
अताराांकित प्रश्नोत्तराांची १९० वी यादी 
 

महाराष्ट्र ववधानसभा 
  

दसुरे अधधवेशन, २०१६ 
___________ 

  

अताराांकित प्रश्नोत्तराांची यादी 
  

प्रश्नाांची एिूण सांख्या - ५० 
___________ 

  

 
हहांगोली ते धामणी रेल्वे स्टेशन दरम्यान लेव्हल क्रॉससांग क्रमाांि १४४ बी  

वर रेल्वे उड्डाणपुलाच्या बाांधिामाबाबत 
 

  

(१)  ५६१५ (०६-०५-२०१५).   डॉ.सांतोष टारफे (िळमनुरी), श्रीमती ननममला गाववत (इगतपूरी), 
श्री.ववजय वडटे्टीवार (ब्रम्हपूरी), श्री.अब् दलु सत्तार (ससल्लोड), श्री.असमन पटेल (मुांबादेवी), 
श्री.बाळासाहेब मुरिुटे (नेवासा) :   सन्माननीय सावमजननि बाांधिाम (सावमजननि उपक्रम 
वगळून) मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 

(१) हहींगोली ते धामणी रेल्वे स््ेशन दरम्यान लेव्हल क्रॉससींग क्रमाींक १४४ बी वर रेल्वे 
उड्डाणपुलाच्या बाींधकामाकररता शासनाचा ५० ्क्के वाट्याचा ननधी रेल्वेस सुपुदद 
करण्याकररता मा.स्थाननक लोकसभा सदस्य याींनी मा.मुख्यमींत्री महाराषर राज्य याींना हदनाींक 
२९.११.२०१४ रोजी वा त्यासुमारास लेखी ननवेदन हदले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, शासनाने कोणती कायदवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३)  नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. चांद्रिाांत पाटील (२७-०६-२०१६) :(१) होय. 
(२) व (३) प्रशनाींककत रेल्वे उड्डाणुलाच े काम ननकष, मींजूरी व ननधी उपलब्धतेच्या अधीन 
राहून हाती घेण्याचे ननयोजन राहील. 

___________ 
  

 
पालघर जजल् हा सहिारी बिेँच् या ननसममतीबाबत 

  

(२)  ९४३७ (०९-०४-२०१५).   श्री.ववलास तरे (बोईसर), श्री.जजतेंद्र आव् हाड (मुांब्रा िळवा), 
श्री.राहुल जगताप (श्रीगोंदा), श्री.रमेश िदम (मोहोळ), श्री.किसन िथोरे (मुरबाड), श्री.हसन 
मुश्रीफ (िागल) :   सन्माननीय सहिार मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
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 (१) ठाणे जजल् हयाच ेववभाजन होनन नवीन पालघर जजल् हयाची ननसमदती ााली असल्यान ेठाणे 
जजल् हा सहकारी बेकेचे ववभाजन कन न नवीन पालघर जजल् हा म यवतती  सहकारी बेक स् थापन 
करण् यासींबींधी पालघर जजल् हयातील नागररकाींनी शासनाकड े मागणी केली आहे, हे खरे आहे 
काय,   

(२) असल्यास, सदर मागणीनुषींगाने शासनान ेकोणती कायदवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत व सदरहू प्रकरणी सद्यजस्थती काय आहे ? 

श्री. चांद्रिाांत पाटील (०७-०७-२०१६) :(१) होय, हे खरे आहे. 
(२) ववभागीय सहननबींधक, सहकारी सींस्था, कोकण ववभाग कायादलयाने सहकार आयुक्तालयास 
ठाणे जजल्हा मयवतती  सहकारी बेकेच्या स््े्सबाबत बकेेकडून समाालेली साींजख्यकयय माहहती 
सादर केलेली आहे. 
(३) ठाणे जजल्हा मयवतती  सहकारी बेकेकडून प्राप्त सींचालक मींडा सभा हद. ३१/१०/२०१४ 
ठराव क्र.१५ (७) वरीषठ कायादलयाकड े मागददशदनाथद सादर केला असता सहकार आयुक्त व 
ननबींधक, सहकारी सींस्था, महाराषर राज्य, पुणे याींनी त्याींचेकडील हद. ०३/०९/२०१५ रोजीच्या 
पत्रान्वये हदलेल्या सूचनाींनुसार ववभागीय सहननबींधक, सहकारी सींस्था, कोकण ववभाग या 
कायादलयान े हद. २८/०९/२०१५ रोजीच्या पत्रान्वये ठाणे जजल्हा मयवतती  सहकारी बेकेस बेक 
ववभाजनाबाबतचा प्रस्ताव सादर करण्याच्या सूचना हदलेल्या आहेत. 

___________ 
 

मनसर त ेमानेगाव राष्ट् रीय महामागम क्र.७, नागपूर-जबलपूर रोड  
तसेच मनसर वॉडम क्र. १ मधील ननिृष्ट्ट दजामच्या िामाबाबत 

(३)  ९५२६ (१०-०४-२०१५).   श्री.डड मल्लीिाजूमन रेड्डी (रामटेि) :   सन्माननीय सावमजननि 
बाांधिाम (सावमजननि उपक्रम वगळून) मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) मनसर त े मानेगाव राष रीय महामागद क्र.७, नागपूर-जबलपूर रोड हे मागद गेल् या २ 
वषादपासून अत् यींत नादनु स् त असून त् या हठकाणी अपघाताच ेप्रमाणही वाढले असल्याने सदरच् या 
मागादवरील रस् त् याच् या दनु स् तीकररता वारींवार सींबींतधत ववभागाकड े स् थाननकाींनी व 
लोकप्रनतननधीींनी मागणी केली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल् यास, या मागादच् या दनु स् तीकररता शासनाने ननधी उपलब् ध केला आहे काय, तसेच या 
मागादची दरुुस्ती शासनाकडून केव्हापयतं होणे अपेक्षित आहे, 
(३) तसेच मनसर स् थाननक वॉडद क्र. १ म ये (जज.नागपूर) वषदभरापूवती  बाींधण् यात आलेल् या 
ससमें् रस् त् याींना भेगा पडल् याच माहे जानेवारी, २०१५ मये वा त्या दरम्यान ननदशदनास आले, 
हे खरे आहे काय,  
(४) असल्यास, याबाबत शासनान ेचौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय आढाून आले व 
तदनुसार मनसर त े मानेगाींव या राषरीय महामागादच्या दरुुस्तीबाबत व मनसर वॉडद क्र. १ 
मधील ननकृष् दजादचे काम करणाऱ्या सींबींतधत ठेकेदाराींववरुद शासनाने कोणती कारवाई केली 
वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत व सदरहू प्रकरणाबाबतची सद्यजस्थती काय   
आहे ? 
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श्री. चांद्रिाांत पाटील (०५-०३-२०१६) :(१) व (२) हे खरे नाही असा अहवाल नागपूर ते जबलपूर 
या रा.म. क्रीं -७ मधील मनसर ते मानेगाव या रस् त् याच् या चौपदरीकरणाचे काम करण् याचा 
प्रस् ताव प्रकल् प सींचालक, भारतीय राष रीय राजमागद प्रातधकरण, नागपूर याींचकेडून प्राप् त ााला 
आहे. तथावप म,े २०१५ ते नोव् हेंबर २०१५ पयतं सदर रस् त् याच् या लाींबीच्या दरुुस् तीकरीता      
रु. २.३२ को्ी खचद ााला असल् याचेही प्रकल् प सींचालक, भारतीय राष रीय राजमागद प्रातधकरण, 
नागपूर याींनी काववले आहे. 
(३) होय. 
(४) व (५) ग्रामपींचायत मनसर ता.राम्ेक मार्द त २५१५ नागरी सुववधा अींतगदत मनसर वाडद 
क्र. १ म ये १५० मी. लाींबीच े ससमें् रस् त् याचे काम ०२.०७.२०१३ ते ०५.०८.२०१३ या 
कालावधीम ये करण् यात आलेले आहे. सदर काम पुणद ााल् यानींतर लगेचच या रस् त् यावर रकची 
जडवाहतुकयमुाे ५० मी. लाींबीच् या रस् त् याच् या म ये भेगा पडलेल् या आहे. उवदररत १०० मी. 
लाींबीम ये रस्ता सुजस्थतीत आहे.सदर काम ग्रामपींचायत मनसर व् दारा करण् यात आले 
असल् याचा अहवाल कायदकारी असभयींता, जजल् हा पररषद बाींधकाम ववभाग, नागपूर याींनी 
ग्रामववकास व जलसींधारण ववभागास पत्र क्र. जजपना/बाींध/ का ४(१)/१७६/२०१६,           
हद. ०७.०१.२०१६ अन् वये सादर केला आहे. 

___________ 
  

मुांडीपार सडि (ता.सािोली, जज.भांडारा) येथे भले व सौरऊजाम प्रिल् प सुू  िर् याबाबत 
  

(४)  ९७४८ (०४-०४-२०१५).   श्री.राजशे िाशीवार (सािोली) :   सन्माननीय उद्योग मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) भींडारा जजल् हयातील साकोली तालुक् यातील मुींडीपार सडक येथे ववदभादतील महत् त् वाकाींिी 
भेल व सौरनजाद प्रकल् प सुन  करण् यात आला असनू त् याच ेभूमीपूजन हदनाींक १४ म,े २०१३ ला 
करण् यात आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल् यास, सदर प्रकल् पाकररता सींपाहदत केलेल्या जसमनमालकाींना अद्याप मोबदला ककीं वा 
आश वासनाप्रमाणे रोजगार देण् यात आले नसून प्रकल् पाच े काम अत् यींत मींद गतीने सुन  
असल् याच ेमाहे जानेवारी, २०१५ म ये वा त् या दरम् यान ननदशदनास आले, हे खरे ओ काय, 
(३) असल् यास, पररसरातील बरेोजगाराींना रोजगार समाण् याच् या ष्ष ्ीन े तसचे सींपाहदत 
ाालेल् या जमीनमालकाींना त् याींचा मोबदला समाण् याच् या ष्ष ्ीने शासनाने कोणती कायदवाही 
केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल् यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 

श्री. सुभाष देसाई (०७-०६-२०१६) : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) व (३) मे.भारत हेवी इलेक्रीकल्स सलसम्ेड याींच्या प्रकल्पासाठी महाराषर औद्योतगक 
ववकास अतधननयम-१९६१ मधील तरतुदीनुसार भूसींपादनाची कायदवाही पूणद करण्यात आली 
आहे.शासनाने मींजूरी हदल्यानींतर उपववभागीय अतधकारी, साकोली याींना जसमनीच्या 
मोबदल्याची रक्कम रु.४६,४७,५४,६७५/- उपलब्ध करुन देण्यात आली असून उप ववभागीय 
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अतधकारी, साकोली याींनी शेतकऱ्याींना जसमनीचा मोबदला वा्प केले आहे. जागेचा ताबा 
महाराषर औद्योतगक ववकास महामींडाामार्द त मे.भारत हेवी इलेक्रीकल्स सलसम्ेड याींना 
देण्यात आला आहे. 
     भेल कीं पनीने महामींडाास हद. १/१०/२०१५ च्या पत्रान्वये जजल्हातधकारी भींडारा, याींच्या 
अयितेखाली हद. १४/०२/२०१३ रोजी नुकसान भरपाईच े दर ठरववण्यासींदभादत ाालेल्या 
बैठकयत रोजगार ककीं वा त्याऐवजी एक रकमी (one time compensation) नुकसान भरपाईची 
रक्कम घेण्यास सींबींधीताींनी सींमती दशदववली होती. त्यानुसार कीं पनीने त्याींना एक रकमी 
रक्कम अदा केलेली आहे.    
(४) प्रशन उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

लातुर नाांदेड रस् त् यावर लालेल् या सभषण अपघातात एिाच  
िुटूांबातील ७ जणाांचा मतृ् यु लाल्याबाबत 

  

(५)  ११४३५ (१०-०४-२०१५).   श्री.ववनायिराव जाधव-पाटील (अहमदपूर) :   सन्माननीय 
सावमजननि बाांधिाम (सावमजननि उपक्रम वगळून) मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील   
काय :-  

(१) लातुर-नाींदेड रस् त् यावर ाालेल् या भीषण अपघातात एकाच कु्ूींबातील ७ जणाींचा मतृ् यु 
ााल्याच ेहदनाींक २६ नोव् हेंबर, २०१४ रोजी वा त्या सुमारास ननदशदनास आले, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल् यास, या रस् त् यावर मोठे मोठे खड्ड ेअसल् यामाेु हे खड्ड ेबुजववण् याच् या प्रयत् नात हा 
अपघात ााला, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल् यास, याबाबत शासनान ेचौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय आढाून आले व 
तदनुसार सदर रस्त्याचे मजबतुीकरण व डाींबरीकरण लवकरात लवकर करण्याबाबत शासनान े
कोणती कायदवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. चांद्रिाांत पाटील (२३-०२-२०१६) :(१) होय. हे खरे आहे. 
(२) हे खरे नाही. 
(३) होय. पोलीस खात् याच् या चौकशीनुसार सदरील अपघात हा वाहनचालकाच् या 
ननष कााजीपणामुाे ााल् याचे स् पष ् ााले आहे. 
       सद्यःजस्थतीत सदर रस् त् याच् या कक.मी. ०/०० ते १९०/०० या लाींबीतील खड्ड ेभरण् यात 
आले असून रस् ता सुजस्थतीत आहे. 
(४) प्रश न उद्् ावत नाही. 

