
अताराांकित प्रश्नोत्तराांची १३७ वी यादी 
 

महाराष्ट्र ववधानसभा 
  

दसुरे अधधवेशन, २०१६ 
___________ 

  

अताराांकित प्रश्नोत्तराांची यादी 
  

प्रश्नाांची एिूण सांख्या - ५० 
___________ 

  

बागलाण (जि.नाशशि) तालुक् याच् या सा हेर-मु हेर िसरसरातील समािमांरदरे व ्रमशमशा ा 
इमारतीांची बाांधिामे ननिृष्ट् ट दिाचची ाायाबाबत 

  

(१)  ५५२९ (१०-०४-२०१५).   रमशीमती ननमचला गाववत (इगतिूरी), रमशी.वविय वडटे्टीवार 
(ब्रम्हिूरी), रमशी.डी.एस.अरहरे (साक्री), अॅड.यशोमती ठािूर (नतवसा), रमशी.िुणाल िाटील (धु े 
ग्रामीण), डॉ.सांतोष टारफे (ि मनुरी) :   सन्माननीय सावचिननि बाांधिाम (सावचिननि 
उिक्रम वग ून) मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) बागलाण (जि.नाशिक) तालुक् याच् या सा  ेर-मु  ेर पसरसरात िवासासीींच् या ससािणगण 
वसकासाचा दृष ्ीकोन वेस न िासनातफे ह   ोणारी समािमींवारे स िरमशमिा ा ामारतीींची बाींधकाम े
ननकृष ् ािाचची ााली सस याचे वानाींक २८ डिसेंबर, २०१४ रोिी सा त् या सुमारास डकिक स 
िली,  े खरे ि े काय, 
(२) सस यास, सद्यजथितीत धु  खात पिले या मीमखेतपीक  िामनेपािा येिील 
समािमींवाराचे सधचस् बाींधकामाकि ेसींबींणधत सणधका-याींनी ी ालुचक्ष केले सस न का ी ग्रामथ ि 
त् याचा चारा स धान् य साववस् यासावव सापर करीत सस याच ेननािचनास िले ि े,  े  ी खरे 
ि े काय, 
(३) सस यास, याबाबतची िासनाने रीतसर चौकिी केली ि े काय, 
(४) सस यास, चौकिीसींती ननकृष ् ािाचची काम े करणा-या सींबींणधत सणधकारी वेकेााराींसर 
िासनाने काय कायचसा ी केली ि े सा करणार ि े, 
(५) सद्याप, कोणतीच कायचसा ी कर् यात िली नस यास त् याची ससचसाधारण कारणे काय 
ि ेत ? 

रमशी. चांद्रिाांत िाटील (२३-०६-२०१५) :(१) ना ी. 
(२) ना ी. 
(३), (४) स (५) प्रश् न डद्् ासत ना ी. 
  

___________ 
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नतवसा (जि.अमरावती) तालुक् यातील गरिू व गरीब लाभाथ याांना ुरिुले शम य याबाबत 
  

(२)  ५६९८ (०९-०४-२०१५).   अॅड.यशोमती ठािूर (नतवसा), रमशी.वविय वडटे्टीवार (ब्रम्हिूरी), 
रमशी.नसीम खान (चाांरदवली) :   सन्माननीय सामाजिि न् याय मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा 
करतील काय :- 
  

(१) नतससा (जि.समरासती) तालकु् यातील िेंा रिना ग्रामपींचायतीन ेरमाघ करकुल योिनेकरीता 
१०७ गरि  स गरीब कु्ुींबाची ननसि केली ि े , मात्र कायचकारी सशमयींता याींनी िासनाच े
ननकष ााखस न ४३ गरि  स गरीब लामार्थ यािना या योिनेत न सग यान े त् याींच् यात  
ससींतोषची मासना पसरली सस याच े मा े िानेसारी, २०१५ मध्ये  सा त् यासमुारास िढ  न 
िले,  े खरे ि े काय, 
(२) सस यास, डक्त लामार्थ यािना करकुले शम ् यासावव िासनान ेकोणती  कायचसा ी केली सा 
कर् यात येत ि े, 
(३) नस यास वसलींबाची कारणे काय ि ेत ? 

रमशी. राििुमार बडोले (२३-०९-२०१५) :(१) सींित: खरे ि े. 
      रमाघ करकुल योिनकेसरता िेंारुिना गासातील ननसि कर्यात िलेया १०७ 
लामार्थयािपीक  पात्र वरलेया ७० लामार्थयािना करकुल योिनेचा लाम ाे्यात िलेला ि े. ५ 
लामार्थयािकि ेथसत:ची िागा नसयाने त्याींच ेकरकुल तात्पुरत ेथिणगत वेस्यात िलेले ि े. 
(२) पात्र लामार्थयािना योिनेचा लाम ाे्यात िलेला सस न त्याींची काम प्रगती पिासर ि ेत. 
(३) प्रश्न डद्् ासत ना ी. 

___________ 
मुांबई-गोवा महामागाचच् या िरह या ट िातील चदिदरीिरणाचे िाम प्रलांतबत अस याबाबत 

  

(३)  ५७२४ (१०-०४-२०१५).   रमशी.िालीदास िो ांबिर (वडा ा), प्रा.वषाच गायिवाड (धारावी), 
रमशी.अशमन िटेल (मुांबादेवी), रमशी.बसवराि िाटील (औसा), रमशी.वैभव नाईि (िुडा ), रमशी.भरतशेठ 
गोगावले (महाड), रमशी.सदानांद चव्हाण (धचि ूण), रमशी.हसन मरुमशीफ (िागल), रमशी.रमशे िदम 
(मोहो ), रमशी.िाांडुरांग बरोरा (शहािूर), रमशी.मनोहर भोईर (उरण), रमशी.ियांत िाटील (इस्लामिूर), 
रमशी.जितेंद्र ्व् हाड (मुांब्रा ि वा), रमशी.भास्िर िाधव (गुहागर), रमशी.छगन भिुब  (येवला), 
रमशी.रुिेश म् हात्र े (शभवांडी िूवच), रमशी.योगेश सागर (चारिोि), रमशी.प्रिाश ्तबटिर (राधानगरी), 
रमशी.सांिय िोतनीस (िशलना), रमशी.सुरेश लाड (ििचत), रमशी.किसन िथोरे (मुरबाड) :   
सन्माननीय सावचिननि बाांधिाम (सावचिननि उिक्रम वग ून) मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
  

(१) पेण (जि.रायगि) येिील प थ पे ते ाींााप र या मुींबघ-गोसा म ामागाचच् या पव  या ् पातील 
चौपारीकरणाचे काम प्रलींबबत सस यान ेप्रसािाींना स सा नचालकाींना प्रचींि त्रास स न करासा 
लागत सस न पनसेल, रो ा, माणगाींस, पेण या चार तालुक् याींतील प्रक पग्रथताींनी प्रलींबबत 
माग् याींसावव वानाींक २२ िानसेारी, २०१५ रोिी सा त् या सुमारास पेण प्राींताणधकारी 
कायाचलयासमोर िींाोलन केले,  े खरे ि े काय, 
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(२) मुींबघ-गोसा राष रीय म ामागच  .१७ च े चौपारीकरणाच े काम  ाती के् यात िले सस न 
चौपारीकरणाचे कामात म सींपाानास  सनेक समथ या ननमाचण ाा या ि ेत,  े खरे ि े 
काय, 
(३) ससयास, मुींबघ-गोसा राष रीय म ामागाचच् या चौपारीकरणासावव लागणा-या सशमतीच् या ८० 
्क् के म सींपाान  ोत ना ी तोपयित रथ त् याचे काम पुढे सु ह  ोणार ना ी ससे मा. कें रीय 
सा तुक मींत्री याींनी वानाींक १ िानेसारी, २०१५ रोिी यिसींतरास चव्  ाण प्रनतष वाण समाग ृात 
ााले या पत्रकार पसरषाेत थ पष ् केले सस न त् यासावव जि  ाणधका-याींना स चना वा या ि ेत 
तसेच मा.म स लमींत्रयाींनी लक्ष काल् याच् या सुचना ी के या ि ेत,  े ी खरे ि े काय, 
(४) तसेच चौपारीकरणाच्या प्रलींबबत कामासींामाचत वानाींक २८ िानेसारी, २०१५ रोिी 
मींत्रालयात मा.सासचिननक बाींधकाम मींत्री याींच् या सध् यक्षतेखाली बीवक के् यात िली सस न 
सार   बीवक त कोणकोणते ननणचय के् यात िले स त् यानुषींगाने पुढे कोणती कायचसा ी कर् यात 
िली ि े, 
(५) मुींबघ-गोसा म ामागाचचे चौपारीकरण कर्याचा ननणचय कें र िासनाकि न के्यात िला 
ससला तरी मुसींपाानाचे काम सद्याप रखिलेले सस न म शम सशमलेख वसमागाकि ेसासचिननक 
बाींधकाम वसमागान े२२ लाख रुपयाींपीक  फे क्त वाि लाख रुपये मरयाने त्यामध न केस  ३ त े
४ गासाींची मोिणी  ोणार ससयाने डक्त म ामागाचच्या चौपारीकरणात म सींपाानाचा सिि ा 
ा र क हन गासाींची मोिणी कर्याकसरता ननधी डपलब्ध करुन ाे्याबाबत िासनाची मुशमका 
काय ि े, 
(६) ससयास, डक्त ससच प्रकरणी चौकिी करुन पुढे िासनान ेकोणती कायचसा ी केली ि े सा 
कर् यात येत ि े ? 
 
रमशी. चांद्रिाांत िाटील (२३-०७-२०१५) :(१)  ोय. 
(२) सींितः खरे ि े. 
     पनसेल त ेाींााप र कक.मी. ०/००  ते ८४/०० या चौपारीकरणा-या कामात का ी मागामध् ये 
समथ या ननमाचण ाा या ि ेत. मौ.कारास येिील म सींपाान स सिख  बाय य स णाकरीता 
शमवागराची िागा साणणज् य वसीं डायोग मींत्रालय, मारत स कार याींच् याकि न  थ ताींतरीत  ोण े
स मौ. नागोवण ेस कोले्ी येिील सरकारी िागेसरील सनत मण काढणे या बाबी िितागायत 
प णच न ाा याकारणान ेस डायोिकाकि न काम सींिगतीन ेकरणे यामु े चौपाीकरणाच ेकाम 
सींिगतीने चाल  ि े. 
(३) प्रथ तावसत चौपारीकरणासावव लागणा-या िशमनीपीक  ९०% म सींपाान ाा यानींतर 
चौपाीकरणाचे काम सुरु कर् यात येणार ि े. 
(४) वा. २८ िानेसारी २०१५ रोिी के् यात िले या बीवक मध् ये रथ ता ारुुथ तीच े काम  ाती 
केऊन स िसश् यक त् या ववकाणी स चना फे लक लास न रथ ता सा त क स यो य वेस् याची स चना 
ाे् यात िली  ोती. तसेच म सींपाानातील सिचणी ा र कर् याकरीता  ससच सींबींणधत म स ल 
सणधका-याींची बीवक लास् याचे िाेशित कर् यात िले  ोत.े त् यासनुषींगान े ससलताारास 
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स चना ाे् यात येऊन रथ त् यासरील खडेि े मर् यात िले ि ेत तसेच वा. ०५.०२.२०१५ रोिी 
मींत्रालयात बीवक के् यात िली िणण सार बीवक त जि  ाणधकारी रायगि स ातर सणधकारी 
डपजथित  ोते. त् यामध् ये म सींपाानातील सिचणी ा र कर् याकरीता स चना ाे्यात ि या 
 ोत् या. त् याप्रमाण ेकायचसा ी प्रगतीत ि े. 
(५) स (६) म शम सशमलेख याींनी िशमनीची मोिणी कर् याकरीता केले या मागणीनुसार 
मोिणी फे   सींबींणधताींकि े िमा कर् यात िली ि े. सायजथितीमध् ये म सींपाानाच े काम 
प्रगतीपिासर ि े. 

___________ 
 

महाराष्ट्रात ववववध नावाांन ेअसलेया खाटीि (रहांद)ु याांना  
अनुसूधचत िातीच्या सवलती देययाबाबत 

  

(४)  ५७९९ (१०-०४-२०१५).   रमशी.अब् दलु सत्तार (शसलोड), रमशी.वविय वडटे्टीवार (ब्रम्हिूरी), 
अॅड.यशोमती ठािूर (नतवसा) :   सन्माननीय सामाजिि न् याय मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
  

(१) म ाराषरात वसवसध नासाींने ससलेया खा्ीक (व ींा)ु याींना सनुस णचत िातीच्या ससलती 
ाे्याबाबत त्याींना िातीच्या प्रमाणपत्रासावव स िात पिता णीसावव ससलेया िाचक स्ी 
शिणिल कर्याबाबत तसचे ातर का ी वसवसध माग्यासावव या समािाकि न मा.डपवसमागीय 
सणधकारी, शसलोि (जि.औरींगाबाा) याींचेकि ेसारींसार लेखी ननसेान ाे्यात िले ि ेत,  े खरे 
ि े काय, 
(२) ससयास, खा्ीक समािाच्या ससलेया वसवसध माग्या मान्य कर्याबाबत िासनान े
कोणती कायचसा ी केली सा कर्यात येत ि े, 
(३)  नसयास, वसलींबाची कारणे काय ि ेत ? 
 

रमशी. राििुमार बडोले (१४-०९-२०१५) :(१)  े खरे ना ी. 
वा.१३/८/२०१३ पास न त ेसद्यापपयित डपवसमागीय सणधकारी, शसलोि याींचेकि ेलेखी ननसेान 
प्रात ाालेले ना ी. 
(२) स (३) प्रश्न डद्् ासत ना ी. 

___________ 
 

औरांगाबाद जि ्यातील ्रदवासी म हार िो ी, महादेव िो ी व टोिरे िो ी या  
समािाांनी िातीच ेप्रमाणित्रसांदचभात िाचि अटी दरू िरय याबाबत िेलेली मागणी 

  

(५)  ५८०६ (१०-०४-२०१५).   रमशी.अब् दलु सत्तार (शसलोड), रमशी.वविय वडटे्टीवार (ब्रम्हिूरी), 
अॅड.यशोमती ठािूर (नतवसा) :   सन्माननीय ्रदवासी वविास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
  

(१) औरींगाबाा जि य यातील सजिींवा िी गरी मागातील िवासासी म  ार को ी, म ााेस को ी 
स ्ोकरे को ी या समािाींनी िातीच े प्रमाणपत्रसींाचमातील ससलेया िाचक स्ी ा र 
कर् यास  सीधता प्रमाणपत्र ाेताींना ५० सषह पुराव् याची स् शिणिल कर् याबाबत स ातर 



वस.स. १३७ (5) 

वसवसध माग् याींसावव सींबींणधत वसमागाकि ेसारींसार लेखी ननसेान वाले ससताना ी त् याींच् या डक्त 
माग् याींसर कोणतीच कायचसा ी ााली नस याची बाब मा े ि न, २०१५ मध्ये सा त् यासुमारास 
ननािचनास िले ि े,  े खरे ि े काय, 
(२) सस यास, डक्त बाबतीत िासनाने कोणती कायचसा ी केली सा कर् यात येत ि े, 
(३) नस यास, वसलींबाची कारणे काय ि ेत ? 
 

रमशी. ववष्ट् णु सवरा (११-०९-२०१५) : (१) स (२) सनुस णचत िमाती प्रमाणपत्र तपासणी सशमतीचे 
कामकाि म ाराष र सनुस णचत िाती, सनुस णचत िमाती, वसमुक् त िाती, म्क् या िमाती, ातर 
मागाससगच स वसिेष मागास प्रसगच िातीचे प्रमाणपत्र (ाे् याचे स त् याच् या पिता णीच े
वसननयमन) सणधननयम, २००० (२००१ चा म ाराष र  .२३) स त् या सणधननयमाची 
सींमलबिासणी  ो् याच् या दृष ्ीन े पारीत केलेले म ाराष र सनुस णचत िमातीच े प्रामाणपत्र 
(ाे् याचे स त् याच् या पिता णीचे वसननयमन) ननयम, २००३ मधील तरतुाीनुसार कर् यात येत.े 
कोणत् या ी वसशिष ् िमातीसावव स वसशिष् मागातील िमातीकरीता या सणधननयम स 
ननयमामध् ये सेगयाया तरतुाी, स्ी स मावसष ् केले या ना ीत. 
(३) प्रश् न डद्् ासत ना ी. 

___________ 
 

्रदवासी भागातील ्रमशमशा ामध् ये दहा वषाचिासनू रोिांदारीवर  
िाम िरणा-या शशक्षिाांच्या मागययाांबाबत 

 

(६)  ५९६२ (०९-०४-२०१५).   रमशी.छगन भुिब  (येवला), रमशी.हसन मुरमशीफ (िागल), रमशी.जितेंद्र 
्व् हाड (मुांब्रा ि वा) :   सन्माननीय ्रदवासी वविास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
  

(१) िवासासी मागातील िरमशमिा ामध् ये ा ा सषाचपास न रोिाारीसर काम करणा-या साितेीन 
 िारा  न सणधक शिक्षकाींनी मा े डिसेंबर, २०१४ च् या िेस्च् या स ता ात नाशिकच् या 
िवासासी वसकास मसनासर वसवसध माग् याींसावव बब- ाि िींाोलन केले,  े खरे ि े काय, 
(२) सस यास, त् याींच् या माग् याींच ेससचसाधारण थ सरुप काय, 
(३) ससयास डक् त माग् याींसर िासनामाफे च त कोणती कायचसा ी केली सा कर् यात येत ि े, 
(४) नस यास, वसलींबाची कारणे काय ि ेत ? 

