
अताराांकित प्रश्नोत्तराांची १७८ वी यादी 
 

महाराष्ट्र ववधानसभा 
  

दसुरे अधधवेशन, २०१६ 
___________ 

  

अताराांकित प्रश्नोत्तराांची यादी 
  

प्रश्नाांची एिूण सांख्या - ५० 
___________ 

  

मुांबई टोलनाक्यावरुन २८०० वाहन ेटोल भरत नसल्याबाबत 
  

(१)  २२९५ (२३-१२-२०१४).   श्री.अशोि पाटील (भाांडूप पश्श्चम) :   सन्माननीय साववजननि 
बाांधिाम (साववजननि उपक्रम) मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) मुींबई एींट्री पॉई्च्या पाचही ्ोलनाक्यामधून मोजक्या वाहनाींना ्ोलमधनू सवलत ममळाली 
असताना दररोज २८०० वाहने ्ोल न भरताच जात असल्याच ेमाहे माचच, २०१४ मध्ये वा त्या 
दरम्यान ननदर्चनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, या प्रकरणी चौकर्ी केली आहे काय, चौकर्ीत काय आढळून आले व 
त्यानुषींगान ेदोषीींवर कोणती कारवाई केली आहे वा करण्यात येत आहे, 
(३) या प्रकरणाची अद्यापही चौकर्ी केली नसल्यास, ववलींबाची कारण े काय आहेत व 
याबाबतची सद्य:स्थिती काय आहे ? 

श्री. एिनाथ शशांदे (०६-०५-२०१६) :(१) नाही, मुींबई एन्ट्री पॉईं्च्या पाचही ्ोलनाक्यावरुन 
अधधसूचनेनुसार ज्या वाहनाींना सू्  आहे, अर्ी मोजकी वाहने पिकर भरत नाहीत. 
(२) प्रश्न उद्् ावत नाही. 
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही.  

___________ 
  

मुांबई-पुणे द्रतुगती मागाववर खालापूर ते लोणावळ्या पयतं बोगदा,  
उन् नत मागव व चददा पदरी र्ता बाांध् याबाबत 

  

(२)  ८९४५ (१०-०४-२०१५).   श्री.जयांत पाटील (इ्लामपूर), श्री.श्जतेंद्र आव् हाड (मुांरा ा िावा), 
श्री.रमेश िदम (मोहोा), श्री.अश्जत पवार (बारामती), श्री.ददलीप वास-ेपाटील (आांबेगाव), 
श्री.हनुमांत डोास (मााशशरस), श्री.भा्िर जाधव (गुहागर), श्री.अवधूत तटिरे (श्रीवधवन), 
श्री.ददलीप सोपल (बाशी), श्री.हसन मुश्रीफ (िागल), श्री.पाांडुरांग बरोरा (शहापूर), श्री.सुरेश लाड 
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(िजवत), श्री.किसन िथोरे (मुरबाड), श्री.ददपि चव्हाण (फलटण), श्री.अजय चदधरी (शशवडी), 
श्री.छगन भजुबा (येवला) :   सन्माननीय साववजननि बाांधिाम (साववजननि उपक्रम) मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मुींबई-पुणे द्रतुगती मागाचवर खालापूर ते लोणावळ्या पयतं बोगदा तसेच ४ ककलोमी्र 
उन् नत मागच बाींधण् याची बाब र्ासनाच् या ववचाराधीन असून त् यानुसार र्ासनान े कोणती 
कायचवाही केली वा करण् यात येत आहे, 
(२) तसेच मुींबई-पुणे द्रतुगती महामागाचवर (एक्सप्रसे-वे) खालापूर ्ोल नाक्यापासून 
लोणावळयापयतं वाहतूकीची कोंडी ्ाळण्यासाठी हा रथता चौदापदरी करण्याचा ननणचय      
माहे फेब्रुवारी, २०१५ मध्ये र्ासनाने घेतला आहे हे खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सदरहू आराखडयाचे थवरुप काय आहे व तदनुसार उक्त रथत्याचे सवेक्षण झाले 
आहे काय व सदरहू रथत्यासाठी ककती खचच होणे अपेक्षक्षत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत व उक्त दोन्ही प्रकरणाींबाबतची सद्यस्थिती काय 
आहे ? 
  
श्री. एिनाथ शशांदे (२१-०४-२०१६) :(१) होय. याबाबतच्या सुसाध्यता अहवाल व प्रकल्प अहवाल 
ददनाींक ३०.११.२०१५ रोजी मींत्रीमींडळ पायाभुत सममतीन ेमान्य केलेला आहे. 
(२) नाही. 
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 
(४) याबाबत सुसाध्यता अहवाल व प्रकल्प अहवाल ददनाींक ३०.११.२०१५ रोजी मींत्रीमींडळ 
पायाभूत सममतीने मान्य केलेला आहे. 
  

___________ 
  

पुणे मुांबई महामागव चदपदरीिरणाच्या िामात अनेि त्रुटी असल्याबाबत 
  

(३)  १५४३० (१०-०४-२०१५).   श्री.सांजय (बााा) भेगड े (मावा) :   सन्माननीय साववजननि 
बाांधिाम (साववजननि उपक्रम) मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) पुणे मुींबई राषट्रीय महामागच क्र. ४ या रथत्याच ेमजबतुीकरण, चौपदरीकरण, सुर्ोमभकरण, 
तसेच दरुुथती व देखभालीच ेकाम राज्य रथत ेववकास मींडळाने बीओ्ी तत्वावर आयआरबी या 
खासगी सींथिेला ददले होत,े हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, कक.मी. क्र. २०/२०० ननगडी ते कक.मी. क्र. १३१/४०० मर्ळफा्ा या समुारे १११ 
ककलोमम्र लाींबीच्या रथत्याच्या कामासाठी सुमारे ९२० को्ी खचच करण्यात आले असून सन 
२००५-२००६ च्या सुमारास हे काम पूणच झाल्याचा दाखला पररवहन मींत्रालयाकडून प्राप्त 
करण्यात आला आहे हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त कामात अनके त्रु्ी असताना सींबींधधत सींथिा आणण रथते ववकास मींडळान े
या मागाचवर ्ोल आकारणी सुरु केली, हे खरे आहे काय, 
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(४) असल्यास, सन २०१२-१३ मध्ये पुन्हा चौपदीरकरणासह ववववध अपुणच कामासाठी कें द्र 
र्ासनाकडून २८५.६० को्ीचा ननधी मींजूर झालेला आहे, हेही खरे आहे काय, 
(५) असल्यास, काम ेअपूणच असतानाही गेली ८ त े १० वष ेअवधै ्ोल वसुलीतुन र्ासनाची 
फसवणूक केल्याबद्दल सींबींधधताींवर काय कारवाई करण्यात आली आहे वा येत आहे, 
(६) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. एिनाथ शशांदे (२७-०४-२०१६) :(१) होय. 
(२) होय, पुणे-मुींबई राषट्रीय महामागच क्र. ४ या रथत्याच्या लाींबीपकैी ननगडी ते मर्ळफा्ा या 
११७ कक.मी. लाींबीमधील काही भागाचे (कनेक््रसह) चौपदरीकरण व मजबूतीकरणाचे काम 
करण्यासाठी देण्यात आले होते. यामध्ये सींपूणच लाींबीच्या चौपदरीकरणाचा समावरे् नव्हता. या 
सींबींधध दाखला अधधक्षक अमभयींता, ममननथट्री ऑफ मर्ींवपग, MoRT & H याींनी 
दद.०२.०९.२०१६ रोजी ददले आहे. 
(३) नाही, कें दद्रय भूतल पररवहन मींत्रालय भारत सरकार, नवी ददल्ली याींनी काम पूणच झाले 
असल्याने दद. ०५.०९.२००६ रोजी सदर रथत्यावर पिकर घेण्यासाठी अधधसूचना प्रमसध्द केली 
आहे. त्यानुसार दद. १३.०९.२००६ पासून उद्योजकान ेपिकर गोळा करणे सुरु केले आहे. 
(४) नाही, नव्याने प्रथताववत असलेल्या कामाींचा वाव पूवीच्या कामापेक्षा सींपूणचपणे वेगळा आहे. 
यात चौपदरीकरण न झालेल्या लाींबीचे चौपदरीकरण  करणे व अन्य कामाींचा समावेर् असून 
या अनतररक्त कामाचे प्रथतावाला कें द्र र्ासनाकडून वेगळी मींजूरी प्राप्त झाली आहे. 
(५) प्रश्न उद्् ावत नाही. 
(६) प्रश्न उद्् ावत नाही. 
  

___________ 
  

महाराष्ट्र राज्य र्ते वविास महामांडा, पुणे मुांबई रा.मा.क्र. ४ ननगडी ते  
शशाफाटा (ठाणे) या र्त्याचे चदपदरीिरण िरणेबाबत 

  

(४)  १५४४१ (१०-०४-२०१५).   श्री.सांजय (बााा) भेगड े (मावा) :   सन्माननीय साववजननि 
बाांधिाम (साववजननि उपक्रम) मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) महाराषट्र राज्य रथते ववकास महामींडळ, पुणे-मुींबई रा.मा.क्र. ४ ननगडी ते मर्ळफा्ा (ठाणे) 
हा कक.मी. क्र.२०/४०० ते १३१/२०० दरम् यानचा रथ ता म् हैसकर ्न् राथ ट्रक् चर प्रा.मल. याींचेकड े
ददनाींक ९ ऑक् ्ोबर, २००४ ला झालेल् या करारानुसार बाींधा वापरा हथ ताींतरीत करा या तत् वावर 
चौपदरीकरण करण् यासाठी देण् यात आला, हे खरे आहे काय, 
(२) असल् यास, थ वामी वववेकानींद चौक व जुन् या ब क ऑफ ी्ंयडया चौकात सातत् याने वाहतुक 
कोंडीला सामोरे लाव ेलागत असून दोन् ही दठकाणी भयुारी मागच उभारणे तसेच देहूरोड लोहमागच 
ते देहूरोड बोडाच चे डॉ.बाबसाहेब आींबेडकर रुग् णालय दरम् यान उड्डाणपुल उभारण् याची मागणी 
अनेक नागररक व सींघ्नाींकडून केली जात आहे, हे ही खरे आहे काय, 
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(३) असल् यास, महामागच रुीं दीकरण करण् यासाठी राज्य रथते ववकास महामींडळाकडून सवच 
अनतक्रमणे ह्ववण् यात आली असून अद्यापही रथ त् यालगत ववववध दठकाणी राडारोडा पडलेला 
आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) मींजुर झालेल् या रथ त् याच े काम पुणच होण् यासाठी अजुन ककती कालावधी लागणार आहे, 
कालावधी लागणार असल् यास ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. एिनाथ शशांदे (०६-०५-२०१६) :(१) होय, पुणे-मुींबई राषट्रीय महामागच क्र. ४ या रथत्याच्या 
लाींबीपैकी ननगडी ते मर्ळफा्ा या ११७ कक.मी. लाींबीमधील काही भागाचे (कनेक््रसह) 
चौपदरीकरण व मजबूतीकरणाच ेकाम करण्यासाठी देण्यात आले होते. यामध्ये सींपूणच लाींबीच्या 
चौपदरीकरणाचा समावरे् नव्हता. 
(२) होय. 
(३) हे खरे नसून या महामागाचवरील अनतक्रमणे काढण्यात आली असून राडारोडा उचलण्याचे 
काम जवळजवळ पूणच झाले आहे. 
(४) सदर कामाची ननववदा प्रकक्रया प्रगतीपिावर असून ननववदा अींनतमररत्या मींजूर झाल्यानींतर 
सदर काम १८ मदहन्यात पूणच होणे अपेक्षक्षत आहे. 
  

___________ 
  

एमएमआरडीएच् या धतीवर महाराष्ट् र राज् य र् त ेवविास महामांडााला ननयोजन  
प्राधधिरण म् हणून मान् यता शमा् याबाबत 

  

(५)  १६२०३ (१०-०४-२०१५).   श्री.सुननल शशांदे (वराी), अॅड.भीमराव धोंड े (आष्ट्टी) :   
सन्माननीय साववजननि बाांधिाम (साववजननि उपक्रम) मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील 
काय :- 
  

(१) मुींबई-पुणे एक् सप्रेस हायवेच् या ववथ तारीकरणाखेरीज मुींबईर्ी सींबींधधत एकाही प्रकल् पाची 
आजातागायत सुरुवात न केल्याने महाराष ट्र राज् य रथ ते ववकास महामींडळाच् या अस्थतत् वाचा 
प्रश् न ननमाचण झाला आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल् यास, एमएमआरडीएच् या धतीवर महाराष ट्र राज् य रथ त ेववकास महामींडळाला ननयोजन 
प्राधधकरण म् हणून मान् यता ममळण् याबाबत र्ासनाकडून कोणती कायचवाही कायचवाही करण् यात 
आली वा येत आहे, 
(३) अद्याप कायचवाही करण् यात आली नसल् यास, ववलींबाची सवचसाधारण कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. एिनाथ शशांदे (२१-०४-२०१६) :(१) नाही. 
(२) व (३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 
  

___________ 
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औरांगाबाद शहरातील जालना र् त् यावर उडाडाणपुलाांचे िाम प्रलांतबत असल्याबाबत 
  

(६)  १८०७१ (०४-०८-२०१५).   श्री.अतलु सावे (औरांगाबाद पूवव) :   सन्माननीय साववजननि 
बाांधिाम (साववजननि उपक्रम) मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) औरींगाबाद र्हरातील सवाचत रहदारीच् या जालना रथ त् यावर दीड वषांपासनू तीन 
उड्डानपुलाींची काम े राज् य रथ त े ववकास महामींडळाच् या (एमएसआरडीसी) माध् यमातून सुरु 
असलेली काम ेअद्याप पुणच झालेली नाहीत, हे खरे आहे काय, 
(२) असल् यास, सदर उड्डाणपुले पूणच न होण् याची कारणे काय आहेत, 
(३) असल् यास, सदर रथ त ेपूणच होण् यासाठी र्ासनान ेकोणती कायचवाही केली आहे वा करण् यात 
येत आहे,                                               
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 

श्री. एिनाथ शशांदे (२१-०४-२०१६) :(१) अींर्त: खरे आहे. 
मोंढा नाक्याजवळील पूलाच ेकाम जुलै, २०१५ मध्ये पूणच झाले आहे. 
     दोन उड्डाणपूलाचे काम प्रगती पिावर आहे. 
(२) व (३) 
(i) मनपाकडून अनतक्रमणे ह्वून जागा उपलब्ध होण्यात झालेला ववलींब. 
(ii) अस्थतत्वातील पाण्याची, ्ेमलफोन, ववद्युत ्. सेवा वादहन्या ह्ववण्यास लागलेला 
कालावधी. 
(iii) महावीर चौकातील थतींभाचे पनुथिापने सींबींधी ननणचय. 
(iv) न्यायालयीन प्रकरणे. 
     या कारणामुळे सदर उड्डाणपुलाींच्या कामास ववलींब झाला तिावप ही सवच कामे आता 
जवळ जवळ पूणचत्वास येत आहेत. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 
  

