रामी.सुननि राऊत 
(ववक्रोळी), रामी.अननि बाबर (खानापूर), रामी.किशोर पाटीि (पाचोरा), रामी.प्रिाश र्ातपिेर 
(चेंबूर), रामी.चांद्रदीप नरिे (िरवीर) :   सन्माननीय आददवासी वविास मांत्री पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राययातील आददवजासी भवजदयार्थयांना वजा्ण्यात आलेल्या को्यवजाी रुपयाींया 
लशषयवजृतीतील घो्ाळयाची चौकशी करण्यासाठी माामुयमींत्री याींनी िएसआय्ीस चौकशी 
सलमती नेमण्याचे आदेश ददनाींक ३ ऑगस््, २०१५ रोरी वजा या सुमारास ददले आहे, हे खरे 
आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर बोगस भवजदयार्थयांया नावजे को्यवजाी रुपयाींया लशषयवजृतीमध्ये 
गैरव्यवजहार झाला आहे, हे खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, आददवजासी वजसतीगहृातील भवजदयार्थयानंा गोरनासाठी याींया खायात रोख 
रक्कम रमा करण्याबाबत शासनाने कोणती कायनवजाही केली वजा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, भवजलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
रामी. ववष्ट् णु सवरा (०४-०२-२०१६) : ि१स राययातील आददवजासी भवजकास भवजगागामाफन त 
भवजदयार्थयांना देण्यात येणाऱ्या लशषयवजृती वजा्पातील गैरव्यवजहाराया चौकशीसाठी भवजशेष 
चौकशी पथक स्थापन करण्याच े कनदेश माामुयमींत्री महोदयाींनी ददा२३ा०२ा२०१५ रोरीया 
भवजगागाया आढावजा बैठकीत ददले आहेता 
(२) ग पचरोली रमाकल्पाींतगनत महाभवजदयालयाींमाील लशषयवजृती योरनाींया गैरव्यवजहाराबाबत 
रमाकल्प अपाकारी, एका.मक आददवजासी भवजकास रमाकल्प, ग पचरोली याींनी केलेल्या रमााथलमक 
चौकशीत एकूण ९ महाभवजदयालयाींचा रुा२,६०,९०,१८६/- ातक्या रक्कमेचा गैरव्यवजहार उघ कीस 
आलेला आहेा 
(३) वज ि४) आददवजासी वजसकतगहृातील भवजदयार्थयांना गोरनासाठी  याींया खायात रोख रक्कम 
रमा करण्याबाबतचा रमास्तावज सदय:.स्थतीत शासनाया भवजचारापान नाहीा 
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     माा मुयमींत्री महोदयाींया कनदेशास अनसुरून लशषयवजृती वजा्पातील गैरव्यवजहाराया 
चौकशीसाठी गहृ भवजगागाया ददा१५.१.२०१६ या शासन कनणनयान्वजये भवजषेश चौकशी पथकाची 
स्थापना करण्यात आली आहेा 

___________ 
रत्नाधगरी जिल्ह्यातीि वेरविी िोंड (ता.िाांिा) येथे िाखो  

रुपयाांचा डाांबर साठा सापडल्हयाबाबत 
  

(२०)  २८३५९ (२३-१२-२०१५).   रामी.भास्िर िाधव (गुहागर) :   सन्माननीय सावफिननि 
बाांधिाम (सावफिननि उपक्रम वगळून) मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
 ि१स रनापगरी .रल््यातील वजेरवजली कों  िताालाींरास येथे सावजनरकनक बाींाकाम भवजगागाची लाखो 
रुपये ककमतीची  ाींबर साठा केलेली ४२ भपींपे खासगी रागेत साप ल्याची घ्ना माहे ऑक््ोबर, 
२०१५ मध्ये वजा या दरम्यान उघ कीस आली, हे खरे आहे काय, 

ि२स असल्यास, सदर  ाींबराची भपींपे ककयेक मदहने प ून रादहल्यामुळे कालबा्य झाली आहेत, 
हेही खरे आहे काय, 
ि३स असल्यास, यारमाकरणी मुय कायनकारी अलगयींता, सावजनरकनक बाींाकाम भवजगाग याींनी लाींरा 
पोलीस स्थानकात चौकशी अरन दाखल केला आहे, हे खरे आहे काय, 
ि४स असल्यास, सदर रमाकरणी शासनाक ून चौकशी करण्यात आली आहे काय आणण तदनींतर 
तपास होऊन सींबींपाताींवजर कोणती कारवजाई केली वजा करण्यात येत आहे, 
ि५स नसल्यास, भवजलींबाची कारणे काय आहेत ? 

 

रामी. चांद्रिाांत पाटीि (१७-०२-२०१६) : ि१स होय, हे खरे आहेा 
(२) हे खरे नाहीा 
(३) या रमाकरणी खातररमा करण्याकरीता कायनकारी अलगयींता सावजनरकनक बाींाकाम भवजगाग 
याींनी लाींरा पोललसाींक  ेचौकशी अरन दाखल केला आहे हे खरे आहेा 
(४) सदर रमाकरणी पोलीसाींनी केलेल्या चौकशी दरम्यान सदरहू भपींपे सींबींाीत शाखा अलगयींता 
याींनी रस्याया बारूस खारगी रागेत मालकाया सहमतीन े सुरक्षिततेसाठी तापुरया 
स्वजरुपात ठेवजली असल्याचे कनषपन्न झालेले असून या रमाकरणी कारवजाई करण्याचा रमाश्न उद्भवजत 
नाहीा 
(५) रमाश्न उद्भवजत नाहीा 

___________ 
 

इचििरांिी येथीि उपववभागीय िायाफिय इमारतीचा ताबा सावफिननि बाांधिाम ववभाग, 
िोल्हहापूर याांच्यािडून जिल्हहापररषद िोल्हहापूर याांच्यािड ेवगफ िरण्याबाबत 

  

(२१)  २८५१८ (२३-१२-२०१५).   रामी.सुरेश हाळवणिर (इचििरांिी) :   सन्माननीय 
सावफिननि बाांधिाम (सावफिननि उपक्रम वगळून) मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील    
काय :- 
  

ि१)  ाचलकरींरी येथील सध्याची उपभवजगागीय कायानलयाची ामारत िहवजामहल बींगलास 



भवजासा १३१ ि16स 

कायनकारी अलगयींता, सावजनरकनक बाींाकाम भवजगाग, कोल्हापूर याींया ताब्यातून .रल्हापररषद 
कोल्हापूर याींयाक  ेवजगन करण्याची मागणी गेल्या १५ वजषांपासुन रमालींबबत आहे, हे खरे आहे 
काय, 
ि२) असल्यास, १९९२ पासून या रागेत ाचलकरींरी उपभवजगागीय कायानलय सुरु असून रागेया 
मालकीवजर .रल्हा पररषदेक ून हक्क साींपगतला रात असनू ाचलकरींरी शहरात .रल्हापररषदेचे 
कोणतेही कायानलय नसल्यामुळे वज ही रागा मध्यवजती बसस्थानकापासनु रवजळ असल्यामळेु 
तेथे उपभवजगागीय कायानलय सुरु राहणे सोईस्कर ठरणार असल्याने याबाबत तात ीने कनणनय 
घेण्याची भवजनींती रमास्तुत लोकरमाकतकनाी याींनी महसूल मींत्री वज ग्रामभवजकास मींत्री याींयाक  ेमाहे 
रुल,ै २०१५ मध्ये वजा या दरम्यान केली आहे, हे खरे आहे काय, 
ि३स असल्यास, उक्त कनवजेदनाबाबत कोणती कायनवजाही केली वजा करण्यात येत आहे, 
ि४स नसल्यास, भवजलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
रामी. चांद्रिाांत पाटीि (१६-०२-२०१६) : ि१स हे खरे नाहीा 
सदर ामारत ही .रल्हा पररषद कोल्हापूर याींचेक ून ददा २२ा१ा१९९२ पासून तहलसलदार तालुका 
हातकाणींगले याींया ताब्यात देण्यात आली असल्याचे .रल्हा पररषद उपभवजगाग हातकणींगले 
याींनी कळभवजले आहेा 
(२) असे कनवजेदन या भवजगागामध्ये रमााप्त झालेले नाहीा 
(३) रमाश्न उद् ावजत नाहीा 
(४) रमाश्न उद् ावजत नाहीा 
  

___________ 
  

पुणे-बेंगिोर राष्ट्रीय महामागफ क्र.४ वरीि िोल्हहापुर जिल्ह्यातीि किणी  
टोि नािा बांद िरण्याची मागणी 

  

(२२)  २८५२३ (२३-१२-२०१५).   रामी.सुरेश हाळवणिर (इचििरांिी), डॉ.पतांगराव िदम (पिूस 
िडगेाव), रामी.प्रिाश आबबटिर (राधानगरी) :   सन्माननीय सावफिननि बाांधिाम (सावफिननि 
उपक्रम वगळून) मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

ि१स पुणे-बेंगलोर राषरीय महामागन क्रा४ वजरील कोल्हापुर .रल््यातील ककणी ्ोल नाका बींद 
करण्याची मागणी गेल्या अनेक वजषांपासून भवजभवजा स्थाकनक सींघ्नाींनी सावजनरकनक बाींाकाम 
खायाक  ेकेली आहे, हे खरे आहे काय? 
ि२स असल्यास, रायय शासनान े ददा१ रून,२०१५ पासून १२ ्ोल नाके बींद करण्याया वज ५३ 
्ोल नाके अींशत: बींद करण्याया कनणनयामध्ये ककणी ्ोलनाक्याचा समावजशे नाही, हे सुध्दा 
खरे आहे काय? 
ि३स असल्यास, सदर ्ोल नाका बींद करण्याबाबत शासनाची गूलमका काय? 
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रामी. चांद्रिाांत पाटीि (१७-०२-२०१६) :ि१स अशा आशयाचे कोणतेही कनवजेदन रमााप्त न झाल्याच े
पुणे-बेंगलोर राषरीय महामागन क्रा४ या सातारा - कागल ्या ककामीा ५९२/२४० ते ककमीा 
७२५/०० गागातील चौपदरीकरण महामागानचे सवजलतकर महाराषर रायय रस्ते भवजकास महामीं ळ 
याींनी कळभवजले आहेा 
(२) होया 
(३) कें द्र शासनाया रस्ते वजाहतकू वज महामागन मींत्रालय, नवजी ददल्ली याींचेक ील अपासुचना 
ददनाींक ०५ म,े २००५ नुसार ककणी वज तासवज  े्या दठकाणी पथकर आकारणी चालू असल्याचे 
सातारा ते कागल ्या चौपदरीकरण महामागानचे सवजलतकर महाराषर रायय रस्ते भवजकास 
महामीं ह याींनी कळभवजले आहेा 
  