___________ 
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दषु्ट् िाळरस्स् त भागातील ५० टक् िे आणेवारीच् या आत असलेल्या  
शेति-याांना िजमवसलुीस स् थधगती न हदल्याबाबत 

  

(६)  १२३१९ (१०-०४-२०१५).   श्री.चांद्रिाांत सोनावणे (चोपडा) :   सन्माननीय सहिार मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) दषु कााग्रस् त भागातील शतेक-याींना जे गाव ५० ्क् के आणेवारीच् या आत असेल त् या 
गावातील ज् या शेतक-याींनी बागायती वपक कजद घेतलेले आहे अशा कजदवसलुीला स् थतगती 
नाही, हे खरे आहे काय, 
(२) असल् यास, त् यामुाे शेतक-याींवर १२ ्क् के व् याजाचा बोजा पडणार आहे, हे खरे आहे काय, 
(३) असल् यास, जागाव जजल् ्यात कोरडवाहू वपकाींसाठी कजद घेतलेल् या शेतक-याींची सींख् या 
नगण् य आहे, हे खरे आहे काय, 
(४) असल् यास, यामाेु बरेचस ेशतेकरी या ननणदयामुाे समाणा-या लाभापासून वींतचत राहतील, 
हे ही खरे आहे काय, 
(५) असल् यास, याबाबत शासनान ेचौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय आढाून आले व 
तदनुसार शासनाने कोणती कायदवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(६) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 

श्री. चांद्रिाांत पाटील (०७-०७-२०१६) :(१) होय, हे खरे आहे. 
(२) होय, मुदतीत कजद न भरणाऱ्या शेतकऱ्याींना थकयत व्याज भरावे लागेल तथावप शासन 
ननणदयाप्रमाणे जे शेतकरी ५० पैशयापेिा कमी अींतीम पैसवेारीमये असतील व अशा 
शेतकऱ्याींनी रुपाींतरणाचा लाभ घेतलेला नसल्यास सदर शेतकऱ्याींनाही १२ ्क्के प्रमाण ेव्याज 
भरावे लागेल ज्या शेतकऱ्याींनी रुपाींतरण लाभ घेतला आहे अशा शतेकरी सभासदाींनी घेतलेल्या 
कजादच ेव्याज शासन ननणदयाप्रमाणे शासन भरणार आहे. 
(३) नाही. जागाव जजल््यात कोरडवाहू सभासद ५५ ्क्के आहे. 
(४) नाही, हे खरे नाही. 
(५) प्रशन उद्् ावत नाही. 
(६) प्रशन उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

जळगाांव जजल््यातील जामदा डाव्या िालव्यावरील व रहदारीचा प्रमखु  
मागामवरील ७ पूल वाहतिूीच्या दृष्ट्टीने धोिादायि असल्याबाबत 

  

(७)  १४२३१ (१०-०४-२०१५).   श्री.किशोर पाटील (पाचोरा) :   सन्माननीय सावमजननि 
बाांधिाम (सावमजननि उपक्रम वगळून) मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) जागाींव जजल््यातील जामदा डाव्या कालव्यावरील व रहदारीचा प्रमुख मागादवरील एकूण ७ 
पूल वाहतकूयच्या ष्ष्ीन ेधोकादायक ााले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) तसेच सदर ७ पूलाींच्या हठकाणी सूचना र्लक, सींरक्षित कठड,े ररफ्लेक््सद इत्यादी 
नसल्यामाेु त्या हठकाणी वारींवार अपघात होतात हे ही खरे आहे काय, 
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(३) तसेच या सींदभादत त्या भागातील लोकप्रनतननधी व जनतेने मुख्य पा्बींधारे व        
सावद. बाींधकाम ववभाग दोन्ही ववभागाच े स्थाननक अतधकारी इत्यादीकड ेअनेक वाेा ननवेदन े
हदली आहेत हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, सदर ननवेदनावर कोणता ननणदय घेण्यात आला आहे ? 
  
श्री. चांद्रिाांत पाटील (१८-०२-२०१६) :(१) होय. हे अींशतः खरे आहे. 
      जलसींपदा ववभागाने बाींधलेल्या कालव् यावरील पूल मानकानुसार आवश यक असलेल् या 
रुीं दीपेिा अरुीं द आहेत. सदर पलुावरुन वाहतूक सुजस्थतीत चालू आहे. 
(२) हे खरे नाही. 
      सदर पलुाींच्या हठकाणी वाहतूक सुरिेबाबत आवशयक उपाययोजना करण्यात आलेल्या 
आहेत. तसेच आवशयकतेनसुार सूचना र्लक, सींरिक कठड े उपलब्ध करुन देण्यात आले 
आहेत. 
(३) व (४) प्रशनाधीन रस्त्यावर जलसींपदा ववभागने पादचारी क्रॉससींगसाठी पलू बाींधलेले आहेत. 
सदरचे बाींधण्यात आलेले कॅनॉल स्रक्चर मानकापेिा अरुीं द असल्याने वाहतुकयस अडथाे 
ननमादण होतात. या सींदभादत मा. मींत्री (जलसींपदा) याींच्याकड ेहद. ३०.१२.२०१४ रोजी ाालेल्या 
बैठकयमये ही काम ेसावदजननक बाींधकाम ववभागामार्द त करण्यात यावीत असा ननणदय ााला 
आहे. पुलाच्या रुीं दीकरणाच े काम व इतर आवशयक कामे मींजूरी, ननधी ननकष व 
प्राधान्यक्रमानसुार हाती घेण्याच ेननयोजन आहे. 

___________ 
  

मराठवाडा वविास िायमक्रमाांतगमत ववशेष पॅिेजमधनू  
औराद-तगरखेडा पूलाच् या बाांधिामाबाबत 

  

(८)  २०१८५ (३१-०७-२०१५).   श्री.बसवराज पाटील (औसा) :   सन्माननीय सावमजननि 
बाांधिाम (सावमजननि उपक्रम वगळून) मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :-  

(१) मराठवाडा ववकास कायदक्रमाींतगदत ववशेष पॅकेजमधून औराद-तगरखेडा पूलाच् या कामास सन 
२००८-२००९ साली १ को्ी ५५ लाख रुपये अींदाजजत खचादस मींजरूी देण् यात आलेली आहे, हे 
खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, १९७२ साली या पलूाच ेसवदप्रथम भूमीपजूीन होवून पायाभरणीनींतर काम पूणदतः 
बींद पडल् यानींतर पुन् हा २००८-२००९ मये मराठवाडा ववकास कायदक्रमाींतगदत मींजूरी समााल् यानींतर 
सदरहू काम सुरु होनन मागील २ वषादहून अतधक कालावधीपासून अधदव् जस्थतीत बींद पडलेले 
आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास औराद-तगरखेडा पलूाअभावी औदार, तगरखेडस, हालसी, तूगाव, आावाई, मागद 
उदगीरसाठी जाणा-या ग्रामीण जनतेस अनके गींभीर समस् याींना सामोरे जाव ेलागत आहे, हे ही 
खरे आहे काय, 
(४) असल् यास, सदरहू पूलाच् या उभारणीच् या कामाची सद्यःजस्थती काय आहे व आतापयतं पूणद 
ाालेल् या कामाींवर एकूण ककती रक् कम खचद करण् यात आली आहे, तसेच सदरहू पलूाचे काम 
अधदव् जस्थतीत बींद असण् याची कारणे काय आहेत, 
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(५) औराद-तगरखेडा या पूलाच े अधदव् जस्थतीत बींद असलेले काम ववनाववलींब हाती घेवनू 
सदरहू पूल वाहतूकयसाठी तात्काा कायादजन्वत होण् याच् या ष्ष ्ीन े शासनान े कोणती कायदवाही 
केली आहे वा करण्यात येत आहे ? 
  
श्री. चांद्रिाांत पाटील (१८-०२-२०१६) : (१) अींशत: खरे आहे. 
     सदरील कामास मराठ़़वाडा ववकास कायदक्रम २००८ अींतगदत रु. २०० लि इतक्या रकमेस 
प्रशासकयय मान्यता आहे. 
(२) होय, हे खरे आहे. 
(३) हे खरे नाही. सद्य:जस्थतीत पुलाअभावी औराद, तगरखेडा, हालसी, तुगाव आावाई मागे 
उदगीर हे अींतर ५९ ककमी असून पुलाचे बाींधकाम ााल्यास हे अींतर ५७ ककमी इतके होणार 
आहे. 
(४) व (५) सद्यजस्थतीत पुलाच्या एकूण १३ गाायाींपकैय ७ गााे पूणद ााले असनू त्यासाठी  
रु. ११८.६६ लि इतका खचद ाालेला आहे. 
     सींबींतधत काम शासन व सींबींतधत कीं त्रा्दार याींच्या आवाक्याबाहेरील कारणामुाे रेंगााले 
आहे. तथावप, सदरचे काम एवप्रल, २०१६ पयदत पूणद करण्याचे ननयोजन आहे. 

___________ 
  

ठाणे शहरातील िापूरबावडी उड्डाणपुलाचे िाम अत् यांत ननिृष्ट् ट दजामचे लाल् याबाबत 
  

(९)  २६१२८ (११-०८-२०१५).   श्री.प्रताप सरनाईि (ओवळा माजजवडा) :   सन्माननीय 
सावमजननि बाांधिाम (सावमजननि उपक्रम) मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 

(१) एमएमआरडीए मार्द त हाती घेण् यात आलेल् या ठाणे शहरातील कापूरबावडी उड्डाणपुलाच े
काम अत् यींत ननकृष ् दजादचे ााल् याने सदर पुलास तड ेगेल् याच ेनकुतेच ननदशदनास आले आहे, 
हे खरे आहे काय, 
(२) असल् यास, या प्रकरणाची चौकशी करण् यासाठी एका ससमती गठीत करण् यात यावी अशी 
मागणी स् थाननक लोकप्रनतननधीींनी हदनाींक ८ डडसेंबर, २०१४ रोजी वा त्या समुारास 
मा.मुख् यमींत्री, मा.सावदजननक बाींधकाम (सावदजननक उपक्रम) मींत्री याींचेकडे पत्राव् दारे केली आहे, 
हे खरे आहे काय,  
(३) असल् यास, या प्रकरणी चौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय आढाून आले, त् यानुषींगान े
दोषी अतधका-यावींर कोणती कारवाइद केली आहे, 
(४) नसल् यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत व याबाबतची सद्यःजस्थती काय आहे ? 
 
श्री. एिनाथ सशांदे (२०-०६-२०१६) :(१) नाही. 
(२) होय. 
(३) या प्रकरणी चौकशी करण्यासाठी श्री.एस.आर.ताींबे, ननवतृ्त सतचव, सा.बाीं.ववभाग याींची एक 
सदस्यीय ससमती स्थापन करण्यात आली होती. चौकशी ससमतीचा ताींत्रत्रक तपासणी अहवाल 
प्राप्त ााला असून त्यात सदर उड्डाणपूल वाहतुकयस सुरक्षित असल्याचे नमूद करण्यात आले 
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आहे. त्यानुसार पूल वाहतुकयस १८.०८.२०१५ रोजी खुला करण्यात आला आहे. 
(४) प्रशन उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

यावल (जज.जळगाव) मनवेल येथील उज्वल सशक्षण सांस्थेच्या आहदवासी आश्रमशाळेत 
शासिीय अनुदानात अपहार लाल्याबाबत 

  

(१०)  २८२१८ (३१-१०-२०१५).   श्री.योगेश सागर (चारिोप) :   सन्माननीय आहदवासी 
वविास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) यावल (जज.जागाव) मनवेल येथील उज्वल सशिण सींस्थेच्या आहदवासी आश्रमशााेत 
शासकयय अनुदानातील ४६ लाख ननधीचा अपहार ााल्याप्रकरणी सींचालकाववरुद 
न्यायालयाच्या आदेशान ेर्सवणुकयचा गुन्हा दाखल ााला असल्याच ेहदनाींक ३ ऑगस््, २०१५ 
रोजी वा त्या सुमारास ननदशदनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, शासनाच े ४६ लाख ७ हजार ८९८ रुपये शााेसाठी खचद न करता सींस्थेचे 
अयि व अन् य सींचालकाींनी स्वत:साठी खचद केल्याच ेननदशदनास आले, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी दोषी व्यक्तीींववरुद शासनाने कोणती कारवाई केली वा करण्यात 
येणार आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत तसेच अशा प्रकारच्या घ्ना भववषयात घडू नये 
म्हणून शासनान ेकोणती उपाययोजना केली आहे वा करण्यात येत आहे ? 
  
श्री. ववष्ट् णु सवरा (०३-०२-२०१६) :(१) स्थाननक पोसलस स््ेशन यावल, जज.जागाव येथ े
मा.प्रथम वगद न्यायातधश, यावल याींच ेहदनाींक २३/०७/२०१५ च ेआदेशान्वये गुन्हा नोंद ाालेला 
आहे. 
(२) सदर प्रकरण हे न्यायप्रववषठ असून पोलीस यींत्रणेकडून तपास सुरु आहे. तथावप सींस्थेकडून 
खुलासा प्राप्त ाालेला असून ज्या उदे्दशासाठी अनुदान मींजूर करण्यात आलेले आहे. त्याच 
उदे्दशासाठी अनुदान खचद केल्याच ेनमूद केले आहे. 
(३) व (४) दोषी व्यक्तीववरुद पोलीस यींत्रणेमार्द त चौकशी करण्यात येत आहे. चौकशी अींती 
दोषी व्यक्तीववरुद योग्य ती कारवाई करण्यात येईल. 

___________ 
 

मुांबई-पुणे एक्सप्रेस महामागामवर पथिर वसुलीमध्ये लालेला गैरव्यवहार 
  

(११)  २८५२१ (२२-१२-२०१५).   श्री.सुरेश हाळवणिर (इचलिरांजी), श्री.राहूल िुल (दौंड), 
श्री.ननतेश राणे (िणिवली), श्री.असमत ववलासराव देशमुख (लातरू शहर), श्री.सांरस्ाम थोपटे 
(भोर), श्री.असमन पटेल (मुांबादेवी), श्री.नसीम खान (चाांहदवली), श्री.शरददादा सोनावण े
(जुन्नर), श्री.सरदार ताराससांह (मलुुांड), श्री.अतुल भातखळिर (िाांहदवली पूवम), श्री.सुननल प्रभ ू
(हदांडोशी), श्री.बाबुराव पाचणे (सशरुर), श्री.बाळासाहेब थोरात (सांगमनेर), श्री.सभमराव तापिीर 
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(खडिवासला), श्री.योगेश हटळेिर (हडपसर) :   सन्माननीय सावमजननि बाांधिाम (सावमजननि 
उपक्रम) मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) मुींबई-पुणे एक्सप्रेस महामागादवर तासाला र्क्त ५५ वाहने प्रवास करीत असल्याची खो्ी 
माहीती आयआरबी या कीं त्रा्दार कीं पनीन े देवून  ्ोलच्या मायमातून २००४ त े २०१९ या 
कालावधीत २८६९ को्ी वसूल करण्याची परवानगी हदली असताना २३०६ को्ी रुपये वसूल 
ााले असल्याची  माहहती राज्य रस्ते ववकास महामींडााने त्याींच्या वेबसाई्वर प्रससध क केली, हे 
खरे आहे काय, 
(२) तसेच,  हदनाींक २३ सप् े्ंबर, २०१५ रोजी वा त्या सुमारास, राज्याच े माहहती आयुक्त 
रत्नाकर गायकवाड याींच्या आदेशामुाे उघडकयस आल्यानुसार जनु् या पुणे मुींबई महामागादवर 
्ोल वसुल करणा-या आयआरबी कीं पनीला एमएसआरडीसी ने ननधादररत १ हजार ४६१ को्ी 
रुपयाींचा ्ोल वसुलीसा्ी २०१९ पयतं परवानगी देण् यात आली  असताना, सन २००६-२०१५ 
दरम् यान कीं पनीने १ हजार ९३ को्ीींची वसलुी केली असून उवदररत ३६८ को्ी रुपये आगामी 
दोन वषादत म्हणजेच २०१७ पयदत वसुल होन शकतील, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, आयआरबी कीं पनीशी शासनाने केलेल्या करारातील सवद अ्ी व शतती  कोणत्या 
तसेच या अ्ी व शतींचे पालन व सया या दोन्ही महामागादवरुन जाणाऱ्या वाहनाींची सींख्या व 
प्रनतदीन वसुल होणारा ्ोल यावरुन सशल्लक रक्कम वसुल होण्यास अींदाजे ककती कालावधी 
लागेल, 
(४) असल्यास, सदर दोन्ही महामागादवरील ्ोल बींद करण्याबाबत शासनाच े धोरण आहे    
काय ? 

