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

ताराांकित प्रश्नोत्तराांची यादी 
  

सोमिार, हदनाांि २८ माचच, २०१६ / चैत्र ८, १९३८ ( शिे ) 
  
(१) सहिार, पणन आणण िस्त्त्रोद्योग, सािचजननि 

बाांधिाम (सािचजननि उपक्रम िगळून) मांत्री 

 

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

 
  

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

प्रश्नाांची एिूण सांख्या - ४० 
------------------------------------- 

  
जळगाांि जजल् ्यातील यािल येएील एिाजत्मि आहदिासी प्रिल् प िायाचलयाांतगचत 

आिश् यि िस्त् तू आणण साहहत् याचा पवरि ा न लाल् याबाबत 
  

(१) *  ४८२५९   श्री.सांजय साििारे (भवसािळ) :   सन्माननीय आहदिासी 
वििास मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) जळगाींव जजल् ्यातील यावल य एील ्काजआमक ासीवासी ल्कल् प 
कायाालयाींतगात १८ शासकीय ाश्रमशाळ त ५ हजार ९५४ ववद्याएी शशक्षण घ त 
ाह त, ह  खर  ाह  काय, 
(२) असल् यास, ववद्यार्थ याांना शशक्षणासह ववववत ंतुींमय य  ाव यक व् त ू व 
सासहआ याचा पुरव ा क ला जातो, ह  ही खर  ाह  काय, 
(३) असल् यास, ववद्यार्थ याांना अद्याप र नको्, ् व ्र ्आयाीी सासहआ य पुरववल ल  
नाही, ह  ही खर  ाह  काय, 
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(४) असल् यास, बाब १, २ व ३ नुसार चौकशी करण् यात ाली ाह  काय, सीर 
व् तुींचा पुरव ा तातेीन  होण् याबाबत शासन कोणती कायावाही करणार ाह  वा 
क ली ाह , 
(५) नसल् यास, ववलींबाची कारण  काय ाह त ? 
  
श्री. विष्ट् णव सिरा   (१) ह  खर  ाह . 
(२) ह  खर  ाह . 
(३) ह  खर  ाह . 
(४) व (५) ायुक्त, ासीवासी ववकास याींनी सी. २०.०६.२०१५ च्या पत्रान्वय     
सन २०१५-१६ या शैक्षणणक वर्ााकरीता शासकीय ाश्रमशाळ त ववद्याएाांना 
र नको् पुरववण्याबाबतचा ल््ताव शासनास साीर क ला होता. तएावप, सीर 
ल्करणी ई-ननववीा ल्क्रिया पुणा हो न पुरव ा पावसाळ्यापवूी पूणा होणार 
नसल्यान  सन २०१५-१६ या शकै्षणणक वर्ााकरीता र नको् खर ीी न करण्याचा 
ननणाय घ ण्यात ाला. 
      शासन ननणाय सी.१०/३/२०१६ नूसार शासकीय ाश्रमशाळ तील 
ववद्यार्थयाांना ीर तीन वर्ाातनू ्कीा वूलन ्व ्र ी ण्याची तरतीू ाह . 
आयानुसार सन २०१५-१६ या शैक्षणणक सत्रात ई-ननववी द्वार  वुलन ्व ्र खर ीीची 
ल्क्रिया राबववण्यात ाली. सीर ननववी तील ीराबाबत तिारी ल्ाप्त झाल्यामुळ  व 
तोपयांत सहवाळा सींपला असल्यान  खर ीी ल्क्रिया रद्द करण्यात ाली ाह . सीर 
बाबीसा ी पुन्हा खर ीी ल्क्रिया राबववण्यात य त ाह . 

----------------- 
 शासकिय आश्रमशाळाांमध्ये मतृ्यमूूखी पडलेल्या मवलाांच्या  

िव टूांबबयाांना आधएचि भरपाई देण्याबाबत 

(२) *  ४८७१६   श्री.चांद्रिाांत सोनािणे (चोपडा) :   सन्माननीय आहदिासी 
वििास मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) शासक्रकय ाश्रमशाळाींमयय  ीोन वर्ाांमयय  सपाीींश, मल ररया, ्ायफॉईे, 
ववर्बाता ाीी कारणाींनी मआृयुमूखी पेल ल्या १०९ मुलाींच्या कु्ूींबबयाींच  ार्एाक 
भरपाईपो्ी ासीवासी ववभागाके  ८२ लाख रुपय  एकल्याच  नकुत च माह  
जान वारी, २०१६ मयय  वा आयाीरम्यान ननीशानास ाल  ाह , ह  खर  ाह  काय, 
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(२) असल्यास, ग ल्या ीोन वर्ाांत १०९ ववद्यार्थयाांच्या कु्ूींबबयाींना ार्एाक मीत 
ी ण्याच  ल््ताव ववभागाके  ाल  असून बज ्मयय  तरतीू नसल्याच  कारण ी त 
ीोन वर्ाांपासून शासकीय ाश्रमशाळाींमयय  मआृयूमुखी पेल ल्या ्काही 
ववद्यार्थयाांच्या कु्ूींबबयाला ार्एाक मीत ी ण्यात ाली नसल्याची बाब 
ननीशानास ाली ाह , ह  ही खर  ाह  काय, 
(३) असल्यास, यासींीभाात शासनान  सखोल चौकशी क ली ाह  काय, आयात काय 
ाढळून ाल , 
(४) तद्नुसार शासनान  काय कायावाही क ली वा करण्यात य त ाह , नसल्यास, 
ववलींबाची कारण  काय ाह त ? 
 

श्री. विष्ट् णव सिरा   (१) होय. 
     सन २०१३-१४ मतील २६ व सन २०१४-१५ मतील ९० अस  ्कुण ११६ 
मयत ववीयार्थयाांच्या पालकाींना रु ८२.८० लाख सानुग्रह अनीुानापो्ी रक्कम 
ववतरीत करण  बाकी ाह . 
(२) ह  खर  नाही. 
      ग ल्या ीोन वर्ाात मयत झाल ल्या ववद्यार्थयाांपकैी ९१ ववीयार्थयाांच्या 
पालकाींना सानुग्रह अनीुान ववतरीत करण्यात ाल  ाह . 
(३) व (४) सानुग्रह अनुीान कररता अएासींकजल्पय तरतूी योजन तर 
ल खाशशर्ााखाली असून आयासा ी ग ल्या ीोन वर्ाात पुर शा ल्माणात तरतीू 
उपलब्त न झाल्यान  ल्लींबबत अनीुानाचा सीर खचा योजनाींतगात योजन मतनु 
भागववण्याच्या सुचना ायुक्ताींना सील ल्या ाह त. 
 

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

हहांगोली येएे रेल्िे उड्डाणपवल बाांधण्यािररता राज्य शासनाने  
५० टक्िे रक्िमेची तरतदू िरण्याबाबत 

(३) *  ४६३४६   डॉ.सांतोष टारफे (िळमनवरी), श्री.त्र्यांबिराि भभसे (लातूर 
ग्रामीण) :   सन्माननीय सािचजननि बाांधिाम (सािचजननि उपक्रम िगळून) मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) सहींगोली य ए  र ल्व  उड्ेाणपुल बाींतण्याकररता राज्य शासनान  ५० ्क्क  
रक्कम ची तरतीू करण्यात यावी याबाबतचा ल््ताव मुख्य पलु अशभयींता, कें द्रीय 
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र ल्व  मींत्रालय याींनी अप्पर मुख्य सर्चव, सावाजननक बाींतकाम ववभाग याींना 
सीनाींक २८ ऑग््, २०१५ रोजी पा ववला ाह , ह  खर  ाह  काय, 
(२) असल्यास, उक्त ल््तावाला मींजूरी ी ण्यात ाली ाह  काय, 
(३) असल्यास, यासा ी ५० ्क्क  ननतीची तरतीू करण्यात ाली ाह  काय, 
(४) नसल्यास, आयामागील ववलींबाची कारण  काय ाह त ? 
 
श्री. चांद्रिाांत पाटील   (१) ल््ततु ल्करण मुख्य अशभयींता, पूल ीक्षक्षण मयय 
र ल्व  शसकीं ीराबाी याींच  सीनाींक २८.८.२०१५ च  पत्र शासनास ल्ाप्त झाल  ाह . 
(२), (३) व (४) ल्नाींक्रकत र ल्व  उड्ेाण पूलाच  काम ननकर्, मींजूरी व ननती 
उपलब्तत च्या अतीन राहून हाती घ ण्याच  ननयोजन राहील. 
 

----------------- 
राज्यातील आहदिासी जजल््यात राबविण्यात येत असलेल्या 

 डॉ. ए.पी.जे. अब्दवल िलाम अमतृ योजनेबाबत 
  

(४) *  ५२०६०   श्री.हहतेंद्र  ािूर (िसई), श्री.क्षितीज  ािूर (नालासोपारा),   
श्री. विलास तरे (बोईसर), श्रीमती ननमचला गावित (इगतपूरी), डॉ.सांतोष टारफे 
(िळमनवरी), श्री.राधािृष्ट् ण विखे-पाटील (भशडी):   सन्माननीय आहदिासी वििास 
मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) राज्य शासनान  भारतरआन ेॉ.्.पी.ज . अब्ीलु कलाम अमतृ योजना 
राज्यातील १६ ासीवासी जजल््यामयय  सुरु करण्याचा ननणाय घ तला ाह , ह  
खर  ाह  काय, 
(२) असल्यास, ववश र्त: ासीवासी जजल््याकरीताच असल ल्या या योजन ची 
ल्मुख वशैशष  ् काय ाह त, 
(३) सीरहू योजन  कररता अएासींकल्पात क्रकती तरतुी करण्यात ाली ाह , 
(४) उपरोक्त योजना क व्हापासून सुरु करण्यात य णार ाह  ? 
 