___________ 
  

िोल्हहापूर जिल्ह्यात रेल्हव ेओव्हर रा ीि बाांधणेबाबत 
  

(२३)  २८५३० (२३-१२-२०१५).   रामी.सुरेश हाळवणिर (इचििरांिी) :  सन्माननीय सावफिननि 
बाांधिाम (सावफिननि उपक्रम वगळून) मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

ि१स कोल्हापूर-लमरर रेल्वज े मागानवजर अकतग्रे-ाचलकरींरी रमा.रमा २५ वजर अकतग्र-ेाचलकरींरी 
रमा.रमा 25 वजर अकतग्र े गावजारवजळ आणण हातकणींगले-ाचलकरींरी रस्ता राामाा१२६ वजर 
हातकणींगले गावजारवजळ १ लि/३ ्ीव्हीय ु पेिा रास्त वजाहतूक असल्यान े कॉस्् शअेररींग 
बेलससवजर रेल्वजे ओव्हर ब्रीर बाींाणेबाबत कायनकारी अलगयींता, सावजनरकनक बाींाकाम, कोल्हापूर 
याींनी मुय पूल अलगयींता, मध्य रेल्वजे, मुींबई याींना पत्र क्रापीबी/प्लॅकनींग/आयओबी-
आरयुबी/३५७/२०१०, ददा१९/०१/२०१० अन्वजये रमास्तावज सादर केला आहे, हे खरे आहे काय, 
ि२स असल्यास, उक्त मागानवजर रमाचीं  वजाहतकू असून रेल्वज े क्रॉलसींगवजर अनेक अपघात घ ले 
असल्यामळेु सदर रेल्वजे ओव्हर ब्रीरचे बाींाकाम वजरीत पूणन होणेबाबत शासनाने कोणती 
कायनवजाही केली वजा करण्यात येत आहे ? 
  
रामी. चांद्रिाांत पाटीि (१६-०२-२०१६) : ि१स नाहीा 
अपािक अलगयींता, सा,बाींा मीं ळ, कोल्हापूर याींनी मुय पलू अलगयींता, मध्य रेल्वज,े मुींबई 
याींना पत्र क्रा पीबी/प्लॅकनींग/आयओबी आरयुबी/३५७/२०१०, ददा १९/०१/२०१० अन्वजये रमास्तावज 
सादर केला आहेा 
(२) रमाश्नाींककत रेल्वज ेक्रॉलसींगवजर अपघात झालेले नसल्याच ेपोलीस भवजगागान ेरमामाणणत केलेेेे े
आहेा रमास्तुत पुलाची कामे मींरुरी कनाी कनकष वज रमाााान्य क्रमानसुार वज रेल्वजेया मींरूरीनींतर 
हाती घेण्याच ेकनयोरन आहेा 
 
  

___________ 
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ननर्ाड तािुक्यातीि नाांदरु मधमेश्वर अभयारण्यािड ेिाणा-या  
रस्त्याांसाठी ननधी उपिब्ध िरुन देण्याबाबत 

  

(२४)  २८६५७ (२३-१२-२०१५).   रामी.अननि िदम (ननर्ाड) :   सन्माननीय सावफिननि 
बाांधिाम (सावफिननि उपक्रम वगळून) मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
 (१स महाराषरात पयन् नास चालना लमळावजी म्हणुन २००६ साली पयन् न ाोरण तयार करुन 
सावजनरकनक बाींाकाम वज ातर पायागुत सुभवजाा देणा-या यींत्रणाींया वजाभषनक बरे्या ५ ्क् के 
कनाी पयन् नासाठी पायागतु सुभवजाा उपलब्ा करुन देण्यासाठी खचन करणे बींानकारक करण्यात 
आलेले आहे,  हे खरे आहे काय, 

(२स ददनाींक ०७ सप् े्ंबर, २०१५ रोरी माा व्यवजस्थापकीय सींचालक,  एमा ्ीा ीासीा याींनी लेखी 
पत्रान्वजये पयन् न  ाोरणाचा सींदगन देऊन कनफा  तालुक्यातील  पयन् न स्थळ असणा-या नाींदरु 
मामेश्वजर अगयारण्याक  े राणा-या रस्याींसाठी कनाी उपलब्ा करुन देण्याची भवजनींती माा 
सपचवज िरस्तेस वज माा .रल्हापाकारी ,नालशक याींयाक  े या सुमारास केलेली आहे, हे ही खरे 
आहे काय, 
(३स असल्यास, ्या अनुषींगाने कोणती कायनवजाही केली वजा करण्यात येत आहे, 
(४स नसल्यास, भवजलींबाची कारणे काय आहेत ? 

रामी. चांद्रिाांत पाटीि (१६-०२-२०१६) : ि१स होय, हे खरे आहेा 
(२) रमास् तुत रमाकरणी मााव् यवजस् थापकीय सींचालक, एमा्ीा ीासीा याींचे ददा७.१०.२०१५ चे पत्र 
शासनास रमााप् त झाले आहेा 
(३) वज ि४) भवजषयाींककत रस्  याींचे कामा या अनुषींगाने सवजेिण वज अींदारपत्रके तयार करण् याच े
काम रमागतीत आहेा सदर काम मींरूरी वज कनाी या उपलब् ाते या अपान राहून हाती घेण् याचा 
रमाय न राहीला 

___________ 
  

अचिपूर मतदार सांघातीि रस्त ेव पुिाांच्या िामाांना मांिुरी देण्याबाबत 
  

(२५)  २८८९२ (२३-१२-२०१५).   रामी.ओमप्रिाश ऊर्फ  बच्चू िडू (अचिपूर) :   सन्माननीय 
सावफिननि बाांधिाम (सावफिननि उपक्रम वगळून) मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील    
काय :- 
  

(१) अचलपूर  मतदार सींघातील  रस्ते  वज  पुलाींया  कामाींना  तात ीने मींरुरी न ददल्यास  
आींदोलन करण्याचा ाशारा स्थाकनक भवजाानसगा सदस्य अचलपरू याींनी ददनाींक १६ रून, 
२०१५  रोरी वजा या सुमारास शासनास ददला आहे, हे खरे आहे काय, 
(२स  असल्यास,  शासनाने याबाबत कोणती कायनवजाही केली वजा करण्यात येत आहे, 
(३स   नसल्यास, भवजलींबाची  कारणे काय आहेत ?  
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रामी. चांद्रिाांत पाटीि (१६-०२-२०१६) : ि१स होय, हे खरे आहेा 
(२) वज ि३) अमरावजती .रल््यतील अचलपूर मतदारसींघातील खालील नमूद काम ेमींरूर आहेता 
(i) चाींदरूबारार-परतवजा ा रस्याया ककामीा १७५/०० ते १७७/०० मध्ये सुाारणा करणे, 
(ii) रारूरा ते बलेोरा रस्याया ककामीा ११/०० त े१६/०० मध्ये साुारणा करणे, 
िiii) रारूरा त ेबेलोरा रस्याया ककामीा २७/०० ते २८/०० मध्ये साुारणा करणे, 
(iv) पचींचोली-बेलोरा रस्ता रमा.रमा २८ ककामीा ४/५०० ते ७/०० या रस्याची सुाारणा करणे,     

उवजनरीत रस्ते वज पुलाींची काम ेमींरूरी, कनकष वज कनाीया उपलब्ातते अपान राहून 
हाती घेण्याचा रमायन राहीला 
  

___________ 
  

रुां झा (ता.पाांढरिवडा, जि.यवतमाळ) येथीि पिुाची दरुुस्ती िरण्याबाबत 
  

(२६)  २९४१९ (२३-१२-२०१५).   रामी.गोपािदास अग्रवाि (गोंददया), रामी.अलमन पटेि (मुांबादेवी), 
रामी.अस्िम शेख (मािाड पजश्चम), रामी.नसीम खान (चाांददविी), अॅड.यशोमती ठािूर 
(नतवसा) :   सन्माननीय सावफिननि बाांधिाम (सावफिननि उपक्रम वगळून) मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) रुींझा िताापाींढरकवज ा, .रायवजतमाळस येथील बब्र्ीशकालीन पुलाींची ददुनशा झाली असुन  
वजारींवजार होणाऱ्या अपघाताची घ्ना ्ाळण्यासाठी या पुलाची तात ीने दरुुस्ती करण्याची 
आवजश्यकता असल्याचे माहे ऑगस््, २०१५ मध्ये वजा या दरम्यान कनदशननास आले आहे हे 
खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर पुलाची तात ीने दरुुस्ती करण्याबाबत शासनाने कोणती कायनवजाही केली वजा 
करण्यात येत आहे 
(३) नसल्यास, भवजलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
रामी. चांद्रिाांत पाटीि (१६-०२-२०१६) : ि१स हे खरे नाहीा 
पुलाचा पषृठगाग खराब झाला होताा सदय:.स्थतीत पलुाचा पषृठगाग दरुुस्त करण्यात आला 
असून पुल वजाहतकूीस योग्य आहेा 
(२) सदर पुलावजरुन अपघात होऊ नयेत याकररता सींरिण लगींत बाींाण्याच े काम कनाी वज 
कनकषाया अपान राहुन हाती घेण्याचे कनयोरन आहेा 
(३) रमाश्न उद् ावजत नाहीा 

___________ 
  

साांगिी-िोल्हहापूर मागाफवरीि चौपदरीिरणाचे िाम अपुणफ असल्हयाबाबत 
  

(२७)  २९४८८ (२२-१२-२०१५).   रामी.प र्थ वीराि चव्हाण (िराड दक्षिण), रामी.नसीम खान 
(चाांददविी), रामी.अलमन पटेि (मुांबादेवी), रामी.अलमत वविासराव देशमुख (िातूर शहर), 
रामी.उल्हहास पाटीि (लशरोळ), रामी.धनिांय (सधुीर) गाडगीळ (साांगिी) :   सन्माननीय 