रमशी. ववष्ट् णु सवरा (१४-०९-२०१५) : (१)  ोय,  े खरे ि े. 
(२) िवासासी वसकास वसमागातील ससच रोिींाारी / मानधनासरील कमचचा-याींना िासन सेसेत 
सामास न केणे स िवासासी वसकास वसमागाींतगचत  ोणा-या ससच मरती प्रक या तात् का  रद 
करणे सस ेत् याींच् या माग् याींच ेथ सरुप ि े. 
(३) स (४) सार पााींसर कायचरत कमचचा-याींची ननयुक् ती वस ीत मागाचने ाालेली नस यान े
त् याींना सेसेत सामास न के् यात िलेले ना ी. याबाबत िासनाने धोरणात् मक ननणचय 
केत यानींतर िसश् यक ती कायचसा ी कर् यात येघल. 

___________ 
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अनुसूधचत िातीतील िुटुांबाांतील सवचच सदस् याांना िात प्रमाणित्र 
म् हणून एिच ‘’ स् माट िास् ट िाडच ‘’ देय याबाबत 

 

(७)  ५९६३ (०९-०४-२०१५).   रमशी.छगन भिुब  (येवला), रमशी.रमेश िदम (मोहो ), रमशी.हसन 
मुरमशीफ (िागल), रमशी.जितेंद्र ्व् हाड (मुांब्रा ि वा), रमशी.बाबुराव िाचणे (शशरुर), रमशी.तुिाराम 
िाते (अणुशक्ती नगर), रमशी.मांगलप्रभात लोढा (मलबार रहल), डॉ.सतीश (अयणासाहेब) िाटील 
(एरांडोल), रमशी.सुरेश गोरे (खेड ् ांदी), रमशी.गणितराव देशमुख (साांगोले), रमशी.अजित िवार 
(बारामती), रमशी.प्रदीि नाईि (किनवट), रमशी.राहुल मोटे (िराांडा), रमशी.भास्िर िाधव (गुहागर), 
रमशी.बबनराव शशांदे (माढा), रमशी.शशशिाांत शशांदे (िोरेगाव), रमशी.रदलीि व स-ेिाटील (्ांबेगाव), 
रमशी.राहुल िगताि (रमशीगोंदा), रमशी.राणािगिीतशसांह िाटील (उस्मानाबाद), रमशी.अवधतू तटिरे 
(रमशीवधचन), रमशी.हनुमांत डो स (मा शशरस), रमशी.रदलीि सोिल (बाशी), रमशी.सांदीि नाईि (ऐरोली), 
रमशी.किसन िथोरे (मुरबाड), रमशी.सुरेश लाड (ििचत), रमशीमती माधुरी शमसा  (िवचती), रमशी.िगदीश 
मु ीि (वडगाव शेरी), रमशी.योगेश रट ेिर (हडिसर), रमशी.शभमराव ताििीर (खडिवासला) :   
सन्माननीय सामाजिि न् याय मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) शिक्षण, नोकरी तसेच िासनाच् या ससलती के् यासावव िातीचे प्रमाणपत्र शम वसताना 
सनुस णचत िातीतील कु्ुींबाींना सनेक सिचणीींना सामना करासा लागतो स त् याींना से ीच 
िातीचे प्रमाणपत्र शम त ना ी,  े खरे ि े काय, 
(२) सस यास शिधापबत्रकेकच् या धतरसर सनुस णचत िातीतील कु्ुींबाींतील ससचच साथ याींना िात 
प्रमाणपत्र म्  ण न वकच ‘’थ मा् काथ ् कािच‘’ ाे् याचा ननणचय िासनाने मा े वा. २१ िानेसारी, 
२०१५ रोिी केतला ि े,  े  ी खरे ि े काय,  
(३) सस यास, मुलीींचे वससा , िींतर िातीय वससा  यानुसार िात ननजश्चतीकरण कर् यात 
येणार ि े,  े खरे ि े काय, 
(४) सस यास, ितापयित ककती  लोकाींना ‘’थ मा च् काथ ् कािच‘’ ाे् यात िलेले ि े, 
तसेच  सनुस णचत िातीस  ससचच िातीच् या लोकाींना वकच थ मा च् काथ ् कािच ाे् याबाबत 
िासनाने काय कायचसा ी केली स कर्यात येत ि े ? 
(५) नसयास, वसलींबाची कारणे काय ि ेत ? 
 

रमशी. राििुमार बडोले (०३-०९-२०१५) :(१), (२), (३) स (४)  े खरे ना ी. सिा प्रकारचा 
कोणता ी ननणचय के्यात िलेला ना ी. 
(५) प्रश्न डद्् ासत ना ी. 

___________ 
 

राज् यातील ग्रामिांचायत ननवडणूिीतील उमेदवाराांना  
िात वधैता प्रमाणित्र उिलब् ध होणेबाबत 

  

(८)  ६२७६ (०९-०४-२०१५).   रमशी.बाबुराव िाचणे (शशरुर), अॅड.्शशष शेलार (वाांदे्र िजश्चम), 
रमशी.ववनायिराव िाधव-िाटील (अहमदिूर), रमशी.रािाभाऊ (िराग) वाि े (शसन्नर), रमशी.सुननल 
राऊत (ववक्रो ी), रमशी.राणािगिीतशसांह िाटील (उस्मानाबाद), रमशी.रमेश िदम (मोहो ), 
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रमशी.सुरेश लाड (ििचत), रमशी.राहुल मोटे (िराांडा), रमशी.जितेंद्र ्व् हाड (मुांब्रा ि वा), रमशी.िुणाल 
िाटील (ध ेु ग्रामीण), रमशी.राहुल िगताि (रमशीगोंदा), रमशी.हसन मरुमशीफ (िागल), रमशी.किसन िथोरे 
(मुरबाड) :   सन्माननीय सामाजिि न् याय मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) जि य यातील ग्रामपींचायतीमधील ८७% िरक्षक्षत पाे िात सीधता प्रमाणपत्रासमासी सरक् त 
राव  याचे वा. १२ िानेसारी २०१५ रोिी ननािचनास िले ि े  े खरे ि े काय, 
(२) सस यास, ऑक् ्ोबर २०१४ मध् ये ााले या ग्रामपींचायत ननसिण काींमध् ये िरक्षक्षत       
६१ पााींपीक  ४१ तर पो् ननसिण क त २२९ पीक  १९८ पाे िात सीधता प्रमाणपत्रासमासी सरक् त 
राव ले  े खरे ि े काय, 
(३) सस यास, राज् याच् या सामाजिक न् याय वसमागाने नोकरमरती, शिक्षण प्रसेिासावव तसेच 
िात पिता णी प्रमाणपत्र सा्पामध् ये सुलमता ये् यासावव सडिलाींकि े िात पिता णी 
प्रमाणपत्र सस यास त् याींच् या िपत् याींना नव् याने पिता णी कर् याची िसश् यकता रा णार 
ना ी ससा म त् सप णच ननणचय के् याचे िा ीर केले ि े  े खरे ि े काय, 
(४) ससयास, बोगस पिता णी प्रमाणपत्राींना ि ा काल् याच् या दृष ्ीने र्न् िम चेककीं गसावव 
यींत्रणा राबवस् याच ेगरि सस याचे िानेसारी, २०१५ च् या ारम् यान ननािचनास िले ि े,  े 
खरे ि े काय, 
(५) सस यास, डक्त बाबतीत िासनाने कोणती कायचसा ी केली सा कर्यात येत ि े, 
(६) नसयास, वसलींबाची कारणे काय ? 
 

रमशी. राििुमार बडोले (२३-०९-२०१५) :(१) स (२)  े खरे ि े. 
(३)  े खरे ना ी. 
(४) सिी बाब िढ  न िलेली ना ी. 
(५) सद्य:जथितीमध्ये राज्यात १५ वसमागीय िाती प्रमाणपत्र पिता णी सशमत्या कायचरत 
ि ेत. या िात प्रमाणपत्र पिता णी सशमत्याींचा कामकाि प्रमासीपण े व् ासे, याकसरता 
वा.२/३/२०१५ च्या िासन ननणचयान्सये प्रत्येक जिय यासावव थसतींत्र सशमती कायाचजन्सत 
कर्याचा ननणचय के्यात िलेला ि े. 
      प्रलींबबत प्रकरणाींची सींख्या स सपुरा कमचचारी सगच याींचा समन्सय साध न तसेच 
सनतसरक्त कायचमार ाेऊन स स ेोसे ी वसिेष मोव मा ियोजित करुन प्रलींबबत प्रकरणाींचा 
ननप्ारा कर्याची कायचसा ी युध्ापात ीसर कर्यात येत ि े. 
(६) प्रश्न डद्् ासत ना ी. 

___________ 
 

हवेली तालुक्यातील (जि.िुणे) उरु ी िाांचन-िेिुरी मागाचवरील शशांदवणे ुाटातील  
रस्ता रुां दीिरण व दरुुस्ती िरययाबाबत 

 

(९)  ६३४० (१०-०४-२०१५).   रमशी.बाबुराव िाचणे (शशरुर) :   सन्माननीय सावचिननि बाांधिाम 
(सावचिननि उिक्रम वग ून) मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१)  सेली तालुक्यातील (जि.पुणे) डरु ी काींचन-िेिुरी मागाचसरील शिींासणे का्ातील रथता 
रुीं ाीकरण स ारुुथती कर्यासावव ग्रामथिाींनी वानाींक २३ डिसेंबर, २०१४ रोिी  सा त्यासुमारास 
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पुणे येिील सासचिननक बाींधकाम वसमागाच्या मध्यसतर कायाचलयासर मिन मोचाच काढुन 
शिींासणे का्ात डपोषण केले,  े खरे ि े काय, 
(२) ससयास, डक्त शिींासणे का्ात रथता रुीं ा नसयामु े ितापयित सनेक सपकात  ोऊन 
सनेकाींना िीस गमसासे लागले ि े,  े ी खरे ि े काय, 
(३) ससयास, शिींासणे का्ातील रथता ारुुथतीचे स रुीं ाीकरणाचे काम वानाींक २४ डिसेंबर, 
२०१४ पास न सुरु कर्याचे लेखी िश्सासन सासचिननक बाींधकाम वसमागाचे कायचकारी सशमयींता 
(ाक्षक्षण) याींनी ाेऊन ी काम सद्याप ी सुरु केले ना ी,  े खरे ि े काय, 
(४) ससयास, याबाबत िासनान ेचौकिी केली ि े काय, चौकिीत काय िढ  न िले स 
तानुसार िासनाने कोणती कायचसा ी केली सा कर्यात येत ि े, 
(५) नसयास, वसलींबाची कारणे काय ि ेत ? 
 

रमशी. चांद्रिाांत िाटील (३०-०६-२०१५) : (१)  ोय. 
(२), (३), (४) स (५) प्रश् नाधीन का् रथ ता  ा राज् यमागच  . ११७ चा माग सस न, त् याची लाींबी 
१.६०० कक.मी. ि े. का्ात ाोन ववकाणी  ेसर वपनबेंिचे स ण सस न रथ त् याचा डतार 
मानकाप्रमाण े नस याने सपकात  ोतात,  ी सथ तुजथिती ि े. तिावप सपकात  ोऊ नयेत 
याकरीता सद्यःजथितीत सार रथ त् यासरील ससकि स णाच्या िाींबरी पषृ वमागाचे रुीं ाीकरणाच े
काम पुणच कर् यात िले सस न सींरक्षक शमींत स मागचािचक फे लक बसवस् याच ेकाम प्रगतीत 
ि े. तसेच सींप णच का् लाींबीतील ारुुथ तीच ेकाम ननधी, ननकष स प्रािम् य माने  ाती के् याचे 
ननयोिन ि े. 
      त् याचप्रमाण े ियिरसीच् या मालकानसुार पयाचयी का् मागाचसावव ससहक्षण कर् यात 
िले सस न रथ ताची िखणी ननजश्चत कर् याचे काम प्रगतीपिसार ि े. पयाचयी रथ त् याची 
िखणी ननजश्चत ाा यानींतर सार काम ननधी, ननकष स प्रािम् य मान े  ाती के् याच े
ननयोिन ि े. 
 

___________ 
 

मुांबई शहरातील वर ी येथील एन.एस.सी.्य.एम् लॉईि  
िो.ऑ.के्रडडट सोसायटीमध् ये ाालेला गैरव्यवहार 

  

(१०)  ६४५२ (१०-०४-२०१५).   रमशी.सुननल प्रभ ू (रदांडोशी), रमशी.सुभाष साबणे (देगलूर) :   
सन्माननीय सहिार मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मुींबघ ि रातील सर ी येिील वन.वस.सी.िय.वम् लॉघि को.ऑ. ेडि् सोसाय्ीमध् ये समुारे 
६५ लाख  हपयाींच् या गीरव्यस ाराबाबत चौकिीचा स साल प्रात ााला ि े काय, 
(२) सस यास, चौकिीच े ननष कषच काय ि ेत स त् यानुसार ाोषीींसर पुढे कोणती कारसाघ 
कर् यात िली ि े सा येत ि े, 
(३) सद्याप चौकिी प णच ााली नस यास, वसलींबाची कारणे काय ि ेत स सार सप ाराची 
चौकिी केव्  ा प णच कर् यात येणार ि े ? 
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रमशी. चांद्रिाांत िाटील (०१-०७-२०१५) :(१)  ोय. 
(२) सार सींथिेच्या चौकिीमध्ये किच सा्प, चेक रकमेमध्ये मींि री पश्चात साढ करुन रकमा 
काढण,े ससुली ा. िमा रक्कम सींथिेच्या खात्यात न ािचवसता सप ार करणे ा. वसवसध 
मागाचन ेसप ार केयाच ेथपष् ााले ि े. सार गीरव्यस ार स सप ार प्रकरणी सींबींणधत मािी 
कमचचारी स तत्कालीन सींचालक याींच्यावसरुध्ा वसिेष लेखा पसरक्षक याींनी तािाेस पोलीस वाण े
मुींबघ येिे फे ौिाारी गुन् ा ााखल केला ि े. त्याचप्रमाणे सींथिेच्या सींचालकाींना म ाराषर 
स कारी सींथिा सणधननयम १९६० चे कलम ७८ स ७७ स मधील तरतुाीनुसार काढ न ्ाक्यात 
िले ि े. त्याचप्रमाण ेकलम ८८ सन्सये सखोल चौकिी कर्यासावव स गीरव्यस ारास कोण 
कोण िबाबाार ि ेत यासींबींधी िबाबाारी ननजश्चत कर्यासावव स ाय्यक ननबींधक याींची 
प्राणधकृत सणधकारी म् ण न ननयुक्ती केली ि े. 
(३) प्रश्न डद्् ासत ना ी. 

___________ 
 

राज् यातील दोन लाख ३५ हिार सहिारी सांस् थाांििैी १५ टक् िे  
सांस् थाांच ेअजस्तत्व िागदोित्री अस याबाबत 

  

(११)  ६६३९ (१०-०४-२०१५).   डॉ.शशशिाांत खेडिेर (शसांदखेड रािा), डॉ.सांिय रायमुलिर 
(मेहिर), रमशी.सुभाष साबणे (देगलूर), रमशीमती सांगीता ठोंबरे (िेि), रमशी.रुिेश म् हात्र े (शभवांडी 
िूवच), रमशी.सांिय (बा ा) भेगड े (माव ), रमशी.बाबुराव िाचणे (शशरुर), रमशी.सुननल शशांदे (वर ी), 
अॅड.भीमराव धोंड े(्ष्ट्टी), रमशी.शभमराव ताििीर (खडिवासला) :   सन्माननीय सहिार मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज् यातील सुमारे ाोन लाख ३५  िार स कारी सींथ िाींपीक  १५ ्क् के सींथ िाींच ेसजथतत् त् स 
ननव् स  कागाोपत्री सस याच ेमा े िानेसारी, २०१५  मध्ये सा त्या ारम्यान ननािचनास िले 
ि े,  े  ी खरे ि े काय, 
(२) त् याचप्रमाण ेिीक्षणणक सींथ िा चालक स शिक्षकाींच सींगनमतान ेवकाच से ी ाोन ववकाणचा 
पगार केणारे तब् बल ३  िार शिक्षक सस याच ेिढ  न िले ि े,  े खरे ि े काय, 
(३) सस यास, सार प्रकरणाची सींप णच चौकिी कर् यात िली ि े काय,चौकिीत काय 
िढ  न िले, 
(४) चौकिीनुसार फे ससण क करणा-या ३०  िार सींथ िाची नी ाणी रद कर् याची ककीं सा त् याींना 
सससायनात काढ् याची प्रक या िासनान ेसुरु केली ि े,  े खरे ि े काय, 
(५) सस यास, ितापयित ककती स कोणत् या सींथ िाींसर कारसाघ कर् यात िली ि े, 
(६) सद्याप कोणतीच कायचसा ी कर्यात िली नसयास, वसलींबाची कारणे काय ि ेत स 
डसचसरत सींथ िासर केव्  ापयित कारसाघ प णच  ोणे सपेक्षक्षत ि े ? 

रमशी. चांद्रिाांत िाटील (०२-०७-२०१५) :(१)  े खरे ना ी. 
(२)  े खरे ना ी. 
(३) प्रश्न डद्् ासत ना ी. 
(४) प्रश्न डद्् ासत ना ी. 
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(५) प्रश्न डद्् ासत ना ी. 
(६) प्रश्न डद्् ासत ना ी. 

