
महाराष्ट्र विधानसभा 
पहहले अधधिेशन, २०१६ 
--------------------------------------------- 

ताराांकित प्रश्नोत्तराांची यादी 
  

सोमिार, हदनाांि ११ एवप्रल, २०१६ / चैत्र २२, १९३८ ( शिे ) 
  
(१) सहिार, पणन आणण िस्त्त्रोद्योग, सािवजननि 

बाांधिाम (सािवजननि उपक्रम िगळून) मांत्री 

 

 याांचे प्रभारी विभाग 
(२) आहदिासी वििास मांत्री 
(३) उद्योग मांत्री 
(४) सािवजननि बाांधिाम (सािवजननि उपक्रम) मांत्री 
(५) सामाजजि न्याय आणण विशषे सहाय्य मांत्री 

  
------------------------------------- 

प्रश्नाांची एिूण सांख्या - १४ 
------------------------------------- 

  
दौंड तालुक् यातील (जजुपुणे) रा य मागव क्रु ६८ ि इतर  

प्रमुख जजल् हा मागाीची लालेली दरुािस्त्  ा 
  

(१) *  ५३३००   श्रीुराहूल िुल (दौंड) :   सन्माननीय सािवजननि बाांधिाम 
(सािवजननि उपक्रम िगळून) मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) वाघोली–राहू-पारगाव-हातवळण-गार-सोनवडी- दौंड (रा.मा. ६८), आलेगाव-
मलठण रस्ता प्रजीमा ८१, मलठण-राजेगाव-भिगवण स््ेशन रस्ता प्रजीमा ७९, 
खु् बाव-पप ींपळगाव-खामगाव रस्ता प्रजीमा ९५ (ता. दौंड, जज.पुणे) या रस्तयाींची 
दरुावस्था झाली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर रस्तयाींची सुधारणा कें द्रीय मागग ननधीतनू करण्याबाबत 
स्थाननक लोकप्रनतननधीींनी मा. मुख्यमींत्री व मा. सावगजननक बाींधकाम मींत्री याींना 
वारींवार ननवेदन देऊनही रस्तयाच्या कामास मींजुरी भमळाली नाही, हे खरे आहे 
काय, 
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(३) असल्यास, हा रस्ता कें द्रीय मागग ननधीतनू करण्याबाबत शासनाने काय 
कायगवाही केली वा करण् यात येत आहे,  
(४) नसल्यास, पवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्रीु चांद्रिाांत पाटील : (१) अींशत: खरे आहे. 
     पवषयाींककत रस्तयावरुन वाळू वाहतूक व ऊस वाहतकू मोठया प्रमाणात होत 
असल्यामुळे काही लाींबीमधील रस्ते क्षनत्रसस्त झाले आहेत. 
(२) अींशत: खरे आहे. 
      ननवेदन प्राप्त झाले आहे. प्रशनाींककत ४ रस्तयाींपकैी वाघोली-राहू-पारगाव-
हातवळण-गार-सोनवडी-दौंड (रा.मा. ६८) या रस्तयाच्या दरुुस्तीचे काम कें द्रीय 
मागग ननधीमधनू करण्यासाठी मींजूरी भमळालेली आहे. 
(३) प्रशनामध्ये नमूद इतर रस्तयाींच्या क्षनत्रसस्त लाींबीपकैी काही लाींबीमध्ये इतर 
पवपवध योजनाींमधनू दरुुस्ती, मजबतुीकरण करण्याची कामे प्रगतीत आहेत तर 
उवगरीत लाींबीमधील रस्तयाींची दरुुस्ती व मजबतुीकरण ननधी, ननकष व 
प्राथम्यक्रमाने हाती घेण्याचे ननयोजन आहे. 
(४) प्रशन उद् ावत नाही. 

----------------- 
  

लोटे-घाणेखुांट ते िोतिली (ताुखेड, जजुरत् नाधगरी) या रस्त्त्यािरील  
डाांबरीिरणाचे िाम ननिृष्ट्ट दजावचे लाल्याबाबत 

  

(२) *  ५३२५०   श्रीुसांजय िदम (दापोली) :   सन्माननीय सािवजननि 
बाांधिाम (सािवजननि उपक्रम िगळून) मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील 
काय :- 
  

(१) खेड तालुक्यातील (जज.रतनागगरी) लो्े-घाणेखुी्ं  ते कोतवली या रस्तयावरील 
डाींबरीकरणाचे काम अतयींत ननकृष् दजागचे झाले असून सदर कामाचे अींदाजपत्रक 
४० लाखाचे असून अवघ्या एका ददवसात डाींबरभमश्रीत खडी उखडून वर आल्याने 
ठेकेदाराच्या कामाबाबत नागररकाींनी सींताप व्यक्त करून या रस्तयावर रास्तारोको 
करण्याचा इशारा ददला आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय 
आढळून आले, 
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(३) असल्यास, चौकशीनुसार सींबींगधत ठेकेदाराींवर शासनाने कोणती कारवाई केली 
वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, पवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्रीु चांद्रिाांत पाटील : (१) नाही. 
(२) प्रशन उद् ावत नाही. 
(३) प्रशन उद् ावत नाही. 
(४) प्रशन उद् ावत नाही. 