भवजासा १३१ ि20स 

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

(१) वजाढया अपघाताची माललका कमी करण्यासाठी रस्त े भवजकास रमाकल्पाींतगनत सदया सुरु 
असलेल्या साींगली-कोल्हापूर मागानवजरील चौपदरीकरणाचे काम  ७५ ्क्के पुणन झाले असून 
रादहलेल् या २५  ्क्कयाींमध्ये रमाामुयाने उया ाणपुलाींची कामे रेंगाळलेली असल्याच े        
माहे सप् े्ंबर, २०१५ मध्ये वजा या दरम्यान कनदशननास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त काम अयींत मींदगतीने सुरु असल्यान ेवजाहतकुीची कों ी कनमानण झाली, हे 
खरे आहे काय, 
(३) तसेच हा ठेका र्द  करुन या रस्याचे काम राषरीय महामागानतून वज सहापदरी करण्याच े
रमास्ताभवजत आहे हेही खरे आहे काय , 
(४) असल्यास, सदर कामे रेंगाळण्याची कारणे काय आहेत वज याबाबत शासनाने  चौकशी केली 
आहे काय, यात काय आढळून आले, 
(५) नसल्यास, भवजलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
रामी. चांद्रिाांत पाटीि (१६-०२-२०१६) : ि१स वज ि२स अींशत: खरे आहेा 
(३) नाहीा 
(४) गूसींपादन तसचे स्थाकनक नागररकाींया कामाींया वजावज बदलाया मागणीनसुार कामाची 
गती मींद राहीली आहेा 
(५) रमाश्न उद् ावजत नाहीा 

___________ 
  

रायगड जिल्ह्यातीि (ता.ििफत) राज्यमागफ रस्त्यावरीि चाांदई येथीि उल्हहास  
नदीवरीि पुिावरून िाणे धोिादायि झािे असल्हयाबाबत 

  

(२८)  २९७०० (२२-१२-२०१५).   रामी.अलमन पटेि (मुांबादेवी), रामी.नसीम खान (चाांददविी), 
प्रा.वषाफ गायिवाड (धारावी), रामी.अस्िम शेख (मािाड पजश्चम), रामी.भाऊसाहेब िाांबळे 
(रामीरामपूर), रामी.िािीदास िोळांबिर (वडाळा) :   सन्माननीय सावफिननि बाांधिाम 
(सावफिननि उपक्रम वगळून) मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) रायग  .रल््यातील ितााकरनतस राययमागन रस्यावजरील चाींदई येथील उल्हास नदीवजरील 
पुलावजरून राणे ाोकादायक झाले असल्याचे माहे ऑगस््, २०१५ मध्ये वजा यासुमारास 
कनदशननास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त पुलाची दरुुस्ती वजेळीच न केल्यास अपघाताची लगती कनमानण झाली आहे 
हे पाहता शासनान ेकोणती कायनवजाही केली वजा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, भवजलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
 
  



भवजासा १३१ ि21स 

रामी. चांद्रिाांत पाटीि (१६-०२-२०१६) : ि१स अींशत: खरे आहेा 
(२) सदर पुलाया वजेअरीींग को्वजर प लेले खया  े  ाींबरान े गरुन पूल वजाहतुकीस सु.स्थतीत 
ठेवजण्यात आलेला आहेा  पूलावजरुन वजाहतूक सुरळीतपणे सुरु आहेा 
(३) रमाश्न उद् ावजत नाहीा 

___________ 
  

िराड (जि.सातारा) तािुक्यात ढेबेवाडी रस्ता चौपदरीिरणाबाबत 
  

(२९)  ३०५२७ (२२-१२-२०१५).   रामी.ियिुमार गोरे (माण), रामी.अलमन पटेि (मुांबादेवी), 
रामी.सांग्राम थोपटे (भोर) :   सन्माननीय सावफिननि बाांधिाम (सावफिननि उपक्रम वगळून) 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१स करा  ि.रासातारास तालुक्यात ढेबेवजा ी रस्ता चौपदरीकरणाच े काम मोयाया गतीने सुरू 
आहेा फणसेमळा पररसरात काम सूरू असून बाींाकाम ह्द ीत भवजदहर आल्याने मोठा पेच कनमानण 
झाला आहे, पाच भपढयाची भवजदहर असून ती बुरल्यास सींबींपात शतेकऱ्याची मोठी हानी होणार 
असल्याच ेमाहे सप् े्ंबर, २०१५  मध्ये वजा या दरम्यान कनदशननास आले आहे, हे खरे आहे 
काय, 
(२स असल्यास, ही भवजदहर बुरभवजल्यास सींबींपात शेतकऱ्याला नकुसान गरपाई देण्याबाबत 
शासनाने कोणती कायनवजाही केली वजा करण्यात येत आहे, 
(३स नसल्यास, भवजलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
रामी. चांद्रिाांत पाटीि (१२-०२-२०१६) : ि१स अींशत: खरे आहेा 
रमाश्नाींककत रस्याया चौपदरीकरणाचे काम हे अ.स्तवजातील शासकीय मालकीया रमीनीवजर 
२४ा४० मी्र रुीं दीमध्ये करण्यात येत असून कणसमेळा येथील सदर भवजहीरीचा सुमारे २/३ गाग 
हा उपरोक्त २४ा४० मी्र रुीं दीमध्ये येतोा 
(२) तथाभप, सदर भवजहीरीचा पनुवजानपर करण्याया ष्ष्ीन े सींबींपात शेतकऱ्याींया सहमतीन े
रस्याया ह्द ीबाहेरील गागामध्ये १२०० मीा मी व्यासाचा सछीद्र पाईप बसभवजण्याच ेकनयोरन 
आहेा सबब, यारमाकरणी नुकसान गरपाई देण्याचा रमाश्न उद् ावजत नाहीा 
(३) रमाश्न उद् ावजत नाहीा 

___________ 
  

सातारा जिल्ह्यातनू िाणारा राष्ट् रीय महामागफ क्रमाांि ४ वरीि मािगाांव येथीि  
रस् त् यावरीि उरमोडी नदीवर उां च पुि बाांधण् याबाबत 

  

(३०)  ३०५४० (२२-१२-२०१५).   रामी.शामराव ऊर्फ  बाळासाहेब पाटीि (िराड उत्तर) :   
सन्माननीय सावफिननि बाांधिाम (सावफिननि उपक्रम वगळून) मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
(१) सातारा .रल््यातून राणारा राष रीय महामागन क्रमाींक ४ वजरील  मारगाींवज  येथील 
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रस्  यावजरील उरमो ी नदीवजर उींच पुल बाींाण् यासाठी नाबा न २१ मध् ये समावजेश करुन कनाी 
उपलब् ा करण् याची मागणी माासावजनरकनक बाींाकाम मींत्री याींचके  े स् थाकनक लोकरमाकतकनाीींनी 
ददनाींक ११ रुल,ै २०१५ रोरी वजा  यासुमारास केली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल् यास, उक् त मागणी या अनुषींगान ेशासनान ेकोणती कायनवजाही केली वजा करण् यात येत 
आहे, 
(३) नसल् यास, भवजलींबाची कारणे काय आहेत ? 

रामी. चांद्रिाांत पाटीि (१६-०२-२०१६) : ि१स होय, हे खरे आहेा 
(२) वज ि३) भवजषयाींककत पुलाच ेकाम कनकष, मींरूरी वज कनाीया उपलब्ातेया अपान राहून 
हाती घेण्याचा रमायन राहीला 
  

___________ 
  

रत् नाधगरी जिल्ह्यातीि (ता.खेड) िशेडी घाटात भूयारी  
मागफ िाढण् याच्या प्रिांबबत िामाबाबत 

  

(३१)  ३०७११ (२२-१२-२०१५).   रामी.िािीदास िोळांबिर (वडाळा), रामी.अलमन पटेि (मुांबादेवी), 
रामी.अस्िम शेख (मािाड पजश्चम), रामी.ददिीप वळस-ेपाटीि (आांबेगाव) :   सन्माननीय 
सावफिननि बाांधिाम (सावफिननि उपक्रम वगळून) मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील    
काय :- 
 (१) र नापगरी .रल््यातील ितााखे स कशे ी घा्ात बोगदा काढण् याची चचान सुरु असली तरी 
रमा यिात मात्र याबाबत कोणतीच कायनवजाही करण् यात येत नसल् याच ेमाहे ऑगस् ्, २०१५ मध्ये 
वजा  या दरम्यान कनदशननास आले आहे, हे खरे आहे काय, 

(२) असल् यास, राष रीय महामागान या चौपदरीकरणा या रमाकक्रयेत य या गावजाींतून हा रस्ता तयार 
करण् यात येणार आहे  या गावजाींतील मोरणी पूणन झाल् याचे गासभवजण् यात येत असले तरी कशे ी 
गावजातील मोरणी मात्र अदयाप पुणन झालेली नसल् याने उक् त महामागन चौपदरीकरण 
होण् याकरीता अ सर ठरत आहे हे पाहता शासनान ेकोणती कायनवजाही केली वजा करण्यात येत 
आहे, 
(३) नसल् यास, भवजलींबाची कारणे काय आहेत ? 