___________ 
 

राज् यातील मातांग व तत् सम १२ िोटिातीच् या स् वतांत्र ्रक्षणासांह मातांग ्योगाच् या  
मान् य िेले या शशफारशीांच् या अांमलबिावणीबाबत 

 

(१२)  ७०२८ (१०-०४-२०१५).   रमशी.जितेंद्र ्व् हाड (मुांब्रा ि वा), रमशी.राहुल िगताि (रमशीगोंदा), 
रमशी.रमेश िदम (मोहो ), रमशी.हसन मुरमशीफ (िागल) :   सन्माननीय सामाजिि न् याय मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज् यातील मातींग स तत् सम १२ पो्िातीच् या थ सतींत्र िरक्षणासीं  मातींग ियोगाच् या 
मान् य केले या ६८ शिफे ारिीींच् या सींमलबिासणी व्  ासी यास  ातर माग् या डिसेंबर, २०१४ 
च् या िेस्च् या िवसडेयात सामाजिक सींक्नाींनी मा.मुख् यमींत्री, मा.सामाजिक न्यायमींत्री 
याींचेकि ेकेले या  ोत् या,  े खरे ि े काय, 
(२) सस यास, डक् त प्रश् नी िासनाने ितापयित कोणती कायचसा ी केली सा कर् यात येत ि े, 
(३)  नस यास, वसलींबाची कारणे काय ि ेत तसेच मातींग स तत् सम १२ पो्िातीींच् या 
वसकासासावव िसश् यक डपाययोिना कर् यासींामाचत सार प्रकरणी ितापयित कोणता 
पावपुरासा केला सा कर् यात येत ि े ? 
 

रमशी. राििुमार बडोले (२३-०९-२०१५) :(१)  ोय. 
(२) मातींग समािाचा सनुस णचत िाती या प्रसगाचत समासिे ि े. क्नेच्या ३४१ व्या 
कलमानसुार सनसु णचत िातीच्या यााीत फेे रबाल कर्याचे सणधकार केस  कें र िासनास 
ि ेत, राज्य िासनास त्यात कोणता ी  थतके्षप करता येत ना ी. 
     मातींग समािाचा सामाजिक, िणिचक स साींथकृनतक वसकास  ो्याच े दृजष्ने िासनान े
 ाींतीसीर ल ुिी सा स े मातींग समाि स्यास सयोग थिापन कर्यात िला  ोता. या 
वसमागाच्या वा.३१/१२/२०११ च्या िासन ननणचयानसये  ाींनतसीर ल ुिी सा स ेमातींग स्यास 
सयोगान े िासनास साार केलेया वक ण ८२ शिफे ारिीींपीक  ६८ शिफे ारिी तत्सत: मान्य 
कर्यात िया सस न त्याबाबत वसवसध वसमाींगाकि न सींमलबिासणी कर्यात येत ि े. 
िरक्षणावसषयक शिफे ारिीस  डसचसरत १४ शिफे ारिी समान्य कर्यात िया ि ेत. 
(३) प्रश्न डद्् ासत ना ी. 

___________ 
 

राज् यातील ठािर समाि अनुसूधचत िमातीमध् ये असूनही ठािर समािाला  
िात वधैता प्रमाणित्र रदले िात नस याबाबत 

 

(१३)  ७०३९ (१०-०४-२०१५).   रमशी.जितेंद्र ्व् हाड (मुांब्रा ि वा), रमशी.राहुल िगताि (रमशीगोंदा), 
रमशी.रमेश िदम (मोहो ), रमशी.हसन मुरमशीफ (िागल), रमशी.किसन िथोरे (मुरबाड) :   
सन्माननीय ्रदवासी वविास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज् यातील वाकर समाि सनुस णचत िमातीमध् ये सस न ी वाकर समािाला िात सीधता 
प्रमाणपत्र वाले िात नस याप्रकरणी वाकर समाि सींक्ननेे वाणे येिील सनुस णचत िमाती 
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वसमागाच् या कायाचलयासमोर वानाींक १४ िानेसारी, २०१५ रोिी सा त् या सुमारास डपोषण करुन 
तीव्र िींाोलन केलेले  ोते,  े खरे ि े काय, 
(२) सस यास, डक् त प्रश् नी चौकिी केलेली ि े काय, चौकिीत काय िढ  न िले स 
त् यानुसार ितापयित कोणता ननणचय केतला सा के् यात येत ि े, 
(३)  नस यास, वसलींबाची कारणे काय ि त तसेच वाकर समािाला िात सीधता प्रमाणपत्र 
डपलब् ध करुन ाे् यासींामाचत ितापयित कोणता पावपुरासा केला सा कर् यात येत ि े ? 
 

रमशी. ववष्ट् णु सवरा (२९-०९-२०१५) : (१)  ोय, 
     वा.१२/०१/२०१५ स वा.१३/०१/२०१५ रोिी वाणे येिील सशमती कायाचलयासमोर शसींधुा गच 
जि  ा वाकर समाि सींक्नेन ेडपोषण केले  ोत.े 
(२) स (३) सनुस णचत िमाती प्रमाणपत्र तपासणी सशमतीचे कामकाि म ाराष र सनुस णचत 
िाती, सनुस णचत िमाती, वसमुक् त िाती, म्क् या िमाती, ातर मागाससगच स वसिेष    
मागास प्रसगच िातीच े प्रमाणपत्र (ाे् याचे स त् याच् या पिता णीचे वसननयमन) सणधननयम, 
२००० (२००१ चा म ाराष र  .२३) स त् या सणधननयमाची सींमलबिासणी  ो् याच् या दृष ्ीने 
पारीत केलेले म ाराष र सनुस णचत िमातीच े प्रमाणपत्र (ाे् याचे स त्याच्या पिता णीच े
वसननयमन) ननयम, २००३ मधील तरतुाीनसुार कर् यात येते.या ननयमात नम ा केलेली 
कागापत्र े स पुरास े साार करणा-या व् यक् तीस / सिचाारास सनसु णचत िमातीचे प्रमाणपत्र 
ाे् यात येत.े 

___________ 
 

मुांबईतील सरगल टॉिीिच्यासमोरील मॅिेस् टीि ्मदार ननवासाची 
 इमारत राहययास धोिादायि असयाबाबत 

 

(१४)  ७२३० (१०-०४-२०१५).   रमशी.प्रिाश ्तबटिर (राधानगरी), रमशी.रािेश क्षीरसागर 
(िोहािूर उत्तर), रमशी.छगन भिुब  (येवला), रमशी.जितेंद्र ्व् हाड (मुांब्रा ि वा), रमशी.शशशिाांत 
शशांदे (िोरेगाव), रमशी.भास्िर िाधव (गुहागर), रमशी.रमशे िदम (मोहो ), रमशी.अजित िवार 
(बारामती), रमशी.राहुल िगताि (रमशीगोंदा), रमशी.सुरेश लाड (ििचत), रमशी.अवधूत तटिरे (रमशीवधचन), 
रमशी.अशमन िटेल (मुांबादेवी) :   सन्माननीय सावचिननि बाांधिाम (सावचिननि उिक्रम वग ून) 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मुींबघतील सरगल ्ॉककिच् यासमोर बी्ीि कालीन म्िेथ ्ीक िमाार ननसासाची ामारत 
साथ तव् यास यो य ना ी सस े मुींबघ म ानगरपाशलकेच् या ामारत वसमागाने केले या पा णीत 
ननािचनास िले सस न ामारत धोकााायक ससयाचे पत्र मुींबघ म ानगर पाशलकेने वानाींक १७ 
स े्ंबर, २०१३ रोिी सा त्यासुमारास म्िेजथ्क व्यसथिापन करणाऱ्या सासचिननक बाींधकाम 
वसमागाला वाले,  े खरे ि े काय, 
(२) सस यास,  ी ामारत रा ्यास धोकााायक सस न जिसीत ानी स गींमीर ािा ाा यास 
यात साथ तव् यास करणारे िबाबाार ससतील ससा फे लक ी या िमाार ननसासाच् या 
ामारतीच् या मुख् य प्रसेिाद्सारासर लासलेला ि े,  े  ी खरे ि े काय, 
(३) सस यास, या ामारतीची ाेखमाल करणा-या राज् य िासनाच् या सासचिननक बाींधकाम 
वसमागाने ी  ी ामारत धोकााायक ससथ िेत ससयाचे क वसले ि े,  े  ी खरे ि े काय, 
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(४) सस यास,  ी ामारत तातिीने खाली कर् यासावव स सार   ामारतीच ेनव्यान ेबाींधकाम 
कर्याबाबत कोणती कायचसा ी केली सा कर्यात येत ि े, 
(५) सद्याप कोणत् याच डपाययोिना के या नस यास, वसलींबाची कारणे काय ि ेत ? 
 

रमशी. चांद्रिाांत िाटील (१७-०७-२०१५) :(१)  ोय,  े खरे ि े. 
(२)  ोय,  े खरे ि े. 
(३) स (४) म ाराषर वसधानमींि  सणचसालयाने मि्ेजथ्क िमाार ननसासामध्ये साथतव्यास 
ससलेया मा.साथयाींच्या ननसासाची पयाचयी व्यसथिा करुन सींप णच ामारत सरक्त कर्याबाबत 
वानाींक २०-१-२०१५ रोिी ननाहि वाले ि ेत. त्यानुसार मा.साथयाींची पयाचयी व्यसथिा 
कर्याची कायचसा ी वसधान मींि  सणचसालयाकि न सुरु ि े. 
     सार   ामारतीत ससलेया वा. कुलाबा कीं न्ामुसच ॲि  ोलसले थ्ोससच (स कारी 
माींिार) िणण सन्य व्याससानयक गा याींची न्यायालयीन प्रकरणे ससयाने ामारत सरक्त 
कर्याबाबत सिचणी येत ि ेत. 
     ामारतीच्या नव्याने बाींधकाम कर्यासाववच्या सींाािपत्रकास ताींबत्रक मींि री प्रात सस न 
ननवसाा मींि री सींनतम ्यात ि े. 
(५) प्रश्न डद्् ासत ना ी. 

___________ 
 

ठाणे जि हयातील मुरबाड तालुक् यातील ्रमशम शा ाांची दरुावस् था ाायाबाबत 
 

(१५)  ७३१५ (१०-०४-२०१५).   रमशी.किसन िथोरे (मुरबाड), रमशी.जितेंद्र ्व् हाड (मुांब्रा ि वा) :   
सन्माननीय ्रदवासी वविास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) वाणे जि  यातील मुरबाि तालुक् यातील िरमशम िा ाींची ारुासथ िा ाालेली सस न मुलाींना 
िींको ीसावव धरणाींसर िासे लागत ि े. तसचे शिक्षक स कमचचा-याींचा ी समास सस याने 
िवासासी मलुाींच् या शिक्षणाचे तीन तेरा साि याचे मा े िानसेारी, २०१५ मध्ये सा त् या 
ारम् यान ननािचनास िले,  े खरे ि े काय,  
(२) सस यास, याबाबत िासनान ेचौकिी केली ि े काय, 
(३) सस यास, चौकिीसींती िरमशम िा ाच् या या ारुासथ िेस िबाबाार ससले या प्रक प 
सणधकारी स सणधक्षकाींसर कोणती कारसाघ कर् यात िली सा कर् यात येत ि े, 
(४) नस यास, वसलींबाची कारणे काय ि ेत ? 
 

रमशी. ववष्ट् णु सवरा (०४-०९-२०१५) :(१) मुरबाि तालकु् यामध् ये िवासासी वसकास वसमागाींतगचत 
िासककय माध् यशमक िरमशमिा ा मोरोिी, सासणे, खु्ल, मा  िणण प्रािशमक िरमशमिा ा 
मढ सिा वक ण ५ िरमशमिा ा कायचरत सस न या िरमशमिा ाींबदल सिा प्रकारच् या त ारी 
प्रा त ाा या नस न यापीक  िासककय माध् यशमक िरमशमिा ा सासणे, ता.मुरबाि बाबत ाी.प्र ार 
स पुढारी या सतृ् तपत्राींत बातमी प्रशसध् ा ाालेली ि े. 
(२) स (३) बाबत स ाय्यक प्रक प सणधकारी (शिक्षण वसमाग) याींनी वा.१५/१२/२०१४ रोिी 
िासककय माध् यशमक िरमशमिा ा सासणे, ता.मुरबाि येिे तपासणी केली ि े. 
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     िासककय माध् यशमक िरमशमिा ा सासण,े ता.मुरबाि येि े१ ली ते १० सी पयितच ेसगच 
सुरु ि ेत. तेि ेवक ण २५५ वसद्यािर प्रसेशित सस न त् यात मलुाींची स मुलीींची सींख् या सनु म े
१३० स १२५ सिी ि े. मुलाींकरीता ८ स मलुीींकरीता ८ थ नानग ेृ ि ेत स पा् याची कायम 
थ सरुपी व् यसथ िा ि े. सार िा ेत ा.८सी ते १० सीच् या सगाचसावव ाींग्रिी वसषय शिक्षकाचे वक 
पा सरक् त ि े तिावप ताशसका पध् ातीने माध् यशमक शिक्षक (ाींग्रिी) नेमणुक केलेली ि े. 
(४) प्रश् न डद्् ासत ना ी. 
  

___________ 
 

नागिूर जि हयातील खािरी-शलांगा-लढाई-बािारगाांव या रस्त्याांची सधुारणा  
ब िटीिरण व डाांबरीिरण िरययाबाबत 

 

(१६)  ७४२६ (१०-०४-२०१५).   रमशी.अिय चदधरी (शशवडी) :   सन्माननीय सावचिननि 
बाांधिाम (सावचिननि उिक्रम वग ून) मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) नागप र जि  यातील सासचिननक बाींधकाम वसमाग II खापरी-शलींगा-लिाघ-बािारगाींस     
मागच १०/७०० कक.मी ते १२/५०० कक.मी.ची सुधारणा ब क्ीकरण स िाींबरीकरण च े काम 
६२.३८ लक्ष  ककीं मतीस ाे् यात िले  ोत,े  े खरे ि े काय, 
(२) सस यास, याच रथ त् याींच् या १२/५०० चे ासुरे काम ासु-या कीं त्रा्ााराला रु. १.४४ को्ीींना 
मा े फेे ीुसारी, २००९ स नोव् ेंबर, २००९  या वकाच सषाचत वाले  ोत,े  े  ी खरे ि े काय, 
(३) सस यास, डक् त ाोन्  ी कामाींना पयाचसरण स सन वसषयक ना  रकत प्रमाणपत्र पयाचसरण 
स सन मींत्रालयाकि न प्रा त न ाा यामु े कामे िाींबसासी लागली ि ेत,  े  ी खरे ि े काय, 
(४) सस यास, कीं त्रा्ााराने फे क् त ब क्ीकरणाचे काम ननष पावात केले त्याकरीता त् याला 
१.४२ को्ी प्राान कर् यात िले स िाींबरीकरण कामाच े ननषपावात न ाा याम ेु सार 
रथत्याची ारुासथिा ााली ि े,  े  ी खरे ि े काय, 
(५) सस यास, डक् त ाोन्  ी रथ त् याींच् या कामासींामाचत िासनाने सखोल चौकिी केली ि े काय, 
त् यात काय िढ  न िले स तानुसार यास िबाबाार ससणाऱ्या सींबींणधताींसर िासनाने कोणती 
कारसाघ कर्यात िली ि े सा येत ि े, 
(६) नस यास, वसलींबाची कारणे काय ि ेत ? 
 
रमशी. चांद्रिाांत िाटील (३०-०६-२०१५) :(१) स (२)  े खरे ि े. 
(३)  ोय. 
      प्रश् नाींककत रथ त् याचे मातीकाम स मो-याींच् या बाींधकामास  खिीकरणापयितचे काम पुणच 
ााले ि े. परींतु कक.मी. १०/७०० ते १२/९००  ी लाींबी सनके्षत्रात न िात सस यामु े त् यासरील 
िाींबरीकरणाच् या कामास सन वसमागाने मनाघ केली स पयाचसरण खात् याची परसानगी के् याबाबत 
स णचत केले. 
      त् या सनुषींगाने पयाचसरण वसमागाकि न परसानगी के् याची कायचसा ी सुरु ि े. 
(४) स (५) प सर सार लाींबी पाींधन सस याम ेु सा तुक स यो य नव्  ती. तिावप, िता रथ ताच े
खिीकरण स मो-याचे काम ाा यामु े सींप णच लाींबीतील रथ ता बारमा ी ााला ि े स 
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रथ त् याच् या पषृ वमाग खिीचा सस यामु े स ेोस ेी रथ त् याची ारुुथ ती करुन सा तकु सावव 
सुजथितीत वेस् यात येत ि े. 
     सनक्षेत्रात न िाणा-या लाींबीचे, िाींबरीकरण, पयाचसरण वसमागाची परसानगी शम ा यानींतर 
कर् यात येघल. 
(६) प्रश्न डद्् ासत ना ी. 