श्री. एिनाथ सशांदे (२०-०६-२०१६) :(१) हे खरे आहे. 
(२) हे खरे नाही. 
(३) सदर कामाबाबतच्या जस्वकृत ननववदेसुार उद्योजकाने रु.९१८ को्ी रुपये अपफ्रीं ् ककीं मत 
महाराषर राज्य रस्ते ववकास महामींडाास अदा केली आहे. त्यापो्ी उद्योजकास ्ोल द्वारे 
समाणारे उत्पन्नाबाबतच ेपूणद अतधकार हदनाींक ८ ऑगस््, २०१९ पयतं देण्यात आले आहेत. 
(४) अनतररक्त मुख्य सतचव, (सा.बाीं.) याींच्या अयितखेाली मुींबई प्रवेश नाके व मुींबई-पुणे 
द्रतुगती मागादवरील पथकर नाक्याींवर हलक्या वाहनाींना पथकरातून सू् देण्यासींबींधी आतथदक व 
कायदेशीर बाबीींची सुसायता तपासण्याबाबत ससमती स्थापन करण्यात आली आहे. ससमतीचा 
अहवाल प्राप्त ााल्यावर याबाबत योग्य तो ननणदय घेण्यात येईल. 

___________ 
  

पुणे-बांगळूर महामागामवरील अांबप (ता.हातिणांगले, जज.िोल्हापूर) फाट्यावर 
 उड्डाणपुल बाांध्याबाबत 

  

(१२)  २९०६६ (२३-१२-२०१५).   श्री.सत्यजीत पाटील-सरुडिर (शाहूवाडी) :   सन्माननीय 
सावमजननि बाांधिाम (सावमजननि उपक्रम वगळून) मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील    
काय :- 
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(१) पुणे-बींगाूर महामागादवरील अींबप (ता.हातकणींगले, जज.कोल्हापूर) येथ े र्ाट्यावर 
उड्डाणपुलाची मागणी गेली अनेक वषे प्रलींत्रबत आहे, हे खरे आहे काय, 

(२) गेल्या वषदभरात याहठकाणी ाालेल्या अपघाताींमये १७ जणाींना आपले प्राण गमवाव े
लागले, हे खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, शासन सदर उड्डाणपूल बाींधणेबाबत कोणती कायदवाही केली वा करण्यात येत 
आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची करणे काय आहेत ? 

श्री. चांद्रिाांत पाटील (१८-०२-२०१६) : (१) पुणे – बींगाूर महामागादवरील सातारा ते कागल या 
लाींबीच्या चौपदरीकरणाच्या कामाचे सवलतकार महाराषर राज्य रस्ते ववकास महामींडा हे 
असनू त्याींच्याकड े या प्रकारच े कोणतेही ननवेदन प्राप्त ाालेली नाही तथापी दै. पुढारी या 
दैननकाच्या हद. २७/०८/२०१५ रोजीच्या व दै. लोकमत या दैननकाच्या हद. १०/११/२०१५ ला 
प्रकासशत आवतृीमये अशा आशयाची बातमी आल्याची कायदकारी असभयींता महाराषर राज्य 
रस्ते ववकास महामींडा पुणे याींनी काववले आहे. 
(२) पुणे-बेंगलोर महामागादवरील अींबप या जींक्शनवर सन -२०१५ मये एकूण ११ अपघाींतामये 
३ व्यक्ती मतृ्यूमुखी पडल्या असुन ७ व्यक्ती जखमी ााल्याच े पेालीस ननरीिक वडगाव 
पोलीस ठाण ेयाींनी काववले आहे. 
(३) भारतीय राषरीय राजमागद प्रातधकरणामार्द त पुणे-बेंगलोर महामागादच्या प्रस्ताववत 
सहापदीकरणाच्या प्रकल्पाच्या सववस्तर प्रकल्प अहवाल (डी.पी.आर.) मये उड्डाणपूल 
बाींधण्याची बाब समाववष् करण्यात येत असल्याचे कायदकारी असभयींता महाराषर राज्य रस्त े
ववकास महामींडा पुणे याींनी काववले आहे. 
(४) प्रशन उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

 
राज्यातील आहदवासी समाज वविासापासून वांधचत असल्याबाबत 

 
  

(१३)  ३०१२६ (२२-१२-२०१५).   श्री.ववजय औटी (पारनेर), श्रीमती ननममला गाववत (इगतपूरी), 
श्री.असमन पटेल (मुांबादेवी), श्री.िुणाल पाटील (धुळे रस्ामीण) :   सन्माननीय आहदवासी 
वविास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील आहदवासीींसाठी गेल्या ३० वषादत सुमारे ३२ हजार को्ी रु. खचद  करुनही हा 
समाज ववकासापासून वींतचत असल्याची माहहती माहे ऑगस््, २०१५ रोजी वा त्या समुारास 
उघडकयस आली, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सद्य:जस्थतीत ८१.११% आहदवासी समाज दाररद्र्य रेषेखाली, 
४३.२५% भूसमहीन, ५०% मुले कुपोवषत असनू दरवषती  सुमारे ६००० बालके ही कुपोषणान े
मतृ्यूमुखी पडतात. तसेच अभदक मतृ्यूचे प्रमाण ७३% असून ६७% महहलाींना ॲनेसमयाचा 
आजार असल्याची माहहती उघडकयस आली, हे खरे आहे काय, 
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(३) असल्यास, आहदवासीींच्या ववकासासाठी असलेल्या आहदवासी ववकास ववभागात सुमारे ५ 
हजार पदे ररक्त आहेत, हे खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, आहदवासीींच्या अ्यासासाठी शासनान े ननयुक्त केलेल्या डॉ. ववजय केाकर 
ससमतीचा अहवाल अद्याप  सादर करण्यात आला नसल्याच ेउघडकयस आले आहे, हे ही खरे 
आहे काय, 
(५) असल्यास, शासनाने याप्रकरणाची चौकशी केली आहे काय व त्यात काय आढाून आले 
आणण हजारो को्ी रुपये खचद करुन त्याींचा ववकास न होण्याची कारणे कोणती ? 
 
श्री. ववष्ट् णु सवरा (०७-०७-२०१६) :(१) हे खरे नाही. 
(२) राज्यातील आहदवासी कायदिेत्रात सन २०१४-१५ अखेर ० ते ६ वषद वयोग्ातील ४१८६ 
बालके मतृ्यूमखुी पडलेली आहेत. सदरचे अभदक व बालमतृ्यू हे कमी वजनाचे बालक, कमी 
हदवसाींची प्रसुती, अेसपेजक्शया, सपे््ीससननया इ. वैद्यकयय कारणान ेव आजाराने ाालेले आहेत 
तसेच सन २०१४-१५ अखरे आहदवासी कायदिेत्रात ६७% गरोदर माताींना रक्तिय असल्याचे 
आढाून आले आहे. 
(३) होय, हे खरे आहे. 
(४) हे खरे नाही. 
(५) यासींदभादत सावदजननक आरोग्य ववभागाकडून आवशयक ती खबरदारी घेण्यात येत आहे. या 
ववभागामार्द त स्तनदा व गरोदर महहलाींकरीता तसेच पाच वषादखालील मुलाींकरीता डॉ.अे.पी.ज.े 
अब्दलु कलाम अमतृ आहार योजना तर आश्रमशााेतील मुलाींकररता अींडी, केाी वा्प योजना 
सन २०१६ पासून सुरु करण्यात आली आहे तसेच आहदवासी समाज ववकासापासून वींतचत राहू 
नये यासाठी शासनाच्या वेगवेगाया ववभागाींमार्द त ववववध योजना राबववण्यात येनन त्याची 
योग्य प्रकारे अींमलबजावणी करण्यात येत आहे. योजना लाभार्थयानंा पोहोचण्याकररता ववववध 
पयादयाींचाही वापर केला जात आहे. 

___________ 
  
 

हहांगोली जजल््यातील आखाडा बाळापूर येथील शेवाळा रोड त ेबाळापूर  
या रस् त् याची अनतशय दरुावस् था लाली असल् याबाबत 

  

(१४)  ३०३०६ (२२-१२-२०१५).   डॉ.सांतोष टारफे (िळमनुरी), श्री.असमन पटेल (मुांबादेवी), 
श्री.नसीम खान (चाांहदवली), अॅड.यशोमती ठािूर (नतवसा), श्रीमती ननममला गाववत (इगतपूरी), 
प्रा.वषाम गायिवाड (धारावी) :   सन्माननीय सावमजननि बाांधिाम (सावमजननि उपक्रम वगळून) 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) आखाडा बााापूर (जज.हहींगोली) येथील शेवााा रोड ते बााापूर या रस् त् याींची अनतशय 
दरुावस् था ााली असल् यामाेु वाहतुकयस अनके अडचणी ननमादण होत असल् यामुाे वाहतकुयची 
मोठ्या प्रमाणात कोंडी होत असल् याचे माहे ऑगस् ्, २०१५ मये वा त् यासुमारास आढाून 
आले, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल् यास, सदरहू रस् त् याींची त् वरीत दरुुस् ती करण् याबाबत तसेच रस् त् याींच् या दरुुस् तीकड े
दलुदि करणा-या सींबींतधत दोषी ववभागावर कारवाई करण् याबाबत शासनाने कोणती कायदवाही 
केली वा करण् यात येत आहे, 
(३) नसल् यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. चांद्रिाांत पाटील (२३-०२-२०१६) :(१) हे अींशत: खरे आहे. 
(२) व (३) 
    खराब रस्ता लाींबीतील सुधारणेचे रु. १३१.४२ लि रकमेचे काम नाबाडद -२० येाजनेमये 
मींजूर असून सद्य:जस्थतीत काम प्रगतीत आहे. 

___________ 
 

राज् यातील आहदवासी भागातील ववद्याथ याांना शाळेत जा् याचा 
 प्रवास खचम परवडत नसल् याबाबत 

(१५)  ३०३१७ (२२-१२-२०१५).   श्रीमती हदवपिा चव्हाण (बागलाण), श्री.डी.एस.अहहरे (साक्री), 
श्री.असमन पटेल (मुांबादेवी), डॉ.सांतोष टारफे (िळमनुरी), श्री.नसीम खान (चाांहदवली), 
श्री.सांरस्ाम थोपटे (भोर), श्री.पाांडुरांग बरोरा (शहापूर), श्री.जजतेंद्र आव् हाड (मुांब्रा िळवा), श्री.सुरेश 
लाड (िजमत), श्री.किसन िथोरे (मुरबाड), श्री.सांदीप नाईि (ऐरोली), श्री.नरहरी झलरवाळ 
(हदांडोरी), श्री.हसन मुश्रीफ (िागल) :   सन्माननीय आहदवासी वविास मांत्री पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
(१) राज् यातील आहदवासी भागातील ववद्यार्थ यांना शााेत जाण् याचा प्रवास खचद परवडत 
नसल् यान े ववद्यार्थ यांच ेशााेतील गातीचे प्रमाण वाढले असल् याच ेमाहे ऑगस् ्, २०१५ च् या 
नतस-या सप् ताहात ननदशदनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल् यास, उक् त प्रकरणी शासनामार्द त चौकशी केली आहे काय, 
(३) असल् यास, चौकशीच े ननष कषद काय आहेत व तदनुसार आहदवासी ववद्यार्थ यांच े गातीच े
प्रमाण कमी करणेबाबत शासनान ेकोणती कायदवाही केली वा करण् यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 

श्री. ववष्ट् णु सवरा (१०-०६-२०१६) :(१) हे खरे नाही. 
     आहदवासी ववकास ववभागामार्द त सुरु असलेल्या शासकयय व अनुदाननत आश्रमशााा या 
ननवासी स्वरुपाच्या आहेत.  प्रत्येक इयत्तेमये ५० ववद्याथती  मींजरू िमतेपैकय ४० ववद्याथती  
ननवासी तर १० ववद्याथती  हे बहहस्थ असतात.  आश्रमशााेत ननवासी ववद्याथती  शैिणणक वषद 
सुरु ााल्यापासून त े पूणद होईपयतं आश्रमशााेत ननवासी असतात.  त्यामाेु प्रवेसशत 
ववद्यार्थयांना शााेत जाण्याचा प्रवासखचद परवडत नसल्याचे ववद्यार्थयांचे शााेतील गातीच े
प्रमाण वाढले अशी बाब ननदशदनास आली नाही. तसेच शासन मान्य शााा आणण स्थाननक 
स्वराज्य सींस्थाच्या शााेत सशकणाऱ्या ववद्यार्थयादनाींही पुवद मायसमक सशषयवतृ्ती योजना सुरु 
केलेली आहे. 
(२), (३) व (४) प्रशन उद्् ावत नाही. 