  
रामी. चांद्रिाांत पाटीि (१७-०२-२०१६) : ि१स नाहीा 
ाींद्रापूर िककामीा ८४/००स त े झाराप ि४५०/१७०स गागाया चौपदरीकरणाकरीता कें द्र  शासनान े
ददनाींक २१ा०६ा२०१३ रोरी पत्रान्वजये तवजत: मींरूरी ददली आहेा यात कशे ी िककामीा १५४/३००स 
येथे १ा७२ ककामीा लाींबीचा बोगदा रमास्ताभवजत आहेा सदर चौपदरीकरणाया ससुाध्यता 
अहवजालाया आाारे गूसींपादनाची रमाकक्रया सुरु आहेा गूसींपादन झाल्यानींतरच कनभवजदा रमाकक्रया 
सुरु करण्यात येईला 
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(२) वज ि३) कशे ी घा्ामाील बोगदयाची पोचमागानसह एकूण लाींबी ९.०० ककामीा असनु 
चौपरीकरणाकरीता गूसींपादनाची ३(a) ची अपासूचना कें द्र शासनान ेददा७ा१ा२०१४ रोरी रमालसध्द 
केली आहेा यानुसार माणगावज वज महा  तालुक्याची ३(a) ची अपासूचना ददा२६.११.२०१५ रोरी 
रमालसध्द झाली असून ती रमालसध्द झाली असून ती रमालसध्द करण्याची कायनवजाही रमागतीत आहेा 
पोलादपूर तालुक्यातील गावजाींची सींयुक्त मोरणी रमागतीत आहेा कशे ी बोगदयामाील ११ 
गावजाींच ेगूसींपादन होणार आहेा यापैकी रायग  .रल््यातील ९ गावजाींची सींयुक्त मोरणी पूणन 
झाली असून, रनापगरी .रल््यामाील २ गावजाींची सींयुक्त मोरणी रमागतीपथावजर आहेा 
  

___________ 
  

िातुर जिल्ह्यातीि िळिोट येथे शासि य ववरामामग ह मांिूर िरणेबाबत 
  

(३२)  ३०७९८ (२२-१२-२०१५).   रामी.सुधािर भािेराव (उदगीर) :   सन्माननीय सावफिननि 
बाांधिाम (सावफिननि उपक्रम वगळून) मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१स लातुर .रल््यातील रळको् हा नवजीन तालुका होवजून १५ वजषे झाली यामळेु यादठकाणी 
सावजनरकनक बाींाकाम भवजगागाच े शासकीय भवजश्रामगहृ मींरूर करावजे यासाठी लोकरमाकतकनाीनी 
मागणी केली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२स असल्यास, भवजश्रामगहृ मींरूरीसाठी शासन काय उपाययोरना करणार आहे, 
(३स असल्यास, भवजश्रामगहृ मींरूरीसाठी लागणारा कायनकाळ शासनान ेस्पष् करावजा, 
(४स नसल्यास, भवजलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
रामी. चांद्रिाांत पाटीि (१६-०२-२०१६) : ि१स हे खरे आहेा 
(२), (३) वज ि४) राययात नवजीन भवजश्रामगहेृ बाींाण्यात येऊ नयेत असा कनणनय ददा १८.०१.२००२ 
या मींत्रीमीं ळ बैठकीत घेण्यात आला आहेा यामुळे रमाश्नााीन दठकाणी भवजश्रामगहृाच े
बाींाकामास मींरूरी देणे शक्य होऊ शकत नाहीा 
  

___________ 
  

नेरळ (ता.ििफत, जि.रायगड) येथीि नेरळ रेल्हवे स्थानिािा िागून  
असिेल्हया पुिाचे िाम ननि ष्ट्ट दिाफचे झाल्हयाबाबत 

  

(३३)  ३१२३९ (२२-१२-२०१५).   रामी.अलमन पटेि (मुांबादेवी), रामी.अस्िम शखे (मािाड पजश्चम), 
रामी.नसीम खान (चाांददविी) :   सन्माननीय सावफिननि बाांधिाम (सावफिननि उपक्रम वगळून) 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) नेरळ तााकरनत .रारायग  येथील नेरळ रेल्वजे स्थानकाला लागून असलेल्या पुलाचे नव्याने 
सहा मदहन्याींपूवजीच सावजनरकनक बाींाकाम खायाक ून बाींाकाम करण्यात आले असून सहा 
मदहन्यातच पुलाया लोखीं ी सळ्या बाहेर आल्या असल्याचे माहे ऑगस््, २०१५ मध्ये वजा या 
दरम्यान कनदशननास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, या लोखीं ी सळ्याींमुळे वजाहनाींचे ्ायर वजारींवजार पींक्चर होत असल्यान े
वजाहनाचालकाींना आपथनक हानी होत आहे तसेच काही रमासींगी अपघात सष्श्य .स्थती कनमानण 
होत याबाबत शासनान ेकोणती कायनवजाही करणार वजा करीत आहे काय, 
(३) नसल्यास, भवजलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
रामी. चांद्रिाांत पाटीि (१६-०२-२०१६) : ि१स होया 
(२) सदर पुलाया वजेअररींग कोसनवजर प लेले खया  ेताकाळ लसमें् कााँक्री्न ेगरण्यात आलेले 
असून पुल वजाहतकुीस सु.स्थतीत ठेवजण्यात आलेला आहेा 
(३) रमाश्न उद् ावजत नाहीा 
  

___________ 
  

खािापूर तािुक्यातीि (जि.रायगड) सावरोिी ते इसाबार्ाटा  
या रस्त्याची दरुावस्था झाल्हयाबाबत 

  

(३४)  ३३५३५ (२२-१२-२०१५).   रामी.सुरेश िाड (ििफत), रामी.जितेंद्र आव् हाड (मुांरा ा िळवा), 
रामी.पाांडुरांग बरोरा (शहापूर), रामी.किसन िथोरे (मुरबाड), रामी.हसन मुरामीर् (िागि) :   
सन्माननीय सावफिननि बाांधिाम (सावफिननि उपक्रम वगळून) मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
  

(१) खालापूर तालुक्यातील ि.रारायग स सावजरोली ते ासाबाफा्ा हा रस्ता म,े २०१५ मध्ये 
नुतनीकरण करुनही माहे रून, २०१५ मध्ये वजा या दरम्यान प लेल्या पावजसात रस्याची 
दरुावजस्था होवजून मोठे खया  ेप ले आहेत, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, या पररसरात मोठमोठे कारखाने असल्यामुळे अवजर  वजाहनाींया वजाहतकुीमळेु 
तेथील भवजदयाथी, रुगणाींना शाळेत वज दवजाखान्यात  या रस्यावजरुन ये-रा करताना त्रास सहन 
करावजा लागत आहे, हेही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, रमाश्न गाग ि१) बाबत चौकशी केली आहे काय, 
(४) असल्यास, रमाश्न गाग १ माील रस्ता नुतनीकरण होवजून दोन मदहन्यात खराब होण्याची 
कारणे काय आहेत तसचे रस्याची दरुावजस्था होण्यासाठी कारणीगूत असणाऱ्या ठेकेदारावजर 
कोणती कारवजाई केली वजा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, भवजलींबाची कारणे काय आहेत  ? 
  
रामी. चांद्रिाांत पाटीि (१६-०२-२०१६) :ि१स होया 
(२) सावजरोली ते ासाींबाफा्ा या रस्यावजर रुल,ै २०१५ या अकतवजषृ्ीमुळे खया  े प ले होताे 
तथाभप सदरचे खया  े ख ी वज ग्री्ने गरण्यात येऊन रस्ता वजाहतुकीस सु.स्थतीत ठेवजण्यात 
आलेला आहेा 
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(३), (४) वज ि५) सदर रस्यावजर .रओसेलने मरबुतीकरण वज  ाींबरीकरणाच ेकाम सावजरोली त े
ाींसाबेफा्ा या गागात रमाायोपगक तवजावजर हाती घेण्यात आले होतेा परींत ु सदरचा रमायोग 
यशस्वजी न झाल्यामळेु सदरच ेलाींबीत रस्ता िकतग्रस्त झाला होताा दिता वज गुण कनयींत्रण 
मीं ळ, कोकणगवजन वज भवजगाग रमामुख, स्थापय अलगयाींबत्रकी भवजगाग, व्हीरे्ीआय, मुींबई 
याींयामाफन त सदर काम खराब झाल्याब्द ल कारणामाींसा वज  यावजरील उपाययोरना 
सुचभवजण्याचे काम रमागतीपथावजर आहेा सदर कनषकषन वज लशफारशी रमााप्त झाल्यावजर यानुसार 
योग्य कायनवजाही करण्याच ेकनयोरन आहेा 

___________ 
  

रायगड जिल्ह्यातीि नेरळ-माथेरान घाट रस्त्यावरीि नाांगरझखांडी  
िवळीि वळणावर रस् ता खचल्ह याबाबत 

  

(३५)  ३३५३७ (२२-१२-२०१५).   रामी.सुरेश िाड (ििफत), रामी.जितेंद्र आव् हाड (मुांरा ा िळवा), 
रामी.पाांडुरांग बरोरा (शहापूर), रामी.हसन मरुामीर् (िागि), रामी.किसन िथोरे (मुरबाड) :   
सन्माननीय सावफिननि बाांधिाम (सावफिननि उपक्रम वगळून) मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
  

(१) रायग  .रल््यातील नेरळ-माथेरान घा् रस्यावजरील नाींगरणखीं ी रवजळील वजळणावजर माहे 
रुल,ै २०१५ मध्ये वजा या सुमारास रस्ता खचला, हे खरे आहे काय, 
(२) असल् यास, हा घा् रस् ता खचल् यान े अशा गींगीर परर.स्थतीमुळे या रस्  यावजरुन रमावजास 
करताना मोठा अपघात  होण् याची दा् शक् यता कनमानण झाली आहे, हे ही खरे आहे काय,  
(३) असल् यास, याबाबत शासनान ेकोणती तात ीची दरुुस् ती केली वजा करण् यात येत आहे, 
(४) नसल् यास, भवजलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
रामी. चांद्रिाांत पाटीि (१६-०२-२०१६) : ि१स होया 
(२) वज ि३) रुलै, २०१४ या अकतवजषृ्ीमुळे माथेरान घा् रस्यावजरील ककमीा १/४०० वज २/५०० 
या दोन दठकाणी रस्ता दरीक ील बारसू खचला होताा तात ीची उपाययोरना म्हणून सदर 
दठकाणी  सींरिक लगींतीचे काम ऑक््ोबर, २०१४ मध्ये पूणन करण्यात आले आहेा 
      ककामीा २/७०० या दठकाणी सींरिक लगींतीचे काम रमागतीत असुन माचन, २०१६ अखेर 
पुणन करण्याच ेकनयोरन आहेा सदय.स्थतीत रस्यावजरुन वजाहतकू सरुळीत चाल ूआहेा 
(४) रमाश्न उद् ावजत नाहीा 