___________ 
 

महाराष्ट् र स् िधाचक्षम िृषी वविास प्रि ि ही योिना प्रभावीिणे राबववय याबाबत 
 

(१७)  ७४८१ (१०-०४-२०१५).   अॅड.्शशष शेलार (वाांदे्र िजश्चम) :   सन्माननीय िणन मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) िागनतक बँकेच् या सिच स ाय् यात न म ाराष र थ पधाचक्षम कृषी वसकास प्रक प राज् यात पणन 
मींि ाकि न राबवस् यात येत सस न येत् या माचच पयित वसामच, मरावसािा िणण पजश्चम 
म ाराष रातील ाोन जि य याींमध् ये १४१ कीं पन् या थ िापन कर् याच े डवदष ् वेसले ि े,  े खरे 
ि े काय, 
(२) सस यास, सिाप्रकारे राज् यातील िेतक-याींच् या ितेीमालाला सणधक मास शम ् यासावव स 
िेतक-याींच् या ित् म त् या िाींबस् यासावव  ी योिना राज् यात प्रमासीपणे राबस् यासावव 
िासनातफे ह  कोणती डपाययोिना कर् यात येत ि े, 
(३) नस यास, वसलींबाची कारणे काय ि ेत ? 
 

रमशी. चांद्रिाांत िाटील (०२-०७-२०१५) :(१) ना ी. राज् यामध् ये वमवसीपी प्रक पाींतगचत प्रनत जि  ा 
सुमारे १२ सिा ४०० डत् पााक कीं पन् या थ िापन कर् याचे डदीष ् वेस् यात िले सस न 
ििसखेर १२५ डत् पााक कीं पन् या थ िापन कर् यात ि या ि ेत. 
(२) िागनतक बॅंकेच् या सिचस ाय्यात न म ाराष र थ पधाचक्षम कृवष वसकास प्रक प राज् यातील 
प्रत् येक जि य यात राबवसला िात ि े. सार प्रक पाच् या माध् यमात न िेतक-याींची डत् पााकता 
साढवसण,े िेतक-याींना प्रशिक्षण ाेणे, िेतक-याींचे स् यास ाौरे ियोजित करणे, पीक 
प्रात् यक्षक्षके, ननव् स  नफे ा साढवसण ेस बािार सींपकाचच् या सींधी साढवसणे  ी काम ेसुरु ि ेत. 
(३) प्रश् न डद्् ासत ना ी. 
 

___________ 
 

रोहा (जि.रायगड) तालुक् यातील मुांबई - गोवा महामागच चदिदरीिरणाांमध् ये  
बाधीत ााले या नुिसान भरिाई शम णेबाबत 

 

(१८)  ७६३४ (१०-०४-२०१५).   रमशी.धैयचशील िाटील (िेण), रमशी.सभुाष उफच  िांडडतशेठ िाटील 
(अशलबाग) :   सन्माननीय सावचिननि बाांधिाम (सावचिननि उिक्रम वग ून) मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) रायगि जि य यात मुींबघ गोसा म ामागच चौपारीकरणाींमध् ये रो ा तालुक् यातील रािाराम 
गौरु पसार स सन् य ३ िवासासीींच्या  िशमनी कोणती ी नुकसान मरपाघ न ाेता, तेिील 
लागसि केलेली फे  ााि े िमीनाोथ त करुन ताब् यात के् यात ि या ि ेत स  ायस े
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रुीं ाीकरणाच े काम सुरु कर् यात िले ि े याबाबत ससच ारा िनिींाोलन सींक्नेन े
म शमसींपाान सणधकारी, पेण याींचेकि ेवानाींक २१ नोव्  ेंबर, २०१४ रोिी  सा त्या सुमारास त ार 
ााखल केली ि े  े खरे ि े काय, 
(२) सस यास, याबाबत िासनान ेचौकिी केली ि े काय, चौकिीत काय िढ  न िले स 
तानुसार सींबींधीत िवासासीींना नकुसान मरपाघ ाे् याबाबत िासनाने कोणती कायचसा ी केली 
सा कर्यात येत ि े,  
(३) नस यास, वसलींबाची कारणे काय ? 

रमशी. चांद्रिाांत िाटील (२३-०७-२०१५) :(१)  ोय. 
(२)  ोय. 
      मारतीय राष रीय रािमागच प्राणधकरण, पनसेल याींच् याकि े डपवसमागीय सणधकारी पेण 
त् याींच् याकि न स साल प्रा त ााला सस न त् यानुसार डपसधीक्षक म शम सशमलेख रो ा 
कायाचलयाकिील सशमलेख नी ाीच् या सनसुार, ग् नीं. ३३७/२, ४, १३ स २१ म सींपाानाखाली येत 
ना ी. त् यामु े या प्रकरणी नुकसान मरपाघ ाे् याचा प्रश् न डद्् ासत ना ी. 
(३) प्रश् न डद्् ासत ना ी. 

___________ 
 

सानेगाव (ता.रोहा, जि.रायगड) येथील ्रमशमशा ेच्या बाांधिामाबाबत 
  

(१९)  ७६७७ (०९-०४-२०१५).   रमशी.सुभाष उफच  िांडडतशेठ िाटील (अशलबाग), रमशी.धैयचशील िाटील 
(िेण), रमशी.िीवा गाववत (ि वण) :   सन्माननीय ्रदवासी वविास मांत्री पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
  

(१) सानेगास (ता.रो ा, जि.रायगि) येिील िरमशमिा  बाींधकामाबाबत वेकेाारी ननजश्चत 
ाालेली ि े,  े खरे ि े काय, 
(२) सस यास, वेकेााराींन े ननवसाा ितरनुसार सद्याप ामारतीच ेकाम प णच केले ना ी,  े खरे 
ि े काय, 
(३) सस यास, ननवसाा ितच ३(सी) खाली वेकेााराींसर कायचसा ी कर्यात िली ि े काय, 
(४) नसयास, वसलींबाची कारणे काय ि ेत ? 
 

रमशी. ववष्ट् णु सवरा (०४-०९-२०१५) :(१) स (२)  े खरे ि े. 
(३) सींबींणधत वेकेााराने ननवसाा ितरप्रमाणे कामाची प्रगती न राख यान ेत् याींच् यासर सणधक्षक 
सशमयींता, रायगि सासचिननक बाींधकाम मींि , नसी मुींबघ याींनी ननवसाा ितच  .२ सन् सये 
ाींिात् मक कारसाघ केली ि े. 
(४) प्रश् न डद्् ासत ना ी. 
 

___________ 
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भोिरदन (जि.िालना) दानािूर-िारध धामनगाव (जि.यवतमा ) रस्त्याच्या िामाबाबत 
 

(२०)  ७८३६ (१०-०४-२०१५).   रमशी.अिुचन खोतिर (िालना) :   सन्माननीय सावचिननि 
बाांधिाम (सावचिननि उिक्रम वग ून) मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) मोकरान (जि.िालना) ाानाप र-पारध धामनगास (जि.यसतमा ) रथत्याच्या कामाचे 
म शमप िन वानाींक २८ ऑक््ोबर, २०१४ रोिी तत्काशलन मा.डपमखु्यमींत्री याींच्या  थत े ोऊन 
वक सषाचचा कालासधी डल्ला तरी सद्यापी कामाला प्रत्यक्षात सुरुसात ााली नसयाच े मा े 
िानेसारी, २०१५ मध्ये सा त्याारम्यान ननािचनास िले ि े,  े खरे ि े काय, 
(२) ससयास, वक सषाचचा कालासधी डल  ्न ी कामाला सुरुसात न कर्याची कारणे काय 
ि ेत, 
(३) ससयास, डक्त कामाला वसलींब  ोत ससयाने थिाननक ग्रामथिाींना तसेच सा नधारकाींना 
प्रचींि  ाल स न करास ेलागत ि े,  े  ी खरे ि े काय, 
(४) ससयास, याबाबत िासनाने चौकिी केली ि े काय, त्यात काय िढ  न िले स 
तद्नुसार ाोषी व्यक्तीींसर कोणती कारसाघ कर्यात िली सा येत ि े, 
(५) नसयास, वसलींबाची कारणे काय ि ेत ? 
 

रमशी. चांद्रिाांत िाटील (१२-०८-२०१५) :(१)  े खरे ना ी. 
(२) प्रश् न डद्् ासत ना ी. 
(३) स (४) प्रश् नाधीन रथ त् याची वक ण लाींबी २५ कक.मी. ि े. त् यापीक  ७ कक.मी. लाींबीतील 
काम पुणच ााले सस न रथ त् यासरील खडेि ेिाींबर शमरमशीत खिीन ेमरुन रथ ता सुजथितीत वेस् यात 
िला ि े. डसचसरत १३कक.मी. लाींबीतील काम प्रगतीत ि े. 
(५) प्रश् न डद्् ासत ना ी. 

___________ 
 

खामगाांव (जि.बुलढाणा) ग्रामीण भागातील सावचिननि बाांधिाम ववभागाच ेअांतगचत असलेया 
रस्त्याांचे ्िुबािुने अनधधिृतिणे िेबल नेटविच च ेशसमेंटचे खाांब उभे िेयाबाबत 

 

(२१)  ८५१० (०९-०४-२०१५).   रमशी.्िाश फुां डिर (खामगाांव) :   सन्माननीय सावचिननि 
बाांधिाम (सावचिननि उिक्रम वग ून) मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) बुलढाणा जिय यातील खामगाींस-िलींब-मा्रगाींस रथता, खामगाींस-वपींप गाींस रािा रथता,  
खामगाींस-बुलिाणा रथता, खामगाींस-िेगाींस रथता, खामगाींस-डन्री रथता तसेच जि.प. सींतगचत 
येत ससलेया रथत्यासर सुध्ाा शसमें्चे खाींब सनणधकृतपणे डम े क हन त्यास हन म ाराणा 
केबलचे खाींब ्ाक्यात ियाम ेु सपकाताींचे प्रमाण साढत ि े ,  े खरे ि े काय, 
(२) ससयास, सरील रथत्याींसर सासचिननक बाींधकाम वसमागाच्या मागाचच्या ाोन् ी बािुला 
सार   खाींब डम े कर्यासावव सींबींणधत म ाराणा केबल ने्सकच च्या सींचालकान े सासचिननक 
बाींधकाम वसमाग खामगाींस तसेच जि ाणधकारी, बुलिाणा याींची परसानगी केतली ि े काय, 
(३) ससयास, याबाबत िासनान ेचौकिी केली ि े काय, चौकिीत काय िढ  न िले स 
तानुसार सनणधकृत खाींब डमे करणाऱ्या म ाराणा केबल ने्सकच च्या मालकासर स केबल 
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ने्सकच च्या मालकाला पावविी कालणाऱ्या सणधकाऱ्याींवसरुध्ा िासनाने कोणती कारसाघ केली सा 
कर्यात येत ि े, 
(४) नसयास, वसलींबाची कारणे काय ि ेत ? 
 
रमशी. चांद्रिाांत िाटील (०२-०६-२०१५) :(१) सींित: खरे ि े, 
      राज्यक्षेत्र तसेच जि ा पसरषाेकिील रथत्याींच े बाि ने सजथतत्सातील िुन े वसद्युत / 
ा रसींचार खाींब स ाािाींचा िधार केस न तसेच सनणधकृतपणे डम े केलेया खाींबासरुन केबल 
्ाक्यात ियाच े ननािचनास िले ि े. परींतु त्याम ेु सपकात ाालेले ससयाचे सिसा 
सपकाताींचे प्रमाण साढले ससयाचे ननािचनास िलेले ना ी. 
(२) खामगाींस त े डीं री  ा वक रथता सग ता ातर रथत्याींबदल परसानगी केतलेली ना ी. 
खामगाींस डीं री रथत्याची परसानगी सा.बाीं.वसमागाने वाली ि े. 
(३) सनणधकृत पोल स केबल ननािचनास येताच नो्ीस बिास न काढ न ्ाक्याची कायचसा ी 
सुरु केली ि े. सारचे काम वानाींक ३१.०५.२०१५ पयित प णच  ोणे सपेक्षक्षत ि े. 
(४) प्रश्न डद्् ासत ना ी. 

___________ 
 

अधधक्षि अशभयांता, सावचिननि बाांधिाम ववभाग ि गाव याांच् यातगचत असले या 
वाहनचालिाांना गे या अडीच त ेतीन वषाचिासून अनतिालीन भत् याची 
तबले वारांवार मागणी िरुनही अदा िरय यात ्लेली नसयाबाबत 

 

(२२)  ८५८८ (०९-०४-२०१५).   रमशी.सांिय साविारे (भुसाव ) :   सन्माननीय सावचिननि 
बाांधिाम (सावचिननि उिक्रम वग ून) मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) सणधक्षक सशमयींता, सासचिननक बाींधकाम वसमाग ि गास याींच् यातगचत ससले या 
सा नचालकाींना गे या सिीच ते तीन सषाचपास न सनतकालीन मत् त् याची बबले सारींसार मागणी 
करुन ी साा कर् यात िलेली ना ीत,  े खरे ि े काय, 
(२) सस यास, म ाराष र राज् य िासक य स जि  ा पसरषा सा न चालक (सगच-३) कमचचारी 
सींक्ना, म ाराष र (जि  ा िाखा ि गास) याींनी स ेोसे ी सणधक्षक सशमयींता याींना पत्राव् ाारे 
मागणी केली ि े,  े खरे ि े काय, 
(३) सस यास, मा.सणधक्षक सशमयींता याींनी िासनाकि ेसे ोस ेी पावपुरासा करुन ी मत्त् याची 
बबले प्रलींबबत ि ेत,  े खरे ि े काय, 
(४) सस यास, डक् त बाब १, २ स ३ नुसार चौकिी करुन मत् त् याची बीले तातिीने मींि र 
कर् याबाबत िासन कोणती डपाययोिना करणार ि े सा केली ि े, 
(५) नस यास, कायचसा ीस  ोणाऱ्या वसलींबाची कारणे काय ि ेत ? 
 
रमशी. चांद्रिाांत िाटील (१४-०५-२०१५) :(१)  ोय. 
(२)  ोय. 
(३)  ोय. 
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(४) सन २०१५-१६ या वसत्तीय सषाचमध्ये ननधीच्या डपलब्धतेनसुार सनुाान डपलब्ध करुन 
ाे्याची कायचसा ी प्रगतीत ि े. 
(५) सणधक्षक सशमयींता, सासचिननक बाींधकाम मींि , ि गाींस याींचेकि न प्रात ाालेया 
मागणीनुसार पयाचत तरत ाी सिचसींकपीत ाालेया ना ीत. 

___________ 
 

नागिूर शहरातील रस् त् याच् या दरुुस् तीबाबत 
 

(२३)  ८७३० (१८-०४-२०१५).   रमशी.सुधािर देशमखु (नागिूर िजश्चम), रमशी.वविास िुां भारे 
(नागिूर मध्य) :   सन्माननीय सावचिननि बाांधिाम (सावचिननि उिक्रम वग ून) मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) नागप र ि रातील सनके रथ त् याच् या ारुुथ तीचा प्रथ तास तयार सस न त् या रथ त् याच् या 
िाींबरीकरणाच ेकाम सद्यापयित सरुु कर् यात िले नस याबाबतचे वानाींक १३ िानेसारी, २०१५ 
रोिी सा त्या सुमारास ननािचनास िले,  े खरे ि े काय, 
(२) सस यास, सार प्रथ तासाच् या ननवसाा काढ् यात ि या परींत  प्रत् यक्षात मात्र ारुुथ तीच े
काम सद्यापपयित सुरु कर् यात िले ना ी,  े  ी खरे ि े काय, 
(३) सस यास, डक्त प्रकरणी िासनाने चौकिी केली ि े काय, चौकिीत काय िढ  न िले 
स तानुसार सार रथत्याच्या ारुुथतीचे काम लसकरात लसकर कर्याबाबत िासनाने कोणती 
कायचसा ी केली सा कर्यात येत ि े, 
(४) नसयास, वसलींबाची कारणे काय ि ेत ? 

रमशी. चांद्रिाांत िाटील (१७-०७-२०१५) :(१), (२), (३) स (४) वानाींक २३/१/२०१५ रोिी जि ा 
ननयोिन सशमतीच्या समेत थिाननक लोकप्रनतननधीनी नागप र ि रातींगचत स ण मागाचचा 
मानेसािा चौक त ेखरबी चौक या लाींबी मध्ये िाींबरी पषृवमागाच ेनुतनीकरण कर्याचे काम 
करारनामा करुन सुध्ाा कर्यात िले नसयाचा मुदा डपजथित केला  ोता. 
     मानेसािा चौक त े खरबी चौक या ४.८०० कक.मी. लाींबीतील १.८०० कक.मी. क्षनतग्रथत 
लाींबीतील नुतनीकरणाच े कामास कायाचरींम िाेि ाे्यात िले  ोते. या कक.मी. १४/०० ते 
१५/०० या वसशिष् लाींबीतील नतुनीकरण स िाींबरीकरणाच े काम प णच करुन के्यात िले. 
तसेच डसचसरत ४ कक.मी. लाींबीतील िाींबरीकरण कर्यात िले सस न रथत्याच्या लाींबीत खडेि े
ारुुथतीचे काम प णच कर्यात िले ि े. 
     या व्यनतसरक्त नागप र ि र सींतगचत स ण मागाचचे वसवसध योिनेतींगचत कामे मींि र 
सस न ननधी डपलब्धतेनुसार पुणच कर्याच े ननयोिन ि े. डसचसरत िसश्यक त्या लाींबीतील 
काम ेननधी ननकष स प्रािम्याने  ाती के्याच ेननयोिन ि े. 
 