___________ 
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मांत्रालयात अजननशमन िममचारी ननयुक्ती िर्याबाबत 
  

(१६)  ३०८९७ (२१-०१-२०१६).   श्री.िालीदास िोळांबिर (वडाळा), श्री.असमन पटेल (मुांबादेवी), 
श्री.अस्लम शखे (मालाड पजश्चम) :   सन्माननीय सावमजननि बाांधिाम (सावमजननि उपक्रम 
वगळून) मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) मींत्रालयात अजग्नसुरिेसाठी केवा एकच कमदचारी कायदरत असल्याचे हदनाींक २८ ऑगस््, 
२०१५ च्या समुारास ननदशदनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, नवीन ४३ अजग्नशमन कमदचारी ननयुक्त करण्याबाबत सावदजननक बाींधकाम 
ववभागाने मुख्य सतचवाींकड ेपाठववलेला प्रस्ताव प्रलींत्रबत असल्याच ेननदशदनास आले आहे, हे ही 
खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, मींत्रालयाला लागलेल्या आगीची दखल घेनन शासनान े मींत्रालयात आवशयक 
असणारे अजग्नशमन कमदचारी ननयुक्ती करण्याबाबत तसेच मींत्रालयातील अजग्नसुरिेतेसाठी 
कोणती उपाययोजना केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. चांद्रिाांत पाटील (०५-०३-२०१६) : (१) नाही. 
(२) नाही. 
(३) मींत्रालय इमारतीच्या अजग्नसुरिेसाठी १ अजग्नसुरिा अतधकारी, ४ प्रमुख अजग्नशामक 
ववमोचक, २ अजग्नशमक ववमोचक तसेच मुींबई अजग्नशमक दलाचे र्ायर इींजजन, वॉ्र ्ेकर 
व रुग्णवाहहका या ३ वाहनाींवरील वाहनचालकाींसह प्रत्येक पााीत १२ कमदचारी याप्रमाण े ३ 
पाायाींमये ३६ कमदचारी कायदरत आहेत. 
     अस ेएकूण ४३ कमदचारी अजग्नसुरिेसाठी मींत्रालयात तैनात आहेत. 
(४) प्रशन उद्् ावत नाही. 
  ___________ 
  

अहमदनगर येथील नगर-सोलापूर रस्त्याांची दरुुस्ती िर्याबाबत 
 

(१७)  ३११३८ (२२-१२-२०१५).   श्री.भाऊसाहेब िाांबळे (श्रीरामपूर), श्री.असमन पटेल (मुांबादेवी), 
श्री.अस्लम शखे (मालाड पजश्चम) :   सन्माननीय सावमजननि बाांधिाम (सावमजननि उपक्रम 
वगळून) मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) अहमदनगर येथील नगर-सोलापूर रस्त्यावरील वााूींज सशवारातील खड्डयात मो्ार 
सायकल आदाून कीं ्ेनरखाली सापडल्यान े एका कु्ुींबातील नतघाींचा बाी गेला असल्याच े   
माहे ऑगस््, २०१५ दरम्यान ननदशदनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, या रस्त्यावर लषकर हद्द सींपल्यानतुर तुक्कड ओढा पासून समरजगावापयतं 
जागोजागी अवजड वाहतकुयमाेु खड्ड ेपडले असल्याने सतत अपघात होत असतात, हे ही खरे 
आहे काय, 
(३) असल्यास, सदर रस्त्याची दरुुस्ती करण्याबाबत शासनान ेकोणती कायदवाही केली आहे वा 
करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, होणाऱ्या ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. चांद्रिाांत पाटील (१८-०२-२०१६) : (१) हे खरे नाही. 
(२) हे अींशत: खरे आहे. 
     सदर रस्त्याच्या प्रशनाधीन लाींबीत, त्या लाींबीच े नुतनीकरण ६ वषादपूवती  पूणद होनन 
सदरची लाींबी नूतनीकरणाला आली असल्यान ेव रस्त्यावर मोठया प्रमाणात अवजड वाहतूक 
असल्यान े वषदभर खड्ड े पडतात. त्यामाेु वाहतुकयचा वेग मींदावतो व काही हठकाणी 
खड्डयामये मो्ारसायकल चालक जास्त गतीन ेगेल्यास अपघाताची शक्यता असत ेव सदर 
लाींबीत काही हठकाणी अस ेप्रकार घडल्याचे हदसून येते. 
(३) सदर रस्त्यावर पडलेले खड्ड ेहे शासनामार्द त वेाोवाेी भरण्यात येनन रस्त्याची डागडुजी 
केलेली आहे व रस्ता वाहतुकयस सुजस्थतीत ठेवण्यात आला आहे. ककमी ७/००० ते ७/७०० व 
९/५०० ते १०/५०० मधील लाींबी नतुनीकरणास आल्याने अनतशय खराब ााली असल्याने त्याच े
नूतनीकरण करणे आवशयक आहे, ही काम ेमींजूरी, ननधी ननकष व प्राधान्यक्रमानुसार हाती 
घेवून पूणद करण्याच ेननयोजन आहे. 
(४) प्रशन उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

िोल्हापूर जजल््यातील सलांगनूर ि नेसरी ते हेब्बाळ-जळद्याळ आझण जाांभळूवाडी-सलांगनूर ि  
(ता.गडहहनलज) नसेरी रस्ामीण मागामचा सन २०१५-२०१६ च्या पुरवणी  

अथमसांिल्पात समावेश िर्याबाबत 
  

(१८)  ३२५६९ (२२-०१-२०१६).   श्रीमती सांध् यादेवी देसाई-िुपेिर (चांदगड) :   सन्माननीय 
सावमजननि बाांधिाम (सावमजननि उपक्रम वगळून) मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील    
काय :-  

(१) कोल्हापूर जजल््यातील सलींगनूर क नसेरी त ेहेब्बाा-जाद्याा आणण जाींभूावाडी-सलींगनूर 
क (ता.गडहहींग्लज) नेसरी ग्रामीण मागादचा सन २०१५-२०१६ च्या पुरवणी अथदसींकल्पात या 
रस्त्याचा समावेश करण्याबाबत व ननधीची तरतूदीची मागणी मा.सहकार व सावदजननक 
बाींधकाम मींत्री याींचेकड े स्थाननक लोकप्रनतनीधीींनी हदनाींक ९ ऑगस््, २०१५ रोजी वा 
त्यासुमारास केली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त मागणीच्या अनुषींगाने शासनान ेकोणती कायदवाही केली वा करण्यात येत 
आहे, 
(३) अद्याप, कोणतीच कायदवाही केली नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. चांद्रिाांत पाटील (११-०७-२०१६) :(१) होय. 
(२) प्रश न भाग १ मये खालील दोन रस्त्याींचा समावेश आहे. 
१) सलींगनूर क त े नेसरी हेब्बाह जाद्याा- हा रस्ता प्रजजमा ६३ असून, त्याची लाींबी २२ 
कक.मी. आहे. रस्ता सावदजननक बाींधकाम ववभागाच्या अखत्यारीत आहे. सलींगपूर क ते नसेरी 
हेब्बाह जाद्याा या भागातील लाींबी ३.५० कक.मी. आहे. या भागातील रस्त्याचा डाींबरी 
पषृठभाग िनतग्रस्त ााला आहे. सदर लाींबीतील दरुस्तीच े काम मींजूरी ननधी, ननकष व 
प्राधान्यक्रमानसुार हाती घेण्याच ेननयोजन आहे. 
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२) जाींभूावाडी त ेसलींगनूर कसबा, नेसरी- हा रस्ता ग्रामीण मागद क्र. २९ आहे. रस्त्याची लाींबी 
३.२०० कक.मी. आहे. या लाींबीपकैय २.२०० कक.मी. मधील रस्त्याींचा डाींबरी पषृठभाग िनतग्रस्त 
ाालेला आहे. रस्त्याच्या डाींबरीपषृठ भागाच े नुतनीकरण व काम मींजूरी ननधी, ननकष व 
प्राधान्यक्रमानसुार हाती घेण्याच ेननयोजजत आहे. 
(३) प्रशन उद्् ावत नाही. 
  

___________ 
  
 

सावदे त ेररांगणगाव (ता.एरांडोल, जज.जळगाांव) या रस् त् याच े
 िाम ननिृष्ट् ट दजामच ेलाल्याबाबत 

  

(१९)  ३२९४० (२२-१२-२०१५).   डॉ.सतीश (अ्णासाहेब) पाटील (एरांडोल) :   सन्माननीय 
सावमजननि बाांधिाम (सावमजननि उपक्रम वगळून) मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील     
काय :- (१) सावदे ते ररींगणगाव (ता.एरींडोल, जज.जागाींव) या रस् त् याचे काम (प्र.जज.मा.३२) 
अनतशय ननकृष ् दजादचे होनन याम ये मोठ्या प्रमाणात गैरव्यवहार ााल् याबाबत स् थाननक 
लोकप्रनतननधीींनी तक्रार केली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल् यास, याबाबत शासनान ेचौकशी केली आहे काय, 
(३) असल् यास, त्यात काय आढाून आले व तद्नुसार सींबींतधताींवर शासनाने कोणती कारवाई 
केली वा करण् यात येत आहे, 
(४) नसल् यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 

श्री. चांद्रिाांत पाटील (२३-०२-२०१६) : (१) हे खरे नाही. 
(२), (३) व (४) ववषयाधीन लाींबीपैकय कक.मी. ७/००ते ८/०० या रस्ते लाींबीतील काम नाबाडद-१८ 
मधून सन २०१३ मये पूणद करण्यात आले आहे. सदर कामावर वापरण्यात आलेले बाींधकाम 
साहहत्य ववहीत मापदींडानुसार असल्याच े दिता व गुणननयींत्रण मींडाान े केलेल्या तपासणीत 
हदसून आले आहे. 
      उवदररत लाींबीतील रस्त ेपषृठभाग वाहतकुयस योग्य आहे. 

___________ 
  

हहांगोली जजल््यातील सवना येथील पुलाचे बाांधिाम  
अपूणम अवस्थेत असल्याबाबत 

  

(२०)  ३३१०३ (२२-१२-२०१६).   श्री.तानाजी मुटिुले (हहांगोली) :   सन्माननीय सावमजननि 
बाांधिाम (सावमजननि उपक्रम वगळून) मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) हहींगोली जजल््यातील सोनगाव तालुक्यातील येलदरी-सेनगाव-र्ााेगाव या रस्त्यावरील 
सवना व वायचाा वपींपरी या गावाजवाील पुलाींची कामे मींजूर असूनही अनेक वषांपासून 
अधदव् अवस्थेत असल्यामुाे या पुलावर अनके अपघात होनन वाहनचालक मतृ्यूमुखी पडत 
आहेत, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, सदरहू पुलाींची कामे मींजूर असूनही अधदव् असल्याची कारणे काय आहेत, 
(३) असल्यास, सदर पुलाींची कामे तात्काा पूणद करण्याबाबत शासनाकडून काय कायदवाही 
करण्यात येईल व ननजशचत ककती कालावधीत कामे पूणद करण्यात येतील, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. चांद्रिाांत पाटील (१८-०२-२०१६) :(१) हे खरे नाही. 
(२), (३) व (४) पुरेशा ननधीअभावी व कीं त्रा्दाराच्या अननयसमततमेुाे ववहीत मुदतीत पुलाचे 
काम पूणद होन न शकल्यान े कीं त्रा्दाराकडून ननववदा अ्ी व शतती नुसार सदर काम काढून 
घेनन नव्याने ननववदा मागवून माचद, २०१७ पयदत काम पूणद करण्याचे ननयोजन आहे. 

___________ 
 

अहमदनगर जजल्हयातील नगर-दौंड रस्त्याची मोठया  
प्रमाणात दरुावस्था लाली असलेबाबत 

  

(२१)  ३४४७२ (२३-१२-२०१५).   श्री.राहुल जगताप (श्रीगोंदा) :   सन्माननीय सावमजननि 
बाांधिाम (सावमजननि उपक्रम वगळून) मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :-  

(१) अहमदनगर जजल्हयातील नगर-दौंड रस्त्याची मोठया प्रमाणात दरुावस्था ााली असल्याचे 
माहे म,े २०१५ च्या दसुऱ्या सप्ताहात ननदशदनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनामार्द त पाहणी केली आहे काय, 
(३) असल्यास, पाहणीचे ननषकषद काय आहेत व तद्नुसार सदर रस्त्याची दनु स्ती करणेबाबत 
शासनाने कोणती कायदवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. चांद्रिाांत पाटील (२३-०२-२०१६) :(१) अींशत: खरे आहे. 
(२) होय. िेत्रत्रय अतधकाऱ्याींनी पाहणी केली आहे. 
(३) व (४) प्रशनाधीन रस्त्यावरील खड्ड ेभरुन रस्ता वाहतकुययोग्य करण्यात आला आहे. 
       या रस्त्याच्या ५.७० कक.मी.  लाींबीतील मजबूतीकरण व डाींबरीकरणाची रु.२०१  लि 
रकमेची कामे पुणद ााली आहेत व डाींबरीकरणाची रु.१३.५०० कक.मी. लाींबीतील मजबूतीकरण व 
डाींबरीकरणाची रु. ६६४.०० लि रकमेची कामे प्रगतीपथावर आहेत. 
      रस्त्यासाठी इतर आवशयक दरुुस्तीची कामे मींजूरी, ननधी ननकष व प्राधान्यक्रमानुसार 
हाती घेण्याच ेननयोजन आहे. 

___________ 
  

नाांदेड जजल् हयातील मुखेड तालुक् यात राजूरा ते भायेगाांव रस् त् याची दरुुस् ती िर् याबाबत 
  

(२२)  ३४५२८ (२२-१२-२०१५).   श्रीमती असमता चव्हाण (भोिर), श्री.डी.पी.सावांत (नाांदेड 
उत्तर), श्री.वसांतराव चव्हाण (नायगाांव), श्री.असमन पटेल (मुांबादेवी) :   सन्माननीय 
सावमजननि बाांधिाम (सावमजननि उपक्रम वगळून) मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील    
काय :- 
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(१) नाींदेड जजल् हयातील मुखेड तालुक् यात राजूरा ते भायेगाींव मागे देगलुर, हरग् याा, गोणेगाींव, 
राजूरा त े जाहूर मागे बा-हााी, तडग् वेल मागे देगलुरे या मागादवर खड्डचे खड्ड े ााल् यान े
प्रवाशाींना जीव मुठीत घेनन प्रवास करावा लागत असल् याचे माहे ऑक् ्ोबर, २०१५ मये वा 
त्या समुारास ननदशदनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल् यास, उपरोक् त रस् त् याींची दरुुस् ती करण् याबाबत शासनाने कोणती कायदवाही केली वा 
करण् यात येत आहे, 
(३) नसल् यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

श्री. चांद्रिाांत पाटील (१८-०२-२०१६) : (१) होय, हे अींशत: खरे आहे, 
(२) व (३) प्रशनाधीन रस्त्याींवर अथदसींकल्पातून ३ कामे मींजूर असून सदर कामे प्रगतीत आहेत 
व रस्त ेसुजस्थतीत ठेवण्यासाठी योजनेतर कायदक्रमाींतगदत ननधी उपलब्धतेनुसार रस्ता दरुुस्तीची 
काम ेकरण्यात येत आहेत. 