----------------- 
  

मलिापूर (जजुबुलढाणा) ये ील प्रमुख जजल् हा मागव क्रु१२  
 जागोजागी नादरुुस्त्त असल्याबाबत 

  

(३) *  ४८५२३   श्रीुचनैसुख सांचेती (मलिापूर) :   सन्माननीय सािवजननि 
बाांधिाम (सािवजननि उपक्रम िगळून) मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील 
काय :- 
  

(१) मलकापूर (जज.बुलढाणा) येथील दाताळा - उमाळी - वरखेड प्रजीमा १२ 
यातील कक.मी. २९/५०० ते ३२/५०० (जवळा बाजार ते तरवाडी फा्ा) मागग हा 
एकूण ३ कक.मी. लाींबीचा रस्ता जागोजागी नादरुुस्त असून या रस्तयावरून 
दचुाकी, चारचाकी वाहन धारकाींना तसेच सवगसामान्य शेतकरी व ्रसामस्थाींना 
आवागमन करणे अतयींत गैरसोईचे झाले असल्याची बाब माहे फेब्रवुारी, २०१६ 
मध्ये ननदशगनास आली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर रस्तयाचे डाींबरीकरण करणे अतयींत गरजेचे आहे, हे ही खरे 
आहे काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त रस्तयाच्या डाींबरीकरणासाठी १२० लक्ष रुपयाींच्या ननधीची 
आवशयकता असून याबाबत स्थाननक लोकप्रनतननधी याींनी वेळोवेळी मा.कायगकारी 
अभियींता, सावगजननक बाींधकाम पविाग खामगाव याींना सूगचत केले आहे, हे ही 
खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, याबाबत शासनाने काय कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
नसल्यास, पवलींबाची कारणे काय आहेत ?  
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श्रीु चांद्रिाांत पाटील : (१) हे अींशत: खरे आहे. 
     पवषयाींककत रस्तयावरील नादरुुस्त लाींबीतील खड्ड ेडाींबराने िरण्यात येऊन, 
रस्ता वाहतूकीस सुजस्थतीत ठेवण्यात आला आहे.  तथापी सदर लाींबीमधील 
रस्तयाचे मजबतुीकरण व डाींबरीकरण करण्याची आवशयकता आहे. 
(२) व (३) होय. 
(४) ननधी, ननकष व मींजूरीच्या अगधन राहून सदर रस्ता दरुुस्तीचे काम हाती 
घेण्याचे ननयोजन आहे. 

----------------- 
  

डोंबबिली एमआयडीसी भागातील हस्त्ताांतरण शुल्िामध्ये  
िेलेली िाढ मागे घेण्याबाबत 

  

(४) *  ४१९६५   श्रीुजजतेंद्र आव् हाड (मुांरा ा िळिा), श्रीुपाांडुरांग बरोरा (शहापूर), 
श्रीुमिरांद जाधि-पाटील (िाई), श्रीुहसन मुश्रीफ (िागल), श्रीुजयांत पाटील 
(इस्त्लामपूर), श्रीुशशशिाांत शशांदे (िोरेगाि), श्रीुसुरेश लाड (िजवत) :   
सन्माननीय उद्योग मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) शासनाने डोंबबवली एमआयडीसी िागातील हस्ताींतरण शुल्कामध्ये केलेली 
वाढ लवकर मागे घेण्याची मागणी एमआयडीसीतील रदहवाशाींनी मा. उदयोग मींत्री 
याींचेकड ेददनाींक २४ जानेवारी, २०१६ रोजी वा तयासुमारास केलेली आहे, हे खरे 
आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रशन िाग (१) मधील प्रकरणी रदहवाशाींनी केलेल्या 
मागणीचे थोडक्यात स्वरुप काय आहे व तयानूसार पढेु कोणती कायगवाही केली 
वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, पवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

श्रीुसुभाष देसाई : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) डोंबबवली औदयोगगक क्षते्रातील ननवासी िूखींड हस्ताींतरणाकरीता आकारण्यात 
आलेल्या हस्ताींतरण शुल्काची रक्कम कमी करण्यासींबींधीचे ननवेदन प्राप्त झाले 
आहे. तसेच हस्ताींतरण शुल्क कमी करण्यासींबींधीची बाब ही धोरणातमक 
असल्यामुळे सदर प्रस्ताव महामींडळाच्या सींचालक मींडळासमोर सादर करण्यात 
येत आहे. 
(३) प्रशन उद् ावत नाही. 