___________ 
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्ांबेडिर नगर, शसताराम शमल िां िाऊड (शस.एस. क्र. ७२ िाटच)  
िे.्र.बोरीचा मागच, मुांबई या वसाहतीच्या िुनववचिासाबाबत 

  

(२४)  ८८३६ (०७-०४-२०१५).   रमशी.सुननल शशांदे (वर ी) :   सन्माननीय वस् त्रोद्योग योग मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) िींबेिकर नगर, शसताराम शमल कीं पाऊि (शस.वस.  . ७२ पा च्) ि.ेिर.बोरीचा मागच, मुींबघ 
या ससा तीच्या पनुवसचकासाबाबत मा े िानेसारी, २०१५ च्या पव या िवसडेयात सा 
त्यासुमारास थिाननक लोकप्रनतननधी याींनी मा.मुख्यमींत्री, मा.सथत्रोद्योग मींत्री याींचे लेखी 
ननसेानाद्सारे मागणी केली ि े,  े खरे ि े काय, 
(२) ससयास, सार ननसेानाच्या सनुषींगान ेिासनाने कोणती कायचसा ी केली सा कर्यात येत 
ि े, 
(३) नसयास, वसलींबाची ससचसाधारण कारणे काय ि ेत ? 
  
रमशी. चांद्रिाांत िाटील (०३-०८-२०१५) :(१)  ोय. 
(२) िींबेिकर नगर, शसताराम शमल कीं पाऊि (शस.वस. .७२ पा च्) िे.िर.बोरीचा मागच, मुींबघ  ी 
ससा त कें र िासनाच्या सखत्यासरतील राषरीय सथत्रोद्योग म ामींि ाच्या ननयींत्रणाखालील 
शसताराम शमल सींबींणधत ससयाने सार ननसेान वन.्ी.सी. (पजश्चम वसमाग) याींचेकि ेडणचत 
कायचसा ीसावव पाववस्यात िले  ोते. कें र िासनाच्या मान्यतनेे स म ाराषर राज्याच्या 
प्रचशलत ननयमानुसार सार ससा तीचा पुनवसचकास कर्याची बाब राषरीय सथत्रोद्योग 
म ामींि ाच्या वसचाराधीन ि े. 
(३) प्रश्न डद्् ासत ना ी. 
  

___________ 
  

नागिूर जि हयातील िन् हान, चाचेर, दधुाला या मागाचवरील रस् त् याांच् या दसु्स् तीबाबत 
  

(२५)  ९५३३ (०९-०४-२०१५).   रमशी.डड मलीिािूचन रेड्डी (रामटेि) :   सन्माननीय 
सावचिननि बाांधिाम (सावचिननि उिक्रम वग ून) मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील    
काय :- 
  

(१) नागप र जि  यातील कन्  ान, चाचेर, ाधुाला या मागाचसर मोवया प्रमाणात खडेि ेाा यान े
सपकाताींच ेप्रमाण साढले सस न सारच् या रथ त् याींच् या ा ुहथ तीकसरता तेिील नागसरकाींनी सारींसार 
सींबींणधत सणधका-याींकि े मागणी-ननसेाने क हन ी या रथ त् याींच् या ा ुहथ तीचे काम सद्याप ी 
कर् यात िलेले ना ी,  े खरे ि े काय, 
(२) सस यास, या रथ त् याींच् या ा ुहथ तीकसरता िासनान े ननधी डपलब् ध केला ि े काय, तसेच 
या रथ त् याींची ा ुहथ ती ककती कालासधीत प णच  ोणे िासनास सपेक्षक्षत ि े, ? 
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रमशी. चांद्रिाांत िाटील (०४-०५-२०१५) :(१)  े खरे ना ी. 
     परींतु, नागप र जिय यातील कन् ान-चाचेर-ाधुा ा रथता क्षतीग्रथत ससयान े रथता 
ारुुथती कर्याबाबतच ेनागरीकाींच ेननसेान प्रात ि े. 
(२) प्रश्नाींककत रथत्याची वक ण लाींबी २४.३ कक.मी. ि े. पीक  ०/० ते २/५००  ी लाींबी 
सुजथितीत ि े. डसचसरत लाींबीतील ारुुथतीची वसवसध कामे योिनसेींतगचत मींि र ि ेत. त्यापीक  
८.८०० कक.मी. लाींबीतील काम े प णच ाालेली ि ेत. डसचसरत लाींबीतील कामे वा.३१.५.२०१५ 
पयित प णच कर्याच ेननयोिन ि े. 
  

___________ 
 

राज् यातील भूवविास बिेेचे िनुरुज्िीवन िरययाबाबत 
 

(२६)  ९५८९ (१०-०४-२०१५).   रमशी.गणितराव देशमखु (साांगोले), रमशी.बा ासाहेब थोरात 
(सांगमनेर), रमशी.राणािगिीतशसांह िाटील (उस्मानाबाद), रमशी.रमेश िदम (मोहो ), डॉ.सुरेश 
(भाऊ) खाड े(शमरि), रमशी.जितेंद्र ्व् हाड (मुांब्रा ि वा), रमशी.भास्िर िाधव (गुहागर), रमशी.हसन 
मुरमशीफ (िागल), रमशी.गणित गायिवाड (ियाण िूवच), डॉ.सांतोष टारफे (ि मनुरी), रमशी.किसन 
िथोरे (मुरबाड), रमशी.राहुल िगताि (रमशीगोंदा), रमशी.हनमुांत डो स (मा शशरस), रमशी.चांद्रिाांत 
सोनावणे (चोिडा), रमशी.उन्मशे िाटील (चा ीसगाव), रमशी.हसरष विांि े (मुनत चिािूर), रमशी.सुननल 
प्रभू (रदांडोशी), रमशी.मनोहर भोईर (उरण), रमशी.अिुचन खोतिर (िालना), रमशी.अिय चदधरी 
(शशवडी), रमशी.प्रिाश ्तबटिर (राधानगरी), रमशी.अननल बाबर (खानािूर), रमशी.नारायण िाटील 
(िरमा ा), रमशी.चांद्रदीि नरिे (िरवीर), रमशी.प्रिाश फातिेिर (चेंबूर), रमशी.राधािृष्ट् ण ववख-ेिाटील 
(शशडी), रमशी.राहुल मोटे (िराांडा), रमशी.शशशिाांत शशांदे (िोरेगाांव) :   सन्माननीय सहिार मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) सध्या सजथतत्सात ससलेया म -वसकास ब्काींना चालना शम त नसयान े िेतकऱ्याींना 
सासकाराींमाफे च त किच घ्यास े लागत सस न त्यामु े िेतकऱ्याींच्या ित्म त्या साढत ि ेत,  े 
खरे ि े काय, 
(२) तसेच राज् यातील तो्यात चालत ससले या २९ जि  ा म वसकास बँका बींा कर् यात 
येणार सस न या म वसकास बँकामधील कमचचारी तसचे ितेक-याींच् या समथ या 
सोिवस् याच् यादृष ्ीन ेकोणती कायचसा ी केली सा कर्यात येत ि े, 
(३) म वसकास बकँा कायमच् या बींा न करता त् याऐवजसिी लकुग् स सालाची सींमलबिासणी 
करासी, सिी मागणी म ाराष र राज् य म वसकास बँक कमचचारी सींक्नेने केली ि े,  े ी खरे 
ि े काय, 
(४) राज् यातील म वसकास बँकेचे पनुरुज्िीसन कर् यासावव वानाींक २७ नोव् ेंबर, २०१४ रोिी सा 
त्या समुारास मींबत्रमींि ाची डपसशमती गववत केली ि े,  े खरे ि े काय, 
(५) सस यास, सशमतीच् या ितापयित ककती बीवका ाा या ि ेत स ससयास, या सशमतीने 
राज् यमींत्रीमींि ाला िपला स साल केव् ा साार केला ि े, 
(६) ससयास, स सालातील शिफे ारिी काय ि ेत स तानुसार िासनाने कोणता ननणचय 
केतला ि े, 
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(७) तसेच राज् यातील म वसकास बकँाचे पुनरुज् िीसन  ोघल या ििसेर ससले या ६०० कमचचा-
याींच े२९ मव न् याींपास नच ेसेतन शम ाले नस यान ेकमचचारी िणिचक सींक्ात सापि याच ेमा े 
िानेसारी, २०१५ मध् ये सा त्या ारम्यान ननािचनास िले सस न कमचचाऱ्याींचे सतेन साा 
कर्याबाबत स त्याींच्या पुनसचसनाबाबत िासनाची म शमका काय ि े ? 
 
रमशी. चांद्रिाांत िाटील (०४-०७-२०१५) :(१) ना ी. 
(२) म -वसकास बॅंकेसींामाचत धोरणात् मक ननणचय के् यासावव वा. १७.१२.२०१४ च् या िासन 
ननणचयानुसार मींत्रीमींि  डपसशमती गववत कर् यात िली  ोती. या डपसशमतीने साार केलेया 
स सालाच् या सनुषींगाने वा. १२ म,े २०१५ च् या मींत्रीमींि  बीवक त बीवक त म -वसकास बॅंकेबाबत 
धोरणात् मक ननणचय के् यात िला ि े. 
(३) स (४)  ोय. 
(५) मींत्रीमींि  डपसशमतीच् या तीन बीवका ाा या सस न सार सशमतीने म -वसकास बॅंकेसींामाचत 
धोरणात् मक ननणचय के् याबाबतचा १८ माचच, २०१५ रोिी स साल साार केला ि े. 
(६) स (७) मुवसकास बॅंकाींच् या किच ससुलीच् या रकमेत न कमचचा-याींची डपााने स ातर सीधाननक 
ाेणी स िक त सेतनाची रक् कम साा करणे, सार रक् कम कमी पि यास मालमत् ता वस  त न 
डपलब् ध  ोणा-या रकमेत न साा करणे, तसेच बॅंकेकि न िासनास येणे ससलेली रक् कम रु. 
१८९७.२४ को्ीमध् ये समायोिीत करणे, सन २०१२ मध् ये शिखर बॅंकेच् या कमचचा-याींना लाग  
केले या थ सेच् छा ननसतृ् ती योिनचे् या सुत्रानुसार नुकसान मरपाघची रक् कम साा करणे स 
कमचचा-याींना बॅंकेच् या सेसेत न कमी करणे, ाीनींवान कामकािासावव िसश् यक कमचचारी सगच 
वेसण,े ात् यााी प्रकारच ेननणचय के् यात िले ि ेत. 
 

___________ 
 

लाखाांदरु तालुिाअांतगचत (जि.भांडारा) येणा-या  
नवी बोथली येथील िलुाच ेबाांधिामाबाबत 

 

(२७)  ९७६१ (१०-०४-२०१५).   रमशी.रािेश िाशीवार (सािोली) :   सन्माननीय सावचिननि 
बाांधिाम (सावचिननि उिक्रम वग ून) मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१)  लाखाींारु तालुकासींतगचत (जि.मींिारा) येणा-या नसी बोिली (प नसचशसत गाींस) येिील िेतक-
याींचे िते नाीपलीकि े सस याम ेु िेतासर िाताना िेतक-याींना, तसेच वसद्यार्थ यािना िा ेत 
िाताना पा् यात न मागच काढासा लागतो,  े खरे ि े काय, 
(२) सस यास, पाससा यात िीस ानी ्ा ् यासावव नसी बोिली-धमाचप री नाीका्ासर नसीन 
पुलाचे बाींधकाम कर् यासावव ब-याच वाससापास न िग्र ाची मागणी  ोत ि े,  े खरे ि े 
काय, 
(३) सस यास, नागरीक स वसद्यार्थ यािना ा णस णासावव  ोणारा त्रास लक्षात केता िासनान े
नसी बोिली नाीका्ासर नसीन पलुाचे बाींधकाम कर् यासावव का ी डपाययोिना िखली ि े 
काय, नस यास, वसलींबाची कारण काय ? 
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रमशी. चांद्रिाांत िाटील (१७-०७-२०१५) :(१) स (२)  ोय,  े खरे ि े. 
(३) प्रश्नाधीन प ल  ा ग्रा. मा. २५ या जि ाथतरीय रथत्यासर ससयामु े प्रथतुत पुलाच ेकाम 
जि ा ननयोिन सशमतीची मान्यता, ननकष स ननधीच्या डपलब्धतेच्या सणधनतेन े  ाती 
के्याचा प्रयत्न रा ील. 

___________ 
 

सोलािूर-हैद्राबाद रा.म.मा. ९ या रस् त् याच् या चदिदरीिरणािसरता भूसांिादन िरय यात  
येणा-या िशमनीचा माविेा शेतिऱयाांना शम ाला नसयाबाबत 

(२८)  ९९६५ (०४-०४-२०१५).   रमशी.ज्ञानराि चदगुले (उमरगा) :   सन्माननीय सावचिननि 
बाांधिाम (सावचिननि उिक्रम वग ून) मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) सोलाप र- ीराबाा रा.म.मा. ९ या रथ त् याच् या चौपाीकरणाकसरता म सींपाान कर् यात येणा-या 
िशमनीचा मासेिा सींबींणधत ितेक-याींना सत् य प प्रमाणात शम त ससलेबाबत स सार मासिेा 
 ा पजश्चम म ाराष रातील पुणे-सोलाप र रथ त् याच् या चौपारीकरणासे ी कर् यात िले या 
नुकसान मरपााचच् या मासिेाप्रमाण ेाे् यात येणेबाबत डमरगा-लो ारा येिील लोकप्रनतननधी याींनी 
जि  ाणधकारी, डथ मानाबाा याींना वा. १९/०८/२०१३  रोिी सा त् यासुमारास लेखी पत्राद्सारे 
वसनींती केली  ोती,  े खरे ि े काय ? 
(२) सस यास, डक् त ननसेानाच् या सनुषींगाने िासनान ेयाबाबत चौकिी केली ि े काय  
चीकिी नुसार सींबींणधतानसर काय कायचसा ी केली ि े  सा कर्यात येत ि े ? 
(3) नस यास, वसलींबाची ससचसाधारण कारणे कोणती ? 
 

रमशी. चांद्रिाांत िाटील (०७-०७-२०१५) :(१)  ोय,  े सींित: खरे ि े. 
     राषरीय म ामागच  .९ च्या चौपारीकरणासावव डथमानाबाा जिय यातील वकुण २७ 
गासाींत न म सींपाानाची प्रक या चाल  सस न या गासातील ननसाि ेसींनतम कर्यात िले सस न 
म ाराष र िासन याींनी  ायसेसरील िशमनीस वरस न वालेले शिघ्रशिध्ा गणकाच े ारानुसार स 
सींबींणधत गासाींतील खरेाी वस   व्यस ार वसचारात के्यात िले ि ेत. शिघ्रशसध्ा गणकातील 
ार स खरेाी वस  चे ार यापीक  िे िाथतीच े ार ि ेत त्यानुसार  सींपााीत िशमनीस प्रती 
चौ.मी. ार ननजश्चत करुन मासेिा सा्प कर्यात िलेला ि े. म सींपाान कर्यात येणाऱ्या 
िशमनीचा मासेिा सत्यप प्रमाणात शम त ससलेबाबत डमरगा स लो ारा येिील 
लोकप्रनतननधी स बाधीत िेतकरी याींनी लेखी ननसेानाद्सारे सचुीत केले  ोते. 
(२) जि ाणधकारी डथमानाबाा याींच े कायाचलयाच े पत्रान्सये प्रबींधक, मारतीय राषरीय रािमागच 
प्राणधकरण, सोलाप र याींना बाधीत िेतकऱ्याच्या मागणीनुसार सींपााीत के्षत्रास साढीस ४२% 
साढीस मासेिा ाेणेबाबत सशमप्राय साार करणेबाबत सुचीत कर्यात िले  ोते. तिावप 
प्रबींधक, मारतीय राषरीय रािमागच प्राणधकरण, सोलाप र याींनी याबाबत कर्यात िलेया 
पत्रव्यस ारानुसार राषरीय म ामागच चौपारीकरणासावव सींपाान  ोणाऱ्या िशमनीसावव ४२% साढ 
सणधननयम १९५६ मध्ये तरतुा नसयाच े थपष् नमुा केले ि े. त्यामु े सींबींणधताींवसरुध्ा 
कायचसा ी कर्याचा प्रश्न डद्् ासत ना ी. 
(३) प्रश्न डद्् ासत ना ी. 
 

___________ 



वस.स. १३७ (23) 

सोलािूर शहरातील िोंडी देगाांव रस् त् याची ाालेली दरुावस्था 
 

(२९)  ९९८४ (१०-०४-२०१५).   िुमारी प्रणणती शशांदे (सोलािूर शहर मध्य) :   सन्माननीय 
सावचिननि बाांधिाम (सावचिननि उिक्रम वग ून) मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील    
काय :- 
  

(१) सोलाप र ि रातील ििसा त क ि राबा ेरुन स वस् याकसरता प सरपास न ससणा-या की िी 
ाेगाींस रथ त् याच् या मिब तीकि ेसासचिननक बाींधकाम वसमागाचे ालुचक्ष  ोत सस न या रथ त् याची 
ारुासथिा ााली सस याच े मा े नोव्  ेंबर, २०१४ मध्ये सा त्या ारम्यान ननािचनास िले,  े 
खरे ि े काय, 
(२) सस यास, डक्त प्रकरणाींची िासनाने चौकिी केली ि े काय, चौकिीत काय िढ  न 
िले स तानुसार रथ त् याच् या मिब तीकरीता िासनाने कोणती कायचसा ी केली सा कर्यात येत 
ि े, 
(३) नस यास, वसलींबाची कारणे काय ि ेत स याबाबतची सद्यजथिती काय ि े ? 