___________ 
  

अदमपूर-बबलोली-िुां डलवाडी-धमामबाद (जज.नाांदेड) या रस्त्याची दरुुस्ती िर्याबाबत 
  

(२३)  ३४९५० (२३-१२-२०१५).   श्री.वसांतराव चव्हाण (नायगाांव), श्री.असमन पटेल 
(मुांबादेवी) :   सन्माननीय सावमजननि बाांधिाम (सावमजननि उपक्रम वगळून) मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 

(१) नाींदेड जजल््यातील महाराषर राज्य महामागद क्र.४२७ अदमपूर त्रबलोली कुीं डलवाडी धमादबाद 
रस्ता एक महहन्याच्या आत तातडीने दरुुस्त करा अन्यथा सामहूहक आत्मदहन करु अशा 
प्रकारचा इशारा लोकप्रनतननधीींनी सावदजननक बाींधकाम ववभागाच े अतधिक असभयींता, नाींदेड 
याींना लेखी ननवेदनात हदले असल्याचे माहे सप् े्ंबर, २०१५ मये वा त्या दरम्यान ननदशदनास 
आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर रस्त्याची तातडीने दरुुस्ती करण्याबाबत शासनाने कोणती कायदवाही केली 
वा करण्यात येत आहे, 
(३)  नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. चांद्रिाांत पाटील (२३-०२-२०१६) : (१) हे खरे आहे. 
(२) सदर रस्त्याचे दरुुस्तीचे काम प्रगतीत आहे. तसेच सन २०१५-१६ च्या अथदसींकल्पात या 
रस्त्यावर एकूण ५ काम े मींजूर असून एक काम प्रगतीत आहे. कामाच्या प्राधान्यानसुार व 
ननधी उपलब्धतेनसुार ही काम ेपणूद करण्याच ेननयोजन आहे. 
(३) प्रशन उद्् ावत नाही. 

___________ 
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राज्यमागम टेंभुणी त ेजातेगाांव (अहमदनगर) या रस्त्याच ेचौपदरीिरणाचे  
िाम अपूणम असल्याने वारांवार अपघात होत असलेबाबत 

  

(२४)  ३५२९५ (२३-१२-२०१५).   श्री.बबनराव सशांदे (माढा) :   सन्माननीय सावमजननि 
बाांधिाम (सावमजननि उपक्रम वगळून) मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 

(१) सोलापुर जजल््यातुन जाणा-या राज्यमागद े्ंभुणती  त े जातगेाींव (अहमदनगर) रस्त्याचे 
चौपदरीकरणाचे काम सुवप्रम कीं पनीने गेल्या वषदभरापासुन थाींबववलेले असल्यान े व रस्त्यात 
खड्ड े पडल्याने रस्ता दभुाजकाच्या दोन्ही बाजुींनी मुरुम ्ाकल्यामुाे रस्ता अरुीं द ााल्यान े
वषदभरात १२ अपघातात २४ जण मरण पावले आहेत, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास,उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
(३) असल्यास, चौकशीत काय आढाुन आले व तद्नुसार सदर रस्त्याचे काम ठेकेदारान े 
थाींबववल्याप्रकरणी सदर ठेकेदारावर शासनान ेकोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

श्री. चांद्रिाांत पाटील (०४-०३-२०१६) :(१) अींशतः खरे आहे. भूसींपादना अभावी रस् त् याच ेकामास 
ववलींब होत आहे. 
(२), (३) व (४) प्रश न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

साांगवी ब.ु त ेभालोद, भालोद ते बामणोद (ता.यावल, जज.जळगाव) येथील 
 रस्त्याची लालेली दरुावस्था 

  

(२५)  ३६०७८ (२२-१२-२०१५).   श्री.हरीभाऊ जावळे (रावेर) :   सन्माननीय सावमजननि 
बाांधिाम (सावमजननि उपक्रम वगळून) मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) साींगवी बु. त े भालोद, भालोद ते बामणोद (ता.यावल, जज.जागाव) येथील रस्त्याची 
मोठया प्रमाणात दरुावस्था ााली असून मोठया  प्रमाणात अपघात घडत असल्याचे माहे 
ऑक््ोबर, २०१५ मये वा त्या दरम्यान ननदशदनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर रस्त्याच्या दरुुस्तीसाठी शासनान े कोणती कायदवाही केली वा करण्यात 
येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 

श्री. चांद्रिाांत पाटील (२३-०२-२०१६) :(१) हे अींशतः खरे आहे. 
(२) व (३) साींगवी-भालोद-बामणोद कक.मी. १९/०० ते २७/५०० ही लाींबी काळ्या मातीच् या 
केाीच् या बागायती िेत्रातून जाते. या रस् त् यावरुन जड वाहनाची वाहतूक होत असल् याने रस् ता 
काही हठकाणी ितीग्रस् त ााला. या भागात आवश यक दरुुस् ती करण् यात आली आहे. 
रस् त् यावरील खड्ड ेडाींबरसमश्रीत खडीने भरण् यात आले आहेत. रस् त् यावरुन वाहतूक सुराीत सुरु 
आहे. 

___________ 
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पुणे शहरातील तळेगाव दाभाड-ेचािण-सशक्रापूर-न्हावरे-यवत-चौफुला  
या रस्त्याचे चौपदरीिरणाबाबत 

  

(२६)  ३६६१२ (२२-१२-२०१५).   श्री.राहूल िुल (दौंड) :   सन्माननीय सावमजननि बाांधिाम 
(सावमजननि उपक्रम वगळून) मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 

(१) पुणे शहरातील ताेगाव दाभाड-ेचाकण-सशक्रापूर-न्हावरे-यवत-चौरु्ला या रस्त्याच े
चौपदरीकरणाचे काम होवू शकले नाही, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, प्रगतीपथावर असलेले भूसींपादनाच े काम पूणद करण्यासाठी शासनान े काय 
कायदवाही केली आहे वा करत आहे, 
(३) असल्यास, भूसींपादनाची प्रकक्रया पूणद करण्यासाठी ककती कालावधी अपेक्षित आहे, 
(४) प्रगतीपथावर असलेले भूसींपादनाचे काम पूणद करण्यासाठी शासनाने कोणती कायदवाही केली 
वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. चांद्रिाांत पाटील (१८-०३-२०१६) :(१) होय. 
(२), (३) व (४) ताेगाव-दाभाा-चाकण-सशक्रापूर-न् हावरे-यवत-चौरु्ला या लाींबीतील रस् त् याच े
ताेगाींव-चाकण, चाकण-सशक्रापूर व सशक्रापूर-न् हावरा असे भाग असून ताेगाींव-चाकण या 
प्रकल् पाचा सुधाररत ससुा यता अहवाल तयार करण् याची कायदवाही प्रगतादत आहे. तसेच चाकण-
सशक्रापूर व सशक्रापूर न् हावरा या भागाम ये भूसींपादनाची कायदवाही नवीन भूसींपादन कायदा 
हद.२६.५.२०१५ व महसलू व वन ववभागाच् या शास न ननणदय हद. १२.०५.०१५ नूसार 
प्रगतीपथावर आहे. भूसींपादनाची प्रकक्रया वषदभरात पूणद करावयाचे ननयोजन आहे. 
(५) प्रश न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

हहांगणी-टाफळणी (ता.आष्ट्टी, जज.बीड) या दोन गावाांमधील पुलाच ेबाांधिामाबाबत 
  

(२७)  ३८९०८ (१३-०१-२०१६).   अॅड.भीमराव धोंड े (आष्ट्टी) :   सन्माननीय सावमजननि 
बाांधिाम (सावमजननि उपक्रम वगळून) मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :-  

(१) हहींगणी-्ार्ाणी (ता.आष्ी, जज.बीड) या दोन गावाींमधील पलुाचे बाींधकाम तातडीने पूणद 
करण्याची मागणी स्थाननक ग्रामस्थाींकडून केली जात आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर पुलाच्या कामाची सद्य:जस्थती काय आहे, 
(३) असल्यास, सदर पुलाचे बाींधकाम पूणद होण्याकररता शासनाकडून कोणती कायदवाही 
करण्यात आली वा येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

श्री. चांद्रिाांत पाटील (११-०७-२०१६) :(१) होय, हे खरे आहे. 
(२), (३) व (४) प्रशनाधीन पुलाचे काम कीं त्रा्दाराने सुरु केले नाही. त्यामुाे कीं त्रा्दारावर 
दींडात्मक कारवाई करुन सुरिा अनामत रक्कम जप्त करण्यात आली. 
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     सदर काम मींजूरीनींतर ५ वषादत पूणद न ााल्याने अथदसींकल्पातून वगाले गेले. 
     प्रशनाधीन काम नव्याने अथदसींकजल्पत करुन नाबाडद अथवा अन्य येाजनेअींतगदत करण्याच े
ननयोजन आहे. 

___________ 
  

चांद्रपूर जजल्हयातील ससांदेवाही येथ ेमुलाांच्या व मुलीांच्या वसतीगहृाच्या  
बाधांिामास ननधी समळ्याबाबत 

  

(२८)  ३९७९६ (२९-०४-२०१६).   श्री.ववजय वडटे्टीवार (ब्रम्हपूरी) :   सन्माननीय आहदवासी 
वविास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) चींद्रपूर जजल्हयातील ससींदेवाही येथ े आहदवासी ववकास ववभागाच्या वतीन े अनुसूतचत 
जमातीच्या मुलाींसाठी ३ को्ी ६२ लि ६६ हजार न पये अींदाजपत्रकास प्र.मा.क्र. आवषा-
२०१४/प्र.क्र.२५/का-१२ हदनाींक १७ माचद, २०१५ आणण  अनुसूतचत जमातीच्या मलुीींसाठी ३ को्ी 
९ लि १२ हजार न पये अींदाजपत्रकास प्र.मा.क्र. आवग-ृ२०१४/प्र.क्र.२५/का-१२ हदनाींक १७ माचद, 
२०१५ नुसार प्रशासकयय मान्यता समााल्यानींतर सुदा अद्यापही सदर दोन्ही वसतीगहृाच्या 
बाींधकामास ननधी प्राप्त ााला नसल्याची माहहती  हदनाींक २५ जानेवारी, २०१६ रोजी वा त्या 
सुमारास ननदशदनास आली, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर दोन्ही वसतीगहृाच्या इमारतीचे बाींधकाम करण्यासाठी ननधी उपलब्ध 
कन न देण्याबाबतच े लेखी ननवदेन लोकप्रनतननधीनी आहदवासी ववकास मींत्री याींना पत्र 
क्र.ववव/ब्रम्ह/१०१३/२०१६ हदनाींक १२/०१/२०१६ रोजी आणण सतचव, आहदवासी ववकास ववभाग 
याींना पत्र क्र.ववव/ब्रम्ह/१०१७/२०१६ हदनाींक १३/०१/२०१६ रोजी हदले,हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सदर दोन्ही वसतीगहृाच्या इमारतीच े बाींधकाम करण्यासाठी शासनान े ननधी 
उपलब्ध कन न हदला आहे काय, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. ववष्ट् णु सवरा (२९-०६-२०१६) :(१) व (२) हे खरे आहे. 
(३) माचद, २०१६ च्या अथदसींकल्पीय अतधवशेनात सदर दोन्ही वसतीगहृाच्या इमारत 
बाींधकामासाठी सन २०१६-१७ या वषादसाठी प्रत्येकय रु. १२५.०० लि ननधी उपलब्ध करुन 
देण्यात आलेला आहे. 
(४) प्रशन उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

महाराष्ट्र जनजातीच्या व्यक्तीांची आधथमि जस्थती (सुधारणे) अधधननयम  
१९७६ च्या एिाधधिार खरेदीबाबत 

  

(२९)  ४०३०३ (२९-०४-२०१६).   डॉ.समसलांद मान े (नागपूर उत्तर) :   सन्माननीय आहदवासी 
वविास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) महाराषर जनजातीच्या व्यक्तीींची आतथदक जस्थती (सुधारणे) अतधननयम १९७६ ची 
एकातधकार खरेदी योजना एकुण २९ जजल्हयामये कायदरत आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, आहदवासी िेत्रातील कृषी उपज वस्त ू आहदवासी नागरीकाींकडून एकातधकार 
खरेदी योजनेतींगदत ववकत घेतल्या जातात, हे खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, आहदवासीींचे कृषी उपज वस्तू स्पधादत्मक मुल्यभावाींनी एकातधकार खरेदी 
योजनेतींगदत ववकल्यान ेआहदवास्याींच्या मालाींना भाव समात नाही, हे खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, आहदवास्याींचे कृषी उपज वस्तू इतर कृषी उत्पन्न बाजार ससमत्यामये 
ववकण्यास मनाई आहे, हे खरे आहे काय, 
(५) असल्यास, आहदवास्याींच े कृषी उपज वस्त ू स्पधादत्मक बाजार ससमत्याींमये ववकण्यास 
शासनाची योजना आहे काय, नसल्यास ववलींबाची कारणे काय ? 
  
श्री. ववष्ट् णु सवरा (२०-०६-२०१६) :(१) हे खरे आहे. 
(२) हे खरे आहे. 
(३) हे खरे नाही. 
(४) व (५) हे खरे आहे. 
     तथावप, एकातधकार योजनेत नजजकच्या कृषी उत्पन्न ससमती मधील प्रचसलत 
बाजारभावाचा आधार घेवनू शासन ननदेशानुसार सींबींतधत जजल्हातधकारी याींच्या मान्यतेन े
वस्तुींची ख्ररेदी दर ठरववण्यात येवनु अशा दरानसुारच एकातधकार योजनेत शेतकऱ्याींकडुन कृषी 
उपज वस्तुींची खरेदी केली जाते.  महाराषर जनजातीच्या व्यजक्तींची आतथदक जस्थती (सुधारणे) 
अतधननयम १९७६ च्या कलम ५ (अ) नुसारच आहदवासीींच्या कृषी उपज वस्तुींची खरेदी केली 
जाते. 