----------------- 
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शसांदी (रेल्िे) उपबाजारपेठेच्या माध्यमातनू खरेदी िेलेल्या िापसाच्या  
चुिाऱ्याचे पैसे शेति-याांना देण् यात आले नसल् याबाबत 

  

(५) *  ५३४२४   श्रीुनानाजी शामिुळे (चांद्रपूर) :   सन्माननीय पणन मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) भसींदी (रेल्वे) (ता.सेलू, जज.वधाग) येथील उपबाजारपेठेच्या माध्यमातून खरेदी 
केलेल्या कापसाच्या चुकाऱ्याचे सुमारे आठ को्ी रूपये तब्बल एक वषागचा 
कालावधी लो्ुनसुद्धा शेतकऱ्याींना देण्यात आले नसल्याचे माहे फेब्रुवारी, २०१६ 
च्या पदहल्या आठवडयात वा तया दरम्यान ननदशगनास आले आहे, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्यास, उक्त शतेकऱ्याींनी कापसाचे पैसे भमळत नसल्यामुळे कापूस 
व्यापाऱ्यासह बाजार सभमती प्रशासकाींपवरूध्द सेलू पोभलस स््ेशन मध्ये कफयागद 
नोंदपवली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
(४) असल्यास, चौकशीत काय आढळून आले व तयानषुींगाने उक्त जजल््यातील 
शेतकऱ्याींना पवकलेल्या कापसाचे पैसे देण्यासींदिागत कोणती कायगवाही केली वा 
करण्यात आली आहे तसेच एक वषागपासून थककत असलेल् या रकमेवर व्याज 
देण्यात येणार आहे काय, 
(५) नसल्यास, पवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्रीु चांद्रिाांत पाटील : (१) व (२) होय.  साधारणत: ४०० शेतकऱ्याींचे रु.८ को्ीींचे 
चुकारे प्राप्त न झाल्याच् या तक्रारी प्राप्त झाल्या आहेत.  यासींदिागत पोभलस 
स््ेशन सेलू येथे अपराध क्र. १००/१५ दद. २०.०७.२०१५ नसुार गुन्हा दाखल आहे. 
(३), (४) व (५) शेतकऱ्याींना तयाींच्या शेतमालाचे पसेै भमळत नसल्यामुळे तयाींनी 
व बाजार सभमतीने केलेल्या अजागवर जजल्हा उपननबींधक, सहकारी सींस्था, वधाग 
याींनी पणन अगधननयम, १९६३ खालील ननयम ११९ नुसार न्यायागधकारी नेमणकू 
केली. न्यायागधकरणाची आपली कायगवाही पूणग करुन रु. ६.२३ को्ीचा वसुली 
दाखला ददलेला आहे.  सदर दाखल्याप्रमाणे महसूल पविागाकडून वसुलीसाठी  
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पुढील कायगवाही  सुरु आहे. तयानुसार दद. १२.०४.२०१६ रोजी थकबाकीदाराींच्या 
मालमततेचा भललाव आयोजजत करण्यात आलेला आहे.  तयाचप्रमाणे बाजार 
सभमतीकडून काही चुका ककीं वा अननयभमतता झाली आहे ककीं वा कसे हे 
तपासण्यासाठी कलम ४० खाली चौकशीचे आदेश देण्यात आले असून चौकशी 
अींनतम ्प्प् यात आहे. 

----------------- 
  

मुांबई-पुणे द्रतुगती मागाविरील टोल िसूलीत  
आयआरबीने िेलेल्या गैरव्यिहाराबाबत 

  

(६) *  ४०४०३   श्रीुराधािृष्ट् ण विखे-पाटील (शशडी) :   सन्माननीय सािवजननि 
बाांधिाम (सािवजननि उपक्रम) मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) मुींबई-पुणे द्रतुगती मागागवर आयआरबी कीं पनी व रस्ते पवकास महामींडळ 
याींच्यात झालेल्या करारानुसार सन २००४ ते सन २००५ या कालावधीत मुींबई-पुणे 
द्रतुगती मागागवरुन वषागकाठी केवळ २१ हजार ५४१ वाहने प्रवेश करतात असे 
दिन ांक ९ सप् े्ंबर, २०१५ रोजीच्या सुमारास आयआरबी व रस्ते पवकास 
महामींडळाच्या सींकेतस्थळावर ननदशगनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर करारात दरवषागला केवळ पाच ्क्के वाहनाींची सींख्या वाढ 
होणे अपेक्षक्षत धरण्यात येऊन, तयानुसार २०१४-१५ वषागत या द्रतूगती मागागवरुन 
३६ हजार ७६६ वाहनाींनी प्रवेश केला, असे गहृीत धरण्यात येऊन दर मदहन्याला 
केवळ ३ हजार ६३ वाहनाींनी म्हणजेच प्रनतददन केवळ १०२ वाहनेच या मागागवरुन 
ये-जा करतात असा ननषकषग काढण्यात आला, हे खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, मुींबई-पुणे द्रतूगती मागागवरुन दररोज लाखो वाहने ये-जा करत 
असल्याचे वाहतकू पोलीसाींच्या अहवालात नमूद करण्यात आले असताना 
आयआरबी कीं पनीने व एमएसआरडीसीने राज्यातील जनतेला अींधारात ठेवनू 
बनाव् आकडवेारी साींगून लोकाींची लू् चालपवली आहे, हे खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, या प्रकरणी शासनाने अगधक चौकशी केली आहे काय, असल्यास, 
चौकशीत काय आढळून आले व तयानुसार राज्यातील जनतेची गेली १०-१५ वषे 
लू् करणाऱ्या आयआरबी कीं पनीवर कोणती कारवाई केली आहे वा करण्यात येत 
आहे, 
(५) नसल्य स, विलांब ची क रणे क य आहेत ? 
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श्रीु एिना  शशांदे : (१) व (२) हे खरे नाही. 
सन २००४ मध्ये कराराचे वेळी कीं त्रा्दाराने दररोज सरासरी एकूण २१५४१ वाहने 
द्रतुगती मागागवर प्रवास करतील असा अींदाज ददला होता. तयानुसार सदरहू 
आकडवेारी वापषगक नसून दरददवशीची आहे. 
(३) हे खरे नाही. 
(४) व (५) प्रशन उद् ावत नाही. 