रमशी. चांद्रिाांत िाटील (१६-०७-२०१५) :(१)  े खरे ना ी. 
(२) स (३) प्रश्नाधीन रथता  ा राज्य मागच  .२०५ चा माग सस न तो की िी ाेगास नस न 
केगाींस त े ाेगास ससा ि े. त्याची लाींबी ६.०० कक.मी. सस न या लाींबीपीक  पाससा यात 
क्षनतग्रथत ाालेया १.१०० कक.मी. लाींबीतील रथता, तात्पुरत्या डपाययोिनेंतगचत स े्ंबर २०१४ 
सखेर खडेि े मरुन सा तकु स सरु ीत वेस्यात िला ि े. सार रथत्याच्या ारुुथतीसावव 
कायमथसरुपी डपाययोिना म् ण न नुतनीकरण स मिबुतीकरणाचे काम ननधी, ननकष स 
प्रािम्य माने  ाती के्याचे ननयोिन ि े. 

___________ 
 

सोलािूर जि्यातील िुडुचवाडी-टेंभणुी, बाशी, तु िािुर या रस्त्याांची ाालेली दरुावस्था 
 

(३०)  १०५७४ (१०-०४-२०१५).   रमशी.बबनराव शशांदे (माढा), रमशी.जितेंद्र ्व् हाड (मुांब्रा ि वा), 
रमशी.रमेश िदम (मोहो ) :   सन्माननीय सावचिननि बाांधिाम (सावचिननि उिक्रम वग ून) 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) सोलाप र जिय यातील कुिुचसािी- े्ंमुणर, बािर, तु िापुर या रथत्याींची मोठ्या प्रमाणात 
ारुासथिा ााली ि े,  े खरे ि े काय, 
(२) ससयास, सार रथत्याची िासनामाफे च त पा णी केली ि े काय, 
(३) ससयास, पा णीचे ननषकषच काय ि ेत स तानुसार सार रथत्याची ारुासथिा 
सुधारणेबाबत िासनान ेकोणती कायचसा ी केली सा कर्यात येत ि े, 
(४) सद्याप कोणतीच कायचसा ी केली नसयास, वसलींबाची कारणे काय ि ेत ? 
 

रमशी. चांद्रिाांत िाटील (३०-०६-२०१५) :(१), (२), (३) स (४) प्रश्नाधीन कुिचसािी- े्ंमुणर, बािर, 
येििी रथता रामा-१४५ या रथत्याची सोलाप र जिय यातील लाींबी ६६.४०० कक.मी. ि े. या 
लाींबीपीक  ५६.५५० कक.मी. लाींबीतील रथता सा तुक सावव सुजथितीत ि े. डसचसरत ९.८५० 
कक.मी. लाींबीपीक , ५.०० कक.मी. लाींबीतील कामे प णच सस न ४.८५० कक.मी. लाींबीतील कामे 
प्रगतीत ि े. 



वस.स. १३७ (24) 

     तसेच बािर-तु िाप र रा.मा.२०६ या रथत्याची सोलाप र जिय यातील लाींबी ३६.८०० 
कक.मी. ि े. या लाींबीपीक  २१.३०० कक.मी. लाींबीतील रथता सा तुक सावव सुजथितीत ि े. 
डसचरीत १५.५०० कक.मी. लाींबीपीक  १४.३०० कक.मी. लाींबीतील काम ेप णच सस न १.२०० कक.मी. 
लाींबीतील काम ेप्रगतीत ि े. 
 

___________ 
 

सोलािूर जि्यातील टेभुणी त ेअहमदनगर या १३५ कि.मी.  
लाांबीच्या रस्त्याच्या चदिदरीिरणाबाबत 

 

(३१)  १०५७६ (१०-०४-२०१५).   रमशी.बबनराव शशांदे (माढा), रमशी.जितेंद्र ्व् हाड (मुांब्रा ि वा), 
रमशी.रमेश िदम (मोहो ) :   सन्माननीय सावचिननि बाांधिाम (सावचिननि उिक्रम वग ून) 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) सोलाप र जिय यातील े्ंमणुर त े स मानगर या १३५ कक.मी. लाींबीच्या रथत्याच्या 
चौपारीकामास ३ सषाचप सर मींि री शम  न ी कामास सद्याप सुरुसात ााली ना ी,  े खरे ि े 
काय, 
(२) ससयास, याबाबत िासनान ेचौकिी केली ि े काय, चौकिीत काय िढ  न िले स 
तानुसार सार रथत्याचे काम तातिीने करणेबाबत िासनाने कोणती कायचसा ी केली सा 
कर्यात येत ि े, 
(३) सद्याप कोणतीच कायचसा ी केली नसयास, वसलींबाची कारणे काय ि ेत ? 
 
रमशी. चांद्रिाांत िाटील (२४-०६-२०१५) :(१)  े खरे ि े. 
     खािगीकर्याींतगचत े्ंमुणर त े स मानगर या १३५ कक.मी. लाींबीच्या रथत्याच्या 
चौपारीकरणाच्या कामास मींिुरी शम ालेली ि े, परींतु सद्यापपयित काम सुरु ाालेले ना ी. 
(२) सार कामाची ननवसाा सुचना काढ्यात िलेली  ोती. यामध्ये डद्योिकाने वालेला ाेकार 
 ा सनतिय िाथत रकमेचा  ोता. नवसन मुसींपाान कायद्याम ेु शमरिगास बाय यस ण रथता, 
पुलाचे िोिरथत,े मुयारीमागच स त्याचे सेसा रथते याींच ेमुसींपाान नवसन मुसींपाान कायद्याच्या 
सननजश्चततेमु े  ोऊ िकलेले ना ी. त्याम ेु प्रकपाकसरता िसश्यक मुसींपाान प णच करुनच 
प्रकपाची फेे रननवसाा काढ्याचा ननणचय वा.५/२/२०१५ रोिी मींत्रालयात ाालेया बीवक त 
ाायामु े मुसींपाान प्रक या प णच ाायानींतर ननवसाा मागवस्यात येणार ि ेत. 
(३) प्रश्न डद्् ासत ना ी. 
 

___________ 
 



वस.स. १३७ (25) 

सावचिननि बाांधिाम ववभागातील स् थाित् य अशभयाांतत्रिी सहायि  
सांुटनेच् या िायचित् याांच्या प्रलांतबत मागययाांबाबत 

 

(३२)  १०६६८ (१०-०४-२०१५).   रमशी.सुननल प्रभू (रदांडोशी), रमशी.अिुचन खोतिर (िालना), 
रमशी.अिय चदधरी (शशवडी), रमशी.प्रिाश ्तबटिर (राधानगरी), रमशी.अननल बाबर (खानािूर) :   
सन्माननीय सावचिननि बाांधिाम (सावचिननि उिक्रम वग ून) मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
  

(१) सासचिननक बाींधकाम वसमागातील थ िापत् य सशमयाींबत्रक  स ायक सींक्नेच् या कायचकत् यािने 
ाीकचका  प्रलींबबत माग् याींसावव वानाींक २७ म,े २०१४ रोिी सा त्यासुमारास िााा मीाान, 
मुींबघ येिे डपोषण केलें,  े खरे ि े काय, 
(२) तसेच सींक्नेच् या पााणधका-याींनी त् यानींतर ी सनेक से ा धरणे धरुन ननसेाने ाेऊन 
ननािचने केली,  े  ी खरे ि े काय, 
(३) डक् त माग् याींबाबात िासनाची म शमका काय ि े ? 
 

रमशी. चांद्रिाांत िाटील (१९-०६-२०१५) :(१)  ोय. 
(२) स (३) कननषव सशमयींता पाासर वा.३१.८.२०१३ रोिी पाोन्नतीसावव पात्र ससणाऱ्या 
थिापत्य सशमयाींबत्रक  स ायकाींची ज्येषवतेनुसार सामानयक पात्रता यााी वा.२.१२.२०१४ रोिी 
तात्पुरत्या थसरुपात प्रशसध्ा कर्यात िली. 
     म ाराषर राज्य थिापत्य सशमयाींबत्रक  स ायक कमचचारी सींक्ना याींनी मा.म ाराषर 
प्रिासक य न्यायाणधकरण, औरींगाबाा येिे ााखल केलेया म   सिच  .३१२/२०१४ प्रकरणी 
मा.न्यायाणधकरणाने वा.२०.३.२०१५ रोिी थिापत्य सशमयाींबत्रक  स ायकाींची िासन थतरासरील 
ज्येषवता स ची ६ मव न्यात प्रशसध्ा कर्याबाबतचे िाेि वाले. त्यामु े, वा.२.१२.२०१४ रोिी 
प्रशसध्ा कर्यात िलेली तात्पुरती यााी वा.२०.५.२०१५ च्या िाेिान्सये रद कर्यात िली 
ि े. 
     मा.न्यायाणधकरणाच्या डक्त िाेिानुसार थिापत्य सशमयाींबत्रक  स ायक सींसगाचची 
ससचसाधारण ज्येषवतास ची वस ीत कालासधीत प्रशसध्ा कर्याबाबतची कायचसा ी कर्यात येत 
ि े. सार ज्येषवतास ची प्रशसध्ा केयानींतर थिापत्य सशमयाींबत्रक  स ायक सींसगाचत न कननषव 
सशमयींता (थिापत्य) पाासर पाोन्नती ाे्याबाबतची कायचसा ी कर्यात येघल. 

___________ 
 

शशरो  तालुक्यातील (जि.िोहािरू) शासिीय िायाचलयातील  
प्रशासकिय इमारत बाांधययाबाबत 

  

(३३)  ११२८० (०१-०६-२०१५).   रमशी.उहास िाटील (शशरो ) :   सन्माननीय सावचिननि 
बाांधिाम (सावचिननि उिक्रम वग ून) मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) शिरो  तालकु्यातील (जि.को ाप र) िासक य कायाचलयातील प्रिासककय ामारत 
बाींध्यासावव सन २०१०-११ मध्ये प्रिासककय मींि री ाेऊन त्या कामासावव ननधी ाे्यात िला 
 ोता,  े खरे ि े काय, 
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(२) ससयास, सार   ामारतीच्या बाींधकामासावव सपुरा ननधी शम ायान ेस सार कामासावव 
िणखी ननधीची िसश्यकता ससयाने ननधी समासी डक्त ामारतीचे बाींधकाम सप णच ि े,  े 
 ी खरे ि े काय, 
(३) ससयास, याबाबत िासनान ेचौकिी केली ि े काय, चौकिीत काय िढ  न िले स 
तद्नुसार सार बाींधकामासावव तातिीने ननधी डपलब्ध करुन ाे्यासावव िासनाने कोणती 
कायचसा ी केली सा कर्यात येत ि े, 
(४) नसयास, वसलींबाची कारणे काय ि ेत ? 
 

रमशी. चांद्रिाांत िाटील (०४-०६-२०१५) :(१)  े खरे ि े. 
(२), (३) स (४) प्रश्नाधीन कामासावव डपलब्ध ननयतव्ययात न सन २०१४-१५ या सषाचत रु. 
१०१.७९ लक्ष ातक्या ननधीची तरत ा कर्यात िली  ोती. सार काम सद्य:जथितीत 
प्रगतीपिासर ि े. 

___________ 
 

िरभणी जि ्यातील शसरसी गावात गोदावरी नदीवर िुल बाांधय याबाबत 
  

(३४)  ११३२७ (१०-०४-२०१५).   रमशी.सांदीिानराव भमुरे (िैठण), रमशी.अिुचन खोतिर (िालना), 
रमशी.अिय चदधरी (शशवडी) :   सन्माननीय सावचिननि बाांधिाम (सावचिननि उिक्रम वग ून) 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) परमणी जि य यातील शसरसी गासात गोाासरी नाीसर पलु बाींध् यासावव कायचकारी 
सशमयींता, सासचिननक बाींधकाम वसमाग, परमणी याींनी राज्याच्या ननधीत न ३.२४ को्ी रुपयास 
मा े स े्ंबर १९९८ मध्ये मींि री वाली,  े खरे ि े काय, 
(२) ससयास, राज्याच्या ननधी ी्ंचाघमु े सार पुलाचे काम िासनान े कें वरय ननधी सींतगचत 
प्रथतावसत केयाने सार पुलासावव कें र िासनाने मा े फेे ीुसारी २००४ मध्ये ४.०५ को्ी 
 हपयाींचा ननधी मींि र केला,  े खरे ि े काय, 
(३) सस यास, डक् त काम सधचस् ससताना सार बाींधकामाचे फे ो्ो काढ न मा े िानेसारी 
२०११ मध् ये सासचिननक बाींधकाम वसमागाने कें राला पावस न ननधी ला् याचे क्गने नकुताच 
मा े डिसेंबर, २०१४ मध् ये ननािचनास िणले ि े,  े ी खरे ि े काय, 
(४) ससयास, पुलासावव पोच रथता बाींधणेच ेकाम कीं त्रा्ााराला ७३.७५ लक्ष ककमतीसर सार 
जि ा कायचकारी सशमयींता सासचिननक बाींधकाम याींनी वायानींतर ी पुलाच्या मींागती 
कामामु े २.३७ को्ी खचच ाायानींतर िासनान ेकीं त्रा् काढ न केतले  े खरे  ि े काय, 
(५) ससयास, डक्त ससच प्रकरणाींबाबत चौकिी केली ि े काय, चौकिीत काय िढ  न िले 
स तानुसार सार पुलाच्या कामातील सननयशमतीस िबाबाार ससणाऱ्यासर कीं त्रा्ाारास  
सींबींणधतासर कोणती कारसाघ केली सा कर्यात येत ि े, 
(६) नसयास, वसलींबाची कारणे काय ि ेत स सार   पुलाच्या कामाची सद्यजथिती काय   
ि े ? 
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रमशी. चांद्रिाांत िाटील (१६-०७-२०१५) :(१)  ोय,  े खरे ि े. 
(२)  ोय,  े खरे ि े. 
(३) क्गच्या स सालात सारच्या कामावसषयी पसरच्छेा डपजथित ााला ि े. 
(४)  ोय,  े खरे ि े. 
(५) स (६) क्गच्या स सालातील पसरच्छेााचे सन पालन साार कर्याची कायचसा ी सुरु ि े. 
पुलाचे डसचसरत काम ननधी डपलब्धतेनुसार प णच कर्याचे ननयोिन ि े. 
 

___________ 
  

अहमदनगर शहरातील वाढत्या वाहतुिीवर मात िरययासाठी उड्डाणिलू बाांधययाबाबत 
  

(३५)  ११३५७ (०६-०४-२०१५).   रमशी.सांग्राम िगताि (अहमदनगर शहर), रमशी.रमशे िदम 
(मोहो ), रमशी.अवधतू तटिरे (रमशीवधचन), रमशी.जितेंद्र ्व् हाड (मुांब्रा ि वा) :   सन्माननीय 
सावचिननि बाांधिाम (सावचिननि उिक्रम वग ून) मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील   
काय :- 
  

(१) स मानगर ि रातील साढत्या सा तकु सर मात कर्यासावव स नागसरकाींना सुलम सा त क 
कर्यात यासी यासावव पा्ील  ॉथपी्ल सक्कर चौक डडेिाण प ल बाींध्याचा ननणचय िासनान े
सन २००३-२००४ या सषाचत केऊन सार पुलाच्या कामास  सुरुसात कर्यात िली ना ी,  े 
खरे ि े काय, 
(२) ससयास, त्याची कारणे काय ि ेत, 
(३) ससयास, स मानगर ि रातील नागसरकाींना सुलम सा त क  ो्यासावव सारचा 
डडेिाणप ल त्सरीत बाींधणेबाबत िासनाने कोणती कायचसा ी केली सा कर्यात येत ि े ? 
 
रमशी. चांद्रिाांत िाटील (१७-०७-२०१५) :(१)  ोय,  े खरे ि े. 
     स मानगर ि रातील साढत्या सा तुक सर मात कर्यासावव स नागसरकाींना सुलम 
सा तुक कर्यात यासी यासावव पा्ील  ॉथपी्ल ते सक्षता गािचन डडेिाणपुल बाींध्याचा 
ननणचय िासनाने िासन ननणचय  .२००५/प्र. .१८१/रथत-े९/मींत्रालय, मुींबघ, वानाींक २४/४/२००६ 
सन्सये के्यात िलेला ि े. परींतु सद्याप सार डडेिाणपुलाच्या कामास सुरुसात कर्यात 
िलेली ना ी. 
(२) खािगीकरणाींतगचत स मानगर शिरुर रथता (रामा-६०) या रथत्याचे चौपारीकरण करणेच्या 
प्रकपातील ्पा  .२ मध्ये स मानगर ि रातील डडेिाणपुलाचे काम प्रथतासीत ि े. ्पा 
 .१ च ेकाम सींपयासर म् णिचे वा.१६/१/२०१० पास न डडेिाणपुलाचे काम सुरु  ोणे सपेक्षक्षत 
 ोते. परींत ुप्रत्यक्षात डडेिाणपलुाचे काम सुरु कर्यास डडेिाणपलुाच्या लाींबीतील सींपुणच िागा 
डपलब्ध न ाायाने डद्योिकामाफे च त डडेिाणपलुाचे काम सुरु  ोऊ िकले ना ी. तानींतर 
िासनामाफे च त वा.२५/९/२०१२ रोिी िसश्यक मुसींपाान करुन डडेिाणपुलाच्या लाींबीतील सींपुणच 
िागा डद्योिकाच्या ताब्यात ाेस न ननसीाा ितरनुसार डडेिाणपुलाचे काम सुरु कर्यावसषयी 
क वस्यात िले  ोते. परींत ु बाींधकाम साव त्यात माससाढ ाायान े डद्योिकान े सनतरीक्त 
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ककीं मतीची (रु.७५.०० को्ी) मागणी केली सस न ती मागणी िासनास मान्य नसयान े सार 
साा सोिवस्याकरीता लसाा मींि ाची थिापना कर्यात िली ि े. 
(३) सार डडेिाण पुलाच्या ककीं मतीबाबत साा ननमाचण ाायाने लसाा मींि ाची थिापना 
कर्यात िली सस न लसाााची कायचसा ी प्रगतीत ि े. तरी, सार डडेिाण पुलाच्या 
ककीं मतीबाबत लसाा मींि ाची कायचसा ी पुणच ाालेनींतर िासन थतरासरुन  सार डडेिाण 
पुलाबाबत ननणचय के्याचे प्रथतावसत ि े. 
  