श्री. विष्ट् णव सिरा   (१) होय, ह  खर  ाह . 
(२)  अ) अनुसूर्चत क्ष त्रातील कुर्ोर्णाच  व कमी वजनाची बालक  जन्माला 
य ण्याच  ल्माण कमी करण्यासा ी या योजनेंतगात गरोीर ज्त्रयाींना श व्च्या 
नतमाहीत व ्तनीा माताींना बाळींतपणानींतर पसहल्या नतमाहीत सहा मसहन्याींच्या 
कालावतीकरीता ्क व ळचा चौरस ाहार ी ण्यात य तो.  
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ब) सीर योजना अनुसूर्चत क्ष त्र व अनतररक्त ासीवासी उपयोजना क्ष त्रातील १६ 
जजल््याींमतील ६९६२ गावाींसा ी अनुज्ञ य ाह . 
क) ाहारामयय  चपाती/भाकरी, भात, ेाळ, सहीवी पाल भाजी, शेंगीाणा लाेू व 
अींेी अएवा पयाायी घ्क समाववष् असून सोमवार त  शननवार ी ण्यात य णारा 
ाहार ननजचत करण्यात ाला ाह . 
े) ल्ती लाभाएी ल्ती सीन ाहाराचा सरासरी खचा रु. २५/- ्वढा असून 
ाहाराचा ीजाा, क्रकीं मत व पोर्ण मुल्य  सुयीा ववसहत क ली ाह त. 
्) ्का अींगणवाेीकरीता ्क अशी चार सी्यीय ाहार सशमती ननयुक्त करुन 
ाहार घ्क खर ीी करण्याच  अर्तकार ाहार सशमतीस ी ण्यात ाल  ाह त. 
(३) सीरहू योजन कररता अएासींकल्पात रु. ४८.६७ को्ी ्तकी तरतीू करण्यात 
ाली ाह . 
(४) सीर योजन ची अींमलबजावणी सीनाींक ०१ डेसेंबर, २०१५ पासुन करण्यात 
ाली ाह . 

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

मवांबई-अहमदाबाद महामागाचिर मनोर ते तलासरी उड्डाणपलू बाांधण्याबाबत 
  

(५) *  ५०३४२   श्री.पास्त्िल धनारे (डहाण)ू :   सन्माननीय सािचजननि 
बाांधिाम (सािचजननि उपक्रम िगळून) मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील 
काय :- 
  

(१) मुींबई-अहमीाबाी महामागा (रा.मा.ि.८) वर मनोर त  तलासरी 
उड्ेाणपूलाअभावी ीहा वर्ाात सुमार  २८७ जणाींच  बळी ग ल ल  असून सीर 
महामागा तोकाीायक बनत असल्याच  सीनाींक २९ डेसेंबर, २०१५ रोजी वा 
आयासुमारास ननीशानास ाल  ाह , ह  खर  ाह  काय, 
(२) असल्यास, सीर ल्करणी शासनान  चौकशी क ली ाह  काय, 
(३) असल्यास, सीर ल्करणी शासनान  अपघात ल्वण ्एळी कोणती 
उपाययोजना क ली ाह  वा करण्यात य त ाह , 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारण  काय ाह त ? 
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श्री. चांद्रिाांत पाटील   (१), (२), (३) व (४) मुींबई-अहमीाबाी या राषरीय महामागा 
ि.८ च्या सुरत त  ववरार (क्रक.मी. २६३/००० त  क्रक.मी. ५०२/०००) या २३९ क्रक.मी. 
च्या सहापीरीकरणाच  काम भारतीय राषरीय राजमागा ल्ार्तकरणामाफा त सुरु 
ाह .  ल्नाींक्रकत लाींबीमयय  (मनोर त  तलासरी) सन २००६ त  २०१५ या ीहा 
वर्ाामयय  झाल ल्या अपघातात ३४० जणाींचा मआृय ुझाला ाह .  तएावप, सीरच  
अपघात वाहनचालकाींचा ननषकाळजीपणा व चकुीींमुळ  झाल  असल्याच  ननीशानास 
ाल  असल्याच  पोलीस उप अर्तक्षक (गहृ), पालघर याींनी कळववल   ाह . 
     मनोर त  तलासरी क्रक.मी. ४४१/४६० त  क्रक.मी. ३९४/४०० ्या ४७.०६० 
क्रक.मी. महामागाावर मींजूर वावाल्माण  तलासरी, र्चल्हारफा्ा व म्तान नाका 
्या तीन स काणी उड्ेाणपलु;  क्कर बाप्पा हाय्कूल य ए  हलक्या वाहनाींसा ी 
भुयारी मागा व ्तर १० स काणी पाीचारी भुयारी मागा बाींतण्यात ाल  असून 
चारो्ी य एील उड्ेाणपुलाच  काम ्एाननक जनत च्या ववरोतामुळ  ल्लींबबत होत . 
सीर काम फ ब्रुवारी, २०१६ मयय  सुरु क ल  ाह .  तस च ताननवरी य ए  मींजूर 
वावाच्या अनतररक्त पाीचारी भुयारी मागा बाींतण्यात ाला ाह . 
     तस च पोलीसाींच्या मीतीन  अनर्तकृत िॉशसींग व ळोव ळी बींी करण  ाणण 
्शारा फलक, रम्बलर ्रीप्स व जब्लींकसा लावण्यात ाल  असल्याच  ल्कल्प 
सींचालक, भारतीय राषरीय राजमागा ल्ार्तकरण, सूरत याींनी कळववल  ाह . 

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

मवांबई-पवणे एक्सपे्रसिेिर बोरघाटातील दस्त्तवरी (बोरघाट) रस्त्त्याची ि  
कििळे येएील उड्डाणपूलाची दवरुस्त्ती िरणेबाबत 

  

(६) *  ५२५३१   श्री.सांजय (बाळा) भेगड े (मािळ) :   सन्माननीय सािचजननि 
बाांधिाम (सािचजननि उपक्रम) मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१)  मुींबई-पुण  ्क्सल् सव वर बोरघा्ातील ी्तुरी गावच्या हद्दीत ्क्सल् सव वरील 
ाेोशी बोगीा त  अमतृाींजन पूल य एील ी्तुरी (बोरघा्) महामागा पोलीस 
 ाण्यापयांत अन क स काणी मोठ्या भ गा पेल्या ाह त, ह  खर  ाह  काय, 
(२) असल्यास, भ गा पेल ल्या  भागावरून जाताना व य ताना वाहन  जोरात 
ाीळत असल्यान  चालकाींच  ननयींत्रण सु्ून वाहन  सीशाहीन हो न अपघात होत 
ाह त, ह  ही खर  ाह  काय, 
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(३) तस च, या महामागाावरील क्रकवळ  य एील उड्ेाणपलू हा तीव्र उतारामुळ  
अक्षरशः अपघाताींसा ी ननमींत्रण ी णारा  रू लागला असून या पुलावरील वळण 
अनतशय तीव्र असल्यामुळ  मुींबई बाजनू  भरताव य णारी वाहन  अचानक 
वळववताना चालकाला मो ी कसरत करावी लागत , यामुळ  बहुताींश अपघात 
पुलाच्या क ड्याला वाहन तेकून क्रकीं वा व ग ननयींत्रण न झाल्यामुळ  उल्ून झाल  
ाह त, ह  ही खर  ाह  काय 
(४) असल्यास, यामुळ  मागील वर्ाात या स काणी सुमार  ८० च्या वर अपघात 
घेल  असून जवळपास १०० च्या ासपास मआृय ूझाल ल  ाह त, तर वाहन  खाली 
कोसळण्याच्या चार घ्ना घेल्या असून सातआयान  होत असल ल्या अपघातामुळ  
हा मागा अनतशय तोकाीायक बनला ाह , ह  ही खर  ाह  काय, 
(५) असल्यास, या भागातील र्आयाची व पुलाींची ीरुु्ती करण  बाबत ायारबी 
कीं पनीला शासन ्तरावर सूचना ी ण्यात य णार ाह त काय, नसल्यास, ववलींबाची 
कारण  काय ाह त ? 
  
श्री. एिनाए भशांदे   (१) ह  अींशत: खर  ाह . 
     काही ल्माणात भ गा पेल्या ाह त. 
(२) ह  खर  नाही. 
(३) नाही. 
     क्रकवळ  य एील उड्ेाणपूल ल्ाप्त भौगोशलक पररज्एतीनसुार व ववसहत 
मानकाल्माण  सींकल्पन करुन बाींतण्यात ाल ला ाह . द्रतुगती महामागाावरुन 
क्रकवळ  य ए  वाहनचालकाींनी गतीननयींत्रण करुन राषरीय महामागा ि. ४ वर जाण  
अप क्षक्षत ाह . सीर स काणी अपघात ्ाळण्यासा ी सुरक्ष च्या दृष्ीन  गतीमयााीा 
फलक, े लीन ा्स लावण , कॅ् ाईज, ारसीसी िॅश बॉररअरच्या बाजूस ्ायर व 
सुचना फलक ्. लावण्यात ाल  ाह त. 
(४) ह  खर  नाही. 
(५) ल्न उद्भ ावत नाही. 
 

----------------- 
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िस्त्त्रोद्योग िेत्रातील यांत्रमाग िामगाराांसा ी घरिूल योजना,  
िामगार िल्याण योजना, आरोग्य विमा योजना इत्यादी 

सांबांधधत विभागाच्या सहाय्याने राबविण्याबाबत 

(७) *  ५०१६०   िव मारी प्रणणती भशांदे (सोलापूर शहर मध्य) :   सन्माननीय 
िस्त् त्रोद्योग मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) राज्याच  व्त्रोद्योग तोरण जाहीर करण्यात ाल  असून आयामयय        
सीनाींक २ फ ब्रवुारी, २०१२ रोजीच्या शासन ननणायानुसार व्त्रोद्योग क्ष त्रातील 
यींत्रमाग कामगाराींसा ी घरकूल योजना, कामगार कल्याण योजना, ारोग्य ववमा 
योजना ्आयाीी सींबींर्तत ववभागाच्या सहाय्यान  राबववण्यात  य तील असा ननणाय 
घ ण्यात ाला ाह , ह  खर  ाह  काय, 
(२) असल्यास, सीर योजना राबववण्यासा ी ाराखेा तयार करण्यासा ी    
सीनाींक १५ ऑक््ोबर, २०१३ रोजीच्या शासन ननणायान्वय   ल्तान सर्चव 
(व्त्रोद्योग) याींच्या अययक्षत खाली सशमती ग ीत करण्यात ाली, परींत ु या 
सशमतीन  ाराखेाच तयार क ला नाही, ह  ही खर  ाह  काय, 
(३) असल्यास, यींत्रमाग उद्योगातील सुमार  २५ त  ३० लाख कामगाराींना ववववत 
लाभ शमळाव त यासा ी कृती ाराखेा तयार करण्याबाबत शासनान  कोणती 
कायावाही क ली वा करण्यात य त ाह , 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारण  काय ाह त ? 
  