----------------- 
  

चािण औद्योधगि क्षेत्र टप्पा क्रु २ अांतगवत शतेिऱ्याांना  
परतािा भूखांड शमळणेबाबत 

  

(७) *  ५३२१४   श्रीुसुरेश गोरे (खेड आळांदी) :   सन्माननीय उद्योग मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) चाकण औदयोगगक क्षेत्र ्प्पा क्र. २ अींतगगत शतेकऱ्याींना महाराषर 
औदयोगगक पवकास महामींडळ अगधकाऱ्याींच्या हलगजीपणामुळे १५% परतावा 
रक्कम कापून न घेता पणूग रक्कम शेतकऱ्याींच्या खातयात जमा करण्यात 
आल्याने अदयाप तयाींस १५% परतावा िूखींड देण्यात आलेला नसल्याचे       
माहे जानेवारी, २०१६ मध्ये वा तयादरम्यान ननदशगनास आले आहे, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्यास, ६० शतेकऱ्याींनी १५% रक्कम िरून घेऊन परतावा िूखींड 
भमळणेकररता व २ व्यक्तीींनी ननवासी परतावा भमळणेकररता वयैजक्तक अजग 
प्रादेभशक अगधकारी, पुणे याींचेकड ेकेलेला आहे, हे दह खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सदर शतेकऱ्याींची १५% रक्कम िरून घेऊन परतावा देण्याबाबत 
शासनाने काय कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलांब ची कारणे काय आहेत ? 
 

श्रीुसुभाष देसाई : (१) चाकण औदयोगगक क्षेत्र ्प्पा क्र. २ च्या िूसींपादनासाठी 
उपजजल्हागधकारी तथा पवशेष िूसींपादन अगधकारी क्र. (१३), (२२) व उपपविागीय 
अगधकारी, खेड याींच्या माफग त प्रकल्प्रसस्त शेतकऱ्याींना नुकसान िरपाईचे वा्प 
व १५% परतावा रक्कम वजाव् करण्याची कायगवाही करण्यात आली आहे. तसेच 
१५% परतावा रक्कम पवहीत मुदतीत न िरलेल्या शेतकऱ्याींना परतावा िूखींड 
देण्यात आलेला नाही. 
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(२) १५% परतावा रक्कम कपात न केलेल्या व पवहीत मुदतीत अजग सादर न 
केलेल्या ६० शेतकऱ्याींनी १५% परतावा िूखींड भमळण्याकररता व २ शेतकऱ्याींनी 
ननवासी िूखींड परतावा भमळण्याकररता अजग सादर केले आहेत. 
(३) महाराषर औदयोगगक पवकास महामींडळाने दद. २३/९/२०१५ रोजी प्रस्ततु 
प्रकरणाच्या अनुषींगाने ज्या शेतकऱ्याींच्या नकुसान िरपाईच्या रक्कमेतनू १५% 
परतावा वजाव् करण्यात आलेली नाही व ज्याींच्यामाफग त ननवाडा झाल्यानींतर २ 
वषागत व दद.१/०१/२०१३ ते ३१/१२/२०१३ या एका वषागसाठी देण्यात आलेल्या 
पवशेष मुदतीत अजग प्राप्त झालेले नसतील असे िूपपडीत १५% परतावा िूखींड 
भमळण्यास अपात्र असतील व तयाींचे अजग प्राप्त झाल्यास तयाचा पवचार करण्यात 
येवनू नये, असा धोरणातमक ननणगय घेण्यात आलेला आहे. 
       तयानुसार ६० शेतकऱ्यापकैी ४५ शेतकऱ्याींचे अजग दद. ३१/१२/२०१३ च्या 
मुदतीनींतर प्राप्त झालेले आहेत. तसेच १५%  परतावा रक्कम मुदतीत न 
िरल्याने तयाींना १५% परतावा िूखींड देय होत नाही. उवगररत, १५ अजगदाराींनी 
कागदपत्राींची पतूगता केली नसल्यामुळे तयाींचे अजग प्रलींबबत ठेवण्यात आले असून, 
कागदपत्राींची पतूगता झाल्यावर तयावर ननणगय घेण्यात येणार आहे. 
     ननवासी िूखींडाबाबत २ व्यक्तीींनी अनतररक्त िूखींड भमळण्याबाबत मागणी 
केलेली आहे. तथापप, अनतररक्त िूखींड देण्यासींदिागत महाराषर औदयोगगक 
पवकास महामींडळाचे कोणतेही धोरण नसल्यामुळै प्रादेभशक अगधकारी, पुणे याींनी 
तयाींचा प्रस्ताव मुख्यालयास सादर केला असता. महाराषर औदयोगगक पवकास 
महामींडळ, मुींबई (मुख्यालय) याींनी प्रस्ततु प्रकरणी महामींडळातफे धोरण ननजशचत 
झाल्यानींतर कायगवाही करण्यात येणार आहे. 
(४) प्रशन उद् ावत नाही. 
 