 

___________ 
  

सोलािूर - मलिािूर राज् य महामागच क्र. ६ वर बुलडाणा शहरासाठी  
व ण मागच (बायिास) मांिूरीबाबत 

  

(३६)  ११५९८ (०९-०४-२०१५).   रमशी.हषचवधचन सििा  (बुलढाणा) :   सन्माननीय सावचिननि 
बाांधिाम (सावचिननि उिक्रम वग ून) मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) सोलाप र-मलकाप र राज् य म ामागच  . ६ सर बुलिाणा ि रासावव स ण मागच (बायपास) 
मींिुर कर् यात िला ि े  े खरे ि े काय, 
(२) सस यास, या स णमागाचसावव िासनाकि न तरत ा डपलब् ध करुन ाे् यात िलेली ना ी, 
 े ी खरे ि े काय, 
(३) ससयास, याबाबत चौकिी कर्यात िली ि े काय, चौकिीत काय िढ  न िले स 
तानुसार सार स ण रथ त् याच ेकाम बींा ि े  े खरे ि े काय, 
(४) तसेच बुलढाणा स णरथ ता (बायपास) त् सरीत पुणच करणे बाबत िासनान ेकोणती कायचसा ी 
कायचसा ी केली सा कर् यात येत ि े, 
(५) नसयास, वसलींबाची कारणे काय ि ेत स याबाबतची सद्यजथिती काय ि े? 
 
रमशी. चांद्रिाांत िाटील (०९-०६-२०१५) :(१), (२), (३), (४) स (५) प्रश् नाधीन स ण मागाचच् या 
बाींधकामासावव म सींपाानाकसरता सिचसींक पात तरत ा कर् यात िलेली ि े. 
    प्रथ तुत म सींपाानाच े प्रकरण न् यायप्रवसष ् सस यामु े, म सींपाानाची प्रक या िाींबवस् यात 
िलेली ि े. न् यायालयाच् या सींनतम ननणचयानींतर पुढील कायचसा ी कर् यात येघल. 
  
 

___________ 
  

नाशशि येथील ओार ववमानत ावर सावचिननि बाांधिाम ववभागाच्या अधधिाऱयाांच्या 
सेवाननवतृ्तीननशमत्त ्योजित िेलेली िाटी 

  

(३७)  ११७४२ (१०-०४-२०१५).   रमशी.योगेश (बािू) ुोलि (देव ाली), रमशी.प्रिाश ्तबटिर 
(राधानगरी), रमशी.रािाभाऊ (िराग) वािे (शसन्नर), रमशी.सुभाष साबणे (देगलूर), रमशी.नरहरी 
णारवा  (रदांडोरी), रमशी.प्रताि सरनाईि (ओव ा माजिवडा), रमशी.िगदीश म ुीि (वडगाव शेरी), 
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रमशी.वविय वडटे्टीवार (ब्रम्हिूरी) :   सन्माननीय सावचिननि बाांधिाम (सावचिननि उिक्रम 
वग ून) मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) नाशिक येिील ओार वसमानत ासर सासचिननक बाींधकाम वसमागाच् या वका सणधकाऱ्याच् या 
सेसाननसतृ् ती ननशमत् त ाारुची पा्टी  करुन सश् लील िीिचेा तालासर नतृ् य के याच े वानाींक ३१ 
िानेसारी, २०१५ रोिी सा त्या समुारास ननािचनास िले ि े,  े खरे ि े काय, 
(२) सस यास, या प्रकरणी सार पा्टी  ियोजित करणारे  षच कन् थ रक् िनचे मालक वसलास 
बबरारी सासचिननक बाींधकाम वसमागाचे सणधकारी सुनील ढगे िणण डि ींगोरे िकेोरे्सचचे मालक 
याींच् यावसरोधात पोशलसाींत गुन्  ा ााखल केला ि े,  े  ी खरे ि े काय,  
(३) सस यास, या प्रकरणी चौकिी केली ि े काय चौकिीच े ननष कषच काय ि ेत स 
त् यानुषींगान ेसींबींणधत सणधका-याींसर कोणती कारसाघ केली सा कर्यात येत ि े, 
(४) या प्रकरणाची सद्याप ी चौकिी प णच ााली नस यास, वसलींबाची कारणे काय ि ेत स 
याबाबतची सद्यःजथिती काय ि े ? 
  
रमशी. चांद्रिाांत िाटील (२१-०७-२०१५) :(१) सासचिननक बाींधकाम प्रााेशिक वसमाग, नाशिक च े
प्रमारी मुख् य सशमयींता याींच् या ससेाननसतृ् तीननशमत् त वा.३१.०१.२०१५ रोिी बब िसच ससोशसविन 
ऑफे  ाींडियाच् या नाशिक िाखेच् या सतीने ओार वसमानत  येिील ामारतीच् या मोकयाया 
िागेत स कु्ुींब थ ने मोिनाचे ियोिन कर् यात िले  ोत.े 
(२), (३) स (४) या प्रकरणी वा. ०२.०२.२०१५ रोिी वाींिोरी पोलीस वाणे येिे गु.र.नीं.०३/२०१५ 
प्रमाणे गुन्  ा ााखल कर् यात िलेला ि े. 
  

___________ 
  

सोलािूर जि ्यातील ्हेरवाडी-िरिगी, िुमठे-्हेरवाडी, सांिवाड-तेरामैल,  
शशांगडगावां-होटगी व ्चेगाांव-शशांगडगाव या रस्त्याच्या दरुावस्थेबाबत 

  

(३८)  ११९०७ (०९-०४-२०१५).   रमशी.सभुाष देशमुख (सोलािूर दक्षक्षण) :   सन्माननीय 
सावचिननि बाांधिाम (सावचिननि उिक्रम वग ून) मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील    
काय :- 
  

(१) सोलाप र जि य यातील ि ेरसािी-करिगी, कुमवे-ि ेरसािी, सींिसाि-तेरामील,     
शिींगिगासीं- ो्गी स िचेगाींस-शिींगिगास  े रथ ते बनस न तीन मव न्याच्या ितच रथत्याची 
ारुासथिा ाायाचे ननािचनास िले ि े,  े खरे ि े काय, 
(२) सस यास, याबाबत िासनाने चौकिी केली ि े काय, चौकिीत काय िढ  न िले 
तानुसार सींबींणधतासर कोणती कायचसा ी कर् यात िली सा येत ि े, 
(३) नस यास, वसलींबाची कारणे काय ि ेत ? 
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रमशी. चांद्रिाांत िाटील (१६-०७-२०१५) :(१) सींित: खरे ि े, 
     प्रश्नाधीन रथत्यापीक  कुमवे त े ि ेरसािी स सींिसाि ते तेरामील य या रथत्याींची काम े
प णच ाायानींतर त्याींचा का ी माग ऊस स सा   सा तुक मु े क्षतीग्रथत ाालेला  ोता परींत ु
सारील काम ाोषाानयत्स कालासधीत येत ससयाने क्षनतग्रथत मागाची ारुुथती करुन रथता 
सा तुक स सुजथितीत वेस्यात िला ि े. 
     ि ेरसािी-करिगी (५.५ कक.मी), िचेगास-शिींगिगास (४ कक.मी.) स शिींगिगास- ो्गी (७ 
कक.मी.)  े रथत े ग्रामीण मागच ािाचच े सस न ाेखमाल स ारुुथतीसावव जि ापसरषाेच्या 
सखत्यासरत ि ेत. सार रथत्यापीक  ि ेरसािी-करिगी रथता खिीपषृवाचा सस न त्याच ेकाम 
ा ा सषाचपुसर कर्यात िलेले ि े. 
     िचेगास-शिींगिगास रथत्याचे ०.३ कक.मी. लाींबीतील काम पुणच सस न २.४ कक.मी. 
लाींबीतील सुधारणाचे काम कर्याचे ननयोिन ि े. 
     शिींगिगाींस- ो्गी या रथत्याचे काम सन २०१० मध्ये प्रधानमींत्री ग्रामसिक योिनेंतगचत 
कर्यात िले सस न सार रथता सद्यजथितीत सुजथितीत ि े. 
(२) स (३) प्रश्न डद्् ासत ना ी. 
  

___________ 
  

खालािूर तालुक् यातील (जि.रायगड) रस् त् याांची ाालेली दरुावस्था 
  

(३९)  १२६०५ (१०-०४-२०१५).   रमशी.मनोहर भोईर (उरण) :   सन्माननीय सावचिननि 
बाांधिाम (सावचिननि उिक्रम वग ून) मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) मुींबघ िणण पुणे या ाोन ि राींचे मध् यसतर ववकाण, रतुगती िणण राष रीय म ामागच, 
मोठ्या प्रमाणात ससलेली कारखानाारी यामु े खालाप र तालुक् यातील (जि.रायगि) रथ त् याींची 
सत् यींत ारुासथिा ााली ि े,  े खरे ि े काय, 
(२) सस यास, या तालुक् याच् या वसकासाकसरता िासनाने कोणती कायचसा ी केली ि े सा 
कर्यात येत ि े, 
(३) सद्याप या सींामाचत कोणतीच कायचसा ी केली नस यास, वसलींबाची कारणे काय ि ेत ? 

  
रमशी. चांद्रिाांत िाटील (२३-०६-२०१५) :(१)  े खरे ना ी. 
     खालाप र तालुक्यातील राज्यमागच स प्रमुख जि ा मागच या रथत्याींसरील मिबुतीकरण स 
िाींबरीकरणाची कामे वसवसध योिनामाफे च त प णच कर्यात िली सस न सद्य:जथितीत रथत े
सा तुक सावव सुजथितीत ि ेत. 
(२) स (३) सार तालुक्यातील रथत्याींसरील िसश्यक लाींबीतील मींि र काम े ननधीच्या 
डपलब्धतेनुसार  ाती केऊन प णच कर्याचे ननयोिन ि े. 
  

___________ 
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िुणे, शशवािीनगर येथील िदटुांतबि न् यायालयाच् या बाांधिामाबाबत 
  

(४०)  १३३७४ (०९-०४-२०१५).   रमशी.वविय िा े (शशवािीनगर) :   सन्माननीय सावचिननि 
बाांधिाम (सावचिननि उिक्रम वग ून) मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) पुणे, शिसािीनगर येिील कौ्ुींबबक न् यायालयाचे बाींधकाम सनतिय सींि गतीने सुरु 
सस याने सींबींणधत कीं त्रा्ाारास कायाया यााीत ्ाक् याची मागणी पुणे बार ससोशसविनन े
मा े फेे ीुसारी, २०१५ मध्ये सा त् या ारम् यान केली ि े,  े खरे ि े काय, 
(२) सस यास, याबाबत िासनान ेचौकिी केली ि े काय, चौकिीत काय िढ  न िले स 
तानुसार सार बाींधकाम तात् का  प णच करुन कौ्ुींबबक न् यायालय नसीन िागेत थ िलाींतरीत 
कर् यासावव िासनान ेकोणती कायचसा ी केली ि े सा कर्यात येत ि े, 
(३) नस यास, वसलींबाची कारणे काय ? 
  
रमशी. चांद्रिाांत िाटील (२३-०६-२०१५) :(१) सिी बाब सा.बाीं.वसमागाकिील प्रात कागापत्राींच्या 
िधारे िढ  न येत ना ी. 
(२) स (३) ामारतीच े कम प णच कर्यासावव िासन स कीं त्रा्ाार याींच्या ननयींत्रणाबा ेरील 
कारणाींम ेु वसलींब ााला ि े. मा े माचच, २०१५ सखेर मुख्य ामारतीचे बाींधकाम प णच 
कर्यात िले ि े. ामारतीमध्ये फे ननचचर डपलब्ध करणे स ातर सींक णच कामे कर्याची बाब 
म   प्रिासक य मान्यता प्रात सींाािपत्रकात समावसष् नसयाने सार काम े कर्यासावव 
प्रथतास िासनास प्रात ााला सस न सार काम मींि री, ननधी, ननकष स प्राधान्य मानुसार 
 ाती केऊन प णच कर्याचे ननयोिन ि े. 
  

___________ 
 

दक्षक्षण सोलािूर येथील बसवनगर ते िां दलगाांव-मोहो  रस् त् याच् या िामाांबाबत 
  

(४१)  १३४७४ (१०-०४-२०१५).   रमशी.सभुाष देशमुख (सोलािूर दक्षक्षण) :   सन्माननीय 
सावचिननि बाांधिाम (सावचिननि उिक्रम वग ून) मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील    
काय :- 
(१) ाक्षक्षण सोलाप र येिील बससनगर ते कीं ालगाींस-मो ो  रथ त् याच् या कामाची ननवसाा प्रा त 
ााली सस न सद्याप काम सु ह ााले ना ी ससे ननािचनास िले ि े,  े खरे ि े काय, 
(२) सस यास, याप्रकरणी चौकिी केली ि े काय, चौकिीत काय िढ  न िले स त् यानसुार 
याप्रकरणी कोणती कायचसा ी कर् यात िली सा कर् यात येत ि े, 
(३) नस यास, वसलींबाची कारणे काय ि ेत स याबाबतची सद्यजथिती काय ि े ? 

रमशी. चांद्रिाांत िाटील (१७-०७-२०१५) :(१)  ोय,  े खरे ि े. 
(२) मींि र ननसीाेमध्ये रथत्याच्या वका बािुने काम कर्याचा सास सस न त्यामु े रथत्याच्या 
वकाच बािुच्या ितेकऱ्याींची िशमन सींपााीत करासी लागणार ि े. तिापी सार िमीन 
सींपावात कर्यास थिाननक ितेकरी, नागसरक स लोकप्रतीनीधीीं वसरोध करीत ससयान े
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मुसींपाान ााले नसयाने काम करणे िक्य ना ी. सद्यजथितीत रथत्याच्या ाोन् ी बािुस 
रुीं ाीकरण करणेचा प्रथतास िासनथतरासर वसचाराधीन ि े. 
(३) प्रश्न डद्् ासत ना ी. 
  

___________ 
  

मोहो  व िांढरिूर तालुक्यातील (जि.सोलािूर) गावाांना रस्त्यासाठी  
शम ालेला ननधी इतरत्र खचच िेलेबाबत 

  

(४२)  १३९०६ (०९-०४-२०१५).   रमशी.रमेश िदम (मोहो ), रमशी.जितेंद्र ्व् हाड (मुांब्रा ि वा) :   
सन्माननीय सावचिननि बाांधिाम (सावचिननि उिक्रम वग ून) मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
(१) सोलाप र जि य यातील सा   सा तुक मु े रथ त े खराब ााले या गासाींना िासनाने ७७ 
को्ीचा ननधी फेे ीुसारी, २०१५ मध् ये वाला ि े,  े खरे ि े काय, 
(२) सस यास, या ननधीत न कोणकोणत् या गासाींना ककती ननधीचे सा्प कर् यात िले ि े, 
(३) सद्याप ननधीचे सा्प केले नस यास, त् याची कारणे काय ि ेत, 
(४) तसेच मो ो  मताार सींकातील पींढरप र तालुक् यातील १७ गासाींचा ननधी सन् य कामाींसावव 
खचच कर् यात िला सस याम ेु त् या गासाींना  क् काचे रथ त ेशम   िकले ना ी,  े  ी खरे ि े 
काय, 
(५) सस यास, १७ गासाींचा ननधी सन् य कामाींसावव खचच कर् याचे कारणे काय ि ेत, 
(६) सस यास, याबाबत िासनान ेचौकिी केली ि े काय, चौकिीत काय िढ  न िले ि े 
स तानुसार िासनान े कोणती कायचसा ी कर्यात िली सा येत ि े, नस यास, वसलींबाची 
कारणे काय ि ेत ? 

रमशी. चांद्रिाांत िाटील (१६-०७-२०१५)  :(१), (२), (३) स (४)  े खरे ना ी. 
     सोलाप र जि यातील सा   सा तकु म ेु खराब ाालेया रथत्याींच्या ारुुथतीसावव 
फेे ीुसारी, २०१५ मध्ये ननधी प्रात ाालेला ना ी. 
     तसेच मो ो  मताार सींकातील पींढरप र तालुक्यात येणाऱ्या १७ गासाींना िोिणाऱ्या 
रथत्याींच्या ारुुथतीसावव िासनाकिील योिनेत न ननधी डपलब्ध  ोणे िक्य नसयाने सारील 
रथत्याींची ारुुथती गौण खननि कायच माींतगचत ननधी डपलब्धतेनुसार कर्याच ेननयोिन ि े. 
(५) स (६) प्रश्न डद्् ासत ना ी. 
  