___________ 
  

मांडणगड तालुक् यातील (श्ज.रत् नाधगरी) पाचरल पेव,े म् हाप्रा र् ता, धचांचघर नतसे जामगे 
िदमवाडी र् ता, आांबवली वावण शशांदी र् ता व पूल िुावांडी वपांपावाडी त े

 ताांबरीचीवाडी र् ता पूल, माणी चव् हाणवाडी येथे पलू बाांध् याबाबत 
  

(७)  १८९२९ (०७-०८-२०१५).   श्री.सांजय िदम (दापोली), श्री.श्जतेंद्र आव् हाड (मुांरा ा िावा), 
श्री.रमेश िदम (मोहोा), श्री.भा्िर जाधव (गुहागर), श्री.हनमुांत डोास (मााशशरस) :   
सन्माननीय साववजननि बाांधिाम (साववजननि उपक्रम वगाून) मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
  

(१) मींडणगड तालुक् यातील (स्ज.रत् नाधगरी) पाचरल पेव,े म् हाप्रळ रथ ता, धचींचघर नतस ेजामगे 
कदमवाडी रथ ता, आींबवली वळवण मर्ींदी रथ ता व पूल कुळवींडी वपींपळवाडी त े ताींबरीचीवाडी 
रथ ता पूल, माणी चव् हाणवाडी येिे पूल बाींधण् याबाबत र्ासनाने सन २०१५ मध्ये वा 
त्यादरम्यान प्रर्ासकीय मान् यता ददली आहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल् यास, प्रर्ासकीय मान् यता देननही कामाींना अद्यापी ननधीची तरतूद करण् यात आली 
नाही, हे खरे आहे काय, 
(३) असल् यास, प्रश् न भाग (१) मधील कामाींना त् वररत ननधी ममळण् याबाबत थ िाननक 
ववधानसभा सदथ य याींनी र्ासनाकड ेतसेच स्जल् हाधधकारी रत् नाधगरी याींच् याकड ेमागणी केली 
आहे हे खरे आहे काय, 
(४) असल् यास, याबाबत र्ासनान ेकोणती कायचवाही केली वा करण् यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

श्री. चांद्रिाांत पाटील (११-०३-२०१६) :(१), (२), (३), (४) व (५) प्रश्नाधीन रथत ेव पुलाींची काम े
नाबाडच-२१ अींतगचत नाबाडचने मींजूर केलेली असनू सदर रथत े व पलूाींची कामे ननधी 
उपलब्धतेच्या अधीन राहून हाती घेण्याचे ननयोजन आहे. 
  

___________ 
  

अमरावती श्जल् ्यात र् ते वविास महामांडाावावारे र् त् याच्या वविासात् मि िामाांबाबत 
  

(८)  २१४५२ (१४-०८-२०१५).   श्री.रवव राणा (बडनेरा) :   सन्माननीय साववजननि बाांधिाम 
(साववजननि उपक्रम) मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) अमरावती स्जल् ्यात रथ ते ववकास महामींडळाद्वारे अनेक रथ त् याची ववकासात् मक काम े
कीं त्रा्दाराकडून केली जात असनू कीं त्रा्दाराींना व् याजासह रथ ते ववकास महामींडळाला २२५ को्ी 
रु. देणे बाकी आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल् यास, र्ासनाने कोणता ननणचय घेतला तसेच कीं त्रा्दार काम करीत असताींना कामाचा 
दजाच राखला जात आहे काय, 
(३) असल्यास, याबाबत र्ासनान ेकोणती उपाययोजना केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

श्री. एिनाथ शशांदे (०६-०५-२०१६) :(१) हे खरे नाही. 
महामींडळाकड ेलवादा समोर चाल ूदाव्यापो्ी १३ को्ी व एका प्रकरणी कीं त्रा्दाराने देयकावर 
थवाक्षरी न केल्याने अींतीम देयकापो्ी देय असलेली रक्कम रु.१७.५० लक्ष एवढीच देयके बाकी 
आहेत. 
(२) अमरावती एकात्मीक रथत े ववकास प्रकल्पाअींतगचत महाराषट्र राज्य रथते ववकास 
महामींडळाकडून आतापयतं एकूण ५० कामाींपकैी ४८ कामे पणूच करण्यात आली आहेत. 
याव्यनतररक्त अन्य यींत्रणाकडूनही ७ कामे पूणच करण्यात आली आहेत. पूणच करण्यात आलेल्या 
कामाींचा ताबा महानगरपामलका, अमरावती व सावचजननक बाींधकाम प्रादेमर्क ववभाग, अमरावती 
याींच्याकड े देण्यात आला आहे. या रथत्याच्या देखभाल दरुुथतीच ेकाम त्या त्या ववभागाकडून 
करण्यात येत आहे. 
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 
  

___________ 
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मुांबई-पुणे द्रतुगती मागाववर रामा सेंटर सुरु िर्याबाबत 
  

(९)  २४२५४ (१४-०८-२०१५).   श्री.सांजय (बााा) भेगड े(मावा), श्री.योगेश दटाेिर (हडपसर), 
श्रीमती माधुरी शमसाा (पववती), श्री.ववजय िााे (शशवाजीनगर), श्री.शभमराव तापिीर 
(खडिवासला), श्री.जगदीश मुाीि (वडगाव शेरी), श्री.राहूल िुल (दौंड), श्री.लष्मणमण पवार 
(गेवराई) :   सन्माननीय साववजननि बाांधिाम (साववजननि उपक्रम) मांत्री पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मुींबई-पुणे द्रतुगती मागाचवर अपघाताींची सींख् या वाढत असनू, जखमीींचा वेळेत उपचार होत 
नसल् यान ेअनेकाींना प्राण गमवाव ेलागत आहेत, हे खरे आहे काय, 
(२) असल् यास, द्रतुगती मागाचवर मावळ तालुकयातील बनर पररसरात गेल् या तीन वषाचपासनू 
आत् तापयतं तब् बल ६० अपघातात ७० ते ८० जणाींना वळेेत उपचार न ममळाल् याने प्राण 
गमवावे लागले आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) खींडाळा ते देहूरोड दरम् यान अपघात झाल् यास जखमीींना ननगडी, तर खींडाळा घा् ते 
कळींबोली दरम् यान अपघात झाल् यास जखमीींना पनवेल येि ेउपचारासाठी न् याव ेलागत, हे ही 
खरे आहे काय, 
(४) असल् यास, द्रतुगती मागाचवर अपघाताींच् या प्रमाणात वाढ होत चालली आहे. अपघातानींतर 
जखमीींना तातडीन े उपचार ममळण् यासाठी ट्रामा सें्र होणबेाबत मींजुरी देण् यात आली आहे 
काय, असल् यास, ट्रामा सें्र केव् हा आणण कोठे होणार आहे नसल् यास, ववलींबाची कारणे ? 
  

श्री. एिनाथ शशांदे (२७-०४-२०१६) :(१) व (२) नाही. मुींबई-पुणे द्रतुगती मागाचवरील गेल्या 
वषाचच्या पोलीस ववभागाच्या आकडवेारीनुसार अपघाताींच्या सींख्येमध्ये सातत्यान ेघ् होत आहे. 
 

वषे एकूण अपघात मतृ 
 

२००९ ५४१ 
 

१३१ 

२०१० ४५८ १०४ 
 

२०११ ४१२ ११८ 
 

२०१२ ३६४ १४३ 
 

२०१३ ३३९ १२९ 
 

२०१४ ३५३ १३३ 
 

मे-२०१५ १३९ ४७ 
 

 

(३) महाराषट्र राज्य रथते ववकास महामींडळाने द्रतुगती मागाचच्या देखभाल दरुुथतीसाठी 
नेमलेल्या कीं त्रा्दाराने रुग्णालयासोबत केलेल्या करारनाम्यानुसार गींभीर जखमीींना 
रुग्णवाहीकेमाफच त लोकमान्य हॉस्थप्ल, ननगडी ककीं वा एम.जी.एम.हॉस्थप्ल, पनवेल येिे पुढील 
उपचारासाठी दाखल करण्यात येत.े 
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(४) मुींबई-पुणे द्रतुगती मागाचवर अपघातात सातत्याने घ् होत आहे. अपघाताींतील जखमीींच्या 
तातडीन े वैद्यकीय उपचारासाठी महाराषट्र राज्य रथत े ववकास महामींडळान े ट्रामा सें्र 
बाींधण्यासाठी ओझड े येिे म.ेवुडथ्ॉक हेमलकॉप््सच प्रा.मल. याींना काम ददले असून सदर 
बाींधकाम पूणचत्वाच्या ्प्प्यात आहे. 
  

___________ 
  

जुन्या मुांबई पुणे महामागावच्या ओढ्यालगत असलेल्या  
पुलाच्या सांरक्षि िठडायाांची झालेली दरुाव्था 

  

(१०)  २४२६२ (१३-०८-२०१५).   श्री.सांजय (बााा) भेगड े (मावा), श्री.लष्मणमण जगताप 
(धचांचवड) :   सन्माननीय साववजननि बाांधिाम (साववजननि उपक्रम) मांत्री पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
  

(१) पुणे स्जल्हा-मावळ तालुक्यातील वडगाींव साींगवी पुलाचे दोन् ही कठड ेतु्ले आहेत तसचे 
जुन्या मुींबई पुणे महामागाचच्या ओढ्यालगत असलेल्या पुलाच्या सींरक्षक कठड्याींची दरुावथिा 
झाली असून दभुाजकाची उींची अत्यींत कमी असल्यान ेअवजड वाहने सहज दभुाजक ओलाींडून 
ववरुध्द बाजूला जात असल्याने अपघात होत आहे, असे माहे २०१५ मध् ये ननदर्चनास आले 
आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, महामागाचवर अनतवेगाने २४ तास अवजड व ्तर वाहतूक सुरू असून 
ओढ्यावरील पूल, मोऱयाींच्या सींरक्षक कठड्याचे दरुवथिा झालेली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, साईडपट्या खचल्याने अवजड वाहने महामागाचवरुन जात असताना अचानक 
साईडपट्यावर घसरुन पल्ी होण्याच्या घ्ना घडत आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, पुणे मुींबई महामागच क्र.४ वरील प्रवास सुखरुप होण्यासाठी महामागाचवर 
ओढ्यावर दरुुथत करणेबाबत रथते ववकास महामींडळाच्यावतीन े कोणती कायचवाही केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

श्री. एिनाथ शशांदे (०६-०५-२०१६) :(१) व (२) हे खरे नाही. 
सदर प्रश्नात उल्लेख केलेला पलू हा वडगाव साींगवी रथत्यावर (ग्रा.मा.-२) वर असून सदर 
पुलाचे देखभाल दरुुथती स्जल्हापररषद पुणे माफच त करण्यात येते. सद्यस्थितीत या मागाचवरील 
ओढ्याींवरील पूलाींचे व मोऱयाींचे सींरक्षण कठड ेसुस्थितीत आहेत. 
(३) साईड पट्टय्ा मुरुमाच्या असल्यामूळे अवजड वाहनाींच्या वदचळीमळेु खराब होतात हे अींर्त: 
खरे आहे परींत ु सदर साईड प्ट्या ननववदा र्तीप्रमाणे उद्योजकाकडून लगेचच दरुुथत 
करण्यात येतात. 
(४) मुींबई-पुणे रा.म. क्र.४ या महामागाचवर पुलाच े अिवा मोऱयाींच े कठड े तु्ल्यास त े
उद्योजकामाफच त ननववदा र्ती प्रमाणे वेळोवेळी दरुुथती करण्यात येतात. 
(५) प्रश्न उद्् ावत नाही. 
  

___________ 



वव.स. १७८ (9) 

  
वाडा (श्ज.पालघर) तालुक्यातील अांभरभुई गावातील आददवासी मुलभतू  

सुववधाांपासून वांधचत असल्याबाबत 
  

(११)  २४३७१ (१४-०८-२०१५).   श्री.शाांताराम मोरे (शभवांडी ग्रामीण) :   सन्माननीय आददवासी 
वविास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) वाडा (स्ज.पालघर) तालुक्यातील नैसधगचक वन सींपत्तीचे वरदान लाभलेल्या अींभरभुई गावात 
१०० ्क्के आददवासी लोकवथती आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, येिील आददवासी ववज, पाणी, रथते ्.मूलभूत सुववधाींपासून आजही वींधचत 
आहे, हे खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, यावर र्ासनाने कोणती उपाययोजना केली वा करण्यात येत आहे? 
  
श्री. ववष्ट् णु सवरा (३१-०३-२०१६) :(१) होय. 
(२) व (३) अींर्त: खरे आहे. 
      वाडा तालुक्यातील (स्ज.पालघर) अींभरभुई गावामध्ये ववद्युतीकरण करण्यात आले 
असून सदर गावामध्ये २१ घरगुती वीज ग्राहकाींना वीज पुरवठा करण्यात आला असनू 
कोणत्याही प्रकारचा वीज पुरवठा मागणी अजच प्रलींबबत नाही. 
     अींभरभुई येिील वाड्या / पाड्या मध्ये ववदहरी व हातपींप असल्यान ेतेिे पाणी ी्ंचाईचा 
प्रश्न उद्् ावलेला नाही. तसेच सदर गावामध्ये राषट्रीय पेयजल योजनेंतगचत पाणी पुरवठा 
योजना मींजूर झालेली आहे.  
     अींभरभुई गावातील कोमपाडा, दहरवेपाडा, ्माींतीपाडा व डवलेपाडा या पाड्यावर रथत्याची 
समथया आहे. 
      अींभरभुई गावामध्ये अींगणवाडी कें द्र सुरु केले असून ्यत्ता पदहली त े पाचवी पयतं 
स्जल्हा पररषद र्ाळा आहे. व पढुील मर्क्षणासाठी ३ ककलोमम्रवर असलेल्या नोंदणी गावात 
जावे लागते. सन २०१३-१४ मध्ये जनसुववधा योजनेंतगचत थमर्ानभुमी बाींधून ददली असून 
आजममतीस थमर्ानभुमी सुस्थितीत आहे. 
  

___________ 
  

राज्यातील एमएसआरडीसीचे िाम ेप्रलांबीत असल्याबाबत 
  

(१२)  २५९४२ (३१-०७-२०१५).   श्री.नसीम खान (चाांददवली), श्री.अशमन पटेल (मुांबादेवी) :   
सन्माननीय साववजननि बाांधिाम (साववजननि उपक्रम) मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील 
काय :- 
  

(१) राज्यातील एमएसआरडीसीचे वेगवेळ्या १२ कामाींसाठी ३२५८७ को्ी रुपये येणार आहे ही 
काम ेजवळपास २०१२ पासून प्रलींबबत आहेत, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, एमएसआरडीसीच ेवषाचनुवष ेरखडलेल्या प्रकल्पाबाबत र्ासनान ेकोणता ननणचय 
घेतला वा घेण्यात येत आहे, 
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(३) अद्याप उक्त प्रश्नाबाबत कोणताच ननणचय होत नसल्यास एमएसआडीसीचे महत्वाचे 
प्रकल्प पुणच करण्याबात र्ासनाने कोणती कायचवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

श्री. एिनाथ शशांदे (०६-०५-२०१६) :(१) हे खरे नाही. 
(२) व (३) ददनाींक ३०.११.२०१५ रोजी मींत्रीमींडळ पायाभूत सवुवधा सममतीच्या बैठकीत 
महामींडळान े सादर केलेल्या काही प्रथतावास प्रर्ासकीय मान्यता देनन काही प्रकल्पासाठी 
महाराषट्र राज्य रथते ववकास महामींडळास कायाचन्वयीन यींत्रणा म्हणून र्ासनाने घोवषत केले 
आहे. त्यानुसार या प्रकल्पाींसाठी आवश्यक ती पुढील कायचवाही महामींडळाच्या थतरावरुन सुरु 
आहे. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही.  