___________ 
 

लसांधुदगुफ व िोल्ह हापूर या दोन जिल्ह्याांना िोडणारा घोटगे-सोनवड े 
घाट मागाफच ेिाम पूणफ िरण्याबाबत 

  

(३६)  ३४६२६ (२२-१२-२०१५).   रामी.वैभव नाईि (िुडाळ) :   सन्माननीय सावफिननि 
बाांधिाम (सावफिननि उपक्रम वगळून) मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) लसींाुदगुन  वज कोल् हापूर या दोन .रल््याींना रो णाऱ्या घो्गे-सोनवज  ेघा् मागन करण्यात 
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यावजा म्हणून या पररसरातील ग्रामस्थाींनी मागील ३५ वजषानहून अपाक कालावजाीपासून 
सातयाने लेखी कनवजेदनादवजारे रमायि गे् घेवजून आींदोलने करुन मागणी केली असतानाही 
याक  ेशासनाचे राणीवजपूवजनक दलुनि झाल्याने ददनाींक १६ ऑक््ोबर, २०१५ रोरी पुन्हा सोनवज  े
घा् मागानसाठी सोनवज  े पींचकृषी कोल्हापूर येथील ग्रामस्थाींनी कणकवजली येथील सावजनरकनक 
बाींाकाम भवजगागाया कायानलयासमोर ारणे ारण्याचा कायनक्रम करुन शासनाला ाशारा ददला 
आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास,घो्गे-सोनवज  ेघा् मागानया उगारणीया कामास भवजलींब होण्याची सवजनसााारण 
कारणे काय आहेत, 
(३) सदरहू घो्गे-सोनवज  ेघा् मागानचे काम भवजनाभवजलींब हाती घेवजनू ते लवजकरात लवजकर पूणन 
होण्याया ष्ष्ीन ेशासनान ेकोणती कारवजाई केली वजा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास,भवजलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
रामी. चांद्रिाांत पाटीि (१६-०२-२०१६) : ि१स लसींाुदगुन वज कोल्हापूर या दोन .रल््याींना रो णाऱ्या 
घो्गे सोनवज  ेघा् मागन करण्याबाबत शासनाचे राणवजीपूवजन दलुनि  झाल्याची बाब खरी नाहीा 
तथाभप, ददनाींक १५/१०/२०१५ रोरी कणकवजली ग्रामस्थाींनी सावजनरकनक बाींाकाम भवजगागाया 
कायानलयासमोर ारणे ारण्याचा कायनक्रम केला, हे खरे आहेा 
(२) सदर घा् रस्यामध्ये वजनरमीन, खारगी रमीन तसेच वजनसींज्ञेखालील रलमन वज 
रााानगरी अगयारण्याचा पररसर येत असल्याने सदरहू कामासाठी आवजश्यक पूवजन परवजानग्या 
रमााप्त करुन घेण्याची कायनवजाही रमागतीत आहेा यास्तवज या कामास भवजलींब लागत आहेा 
(३) सदर घा् रस्याया लसींाुदगुन .रल््यातील ५ ककामीा लाींबीया बाींाकामाकररता रुा ५०० 
लि रकमेच ेकाम अथनसींकल्पात समाभवजष् करण्यात आले आहे वज यासाठी सन २०१५-१६ या 
आपथनक वजषानसाठी रुा १६१.६२ लि ातकी तरतूद करण्यात आली आहेा घा् रस्याची आखणी 
वजन रलमनीतनू रात असल्यान ेवजनभवजगागाची परवजानगी लमळण्यासाठीचा रमास्तावज वजन भवजगागास 
सादर करण्यात आला आहेा 
(४) रमास्तावजास आवजश्यक ते गूसींपादन करण्यासाठी वजळे लागत असल्याने कामास भवजलींब लागत 
आहेा 
  

___________ 
  

अांिनलसांगी (ता.जि.अमरावती) येथीि बबल्हदोरी नाल्हयावरीि पूिाच्या बाांधिामाबाबत 
  

(३७)  ३४९०८ (२२-१२-२०१५).   प्रा.ववरेंद्र िगताप (धामणगाव रेल्हवे), रामी.अलमन पटेि 
(मुांबादेवी) :   सन्माननीय सावफिननि बाांधिाम (सावफिननि उपक्रम वगळून) मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) अींरनलसींगी िताा.राअमरावजतीस येथील बबल्दोरी नाल्यावजरील पलूावजरुन कायम पाणी वजाहत 
असल्याने तो .रवजघेणा झाला असल्याने याबाबत आवजश्यक कायनवजाही करण्याबाबत अनके 
भवजनींया सींबींपाताींक  ेकरुनही शासनाने याबाबत आवजश्यक कायनवजाही केली नसल्याने कनरपराा 
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नागररकाींना आपले रीवज गमवजावजे लागत असल्याचे माहे ऑक््ोबर, २०१५ मध्ये वजा या 
सुमारास कनदशननास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त रमाकरणी सींबींपात नदीया पुलावजर बाींाकाम करण्यासाठी उध्वजन वजाान 
रमाकल्पाने आवजश्यक कनाी मींरूर करुन सावजनरकनक बाींाकाम खायाला वजगन करणे गररेच े
असतानाही तो करण्यात येत नाही तरी याबाबत शासन वजरीत आवजश्यक कायनवजाही करणार वजा 
करीत आहे काय, 
(३) नसल्यास, यामागील भवजलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
रामी. चांद्रिाांत पाटीि (१६-०२-२०१६) : ि१स हे खरे आहेा 
(२) अपािक अलगयींता, नागपूर पा्बींाारे मीं ळ, नागपूर याींनी रुपये ६०० लिचा ठेवजकनाी  
ददा १९/८/२०१५ रोरी सााबाींा भवजगागाक  ेरमा केलाा तदनींतर ददा ५/११/२०१५ रोरी कामाची 
रमायिात सुरुवजात करण्यात आली आहेा सदय.स्थतीत पुलाचे २ स्तींग वज रमास्तींग चे काम 
रमागतीपथावजर असुन लवजकरात लवजकर पूलाचे काम पुणन करण्याचे कनयोरन आहेा 
(३) रमाश्न उद् ावजत नाहीा 

___________ 
 

चांद्रपूर जिल्ह्यातीि लसांदेवाही तािकु्यामध्ये िळमगाव गन्ना रस्त्यावरीि  
उमा नदीवर मोठ्या पुिाचे बाांधिाम िरणेबाबत 

  

(३८)  ३५१७१ (२३-१२-२०१५).   रामी.वविय वडटे्टीवार (रा म्हपूरी) :   सन्माननीय सावफिननि 
बाांधिाम (सावफिननि उपक्रम वगळून) मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
 ि१स चींद्रपूर .रल््यातील लसींदेवजाही तालुक्यामध्ये कळमगावज गन्ना रस्यावजरील उमानदीवजर ७ 
को्ी ५० लि रुपये अींदारपत्रक असलेल्या मोयाया पुलाचे बाींाकाम करणे तसेच नाबा न 
अींतगनत सावजली तालुक्यातील व्याहा  कनफान्द्रा गागलवजा ी आणण बोथली लसरसी व्याहा  या 
रस्यावजर लहान पलुाच े बाींाकाम करणे तसेच ब्रम्हपुरी तालुक्यातील गागलवजा ी बर ककन्ही 
तसेच लसींदेवजाही तालुक्यातील रामसाळा मोहा ी रस्यावजर लहान पुलाच ेबाींाकाम करण्यासाठी 
कनाीसह मींरुरी लमळण्याबाबतचे कनवजेदन माहे म े२०१५, रुल ै२०१५, ऑगस्् २०१५, सप् े्ंबर 
२०१५, ददनाींक १ ऑक््ोबर, २०१५ या सुमारास लोक रमाकतकनाीींनी माा मुयमींत्री, सावजनरकनक 
बाींाकाम  मींत्री, अप्पर मुय सपचवज,सावजनरकनक बाींाकाम भवजगाग, मींत्रालय, मुींबई याींना ददले 
होते, हे खरे आहे काय, 

ि२स असल्यास, सदर भवजकासामक काम े करण्यासाठी कनाीसह काम े मींरूर करण्याबाबत 
शासनाने कोणती कायनवजाही केली वजा करण्यात येत आहे, 
ि३स  नसल्यास, भवजलींबाची कारणे काय आहेत ? 

रामी. चांद्रिाांत पाटीि (१६-०२-२०१६) : ि१स होय, हे खरे आहेा 
(२) वज ि३) रमाश्नााीन पूलाींची कामे कनकष, मींरूरी वज कनाी उपलब्ातेया अाीन राहून हाती 
घेण्याचा रमायन राहीला 

___________ 



भवजासा १३१ ि28स 

िुडाळ व मािवण (जि.लसांधुदगुफ) तािुक्यािा िोडणाऱ्या  
महत्वाचा नेरुरपार पिुाच्या दरुुस्तीबाबत 

  

(३९)  ३५२३२ (२३-१२-२०१५).   रामी.वैभव नाईि (िुडाळ) :   सन्माननीय सावफिननि 
बाांधिाम (सावफिननि उपक्रम वगळून) मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
 ि१स कु ाळ वज मालवजण ि.रालसींादुगुनस तालुक्याला रो णारा महवजाचा नेरुरपार पुलाचा स्लॅबचा 
गाग खचून राऊन लोखीं ी लश ा गींरलेल्या असल्यामळेु कोणयाही िणी पुल कोसळून मोठी 
रीभवजतहानी होण्याची शक्यता असल्याने सदरहू पुल ताकाळ दरुुस्ती करण्याची मागणी 
ग्रामस्थ वज लोकरमाकतकनपाींनी माहे सप् े्ंबर,२०१५ मध्ये वजा या दरम्यान सावजनरकनक बाींाकाम 
भवजगागाक  ेकनवजेदनादवजारे केली, हे खरे आहे काय, 

ि२स असल्यास, उक्त मागणीया अनुषींगाने पलुाया दरुुस्तीचे काम करण्यात आले आहे काय, 
ि३स असल्यास, याकरीता ककती कनाीची तरतूद करण्यात आली आहे तसेच कामाची 
सदय:.स्थती काय आहे, 
ि४स नसल्यास, भवजलींबाची कारणे काय आहेत ? 