___________ 
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ि गाांव जि ्यातील अम नेर शहरातील रस् त् याच् या दोन् ही बािूस तसेच बािार सशमतीच े
सांिुल त ेवखार महामांड ाच् या गोडावून ियांत मोठया प्रमाणात अनतक्रमणे ाायाबाबत 

  

(४३)  १४०२५ (०८-०४-२०१५).   रमशी.सुरेश (रािमूामा) भो े (ि गाव शहर) :   सन्माननीय 
सावचिननि बाांधिाम (सावचिननि उिक्रम वग ून) मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील    
काय :- 
(१) ि गाींस जि य यातील सम नेर ि रातील रथ त् याच् या ाोन्  ी बाि स तसेच बािार सशमतीच े
सींकुल त े सखार म ामींि ाच् या गोिास न पयित मोवया प्रमाणात सनत मणे ााली ि ेत,  े 
खरे ि े काय, 
(२) सस यास, सार सनत मणाची िासनामाफे च त पा णी केली ि े काय, 
(३) सस यास, पा णीचे ननष कषच काय ि ेत स तद्नुसार रथ त् याींच् या ाोन्  ी बाि स ससलेली 
सनत मणे  ्वसणेबाबत िासनान ेकोणती कायचसा ी केली सा कर् यात येत ि े,  
(४) नस यास, वसलींबाची कारणे काय ि ेत ? 

रमशी. चांद्रिाांत िाटील (१६-०७-२०१५) :(१), (२) स (३) प्रश्नाधीन रथत्यासरील सनत मण े
सासचिननक बाींधकाम खात्यामाफे च त से ोस ेी काढ्यात िली ि ेत. 
(४) पश्न डद्् ासत ना ी. 
  

___________ 
  

विशवी ते खोतवाडी (ता.शाहूवाडी, जि.िो हािूर) या रस् त् याांच् या ननिृष्ट् ट िामाांबाबत 
  

(४४)  १४७९४ (१०-०४-२०१५).   रमशी.सत्यिीत िाटील-सरुडिर (शाहूवाडी) :   सन्माननीय 
सावचिननि बाांधिाम (सावचिननि उिक्रम वग ून) मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील   
काय :- 
(१) वपिसी त े खोतसािी (ता.िा  सािी, जि.को  ाप र) या रथ त् याींचे िाींबरीकरणाच े काम 
सासचिननक बाींधकाम वसिेष प्रक प वसमागाने प णच केले ि े,  े खरे ि े काय, 
(२) सस यास, सार कामासावव सापर् यात िलेली खिीच े स िाींबराच े प्रमाण सत् यींत कमी 
सस न सार रथ त् याच् या कामाबाबत सनेक त ारी प्रा त ााले या ि ेत,  े ी खरे ि े काय, 
(३) सस यास, सार कामाच् या गुणसत् तेची तपासणी िासन त्रयथ त यींत्रणेकि न करणार ि े 
काय स कामाची चौकिी करणार ि े काय, 
(४) सस यास, याबाबत िासनान ेचौकिी केली ि े काय, चौकिीत काय िढ  न िले स 
तानुसार चौकिी प णच  ोघपयित वेकेााराची डसचरीत बबले रोख न वेस्याबाबत िासनान ेकोणती 
कायचसा ी केली ि े सा कर्यात येत ि े, 
(५) नसयास, वसलींबाची कारणे काय ि ेत स याबाबतची सद्यजथिती काय ि े ? 
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रमशी. चांद्रिाांत िाटील (२२-०६-२०१५) :(१)  ोय. 
(२)  े खरे ना ी. 
     प्रश्नाधीन वपिसी ते खोतसािी रथता  ा प्रजिमा  .८ माग सस न त्याची वक ण लाींबी 
४.०० कक.मी. ि े. सार लाींबीपीक  ०.६०० कक.मी. लाींबीत ारुुथतीची काम े कर्यात िली 
सस न डसचरीत लाींबीतील रथता सुजथितीत ि े. सार काम सुरु ससताना केतलेया 
साव त्याच्या गुणसत्तेचे चाचणी ननषकषच समाधानकारक ससयाच े तसेच प णच ाालेले काम 
वस ीत मानकानुसार केले ससयाचे स रथता सा तकु सावव सुजथितीत ससयाचे ननषकषच ाक्षता 
स गुण ननयींत्रण मींि ाने त्याींच्या चौकिी स सालात नी ावसले ि ेत. 
(३), (४) स (५) प्रश्न डद्् ासत ना ी. 

___________ 
 

िोहािूर जि्यातील थेरगाांव (ता.शाहूवाडी) ते सावड े(ता.िन् हा ा) या  
रस् त् याांच् या ननिृष्ट् ट िामाबाबत 

 

(४५)  १४७९५ (१०-०४-२०१५).   रमशी.सत्यिीत िाटील-सरुडिर (शाहूवाडी) :   सन्माननीय 
सावचिननि बाांधिाम (सावचिननि उिक्रम वग ून) मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील   
काय :- 
  

(१) को ाप र जिय यातील िेरगाींस (ता.िा  सािी) त े सासिह (ता.पन्  ा ा) या रथ त् याींचे 
िाींबरीकरणाच ेकाम सासचिननक बाींधकाम वसिेष प्रक प वसमागान ेप णच केले ि े,  े खरे ि े 
काय, 
(२) सस यास, सार कामासावव सापर् यात िलेली खिीच े स िाींबराच े प्रमाण सत् यींत कमी 
सस न सार रथ त् याच् या कामाबाबत सनेक त ारी प्रा त ााले या ि ेत,  े ी खरे ि े काय, 
(३) सस यास, सार कामाच् या गुणसत् तेची तपासणी िासन त्रयथ त यींत्रणेकि न करणार ि े 
काय स कामाची चौकिी करणार ि े काय, 
(४) सस यास, याबाबत िासनान ेचौकिी केली ि े काय, चौकिीत काय िढ  न िले स 
तानुसार चौकिी प णच  ोघपयित वेकेााराची डसचरीत बबले रोख न वेस्याबाबत िासनान ेकोणती 
कायचसा ी केली ि े सा कर्यात येत ि े, 
(५) नसयास, वसलींबाची कारणे काय ि ेत स याबाबतची सद्यजथिती काय ि े ? 

रमशी. चांद्रिाांत िाटील (२२-०६-२०१५) :(१)  ोय. 
(२)  े खरे ना ी. 
     प्रश्नाधीन िेरगाींस त ेसासिह रथता  ा प्रजिमा  .६ चा माग सस न त्याची वक ण लाींबी 
१.५० कक.मी. ि े. सार लाींबीतील काम प णच कर्यात िले सस न, कामाच्या स ेी केतलेया 
साव त्याच्या गुणसत्तेच्या चाच्या समाधानकारक िढ  न िया ि ेत. तसेच ाक्षता स 
गुण ननयींत्रण मींि ाने केलेया चौकिीसींती प णच ाालेले काम वस ीत मानकानसुार केलेले 
ससयाचा स साल वाला ि े. 
(३), (४) स (५) प्रश्न डद्् ासत ना ी. 

___________ 
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बाांबवड ेते सरुड (ता.शाहूवाडी, जि.िो हािूर) ते साांगाव (ता.शशरा ा, जि.साांगली)  
या रस्त्याला राज्यमागाचचा दिाच देययाबाबत 

 

(४६)  १४८०४ (१०-०४-२०१५).   रमशी.सत्यिीत िाटील-सरुडिर (शाहूवाडी) :   सन्माननीय 
सावचिननि बाांधिाम (सावचिननि उिक्रम वग ून) मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील     
काय :- 
  

(१) बाींबसि ेते सरुि (ता.िा  सािी, जि.को  ाप र) ते साींगास (ता.शिरा ा, जि.साींगली)  ा रथ ता 
राष रीय म ामागच  .२०४ िणण राज् यमागच  .१५० याींना िोिणारा सस न या मागाचसर मोठ्या 
प्रमाणासर ससिि सा नाींची सा तुक  ोत ससयाम ेु सारच्या रथत्याची ारुासथिा ााली 
ि े,   े खरे ि े काय, 
(२) सस यास, याबाबत िासनान ेचौकिी केली ि े काय, चौकिीत काय िढ  न िले स 
तानुसार सार रथ त् याला राज् य मागाचचा ािाच ाेणेबाबत िासनान े कोणती कायचसा ी केली सा 
कर्यात येत ि े, 
(३) नसयास, वसलींबाची कारणे काय ि ेत स सार   प्रकरणाींबाबतची सद्यजथिती काय     
ि े ? 
 

रमशी. चांद्रिाांत िाटील (२२-०६-२०१५) :(१) स (२)  े खरे ना ी. 
     प्रश्नाणधन रथत्याींपीक  बाींबसि ेत ेसरुि  ा प्रजिमा-७४ चा माग सस न त्याची लाींबी ४.०० 
कक.मी. ि े. सद्यजथितीत रथता सुजथितीत ि े. 
     सरुि त ेसाींगास या रथत्यातील सरुि त ेसाींगली जि ा  वदपयितचा रथता  ा प्रजिमा-४ 
चा माग सस न त्याची लाींबी २.०० कक.मी. ि े. सार लाींबीतील िाींबरीकरणाचे काम प णच 
ाालेले सस न रथता सद्यजथितीत सुजथितीत ि े तसेच साींगास त े को ाप र जि ा 
 दीपयितचा १.१५० कक.मी. लाींबीचा रथता  ा प्रजिमा  .३ चा माग ि े. या लाींबीतील साींगास 
बाि किील ०.४ कक.मी. लाींबीतील रथता सुजथितीत सस न डसचसरत ०.७५० कक.मी. लाींबीतील 
काम मींि र सस न  ननधी डपलब्धतनेुसार पुणच कर्याच ेननयोिन ि े. 
    प्रश्नाींककत रथता  ा रा.म. .२०४ स रा.म. .१५० याींना िोिणारा सस न, सन २००१-२०२१ 
च्या सींनतम रथते वसकास िराखडेयात प्रजिमा म् ण न सींतम चत केलेला ि े. वस ीत ननकषाींच्या 
िधारे तपासणी करुन िसश्यकता ससयास सार रथता ािोन्नतीबाबतचा प्रथतास साार 
कर्याचे ननयोिन ि े. 
(३) प्रश्न डद्् ासत ना ी. 

___________ 
 

सोलािूर येथ ेतबगर िरवानाधारि साविार याांनी ििच वाटि िेयाबाबत 
 

(४७)  १४८८९ (१०-०४-२०१५).   रमशी.अजित िवार (बारामती), रमशी.रमशे िदम (मोहो ), 
रमशी.जितेंद्र ्व् हाड (मुांब्रा ि वा) :   सन्माननीय सहिार मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा 
करतील काय :- 
  

(१) सोलाप र तसेच जि य यात ११९४ परसाना धारक सासकार सस न त् याींनी व् यापारी, िेतकरी स 
बबगर िेतकरी याींना सुमारे १३७ को्ी रुपयाींची किच सा्ली ि ेत,  े खरे ि े काय, 
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(२) ससयास, या परसानाधारक सासकाराींऐवजसिी  िारो बबगर परसानाधारक सासकाराींनी सुध् ाा 
किच सा्प केलेले ि े,  े  ी खरे ि े काय, 
(३) सस यास, यासींामाचत चौकिी कर् यात िली ि े काय, चौकिीत काय िढ  न िले स 
तद्नुसार पुढे कोणती कायचसा ी केली सा कर् यात येत ि े, 
(४) नसयास, वसलींबाची कारणे काय ि ेत ? 
 
रमशी. चांद्रिाांत िाटील (०१-०७-२०१५) :(१)  ोय,  े खरे ि े. 
(२) स (३) सोलाप र जि य यात बेकायाेिीर सासकारी करणा-या ६ व् यक् तीवसरुध् ा िानेसारी, 
२०१५ पास न म ाराष र सासकारी (ननयमन) सणधननयम, २०१४ सींतगचत कायचसा ी कर् यात 
िली ि े. 
(४) प्रश् न डद्् ासत ना ी. 
  

___________ 
  

खानािूर व ्टिाडी तालुक् यामध् ये (जि.नाशशि) सावचिननि बाांधिाम ववभागामाफच त  
लावय यात येणारे रदशादशचि व प्रबोधनाच ेफलि नादसु्स् त असलेबाबत 

  

(४८)  १५३१९ (१०-०४-२०१५).   रमशी.अननल बाबर (खानािूर) :   सन्माननीय सावचिननि 
बाांधिाम (सावचिननि उिक्रम वग ून) मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) साींगली जि  यातील वसिेषतः खानाप र स ि्पािी तालकु् यामध् ये सासचिननक बाींधकाम 
वसमागामाफे च त लास् यात येणारे वािाािचक स प्रबोधनाचे फे लक नाा ुहथ त सा पिलेले ससयान े
सपकाताच् या प्रमाणात साढ  ोत ससयाचे मा े िानेसारी, २०१५ मध् ये सा त् या ारम् यान 
ननािचनास िले ि े,  े खरे ि े काय, 
(२) सस यास, याप्रकरणी िासनाने चौकिी केली ि े काय, चौकिीत काय िढ  न िले स 
तानुसार सार ववकाणी वािाािचक स प्रबोधनाच े फे लक लास् याबाबत िासनाने कोणती 
कायचसा ी कर् यात िली ि े सा येत ि े, 
(३) नस यास, वसलींबाची कारणे काय ि ेत ? 
  
रमशी. चांद्रिाांत िाटील (२२-०६-२०१५) :(१), (२) स (३)  े खरे ना ी. 
     साींगली जिय यातील खानाप र स ि्पािी तालुक्यातील वक ण ७ राज्यमागच स २१ 
प्रजिमा (वक ण लाींबी ५४३.९८२ कक.मी.) ाेखमाल ारुुथतीसावव सा.बाीं. वसमागाकि ेि ेत. सार 
२१ प्रजिमा म-े२०१३ मध्ये जि ा पसरषाेकि न सा.बाीं. वसमागाकि े  थताींतरीत ााले ि ेत. 
राज्य मागाचसरील वािाािचक फे लक ारुुथतीच े स प्रजिमा सरील वािाािचक फे लक  नव्याने 
बसवस्याचे काम ननधी डपलब्धतनेुसार  ाती के्याच ेननयोिन ि े. 
  

___________ 
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गोंरदया जि्यात ३०५४ गु्रि सी अांतगचत िोट्यवधी रुियाचे ाालेले बाांधिाम 

(४९)  १५७०३ (१०-०४-२०१५).   रमशी.सांिय िुराम (्मगाव) :   सन्माननीय सावचिननि 
बाांधिाम (सावचिननि उिक्रम वग ून) मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) गी वाया जिय यात ३०५४ गु्रप सी सींतगचत कोट्यसधी रुपयाचे बाींधकाम ाालेले ि े,  े 
खरे ि े काय, 
(२)  िासनाकि न प णच ाालेया कामाच े पीस े सींबींणधत वसमागाला सि न पयित ाे्यात िले 
ना ी,  े खरे ि े काय, 
(३) ससयास, ३०५४ गु्रप सी चे पीसे सींबींणधत वसमागाला कधी शम णार ? 
 
रमशी. चांद्रिाांत िाटील (२२-०६-२०१५) :(१) स (२) सन २०१४-१५ मध्ये रु.४.८६ को्ीची कामे   
ग् - क सींतगचत मींि र केली  ोती. त्यापीक  रु.१.२५ को्ीची काम े प णच ााली ि ेत स 
त्यासावव रु.५४.४६ लक्ष ननधी डपलब्ध करुन ाे्यात िला ि े. 
(३) ननधी डपलब्धतेनुसार कामाींची ाेयके साा कर्यात येतील. 

___________ 
 

अहमदनगर व औरांगाबाद या दोन ऐनतहाशसि नतथचके्षत्र व ियचटनाच्या दृष्ट्टीन ेमहत्व  
असलेले जिहे िुणताांबा (राहता) चाांगदेवीमांदीर समाधी ते बा ातारा (ता.वैिािूर)  

या रस्त्यावर गोदावरी नदीवर मोठा िुल बाांधययाबाबत 

(५०)  १५८१४ (१०-०४-२०१५).   रमशी.भाऊसाहेब िाटील - धचिटगाांविर (वैिािूर) :   
सन्माननीय सावचिननि बाांधिाम (सावचिननि उिक्रम वग ून) मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
  

(१) स मानगर स औरींगाबाा या ाोन ऐवजनत ाशसक नतिचके्षत्र स पयच् नाच्या दृष्ीने म त्स 
ससलेले जि े पुणताींबा (रा ता) चाींगाेसीमींाीर समाधी ते बा ातारा (ता.सीिाप र) या रथत्यासर 
गोाासरी नाीसर मोवा पुल बाींधयाने िोिले िाणारा ि ेत,  े खरे ि े काय, 
(२) ससयास, सासचिननक बाींधकाम वसमागामाफे च त या मोठ्या पुलाचे ससहक्षण, नकािे स 
सींाािपत्रके तयार कर्यात िले ि ेत काय, 
(३) ससयास, सार पुलाच्या कामाची ककीं मत ककती ि े, तसेच काम सुरु कर्याबाबत 
िासनाने कोणती कायचसा ी केली सा कर्यात येत ि े, 
(४) नसयास, वसलींबाची कारणे काय ि ेत स याबाबतची सद्यजथिती काय ि े ? 
 



वस.स. १३७ (38) 

रमशी. चांद्रिाांत िाटील (१७-०७-२०१५) :(१) स (२)  ोय,  े खरे ि े. 
(३) स (४) प्रश्नाधीन प ल  ा जि ाथतरीय रथत्यासरील ससयामु े प्रथतुत प लाच े काम 
जि ा ननयोिन सशमतीने मान्यता स ननधी डपलब्ध क हन वायानींतर  ाती के्यात येघल. 
  

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

महाराष्ट्र ववधानसभा. 

  
_________________________ 
िासक य मध्यसतर मुरणालय, मुींबघ. 