___________ 
  

सोलापूर श्जल््यातील होटगी येथील शासिीय माध्यशमि आश्रमशााेच्या  
वववायार्थयांची गैरसोय थाांबवणबेाबत 

  

(१३)  २८९९३ (२३-१२-२०१५).   श्री.सभुाष देशमुख (सोलापूर दक्षक्षण) :   सन्माननीय 
आददवासी वविास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) सोलापूर स्जल््यातील हो्गी  येिील आददवासी ववद्यार्थयांची र्ासकीय माध्यममक 
आश्रमर्ाळेच्या बहुउद्धेर्ीय सभागहृाचे पत्र ेमाहे म,े २०१४ मध्ये वा त्या दरम्यान उडून गेल्यान े
ववद्यार्थयांच्या ननवासाची व थवयींपाकगहृाची व्यवथिा वगाचतच करण्यात आल्याने ववद्यार्थयांची 
गैरसोय होत असल्याच ेननदर्चनास आले आहे. हे खरे आहे काय, 
(२) तसेच, प्रर्ाळेकडून सावचजननक बाींधकाम ववभागाला वारींवार पत्रव्यवहाराने कळववले असून 
देखील कोणतीच कायचवाही अद्यापपयतं झाली नसल्याच े ननदर्चनास आले आहे, हे खरे आहे 
काय, 
(३) असल्यास, उक्त र्ासकीय माध्यममक आश्रमर्ाळेच्या बहुउद्धेर्ीय सभागहृाच े पत्र े
बसववण्याबाबत कोणती कायचवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 

श्री. ववष्ट् णु सवरा (०५-०३-२०१६) : (१) र्ासकीय आश्रमर्ाळा हो्गी, ता.द.सोलापूर, 
स्ज.सोलापूर येिील आश्रमर्ाळेच्या बहुउदे्दमर्य सभागहृाचे पत्र ेवादळामुळे उडाल्याची बाब खरी 
आहे. तिावप ववद्यार्थयांच्या ननवासाची व थवयींपाकगहृाची व्यवथिा वेगवेगळी व थवतींत्रररत्या 
करण्यात आली आहे. 
(२) व (३) हे खरे नाही. सावचजननक बाींधकाम ववभागाने बहुउदे्दमर्य सभागहृाची दरुुथती केलेली 
आहे. तसचे बहुउदे्दमर्य सभागहृ व थवयींपाकगहृावरील पत्र ेबसववण्याचे काम पुणच झालेले असुन 
रींगरींगो्ीचे काम सुरु आहे. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही.  

___________ 
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शशांगावे (ता.शशरपुर, श्ज.धुाे) येथे आददवासी वववायार्थयांसाठी  
वसतीगहृ मांजूर असनू िाम झाले नसलेबाबत 

  

(१४)  २९३६९ (२३-१२-२०१५).   श्री.डी.एस.अदहरे (साक्री), श्री.अशमन पटेल (मुांबादेवी), 
श्री.नसीम खान (चाांददवली), श्री.सांग्राम थोपटे (भोर) :   सन्माननीय आददवासी वविास मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मर्ींगावे (ता.मर्रपुर, स्ज.धुळे) येि ेआददवासी ववद्यार्थयांसाठी वसतीगहृ मींजूर असून ननधी 
उपलब्ध असताना अद्याप काहीच काम झाले नसल्यान ेउक्त काम त्वरीत सुरु करण्यात याव े
यासाठी ददनाींक १९ सप् े्ंबर, २०१५ रोजी स्जल्हा ननयोजन सममतीच्या बैठकीत थिाननक 
लोकप्रनतननधीींनी मागणी केली, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त बैठकीत धुळे स्जल््यातील आददवासी जनतेच्या अनके प्रलींबबत 
प्रश्नाींबाबत लोकप्रनतननधीींकडून मागणी करण्यात आली, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, प्रश् न भाग १ व २ बाबत कोणती उपाययोजना केली वा करण्यात येत आहे, 
(४)  नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

श्री. ववष्ट् णु सवरा (०३-०५-२०१६) :(१) व (२) हे खरे आहे. 
(३) स्जल्हाधधकारी, धुळे याींच्या दद.२४.११.२०१५ रोजीच्या आदेर्ान्वये सदर वसतीगहृाच्या 
रु.४४२.४७ लक्ष ्तक्या रकमेच्या अींदाजपत्रकास प्रर्ासकीय मान्यता देण्यात आलेली आहे. 
त्यापैकी सदर वसतीगहृाच्या बाींधकामाकरीता रु.२५.०० लक्ष ्तका ननधी माहे जानेवारी, २०१६ 
मध्ये कायचकारी अमभयींता (रोहयो), सावजचननक बाींधकाम ववभाग, धळेु याींना ववतरीत करण्यात 
आलेला आहे. सदर कामाची ननववदा प्रक्रीया प्रगतीत आहे. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 
  

___________ 
  

राज् याची राजधानी मुांबई आ ण उपराजधानी नागपूरला जोडणारा ८०० कि.मी.  
लाांबीचा नवा द्रतुगती महामागव बाांध्याबाबत 

  

(१५)  २९५८४ (२२-१२-२०१५).   अॅड.यशोमती ठािूर (नतवसा), श्री.अशमन पटेल (मुांबादेवी), 
श्री.अब् दलु सत्तार (शसल्लोड), श्री.अशमत झनि (ररसोड), श्री.अ्लम शेख (मालाड पश्श्चम), 
श्री.सांदीप नाईि (ऐरोली), श्री.श्जतेंद्र आव् हाड (मुांरा ा िावा), श्री.पाांडुरांग बरोरा (शहापूर), 
श्री.हसन मुश्रीफ (िागल), श्री.मिरांद जाधव-पाटील (वाई), डॉ.सतीश (अ्णासाहेब) पाटील 
(एरांडोल), श्री.डी.पी.सावांत (नाांदेड उत्तर), श्रीमती अशमता चव्हाण (भोिर), प्रा.ववरेंद्र जगताप 
(धामणगाव रेल्वे), श्री.गणपतराव देशमखु (साांगोले), श्री.सदा सरवणिर (मादहम), प्रा.वषाव 
गायिवाड (धारावी), श्री.मांगलप्रभात लोढा (मलबार दहल), श्री.सुरेश लाड (िजवत), श्री.उन्मशे 
पाटील (चााीसगाव) :   सन्माननीय साववजननि बाांधिाम (साववजननि उपक्रम) मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्य र्ासनान े राज् याची राजधानी मुींबई आणण उपराजधानी नागपूरला जोडणाऱया ८०० 
कक.मी. लाींबीचा नवा द्रतुगती महामागाचची घोषणा मा.मुख्यमींत्री महोदयाींनी माहे जुल,ै २०१५ 
मध्ये त्या दरम्यान केली आहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल् यास, त्याच े थवरूप काय आहे व या महामागाचकररता आतापयतं ककती भूसींपादन 
करण्यात आले आहे, 
(३) असल् यास, केलेल् या अींमलबजावणीचा तपर्ील काय, 
(४) असल्यास, सदर महामागच ननधाचररत वेळेत पूणच करण्याबाबत र्ासनाने कोणती कायचवाही 
केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल् यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 

श्री. एिनाथ शशांदे (२१-०४-२०१६) :(१) होय. 
(२) हा द्रतुगती दळण वळण महामागच हा नव्याने बाींधावयाचा प्रथताववत असून नागपूर त े
मुींबई महामागाचची लाींबी कमी कमी अींतराची रहावी या दृष्ीकोनातून ननयोजन आहे. यासाठी 
ननववदा प्रकक्रया सुरु आहे. 
सींरेखा ननस्श्चतीनींतर भूसींपादन करण्याची प्रकक्रया  राबववण्यात येईल. त्यामुळे सध्या भूसींपादन 
झाल्याचा प्रश्न उद्् ावत नाही. 
(३)  सववथतर प्रकल्प अहवाल व अींदाजपत्रक तयार करणेकरीता ननववदा प्रकक्रया करण्यात सुरु 
आहे. 
(४) प्रत्यक्ष बाींधकामाकरीता ननववदा प्रकक्रया लवकरात लवकर पूणच करण्याचा र्ासनाचा प्रयत्न 
आहे. 
(५) प्रश्न उद्् ावत नाही. 
  

___________ 
  

वाडगेाव अिोला व बााापूर-पातूर या राज्यमागाववरील िायम्वरुपी र्ते दरुु्तीबाबत 
  

(१६)  २९६७८ (२२-१२-२०१५).   श्री.अशमत झनि (ररसोड), श्री.अब् दलु सत्तार (शसल्लोड), 
श्री.अशमन पटेल (मुांबादेवी) :   सन्माननीय साववजननि बाांधिाम (साववजननि उपक्रम वगाून) 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) अकोला स्जल्हयातील वाडगेाव अकोला व बाळापूर-पातूर या राज्यमागाचवर पडलेल्या 
खडयामळेु अनकेाींच े बळी गेले असून पडलेल्या खडडयाींबाबत सींबींधधत ववभागाला ननवेदन 
देननही सावचजननक बाींधकाम ववभाग दलुचक्ष करीत असल्याचे माहे ऑगथ्, २०१५ मध्ये वा 
त् या समुारास ननदर्चनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, र्ासनान े उक्त प्रश्नाची दखल घेनन वाडगेाव अकोला व बाळापूर-पातूर या 
राज्यमागाचवरील कायमथवरुपी रथते दरुुथतीसाठी कोणती कायचवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. चांद्रिाांत पाटील (२६-०४-२०१६) :(१) हे खरे नाही. 
    वाडगेाव अकोला व बाळापूर-पातूर राज्यमागाचवर सन २०१५ च्या पावसाळयात पडलेल्या 
खड्ड्याींची दरुुथती करण्यात आली असून रथता वाहतुकीस सुस्थितीत ठेवण्यात आला आहे. 
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(२) बाळापूर-पातूर या राज्य मागच रथत्याची भारतीय रथते मानकाप्रमाणे (आय.आर.सी.) 
कायमथवरुपी दरुुसती करण्याचे काम माचच, २०१६ च्या अिचसींकल्पात समाववष् करण्यात आले 
आहे. 
      वाडगेाव-माझोड अकोला कायमथवरुपी रथता दरुुथतीचे काम ननधी, ननकष व मींजूरीच्या 
अधीन राहून हाती घेण्याचे ननयोजन आहे. 
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 
  

___________ 
  

ठाणे-बोररवली भूयारी मागव तसेच घोडबांदर मागाववरील गायमखू त े 
वसोवा या उन्नत मागावच्या प्रिल्पाांच्या मांजुरीबाबत 

  

(१७)  २९८४० (२२-१२-२०१५).   श्री.अशोि पाटील (भाांडूप पश्श्चम) :   सन्माननीय 
साववजननि बाांधिाम (साववजननि उपक्रम) मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) ठाणे-बोररवली भूयारी मागच तसेच घोडबींदर मागाचवरील गायमूख त े वसोवा या उन्नत 
मागाचच्या दोन्ही प्रकल्पाींचा प्रथताव सावचजननक बाींधकाम ववभागान ेकें द्र सरकारकड ेमींजूरीसाठी 
पाठववला आहे हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर प्रथतावास कें द्र र्ासनान े सकारात्मक मींजूरी ददल्याचे राज्य र्ासनास 
कळववले आहे काय व त्यानुषींगान ेकायचवाहीची सद्य:स्थिती काय आहे, 
(३) अद्याप कें द्र र्ासनाने उक्त दोन्ही प्रकल्पाींना मींजूरी ददली नसल्यास राज्य र्ासनाकडून 
करावयाच्या पाठपुराव्याची सद्य:स्थिती काय आहे ? 
  

श्री. एिनाथ शशांदे (२१-०४-२०१६) :(१) नाही. 
(२) प्रश्न उद्् ावत नाही. 
(३) महामींडळाने ससुाध्यता अहवाल तयार करण्यासाठी सल्लागाराकडून ननववदा मागववल्या 
आहेत. सल्लागाराच्या नेमणुकीनींतर प्रकल्पासाठीचा सुसाध्यता अहवाल व पयाचवरण ना हरकत 
दाखला ममळववण्यासाठी आवश्यक अ्यास करुन आवश्यकतेनुसार कें द्र र्ासनाची परवानगी 
घेणे आवश्यक राहील. 
  

___________ 
  

अिोला- दहांगोली द्रतुगती महामागाववरील र्त्याच्या दरुु्तीबाबत 
  

(१८)  ३०३१४ (२२-१२-२०१५).   डॉ.सांतोष टारफे (िामनुरी), श्री.अशमन पटेल (मुांबादेवी), 
श्री.नसीम खान (चाांददवली), अॅड.यशोमती ठािूर (नतवसा), श्रीमती ननमवला गाववत (इगतपूरी), 
प्रा.वषाव गायिवाड (धारावी), श्री.अशमत झनि (ररसोड), श्री.अब् दलु सत्तार (शसल्लोड) :   
सन्माननीय साववजननि बाांधिाम (साववजननि उपक्रम वगाून) मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
  

(१) वामर्म र्हर हे वामर्म स्जल्हयाचे मुख्यालय असनू र्हरातून जाणाऱया अकोला- दहींगोली 
द्रतुगती महामागाचवर र्हाराच्या हद्दीत दठकदठकाणी मोठमोठे घातक व जीवघेणे खड्ड े पडले 
असल्यामळेु अनेक अपघात होनन प्रवाश्याींचा जीव धोक्यात असल्याचे माहे ऑक््ोबर, २०१५ 
मध्ये वा त्यासुमारास उघडकीस आले, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, सदरील रथत्यातील खड्ड े बुजववण्याबाबत सींबींधधत ववभाग रथत्याच्या 
देखभालीकड ेदलुचक्ष करीत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी र्ासनाने काय कायचवाही केली आहे वा करणार आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. चांद्रिाांत पाटील (२५-०४-२०१६) :(१) व (२) हे खरे नाही. 
       अकोला वामर्म दहींगोली राष ट्रीय महामागाचच्या ननयतकामलक नुतनीकरणाचे काम 
करण्यापुवी वामर्म र्हरातील महामागाचवरील खड्ड ेडाींबरममधश्रत खडीने भरण्यात आले असून 
त्यानींतर रथत्याचे डाींबरी नुतनीकरण सद्यस्थितीत पुणच करण्यात आलेले आहे. 
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 
  

___________ 
  

मुाशी (श्ज.पुणे) तालुक्यातील नवीन प्रशासिीय इमारत उभार्याबाबत 
  

(१९)  ३१०९४ (२२-०१-२०१६).   श्री.सांग्राम थोपटे (भोर), श्री.अशमन पटेल (मुांबादेवी), श्री.नसीम 
खान (चाांददवली) :   सन्माननीय साववजननि बाांधिाम (साववजननि उपक्रम वगाून) मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मुळर्ी (स्ज.पुणे) तालुक्यातील दगुचम व डोंगरी भागातून येणाऱया नागरीकाींना त्याींची सवच 
र्ासकीय कामे करणे सोयीचे व्हावे व वळेेचा अपव्यय ्ाळावा यासाठी पौंड येिील तहमसलदार 
कचेरीच्या जागी नवीन प्रर्ासकीय ्मारत उभारण्याबाबतचा प्रथताव ववत्त ववभागाकड ेप्रलींबबत 
आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर प्रथतावाला मींजूरी देण्याबाबत र्ासनान े कोणती कायचवाही केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. चांद्रिाांत पाटील (२९-०३-२०१६) :(१) प्रथताव र्ासनाड े २०१२ साली प्राप्त झाला आहे. 
तिावप ननयतव्ययापाची मयाचददत उपलब्धता व प्रगतीतील कामाची उवचररत ककीं मत ववचारात 
घेता हे काम हाती घेण्यात आले नाही. 
(२) व (३) प्रश्नाधीन प्रथतावास सावचजननक बाींध ्ींकाम ववभागाकडून प्रर्ासकीय मान्यता 
देण्याची कायचवाही प्रगतीत आहे. प्रर्ासकीय मान्यतेवर प्रश्नाधीन काम ननधी, ननकष व 
प्रािम्यक्रमानुसार हाती घेण्याच ेननयोतन आहे. 
  