रामी. चांद्रिाांत पाटीि (१६-०२-२०१६) :ि१स नाहीा सदर बाबतचे कनवजेदन रमााप् त झाल् याचे ददसून 
येत नाहीा 
(२) वज ि३) रमाश् न उद्भवजत नाहीा सदयः.स्थतीत पूल सु.स्थतीत असनू पुलावजरुन वजाहतकू सुरळीत 
सुरु आहेा 
(४) रमाश् न उद्भवजत नाहीा 
  

___________ 
  

साांगिी ते पेठ रस्ता रा.मा. १५२ या रस्त्याच्या ३१/४०० त े३६/०० या  
भागाच ेिाम ननि ष्ट्ट दिाफच ेझाल्हयाबाबत 

  

(४०)  ३५३१० (२३-१२-२०१५). रामी.धनिांय (सुधीर) गाडगीळ (साांगिी) : सन्माननीय सावफिननि 
बाांधिाम (सावफिननि उपक्रम वगळून) मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

ि१) साींगली ते पेठ रस्ता राामाा १५२ या रस्याया ३१/४०० ते ३६/०० या गागाचे काम 
कनकृष् दरानच ेझाले आहे, हे खरे आहे काय, 
ि२) असल्यास, या रस्याच े काम पूणन होऊन एक वजषन देखील झाले नसताना हा रस्ता 
वजापरण्यास अयोग्य झाला आहे, हे ही खरे आहे काय, 
ि३) असल्यास, हा रस्ता खराब झाल्यामळेु अपघाताींचे रमामाण वजाढले, हे खरे आहे काय, 
ि४) असल्यास, हा रस्ता बाींाून पूणन झाल्यावजर शासकीय गुण कनयींत्रकामाफन त या रस्याया 
कामाचा दरान तपासण्यात आला होता काय, 
ि५) असल्यास, याचा अहवजाल काय होता तसेच या कामाची चौकशी होऊन दोषी असलेल्या 
कीं त्रा्दारावजर कोणती कारवजाई केली वजा करण्यात येत आहे, 
ि६) नसल्यास, भवजलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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रामी. चांद्रिाांत पाटीि (१२-०२-२०१६) :ि१स, (२स वज ि३स हे खरे नाहीा 
      काही लाींबीमध् ये रस्  यालगत या शेतक-याींनी ग्ार खोदण् यास मनाई केल् यान े ग्ार 
खोदाई करण् यात आलेली नव् हतीा भवजषयाींककत लाींबी पूणनपणे काळ्या माती या गुस् तरातून वज 
बागायत िेत्रातून रात असल् यान ेय या लाींबीमध् ये ग्ार खोदाई करणे शक्य झाले नाहीा या 
लाींबीत पाण्याच कनचरा न झाल्याने वज अवजर  वजाहतुकीमुळे  ाींबरीकरण खराब झालेा अदयाप 
.स्वजकृत कनभवजदेरमामाणे सदरचे काम दोष दाकयवज कालावजाीमध्ये असल्यान ेठेकेदाराया खचानन े
दरुुस्त करुन घेण्यात आलेले आहेा सदया रस्ता सु.स्थतीत असून वजाहतूक सुरळीत चालू आहेा 
(४) होया 
(५) वज ि६) सदर कामाची दिता वज गुण कनयींत्रण मीं ळ, पुणे याींचके ून तपासणी झालेली आहेा 
वज याबाबतचा चौकशी अहवजाल अाीिक अलगयींता, दिता वज गुण कनयींत्रण मीं ळ, पुणे 
याींचेमाफन त मुय अलगयींता, सााबाींा रमाादेलशक भवजगाग, पुणे याींचे कायानलयास रमााप्त झाला आहेा 
यातील कनषकषाननसुार कायनवजाही करण्याचे कनयोरन आहेा 
  

___________ 
  

मुांबई - अहमदाबाद राष्ट्रीय महामागाफवरीि गावे िोडणारा सजव्हफस रोड  
अनेि दठिाणी अपूणफ अवस्थेत असल्हयाबाबत 

  

(४१)  ३५५०९ (२२-१२-२०१५).   रामी.वविास तरे (बोईसर) :   सन्माननीय सावफिननि 
बाांधिाम (सावफिननि उपक्रम वगळून) मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) मुींबई - अहमदाबाद राषरीय महामागानवजरील गावज े रो णारा स.व्हनस रो  अनेक दठकाणी 
अपूणन असनू यया दठकाणी गावज आहे या गुयारी मागानपयतंच आयआरबी कीं पनीक ून 
रस्याची सुभवजाा तयार केली आहे परींत ु पूणन स.व्हनस रो  न केल्यामुळे या पररसरातील 
ग्रामस्थाींना अनके सींक्ाींना सामोरे रावजे लागत असल्याचे कनदशननास आले आहे, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्यास, मुींबई - अहमदाबाद महामागानया सहापदरी करणाचे काम पूणन होत आले 
असताना पचल्हार फा्ा ते दवुजेस उया ाणपुल तयार होऊन आयआरबी कीं पनीया ठेकेदाराींनी 
गुयारी मागानया िेत्रापयतंया स.व्हनस रस्याचे काम केले आहे अशाच रमाकारे भवजरार, 
नालासोपारा, वजसई, चारो्ी, महालक्ष्मी, तलासरी ाा अनेक दठकाणी रस्ता सींलग्न न ठेवजता 
या स.व्हनस रो चे भवजभवजा गाग करुन काम केले आहे यामुळे या पररसरात अनके मोठे 
अपघात होऊन यामध्ये ककयेक लोकाींचे रमााण राऊन गींगीर रखमी झालेत, हे खरे आहे 
काय, 
(३) असल्यास, या सवजन रमाकाराची सखोल चौकशी करण्यात येऊन रबाबदार असणाऱ्या 
सींबींपाताींभवजरुध्द कोणती कारवजाई केली वजा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, भवजलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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रामी. चांद्रिाांत पाटीि (१७-०२-२०१६) : ि१स अींशत: खरे आहे, असे व्यवजस्थापक िताींबत्रकस, 
गारतीय राषरीय महामागन रमाापाकरण पीाआयायाु सुरत िएक्सरमासेवजेस याींनी कळभवजले आहेा 
(२), (३) वज ि४) अींशत: खरे आहे, परींतु भवजरार, नालासोपारा, वजसई, चारो्ी, महालक्ष्मी, 
तलासरी ाा गागात तयार करण्यात आलेल्या गुयारी मागानया िेत्रापयतंचे स.व्हनस रस्याींच े
काम पूणन झालेले आहे तसचे उवजनररत गागातील रमास्ताभवजत स.व्हनस रस्याींच े काम 
सवजलतकरामाफन त रमागती पथावजर आहेा 
     ढेकाळे ते तलासरी तसेच वजसई भवजरार गागातील गसूींपादनातील समस्या सो भवजण्याचे 
रमायन करुन उवजनरीत स.व्हनस रस्याींचे काम सुरु करण्यात आले असून लवजकर पूणन करण्याच े
रमायन सवजलतकरारामाफन त करण्यात येत असल्याचे, व्यवजस्थापक िताींबत्रकस, गारतीय राषरीय 
महामागन रमाापाकरण पीाआयायुा सरुत िएक्सरमासवजेस याींनी कळभवजले आहेा 
  

___________ 
  

पुणे येथीि शासि य ननवासस्थानाचे प्रिांबबत भाड ेभरण्याबाबत 
  

(४२)  ३५५६३ (२२-१२-२०१५).   रामी.भरतशेठ गोगाविे (महाड), रामी.वैभव नाईि (िुडाळ) :   
सन्माननीय सावफिननि बाांधिाम (सावफिननि उपक्रम वगळून) मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
 ि१स मराठा सेवजा सींघाच े सींस्थापक-अध्यि तथा सावजनरकनक बाींाकाम भवजगागाचे सेवजाकनवजृत 
कायनकारी अलगयींता पुरुषोतम ख ेकेर हे सेवजाकनवजृत झाल्यावजरही शासकीय कनवजास्थान क्रमाींक 
९-ब, राणीचा बाग, पुणे येथ े अनेक वजषे भवजनामोबादला रहात होताे या कनवजासस्थानाच े  
ददनाींक १०ा६ा२००५ पासून वजषन २०१२-२०१३ पयतंचे अींदारे ४० ते ४५ लाख रुपयाींचे गा  ेयाींनी 
गरलेले नाही, हे खरे आहे काय, 

ि२स सदर कनवजासस्थानाच े गा  े आणण दीं ाची रक्कम वजसूल करण्यासाठी शासनान े काय 
कायनवजाही केली आहे 
ि३स कनवजासस्थानाच ेरमालींबबत गा  ेगरण्याभवजषयी पुरुषोतम खे केर याींना शासनाक ून वजारींवजार 
स्मरणपत्र ेआणण सूचना देऊनही ते याक  ेदलुनक्षित करत आहेत, हे खरे आहे का, 
ि४स असल्यास, शासकीय रक्कम रमााप्त करण्यासाठी खे केर याींया सींपतीवजर रप्ती 
आणण्याची कायनवजाही शासन करणार आहे काय, 
ि५स या भवजषयी शासनाच ेनेमके ाोरण काय आहे ? 
  