----------------- 
 

पनिेल (जजु रायगड) ये ील अनदुाननत आहदिासी आश्रमशाळेतील  
विद्यार्थयाीना मुलभूत सोयी-सुविधा शमळत नसल्याबाबत 

  

(८) *  ४८६२३   श्रीुअब ू आजमी (मानखदूव शशिाजीनगर) :   सन्माननीय 
आहदिासी वििास मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) पनवेल (जज.रायगड) येथील अनदुाननत आददवासी आश्रमशाळेतील 
पवदयार्थयाांना राज्य शासनाच्या २०११ च्या ननणगयाप्रमाणे मुलिूत सोयी-सुपवधा 
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भमळत नसल्याच्या ननषेधाथग तसेच याची चौकशी करण्याच्या मागणीसाठी 
आश्रमशाळेतील पवदयार्थयाांबरोबर सामाजजक सींघ्ना याींनी ददनाींक १ सप् े्ंबर, 
२०१५ पासून तीन ददवस सुरु असलेल्या आींदोलनाला पाठीींबा ददला होता, हे खरे 
आहे काय, 
(२) असल्यास, प्रशन िाग (१) मधील प्रकरणाची सखोल चौकशी करण्यात आली 
आहे काय, तयात काय आढळून आले, 
(३) तयानुसार या आददवासी आश्रमशाळेतील पवदयार्थयाांना सुपवधा पुरपवण्यात 
आल्या आहेत काय,  
(४) नसल्यास, पवलींबाची कारणे काय आहेत ?   
  
श्रीु विष्ट् ण ुसिरा : (१) पेण प्रकल्पाच्या कायगक्षेत्रातील अनुदाननत आश्रमशाळेतील 
पवदयार्थयाांनी सोयी सुपवधा भमळत नसल्याच्या ननषेधाथग उपोषण वा आींदोलन 
केल्याची बाब ननदशगनास आलेली नाही. 
     तथापप, आददवासी मुलाींचे शासकीय वसतीगहृ, कोळवाडी, पनवेल व 
आददवासी मुलाींचे शासकीय वसतीगहृ, खाींदा कॉलनी, पनवेल येथील पवदयार्थयाांनी 
तसेच आददवासी मुलीींचे शासकीय वसतीगहृ, पनवेल येथील पवदयाथीनीींनी 
पविागाच्या दद.११.११.२०११ च्या शासन ननणगयाप्रमाणे सोयी सुपवधा भमळत 
नसल्याबाबत दद.३०.०८.२०१५ ते दद.०३.०९.२०१५ या कालावधीत उपोषण केले 
होते. सदर उपोषणास सामाजजक सींघ्ना याींनी पाठीींबा ददल्याबाबतचे लेखी 
ननवेदन प्राप्त नाही. 
(२) व (३) पवदयार्थयाांच्या मागणीच्या अनुषींगाने आददवासी मुलाींचे शासकीय 
वसतीगहृ, कोळवाडी, पनवेल व आददवासी मुलाींचे शासकीय वसतीगहृ, खाींदा 
कॉलनी, पनवेल येथील प्रवेभशत एकूण ३२५ पवदयार्थयाांना शासन ननणगयानुसार 
माचग, २०१६ पयांतचा ननवागह ितता, स्वच्छता ितता, स््ेशनरी, द्.व्ही., वॉ्र 
कुलर, बेडीींग, सींगणक, शैक्षणणक सादहतय इतयादीींचा परुवठा करण्यात आलेला 
आहे. 
(४) प्रशन उद् ावत नाही. 
 