___________ 
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नवी मुांबई सीबीडीमधील सी.जी.ओ. िॉम््लेक्स या इमारतीची झालेली दरुाव्था 
  

(२०)  ३१३७२ (२२-१२-२०१५).   श्री.सांदीप नाईि (ऐरोली), श्री.श्जतेंद्र आव् हाड (मुांरा ा िावा), 
श्री.हसन मुश्रीफ (िागल), श्री.पाांडुरांग बरोरा (शहापूर) :   सन्माननीय साववजननि बाांधिाम 
(साववजननि उपक्रम वगाून) मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) नवी मुींबई सीबीडीमधील सी.जी.ओ. कॉम्प्लेक्स या ववववध र्ासकीय कायाचलये असलेल्या 
्मारतीची दरुावथिा झाली असनू ्मारतीच्या दरुुथतीच ेकाम ठेकेदाराच्या ननषकाळजीपणामुळे 
अत्यींत सींिगतीन ेसुरु असल्याच ेमाहे सप् े्ंबर, २०१५ मध्ये वा त्या दरम्यान उघडकीस आले 
आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर ्मारतीच्या मभींतीमधून लोखींडी सळ्या बाहेर आल्या असनू ्मारत 
धोकादायक अवथिेत असल्यान े केव्हाही अपघात होन र्कतो यासाठी ्मारतीची दरुुथती 
तातडीन ेपूणच करण्याबाबत कमचचाऱयाकडून मागणी होत आहे, हेही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, ्मारतीची दरुुथती तातडीने पूणच करण्याबाबत र्ासनाने कोणती कायचवाही केली 
वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. चांद्रिाांत पाटील (०१-०४-२०१६) :(१) हे खरे नाही. 
(२) हे खरे नाही. 
(३) कायचपालक अमभयींता, नवी मुींबई कें द्रीय मींडळ, कें द्रीय लोक ननमाचण ववभाग, नवी मुींबई 
याींचे कायाचलयामाफच त ठेकेदारास ्मारत ररपेररींग चे कायच लवकर पूणच करणेबाबतच े ननदेर् 
देण्यात आले आहेत. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 
  

___________ 
  

धुाे येथील आश्रमशााा व वसतीगहृाांमधील मुलीांच्या सुरक्षक्षततेसाठी  
शासनाने सल्लागार सशमती ्थापन िर्याबाबत 

  

(२१)  ३१५७४ (२२-१२-२०१५).   श्री.िुणाल पाटील (धाेु ग्रामीण), श्री.डी.एस.अदहरे (साक्री), 
श्री.आशसफ शेख (मालेगाांव मध्य) :   सन्माननीय आददवासी वविास मांत्री पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
  

(१) धुळे येिील आश्रमर्ाळा व वसतीगहृाींमधील मुलीींच्या सुरक्षक्षततेसाठी र्ासनान ेसल्लागार 
सममती थिापन करण्याचे आदेर् माहे सप् े्ंबर, २०१५ मध्ये ददले असून अद्याप सममतीची 
थिापना झाली नाही, हे खरे आहे काय, 
(२) असल् यास, र्ासनाच् या आदेर्ाकड ेदलुचक्ष करणा-याींवर र्ासनाने कोणती कारवाई केली आहे 
वा करण् यात येत आहे, 
(३) नसल् यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. ववष्ट् णु सवरा (२१-०४-२०१६) :(१) हे खरे नाही. 
     याबाबत र्ासनाच ेदद. ९/९/२००५ चे ननदेर् असून एकास्त्मक आददवासी ववकास प्रकल्प, 
धुळे या कायचलयाींतगचत असलेल्या आश्रमर्ाळा व वसनतगहृामधील मुलाींची सुरक्षक्षततेसाठी 
स्जल्हाधधकारी, धळेु याींच्या अध्यक्षतेखाली दद. १९/१/२०१६ रोजी स्जल्हा सल्लागार सममतीच े
पुनचगठन केलेले आहे. 
(२) व (३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 
  

___________ 
  

िोल्हापूर श्जल््यातील (ता.चांदगड) र्त्याांची मोठ्या प्रमाणात दरुाव्था झाल्याबाबत 
  

(२२)  ३२५७१ (२२-१२-२०१५).   श्रीमती सांध् यादेवी देसाई-िुपेिर (चांदगड) :   सन्माननीय 
साववजननि बाांधिाम (साववजननि उपक्रम वगाून) मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील    
काय :- 
  

(१) कोल्हापूर स्जल््यातील (ता.चींदगड) सरोळी, कुदनूर, कालकुद्री, कोवाड जवळील पाच रथत े
व सुप-ेमर्नोली, कुदनूर-तळगुळी, कोवाड-दड्डी आदद रथत्याींची मोठ्या प्रमाणात दरुवथिा झाली 
आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर रथत्याची पाहणी केली आहे काय, 
(३) असल्यास, पाहणीच े ननषकषच काय आहेत व तद्नसुार सदर रथत्याची दरुुथती करणेबाबत 
र्ासनाने कोणती कायचवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. चांद्रिाांत पाटील (१५-०६-२०१६) :(१) हे खरे नाही. 
(२) प्रश्नाधीन ५ रथत्याींपकैी सावचजननक बाींधकाम ववभागाकड े देखभाल व दरुुथतीसाठी 
असलेल्या ४ रथत्याींची पाहणी कायचकारी अमभयींता सा.बाीं. (दक्षक्षण) ववभाग, कोल्हापूर याींनी 
ददनाींक ४.०६.२०१५ रोजी केली आहे. 
(३) सावचजननक बाींधकाम ववभागाकडील रथत्याींच्या खराब लाींबी मध्ये खडीकरण करुन व डाींबरी 
खड्ड ेभरुन रथते वाहतकूीस सुस्थितीत ठेवण्यात आलेले आहेत. 
     स्जल्हा पररषद, कोल्हापूर याींचेकड ेदेखभाल व दरुुथतीसाठी असलेला कोवाड व दड्डी या 
रथत्याींच्या कोवाड व धचींचणे या रथत्याची दरुुथती करण्याचे काम ननववदा थतरावर आहे. 
उवचरीत लाींबीतील रथता वाहतूकीस सुस्थितीत आहे. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 
  

___________ 
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चांदगड तालुक्यातील (श्ज.िोल्हापूर) बेागाांव-वेंगुलाव र्त्यावरील तडशशनहाा नश्जिच्या 
आरटीओ नाक्याजवाील र्त्याच ेिाम अपूणव अव् थेत असल्याबाबत 

  

(२३)  ३२५७८ (२२-१२-२०१५).   श्रीमती सांध् यादेवी देसाई-िुपेिर (चांदगड) :   सन्माननीय 
साववजननि बाांधिाम (साववजननि उपक्रम) मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) चींदगड तालुक्यातील (स्ज.कोल्हापूर) बेळगाींव-वेंगुलाच रथत्यावरील तडमर्नहाळ नस्जकच्या 
आर्ीओ नाक्याजवळील रथत्याच ेकाम गत तीन वषांपासनू अद्याप अपूणच आहे, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्यास, सदर रथत्याची र्ासनामाफच त पाहणी केली आहे काय, 
(३) असल्यास, पाहणीचे ननषकषच काय आहेत व तद्नसुार सदर रथत्याचे काम करणेबाबत 
र्ासनाने कोणती कायचवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४)  नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

श्री. एिनाथ शशांदे (०६-०५-२०१६) :(१), (२), (३) व (४) हे खरे नाही. तिावप, महाराषट्र राज्य 
रथते ववकास महामींडळाच ेथवतींत्र सल्लागार तसेच महामींडळाच ेअधधकारी प्रकल्पाच्या कामावर 
वारींवार देखरेख करत असतात. सदरहू प्रकल्पाचे जवळपास ९८ ्क्के काम पूणच झाले असनू 
महामींडळाच्या प्रकल्प सल्लागाराने प्रकल्पाच्या कामाबाबतच ेतात्पुरते पूणचत्वाचे प्रमाणपत्र ही 
ददले आहे. त्यास अनसुरुन महामींडळान ेसेवा र्ुल्क वसुलीसाठी अधधसूचना ननगचममत करण्याचा 
प्रथताव सादर केला आहे. 
  

___________ 
  

श्जल्हाधधिारी, लातूर याांच्या ननवास्थानाच्या दरुु्ती खचावत गैरव्यवहार झाल्याबाबत 
  

(२४)  ३२६६७ (२४-०२-२०१६).   श्री.जयप्रिाश मुांदडा (बसमत) :   सन्माननीय साववजननि 
बाांधिाम (साववजननि उपक्रम वगाून) मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) सन २०११ मध्ये स्जल्हाधधकारी लातूर याींच्या ननवासथिानाच्या दरुुथती खचाचत गैरव्यवहार 
झाल्याची बाब मादहतीच्या अधधकारात ननदर्चनास आली असून याबाबत झालेल्या तक्रारीनुसार 
तत्कालीन कायचकारी अमभयींता, सा.बाीं.लातूर याींनी रू.३५.०० लक्ष ककीं मतीची एकूण ७ काम े
केलेली असून उवचररत रू.४०.०० लक्ष ककीं मतीच्या एकूण ८ कामाींर्ी सा.बाीं. ववभाग, लातूर याींचा 
कोणताही सींबींध  नाही अर्ी अधधक्षक अमभयींता, दक्षता व गुणननयींत्रक मींडळ, औरींगाबाद याींना 
मादहती ददली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, या उवचररत रू.४०.०० लक्ष ककीं मतीची एकूण ८ काम ेस्जल्हाधधकारी, लातूर याींनी 
परथपर थवत:चे अधधकारात र्ासनाचे प्रचमलत ननयम डावलून करवून घेतली व त्याींची देयकेही 
सा.बाीं.ववभाग, लातूर याींचेकडून सींगनमताने मींजूर करुन घेतलेली आहेत, हे खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, मादहतीच्या अधधकारात ममळालेल्या मादहती नसुार ददनाींक १८ नोव्हेंबर, २०११ 
व दद.३०/१२/२०११ च्या दक्षता पिक (अधधक्षक अमभयींता, व गुणननयींत्रक मींडळ, औरींगाबाद) 
याींनी केलेल्या पाहणी अहवालात तत्कालीन कायचकारी अमभयींता याींनी र्ासनाच े नुकसान 
केल्याबद्दल गींभीर ननरीक्षण नोंदवले आहे, हे खरे आहे काय, 
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(४) असल्यास, या प्रकरणी झालेला गैरव्यवहार मसध्द होत असून या गींभीर प्रकारास जबाबदार 
असणाऱया सींबींधधत अधधका-याींवर र्ासनाने कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. चांद्रिाांत पाटील (२०-०४-२०१६) :(१), (२), (३) व (४) लातूर स्जल्हाधधकारी ननवासथिानच्या 
दरुुथ ती खचाचतील गैरव्यवहाराबाबत प्राप्त झालेल्या तक्रारीच्या अनुषींगान े चौकर्ी करण्यात 
आली. त्यानसुार या प्रकरणी प्रर्ासककय अननयममतता आढळून आल्यामुळे सींबींधधताींना ताकीद 
देण्यात आली आहे. 
(५) प्रश्न उद्् ावत नाही. 
  