श्री. चांद्रिाांत पाटील   (१), (२) व (३) यींत्रमाग कामगाराींसा ी यींत्रमाग कामगार 
कल्याण मींेळ ्एापन करण्यासा ी उद्योग, उजाा  व कामगार ववभागामाफा त 
मा. राज्यमींत्री (कामगार), याींच्या अययक्षत खाली सशमती ्एापन करण्यात 
ाल्यान  मा.ल्तान सर्चव (व्त्रोद्योग) याींच्या अययक्षत खालील सशमती शासन 
ननणाय सी. २१ नोव्हेंबर, २०१३ नुसार रद्द करण्यात ाली. 
     सद्य:ज्एतीत यींत्रमाग कामगार कल्याण मींेळ ्एापन करण्याच्या 
अनरु्ींगान  ववववत ववभागाच  अशभल्ाय ल्ाप्त क ल  असुन ववआत ववभागान  उपज्एत 
क ल ल्या मुद्याींच्या अनुर्ींगान  अशभल्ाय ल्ाप्त करुन घ ण्याची कायावाही सुरु 
ाह .  आयाचल्माण  मा. राज्यमींत्री (कामगार) याींच के  सीर मींेळ ्एापन च्या 
अनरु्ींगान  ब ैका ायोजजत करण्यात ाल्या ाह त. 
(४) ल्नच उद्भ ावत नाही. 

----------------- 
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धवळे जजल् ्यातील निापूर साक्रराज राज् यमागच येएील चरणमाळ घाट  
िाहतविराजस धोिादायि असल्याबाबत 

(८) *  ४९४५५   श्री.डी.एस.अहहरे (साक्रराज), श्री.अब् दवल सत्तार (भसल्लोड), 
श्री.िव णाल पाटील (धवळे ग्रामीण), श्री.अभमन पटेल (मवांबादेिी) :   सन्माननीय 
सािचजननि बाांधिाम (सािचजननि उपक्रम िगळून) मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा 
करतील काय :- 
  

(१) तुळ  जजल् ्यातील नवापरू सािी राज् यमागा ि. १४ वर ७५ क्रकमी अींतराचा 
सािी, वप ींपळन र, कुेाशी, चरणमाळ, नवापुर या अआयींत महआवाच्या र्आयावर 
नवापूर व सािी तालुका याींची सीहद्द जोेणारा वळणवळणाचा ाणण वाहतकुीस 
तोकाीायक असा चरणमाळ घा् असून या घा्ामयय  वारींवार अपघात होत 
असल्याच  माह  फ ब्रुवारी, २०१६ मयय  वा आयाीरम्यान ननीशानास ाल  ाह , ह  
खर  ाह  काय, 
(२) असल्यास, सीरहू तोकाीायक घा् सािी तालुक्यातील (वपींपळन र) पोलीस 
्एानकाच्या हद्दीत य त असून त ए  क्रकमान २० त   ३० अपघात झाल्याची नोंी 
ाह  तस च नवापूर पोलीस ्  ्शन अींतगात क्रकमान ४० त  ५० अपघाताच्या नोंीी 
ाह त,ह  ही खर  ाह  काय, 
(३) असल्यास, या तोकाीायक घा्ामुळ  वाहनतारकाींना अपघाताींमयय  ापल  
जीव गमवाव  लागत असून या घा्ाच्या ीरुु्ती सींीभाात शासनान  कोणती 
कायावाही क ली वा करण्यात य त ाह , 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारण  काय ाह त ? 
 

श्री. चांद्रिाांत पाटील   (१) माह  फ ब्रवुारी, २०१६ मयय  अपघात झाल्याच  
ननीशानास ाल ल  नाही. 
(२) सन २०१५ मयय  वपींपळन र (ता.सािी, जज.तळु ) या पोलीस ्  ्शन       
हद्दीत १ व नवापूर, जज.नींीरूबार पोलीस ्  ्शन हद्दीत ५ अपघात झाल्याच्या 
नोंीी ाह त. 
(३) ववर्यातीन घा् लाींबीत सुरक्षक्षतत च्या दृष्ीन  स कस काणी सींरक्षण शभींत 
बाींतण , िॅश बॉररयसा, वळण सीशाीशाक फलक, सूचना फलक, रम्बलीींग ्रीप 
तयार करण , वळणाच्या स काणी र्ता रुीं ीीकरण करण  ्आयाीी काम  मींजूरी, 
ननती, ननकर् व ल्ाएम्यिमानुसार हाती घ ण्याच  ननयोजन ाह . 
(४) ल्न उद्भ ावत नाही. 

----------------- 
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सायन पनिेल महामागाचिर आगरिाडी गाि मानखवदच येएे  
पादचारी उड्डाणपूल बाांधणेबाबत 

  

(९) *  ५०७१३   श्री.तविाराम िाते (अणवशक्ती नगर) :   सन्माननीय 
सािचजननि बाांधिाम (सािचजननि उपक्रम िगळून) मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा 
करतील काय :- 
  

(१) सायन पनव ल महामागाावर ागरवाेी गाव मानखीुा य ए  पाीचारी उड्ेाणपूल 
बाींतण बाबत या ववर्यावरील सीनाींक ६ फ ब्रवुारी, २०१५ रोजीच  ननव ीन 
अणशुक्तीनगर, मुींबई य एील लोकल्नतननतीींनी मा. सावाजननक बाींतकाम मींत्री 
याींना सील  ाह , ह  खर  ाह  काय, 
(२) असल्यास, सीर ननव ीनाच्या सींीभाात कोणती कायावाही करण्यात ाली ाह  
वा करण्यात य त ाह , 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारण  काय ाह त ? 
  
श्री. चांद्रिाांत पाटील   (१) होय. 
(२) व (३) ल्नातीन पाीचारी उड्ेाणपूलाच  काम ननकर्, मींजूरी व ननतीच्या  
उपलब्तत च्या अतीन राहून हाती घ ण्याचा ल्यआन राहील. 

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

राज्यातील विविध पायाभूत प्रिल्पाांना मांत्रीमांडळाच्या सभमतीने मान्यता    
हदलेली असून सदर प्रिल्प त्िररत पूणच िरण्याबाबत 

  

(१०) *  ४१८९५   श्री.जजतेंद्र आव् हाड (मवांरा ा िळिा), श्री.शभशिाांत भशांदे 
(िोरेगाि), श्री.पाांडव रांग बरोरा (शहापूर), श्री.किसन िएोरे (मवरबाड), श्री.हसन 
मवश्रीफ (िागल), श्री.सवरेश लाड (िजचत), श्री.जयांत पाटील (इस्त्लामपूर), श्री.प्रताप 
सरनाईि (ओिळा माजजिडा), श्री.शाांताराम मोरे (भभिांडी ग्रामीण), प्रा.विरेंद्र 
जगताप (धामणगाि रेल्िे), श्री.अभमन पटेल (मवांबादेिी), डॉ.सांतोष टारफे 
(िळमनवरी), श्री.अस्त्लम शखे (मालाड पजश्चम)  :   सन्माननीय सािचजननि 
बाांधिाम (सािचजननि उपक्रम) मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील मुींबई-नागपूर ्क््ल् सव ,  ाण  घोेबींीर र्आयावर उन्न्त मागा, 
 ाण  खाेीवर नतसऱ्या पुलाच  काम,  ाण -बोरीवली भुयारी मागा, शभवीें ी-कल्याण 
र्आयावर उन्नत मागा ्आयाीी ल्कल्पाींना राज्य मींत्रीमींेळाच्या पायाभूत सशमतीन  
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मान्यता सील ली असून सीरच  ल्कल्प मागी लागाव त याकररता उपाययोजना 
करण्याची मागणी लोकल्नतननतीींनी मा.मुख्यमींत्री, मा.सावाजननक बाींतकाम मींत्री 
याींच के  माह  जान वारी, २०१६ च्या ीसुऱ्या ा वड्यात  क ली ाह , ह  खर  ाह  
काय, 
(२) असल्यास, याबाबत कोणता ननणाय घ तला व आयानुसार पुढ  कोणती कायावाही 
क ली वा करण्यात य त ाह , सीर ल्करणी महआवपूणा ल्कल्प लवकरात लवकर 
पुणा करुन जली ीळणवळणाची उपाययोजना करण्यासींीभाात ातापयांत कोणता 
पा पुरावा क ला वा करण्यात य त ाह , 
(३) तस च, याबाबतची सद्य:ज्एती काय ाह  ? 
  
श्री. एिनाए भशांदे   (१) होय. 
(२) व (३) राज्याच्या पायाभूत सुववता सशमतीन  सीनाींक ३०.११.२०१५ च्या 
बै कीत राज्याच्या सुमार  रु. ४३०४५ को्ीच्या ा  ल्कल्पाींना तआवत: मींजूरी 
सीली ाह . 
     उपरोक्त ल्कल्पाच  सुसाययता अहवाल व सवव्तर ल्कल्प अहवाल तयार 
करण्यासा ी महाराषर राज्य र्त  ववकास महामींेळाकेून या कामासा ी 
सल्लागाराची न मणकू करण्यासा ी ननववीा मागववण्यात ाल्या ाह त व पढुील 
कायावाही ल्गतीत ाह . 

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

जालना ते देऊळगािराजा या महामागाचची दवरुस्त्ती िरण्याबाबत 
  

(११) *  ४७५७९   श्री.अजवचन खोतिर (जालना) :   सन्माननीय सािचजननि 
बाांधिाम (सािचजननि उपक्रम िगळून) मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील 
काय :- 
  

(१) जालना त  ी  ळगावराजा या महामागाावर अन क स काणी मो मो   खड्े  
पेल् यामुळ  य ए  ीररोज अपघाताींच  ल्माण वाढत असून सीर महामागा तातेीन  
ीरुु् ती करण् यासींीभाात सावाजननक बाींतकाम ववभागाके  वारींवार तिारी क ल् या 
ाह त, ह  खर  ाह  काय, 
(२) असल् यास, या तिारीनींतरही हा महामागा ीरुु् त करण् यात ाला नाही, ह  ही 
खर  ाह  काय, 
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(३) असल् यास, ही महामागा तातेीन  ीरुु् त करण् यासींीभाात शासन आवररत  
कायावाही करणार ाह  काय, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारण  काय ाह त ? 
  