___________ 
  
 

औांढा नागनाथ (जज. हहांगोली) तालुक्यातील देवाळा फाटा-अांजनवाडा-ससध्देश्वर  
रस्त्याची दरुवस्था लाल्याबाबत 

  

(३०)  ४१३२६ (०४-०५-२०१६).   डॉ.सांतोष टारफे (िळमनुरी), श्री.असमन पटेल (मुांबादेवी), 
श्री.अब् दलु सत्तार (ससल्लोड), श्री.अस्लम शेख (मालाड पजश्चम), श्रीमती ननममला गाववत 
(इगतपूरी) :   सन्माननीय सावमजननि बाांधिाम (सावमजननि उपक्रम वगळून) मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) औींढा नागनाथ (जज. हहींगोली) तालुक्यातील देवााा र्ा्ा - अींजनवाडा - ससदेशवर मागे 
रस्त्याची दरुवस्था ााली असल्याचे माहे जानेवारी, २०१६ मये वा त्या दरम्यान ननदशदनास 
आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त रस्त्याची दरुुस्ती करण्यासाठी शासनान े कोणती कायदवाही केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. चांद्रिाांत पाटील (२९-०६-२०१६) :(१) अींशत: खरे आहे. 
(२) व (३) प्रशनाधीन रस्ता हा रस्ते ववकास योजना २००१-२१ नुसार प्रजजमा-२१ असून 
सावदजननक बाींधकाम ववभागाकड ेजजल्हा पररषदेकडून सन २०१४ मये हस्ताींतरीत ााल्यानींतर 
सन २०१४-१५ मये २.०८ ककमी चे डाींबरीकरणाच ेकाम पुणद ााले असून नाकाींडी पुलाच ेकाम 
प्रगतीपथावर आहे. 
     प्रशनाधीन रस्त्यावर उवदररत लाींबीत खड्ड ेभरण्यात आले आहेत.रस्ता सुजस्थतीत असून 
वाहतूक सुराीत चालू आहे. 

___________ 
  

नवी मुांबईतील पनवेल-सायन महामागामवर खाांदेश्वर येथ ेबेिायदा िसलांगड व  
रोपे ववके्रत्याांना पयामयी जागा उपलब्ध िरुन दे्याबाबत 

 

(३१)  ४२००० (२९-०४-२०१६).   श्री.अस्लम शेख (मालाड पजश्चम), श्री.असमन पटेल 
(मुांबादेवी) :   सन्माननीय सावमजननि बाांधिाम (सावमजननि उपक्रम) मांत्री पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
  

(१) नवी मुींबईतील पनवेल-सायन महामागादवर खाींदेशवर येथे बेकायदा कसलींगड नाका व 
रोपवा्ीका ह्ववण्याची तयारी महाराषर राज्य रस्त े ववकास महामींडाान ेसुरु केले असल्याच े
माहे जानेवारी, २०१६ मये वा त्या दरम्यान ननदशदनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, येथील कसलींगड ववके्रत्याींना व रोप े ववकणाऱ्याींना पयादयी जागा उपलब्ध करुन 
देण्याबाबत शासनान ेकोणती कायदवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. एिनाथ सशांदे (२१-०६-२०१६) :(१) होय. 
(२) सदर ववके्रत्याींनी राषरीय महामागद क्र.४ च्या हद्दीत बेकायदा अनतक्रमण केले असल्यान े
त्याींना पयादयी जागा उपलब्ध करुन देता येत नाही. 
(३) प्रशन उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

मुांबई व पुणे या मागामवरील वाढत असलेले अपघात रोख्याबाबत व अपघातात मतृ्य ू
पावलेल्या िुटुांबाला व जखमीांना आधथमि मदत समळ्याबाबत 

  

(३२)  ४२३७५ (२९-०४-२०१६).   प्रा.वषाम गायिवाड (धारावी), श्री.नसीम खान (चाांहदवली), 
श्री.अब् दलु सत्तार (ससल्लोड), श्री.असमन पटेल (मुांबादेवी), श्रीमती ननममला गाववत (इगतपूरी), 
श्री.सांरस्ाम थोपटे (भोर), डॉ.सांतोष टारफे (िळमनुरी), श्री.अस्लम शेख (मालाड पजश्चम) :   
सन्माननीय सावमजननि बाांधिाम (सावमजननि उपक्रम) मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील 
काय :- 
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(१) मुींबई व पुणे या दोन शहराींना जोडणारे प्रमखु दोन मागद धोकादायक बनत चालले असून 
सन २०१५ मये या मागादवर ३३९ हून अतधक अपघात होनन १३६ हून अतधक गींभीर जखमी 
होनन ते अपींग ााले असल्याचे माहे जानेवारी, २०१६ मये वा त्यादरम्यान आढाून आले, हे 
खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, या मागादवर सया वाढत असलेले अपघात रोखण्याबाबत व अपघातात मतृ्य ू
पावलेल्या कु्ुींबाला व जखमीींना आतथदक मदत समाण्याबाबत शासनाने कोणती कायदवाही केली 
वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. एिनाथ सशांदे (२०-०६-२०१६) :(१) होय. 
(२) सवदसाधारणपणे वाहनचालक ओव्हरजस्पड, ओव्हर्ेककीं ग करत असल्यामाेु अपघात होतात. 
अपघात रोखण्यासाठी सुमारे १४ कक.मी. लाींबीत हाय्ेन्साईल वायर रोप चे (ब्रायरे्न वायर 
रोप) कॅ्रश बॅरीयर माहे जनू, २०१४ मये बसववण्यात आले आहे. अपघातप्रवण लाींबीमये (२५ 
कक.मी.) हाय्ेन्साईल वायर रोप कॅ्रश बॅरीअर बसववण्याच ेकाम हाती घेण्यात आले आहे. तसेच 
घा्ाच्या लाींबीत दरडी कोसाून होणारे अपघात रोखण्यासाठी अकेर बोजल् ी्ंग सह वायर रोप 
लावण्याच े काम प्रगतीत आहे. तसेच ओव्हरस्पीड होन नये यासाठी वाहतूक पोसलसाींकडून 
जस्पडगनद्वारे गती ननयसमत करुन अपघात रोखण्याचे प्रयत्न करण्यात येत आहे. 
     जे.पी.ररसचद इींडडया प्रा.सल. या सींस्थकेडून द्रतुगती मागादवरील अपघात रोखण्यासाठी 
सव्हेिण करुन तसा अहवाल पोसलसाींकडून घेण्यात आला आहे. हद.२३.०२.२०१६ रोजी सेव्ह 
लाईर् र्ानीं डशेन, महहींद्रा ॲन्ड महहींद्रा व मरारववम (मयाद.) याींच ेसमवेत द्रतुगती मागद “णारो 
रॅ्ह्सल्ी” कॉररडॉर करण्यासाठी सामींजस्य करार करण्यात आला आहे.      

जे अपघात मानवी चकुाींमाेु व वाहनातील ताींत्रत्रक त्रबघाडामुाे होतात त्याींना शासन 
ननणदयाप्रमाणे त्याची नकुसान भरपाई लागू होत नाही. खालापूर तालुक्याच्या हद्दीतील मौज े
आडोशी तालुका खालापूर मुींबई-पुणे द्रतुगती महामागादवर हदनाींक १९.०७.२०१५ रोजी १२.०० 
वाजण्याच्या दरम्यान दरड कोसाून ाालेल्या अपघातात मतृ्यू पावलेल्या ४ व्यक्तीींना 
शासनामार्द त प्रत्येकय चार लाख रुपये मदत देण्यात आली आहे व जखमीींसाठीच्या उपचाराचा 
खचदही करण्यात आलेला आहे. 
(३) प्रशन उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

मुांबईतील प्रवशे मागामसह पुणे-मुांबई द्रतुगती मागामवरील टोल रद्द िर्याबाबत 
  

(३३)  ४२७२० (२९-०४-२०१६).   श्री.नसीम खान (चाांहदवली), प्रा.वषाम गायिवाड (धारावी), 
श्री.वसांतराव चव्हाण (नायगाांव), श्री.अस्लम शेख (मालाड पजश्चम), श्री.सुननल प्रभू (हदांडोशी), 
श्री.सुननल सशांदे (वरळी), अॅड.भीमराव धोंड े (आष्ट्टी), श्री.जजतेंद्र आव् हाड (मुांब्रा िळवा), 
श्री.पाांडुरांग बरोरा (शहापूर), श्री.हसन मुश्रीफ (िागल), श्री.सुरेश लाड (िजमत), श्री.जयांत पाटील 
(इस्लामपूर), श्री.सांदीप नाईि (ऐरोली), श्री.बसवराज पाटील (औसा), श्री.ववलास तरे (बोईसर), 
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श्री.मिरांद जाधव-पाटील (वाई), श्री.शसशिाांत सशांदे (िोरेगाव), डॉ.शसशिाांत खेडिेर (ससांदखेड 
राजा), श्री.गुलाबराव पाटील (जळगाव रस्ामीण), डॉ.सांजय रायमलुिर (मेहिर), श्री.क्षक्षतीज 
ठािूर (नालासोपारा) :   सन्माननीय सावमजननि बाांधिाम (सावमजननि उपक्रम) मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) राज्यात सुमारे दहा हठकाणी ्ोल आकारणी सुरु असून ती रद्द करण्याचा शासनाचा ववचार 
असून त्यासाठी मुींबईतील प्रवेश मागादसह पुणे-मुींबई द्रतुगती मागादवरील ्ोल रद्द करण्याबाबत 
शासनास सशर्ारशी करण्यासाठी ससमती नेमण्यात आलेली आहे व ससमतीचा अहवाल प्राप्त 
ााल्यानींतर याबाबत ननणदय घेण्यात येणार आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, ससमतीची रचना, कायदकिा व कालावधी काय आहे, 
(३) उक्त ससमतीचा अहवाल प्राप्त ााला आहे काय, असल्यास अहवालाचे स्वरुप काय आहे व 
त्यावर कोणती कायदवाही करण्यात आली वा येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. एिनाथ सशांदे (२०-०६-२०१६) :(१) होय, अींशत: खरे आहे. 
(२), (३) व (४) मुींबई प्रवशेद्वारावरील पथकर नाके आणण मुींबई-पुणे द्रतुगती मागद या दोन 
हठकाणच्या पथकर नाक्याींवर हलक्या वाहनाींना सू् देण्याबाबत ववत्तीय व कायदेशीर बाबी 
तसेच ससुायता तपासून अहवाल सादर करण्यासाठी अनतररक्त मखु्य सतचव (सा.बाीं.) याींच्या 
अयितेखाली एक ससमती स्थापन करण्यात आली होती. सदर ससमतीने आपला अहवाल 
सादर केला असून सदर अहवाल शासनाच्या ववचाराधीन आहे. 

___________ 
 

ठाणे जजल््यातील आहदवासी वविास महामांडळािडून भात खरेदी िें दे्र सुरु िरणेबाबत 
  

(३४)  ४२८२४ (२९-०४-२०१६).   श्री.असमन पटेल (मुांबादेवी), श्री.अब् दलु सत्तार (ससल्लोड), 
प्रा.वषाम गायिवाड (धारावी), श्री.नसीम खान (चाांहदवली), श्री.अस्लम शेख (मालाड पजश्चम), 
श्रीमती तपृ्ती सावांत (वाांदे्र पूवम), श्री.पांिज भुजबळ (नाांदगाव), डॉ.बालाजी किणीिर (अांबरनाथ), 
श्री.ववजय वडटे्टीवार (ब्रम्हपूरी), डॉ.सांतोष टारफे (िळमनुरी), श्री.पाांडुरांग बरोरा (शहापूर), 
श्री.गणपत गायिवाड (िल्याण पवूम) :   सन्माननीय आहदवासी वविास मांत्री पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :-  

(१) ठाणे जजल््यातील भात खरेदी कें दे्र बींद पडली असुन शेतक-याींना नाईलाजाने खाजगी 
व्यापा-याींना कमी भावाने भात ववकावा लागत आहे, त्यामाेु शतेक-याींचे आतथदक नकुसान होत 
आहे. या गींभीर समस्येकड ेआहदवासी ववकास महामींडा तसेच माकेह्ींग रे्डरेशनन े दलुदि 
केलेले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उपरोक्त बाबीबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय आढाून 
आले आहे, 
(३) असल्यास, भात खरेदी कें दे्र सुन  करण्याबाबत शासनान े कोणती कायदवाही केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. ववष्ट् णु सवरा (२०-०६-२०१६) :(१) हे खरे नाही. 
शासन ननणदय हद. ३१ ऑक््ोबर २०१५ अन्वये खरीप हींगामातील आधारभूत ककीं मत खरेदी 
योजनेंतगदत हमी दराने धान खरेदीची मुदत हद. १ नोव्हेंबर २०१५ त े३१ माचद, २०१६ अशी 
असून ठाणे जजल्हयात हद. ३१ माचद २०१६ अखेर एकुण मींजरू ८ खरेदी कें द्राींवर २९८० 
शेतकऱ्याींकडून साधारण ७८०११.९७ जक्वीं्ल धान प्रोत्साहनपर राशीसह एकूण रक्कम       
रु. १२.५६ को्ी इतक्या ककीं मतीची खरेदी महामींडााकडुन करण्यात आली आहे. 
(२) प्रशन उद्् ावत नाही. 
(३) हद. ३१ ऑक््ोबर २०१५ चा शासन ननणदयान्ये खरीप पणन हींगामातील उत्पाहदत धानाची 
हमीभावान ेखरेदीची मुदत हद. ३१ माचद २०१६ पयदत असल्यान ेत्यानुसार ठाणे जजल्हयात वर 
नमुद केल्याप्रमाणे धानाची खरेदी शेतकऱ्याींकडुन करण्यात आली आहे. 
(४) प्रशन उद्् ावत नाही. 
  

___________ 
  

नासशि जजल््यातील आहदवासी भागातील तालुक्याांमध्ये  
रस्त्याांच्या िामात अननयसमतता असल्याबाबत 

 
  

(३५)  ४२९०८ (२९-०४-२०१६).   श्रीमती ननममला गाववत (इगतपूरी), श्री.ववजय वडटे्टीवार 
(ब्रम्हपूरी), श्री.अब् दलु सत्तार (ससल्लोड), डॉ.सांतोष टारफे (िळमनुरी), श्री.अस्लम शखे (मालाड 
पजश्चम) :   सन्माननीय आहदवासी वविास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) नासशक जजल््यातील आहदवासी भागातील इगतपूरी, त्र्यींबकेशवर, कावण, पेठ, सुरगणा   
इ. तालकु्याींमये मागील दोन तीन वषादपासून स्थाननक आहदवासी वाड्या-पाड्याींना कोणत्या 
रस्त्याींची गरज आहे याची माहहती न घेताच मागील तारखा ्ाकून कामाींना सशर्ारशी व 
कायादरींभ आदेश जजल्हा पररषदेतनू देत असल्याची तक्रार मा.लोकप्रनतननधी याींनी ववभागीय 
आयुक्त याींच्याकड े केली असल्याचे माहे जुल,ै २०१५ मये वा त्यादरम्यान ननदशदनास आले 
आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, या तक्रारीवर शासनाने चौकशी करुन सींबींतधताींवर कोणती कायदवाही केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. ववष्ट् णु सवरा (२७-०६-२०१६) :(१) होय. 
(२) मागील तारखा ्ाकून कामाींना सशर्ारशी व आदेश हदल्याच ेजजल्हा पररषद, नासशक याींच्या 
ननदशदनास आले नाही. 
(३) प्रशन उद्् ावत नाही. 