___________ 
  

महाराष्ट्रातील ४५ पैंिी १७ जमातीच् या आददवासी ख-या आहेत किां वा नाही याचे  
सांशोधन िर् याचा ननणवय शासनाने घेतल्याबाबत 

  

(२५)  ३३०४९ (२३-१२-२०१५).   श्री.वैभव वपचड (अिोले) :   सन्माननीय आददवासी वविास 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) महाराषट्रातील ४५ पैंकी १७ जमातीच् या आददवासी ख-या आहेत ककीं वा नाही याचे सींर्ोधन 
करण् याचा ननणचय र्ासनान ेमाहे ऑक् ्ोबर, २०१५ मध् ये वा त्या दरम्यान घेतला ,हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल् यास, सदर ननणचयाला राज् यातील अनेक थ तरातून ती्र  ववरोध दर्चववण् यात आला 
आहे, हे खरे आहे काय, 
(३) असल् यास, सदर सींर्ोधन करण् यात येन नये म् हणून र्ासनान ेकोणती कायचवाही केली वा 
करण् यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 

श्री. ववष्ट् णु सवरा (२७-०४-२०१६) :(१) होय, हे अींर्त: खरे आहे. 
     सदर र्ासन ननणचय महाराषट्रातील ४५ पकैी १७ जमातीच्या आददवासी खऱया आहेत 
ककीं वा नाही याबाबत नसून या जमातीच्या मानववींर् र्ाथत्र दृस्ष्कोनातून अ्यास 
करण्याबाबत आहे. 
(२) होय, हे खरे आहे. 
(३) सदर र्ासन ननणचयाला होणाऱया ववरोधाच्या अनुषींगान ेआता सवच ४५ जमातीींचा मानववींर् 
र्ाथत्रीय दृष्ीकोनातून सींर्ोधन एक अ्यास प्रकक्रया म्हणून तीन ्प्प्यामध्ये ननधी 
उपलब्धतेनुसार करण्यात येणार आहे. पदहल्या ्प्प्यामध्ये आददवासी जमातीींच्या यादीतील 
पदहल्या १५ जमातीींच्या अ्यास सन २०१४-१५ करीता प्राप्त ननधीतून करण्यात येणार आहे. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 
  

___________ 
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पैठण-औरांगाबाद र् त् याचे चदपदरीिरण िर् याबाबत 
  

(२६)  ३३२०५ (२३-१२-२०१५).   श्री.अब् दलु सत्तार (शसल्लोड), श्री.अशमन पटेल (मुांबादेवी), 
श्री.अ्लम शखे (मालाड पश्श्चम) :   सन्माननीय साववजननि बाांधिाम (साववजननि उपक्रम 
वगाून) मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) पैठण ते औरींगाबाद हे ५० कक.मी. चे अींतर स्जल् हा व तालकुा जोडणारा असल् यान ेसदर 
रथ ता २००४ साली चौपदरीकरणासाठी मींजूर झालेल् या या रथ त् याच् या कामाच ेभूममपूजन २०१४ 
मध् ये करण् यात आले. परींतु प्रत् यक्षात राज् य र्ासनाने हा रथ ताच रद्द केला असल् याचे माहे 
ऑगथ ्, २०१५ रोजी वा त् यासमुारास ननदर्चनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल् यास, पैठण-औरींगाबाद रथ त् याचे चौपदरीकरण करण् याबाबत र्ासनाने काय कायचवाही 
केली आहे वा करणार आहे, 
(३)  नसल् यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

श्री. चांद्रिाांत पाटील (१८-०६-२०१६) :(१) हे खरे आहे 
र्ासन पिकर धोरण बदलल्यान े ददनाींक २४/०७/२०१५ च्या र्ासन पत्रान्वये या कामाच्या 
ननवीदा रद्द करण्यात आल्या आहेत. 
(२) i) सदरील प्रकल्प ननधी उपलब्धतेनुसार ॲन्यई्ी (Annuity) या योजनतेून हाती घेण्याच े
ननयोजन आहे. 
ii) दद.०३/१२/२०१५ रोजी सदर रथता राषट्रीय महामागच म्हणून घोषीत करण्यात आला आहे. 
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 
  

___________ 
  

मदज ेअांत्रज व दधम येथील फासपेारधी समाजातील नागररिाांना जशमनी शमाणेबाबत 
  

(२७)  ३३२६५ (०८-०१-२०१६).   अॅड.आिाश फुां डिर (खामगाांव) :   सन्माननीय आददवासी 
वविास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मौज ेअींत्रज व दधम येिील फासेपारधी समाजातील लोकाींच्या जममनी ममळण्याबाबतची 
मागणी गेली अनेक वषाचपासून प्रलींबबत आहेत, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदरच्या फासेपारधी समाजाच्या लोकाींनी याकररता सन २००९ मध्ये याबाबत 
र्ासनास करारनामे करून ददले, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, त्याींना र्ासनामाफच त जममनी देण्याबाबत काय कायचवाही करण्यात आली वा 
येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे  काय आहेत ? 
  

श्री. ववष्ट् णु सवरा (३१-०३-२०१६) : (१) हे खरे नाही. 
तिावप, भूममहीन सबळीकरण योजनेंतगचत जममन ममळणेकरीता मौज े अींत्रज येिील ६४ 
अजाचपैकी २२ लाभार्थयांना लाभ देण्यात आला आहे. तसेच दधम येिील १७ लाभार्थयांचे अजच 
जममनी ममळण्यासाठी प्राप्त झाले आहेत. परींतू जममनी उपलब्ध न झाल्याने त्याींना 
योजनेतींगचत लाभ देता आलेला नाही. 
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(२) हे खरे नाही. 
भूममहीन सबळीकरण योजनेंतगचत लाभार्थयांकडून फक्त जमीन ममळणेकामी अजच भरुन घेतलें 
जातात, र्ासकीय करारनाम ेकरुन देण्यात येत नाहीत. 
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 
  

___________ 
  

नाशशि श्जल््यातील चाांदवड-मनमाड-नाांदगाव राज्य मागव क्र.२४  
वाहतुिीस योग्य नसल्याबाबत 

  

(२८)  ३३२९१ (२३-१२-२०१५).   श्री.पांिज भजुबा (नाांदगाव) :   सन्माननीय साववजननि 
बाांधिाम (साववजननि उपक्रम वगाून) मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) नामर्क स्जल््यातील सावचजननक बाींधकाम ववभाग नामर्क पवूच या ववभागाींतगचत असलेला 
चाींदवड-मनमाड-नाींदगाव राज्य मागच क्र.२४  वर मोठ्या प्रमाणावर खड्ड े पडल्यान े हा रथता 
वाहतुकीसाठी योग्य रादहलेला नसल्यान ेया रथत्याींवर सातत्यान ेअपघात होनन त्यात अनेक 
जण जखमी होनन  काही जणाींचा मतृ्यू झालेला आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदरचा  राज्य मागच वाहतुकीसाठी योग्य करण्याबाबत र्ासनाने कोणती 
कायचवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 

श्री. चांद्रिाांत पाटील (२६-०४-२०१६) : (१) हे अींर्त: खरे आहे. 
     तिापी सदर रथत्यावरील झालेले अपघात हे भरघाव वगे व चालकाच्या चुकीमुळे झालेले 
आहेत. 
(२) सदर रथत्यावरील खड्ड े सावचजननक बाींध ्ींकाम ववभागामाफच त भरून रथता वाहतुकीस 
सुस्थितीत ठेवण्यात आलेला आहे. 
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 
  

___________ 
  

नाशशि श्जल्हयामध्ये आददवासी भागासाठी असलेला वविास ननधी  
तबगर आददवासी भागासाठी वापर्यात आला असल्याबाबत 

  

(२९)  ३४७१८ (२२-१२-२०१५).   श्री.बााासाहेब सानप (नाशशि पूवव) :   सन्माननीय 
आददवासी वविास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) नामर्क स्जल्हयामध्ये आददवासी भागासाठी असलेला ववकास ननधी बबगर आददवासी 
भागासाठी वापरण्यात आला असल्याचे माहे सप् े्ंबर, २०१५ च्या पहील्या आठवडयात उघडकीस 
आला, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, या बाबत ववभागीय आयुक्त, नामर्क याींचेकड े तक्रारी प्राप्त झाल्यान े या 
प्रकरणाची सखोल चौकर्ी करण्यासाठी चौकर्ी सममती ननयुक्त करण्यात आली, हे ही खरे 
आहे काय, 
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(३) असल्यास, सदर चौकर्ी सममतीच्या अहवालानुसार दोषीींवर कोणती कायचवाही करण्यात 
आली वा येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

श्री. ववष्ट् णु सवरा (२९-०३-२०१६) :(१) हे खरे नाही. 
(२) प्रकल्प अधधकारी, कळवण कायाचलयामध्ये मागासवगीयाींच े कल्याण अींतगचत 
आश्रमर्ाळेतील मर्क्षकाींना व ववद्यार्थयांना सींगणक प्रमर्क्षण देणे या योजनेंतगचत प्राप्त 
झालेल्या तक्रारीस अनसुरुन कळवण प्रकल्प कायचके्षत्रातील खाजगी सींगणक प्रमर्क्षक सींथिाींनी 
प्रकल्प कायाचलयातील कमचचाऱयाींमाफच त तपासणी करण्यात येत आहे. 
(३) चौकर्ीचे कम सुरु आहे. त्यामुळे अहवाल प्राप्त झालेला नाही. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 
  

___________ 
  

बाांद्रा (पूवव) येथील शासिीय िमवचा-याांसाठी बाांध्यात आलेल्या  
इमारतीच्या आतील व बाहेरील दरुु्तीबाबत 

  

(३०)  ३४८०७ (०५-०२-२०१६).   श्री.प्रताप सरनाईि (ओवाा माश्जवडा), श्रीमती तृ् ती सावांत 
(वाांदे्र पूवव) :   सन्माननीय साववजननि बाांधिाम (साववजननि उपक्रम वगाून) मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) मुींबईच्या उपनगरातील बाींद्रा (पूवच) येिील र्ासकीय कमचचा-याींसाठी बाींधण्यात आलेल्या 
वसाहतीतील ईमारती नादरुुथत असल्याबाबत तेिील रदहवार्ाींनी उप अमभयींता, सावचजननक 
बाींधकाम ववभाग, बाींद्रा याींना ददनाींक २७ म े २०१५ व ददनाींक २९ जून २०१५ रोजी वा 
त्यासुमारास वारींवार ववनींती अजच देवून तसेच तिेे ठेवण्यात आलेल्या नोंदवहीत  नोंद 
करुनही कोणतीही कायचवाही झाली नाही, हे खरे आहे काय, 
(२) तसेच अजच घेनन जाणा-या अजचदाराींवर तेिील अधधकारी व कमचचारी हे बेजबाबदार उत्तरे 
देनन त्याींना तेिून हाकलनू लावतात हे खरे आहे काय, 
(३) असल्यास सींबधधत अधधकारी व कमचचारी याींची चौकर्ी करुन त्याींच्यावर कारवाई करण्यात 
आली वा येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 

श्री. चांद्रिाांत पाटील (१३-०४-२०१६) :(१)  दद. २७ म,े २०१५ व दद.२९ जून, २०१५ रोजी वगच-४ 
च्या सदननका दरुुथत करणेबाबत बाींद्रा सावचजननक बाींधकाम ववभाग उपववभाग क्र.२ याींचकेउे 
रदहवर्ाींचे अजच प्राप्त झालेले आहेत. तसेच या कालावधीत सावचजककन बाींध ्ींकाम सेवाकें द्रावर 
असलेल्या तक्रार नोंदवहीमध्ये नोंद केलेल्या तक्रारीच्या अनुषींगान े उपलब्ध ननधीच्या अधीन 
राहून ककरकोळ थवरुपाची काम े तातडीन े करण्यात येतात व अत्यावश्यक सींरचनात्मक 
दरुुथतीची कामे हाती घेण्यात  येत आहेत. 
(२) हे खरे नाही. 
(३) व (४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 
  

___________ 
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भांडारा येथील िाांरधा पथिर वसलुी बांद िर्याबाबत 
  

(३१)  ३५३८० (२२-१२-२०१५).   श्री.सांजय पुराम (आमगाव) :   सन्माननीय साववजननि 
बाांधिाम (साववजननि उपक्रम वगाून) मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) भींडारा येिील काींरधा पिकर वसुली बऱयाच वषाचपासून होत असल्याचे माहे ऑक््ोबर, 
२०१५ मध्ये ननदर्चनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, या दठकाणी ककती वषे पिकर वसुली होणार आहे, 
(३) असल्यास, या दठकाणी रथत्याची दरुावथिा झालेली असून देवरी त ेनागपूर १२५ कक.मी. 
पयतं आधीच पिकर वसलुी नाके झाल्यामुळे नागररकाींना त्याींचा त्रास होत असून त्यामुळे 
सींतापाची भावना पसरली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, सदरहू पिकर वसुली बींद करण्याबाबत व रथत्याची दरुुथती करण्याबाबत 
र्ासनाची भूममका काय आहे ? 
  

श्री. चांद्रिाांत पाटील (२६-०४-२०१६) :(१) व (२) नागपूर ते रायपूर ्या राषट्रीय महामागच क्र. ६ 
वरील कक.मी. ४९१/०० मधील वैनगींगा नदीवरील मोठ्या पुलाच ेबाींधकाम तसेच अस्थतत्वातील 
१३.०० कक.मी. दपुदरी राषट्रीय महामागाचचे मजबुतीकरण करणे हे काम बाींधा, वापरा व 
हथताींतरीत करा (BOT) या तत्वावर करण्यात आले असून दद. ०३.०३.२००१ पासनू पिकर 
वसुली सुरु आहे. सदरील पिकर वसुली दद. १२.०२.२०१८ पयतं सुर राहणार आहे. 
(३) या प्रकल्पामध्ये १३.०० कक.मी. लाींबीच्या रथत्याच्या देखभाल व दरुुथतीचा समावेर् असून 
सदर लाींबी वाहतुकीस सुस्थितीत असल्याच ेके्षत्रीय अधधकाऱयाींनी कळववले आहे. 
 (४) सदर बाब कें द्र र्ासनाच्या अखत्यारीत अस्यान े पिकर वसुली बींद करण्याचा प्रश्न 
उद्् ावत नाही. 
  

___________ 
  

मुांबई-बडोदा व्हाया पनवेल द्रतुगती मागावत पालघर व ठाणे श्जल््यातील  
सुमारे २०० शेतिरी भमूीहीन होत असल्याबाबत 

  

(३२)  ३५५१६ (२२-१२-२०१५).   श्री.ववलास तरे (बोईसर) :   सन्माननीय साववजननि 
बाांधिाम (साववजननि उपक्रम वगाून) मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) मुींबई -बडोदा द्रतुगती मागाचसाठी पालघर व ठाणे स्जल््यातील र्ेतकऱयाींच्या जममनी 
सींपाददत करण्यात आल्या असून स्जल््यातील सुमारे २०० र्ेतकरी भूमीहीन होणार असल्याच े
ननदर्चनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, मुींबई-बडोदा व्हाया पनवेल या द्रतुगती मागाचचे ३८० कक.मी. रथत्याचे काम कें द्र 
र्ासनान े हाती घेतले असून त्यामध्ये पालघर स्जल््यातील तलासरी, डहाणू, पालघर, वसई, 
वाडा व ठाणे स्जल््यातील मभवींडी, कल्याण, अींबरनाि या तालुक्यातून सदरहू रथता पनवेल 
मागाचस जोडण्यात येणार आहे, हे खरे आहे काय, 
(३) वाडा तालुक्यातील सींपाददत करण्यात येणाऱया गावातील आददवासी र्ेतकऱयाींच्या मोठ्या 
प्रमाणात जममनी जाणार असून त्यातील काही र्ेतकरी भूममहीन होणार आहेत. या ननयोस्जत 
रथत्यावर अनेक गररबाींची घरे आहेत व त्यामुळे बेघर होणाऱया र्ेतकऱयाींना र्ासन कोणत्या 
प्रकारे सहाय्य करणार आहे व र्ासनाच ेननयोजन काय आहे, 
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(४) या भागातील र्ेतकरी सींघषच कृती सममतीने या रथत्याला आपला ती्र  ववरोध र्ासनाकड े
नोंदववला आहे हे खरे आहे काय, 
(५) असल्यास, याबाबत र्ासनान ेकोणती उपाययोजना केली आहे वा करण्यात येत आहे, 
(६) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

श्री. चांद्रिाांत पाटील (२५-०४-२०१६) :(१) कें द्र र्ासनाच्या अधधनथि असलेल्या भारतीय राषट्रीय 
राजमागच प्राधधकरणा याींचमेाफच त मुींबई-बडोदा व्हाया पनवेल द्रतुगती मागाचसींबींधधतच ेभुसींपदान 
प्रगतीपिावर आहे. या प्रकल्पाच्या मुींबई-बडोदा या मुख्य द्रतुगती मागाचसाठी पालघर 
स्जल््यातील २०६४ सव्हे क्र. व ठाणे स्जल््यातील ६३ सव्हे क्र. मधील भूसींपादन करण्यात 
येत आहे. 
(२) मुींबई-बडोदा द्रतुगती मागाचच्या मुख्य मागाचची लाींबी ३७८.७२२ कक.मी. असून त्यापैकी 
Spur मागाचची लाींबी ९४.२९० कक.मी. आहे. सदर रथत्यामुळे पालघर स्जल््याती तलासरी, 
डहाणु, पालघर, वसई, वाडा व ठाणे स्जल््यातील मभवींडी, कल्याण, अींबरनाि ही गावे पनवेल 
मागाचस जोडण्यात येणार आहेत. 
(३) मुींबई-बडोदा द्रतुगती महामागाचसाठी भुसींपादनाची कायचवाही राषट्रीय महामागच कायदा १९५६ 
आणण Right to fair Compensation & Transparency in Land Acquisition, 
Rehabilitation and Resettlement Act-२०१३चे Schedule -१, २ & ३ नुसार 
प्रगतीपिावर आहे. वरील कायद्यानुसार सक्षम प्राधधकारी (भूसींपदान) याींनी ननस्श्चत 
केल्यानुसार मोबदला (जममनीसह घरे, ववदहरी, झाड,े कुीं पण, बोअरीींग ्त्यादीींचा) सींबींधधत 
भूधारकाींना सक्षम प्राधधकारी याींच ेमाफच त अदा करण्यात येणार आहे. 
(४) होय. 
(५) व (६) भसुींपादन अधधकाऱयाींमाफच त गावकरी व सींघषचसममती सोबत त्याींच्या हरकतीचे 
ननरसन करण्यासाठी बठैका घेण्यात येत असल्याच ेप्रकल्प सींचालक भारतीय राषट्रीय राजमागच 
प्राधधकरण, पनवेल याींनी कळववले आहे. 
  