श्री. चांद्रिाांत पाटील   (१) अींशत: खर  ाह . सद्यज्एतीत र्ता वाहतकुीस 
सुज्एतीत ाह . 
(२) व (३) ल्नाींक्रकत र्त  लाींबीच  सुतारण च  काम खाजगीकरणाींतगात ल्एम 
हाती घ ण्यात ाल  होत . तएापी सीर करारनामा रद्द करण्याची कायावाही ल्गतीत 
ाह . ीरम्यान सीरहू र्त  लाींबी राषरीय महामागा म्हणनू घोर्ीत झाल ली असून 
या लाींबीच  ह्ताींतरण ल्क्रिया सद्यज्एतीत सुरू ाह . 
     खाजगीकरणाींतगात कामाचा करारनामा रद्द झाल्यावर या र्आयाच  
नुतनीकरण राषरीय महामागा ववभागाकेून पुणा करण्यात य ईल. 
(४) ल्न उद्भ ावत  नाही. 

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

पालघर जजल््यातील भभिांडी-िाडा-मनोर राज्यमागाचिरील रस्त्त्याचे ५० टक्िे 
बाांधिाम अपूणच असताांनाही िां पनीला टोल िसवलीसा ी  

बेिायदा परिानगी हदल्याबाबत 
  

(१२) *  ५०८७९   श्री.बाळासाहेब सानप (नाभशि पूिच) :   सन्माननीय 
सािचजननि बाांधिाम (सािचजननि उपक्रम िगळून) मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा 
करतील काय :- 
  

(१) पालघर जजल््यातील शभवींेी-वाेा-मनोर राज्यमागा ि. ३४, वाेा-शभवींेी 
राज्यमागा ि. ३५ या बीओ्ी तआवावरील बाींतकाम करण्यात य त असल ल्या 
र्आयाच  ५० ्क्क  बाींतकाम अपूणा असताींनाही सींबींर्तत तआकालीन कायाकारी 
अशभयींता याींनी कागीोपत्री पूणा झाल्याच  ीाखवून, कीं पनीला ्ोल वसुलीसा ी  
ब कायीा परवानगी सील्याल्करणी सींबींर्तताींववरुद्ध चौकशी करुन कारवाई करण्याची 
मागणी लोकल्नतननतीींनी मा.सावाजननक बाींतकाम मींत्री, मा.ल्तान सर्चव, 
सावाजननक बाींतकाम ववभाग याींना सीनाींक ५ सप् े्ंबर, २०१५ रोजी वा 
आयासुमारास ल खी ननव ीनाद्वार  क ली ाह , ह  खर  ाह  काय, 
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(२) असल्यास, शभवींेी-वाेा मनोर र्ता रुीं ीीकरणाच्या कामात ८ हजार झाे  
तोेण्यात य वनू अद्याप ्काही झाेाच  ल्आयारोपण न करता कीं पनीन  वकृ्षतोे 
करून  कीं त्रा्ातील कराराच  उल्लींघन क ल  ाह , ह  ही खर  ाह  काय, 
(३) असल्यास, उक्त ल्न भाग १ मतील ननव ीनाच्या अनरु्ींगान  शासनान  
कोणती कारवाई क ली वा करण्यात य त ाह , 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारण  काय ाह त ? 
  
श्री. चांद्रिाांत पाटील   (१) होय. 
(२) अींशत: खर  ाह . 
(३) व (४) ल्ाप्त ननव ीनाच्या अनुर्ींगान  अतीक्षक अशभयींता, ीक्षता व 
गुणननयींत्रण मींेळ, नवी मुींबई व अतीक्षक अशभयींता, ीक्षता पएक, मुींबई याींनी 
सखोल चौकशी करुन सील ल्या अहवालावर मुख्य अशभयींता, मुींबई याींच्याकेून 
अशभल्ाय ल्ाप्त झाल्यानींतर ल्कल्पाच्या ननववी तील अ्ी व शती नुसार कायावाही 
करण्याच  ल््ताववत ाह . 

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

िोल्हापूर येएे ननयोजजत न्यास सांिव लाची बाांधण्यात आलेली इमारत  
विना परिाना उभारण्यात आली असल्याबाबत 

  

(१३) *  ४५३०७   डॉ.सवजजत भमणचेिर (हातिणांगले), श्री.राजेश िीरसागर 
(िोल्हापूर उत्तर) :   सन्माननीय सािचजननि बाांधिाम (सािचजननि उपक्रम 
िगळून) मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) कोल्हापूर य ए  ननयोजजत न्यास सींकुलाची बाींतण्यात ाल ली ्मारत ववना 
परवाना व पयाावरण ववर्यक ना हरकत ीाखला न घ ता, ावयक आया पतूाता न 
करताच उभारण्यात ाली असल्याच  माह  फ ब्रुवारी, २०१६ वा आयाीरम्यान 
ननीशानास ाल  ाह , ह  खर  ाह  काय, 
(२) असल्यास, सीर ्मारतीचा अींीाजपबत्रत खचा २८ को्ी असताींना ल्आयक्षात 
या ्मारतीींवर सुमार  ५६ को्ी रुपय  ्तका ीपु्प् खचा झाल ला ाह , ह  ही खर  
ाह  काय, 
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(३) असल्यास, उक्त बाींतण्यात ाल ल्या न्याय सींकुल ्मारतीची गुणवआता व 
झाल ला वाढीव खचा यासींीभाात सखोल चौकशी करण्याबाबत मागणी ल्जासआताक 
सामाजजक स वा सीं्एा, कोल्हापूर याींनी मा. सावाजननक बाींतकाम ववभागाच्या 
मींत्रीमहोीयाींना सीनाींक ७ फ ब्रुवारी, २०१६ रोजी ननव ीनाद्वार  क ली ाह , ह  ही 
खर  ाह  काय, 
(४) तस च न्याय सींकुल बाींतकाम तीन वर्ाात पूणा होण  ननयोजजत असताना पाच 
वर्ााचा कालावती का लागला व वाढीव खचााच  ऑडे् होण  गरज च  असल्यान  या 
ल्करणी शासनान  चौकशी क ली ाह  काय, आ यात काय ाढळून ाल , 
(५) चौकशीनसुार पढु  कोणती कारवाई क ली वा करण्यात य त ाह , नसल् यास, 
ववलींबाची कारण  काय ाह त ? 
  
श्री. चांद्रिाांत पाटील   (१) व (२) ह  खर  नाही. 
(३) ह  खर  नाही. 
     तएावप यासींीभाात ल्जासआताक सामाजजक सीं्एा, कोल्हापूर याींनी      
मा. मुख्यमींत्री महोीयाींना सीनाींक ५/१२/२०१५ रोजी ननव ीन सील  ाह . 
(४) न्याय सींकुल बाींतकामास ननतीअभावी जा्त कालावती लागला ाह . तस च 
न्यायसींकुल बाींतकामावरील खचा हा सुताररत ल्शासकीय मान्यत च्या मयााी त 
असल्यामुळ  चौकशीचा ल्न उद्भ ावत नाही. 
(५) ल्न उद्भ ावत नाही. 

----------------- 
सहिार विभागाने िेलेल्या सिेिणात िोल्हापरू जजल््यातील  
सहिारी सांस्त्एा बोगस असल्याचे ननदशचनास आल्याबाबत 

 

(१४) *  ४००३५   श्री.सवरेश हाळिणिर (इचलिरांजी) :   सन्माननीय सहिार 
मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) सहकार ववभागान  क ल ल्या सवेक्षणात कोल्हापूर जजल््यातील ३२६६  सहकारी 
सीं्एा बोगस असल्याच  माह  जान वारी, २०१६ च्या पसहल्या ा वड्यात वा आया 
ीरम्यान ननीशानास ाल  ाह , ह  खर  ाह  काय, 
(२) असल्यास, सीर सीं्एाींना शासनाच  अनुीान शमळाल  असल्यान  सीर 
सीं्एाींचा जमा खचा तपासून ी णी ननजचती करण्याची कायावाही सहकार 
ववभागाकेून करण्यात य त ाह , ह  ही खर  ाह  काय, 
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(३) असल्यास, या सीं्एाींके  क्रकती रक्कम एकीत ाह  व सीर एकबाकी 
वसुलीसा ी शासनान  कोणती कायावाही क ली ाह  वा करण्यात य त ाह , 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारण  काय ाह त ? 
  
 

श्री. चांद्रिाांत पाटील   (१) नाही. तएावप, कोल्हापूर जजल््यातील सहकारी 
सीं्एाींच्या झाल ल्या ववश र् सवेक्षण मोसहम त ३३७२ ्तक्या सहकारी सीं्एा 
बींी/काया्एर्गत/ ावस काणी नाही अशा ्वरुपात ाढळून ाल ल्या ाह त. 
(२) व (३) होय, ्कूण ४८ सीं्एाींच  २४२४.३३५ लाख ्तकी रक्कम य णी व 
एकबाकी ्वरुपात शासनाची य ण  असून सीर सीं्एाींवर ननयुक्त अवसायकाींकेून 
सीरच्या रकमा वसुलीची कायावाही करण्यात य त ाह . 
(४) ल्न उद्भ ावत नाही. 