___________ 
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मौज ेमाजगाांव (ता.खालापूर, जज.रायगड) नजीि उतारावर नादरुुस्त 
 रस्त्यावर पडलेले खड्ड ेदरुुस्त िर्याबाबत 

  

(३६)  ४४६२७ (२९-०४-२०१६).   श्री.सुरेश लाड (िजमत), श्री.जजतेंद्र आव् हाड (मुांब्रा िळवा), 
श्री.पाांडुरांग बरोरा (शहापूर), श्री.किसन िथोरे (मुरबाड) :   सन्माननीय सावमजननि बाांधिाम 
(सावमजननि उपक्रम वगळून) मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 

(१) मौजे माजगाींव (ता.खालापूर, जज.रायगड) नजीक उतारावर पावसाळ्याच्या सुरुवातीला 
पडलेले खड्ड े अद्यापपयतं बुजववण्यात न आल्यामुाे खड् याचा आकार वाढत जावनू सतत 
वाहनाींच ेअपघात होत आहेत, हे खरे आहे काय, 
(२)  असल्यास, रस् त्यालगत शतेामये ववहहर असल्याने याहठकाणी महहलाींची पाण्यासाठी    
ये-जा होत असल्याने त्याींच्या जजवीताला सुदा धोका ननमादण ााला आहे, हे ही खरे आहे 
काय, 
(३) असल्यास, प्रशन भाग (१) मधील रस्ता तातडीने दरुुस्त करण्याबाबत शासनान ेकोणती 
कायदवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. चांद्रिाांत पाटील (२९-०६-२०१६) :(१) अींशत: खरे आहे. 
(२), (३) व (४८ सावरोली खारपाडा रस्ता रामा १०४ रस्त्यावर कक.मी. ३४/६०० या मये 
माजगाींव हे गाींव वसलेले आहे. सदर गावादरम्यान पडलेले खड्डे, खडी व डाींबर समतश्रत खडीन े
भरुन रस्ता वाहतुकयस सुजस्थतीत ठेवण्यात आला आहे. 

___________ 
 

ससन्नर (जज.नासशि) तालुक्यातील सहा आहदवासी बहुल गावाांना पसेा  
िायद्यातून वगळ्यात आल्याबाबत 

  

(३७)  ४५४७७ (२९-०४-२०१६).   श्री.राजाभाऊ (पराग) वाज े (ससन्नर) :   सन्माननीय 
आहदवासी वविास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 

(१) ससन्नर (जज.नासशक) तालकु्यातील सहा आहदवासी बहुल गावाींना पसेा कायद्यातून 
वगाण्यात आल्यान ेआहदवासी युवकाींना ववववध शासकयय योजनाींपासून तसेच नोकऱ्याींपासून 
वींतचत रहावे लागत असल्याने सदर गावाींचा पुन्हा अनसुूतचत िेत्रामये समावेश करण्याची 
मागणी स्थाननक लोकप्रनतननधीींनी हद.१६/१२/२०१५ रोजी वा त्यासुमारास लेखी पत्राद्वारे 
मा.मुख्यमींत्री तसेच मा.आहदवासी ववकास मींत्री याींचेकड ेकेली होती, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त मागणीच्या अनुषींगाने शासनामार्द त काय कायदवाही केली वा करण्यात 
येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
 



वव.स. १९० (27) 

श्री. ववष्ट् णु सवरा (२०-०६-२०१६) :(१) होय. 
(२) व (३) कें द्र शासनाच्या हदनाींक २ डडसेंबर, १९८५ च्या अतधसचूनेद्वारे महाराषर राज्यातील 
अनुसूतचत िेत्र जाहहर केलेले आहे.  सदर अनसुूतचत िेत्रातील समाववष् गावाींना पेसा कायदा 
लागू आहे.  नासशक जजल््यातील ससन्नर तालुका अनुसूतचत िेत्रामये समाववष् नसल्यामुाे 
ससन्नर तालुक्यातील गावाींना पेसा कायदा लागू नाही. 
     अनुसूतचत िेत्रामये एखादे गाव समाववष् करणे ककीं वा वगाणे ही बाब कें द्र शासनाच्या 
अखत्यारीतील आहे.  यासींदभादत अनुसूतचत िेत्र ननजशचत करण्यासाठी आवशयक ननकषाींमये  
पात्र गावाींचा नव्याने समावेश करण्यास्तव कें द्र शासनास सशर्ारस करण्याची बाब ववचाराधीन 
आहे. 

___________ 
  

जळगाांव जजल्हयातील पारोळा-अांमळनेर रस्त्याची लालेली दरुावस्था 
  

(३८)  ४६०७४ (२९-०४-२०१६).   डॉ.सतीश (अ्णासाहेब) पाटील (एरांडोल) :   सन्माननीय 
सावमजननि बाांधिाम (सावमजननि उपक्रम वगळून) मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील    
काय :- 
(१) जागाींव जजल्हयातील पारोाा-अींमानेर रस्त्याची दरुावस्था ााली असुन त्या हठकाणी 
अपघाताचे प्रमाण वाढले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, यासींदभातं चौकशी करण्यात आली आहे, 
(३) असल्यास, चौकशीत काय आढाून आले व सदर रस्त्याची दरुुस्ती करणेबाबत शासनान े
कोणती उपाययोजना केला वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. चांद्रिाांत पाटील (११-०७-२०१६) :(१) हे खरे नाही. 
(२), (३) व (४) प्रशनाींककत रस्त्यावरील अमानेर ते पारोाा दरम्यान ककमी १०७/३८० त े
१२६/३८० अशी एकूण १९.०० ककमी लाींबीमये रस्त्याींची काही कामे पूणद ााली असून काही 
काम ेप्रगतीत आहेत. सद्य:जस्थतीत दरुुस्ती करुन रस्ता वाहतुकयस योग्य आहे. 

___________ 
  

पेसा के्षत्रातील रस्ामपांचायतीांना रस्ामवविास व जलसांधारण ववभागामाफम त उपयोजनेच्या  
एिुण मांजुर ननयतव्ययाच्या ५ % ननधध दे्याबाबत 

  

(३९)  ४६५७० (०६-०५-२०१६).   श्री.राजु तोडसाम (अणी) :   सन्माननीय आहदवासी वविास 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) पेसा िेत्रातील ग्रामपींचायतीींना ग्रामववकास व जलसींधारण ववभागामार्द त आहदवासी 
उपयोजनेच्या एकुण मींजुर ननयतव्ययाच्या ५ % ननतध देणे बाबतचा शासन ननणदय ननर्दसमत 
केला आहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, हदनाींक १५ नोव्हेंबर, २०१५ रोजीपयतं या शासन ननणदयाची अींमलबजावणी 
ााली नसल्याच ेननदशदनास आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त ननणदयाची अींमलबजावणी करण्याबाबत शासनाने कोणती कायदवाही केली 
वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत  ? 
  

श्री. ववष्ट् णु सवरा (२७-०६-२०१६) :(१) होय. 
(२) नाही. 
(३) शासन ननणदय हदनाींक २१-४-२०१५ अन्वये ननणदय घेतल्यानसुार माहे सप् े्ंबर-ऑक््ोबर 
२०१६ मये अनसुूचीत िेत्रातील १३ जजल्हा पररषदाींतगदत ग्रामपींचायतीींना ५% अबींध ननधी 
शासन स्तरावरुन ववतरीत करण्यात आला आहे. तसेच सदर ननधीचा कशाप्रकारे ववननयोग 
करावा व सदर ननधीतून कोणती कामे हाती घ्यावीत याबाबत मागददशदन करण्यासाठी 
ग्रामस्तरीय प्रसशिण कायदक्रम घेण्यात आले आहेत. 
(४) प्रशन उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

 
मौज ेभेटा ते ढािणी रस् ता (ता.औसा, जज.लातूर) या रस्त्यावरील  

नाल्यावर नववन पुलाचे बाांधिाम िर्याबाबत 
  

(४०)  ४७६०१ (२९-०४-२०१६).   श्री.त्र्यांबिराव सभसे (लातूर रस्ामीण), श्री.असमन पटेल 
(मुांबादेवी) :   सन्माननीय सावमजननि बाांधिाम (सावमजननि उपक्रम वगळून) मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) मौज ेभे्ा ते ढाकणी रस् ता (ता.औसा, जज.लातूर) या रस्त्यावरील नाल्यावर नववन पुलाचे 
बाींधकाम करण्याबाबत स्थाननक लोकप्रनतननधीींनी हदनाींक १९ नोव्हेंबर, २०१५ रोजी वा 
त्यासुमारास कायदकारी असभयींता, सावदजननक बाींधकाम ववभाग, लातूर याींच्याकड ेननवेदनाद्वारे 
मागणी केली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर पुलाींच े बाींधकाम व रस्त्याची दरुुस्ती करण्याबाबत कोणती कायदवाही 
करण्यात आली आहे वा येत आहे, 
(३) असल्यास, सदर कामास ककती खचद येत असून ही कामे तातडीने करण्याबाबत शासनास 
अजून ककती कालावधी लागणार आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. चांद्रिाांत पाटील (२७-०६-२०१६) :(१) नाही. 
(२), (३) व (४) प्रशन उद्् ावत नाही. 

___________ 
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जळगाांव जजल््यात वावषमि आहदवासी उपयोजना (टीपीसी/ओटीएसपी)  
अांतगमत ननधी पडून असल्याबाबत 

(४१)  ४७९४७ (२९-०४-२०१६).   श्री.चांद्रिाांत सोनावणे (चोपडा), श्री.गुलाबराव पाटील (जळगाव 
रस्ामीण), श्री.किशोर पाटील (पाचोरा) :   सन्माननीय आहदवासी वविास मांत्री पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
(१) शासनातरे् जजल्हा वावषदक आहदवासी उपयोजना (्ीपीसी/ओ्ीएसपी) अींतगदत जागाींव 
जजल््यात सुमारे सहा को्ी ३० लाख रुपये पडून असल्याच ेमाहे जानेवारी, २०१६ मये वा 
त्या दरम्यान ननदशदनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदरचा ननधी माचद अखरेपयतं खचद न ााल्यास हा ननधी व्यपगत होण्याची 
शक्यता आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, हा ननधी अद्यापपयतं खचद न करण्याची कारणे काय आहेत व याींस जबाबदार 
कोणते अतधकारी आहेत, 
(४) असल्यास, याींस जबाबदार असणाऱ्या अतधकाऱ्याींवर कोणती कारवाई केली वा करण्यात 
येत आहे ? 
  

श्री. ववष्ट् णु सवरा (२७-०६-२०१६) :(१) होय, हे खरे आहे. 
(२) हे खरे नाही. 
(३) सदरच्या ननधी खचद करण्याबाबतचे ननयोजन करण्यात आलेले होते.तसेच अींतगदत ५% 
ननधी थे् ग्रामपींचायतीना उपलब्ध करुन देण्यात आलेला आहे. त्यामुाे नमूद करण्यात 
आलेला ननधी माचद, २०१६ अखेर खचद ाालेला आहे. 
(४) प्रशन उद्् ावत नाही. 

___________ 
 

लरीजामणी ते पाांढरिवडा (ता.लरीजामणी, जज.यवतमाळ) या  
मुख्य रस्त्याची लालेली दरुावस्था 

(४२)  ४८१२४ (२९-०४-२०१६).   श्री.सांजजवरेड्डी बोदिुरवार (वणी) :   सन्माननीय सावमजननि 
बाांधिाम (सावमजननि उपक्रम वगळून) मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :-  

(१) ारीजामणी त ेपाींढरकवडा (ता.ारीजामणी, जज.यवतमाा) या मुख्य रस्त्याची ददुदशा ााली 
असून रस्त्यावर हठकहठकाणी खड्ड े पडल्यान े अपघाताींच े प्रमाण वाढले असल्याच े जानेवारी, 
२०१६ मये वा त्या दरम्यान ननदशदनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त रस्त्याची सखोल चौकशी करण्यात आली आहे काय, 
(३) असल्यास, चौकशीचे ननषकषद काय आहेत त्यानुसार सदरहू रस्त्याची तातडीन े दरुुस्ती 
करण्याबाबत शासनान ेकाय कायदवाही केली आहे वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. चांद्रिाांत पाटील (२७-०६-२०१६) : (१) हे खरे नाही. 
(२), (३) व ४) प्रशन उद्् ावत नाही. 

___________ 
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पाथरी (जज.परभणी) तालुक्यातील रस्त्यासाठी नाबाडम योजनेतून रुपये १८ िोटीांचा  
ननधी मांजूर िरुनही रस्त्याच्या िामाांना सुरुवात न िेल्याबाबत 

(४३)  ४८४११ (२९-०४-२०१६).   श्री.ववजय भाांबळे (जजांतूर) :   सन्माननीय सावमजननि 
बाांधिाम (सावमजननि उपक्रम वगळून) मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :-  

(१) पाथरी (जज.परभणी) तालुक्यातील रस्त्यासाठी नाबाडद योजनतेनू रुपये १८ को्ीींचा ननधी 
अथदसींकल्पीय अतधवेशनात मींजरू केला असताींनाही अद्याप रस्त्याींच्या कामाींना सुरुवात 
करण्यात आली नाही, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, त्याची कारणे काय आहेत, 
(३) तसेच सदर रस्त्याींची काम े तातडीन े करणेबाबत शासनान े कोणती कायदवाही केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. चांद्रिाांत पाटील (११-०७-२०१६) :(१) अींशत: खरे आहे. 
(२), (३) व (४) नाबाडद अींतगदत ७ कामे असून त्यापैकय ३ कामे पणूद ााली असून सदर रस्त े
सुजस्थतीत आहेत. सद्य:जस्थतीत प्रगतीत असलेली ३ कामे व नव्याने नाबाडद २१ अींतगदत सन 
२०१६-१७ मये मींजूर एक काम अींदाजपत्रक स्तरावर आहेत. उवदररत कामे प्राधान्यानसुार व 
ननधीच्या उपलब्धतेनुसार पूणद करण्याचे ननयोजन आहे. 