___________ 
  

गडधचरोली श्जल्हयातील अहेरी तालुक्यातील वेलगूर टोला या आददवासी गावातील वनहक्ि 
दाव्याचे प्र्ताव तहसील िायावलयातून गहाा झाल्याबाबत 

  

(३३)  ३५५८६ (०८-०१-२०१६).   श्री.ववजय वडटे्टीवार (रा म्हपूरी) :   सन्माननीय आददवासी 
वविास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) गडधचरोली स्जल्हयातील अहेरी तालुक्यातील वेलगूर ्ोला या आददवासी बहूल गावातील 
नागररकाींनी सन २०१३-१४ मध्ये वनहक्क दाव्यासाठी तलाठयामाफच त अहेरी तहसील 
कायाचलयात प्रथताव सादर केले असता दोन वषाचपासून सदर प्रथतावावर काहीच कायचवाही  
झालेली नसल्यामूळे नागररकाींनी तहसील कायाचलय जावून प्रथतावाबाबत मादहती घेतली असता 
सदर प्रथतावच तहसील कायाचलयातून गहाळ झाले असल्याची धक्कादायक मादहती ददनाींक ३० 
ऑक््ोबर, २०१५ च्या सुमारास ननदर्चनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, या  प्रकरणाची र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, 



वव.स. १७८ (24) 

(३) असल्यास, चौकर्ीत काय आढळून त्या अनुषींगान ेदोषीवर असणाऱया सींबींधधताींवर  कोणती 
करवाई करण्यात आली वा येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

श्री. ववष्ट् णु सवरा (३१-०३-२०१६) :(१) व (२) नाही. 
     तिावप, वेलगूर ्ोला या गावातील नागरीकाींचे वनहक्क दाव्याींचे एकुण १८ प्रथताव 
तलाठ्यामाफच त ददनाींक १०/०९/२०१५ रोजी तहमसल कायाचलय, अहेरी येि ेप्राप्त झाले. प्रकरणी 
उपववभागीय वनहक्क सममतीच्या ननदेर्ानुसार सदर प्रथतावाची पडताळणी व सत्यता तपासणी 
करण्याची कायचवाही तहमसल कायाचलय, अहेरी याींचेकड ेसुरु आहे. 
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 
  

___________ 
  

साववजननि बाांधिाम खात्याच ेअशलबाग येथील शासकिय तुषार ववश्रामगहृाच ेदोन  
वषावपासून देखभाल दरुु्तीच्या िामाला ववलांब झाल्याबाबत 

  

(३४)  ३६६२९ (२२-१२-२०१५).   श्री.प्रशाांत ठािूर (पनवेल), श्री.समीर िुणावार (दहांगणघाट), 
श्री.ववजय िााे (शशवाजीनगर) :   सन्माननीय साववजननि बाांधिाम (साववजननि उपक्रम 
वगाून) मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) सावचजननक बाींधकाम खात्याचे अमलबाग (ता.अमलबाग, स्ज रायगड)  येिील र्ासककय 
तुषार ववश्रामगहृाच ेगेल्या दोन वषाचपासून देखभाल दरुुथतीच्या कामाला ववलींबामुळे कक्षाअभावी 
अ्यागताींच े मोठ्या प्रमाणात हाल होत असल्याची तक्रार थिाननक लोकप्रतीननधधनी माहे 
नोव्हेंबर, २०१५ मध्ये वा त्या दरम्यान  मा.सावचजननक बाींधकाम मींत्रयाींकड े ननवेदनाद्वारे 
मागणी केली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, ववश्रामगहृाच्या कामासाठी एकूण ककती ननधीची आवश्यकता आहे व  ककती 
ननधी उपलब्ध झाला आहे व ककती खचच झाला आहे, 
(३) असल्यास, सदर ववश्रामगहृाच्या दरुुथती कामासाठी आवश्यक ननधीची उपलब्धता 
नसल्यामळेु कामास ववलींब होत आहे, दह ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, ववश्रामगहृाचे काम पूणच होण्यासाठी र्ासनान े चौकर्ी करून आवश्यक ननधी 
उपलब्ध होण्याबाबत कोणती कायचवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

श्री. चांद्रिाांत पाटील (१३-०४-२०१६) :(१) हे खरे आहे. 
(२) ववश्रामगहृाच्या कामासाठी एकूण रु. ४६.७४ लक्ष रकमेच्या ककीं मतीस मींजूर प्रदान करण्यात 
आली आहे. त्यापकैी रु. ४१.०० लक्ष ्तका ननधी खचच झाला असून उवचररत रु. ५.७४ लक्ष 
ननधीची आवश्यकत आहे. 
(३) हे खरे नाही. 
(४) व (५) प्रश्न उद्् ावत नाही. 
  

___________ 
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िााू् त े(ता.इगतपुरी, श्ज.नाशशि) येथील शासिीय आश्रमशााेच् या  
हलगजीपणामाेु वववायार्थ यांचा मतृ् यू झाल् याबाबत 

  

(३५)  ३६७०५ (२२-१२-२०१५).   श्रीमती ननमवला गाववत (इगतपूरी), श्री.अशमन पटेल 
(मुांबादेवी) :   सन्माननीय आददवासी वविास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) काळूथ त े (ता.्गतपुरी, स्ज.नामर्क) येिील र्ासकीय आश्रमर्ाळेच् या हलगजीपणामुळे 
कु.रामदार झगुरे (वय १४) या ववद्यार्थ यांला वेळेत उपचार न ममळाल् यान े केवळ ताप येवून 
स्जल् हा रुग् णालयात उपचारादरम् यान मतृ् यू झाल् याने ददनाींक १ ऑक््ोबर, २०१५ रोजी वा त् या 
दरम् यान ननदर्चनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल् यास, उक् त आश्रमर्ाळेत सींबींधधत अधीक्षक, मर्क्षक मखु् यालयात राहत नसल् यान े
ववद्यार्थ यांकड े दलुचक्ष होत आहे पररणामी उपचार वेळेत ममळत नसल् यान े ववद्यार्थ यांच् या 
आरोग् यावर ववपरीत पररणाम होनन काही प्रसींगी मतृ् यूही ओढवतो हे लक्षात घेता र्ासन 
त् वरीत चौकर्ी करुन आवश् यक कायचवाही करणार वा करीत आहे काय, 
(३) नसल् यास, यामागील ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. ववष्ट् णु सवरा (२१-०४-२०१६) :(१) कु.रामदास झगुर, ्.८ वी च्या ववद्यार्थयासं 
दद.२८/९/२०१५ रोजी, दपुारी ताप आल्याच ेलक्षात येताच त्यास त्याच ददवर्ी प्रािममक आरोग्य 
कें द्र काळुथत े येि े दाखल करुन वैद्यकीय उपचार करुन डॉक््राींनी ग्रामीण रुग्णालय, घो्ी 
येिे उपचारासाठी दाखल केले. तेिील डॉक््राींनी उपचार करुन पुढील उपचाराींसाठी ग्रामीण 
रुग्णालय, नामर्क येि े पाठववले. तिावप, त्यानींतर दद.२९/९/२०१५ रोजी स्जल्हा रुग्णालय, 
नामर्क येिे औषधोपचार सुरु असताींना सकाळी १०.०० वाजता त्याचा मतृ्यु झाला. 
(२) सदर प्रकरणी प्रकल्प अधधकारी, एकास्त्मक आददवासी ववकास प्रकल्प, नामर्क याींच े
कायाचलयामाफच त चौकर्ी करण्यात आली असनू प्रािममक चौकर्ीत उक्त आश्रमर्ाळेच े
अधीक्षक हे अन्नपुणाच मध्यवती थवयींपाकगहृ मुींढेगाव, ता.्गतपुरी येि े प्रनतननयुक्तीवर 
कायचरत असून मुख्याध्यापक व ्तर मर्क्षक हे मुख्यालयी राहत असल्याचे आढळून आले. 
     तसेच प्रकरणी सदर र्ाळेच ेमुख्याध्यापक, अधधक्षक व वगचमर्क्षक याींना कारणे दाखवा 
नो्ीस देण्यात आलेल्या होत्या. तिावप त्याींचा खुलासा स्थवकारहच असल्याचे आढळून आले. 
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 
  

___________ 
  

नाांदगाांव पेठ (श्ज.अमरावती) येथील रतन इांडडया औष्ट्णीि ववज प्रिल्प या  
िां पनीवावारे र्त्याची झालेली दरुाव्था 

  

(३६)  ३७१३४ (२२-१२-२०१५).   डॉ.सुननल देशमुख (अमरावती), श्री.ओमप्रिाश ऊफव  बच्च ूिडू 
(अचलपूर) :   सन्माननीय साववजननि बाांधिाम (साववजननि उपक्रम वगाून) मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) रतन ी्ंयडया औषणीक ववज प्रकल्प (औद्योधगक) वसाहत नाींदगाींव पेठ, (स्ज.अमरावती) 
येिे वलगाींव येिून कोळर्ाची ओव्हरलोड वाहतुक होत असल्याने रथता खराब झाल्याची बाब 
थिाननक प्रर्ासनाचे ननदर्चनास आली आहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, स्जल्हाधधकारी अमरावती याींनी ददनाींक १० जलुै, २०१५ रोजी सावचजननक 
बाींधकाम ववभाग, अमरावती याींचे अधधकाऱयाींची बैठक घेवून सदर रथता तातडीने सींबींधधत 
कीं पनीद्वारे दरुुथत करण्याचे आदेर् ननगचममत केले आहे हे खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, या कीं पनीद्वारे सदर रथता दरुुथत करण्यात आला आहे काय, 
(४) नसल्यास, याबाबत होणाऱया ववलींबाची कारणे काय आहेत ?  

श्री. चांद्रिाांत पाटील (२६-०४-२०१६) :(१) व (२) हे खरे आहे. 
(३) रतन ी्ंयडया कीं पनीने अमरावती कड े येणाऱया वळण रथत्यावर साधारणत: ५०० मी्र 
लाींबीमध्ये खडीकरण केले आहे. परींतु त्यावरील डाींबरीकरण वारींवार सुचना देननही केले 
नसल्यामळेु कीं पनीन े सावचजननक बाींधकाम ववभागाकड े जमा केलेली (रु.५.०० लक्ष) अनामत 
रक्कम जप्त करण्यात आले आहे. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 
  

___________ 
  

गुांज ते खडिा (ता.महागाव, श्ज.यवतमाा) या र्त्याच ेिाम 
 ननिृष्ट्ट दजावचे झाल्याबाबत 

  

(३७)  ३७९४३ (२२-१२-२०१५).   श्री.राजेंद्र नजरधन े (उमरखेड) :   सन्माननीय साववजननि 
बाांधिाम (साववजननि उपक्रम वगाून) मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) गुींज ते खडका या रथत्यावर मागील दहा वषाचत दरवषी काही को्ी खचच करण्यात आला 
आहे, चालु आधिचक वषाचत गुींज ते खडका या रथत्याच ेनुतणीकरणाचे काम नुकतेच करण्यात 
आले आहे. सदर रथत्याची लेवल न करताच यावषी अनतवषृ्ी नसताींनाही सदरचे काम ननकृष् 
दजाचचे असल्याने पुणचपणे उखडून जात आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, गुींज त ेपुसद व गुींज ते महागाव फुलसावींगी या रथत्यावर मोठ्या प्रमाणात 
खड्ड े पडलेले असल्याने दचुाकी व ्तर वाहनधारकाींना मोठ्या प्रमाणात त्रास सहन करावा 
लागत असून अपघाताचे प्रमाण वाढले असल्याने र्ासन सदर रथत्याची दरुुथती  करण्याच े
आदेर् सींबींधधत ववभागास तात्काळ देणार आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी र्ासनाने कोणती कायचवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. चांद्रिाांत पाटील (१४-०६-२०१६) :(१) हे खरे नाही. 
(२) खड्ड ेभरण् याच ेकाम करण् यात आले असून रथ ता वाहतकूीस सुस्थितीत आहे. 
(३) व (४) प्रश् न उद्् ावत नाही. 
  