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

पवणे ि वपांपरी-धचांचिडमधील गहृननमाचण सांस्त्एाांना सहिार 
विभागाने नोंदणी रद्द िरुन सांस्त्एा अिसायनात  

िाढण्याच्या नोटीस हदल्याबाबत 
  

(१५) *  ४९७८०   श्री.सांग्राम एोपटे (भोर), श्री.जयिव मार गोरे (माण), श्री.भारत 
भालिे (पांढरपूर) :   सन्माननीय सहिार मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील 
काय :- 
  

(१)  पुण  व वपींपरी-र्चींचवेमतील १८१९ गहृननमााण सीं्एाींना सहकार ववभागान  
नोंीणी रद्द करुन सीं्एा अवसायनात का काढण्यात य वू नय , अशी नो्ीस सीली 
असून ाणखी सुमार  बाराश  सीं्एाींवरही याच पयीतीन  कारवाई करण्यात  य णार 
असल्याच  सीनाींक २२ जान वारी, २०१६ रोजी वा आयासुमारास ननीशानास ाल  
ाह , ह  खर  ाह  काय, 
(२) असल्यास, यामयय  काम बींी असल ल्या व सील ल्या पआयावर अ्तजआवात 
नसल ल्या, काया ्एर्गत झाल ल्या अशा क्रकती गहृननमााण सीं्एा अज्तआवात 
ाह त, 
(३) असल्यास, शासनान  याबाबतीत कोणती कायावाही क ली ाह  वा करण्यात 
य त ाह , 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारण  काय ाह त ? 
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श्री. चांद्रिाांत पाटील   (१) होय, अींशत: खर  ाह . 
(२) पुण  व वपींपरी-र्चींचवे पररसरात अज्तआवात नाहीत क्रकीं वा काया्एर्गत 
असल ल्या व सील ल्या पआयावर कायारत नसल ल्या ्कूण २७७१ ्तक्या सीं्एा 
ाह त. 
(३) या सीं्एापकैी पआयावर ाढळून न ाल ल्या १४४० गहृसीं्एा ाह त आया बींी 
करण्यासा ी महाराषर सहकारी सीं्एा अर्तननयम १९६० च  कलम १०२ व १०३ 
अन्वय  अींतररम ाी श पारीत करण्यात ाल  ाह त. सींबींर्तत सीं्एाींना ापल  
म्हणण  साीर करण्यासा ी सुनावणी घ ण्यात य त ाह . सुनावणीच  कामकाज पूणा 
झाल्यानींतर सीर सीं्एाींच  म्हणण  समातानकारक नस ल तर अींनतम ाी श 
पाररत करुन सीं्एा अवसायानात घ ण्यात य तील. ज्या सीं्एा कामकाज करण्यास 
तयार असतील अशा सीं्एाींना सींती ी ण्यात य ईल. अशा सीं्एाींच  अींतररम ाी श 
माग  घ ण्यात य तील. सवेक्षणामयय  काया्एर्गत असल ल्या १३३१ सीं्एाींबाबत 
अद्याप कायावाही करण्यात ाली नसून आया बाबत अर्तननयमातील तरतीूीनसुार 
पुढील कायावाही करण्यात य त ाह . 
(४) ल्न उद्भ ावत नाही. 

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

भोर-पवणे राज्यमागाचिरील नीरा ि गवांजिणी नदीिर  
असलेल्या पवलाच्या दवरुस्त्तीबाबत 

 (१६) *  ४१२६७   श्री.भभमराि तापिराजर (खडििासला) :   सन्माननीय 
सािचजननि बाांधिाम (सािचजननि उपक्रम िगळून) मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा 
करतील काय :- 
  

(१) भोर-पुण  राज्यमागाावरील नीरा व गुींजवणी नीीवर असल ल्या तीनही पुलाींच  
सींरक्षक क े  तु् ल ल , अरुींी मोऱ्या तस च सीशाीाशक फलक नसल्यान        
रात्री-अपरात्री अपघात होत असल्याच  माह  जान वारी, २०१६ ीरम्यान ननीशानास 
ाल  ाह , ह  खर  ाह  काय, 
(२) असल्यास, सींबींर्तत ववभागाच  अर्तकारी ीलुाक्ष करीत असल्यान  भोर-पुण  
र्आयावर वारींवार अपघात होत असून या र्आयावरचा  ल्वास तोकाीायक झाला 
ाह , ह  ही खर  ाह  काय, 
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(३) असल्यास, नद्याींच्या पलुावरील सींरक्षक क े  बसवण्याबरोबर सीशाीशाक व 
गावाींच्या मागााच्या नावाींच  फलक लावण्यासह मोऱ्याींच  रुीं ीीकरण करण्याच्या 
दृष्ीन  काय कायावाही करण्यात ाली वा करण्यात य त ाह , 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारण  काय ाह त ? 
 
  

श्री. चांद्रिाांत पाटील   (१) व (२) ह  खर  नाही. 
    यवत कापुरहोळ भोर वाई हा र्ता राज्य मागा ि. ११९ असून असून 
आयामयय  भोर त  पुण  या लाींबी पैकी भोर त  पुण - बेंगलूरु  राषरीय महामागा    
ि. ४ पयातचा १४ क्रक.मी. र्आयाचा भाग समाववष् ाह . सीर १४ क्रक.मी 
लाींबीत ननरा व गुींजवणी नीीवर ्कूण  ४ पूल असून सीर पूलाींच  सींरक्षक क े  
सुज्एतीत ाह त. सीर मागाावरील पूल व मोऱ्या पुर शा रुीं ी व सुज्एतीत असून 
र्आयावर ावयक त ए  सूचनाफलक लावण्यात ाल ल  ाह . 
(३) ल्न उद्भ ावत नाही. 
(४) ल्न उद्भ ावत नाही. 

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

आहदिासी वििास महामांडळाच्या ितीने गडधचरोली जजल्हयातील  
खरेदी िेलेल्या धानाचे चविारे एिराजत असल्याबाबत 

(१७) *  ४७३५५   श्री.विजय िडटे्टीिार (रा म्हपूरी) :   सन्माननीय आहदिासी 
वििास मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) गेर्चरोली जजल््यातील ासीवासी ववकास ववभागातफे ववववत ल्ाी शशक 
कायाालयाींतागत सहकारी सीं्एाींच्या वतीन  ातारभूत तान खर ीी योजनेंतगात  
कोट्यवती रुपय  क्रकीं मतीच  तान श तकऱ्याींकेून खर ीी करण्यात ाल  असता 
अद्यापही श तकऱ्याींना तानाच  चकुार  ी ण्यात ाल  नसल्यामूळ  ीषुकाळी 
पररज्एतीत असल ल  श तकरी ल्चींे अेचणीत सापेल  असल्याची मासहती   
सीनाींक ३१ जान वारी, २०१६ रोजी  वा आयासुमारास ननीशानास ाली ाह , ह  खर  
ाह  काय, 
(२) असल्यास, या ल्करणाची शासनान  चौकशी क ली ाह  काय, चौकशीत काय 
ाढळून ाल , 
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(३) असल्यास, ातारभूत तान खर ीी कें द्रावर खर ीी करण्यात ाल ल्या तानाच  
करोेो रूपयाींच  चुकार  श तकऱ्याींना शमळण्याबाबत राज्य शासनान  कोणती 
कायावाही क ली ाह  वा करण्यात य त ाह , 
(४)  नसल्यास, ववलींबाची सवासातारण कारण  काय ाह त ? 
  

 
श्री. विष्ट् णव सिरा   (१) ह  खर  नाही. 
(२) ल्न उद्भ ावत नाही. 
(३) गेर्चरोली जजल््यात सी. ३१/१/२०१६ पयांत १,९१,३७० जक्वीं्ल तान खर ीी 
करण्यात ाल ला असून श तकऱ्याींना ी य असल ल्या रु. २६.९८ को्ी रक्कम पकैी 
जान वारी अख रपयांत रु. १६.१४ को्ी व फ ब्रुवारी मयय  उवाररत रु. १०.८४ को्ी 
्वढी रक्कम अीा करण्यात ाल ली ाह . 
(४) ल्न उद्भ ावत नाही. 

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

 
पवणे जजल््यातील दौंड येएील शासिराजय 
 विश्रामगहृाची दवरािस्त्एा लाल्याबाबत 

  

(१८) *  ५२२६५   श्री.राहूल िव ल (दौंड) :   सन्माननीय सािचजननि बाांधिाम 
(सािचजननि उपक्रम िगळून) मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) पुण  जजल््यातील ीौंे य एील शासकीय ववश्रामगहृाची ीरुाव्एा झाल ली 
असल्यान  ववश्रामगहृाची पुनबाांतणी करण्याबाबतच  ननव ीन ्एाननक 
लोकल्नतननतीींनी माह  जान वारी, २०१६ मयय  वा आया ीरम्यान मा. सावाजननक 
बाींतकाम मींत्री याींना सील  ाह , ह  खर  ाह  काय, 
(२) असल्यास, ीौंे य एील शासकीय ववश्रामगहृाची पनुबाांतणी करण्यासा ी 
ावयक अींीाजपत्रक माह  जान वारी, २०१६ मयय  वा आया ीरम्यान शासनास 
साीर करण्यात ाल ल  ाह , ह  ही खर  ाह  काय, 
(३) असल्यास, शासकीय ववश्रामगहृ पुनबाांतणी करण्यासा ी शासनान  काय 
कायावाही क ली ाह  वा करण्यात य त ाह , 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारण  काय ाह त ? 
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श्री. चांद्रिाांत पाटील   (१) ह  खर  ाह . 
(२) ह  खर  ाह . 
(३) उपलब्त ननती व ननकर्ाींच्या अतीन राहून ल्ातान्यिमान  ववश्रामगहृाची 
पुनबाांतणी करण्याच  कामास मान्यता ी ण्याच  ननयोजजत ाह . 
(४) ल्न उद्भ ावत नाही. 

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

नाांदेड जजल् ्यातील गवरुतागद्दी सोहळ्याच्या िेळी सािचजननि बाांधिाम  
विभागातील अधधिाऱ याांनी बनािट बबले तयार िेल्याबाबत 

  

(१९) *  ५१५१४   श्री.प्रतापराि पाटील धचखलीिर (लोहा), श्री.सवभाष साबणे 
(देगलूर) :   सन्माननीय सािचजननि बाांधिाम (सािचजननि उपक्रम िगळून) मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) नाींी े जजल् ्यातील गुरुतागद्दी सोहळ्याच्या व ळी सावाजननक बाींतकाम 
ववभागातील अर्तकाऱ् याींनी शासकीय कामाकरीता खाजगी वाहन वापरुन आ या 
वाहनाींच  डेझ लसह भाे  घ तल् याच  बनाव् बबल  तयार करुन लाखो रुपयाींचा 
गैरव् यवहार क ल् याच  माह  सप् ्ेंबर, २०१५ मयय  वा आयाीरम्यान ननीशानास ाल  
ाह , ह  खर  ाह  काय, 
(२) असल् यास, या ल्करणी चौकशी क ली ाह  काय आ यात काय ाढळून ाल , 
(३) असल्यास, चौकशीनुसार सींबींर्तत अर्तका-याींवर कोणती कारवाई क ली वा 
करण् यात य त ाह , 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारण  काय ाह त ? 
  