----------------- 
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इचलिरांजी (जजुिोल् हापूर) ये ील सांजय गाांधी ननराधार  
योजनेतील प्रिरणे प्रलांबबत असल्याबाबत 

  

(९) *  ४८१००   डॉुसुजजत शमणचेिर (हातिणांगले) :   सन्माननीय विशषे 
सहाय्य मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) इचलकरींजी (जज.कोल् हापरू) येथील सींजय गाींधी ननराधार योजनेतील सुमारे 
पाचशेहून अगधक प्रकरणे एक वषागहून अगधक काळापासून प्रलींबबत आहेत, हे खरे 
आहे काय, 
(२) असल्यास, या बाबत माहे माचग, २०१५ मध्ये वा तयादरम्यान प्राींत 
अगधकाऱ्याींची बठैक होऊनही आतापयांत या प्रकरणासींदिागत कोणताच ननणगय 
घेतला नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(३) तसेच या प्रकरणासींदिागत तातडीने ननणगय घेण्यासींदिागत शासनाने कोणती 
कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, पवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्रीु राजिुमार बडोले : (१) नाही. 
(२) नाही. 
(३) प्राींत अगधकारी इचलकरींजी याींनी दद.२६.०३.२०१५ रोजी तसेच नव्याने 
ननयुक्त सींजय गाींधी ननराधार अनदुान योजना सभमतीनेदेखील दद. ०९.१०.२०१५ 
रोजी बैठक घेऊन प्राप्त प्रकरणावर ननणगय घेतला आहे. 
(४) प्रशन उद् ावत नाही. 
 

----------------- 
  

मोहाडी (जजुभांडारा) तालुक्यातील रोहा-मुांढरी मागाविर िनैगांगा नदीिर मांजूर 
असलेल् या पुलाांचे बाांधिामास विलांब होत असल् याबाबत 

  

(१०) *  ४७५९४   श्रीुचरण िाघमारे (तुमसर), श्रीुरामचांद्र अिसरे (भांडारा), 
श्रीुसांजय पुराम (आमगाि) :   सन्माननीय सािवजननि बाांधिाम (सािवजननि 
उपक्रम िगळून) मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) मोहाडी तालुक्यातील (जज.िींडारा) रोहा-मुींढरी मागागवर वैनगींगा नदीवर मींजूर 
असलेल् या पुलाींचे बाींधकामाच् या जमीन सींपादनाच् या कायगवाहीस पवलींब होत 
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असल् याबाबत माहे फेब्रुवारी, २०१६ मध् ये वा तया दरम्यान ननदशगनास आले आहे, 
हे खरे आहे काय, 
(२) असल् यास, सदर प्रकरणाची चौकशी करण् यात आली आहे काय,  
(३) असल् यास, चौकशीनुसार शासनाने कोणती कायगवाही केली वा करण् यात येत 
आहे, 
(४) नसल् यास, पवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

श्रीु चांद्रिाांत पाटील : (१) नाही. 
     प्रशनाींककत पुलाच्या जोडरस्तयाच्या आवशयक जभमनीचे िूसींपादन 
करण्यासाठी रु. ६५ लक्ष रक्कम अथगसींकल्प २०१५-१६ मध्ये समापवष् करण्यात 
आली असून िूसींपादन करण्याची कायगवाही पूलाची आखणी मींजूर झाल्यावर हाती 
घेऊन पूणग करण्याचे ननयोजन आहे. 
(२) प्रशन उद् ावत नाही. 
(३) प्रशन उद् ावत नाही. 
(४) प्रशन उद् ावत नाही. 

----------------- 
  

पुणे जजल् ्यातील एमआयडीसी आांबी, िडगाि या  
रस्त्त्याची लालेली दरुािस्त् ा  

  

(११) *  ४१७६२   श्रीुसांजय (बाळा) भेगड े (मािळ) :   सन्माननीय उद्योग 
मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) पुणे जजल््यातील एमआयडीसी आींबी, वडगाव रस्तयाची दरुावस्था झाली 
असून तयामुळे रस्तयावर अपघात होत आहेत, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सन २०१३ मध्ये एमआयडीसीने हा रस्ता सावगजननक बाींधकाम 
खातयाकड े वगग केला तेव्हापासूनच या रस्तयाच्या देखिाल आणण दरुुस्तीकड े
सींबगधत पविागाचे दलुगक्ष होत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, पवदयाथी, दगु्ध व्यावसानयक, कामगार, शेतकरी, आदीींची या 
रस्तयावरून मोठ्या प्रमाणात ये जा सुरु असल्याने सावगजननक बाींधकाम 
पविागाकडून तातपुरतया स्वरुपात डागडुजी केली जाते मात्र कामाींचा दजाग ननकृष् 
असल्याने काही ददवसातच रस्तयाची दरु वस्था होत आहे हे ही खरे आहे काय, 
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(४) असल्यास, रस्तयाच्या दरुुस्तीसाठी ननधीची उपलब्धता करण्यात येऊन 
दरुुस्तीचे काम केव्हा पूणग करण्यात येणार आहे, नसल्यास पवलींबाची कारणे काय 
आहेत ? 
श्रीु सुभाष देसाई : (१) आींबी, वडगाव येथील रस् त यावर जड वाहनाींची वाहतूक 
वाढल् यामुळे रस् त यावर अपघाताच् या काही घ्ना घडल् याने ननदशगनास आले आहे. 
(२) महाराष र औदयोगगक पवकास महामींडळाने सन २०१२ साली तळेगाव, चाकण 
बा्य वळण मागागसाठी सदर रस् त याच् या ताबा सावगजननक बाींधकाम पविागास 
ददला होता. तथापप सावगजननक बाींधकाम पविागाने सदर रस् त याची डागडूजी व 
दरुुस् ती केल् याचे आढळून आले नाही. 
(३) महाराष र औदयोगगक पवकास महामींडळाने जुलै २०१४ साली पनु् हा सदर 
रस् त याचा ताबा घेऊन रस् त याची तात पुरत या स् वरुपात डागडूजी व खड्ड ेदरुुस् तीचे 
काम हाती घेतले होते. तथापप सदर रस् त यावर जड वाहनाींच् या वाहतकूीचे प्रमाण 
जास् त  असल् यामुळे रस् ते वारींवार खराब होत असल् यामुळे ननदशगनास आले आहे. 
(४) महाराष र  औदयोगगक पवकास महामींडळाने सदर रस् त याचे मजबुती करण् याचे 
काम करण् यासाठी रु.१७०५.०९ लक्ष इतक् या ककीं मतीची ननपवदा मींजूर केली असून 
लवकरच रस् त याचे काम सुरु करण् यात येणार आहे. तसेच सदर रस् त याचे काम 
पूणग करण् याच् या कालावधी ९ मदहने इतका असून सदर काम डडसेंबर, २०१६ 
पयांत पूणग करण् याचे ननयोजन आहे. 