रामी. चांद्रिाांत पाटीि (१७-०२-२०१६) : ि१स होया अींशत: खरे आहेा 
     श्रीाखे केर याींनी ददा३१.८.२००७ रोरी  सेवजाकनवजृत झाल्यानींतर ददा३०.११.२००७ पयनन्त 
९-ब, राणीचा बाग, पुणे हे शासकीय कनवजासस्थान ररक्त करणे आवजश्यक होताे तथाभप, याींनी 
ददा १.१०.२०१२ रोरी कनवजासस्थान ररक्त केले  आहेा  ददा१.१२.२००७ ते ददा १.१०.२०१२ या 
अनपाकृत वजास्तव्याकररता याींना रुा ३८,३१,५०६/- एवजढा दीं नीय दर आकारण्यात आला आहेा 
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ि२), (३) वज ि४) या कायानसनाया ददा २७.८.२०१५ या ज्ञापनान्वजये श्रीाखे केर याींयाक ून 
वजसूल करावजयाची रक्कम याींना रमादान होणाऱ्या सेवजाकनवजृती लागातून वजसूल करण्याबाबत वज 
यानींतरही वजसुली लशल्लक रादहल्यास महाराषर रमीन महसूल अपाकनयम १९६६ नुसार रमीन 
महसूली म्हणून वजसूल करण्याबाबत कळभवजण्यात आल आहेा या अनुषींगाने वजसुली 
करण्याकररता िेत्रीय स्तरावजर कायनवजाही सुरु आहेा 
(५) शासकीय कनवजासस्थान अनपाकृतररया वजास्तव्य करीत असलेल्या शासकीय 
अपाकारी/कमनचारी याींना कनवजासस्थानाकरीता आकारलेले दीं नीय गा  े माफ करण्याबाबत 
कनयमात तरतूद नाहीा  कमनचारी सेवजाकनवजृत झाला तरी याला देय असणाऱ्या 
सेवजाकनवजृतीनींतरया लागाया रक्कमेतून दीं नीय दराची वजसुली करावजी वज यानींतरही वजसुली 
लशलक असल्यास महाराषर रमीन महसूल अपाकनयम, १९६६ माील तरतूदीनुसार रमीन 
महसूलाची वजसूली करण्यात येतेा  या तरतूदीींनुसार श्रीा खे केर याींयाक ून दीं नीय दर वजसलूी 
करण्याबाबत कायनवजाही रमागतीत आहेा 

___________ 
  

ताम्हाणी (ता.माणगाव, जि. रायगड) येथीि ववरामामग ह सुरक्षित िरण्याबाबत 
  

(४३)  ३५६८८ (२२-१२-२०१५).   रामी.अवधूत तटिरे (रामीवधफन), रामी.जितेंद्र आव् हाड (मुांरा ा 
िळवा) :   सन्माननीय सावफिननि बाांधिाम (सावफिननि उपक्रम वगळून) मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) ताम्हाणी िताामाणगावज, .रारायग स घा्ात कनसगनरम्य दठकाणी घा् मार्थयात सन २००८ 
मध्ये शासकीय भवजश्रामगहृाची ामारत बाींाण्यात आली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर भवजश्रामगहृात अवजैााींदे चाल ूअसल्याच ेकनदशननास आले आहे, हे ही खरे 
आहे काय, 
(३) असल्यास, या रमाकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
(४) असल्यास, चौकशीत काय आढळून आले वज यानुसार सदर शासकीय भवजश्रामगहृ सुरक्षित 
करण्याचे ष्ष्ीने शासनाने कोणती उपायोरना केली वजा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, भवजलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
रामी. चांद्रिाांत पाटीि (१६-०२-२०१६) :ि१स होय, हे अींशत: खरे आहेा 
     शााकनाक्रा १९९५/रमााक्रा८३५३/कनयोरन-३. ददा०३/०९/१९९५ अन्वजये ददलेल्या मान्यतेनुसार 
गाीं ारगहृ तथा भवजश्रामगहृाची ामारत बाींाण्यात आली आहेा  मात्र तेथे वजीर वज पाणी याींची 
सोय नसल्यान ेयाचे भवजश्रामगहृ म्हणून वजापर करण्यात आलेला नाहीा 
(२) याबाबत लेखी तक्रार/मादहती रमााप्त झालेली नाहीा 
(३) रमाश्न उद् ावजत नाहीा 
(४) रमाश्न उद् ावजत नाहीा 
(५) रमाश्न उद् ावजत नाहीा 

___________ 
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लसन्नर (जि. नालशि) येथीि प्रशासि य इमारतीचे बाांधिामास ववशषे बाब  
म्हणून अनुदान उपिब्ध िरून देणेबाबत 

  

(४४)  ३५७५४ (२२-१२-२०१५).   रामी.रािाभाऊ (पराग) वाि े(लसन्नर) : सन्माननीय सावफिननि 
बाांधिाम (सावफिननि उपक्रम वगळून) मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
 ि१) लसन्नर ि.रा नालशकस येथील रमाशासकीय ामारतीच े काम माहे ऑक््ोबर, २०१३ पासून 
रमागतीपथावजर असून काम कनाी अगावजी बींद प ण्याची शक्यता आहे, शासकीय कायानलयाींना 
रागेअगावजी काम करण्यास अ चण होत असनू सवजनसामान्य नागररकाींची ससेहोलप् होत 
असल्यान ेामारतीच ेबाींाकामास गती लमळून काम लवजकरात लवजकर पूणन करण्यासाठी भवजशेष 
बाब म्हणून अनुदान देण्याची मागणी स्थाकनक लोकरमाकतकनाीींनी ददा ०९ एभरमाल, २०१५ रोरी 
वजा या समुारास माा सावजनरकनक बाींाकाम मींत्री याींचेक  े लेखी पत्रादवजारे केली आहे, हे खरे 
आहे काय, 

ि२) असल्यास, सदर मागणीया अनुषींगाने शासनाने काय कायनवजाही केली वजा करण्यात येत 
आहे, 
ि३) नसल्यास, भवजलींबाची कारणे काय आहेत ? 

रामी. चांद्रिाांत पाटीि (१६-०२-२०१६) : ि१स रमाश्नााीन रमाकरणी कनवजेदन रमााप्त आहे, हे खरे आहेा 
(२) वज ि३) रमाश्नााीन ामारतीच ेकाम रमागतीत असून पूणनवजाया ्प्प्यात आहेा  भवजगागाक  े
सन २०१५-१६ या आपथनक वजषानत उपलब्ा कनयतव्ययाया तुलनेत चाल ू कामाींच े दाकयवज 
मोयाया रमामाणावजर असल्यान ेसदर कामास पुरेसा कनाी उपलब्ा होऊ शकला नाहीा 
     सदर सन २०१६-१७ या आपथनक वजषानत कनाीचा उपलब्ातेनसुार वज रमााथम्यक्रमानुसार पूणन 
करण्याचे कनयोरन आहेा 

___________ 
  

पाचोरा भडगाव (जि.िळगाव) येथ ेरेल्हवे पूिािररता ननधी उपिब्ध िरुन देण्याबाबत 
  

(४५)  ३६७०६ (२२-१२-२०१५).   रामी.किशोर पाटीि (पाचोरा) :   सन्माननीय सावफिननि 
बाांधिाम (सावफिननि उपक्रम वगळून) मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

ि१स पाचोरा ग गावज ि.रारळगावजस या भवजाानसगा मतदार सींघातील रेल्वजे ओव्हर बब्रर   
िआरओबीस मींरूर होणेबाबत स्थाकनक लोकरमाकतकनाीनी ददा१७ रनू, २०१५ रोरीया सुमारास 
माासावजनरकनक बाींाकाम मींत्री , महाराषर रायय याींना लेखी कनवजेदन ददले, हे खरे आहे काय ा 
ि२स असल्यास, या कनवजेदनानुसार शासनाक ून रेल्वजे ओव्हर बब्रर मींरूर करण्यात आला आहे 
काय, हे खरे आहे काय, 
ि३स असल्यास, या बब्ररकरीता कनाी उपलब्ा करून देण्याबाबत शासनान े कोणती कायनवजाही 
केली वजा करण्यात येत आहे, 
ि४स नसल्यास, भवजलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
  



भवजासा १३१ ि33स 

रामी. चांद्रिाांत पाटीि (१६-०२-२०१६) : ि१स होया 
     मााश्रीा अेा्ीा पा्ील लोकसगा सदस्य याींनी ददा८/६/२०१५ रोरीया पत्रान्वजये 
माामुयमींत्री महाराषर याींना कनवजदेन सादर केले आहेा 
(२) ते ि४स नगर देवजळा रेल्वजे उया ाण पूलाच े काम पूणन झाले आहेा  करगावज गों गावज 
रस्यावजरील रेल्वजे उया ाण पूलाच े कामे कनाी कनकष वज रमाााान्यक्रम वज मींरूरीनुसार हाती 
घेण्याच े कनयोरन आहेा  उवजनरीत नाींद्रा माहेरी वज पाचोरा पराा  े रस्याींवजरील रेल्वज े उया ाण 
पूलाींची कामे रेल्वजेया रमाााान्यक्रम याददत नसल्यान ेनरीकया काळात हाती घेण्याचे कनयोरन 
नाहीा 

___________ 
  

साांगिी, िोल्ह हापूर तसेच लशराळासह वारणा खोऱ्यात िाण्यासाठी पणेु-बांगळूर  
महामागाफवरीि वाघवाडी येथे उड्डाणपुि बाांधण्याबाबत 

  

(४६)  ३६८९९ (२३-१२-२०१५).   रामी.लशवािीराव नाईि (लशराळा) :   सन्माननीय सावफिननि 
बाांधिाम (सावफिननि उपक्रम वगळून) मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) साींगली, कोल् हापूर तसेच लशराळासह वजारणा खोऱ्यात राण्यासाठी पुणे-बींगळूर 
महामागानवजरील वजाघवजा ी येथील नाक्यावजर दर दोन-तीन मदहन्यात कनदान एक तरी गींगीर 
अपघात होत असल्याचे कनदशननास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, या दठकाणी उया ाणपुल होण्याया ष्.ष्ने सवजन पिीय लोक एकत्र येवजनू 
रास्तारोको, मोचान ायादी माध्यमातून शासनाचे लि वजेाण्यात येवजनूही शासनाक ून अदयापही 
याची दखल घेण्यात आलेली नाही, हे खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, तेथील वजाहतुकीचा रमाश्न सो भवजण्याया ष्ष्ीन े उया ाणपुल बाींाण्याबाबत 
शासनाने कोणती कायनवजाही केली वजा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, भवजलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
रामी. चांद्रिाांत पाटीि (१७-०२-२०१६) : 
(१) होय, हे खरे असून सदरील गागात सन २०१४ वज २०१५ मध्ये एकूण २० अपघात झाल्याचे 
पोलीस अाीिक िमुयालयस, अपर पोलीस महसींचालक िवजास, मुींबई याींनी कळभवजले आहेा 
(२), (३) ददा २८/०३/२०११ रोरी वजाघवजा ी रींक्शनवजर लोकरमाकतकनाीींया उप.स्थतीत 
उया ाणपुलाया मागणीसाठी रस्ता रोको आींदोलन करण्यात आले होते, असे पोलीस अाीिक 
िमुयालयस, अपर पोलीस महासींचालक िवजास, मुींबई याींनी कळभवजले आहेा 
     गारतीय राषरीय रारमागन रमाापाकरण याींचेमाफन त रमास्ताभवजत असलेल्या सातारा त ेकागल 
्या राषरीय महामागन क्रा ४ या सहापदरीकणाया कामाया सभवजस्तर रमाकल्प अहवजालामध्ये 
ि ीापीाआरास सदर दठकाणी उया ाणपूल बाींाण्याची बाब समाभवजष् असल्याच े कायनकारी 
अलगयींता, महाराषर रायय रस्ते भवजकास महामीं ळ, पुणे याींना कळभवजले आहेा 
(४) रमाश्न उद् ावजत नाहीा 