श्री. चांद्रिाांत पाटील   (१) माह  सप् ्ेंबर, २०१५ मय य  वा आ या ीरम् यान ल् नात 
नमूी ववर्याबाबत तिार ल्ाप् त झाल ली नाही. तएावप, माह  माचा, २०१२ त     
माह  फ ब्रुवारी, २०१३ या ीरम् यान या अनरु्ींर्गक तिारी ल्ाप् त झाल् या ाह त.  
(२) सीर तिारीच् या अनुर्ींगान  मुख् य अशभयींता, सावाजननक बाींतकाम ल्ाी शशक 
ववभाग, औरींगाबाी याींनी सशमतीमाफा त चौकशी करुन शासनास अहवाल साीर 
क ला ाह . अहवालानुसार सीर ल्करणी ार्एाक गैरव् यवहार झाल् याच  ाढळून 
ाल  नाही. 
(३) व (४) ल् न उद्भ ावत नाही. 

----------------- 
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आांबेगाि तालवक्यात श्रीिेत्र भीमाशांिरिड ेजाण्यासा ी असलेल्या  
मागाचिरील पोखरी घाटात सांरिि भभांत बाांधण्याबाबत 

 (२०) *  ४९९००   श्री.हदलीप िळसे-पाटील (आांबेगाि), श्री.जजतेंद्र आव् हाड    
(मवांरा ा िळिा), श्री.भास्त्िर जाधि (गवहागर), श्री.हनवमांत डोळस (माळभशरस), 
श्री.सवरेश गोरे (खेड आळांदी) :   सन्माननीय सािचजननि बाांधिाम (सािचजननि 
उपक्रम िगळून) मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) ाींब गाव तालुक्यात श्रीक्ष त्र भीमाशींकरके  जाण्यासा ी असल ल्या        
मींचर-भीमाशींकर या मागाावरील पोखरी घा्ात स कास काणी अवघे वळण  
असल्यान  सीर घा्ात वारींवार अपघात होत असल्यान  या घा्ातील सीर 
र्आयाींच्या बाजूींनी सींरक्षक शभींत बाींतण्याबाबतची मागणी आया भागातील 
नागररकाींकेून व पया् काींकेून ग ल्या अन क वर्ाापासून क ली जात ाह  , ह  खर  
ाह  काय, 
(२) असल्यास, या घा्ात पावसाळ्यासह महाशशवरात्री, कोजार्गरी पोणणामा, 
सीवाळी व उन्हळ्याच्या सुट्टी ीरम्यान नागररकाींची व पया् काींची य जा होत 
असल्यान  या घा्ात डे ींभ  गावाच्या पढु  जवळपास १० क्रक.मी. र्आयावरील 
वळणाींवर वरची बाजु कमकुवत झाल्यान  यापवूी अन कीा पावसाळ्यात घा्ात 
ीरेी कोसळल्याच्या घ्ना घेल्या ाह त, ह  ही खर  ाह  काय, 
(३) तस च, या र् आ यावर पोखरी घा्ात सीवसेंसीवस वाहतूकीत वाढ होत असून 
शेंद्रयाच  लवण ह  वळण अनतशय सींव ीनशील बनल् यान  या वळणावर सीवसााे 
्कतरी  अपघात होत असल्यान  वळण ीरू करुन र् ता सरळ करण् याची मागणी 
सावाजननक बाींतकाम ववभागाके  ् एाननक नागरीकाींनी क ली ाह , ह  ही खर  ाह  
काय 
(४) असल्यास, उक्त मागण्याींबाबत शासन काय उपाययोजना करणार ाह , 
नसल्यास, ववलींबाची कारण  काय ाह त ? 
  
श्री. चांद्रिाांत पाटील   (१), (२) व (३) होय, 
     भीमाशींकर मींचर ब ल्ह  हा र्ता राज्य मागा ११२ असून आयाची ्कूण लाींबी 
ही ६० क्रक.मी. ाह .  सीर र्आयावर ६ क्रक.मी. लाींबीमयय  पोखरी घा् असून 
य ए  ्कूण १४ तोकाीायक वळण  ाह त.  तर क्रक.मी.२०/६०० मयय  शेंघ्रा ह  तीव्र 
वळण ेोंगराच्या बाजनु  असल्यान  त ए  दृष्ी अींतर कमी ाह . या लाींबीमयय  
पासाळ्यात काही स काणी ीरे कोसळण्याच्या घ्ना घेल ल्या ाह त. 
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(४) ल्नाींक्रकत घा् मागाावर सद्य:ज्एतीत तोकाीायक वळणाींच्या स काणी 
सुरक्षक्षतत च्या दृष्ीन  बरॅरग ट्स, सूचना फलक तस च कॅ्ाईज व पाींढर  पट्ट  
लावण्यात ाल ल  ाह त.  आयाचबरोबर उपरोक्त घा्र्आयाींवर वळणसुतारणा, 
सींरक्षक शभींत बाींतकाम व घा् कस्ींग करण्याच  ल््तावार्तन असून ननती, ननकर् 
व ल्ाएम्यिमान  हाती घ ण्याच  ननय ाजन ाह . 

----------------- 
  
िोरेगाि (जज. सातारा) तालवक्यातील प्रबोधन ननिास अांध विद्यालय ि प्रभशिण 

सांस्त्एेला पररपोषण अनवदान न भमळाल्याबाबत 
  

(२१) *  ५१९५८   श्री.शभशिाांत भशांदे (िोरेगाि), श्री.शामराि ऊफच  बाळासाहेब 
पाटील (िराड उत्तर), श्री.जजतेंद्र आव् हाड (मवांरा ा िळिा), श्री.भास्त्िर जाधि 
(गवहागर), श्री.हनवमांत डोळस (माळभशरस) :   सन्माननीय सामाजजि न् याय मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) कोर गाव  (जज. सातारा) तालुक्यातील जळगाींव रोे य एील ल्बोतन ननवास 
अींत ववद्यालय व ल्शशक्षण सीं्एा या ्कम व शाळ ला शासनाची मान्यता 
असूनही ग ली चार वर्ा पररपोर्ण अनीुान शमळाल  नाही, ह  खर  ाह  काय, 
(२) असल्यास, ल्न भाग (१) मतील शाळ ला पररपोर्ण अनीुान अद्याप न 
शमळण्याची कारण  काय ाह त, 
(३) असल्यास, ही अींतशाळा ेोंगरी व ग्रामीण भागातील असल्यान  पररपोर्ण 
शाल य खचा भागववण  शाळ ला अेचणीच  होत ाह , ह  ही खर  ाह  काय, 
(४) असल्यास, याबाबत शासनान  कोणती  कायावाही क ली वा करण्यात य त 
ाह , 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारण  काय ाह त ? 
  
श्री. राजिव मार बडोले   (१), (२), (३) व (४) कोर गाव तालुक्यातील (जज.सातारा) 
जळगाींव रोे य एील ल्बोतन ननवास अींत ववद्यालय व ल्शशक्षण सीं्एा या 
शाळ स ल्नतवर्ााच्या ल्ाप्त तरतीूीमतनू सन २०११-१२ मयय  रु.२,४२,०००/-,    
सन २०१२-१३ मयय  रु.२,००,०००/-, सन २०१३-१४ मयय  रु.३,५७,०००/- व     
सन २०१४-१५ मयय  रु.२,००,०००/- ्तक  अनीुान ववतरीत करण्यात ाल  ाह . 
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तएावप, सीर कालावतीतील मागणीनुसार अनुज्ञ य असल ल  अनुीान सीरहू 
शाळ स कमी ल्ाप्त  तरतीुीमुळ  सील ल  नाही. सीरहू शाळ च  सन २०११-१२ त  
सन २०१४ पयांत ्कूण रु.९,२९,८३४/- ्तक  व तन आतर व पररपोर्ण अनीुान 
ल्लींबबत ाह . 
      एक्रकत अनुीानाबाबत अींत व्यक्तीींसा ी काया करणाऱ्या अशासकीय 
सीं्एाींना सहाय्य या ल खाशशर्ााखाली रु.८०६.५४ लाख ्तक्या रक्कम ची पुरवणी 
मागणी माह  डेसेंबर, २०१५ च्या सहवाळी अर्तव शनात मींजूर करण्यात ाली 
असून, सीरहू रक्कम अएासींकल्पीय ववतरण ल्णालीवर खचाासा ी उपलब्त करुन 
ी ण बाबतचा ल््ताव मान्यत सा ी ववआत ववभागास साीर करण्यात ाला ाह . 
तरतुी ल्ाप्त होताच सीरहू शाळ च  एक्रकत अनुीान अीा करण्याची कायावाही 
करण्यात य ईल. 
(५) ल्न उद्भ ावत नाही. 

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

भशरोडी ते ताजनापवर (ता.फव लांरा ी, जज. औरांगाबाद) या रस्त्त्याचे  
िाम अपवणाचिस्त् एेत असल् याबाबत 

  

(२२) *  ५२५९८   श्री.प्रशाांत बांब (गांगापूर) :   सन्माननीय सािचजननि बाांधिाम 
(सािचजननि उपक्रम िगळून) मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) शशरोेी त  ताजनापुर (ता.फुलींब्री, जज.औरींगाबाी) या र्आयाच्या       
कामाला २ वर्ाांपवुी मींजुरी शमळुन या कामासा ी ९० लक्ष रुपयाींचा ननती शमळाला 
परींतु २ वर्ा झाल  तरीही सीरील कामावर फक्त खेी पसरवनू   वल ली असून 
काम अद्यापही अपुणा ाह , ह  खर  ाह  काय,  
(२) असल्यास, ह  काम पुणा करण बाबत शशरोेी व ताजनापुर या ीोन्ही गावाींतील 
नागरीकाींनी सावाजननक बाींतकाम ववभागाके  वारींवार पा पुरावा क ला असता, 
सींबींर्तत ्जन्सीला नो्ीस बजावली ाह  असा खलुासा क ला जातो  परींत ु ोस 
कायावाही होत नाही वा पा पुरावा करुनही ीखल घ तली नाही, ह  ही खर  ाह  
काय, 
(३) असल्यास, ीोन वर्ाापासुन काम बींी   वल्यान  सींबींर्तत ीोर्ी अर्तकारी व 
  क ीारावर काय कारवाई करण्यात ाली वा य त ाह , 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारण  काय ाह त ? 
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श्री. चांद्रिाांत पाटील   (१) ह  खर  ाह . 
(२) सींबींर्तत कीं त्रा्ीारान  कामाची ल्गती न राखल्यान  कीं त्रा्ीाराववरुयी ीींेाआमक 
कायावाही करण्यात ाली ाह . 
(३) ववलींबासींीभाात सींबींर्तत अर्तकाऱ्याींच  खलुास  मागववण्यात ाल  ाह त.  
ल्ाप्त खलुाशाच्या अनुर्ींगान  पुढील कायावाही करण्यात य ईल. 
     तस च सींबींर्तत   क ीारावर ीींेाआमक कायावाही करण्यात ाली ाह . उवारीत 
काम माचा, २०१६ पयांत पूणा करण्याच  ननयोजन ाह . 
(४) ल्न उद्भ ावत नाही. 