----------------- 
  

ठाणे शहरातील घोडबांदर रोडिर िापूरबािडी ते गायमुख पयीत 
उन्नत मागव उभारण्याबाबत 

  

(१२) *  ४१९७८   श्रीुजजतेंद्र आव् हाड (मुांरा ा िळिा), श्रीुपाांडुरांग बरोरा (शहापूर), 
श्रीुहसन मुश्रीफ (िागल), श्रीुसुरेश लाड (िजवत), श्रीुजयांत पाटील (इस्त्लामपूर), 
श्रीुशशशिाांत शशांदे (िोरेगाि) : सन्माननीय सािवजननि बाांधिाम (सािवजननि 
उपक्रम) मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) ठाणे शहरातील घोडबींदर रोडवरील वाहतूक कोंडी कमी करण्यासाठी या रोडवर 
कापूरबावडी ते गायमुख पयगत उन्नत मागग उिारण्याचा ननणगय महाराषर राज्य 
रस्ते पवकास महामींडळाने म हे जानेवारी, २०१६ च्या पदहल्या आठवडयात 
घेतलेला आहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, उक्त प्रशन िाग (१) मधील प्रकरणी आतापयगत कोणता ननणगय 
घेतला व तयानुसार पढेु कोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) तसेच सदर प्रकरणी घोडबींदर रोडवरील वाहतूक कोंडी ददवसेंददवस मोठ्या 
प्रमाणात वाढत असल्याने ती कमी करण्यासींदिागत आतापयगत कोणता पाठपुरावा 
केला वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, पवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
श्रीु एिना  शशांदे : (१) नाही. 
     तथापी, ठाणे घोडबींदर रस्तयावरील गायमुख ते घोडबींदर (सा.क्रीं . ४/४०० ते 
सा.क्रीं . ०/४०५) या लाींबीत उन्नत मागग बाींधण्याच्या कामास ददनाींक ३०.११.२०१५ 
रोजी झालेल्या बठैकीत मींत्रीमींडळाच्या पायािुत सुपवधा सभमतीने प्रशासकीय 
मान्यता ददली आहे. 
(२) प्रशन उद् ावत नाही. 
(३) ठाणे घोडबींदर रस्तयावरील वाहतूक कोंडी कमी करण्याबाबत महामींडळाने 
उपलब्ध जागेत सींपूणग रुीं दीकरण केले आहे.  कापुरबावडी, मानपाडा, पा्लीपाडा 
व वाघबीळ जींक्शन या चार उड्डाणपुलाींचे बाींधकाम पूणग केले आहे.  तसेच 
महामींडळाने आनींदवाडी, कासारवडवली व ओवळा जींक्शन येथे उड्डाणपूल 
बाींधणेचा प्रस्ताव मुींबई महानगर प्रदेश पवकास प्रागधकरणाकड ेमींजूरीसाठी सादर 
केला आहे.  पायािूत सुपवधा सभमतीने मान्यता ददलेल्या प्रकल्पाचा सुसाध्यता व 
सपवस्तर प्रकल्प अहवाल तयार करणेसाठी सल्लागार नेमणकूीसाठीची ननपवदा 
प्रकक्रया अींनतम ्प्प्यात आहे. 
(४) प्रशन उद् ावत नाही. 