___________ 
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डहाणू तालुक्यातील शसमा तपासणी नािा-दापचारी रा.मा.क्र. ८ वर  
वाहनािररता पयावयी मोिाा मागव नसल्याबाबत 

  

(३८)  ३८०२० (२२-१२-२०१५).   श्री.पा्िल धनारे (डहाणू) :   सन्माननीय साववजननि 
बाांधिाम (साववजननि उपक्रम) मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) डहाणू तालुक्यातील (स्ज.पालघर) अींतगचत मसमा तपासणी नाका दापचरी येिे रा.मागच क्र. ८ 
वर सदभाव कीं पनीस वाहन ेक्रॉमसींगचा ठेका ममळालेला असता या मागाचवर अत्यावश्यक वाहने 
(ॲम्बुलन्स, दगु्ध व सरकारी वाहने, थकुल बसेस) याकररता पयाचयी मोकळा मागच नसल्याचे 
ददनाींक ३१ जुल,ै २०१५ रोजी वा त्या समुारास ननदर्चनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, पयाचयी मागच नसल्याने सन २०१३ त े २०१५ मध्ये वाहतुक कोंडी झाल्यामळेु 
दोघाींच ेप्राण गेलेले आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, चौकर्ी करण्यात आली आहे काय तसचे चौकर्ीच्या अनुषींगाने १ व २ 
बाबीींमधील समथया सोडववण्यासाठी र्ासनाने कोणती उपाययोजना केली वा करण्यात येत 
आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

श्री. एिनाथ शशांदे (२१-०४-२०१६) :(१) हे खरे नाही. 
(२) हे खरे नाही. 
(३) व (४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 
  

___________ 
  

नागपूर श्जल््यातील मददा तालुक्यातील मदजा ितलाबोडी येथील अनुसूधचत जनजाती व इतर 
पारांपाररि वन ननवासी वन हक्ि हक्िासाठी पट्टा शमाणेबाबत 

  

(३९)  ३९१५५ (१३-०१-२०१६).   श्री.चरण वाघमारे (तुमसर), श्री.राजेश िाशीवार (सािोली) :   
सन्माननीय आददवासी वविास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) नागपूर स्जल््यातील मौदा तालुक्यातील मौजा कतलाबोडी येिील सवे न. ४९ आणण ४४, 
वर श्री. नारायण रुधा वरकड,े र्ींकर रुधा वरकड े (गोंड आददवासी) रा. पाींजरा तह.मोहाडी, 
स्ज.भींडारा तसचे श्री. सुदाम सदामर्व मर्वकर व ्तर पाच लोकाींनी अनतक्रमण करुन वनहक्क 
अधधननयम २००६ अन्वये ननयमाकृत करण्याबाबत उपववभागीय अधधकारी मौदा स्ज. नागपूर 
याींना प्रथताव सादर केली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, या प्रथतावानुसार वनहक्क अधधननयम २००६ अन्वये ननयमाकृत करण्याबाबत 
र्ासनाने कोणती कायचवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 

श्री. ववष्ट् णु सवरा (०१-०४-२०१६) : (१) व (२) होय, हे खरे आहे. 
     नागपूर स्जल््यातील मौदा तालुक्यातील मौजा कतलाबोडी येिील सव े नीं. ४९ व ४४ 
जममनीवर (१) श्री. सुदाम सदामर्व मर्वनकर, रा.काींद्री, ता. मोहाडी, (२) श्री.नारायण रुधाजी 
वरखड,े रा.पाींजरा, ता.मोहाडी, (३) श्री.उपासराव सीताराम वरखड,े रा.पाींजरा, ता.मोहाडी, (४) 
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श्री.सदामर्व महादेव भलावी, रा.ककरणापूर, ता.राम्ेक या ४ दावेदाराींना स्जल्हाथतरीय वनहक्क 
सममतीच्या ददनाींक ०५/०९/२०१५ रोजीच्या बैठकीत वनहक्क अधधननयम २००६ अन्वये 
वैयस्क्तक वनहक्क दाव े मींजूर करण्यात आलेले असून ददनाींक ०३/१२/२०१५ रोजी सदर 
लाभार्थयांना पटे्ट वा्प करण्यात आले आहेत. 
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 
  

___________ 
  

साांगलीतील िऱ्हाड-चाांदोली र्त्यावर शेडगेवाडी (ता.शशरााा) येथ ेअसणाऱ्या वारणा-डाव्या 
िालव्याच्या पलुाखाली पाणी साचत असल्याबाबत 

  

(४०)  ३९२१८ (२०-०१-२०१६).   श्री.शशवाजीराव नाईि (शशरााा) :   सन्माननीय साववजननि 
बाांधिाम (साववजननि उपक्रम वगाून) मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) साींगलीतील कऱहाड-चाींदोली रथत्यावर र्ेडगेवाडी (ता.मर्राळा) येिे असणाऱया वारणा-डाव्या 
कालव्याच्या पुलाखाली मोठ्या प्रमाणात पाणी साचत असल्याने त्या रथत्यावरुन जाणारे 
पादचारी व वाहनचालक याींना अनेक समथयाींना सामोरे जाव े लागल्यान े त्याींच्यामध्ये प्रचींड 
असींतोष पसरला आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, या रथत्यावर दरवषी अनेक  ो्े-मोठे अपघात होत असतात, हे ही खरे आहे 
काय, 
(३) असल्यास, ही बाब तेिील ग्रामथिाींनी र्ासनाच्या ननदर्चनास आणून ददल्यानींतर र्ासनान े
त्याबाबत कोणती कायचवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

श्री. चांद्रिाांत पाटील (१०-०६-२०१६) :(१) होय. 
(२) अींर्त: खरे आहे. 
     सदर जलसेतूच्या पारमागाचच्या  ेदन दठकाणी कालव्यातून मोठ्या प्रमाणात पाण्याची 
गळती होत असत,े त्यामुळे जलसेतूखाली पाणी साठते. जलसेतूच्या दठकाणी कॉक्री्चा रथता 
आहे.  या रथत्यावर िाींबलेले पाणी मोठ्या वाहनाींच्या बरोबर वाहून येनन वरील बाजूस 
असलेल्या डाींबरी रथत्यावर येत असलेले रथत्यावर खड्डे  पडतात व सदर खड्ड े हे पाण्यान े
भरलेले असल्याने मो्र सायकल चालकाींचे ननदर्चनास येत नाहीत. त्यामुळे ककरकोळ थवरुपाच े
अपघात या दठकाणी झालेले आहेत. अपघाताबाबतची नोंद पोमलस ठाणे कोकरुड याींच्याकड े
झालेली नसल्याने त्याींच्या अहवालावरुन ददसून येते. 
(३) सदर दठकाणी पाण्याचा ननचरा होण्यासाठी सा.बाीं. ववभागान ेघातलेला पाईपपैकी गाळान े
भरलेल्या पाईप साफ करण्यात आले आहेत.  तर खराब पाईप बदलण्यात आले आहेत.  
त्यामुळे पाण्याचा ननचरा होत आहे. सद्यस्थितीत सदर रथता वाहतुकीस सुस्थितीत आहे.  
मात्र, जलसेतून होणारी पाण्याची गळती जलसींपदा ववभागाकडून िाींबववणेबाबत त्याींना 
कळववण्यात येत आहे. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
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बडनेरा िायावलय नाांदगाांव खांडशे्वर येथे ्थलाांतरीत िर्याबाबत 
  

(४१)  ४३२०० (२९-०४-२०१६).   प्रा.ववरेंद्र जगताप (धामणगाव रेल्वे), श्री.अशमन पटेल 
(मुांबादेवी), श्री.अ्लम शेख (मालाड पश्श्चम), डॉ.सांतोष टारफे (िामनुरी) :   सन्माननीय 
साववजननि बाांधिाम (साववजननि उपक्रम वगाून) मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील    
काय :- 
(१) नाींदगाव (स्ज.अमरावती) तालुक्याच े भौगोमलक के्षत्र मोठे असल्यान े बडनेरा कायाचलय 
पूणचत: एका ्ोकाला असल्याने कामकाज करणे कठीण होत असल्याने नाींदगाव-खींडशे्वर हे 
तहमसल दठकाण मध्यवती असल्याने बडनेरा येिील कायाचलय नाींदगाींव-खींडशे्वर येिे 
थिलाींतरीत करण्याची मागणी थिाननक नागरीकाींकडून व लोकप्रनतननधीींकडून होत असून 
याबाबतच े ननवेदन अप्पर मुख्य सधचव, सावचजननक बाींधकाम ववभाग याींना माहे सप् े्ंबर, 
२०१५ मध्ये वा त्यादरम्यान ददले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, नाींदगाींव-खींडशे्वर येिील सावचजननक बाींधकाम उपववभाग कायाचलयाच्या 
प्रथतावास मान्यता देण्याबाबत र्ासनाने काय कायचवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

 

श्री. चांद्रिाांत पाटील (१४-०६-२०१६) : (१) व (२) होय. 
     बडनेरा येिील सा.बाीं. उपववभागाचे कायाचलय मा. सदथयाींच्या मागणीनुसार नाींदगाींव 
खींडशे्वर येि ेथिलाींतरीत करण्याच्या दृष्ीने नाींदगाव खींडशे्वर येि ेउपलब्ध र्ासकीय जागेवर 
कायाचलयाच े बाींधकाम करणे आवश्यक आहे. प्रथतुत ्मारतीींच्या बाींधकामासाठी ववत्त 
ववभागाच्या मान्यतेन े काम अिचसींकल्पाद्वारे मींजूर करुन ्मारतीचे काम पूणच झाल्यानींतर 
प्रथतुत कायाचलय नाींदगाींव खींडशे्वर येिे थिलाींतरीत करण्यात येईल. 
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 
  

___________ 
  

ददहदलेु-नतावण (ता.बागलाण,श्ज.नाशशि) या र्त्याची झालेली दरुाव्था 
  

(४२)  ४३६८३ (२९-०४-२०१६).   श्रीमती ददवपिा चव्हाण (बागलाण), श्री.नरहरी  झरवाा 
(ददांडोरी), श्री.हसन मुश्रीफ (िागल) :   सन्माननीय साववजननि बाांधिाम (साववजननि उपक्रम 
वगाून) मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) ददहदलेु-नतळवण (ता.बागलाण,स्ज.नामर्क) या रथत्याची दरुुथती गत तीन वषाचत करण्यात 
आली नसल्यान ेरथत्याींची मोठया प्रमाणात दरुावथिा झाली असून स्जल्हा सावचजननक बाींधकाम 
ववभागाकड े रथत्याची दरुुथती करण्याची मागणी सातत्यान े करुन देखील रथत्याची दरुुथती 
करण्यात आली नाही, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर रथत्याची दरुुथती करणेबाबत र्ासनान े कोणती कायचवाही केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. चांद्रिाांत पाटील (१५-०६-२०१६) :(१) हे खरे नाही. 
     प्रश्नाींककत रथता हा स्ाणा (रामा.७) ते दऱहाणे वपींपळदरे नवगेाव नतळवण सावर ददहदलेु 
रथता ्स्जमा क्र. ९७ चा भाग आहे.  रथत्याची दरुुथती व देखभालीचे काम स्जल्हा पररषद 
नामर्क याींच्या अखत्यारीत आहे. 
(२) व (३) ददहदलेु ते नतळवण या भागाची ७.०० ककमी लाींबी आहे.   या लाींबीत साक्र.०/०० त े
४/८०० मध्ये सावचजननक बाींधकाम ववभागामाफच त डाींबरीकरण करण्यात आले आहे. 
     साक्र.४/८०० ते ५/५१५ मध्ये स्जल्हा पररषद नामर्क माफच त डाींबरीकरणाच े काम सन 
२०१६ मध्ये पूणच करण्यात आले आहे. 
     साक्र.५/५१५ ते ७/०० मधील कामाबाबतची ननववदा प्रक्रीया प्रगतीत आहे. 
     रथता वाहतुकीस सुस्थितीत आहे. 
  

___________ 
  

चांद्रपूर श्जल््यातील घुग्घस-ुपडोली-घुग्घुस-वणी या मागावच्या चदपदरीिरणाबाबत 
  

(४३)  ४६४२८ (२९-०४-२०१६).   श्री.नानाजी शामिुाे (चांद्रपूर) :   सन्माननीय साववजननि 
बाांधिाम (साववजननि उपक्रम वगाून) मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) चींद्रपूर स्जल््यातील घुग्घस ु - पडोली- घुग्घुस- वणी या मागाचच े चौपदरीकरणाच े काम 
सींिगतीन े होत असल्यामुळे उद्योजकाींवर नुकसान भरपाई रु. ५१,९०० प्रनतददन प्रमाण े
प्रथताववत करण्यात आली असल्याच े कपास-ू२०१४/१७७/प्र.क्र.५९/रथते-९ दद. ५ माचच अन्वये   
मा. सावचजननक बाींधकाम मींत्री महोदयाींनी थिाननक लोकप्रनतननधी, चींद्रपूर याींना कळववले आहे, 
हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर उद्योजकाकडून ककती नुकसान भरपाई आकारण्यात आली आहे, 
(३) असल्यास, सदर कामाची सद्य:स्थिती काय आहे ? 
  

श्री. चांद्रिाांत पाटील (१८-०६-२०१६) :(१) होय, हे खरे आहे. 
(२) ददनाींक ३१/०३/२०१६ पयचत उद्योजकावर रु. ७,६०,३३५००/- नकुसान भरपाई आकारण्यात 
आलेली असून ददनाींक ३१/०३/२०१६ त्यापैकी रु. २,००,८५३००/-ची वसुली करण्यात आलेली 
आहे. 
(३) ददनाींक ३०/०४/२०१६ पयचत अींदाज े९५% रथत्याच ेबाींधकाम पुणच झालेले असून उद्योजकान े
ददनाींक १५/०५/२०१६ पयचत काम पुणच करण्याचा कायचक्रम ददलेला आहे. तरी पण प्रत्यक्षात     
दद. ३०/०६/२०१६ पयचत काम पूणच होण्याची र्क्यता आहे. 
  

___________ 
  

यवतमाा ते घाटांजी मागे आिपुरी या र्त्याच्या दरुु्तीबाबत 
  

(४४)  ४६५८० (२९-०४-२०१६).   श्री.राजु तोडसाम (अणी) :   सन्माननीय साववजननि 
बाांधिाम (साववजननि उपक्रम वगाून) मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) यवतमाळ ते घा ी्ंजी मागे आकपुरी रथता ३६ कक.मी अींतर असलेल्या राज्य महामागाचवर 
ब-याच दठकाणी रथत्याच्या मधोमध मोठे खड्ड े पडल्यान े भीषण अपघात होण्याची भीती 
नागरीकाींमधून व्यक्त करण्यात आले असल्याच ेननदर्चनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, सदर रथत्याची दरुुथती करण्यासाठी वारींवार पाठपुरावा करून देखील रथता 
दरुुथती करण्यात येत नसल्यान ेनागरीकाींना जीव मठुीत घेनन प्रवास करावा लागतो, हे खरे 
आहे काय, 
(३) असल्यास, सदर रहदारीचा रथता दरुुथती करण्यासाठी र्ासनान ेकोणते ननयोजन केले आहे 
वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

श्री. चांद्रिाांत पाटील (१४-०६-२०१६) :(१) नाही. 
(२) सदर रथ त् यावर पडलेले खड्ड ेनोव् हेंबर, २०१५ अखेर भरण् यात आले आहेत तसेच रथ त् यावर 
पडलेले खड्ड ेवेळोवळेी भरुन रथ ता वाहतकूीस सुस्थितीत ठेवण् यात येत आहे. 
(३) सदर रथ त् याच ेकौळींबी फा्ा ते घा ी्ंजी व वडगाींव ते खापरी फा्ा या लाींबीतील रथ त् याची 
सुधारणा करण् याचे काम कें द्रीय मागच ननधी अींतगचत मींजूर असनू ननधी उपलब् धतेनुसार सदर 
काम हाती घेण् याचे प्रथ ताववत आहे. 
(४) प्रश् न उद्् ावत नाही. 
  