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

गहृननमाचण सांस्त्एा नोंदणी िरताना लागणाऱया भोगिटा प्रमाणपत्राबाबत 
  

(२३) *  ४०४०२   श्री.प्रशाांत  ािूर (पनिेल), श्री.समीर िव णािार (हहांगणघाट), 
श्री.विजय िाळे (भशिाजीनगर), श्रीमती मननषा चौधरी (दहहसर), अॅड.आभशष 
शेलार (िाांदे्र पजश्चम) :   सन्माननीय सहिार मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा 
करतील काय :- 
  

(१) मा.उच्च न्यायालयान  महाराषर सहकारी सीं्एा अर्तननयम १९६० 
नुसार गहृननमााण सीं्एा नोंीणी करताना भोगव्ा ल्माणपत्राची गरज नसल्याचा 
ननणाय सील ला असताना शसेको हद्दीतील ननयोजजत अन क सहकारी सीं्एाींची 
नोंीणी अद्यापही झाली नसल्याच  माह  जान वारी, २०१६ मयय  वा आयाीरम्यान  
ननीशानास ाल  ाह , ह  खर  ाह  काय, 
(२) असल्यास, शसेको हद्दीतील ननयोजजत सहकारी सीं्ए न  गहृननमााण सीं्एा 
नोंीणीसा ी साीर क ल ल्या ल््तावाींची नोंीणी भोगव्ा ल्माणपत्र नसल्यामुळ  
सहननबींतक, सहकारी सीं्एा, शसेकोकेून क ली ग ली नाही, ह  खर  ाह  काय, 
(३) असल्यास, उक्त ल्करणी मा.उच्च न्यायालयाच्या ननणायाचा अवमान 
करणाऱ्या सहननबींतक, सहकारी सीं्एा, शसेको याींची चौकशी करून सहकारी 
सीं्ए ची नोंीणी करण्यासींीभाात शासनान  कोणती कायावाही क ली वा करण् यात 
य त ाह , 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारण  काय ाह त ? 
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श्री. चांद्रिाांत पाटील   (१) ह  खर  नाही. 
     गहृननमााण सहकारी सीं्ए ची नोंीणी करताना भोगव्ा ल्माणपत्राची गरज 
नसल्याबाबतच  मा. उच्च न्यायालयाच  ाी श असल्याच  कोणआयाही शसेकोच्या 
हद्दीतील गहृननमााण सहकारी सीं्ए न  ननीशानास ाणल ली नाही. 
(२) ह  खर  नाही. 
     तएावप गहृननमााण सीं्ए ची नोंीणी करताना ्मारतीच  भोगव्ा ल्माणपत्र 
अएवा मालमआता कर भरणा क ल ल्या पावआया साीर करण  ावयक असत . 
(३) व (४) ल्न उद्भ ावत नाही. 

----------------- 
मोताळा (जज.बवलढाणा) येएे प्रशासिराजय इमारत उभारणेबाबत 

  

(२४) *  ४९२३८   श्री.हषचिधचन सपिाळ (बवलढाणा) :   सन्माननीय सािचजननि 
बाांधिाम (सािचजननि उपक्रम िगळून) मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील 
काय :- 
 (१)  मोताळा (जज.बुलढाणा)  य ए  ग ल्या १० वर्ाांपासुन शासकीय कायाालयासा ी 
्मारत नसल्यामुळ  ८ शासकीय कायाालयाींच  कामकाज भाड्याच्या ्मारतीमयय  
सुरू ाह , ह  खर  ाह  काय, 

(२) असल्यास, शासनान  याबाबत चौकशी क ली ाह  काय, असल्यास, चौकशीत 
काय ाढळून  ाल , 
(३) असल्यास, शासन जनत च्या सुववताींकरीता ल्शासकीय ्मारत उभारणार ाह  
काय, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारण  काय ाह त ?  
 
श्री. चांद्रिाांत पाटील   (१) ल् नातीन मोताळा तालुक् यात ववववत        
ववभागाींची ७ कायाालय  भाे  तआ वावर खाजगी ्मारतीमय य  कायारत ाह त, ह  खर  
ाह .  
(२) व (३) ल् नातीन स काणी मय यवती ल्शासकीय ्मारत बाींतण् याची 
ाव यकता ाह . सीर काम ननती, ननकर् व ल्ाएम् यिमानुसार हाती घ ण् याच  
ननयोजन ाह .  
(४) ल् न उद्भ ावत नाही. 

----------------- 
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िोल्हापूर िृषी उत्पन्न बाजार सभमतीमध्ये आडत्याांिडवन ४%  
ज्यादा आडत िसवली िेली जात असल्याबाबत 

  

(२५) *  ४३६७८   श्री.बाबवराि पाचणे (भशरुर) :   सन्माननीय पणन मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) कोल्हापूर कृर्ी उआपन्न बाजार सशमतीमयय  ाेआयाींकेुन ६ % ाेत 
असताींना ॲेव्हान्सच्या नावाखाली ४% ज्याीा ाेत वसुली क ली जात 
असल्याच  माह  डेसेंबर, २०१५ च्या पसहल्या ा वेयात ननीशानास ाल , ह  खर  
ाह  काय, 
(२) असल्यास, पींढरपूर य एील ्का श तक-यान  सीनाींक ४ डेसेंबर, २०१५ रोजी 
श वगा वविी झाल्यानींतर कु लाही अॅेव्हान्स घ तला नसताींना ॲेव्हान्स कपात 
क ल्यामुळ  बाजार सशमतीके  ववचारणा क ली असता अॅे व्हान्स रुपी कापल ली 
रक्कम आयाींना परत ी ण्यात ाली, ह  खर  ाह  काय, 
(३) असल्यास, कोल्हापूर बाजार सशमतीमयय  श ती माल पा ववणाऱ्या श तकऱ्याींना 
ॲेव्हान्सच्या नावाखाली ीररोज ीोन लाख रुपयाींचा फ्का बसत ाह , ह  खर  
ाह  काय, 
(४) असल्यास, याबाबत शासनान  कोणती कायावाही क ली वा करण्यात य त ाह , 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारण  काय ाह त ? 
  
श्री. चांद्रिाांत पाटील   (१) व (२) कोल् हापूर कृवर् उआ पन् न बाजार सशमतीमय य  ६ 
्क् क  ीरान च अेत कपात करण् यात य त . तएावप पींढरपूर य एील ्का      
श तक-याच् या श तमालावर अेआ यान  जा् तीची रक् कम कपात क ल् याची तिार 
बाजार सशमतीके  ल्ाप् त झाली. आ यानुर्ींगान  बाजार सशमतीन  क ल ल् या 
चौकशीमय य  सींबींर्तत अेआ याकेून जा् तीची रक् कम रु.२९३/- नजरचकुीन  वसूली 
क ल् याच  ननीशानास ाल . सीर रक् कम सींबींर्तत श तक-याींना परत करण् यात 
ाली असून अशा ल्कारची पनुरावआृ ती होवु नय  म् हणनू सींबींर्तत अेआ याला 
बाजार सशमतीन  सी. ३.१२.२०१५ च् या पत्रान् वय  समज सीली ाह . 
(३) नाही.  
(४) व (५) ल् न उद्भ ावत  नाही. 

----------------- 
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िनेडी ते हरिूळखवदच-फोंडा (ता.िणििली, जज.भसांधवदवगच)  
येएील रस्त् त् याची लालेली दवरािस्त् एा 

 (२६) *  ४३३७४   श्री.ननतेश राणे (िणििली), श्री.िालीदास िोळांबिर 
(िडाळा), श्री.अस्त्लम शेख (मालाड पजश्चम), श्री.अभमन पटेल 
(मवांबादेिी) : सन्माननीय सािचजननि बाांधिाम (सािचजननि उपक्रम िगळून) मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) कणकवली तालुक्यातील (जज.शसींतीुगूा) राज्यमागा १८१ च्या कन ेी त  
हरकूळखीुा-फोंेापयांतच्या र् आ याची ीरुाव्एा झाल ली असून सींपूणा र्ता खड्े मय 
झाल्यान  या र्आयावरुन ल्वास करणाऱ्या वाहन चालकाींना अन क गींभीर 
सम्याींना सामोर  जाव  लागत असून वारींवार अपघात होत ाह त, ह  खर  ाह  
काय, 
(२) असल्यास, सीरहू र्आयाच  ववनाववलींब मजबतुीकरण, खेीकरण व 
ेाींबरीकरण करण्यात याव  म्हणनू पींचिोशीतील ग्राम्एाींनी कायाकारी अशभयींता, 
सावाजननक बाींतकाम ववभाग, अर्तक्षक अशभयींता, सावाजननक बाींतकाम मींेळ, 
रआनार्गरी,  पालकमींत्री, शसींतीुगुा जजल्हा, मा. सावाजननक बाींतकाम मींत्री ाीीींके  
मागील २ वर्ाांपासून सातआयान  मागणी क ली असूनही  शासनाच  ीलुाक्ष 
झाल्यामुळ  सीरहू र्आयाींच्या ेाींबरीकरणासा ी माह  जान वारी, २०१६ मय य  वा 
आ या ीरम् यान तरण  ाींीोलनही करण्यात ाल ल  ाह , ह  ही खर  ाह  काय, 
(३) असल्यास, या र्आयाींच्या ेाींबरीकरण करण्याच्या दृष्ीन  शासनान  कोणती 
कायावाही क ली वा करण्यात य त ाह , 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारण  काय ाह त ? 
 