----------------- 
  

पुणे जजल््यातील शसांहगडािर जाणाऱ्या घाट रस्त्त्याचे िाम सुरु िरण् याबाबत 
  

(१३) *  ४१७१६   श्रीुसांजय (बाळा) भेगड े(मािळ) :   सन्माननीय सािवजननि 
बाांधिाम (सािवजननि उपक्रम िगळून) मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील 
काय :- 
  

(१) पुणे जजल््यातील भसींहगडावर जाणाऱ्या घा् रस्तयावर मोठ-मोठ्या दरडी 
पावसाळ्यात कोसळतात, तसेच इतर ऋतूमध्ये पयग् काींना धोकादायक प्रवास 
करावा लागतो, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, बब्र्ीश राजव्ीत डोणजे-गोळेवाडी हा मागग भसींहगडावर 
जाण्यासाठी तयार करण्यात आला आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, शासनाने दहा वषाांत जवळपास पींधरा को्ी रुपये खचग करूनही 
रुीं दीकरणासाठी डोंगरकड ेतोडून तयाचे अधगव् िाग तसेच ठेवण्यात आले आहे, हे 
ही खरे आहे काय, 
(४)  असल्यास, शासनाने ७५ लाख रुपयाींचा ननधी मींजूर केला असूनही काम सुरु 
न करण्याची कारणे काय आहेत ? 
  
श्रीु चांद्रिाांत पाटील : (१) होय. 
(२) होय. 
     डोणजे-गोळेवाडी हा मागग भसींहगड पायर्थयापयांत जाणारा रस्ता आहे. 
(३) हे खरे नाही. 
     प्रशनाींककत रस्तय ांसाठी सन २०१०-११ पासून वनपविागाकडून रु. ७५०.०० 
लक्ष ननधी या पविागाकड े प्राप्त झाला असून सदर ननधीमधून पवषयाींककत 
रस्तयाींचे रुीं दीकरण, डाींबरीकरण, ग्ार बाींधणे ही कामे करण्यात आलेली आहेत. 
तथापप, सदर कामामध्ये डोंगरकड े तोडण्याचे कामाचा समावेश नसल्यामुळे 
डोंगरकड ेतोडलेले आहेत. 
(४) भसींहगडावर जाणाऱ्या रस्तयावर डोंगराकड ेकोसळणे रोखण्यासाठी करावयाचे 
काम ननपवदास्तरावर असून डडसेंबर, २०१६ अखरे पूणग करण्याचे ननयोजन आहे. 

----------------- 
  
मौजे शशरोडा (ताुिेंगुलाव, जजुशसांधुदगूव) ये ील राय क्रु ४ च्या रस्त्त्यालगत 

हॉटेलचे बाांधिाम िरताना सािवजननि बाांधिाम विभागािडून  
खोटे दाखले हदल्याबाबत  

  

(१४) *  ४१९८१   श्रीुजजतेंद्र आव् हाड (मुांरा ा िळिा), श्रीुहसन मुश्रीफ (िागल), 
श्रीुसुरेश लाड (िजवत), श्रीुशशशिाांत शशांदे (िोरेगाि), श्रीुजयांत पाटील 
(इस्त्लामपूर) :   सन्माननीय सािवजननि बाांधिाम (सािवजननि उपक्रम िगळून) 
मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) भसींधदुगूग जजल््यातील गाव मौजे भशरोडा (ता.वेंगुलाग) येथे सव् हे नीं २२ दहस् सा 
नीं.३२, राज् य मागग क्र.४ च् या रस् त यालगत असलेल् या हॉ्ेल लॉजजींगचे बाींधकाम 
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करताना सींबींगधताींच् या सींगनमताने बाींधकाम पविागाकडून खो्ा दाखला ददलेला 
असून यामध् ये मोठया प्रमाणात आगथगक गैरव् यवहार झालेला असल् याप्रकरणी 
सखोल चौकशी करण् याची येथील मागणी नागरीकाींनी मा.सावगजननक बाींधकाम 
मींत्री, जजल् हागधकारी, भसींधुदगुग तसेच कायगकारी अभियींता, सावगजननक बाींधकाम 
पविाग, भसींधदुगुग, तहभसलदार, वेंगुलाग याींचेकड ेददनाींक २७ जानेवारी, २०१६ रोजी 
तसेच यापूवीही वारींवार केलेली आहे, हे खरे आहे काय,  
(२) असल् यास, उक् त प्रश न िाग (१) मधील प्रकरणी चौकशी केली आहे काय, 
चौकशीत काय आढळून आले त यानुसार पुढे कोणती कायगवाही केली वा करण् यात 
येत आहे, 
(३) तसेच सदर गींिीर प्रकरणी उच् चस् तरीय सखोल चौकशी करुन सींबींगधताींवर 
कारवाई करण् यासाठी लवकरात लवकर ननणगय घेऊन त याींची अींमलबजावणी 
करण् यासींदिागत आतापयांत कोणता पाठपुरावा केला वा करण् यात येत आहे ? 
  
श्रीु चांद्रिाांत पाटील : (१) हे खरे नाही. 
(२) प्रशन उद् ावत नाही. 
(३) प्रशन उद् ावत नाही. 

----------------- 
  
  
विधान भिन :   डॉु अनांत िळसे 
मुांबईु   प्रधान सधचि 

महाराष्ट्र विधानसभा 
________________________________________________________ 
मुद्रणपवूग सवग प्रककया महाराषर पवधानमींडळ सगचवालयाच्या सींगणक यींत्रणेवर 

मुद्रण: शासकीय मध्यवती मुद्रणालय, मुींबई. 