___________ 
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ठाणे व अहमदनगर हे दोन्ही जिल्हहे याांच ेअांतर िमी िरुन रस्त्याने िोडण्याबाबत 
  

(४७)  ३७०३४ (२२-१२-२०१५).   रामी.रुपेश म् हात्र े (लभवांडी पूवफ) :   सन्माननीय सावफिननि 
बाांधिाम (सावफिननि उपक्रम वगळून) मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) ठाणे वज अहमदनगर हे दोन्ही .रल्हे आददवजासी अकतदगुनम गागातील असून तेथील दोन 
तालुके वज .रल्हे याींच ेअींतर कमी करुन रस्याने रो ण्याबाबतची मागणी शहापूर वज अकोले 
तालुक्यातील रनतेची गत दहा वजषानची मागणी असल्याने  ोळखाींब-मे्-घा्घर रस्ता मींरूर 
करण्याबाबत लोकरमाकतकनाी लगवजीं ी पूवजन याींनी माासावजनरकनक बाींाकाम िसावजनरकनक उपक्रम 
वजगळूनस मींत्री, माासावजनरकनक बाींाकाम िसावजनरकनक उपक्रमस मींत्री वज आददवजासी मींत्री याींया 
माहे रलु,ै २०१५ मध्ये वजा या दरम्यान कनवजेदनादवजारे मागणी केली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) तसेच शहापूर वज अकोले तालुक्यात हा आददवजासी दगुनम गाग रस्याने रो ल्यास ७० त े
८० ककामीा च ेअींतर कमी होऊन तेथील स्थाकनक रनतेचा वजेळ वज पैसा वजाचणार आहे, हे ही 
खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त रमाकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय आढळून आले 
वज तदनुसार शासनान ेकोणती कायनवजाही केली वजा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, भवजलींबाची कारणे काय आहेत वज याबाबतची सदय:.स्थती काय आहे ? 
  
रामी. चांद्रिाांत पाटीि (१२-०२-२०१६) :ि१स ददा ३ा७ा२०१५ रोरी अहमदनगर .रल््यातील दौऱ्याच े
वजेळी लोकरमाकतकनाी याींनी भवजषयाींककत कामाबाबत तों ी सूचना ददल्या आहेता 
(२) होया 
(३) वज ि४) भवजषयाींककत चौंढे खुदन िमे्स त े घा्घर हा रस्ता सींरक्षित वजन रलमनीतून रात 
असून तो सन २००१-१२ रस्ते भवजकास योरनेमध्ये समाभवजष् नाहीा सदर रस्ता योरनाबा्य 
असल्यामळेु सावजनरकनक बाींाकाम भवजगागाया कनकषात बसत नाहीा 
  

___________ 
  

यवतमाळ जिल्ह्यातीि (ता.यवतमाळ) दगुफम बांदीभागातीि वनववभागाच्या  
पररिेत्रामध्ये गौण खननिाचे अवधै उत्खनन िेल्हयाबाबत 

  

(४८)  ३७८७२ (२२-१२-२०१५).   रामी.रािु तोडसाम (अणी) :   सन्माननीय सावफिननि 
बाांधिाम (सावफिननि उपक्रम वगळून) मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
 (१) यवजतमाळ .रल््यातील िताायवजतमाळस दगुनम बींदीगागातील वजनभवजगागाया पररिेत्रामध्ये 
सावजनरकनक बाींाकाम भवजगागाींतगनत ख ीकरणाचे काम सुरु आहे, हे खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, सदर ८ ककामीा लाींबीया रस्याींया बाींाकामासाठी रवजळपास ३ हरार ब्रास 
मुरुमाची वज २ हरार ब्रास दग ाची आवजश्यकता असनू याची अींदा.रत रक्कम ६ ते ७ 
लाखाींपयतं आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सदर रस्याकररता पुसद येथील रय गोले कन्स्रक्शन कीं पनीया ठेकेदारान े
महसूल भवजगागाक ून कोणताही परवजाना न काढता रस्यालगत नालीतील मातीलमश्रीत मुरुम 
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मलशनने काढून बींदीगागातील भवजदहरीींवजरील वज वजन भवजगागाक ून दग  काढून रस्याचे काम 
केले असल्याच ेददा १० ऑगस््, २०१५ रोरी वजा यासमुारास उघ कीस आले आहे, हे खरे आहे 
काय, 
(४) असल्यास, सदर रस्याचे काम करणाऱ्यासाठी परवजानगी न घेता गौण खकनराचे अवजैा 
उखनन करण्यात आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(५) असल्यास, सदर ठेकेदाराची चौकशी करण्यात आली आहे काय तसचे चौकशीनुसार गौण 
खकनराचे अवजाै उखनन करणाऱ्या वज शासनाची फसवजणूक करणाऱ्या ठेकेदाराींवजर कोणती 
कारवजाई केली वजा करण्यात येत आहे, 
(६) नसल्यास, भवजलींबाची कारणे काय आहेत ? 

रामी. चांद्रिाांत पाटीि (१६-०२-२०१६) : ि१स वज ि२स हे खरे आहेा 
(३) वज ि४) हे खरे नाहीा 
(५) रमाश्न उद् ावजत नाहीा 
(६) रमाश्न उद् ावजत नाहीा 
  

___________ 
  

सावफिननि बाांधिाम ववभागाच् या शासि य िमफचाऱ्याांसाठीची घरे इतराांना वाटप िेल्ह याबाबत 
  

(४९)  ३८२८२ (२२-१२-२०१५).   रामी.प्रशाांत बांब (गांगापूर) :   सन्माननीय सावफिननि बाांधिाम 
(सावफिननि उपक्रम वगळून) मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
 ि१स औरींगाबाद सावजनरकनक बाींाकाम भवजगागाया कमनचाऱ्याींनी घरवजा्प सलमतीच े पदलसध्द 
अध्यि असलेल्या .रल्हापाकाऱ्याींना अींाारात ठेवजुन, शासकीय कमनचाऱ्याींसाठीची घरे ातराींना 
वजा्प केली, हे खरे आहे काय, 

ि२स असल्यास, बाींाकाम भवजगागाया या घराींमध्ये खरोखर शासकीय कमनचारी राहतात की 
ातर व्यक्ती राहतात ही बाब सावजनरकनक बाींाकाम भवजगागाया अपाकाऱ्याींनी .रल्हापाकाऱ्याींना 
सुध्दा कळू ददली नाही, यामुळे  शासकीय कनवजासस्थानाींवजर खारगी लोकाींनी ताबा घेतल्याचे 
समरत,े हे ही खरे आहे काय, 
ि३स असल्यास,  सींबींपात अलगयींयाींवजर शासनाने कोणती कारवजाई केली वजा करण्यात येत आहे, 
ि४स नसल्यास, भवजलींबाची कारणे काय आहेत ? 

रामी. चांद्रिाांत पाटीि (१६-०२-२०१६) :ि१स हे खरे नाहीा 
(२) हे खरे नाहीा 
(३) वज ि४) रमाश् न उद्भवजत नाहीा 
  

___________ 
  
 
 



भवजासा १३१ ि36स 

धचपळूण तािुक्यातीि(जि.रत्नाधगरी) धचवेिी र्ाटा ते वानघवरे रस्त्याची  
सुधारणा व डाांबरीिरण िरणेबाबत 

  

(५०)  ३८७२५ (२२-१२-२०१५).   रामी.सदानांद चव्हाण (धचपळूण) :   सन्माननीय सावफिननि 
बाांधिाम (सावफिननि उपक्रम वगळून) मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

ि१) पचपळूण तालुक्यातील ि.रारनापगरीस पचवजेली फा्ा ते वजाकघवजरे रस्याची रमाचीं  दरुावजस्था 
झालेली असून वजाहतुकीला अ थळा कनमानण होत आहे, हे खरे आहे काय, 
ि२) असल्यास, सदर रस्याला साई पट्टय्ा नसल्याने वज रस्यातील खया  े यामळेु वजारींवजार 
अपघात होत असल्यामळेु या मागानच े  ाींबरीकरण वज साई पट्टय्ा करणेबाबत स्थाकनक 
नागररकाींक ून मागणी होत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
ि३) असल्यास, सदर रस्याची साुारणा वज  ाींबरीकरण करणेबाबत कोणती कायनवजाही केली वजा 
करण्यात येत आहे, 
ि४) नसल्यास, भवजलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
रामी. चांद्रिाांत पाटीि (१६-०२-२०१६) : ि१स होय, अींशत: खरेा 
(२) होया 
(३) सदरहू रस्यावजरील खया  ेराींगा ख ीने गरण्यात आलेले असून  ाींबरीकरणादवजारे रस्याची 
दरुुस्ती करण्याचे काम होती घेण्यात आले आहेा  रस्यासाठी उवजनरीत आवजश्यक दरुुस्तीची 
काम ेमींरुरी कनाी, कनकष वज रमााध्यान्यक्रमानुसार हाती घेण्याच ेकनयोरन आहेा 
(४) रमाश्न उद् ावजत नाहीा 
  

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

महाराष्ट्र ववधानसभा. 

  
_________________________ 
शासकीय मध्यवजती मुद्रणालय, मुींबईा 