___________ 
  

राधानगरी (श्ज.िोल्हापूर) येथील िदलव-बरगेवाडी याांना जोडणाऱ्या र्त्यावरील पलूाच ेव 
र्त्याांचे िाम ननिृष्ट्ट दजावचे झाल्याबाबत 

  

(४५)  ४६७१७ (२९-०४-२०१६).   श्री.प्रिाश आतबटिर (राधानगरी) :   सन्माननीय साववजननि 
बाांधिाम (साववजननि उपक्रम वगाून) मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) राधानगरी (स्ज.कोल्हापूर) येिील कौलव-बरगेवाडी याींना जोडणाऱया रथत्यावरील पूलाच ेव 
रथत्याींचे काम ननकृष् दजाचच ेझाल्याचे ददनाींक २५ जानेवारी, २०१६ रोजी वा त् या समुारास 
ननदर्चनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, रथत्यावरील पलूाचे बाींधकाम ननकृष् झाल्याने पावसाळयात वाहतुकीस 
नागररकाींना त्रास होत असल्याच्या तक्रारी वारींवार करण्यात आल्या आहेत, हे ही खरे आहे 
काय, 
(३) असल्यास, रथता त्वररत दरुुथती करणेबाबत र्ासनान ेकोणती कायचवाही केली वा करण्यात 
येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

श्री. चांद्रिाांत पाटील (१५-०६-२०१६) :(१) नाही. 
(२), (३) व (४) प्रश् न उद्् ावत नाही. 
  

___________ 
  

 
घनसावांगी (श्ज.जालना) तालुक् यातील राजेगाांव ते येवला, राांजणी र् त् याचे िच् चे िाम व 

डाांबरीिरण अत् यांत ननिृष्ट् ट दजावच ेहोत असल् याबाबत 
  

(४६)  ४७३२३ (२९-०४-२०१६).   श्री.अजुवन खोतिर (जालना) :   सन्माननीय साववजननि 
बाांधिाम (साववजननि उपक्रम वगाून) मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
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(१) घनसावींगी (स्ज.जालना) तालकु् यातील राजेगाींव त े येवला, राींजणी रथ त् याच ेकच् च ेकाम व 
डाींबरीकरण अत् यींत ननकृष ् दजाचचे होत असल् याने त े बींद करुन चौकर्ी करण् यात यावी, 
अन् यिा घनसावींगीतील जुन् या बसथ ्ॅंडजवळ आींदोलन करण् यात येणार असल् याच े ननवेदन 
सावचजननक बाींधकाम ववभागाच् या कायचकारी अमभयींत् याींना ददल् याच ेनुकतेच माहे फेब्रुवारी, २०१६ 
मध् ये वा त्या दरम्यान ननदर्चनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल् यास, सदर रथ त् याची पाहणी र्ासन थ तरावर करण् यात आली आहे काय, असल् यास, 
त् यात काय आढळून आहे, 
(३) तदनुसार यास जबाबदार असणा-या व् यक् तीींवर कोणती कारवाई करण् यात आली आहे वा 
येत आहे, नसल् यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

श्री. चांद्रिाांत पाटील (१५-०६-२०१६) :(१) हे खरे आहे. 
(२) प्रश्नाधीन रथत्याींची काम ेअींदाजपत्रकीय तरतूदीप्रमाणे व ननववदा र्तीनसुार करण्यात येत 
आहेत. सदर कामे प्रगतीपिावर असून कामाींचा दजाच समाधानकारक आहे. 
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही.  

___________ 
  

 

िरांजी-घुग्गुस (ता.वणी, श्ज.यवतमाा) या राज्य मागावच्या चदपदरीिरणाबाबत 
  

(४७)  ४८१३६ (२९-०४-२०१६).   श्री.सांश्जवरेडाडी बोदिुरवार (वणी) :   सन्माननीय साववजननि 
बाांधिाम (साववजननि उपक्रम वगाून) मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) करींजी-घुग्गुस (ता.वणी, स्ज.यवतमाळ) या राज्य मागाचच्या चौपदरीकरणाचे काम गेल्या 
पाच-सहा वषाचपासून सुरु आहे, मात्र आतापयतं झालेली काम ेदजेदार नसून या मागाचवर अनेक 
तड ेगेल्याचे जानेवारी, २०१६ मध्ये ननदर्चनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, या रथत्याची डागडुजी करण्याचे काम रथता तयार करणाऱया कीं पनीकडून सुरु 
आहे, हे खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त रथत्याच ेननकृष् कामाची चौकर्ी र्ासनान ेकेली आहे काय, 
(४) असल्यास, चौकर्ीचे ननषकषच काय व त्यानुसार सींबींधीत कीं पनी व कीं त्रा्दारावर कोणती 
कारवाई करण्यात आली आहे वा येत आहे ? 
 
  

श्री. चांद्रिाांत पाटील (२०-०६-२०१६) :(१) हे अींर्त: खरे आहे. 
(२) हे खरे आहे. 
(३) होय. 
(४) चौकर्ी अधधकाऱयाींनी कॉक्री् पेवमें्चे कामाचा दजाच समाधानकारक नसल्याचे चौकर्ी 
अहवालात म्ह्लेले आहे. सदरहु कामावर गुणननयींत्रण राखणे कररता थवतींत्र अमभयींत्याची  
र्ासना तफे नेमणुक करण्यात आली आहे. तसेच करारनाम्यातील कलम ५.१.१ व १३.३ नुसार 
गुणवत्ते सींदभाचत मुख्य जबाबदारी उद्योजकाची असुन उद्योजकानी उत्तम गुणवत्ता व 
व्यावसायीक रुची राखून प्रकल्प पुणच करणे अमभप्रेत आहे. अस ेचौकर्ी अहवालात नमुद केले 
आहे. तड ेगेलेल्या कामाची दरुुथती उद्योजकाींकडून करुन घेण्यात येत आहे. 

___________ 
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शशरुर ताजबांद ते नरसी दपुदरीिरण व नरसी तबलोली ते राज् य शसमा 
 दपुदरीिरण आ ण बाजून ेफरसबांदी िरणेबाबत 

 
  

(४८)  ४९७७७ (२९-०४-२०१६).   डॉ.तुषार राठोड (मुखेड) :   सन्माननीय साववजननि बाांधिाम 
(साववजननि उपक्रम वगाून) मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) माहे नोव् हेंबर, २०११ मध् ये राज्यमागच २२५ च ेडीबीएफओ्ी तत्वानुसार मर्रुर ताजबींद त े
नरसी दपुदरीकरण व नरसी बबलोली त ेराज्यमसमा दपुदरी करण्यासह फरसबींदी करणे १०५.२० 
कक.मी.चे कीं त्रा् के्ीआय कीं न्थट्रक्र्न मल. या कीं पनीला देण्यात आले, र्ासनासोबत झालेल्या 
करारा अन्वये सावचजननक बाींधकाम ववभागान ेकरार अस्थतत्वात आल्याच्या ९० ददवसाींच ेआत 
प्रकल्पाचे सींकल्पधचत्र देण्यात सरुक्षा सल्लागार नेमुन रथता सुरक्षक्षत व मो्ार वाहतुकीस 
योग्य होण्यासाठी सुरक्षात्मक उपाययोजना मर्फारसी करावयाच्या होत्या परींत ु एवप्रल, २०१४ 
रथता वाहतुकीसाठी खुला करण्यात आला  तो पयतं सुरक्षा सल्लागार नेमला गेला नाही अस े
कॅगच्या २०१५ चा अहवाल (आधिचक के्षत्र) क्र.३ नुसार ननदर्चनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) उक्त प्रकल्पासाठी थवातींत्र अमभयींत्याची नेमणूक १६ जून २०११ ला करणे अपेक्षक्षत 
असताना २२ जुल,ै २०१३ ला करण्यात आला असून या थवातींत्र अमभयींत्यान े बाींधकामाच्या 
गुणवत्तेर्ी सींबींधीत ताींबत्रक प्रमाणाींच्या सींदभाचतील तफावती आणण कमतरता दर्चवून १०२ नॉन 
कॉन्फॉरमम्ी ररपो च् जारी करुन ननकषाप्रमाणे काम होत नाही अस ेजाहीर केले हे ननदर्चनास 
आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्र. १ नसुार सुरक्षा सल्लागार नमेताच हा प्रकल्प पूणच करण्यात येवून हा 
रथता वाहतुकीसाठी खुला केला गेल्यापासून ताजबींद मर्रुर ते नरसी राज्यमसमा यारथत्यावर 
र्ेकडो  ो्े मोठे अपघात होनन अपररममत मनुषय हाणी झाली त्याची नुकसान भरपाई 
जबाबदार सींबींधीताींकडून करण्यासींबींधीची कोणती कायचवाही करण्यात येत आहे, (उक्त प्रश्न क्र. 
२ नुसार) थवतींत्र अमभयींत्यान े१०२ नॉन कॉन्फॉरमम्ी ररपो च् जारी करुन गुणवत्तेच्या ननकषा 
प्रमाणे काम ेहोत नसल्याप्रकरणी दखल घेनन कोणती कायचवाही करण्यात आली, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. चांद्रिाांत पाटील (२०-०६-२०१६) :(१) होय. 
(२) होय. 
(३) अपघाता ववषयीची मादहती या कायाचलयाच्या अमभयींत्यान ेददलेल्या १०२ नॉन कॉन्फॉरमम्ी 
ररपो च् नुसार रथता सुधारणेचे कामे उद्योजकाकडून करुन घेतली असून त्याचा पुतचता अहवाल 
थवींतत्र अमभयींत्याने मान्य केला आहे. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही.  

___________ 
  

 
 
 



वव.स. १७८ (34) 

आददवासीबहुल के्षत्रात वगव ३ आ ण ४ ची पदे १०० टक्िे आददवासीांसाठी  
आरक्षक्षत िरणारा िायदा रद्द िर्याची होत असलेली मागणी 

  

(४९)  ५१५६० (२९-०४-२०१६).   श्री.राज पुरोदहत (िुलाबा), श्री.सुधािर देशमुख (नागपूर 
पश्श्चम), श्री.अश्जत पवार (बारामती), श्री.श्जतेंद्र आव् हाड (मुांरा ा िावा), श्री.पाांडुरांग बरोरा 
(शहापूर) :   सन्माननीय आददवासी वविास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) आददवासीबहुल के्षत्रात वगच ३ आणण ४ ची पदे १०० ्क्के आददवासीींसाठी आरक्षक्षत 
करणारा दद. ५ माचच २०१५ पासनू लागू करण्यात आलेला कायदा तत्काळ रद्द करण्यात यावा 
अर्ी मागणी बबगर आददवासी हक्क बचाव सममतीने ननवेदनाद्वारे र्ासनाकड े केल्याच े
फेब्रुवारी २०१६ मध्ये ननदर्चनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, अनुसूधचत के्षत्रात राहणाऱया बबगर आददवासी समाजाची लोकसींख्या ही अनेक 
दठकाणी आददवासी समाजापेक्षा अधधक असून या समाजातील अनेक कु्ुींबे भूमीहीन तसचे 
अत्यल्प उत्पन्न ग्ातील ककीं बहुना दाररद्रयरेषेखालील जीवन जगत आहेत, हे ही खरे आहे 
काय, 
(३) असल्यास, उक्त ननवेदनानसुार हा कायदा रद्द करण्याबाबत  र्ासनाची भूममका काय     
आहे ? 
 
श्री. ववष्ट् णु सवरा (१३-०६-२०१६) :(१) यानुषींगान ेमाहे फेब्रुवारी, २०१६ मध्ये वा त्यादरम्यान 
ननवेदन र्ासनास प्राप्त झाल्याचे ददसून येत नाही. तिावप बबगर आददवासी हक्क बचाव 
सममती र्हापूर याींच्याकडून दद. २४/०६/२०१५ रोजी याबाबतचे ननवेदन प्राप्त झालेले आहे. 
(२) व (३) अींर्त: खरे आहे. तिावप सामान्य प्रर्ासन ववभाग, र्ासन र्ुध्दीपत्रक          
दद. २६/०६/२०१५ मधील १३ (२) नुसार स्जल््यातील एकूण ररक्त पद सींख्या ववचारात घेनन 
त्यापैकी प्रत्येक वषी ररक्त होणाऱया पदाींपकैी जाथतीत जाथत २०%  पदे अनुसूधचत के्षत्रातील 
थिाननक आददवासीमधून भरावयाची आहेत व उवचरीत ८०%  पदाींना र्ासन ननणचय        
दद. ०५/०३/२०१५ मधील पररच् ेद ९ नुसार आरक्षण अधधननयम २००१ मधील कलम ४ (२) 
नुसार ननयममत आरक्षण लावून उवचरीत पदे अनसुूधचत के्षत्राबाहेर भरावयाची आहे. ही प्रकक्रया 
अनुसुधचत के्षत्रातील सवच पदे थिाननक अनसुूधचत जमातीच्या उमेदवाराींमधून भरण्यापयचत सुरु 
राहील. तद्नींतर अनुसूधचत के्षत्राबाहेर असलेल्या मींजूर पदाींना ननयममत आरक्षण लागू राहील 
सबब, सदर प्रकक्रया ्प्प्या्प्प्याने होणारी असल्यान े व यासाठी काही वषाचचा कालावधी 
लागणार आहे तसचे अनसुूधचत जमातीच्या सवाचगीण ववकासाकररता मा. राज्यपाल महोदयाींनी 
भारतीय राज्यघ्नेच्या ५ च्या सुधचतील पररच् ेद५ (१) नुसार प्रदान केलेल्या अधधकाींरान्वये 
सदर अधधसूचना काढण्यात आलेल्या आहेत. सबब, सदर अधधसचूना व यानुषींगाने सामान्य 
प्रर्ासन ववभागान ेननगचममत केलेला दद. ०५/०३/२०१५ व दद. २६/०६/२०१५ चे र्ासन ननणचय रद्द 
करण्याचा प्रश्न उद्् ावत नाही. 
  

___________ 
  



वव.स. १७८ (35) 

मदज ेधचखली (जहाांगीर) त ेउमरखडे (ता.उमरखेड, श्ज.यवतमाा) येथील साववजननि बाांधिाम 
उपववभाग उमरखेड अांतगवत िन््रांक्शन िां पनीच ेनावाने हॉटशमक्सचे िाम न  

िरताच दीड िोटी रुपयाांचे तबल िाढ्यात आल्याबाबत 
  

(५०)  ५१८६१ (२९-०४-२०१६).   श्री.राजेंद्र नजरधन े (उमरखेड) :   सन्माननीय साववजननि 
बाांधिाम (साववजननि उपक्रम वगाून) मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) मौज े धचखली (जहाींगीर) त े उमरखेड (ता.उमरखेड, स्ज.यवतमाळ) येिील सावचजननक 
बाींधकाम उपववभाग उमरखेड अींतगचत सन २०१३-१४ या वषाचत कक.मी. २४९ त े२५४ हे काम 
परतवाडा स्ज.अमरावती येिील कन्थट्रींक्र्न कीं पनीचे नावाने हॉ्ममक्सचे काम न करताच  दीड 
को्ी रुपयाींच ेबबल काढण्यात आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर प्रकरणाची र्ासन उच्चथतरीय चौकर्ी करुन कारवाई करणार आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी कोणती कायचवाही करण्यात आली वा येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
 

श्री. चांद्रिाांत पाटील (१४-०६-२०१६) : (१) हे खरे नाही. 
(२), (३) व (४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

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

महाराष्ट्र ववधानसभा. 

  
_________________________ 
र्ासकीय मध्यवती मुद्रणालय, मुींबई. 