___________ 
  

महाराष्ट्रातील ३८४९ कि.मी. लाांबीच्या राज्य महामागामच े 
राष्ट्रीय महामागामत रुपाांतर िर्याबाबत 

(४४)  ४८६८५ (२९-०४-२०१६).   श्री.असमत लनि (ररसोड) :   सन्माननीय सावमजननि 
बाांधिाम (सावमजननि उपक्रम वगळून) मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :-  

(१) महाराष रातील ३८४९ कक.मी. लाींबीच् या राज् य महामागादचे राषरीत महामागादत रुपाींतर 
करण्याबाबत व या रस्त्याचे रुीं दीकरण करण्यासाठी सल्लागारामार्द त प्रकल्प अहवाल तयार 
करण्यासाठी सावदजननक बाींधकाम (राषरीय महामागद) ववभाग व महाराषर राज्य रस्ते ववकास 
महामींडा याींचमेार्द त सल्लागार ननजशचतीची कायदवाही प्रगतीपथावर आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, ननववदा ननजशचतीची कायदवाही लवकरात लवकर पूणद करण्याबाबत शासनान े
कोणती तातडीची कायदवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) अद्याप, कोणतीच कायदवाही करण्यात आली नसल्यास ववलींबाची कारणे काय आहेत,  
  
श्री. चांद्रिाांत पाटील (२०-०६-२०१६) :(१) होय. 
(२) महाराषर राज्य रस्ते ववकास महामींडााकड े३९३४ कक.मी. लाींबीच्या ३३ रस्त्याच ेसववस्तर 
प्रकल्प अहवाल तयार करण्याच े काम राषरीय महामागद व पररवहन मींत्रालय, नवी हदल्ली 
याींच्याकडून सोपववण्यात आले असून या पकैय २७ रस्ते प्रकल्पाींसाठी सल्लागार नेमण्यात आले 
असून ६ प्रकल्पाींसाठी सल्लागार नेमणुकयची ननववदा प्रकक्रया सुरु आहे. 
(३) प्रशन उद्् ावत नाही. 

___________ 
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ससन् नर पूवम भागातील (जज.नासशि) दहहवाडी, उज् जनी, महाजनपूर या  
गावाांना जोडणारा रस् ता दरुुस् त िर् याबाबत 

  

(४५)  ५०२५० (२९-०४-२०१६).   श्री.नरहरी झलरवाळ (हदांडोरी) :   सन्माननीय सावमजननि 
बाांधिाम (सावमजननि उपक्रम वगळून) मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :-  

(१) ससन्नर पूवद भागातील (जज.नासशक) दहहवाडी, उज्जनी, महाजनपूर या गावाींना जोडणारा 
रहदारीचा रस्ता अनेक वषे दरुुस्ती अभावी दलुदिीत राहहल्याने अिरश: वाहन चालकाींना वाहन 
चालववताना त्रास होवून अनेक अपघात होत आहेत, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, हा रस्ता दरुुस्त करण्याबाबत स्थाननक जनतनेी तसेच लोकप्रनतननधीनी 
सावदजननक बाींधकाम ववभाग, नासशक याींच्याकड े वारींवार ननवेदने व मागणी करुन सुदा 
कोणतीच कायदवाही केली नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल् यास, प्रश न भाग (१) मधील रस् ता तातडीने दरुुस् त करण् याबाबत कोणती कायदवाही 
केली वा करण् यात येत आहे, 
(४) नसल् यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. चांद्रिाांत पाटील (११-०७-२०१६) :(१) हे खरे नाही. 
(२), (३) व (४) प्रशनाींककत रस्त्यापैकय दहहवाडी, उजनी, महाजनपूर या गावाींना जोडणारा रसता 
इजजमा-६८ दजादचा आहे. रस्त्याची लाींबी २०.२०० ककमी आहे. इजजमा - ६८ ते उजनी  व 
दहहवाडी ते महाजनपूर हा रस्ता ग्रामा-९५ दजादचा आहे. दोन्ही रस्ते डाींबरी पषृठभागाच ेआहेत. 
रस्त्याच्या डाींबरी पषृठभागावर पडलेले खड्ड ेडाींबर समश्रीत खडीन ेभरण्यात आले आहेत. तसेच 
रस्त्याच्या काही भागातील आवशयक दरुुस्तीची काम ेमींजुरी, ननधी ननकष व प्राधान्यक्रमानुसार 
होती घेण्याच ेननयोजन आहे. 
      रस्त्यावरुन वाहतकू सुराीत चाल ूआहे. 

___________ 
  

नाांदेड जजल््यातील मुदखेड-भोिर-इस्लामपूर-किनवट-घोटी-अांबाडी-वपांपळगाव त े 
राज्यमागम क्र.१० या रस्त्याच ेिाम अपूणम असल्याबाबत 

  

(४६)  ५१४४० (२९-०४-२०१६).   श्री.प्रदीप नाईि (किनवट) :   सन्माननीय सावमजननि 
बाांधिाम (सावमजननि उपक्रम वगळून) मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) नाींदेड जजल््यातील मुदखेड-भोकर-इस्लामपूर-ककनव्-घो्ी-अींबाडी-वपींपागाव ते राज्यमागद 
क्रमाींक १० या रस्त्यावर पूरहानी अींतगदत नुतनीकरणाचे काम मींजूर असून दीड वषादचा 
कालावधी लो्ूनही माहे जानेवारी, २०१६ अखरे पूणद करण्यात आले नाही, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर रस्त्याच्या कामाबाबत चौकशी केली आहे काय, 
(३) असल्यास, चौकशीत काय आढाून आले व तद्नूसार सदर रस्त्याच ेकाम तातडीन ेपूणद 
करणेबाबत शासनाने कोणती कायदवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. चांद्रिाांत पाटील (२९-०६-२०१६) : (१) होय, अींशत: खरे आहे. 
(२), (३) व (४) पूरहानी कायदक्रम ग्-ई अींतगदत ६ काम ेमींजूर होती. त्यापैकय ५ काम ेपूणद 
असून १ काम प्रगतीत आहे. ननधीच्या उपलब्धतेनुसार काम पूणद करण्याचे ननयोजन आहे. 

___________ 
  

मुांबई-पुणे एक्सप्रेस वे वरील खालापूर (जज.रायगड) टोल प्लालाजवळ  
मलनन:स् सारण प्रक्रीया प्रिल्प उभार्याबाबत 

  

(४७)  ५१५१७ (२९-०४-२०१६).   श्री.सुननल सशांदे (वरळी) :   सन्माननीय सावमजननि बाांधिाम 
(सावमजननि उपक्रम) मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) मुींबई-पुणे एक्सप्रेस वे वरील खालापूर (जज.रायगड) ्ोल प्लाााजवा प्रवाशाींनी खानन 
्ाकलेले खाद्यपदाथद व अन्य कचऱ्याची ववल्हेवा् लावण्यासाठी मलनन:स् सारण प्रक्रयया प्रकल्प 
उभारण्याचा आदेश माहे जानेवारी, २०१६ च्या अींनतम आठवड्यात वा त्या सुमारास राषरीय 
हरीत लवादाने हदला आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, राषरीय हरीत लवादाच्या आदेशान्वये सदर हठकाणी मलनन:सारण प्रक्रयया 
प्रकल्प उभारण्याबाबत शासनाकडून आजतागायत कोणती कायदवाही करण्यात आली वा येत 
आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. एिनाथ सशांदे (०२-०७-२०१६) :(१) होय. 
(२) राषरीय हरीत लवादाच्या आदेशानुसार मलनन:सारण प्रकल्पाची उभारणी करुन हदनाींक 
२१.०४.२०१६ रोजी कायादजन्वत करण्यात आला आहे. 
(३) प्रशन उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

राज्यात वन अधधिार िायद्याची अांमलबजावणी बांद िर्याबाबत 
  

(४८)  ५१५९९ (०७-०५-२०१६).   श्री.सुरेश (राजूमामा) भोळे (जळगाव शहर), श्री.सांजय साविारे 
(भुसावळ) :   सन्माननीय आहदवासी वविास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) नन वषादपूवती  अजस्तत्वात आलेल्या वन अतधकार कायद्याची अींमलबजावणी हदनाींक ३१ 
डडसेंबर, २०१५ पासून बींद करण्यात आली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, शासन दरबारी आहदवासीींच ेदाव ेप्रलींत्रबत व ननणदयाच्या प्रनतिेत आहेत, हे खरे 
आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त बाब १ व २ नूसार चौकशी करण्यात आली आहे काय, 
(४) असल्यास, चौकशीच्या अनषुींगाने प्रलींत्रबत दावे तात्काा ननकाली काढण्याबाबत शासन 
काय कायदवाही करणार आहे वा करण्यात आली आहे, 
(५) नसल्यास, कायदवाहीस होणाऱ्या ववलींबाची सवदसाधारण कारणे काय आहेत ? 
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श्री. ववष्ट् णु सवरा (२०-०६-२०१६) :(१) व (२) हे खरे नाही. 
(३) व (४) वनहक्क कायद्याींतगदत दाखल दाव्याींच्या असभलेखावरील जजल्हास्तरीय ससमतीचा 
ननणदय अींनतम असून त्यानुसार वनहक्क दाव्याबाबतची प्रलींत्रबत प्रकरणे ननकाली काढण्याबाबत 
जजल्हातधकारी तथा अयि, जजल्हास्तरीय वनहक्क ससमती याींना सूचना देण्यात आल्या 
आहेत.  तसेच प्रलींत्रबत प्रकरणे ननकाली काढण्याबाबत वाेोवेाी शासनामार्द त आढावा घेण्यात 
येत आहे. 
(५) प्रश्र उद्् ावत नाही. 

___________ 
 

आांबेगाव (जज.पुणे) तालुक्यातील वपांपळगाव त ेगव् हाळीमळा  
रस् ताचे िाम प्रलांबबत असल्याबाबत 

  

(४९)  ५१९७९ (२५-०४-२०१६).   श्री.हदलीप वळस-ेपाटील (आांबेगाव), श्री.जजतेंद्र आव् हाड (मुांब्रा 
िळवा) :   सन्माननीय सावमजननि बाांधिाम (सावमजननि उपक्रम वगळून) मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) आींबेगाव (जज.पुणे) तालुक्यातील मींचर-ननरगुडसर रस् त् यावरील वपींपागाव ते गव् हााीमाा 
या सुमारे २ कक.मी. लाींबीच् या रस् त् याच् या कामासाठी ९० लाख रुपयाींचा ननधी मींजूर असतानाही 
या कामाचे े्ंडर भरणारा ठेकेदार काम परवडत नसल् याचे साींगून काम करण् यास ्ााा्ाा 
करत आहे, हे खरे आहे काय,  
(२) असल् यास, मींचर-ननरगुडसर रस् त् यावरील चाींडोली र्ा्ा त े बलेसरवाडी या रस् त् याच ेकाम 
गेल् या अनेक वषादपासून ाालेले नसल् याने रस् त् यावर सवदत्र खड्ड ेपडले असून प्रवाशाींची गैरसोय 
होत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी चौकशी केली आहे काय व त्यात काय आढाून आले,  
(४) असल् यास, चौकशीनुसार शासनान े रस् त् याींच् या दरुुस् तीबाबत कोणती कायदवाही केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(५) नसल् यास , ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. चांद्रिाांत पाटील (११-०७-२०१६) :(१) हे खरे नाही. 
     वपींपागाींव ते गव्हाींाीमाा हा रस्ता २.०० कक.मी. लाींबीचा असून रस्त्याच्या दरुुस्तीच े
मींजूर काम सींबींतधत ठेकेदारानी पणूद केले आहे. 
(२) प्रशन उद्् ावत नाही. 
      प्रशनाींककत रस्त्यापैकय वपींपागाव ते बलेसर वाडी ही ५.०० कक.मी. लाींबी प्रजजमा क्र. १३ 
चा भाग आहे. या लाींबीतील रस्त्यावरील खड्ड ेभरण्यात आले आहेत. चाींडोली र्ा्ा (तुकानाका 
चौक) त ेबेलसर वाडी हा ७.०० कक.मी. लाींबीचा रस्ता असनू यापकैय चाींडोली र्ा्ा (तुकानाका 
चौक) ते गव्हााी माा ही २.०० कक.मी. लाींबी इ.जज.मा. २४ चा भाग आहे. ही लाींबी जजल्हा 
पररषद बाींधकाम (उत्तर) ववभाग पुणे याींच्या अखत्यारीत आहे. गव्हााी माा त ेबेलसर वाडी 
ही लाींबी ५ कक.मी. असून प्रजजमा १३ चा भाग आहे. हा रस्ता सावदजननक बाींधकाम 
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ववभागाच्या अखत्यारीत आहे. या रस्त्यावरुन वाहतूक सुराीत सुरु आहे. या रस्त्याींवरील काही 
भागात करावयाच्या दरुुस्तीची कामे मींजूरी, ननधी, ननकष व प्राधन्यक्रमानुसार हाती घेण्याचे 
ननयेाजन आहे. 
(३), (४), (५) प्रशन उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

जालना जजल््यातील सावमजननि बाांधिाम ववभागाच्या िायमिारी  
असभयांत् याववरुध् द शासनान ेिारवाई िर् याबाबत 

  

(५०)  ५२५६१ (२९-०४-२०१६).   श्री.अजुमन खोतिर (जालना) :   सन्माननीय सावमजननि 
बाांधिाम (सावमजननि उपक्रम वगळून) मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :-  

(१) जालना जजल््यातील सावदजननक बाींधकाम ववभागाच्या कायदकारी 
असभयींत् याववरु द शासनान ेकारवाई करण् याबाबतचा प्रस् ताव माहे रे्ब्रुवारी, २०१६ च् या सुमारास 
शासनास सादर केला आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल् यास, सावदजननक ववभागाच् या कायदकारी असभयींत् याींनी कोणत् या कतदव् यात कसूर 
केल् याबाबत ही कारवाई करण् यात येणार आहे, 
(३) असल् यास, त् याींचेवर कोणती कारवाई केली वा करण् यात येत आहे, 
(४) नसल् यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. चांद्रिाांत पाटील (१४-०७-२०१६) : (१) होय. 
(२) व (३) जालना जजल््यातील हट्टा-ताणी-सशवनगीरी रस्त्याच्या कामात ाालेल्या 
अननयसमततेच्या अनुषींगाने सींबींतधत जबाबदार अतधका-याींववरुद हदनाींक २/५/२०१६ रोजीच्या 
शासन आदेशान्वये ववभागीय चौकशीची कायदवाही सुरु करण्यात आली आहे. 
(४) प्रशन उद्् ावत नाही. 

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

महाराष्ट्र ववधानसभा. 

  
_________________________ 
शासकयय मयवतती  मुद्रणालय, मुींबई. 