श्री. चांद्रिाांत पाटील   (१) व (२) नाही. 
     तएावप सीर र्आयाच  मजबतुीकरण, खेीकरण व ेाींबरीकरणाबाबत   
मागील २ वर्ाापासून सातआयान  मागणी व तरण  ाींीोलनही करण्यात ाल  ाह , 
ह  खर  ाह . 
(३) या र्आयाच्या काही लाींबीत ेाींबरीकरणाच  काम योजन तर कायािमाींतगात 
मींजूर करण्यात ाली ाह . र्आयासा ी काही ावयक काम  मींजूरी, ननती 
ननकर् व ल्ातान्यिमानुसार हाती घ ण्याच  ननयोजन ाह . र्आयावरुन वाहतकू 
सुरळीत सुरु ाह . 
(४) ल्न उद्भ ावत नाही. 

----------------- 
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मेळघाट (जज.अमरािती) येएील आहदिासी आश्रमशाळेतील 

 मवलाांनी गोधडी आांदोलन िेल्याबाबत  
  

(२७) *  ५२१५६   श्री.प्रभवदास भभलािेिर (मेळघाट) :   सन्माननीय आहदिासी 
वििास मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) अमरावती जजल््यातील म ळघा् य एील ासीवासी ाश्रमशाळ तील मुल  
सीनाींक ३१ डेसेंबर, २०१५ रोजी वा आ या सुमारास उपोर्णाला बसल  होत , ह  खर  
ाह  काय, 
(२) असल्यास, शासकीय ्मारतीच्या बाींतकामात तस च युपी्ससी परीक्षाींसा ी 
असल ला तीन वर्ााचा ल्शशक्षण कालावती वाढवण्यासा ी गोतेी ाींीोलन क ल , ह  
ही खर  ाह  काय, 
(३) असल्यास, याबाबत शासनान  कोणती कायावाही क ली वा करण् यात य त ाह , 
(४) नसल् यास, ववलींबाची कारण  काय ाह त ? 
  
श्री. विष्ट् णव सिरा   (१) ह  खर  नाही. 
     तएावप, ासीवासी मुला-मुलीींच  शासकीय वसतीगहृ, अमरावती य एील 
ववद्यार्थयाांनी, शासकीय ्मारत उपलब्त करून ी ण  व युपी्ससी ल्शशक्षण 
ी ण्याबाबत सीनाींक २९ डेसेंबर, २०१५ रोजी गोतेी ाींीोलन क ल  होत , ही बाब 
खरी ाह . 
(२)  ह  खर  ाह . 
(३) ल्कल्प अर्तकारी, तारणी याींच्या अींतगात कायारत असल ल्या ासीवासी 
मुलाींच  शासकीय वसतीगहृ ि. २ व ३ (क्षमता १०००) तस च ासीवासी मुलीींच  
शासकीय वसतीगहृ ि.१, २ व ३ (क्षमता ६५०) कररता जमीनी ल्ाप्त झाल ल्या 
ाह त. सीर वसतीगहृाींच्या अींीाजपत्रकाींस जजल्हार्तकारी, अमरावती याींच्याकेून 
ल्शासकीय मान्यता ल्ाप्त झाल्या असून या बाींतकामाींकररता सन २०१५-१६ सा ी 
ल्आय की रू.२५.०० लक्ष ्वढा ननती सावाजननक बाींतकाम ववभागास ववतरीत 
करण्यात ाल ला ाह . 
     ववभागाच्या सी.१५.०७.२०१४ रोजीच्या शासन ननणायानुसार राज्यातील ा  
ववद्यापी   व ेॉ.बाबासाह ब ाींब ेकर ल्शशक्षण व सींशोतन सीं्एा, पुण  या 
स काणी ल्आय की २५ ववद्यार्थयाांना ८ मसहन  कालावतीकररता तस च यशीा, पुण  
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य ए  १० ववद्यार्थयाांना ११ मसहन  कालावतीकररता अशा ्कूण २३५ ववद्यार्थयाांना 
भारतीय ल्शासकीय स वा तस च राज्य ल्शासकीय स वा, ्पताा पवूा ल्शशक्षण 
ी ण्याची तरतीू क ल ली ाह . 
     ल्कल्प अर्तकारी, तारणी अींतगात सन २०१५-१६ मयय  न्युक्लीअस बज ् 
योजनेंतगात ्कूण २२२ ववद्यार्थयाांना ६ मसहन्याींच्या कालावतीकररता युपी्ससी 
्पताा पररक्षा ल्शशक्षण ी ण्याच्या अनरु्ींगान  कायावाही सुरू ाह . 
(४) ल्न उद्भ ावत  नाही. 

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

किनिट (जज. नाांदेड) तालवक्यातील गोिवां दा 
 रेल्िे उड्डाणपवलाच् या िामाबाबत 

  

(२८) *  ५१४४७   श्री.प्रदीप नाईि (किनिट) :   सन्माननीय सािचजननि 
बाांधिाम (सािचजननि उपक्रम िगळून) मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील 
काय :- 
  

(१) क्रकनव् तालुक्यातील (जज. नाींी े) य एील गोकुीं ीा र ल्व  पुलाच्या ल्लींबबत 
उड्ेाण पुलाच्या कामास कें द्र शासनाची मान्यता घ वनूही अद्याप काम अपूणा 
ाह , ह  खर  ाह  काय, 
(२) असल्यास, आयाची कारण  काय ाह त, तस च सीर पुलाच  काम ल्लींबबत 
असल्यान  वाहन तारकाींच  मोठ्या ल्माणात हाल होत ाह त, ह  ही खर  ाह  
काय, 
(३) असल्यास, सीर पुलाच  काम करण बाबत शासनान  कोणती कायावाही क ली 
वा करण् यात य त ाह , 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारण  काय ाह त ? 
  
श्री. चांद्रिाांत पाटील   (१) होय, ह  खर  ाह . 
(२), (३) व (४) र ल्व  उड्ेाण पूलाच्या कामास शासनान  सन २००७ मयय       
रु. ७००.०० लक्ष ्तक्या रकम स ल्शासकीय मान्यता ल्ीान क ली ाह .  सीर 
काम भारतीय र ल्व  व महाराषर याींच्या ५०:५० ार्एाक सहभागातनू करण्यात 
य णार ाह .  भारतीय र ल्व  माफा त उड्ेाण पूलाच  बाींतकाम करण्यात य णार 
ाह .  यासा ी  रु. ९८८.५७ लक्ष ्तका ननती उपलब्त करुन ी ण्याच  र ल्व न  
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कळववल  असून राज्य शासनान  रु. ६००.०० लक्ष ्तका ननती उपलब्त करुन 
सीला ाह .  ल््ततु कामाची क्रकीं मत वाढत असल्यान  रु. ४५००.०० लक्ष ्तक्या 
रकम च  सुतारीत अींीाजपत्रक तयार करुन आयास मींजुरी ल्ाप्त करुन घ ण्याची 
कायावाही ल्गतीत ाह . 
     सुतारीत अींीाजपत्रकास मींजूरी ल्ाप्त करुन घ वनू भारतीय र ल्व ला उवारीत 
ननती उपलब्त करुन ी वनू उड्ेाण पूलाच  काम र ल्व  माफा त व जोेर्आयाच  काम 
राज्य शासनामाफा त हाती घ वनू पूणा करण्याच  ननयोजन ाह . 

----------------- 
घनसािांगी (जज.जालना) तालवक्यातील रमाई आिास योजनेअांतगचत  

लाभाएी अनवदानाच्या प्रतीिते असल्याबाबत 
  

(२९) *  ४०३९३   श्री.राधािृष्ट् ण विखे-पाटील (भशडी) :   सन्माननीय सामाजजि 
न् याय मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१)  घनसावींगी  (जज.जालना) तालुक्यातील रमाई ावास योजन अींतगात श केो 
लाभार्थयाांना घरकुल  मींजूर झाल ली असून, तर पान वाेी, वेगाव, जळगाव 
मोहपूरी, रामसगाव, मूती या गावातील सुमार  सीेश हून अर्तक लाभार्थयाांना 
पसहल्या ्प्यातील अनीुान वा्प करण्यात ाल  ाह  तर काही लाभाएींना 
अद्यापही पसहला हप्ता शमळाला नसल्याची बाब डेसेंबर, २०१५ मयय  वा आया 
ीरम्यान ननीशानास ाली, ह  खर  ाह  काय, 
(२) असल्यास, आयामुळ  अन काींची घरकुलाींची काम  रखेली ाह त, ह  खर  ाह  
काय, 
(३) असल्यास, अनुीान शमळववण्यासा ी पान वाेी य एील लाभार्थयाांनी ग ल्या तीन 
मसहन्यापासून ल््ताव तयार करुन ग्रामस वकाके  सीला असून, सीर ल््ताव 
ग्रामस वकान  घनसावींगी पींचायत सशमतीला अद्याप ीाखल क ला नाही, ह  खर  
ाह  काय, 
(४) असल्यास, लाभार्थयाांना ताआकाळ अनुीान ी ण्याबाबत जजल्हार्तकारी,  जालना 
याींना माह  डेसेंबर, २०१५ मयय  वा आया ीरम्यान  लाभार्थयाांना ननव ीनाद्वार  
मागणी क ली ाह , ह  खर  ाह  काय, 
(५) असल्यास, लाभार्थयाांना ताआकाळ अनीुान उपलब्त करुन ी ण्याच्या दृष्ीन  
शासनान  कोणती कायावाही क ली  वा करण्यात य त ाह , नसल्यास, ववलींबाची 
कारण  काय ाह त ? 
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श्री. राजिव मार बडोले    (१) ह  खर  नाही. 
(२) ह  खर  नाही. 
(३) अींशत: खर  ाह . 
     पान वाेी य ए  रमाई ावास घरकुल योजनेंतगात ३९ घरकुल  मींजूर करण्यात 
ाली ाह त. आयापकैी योजन च्या अ्ी व शती  पूणा करणाऱ्या २३ लाभार्थयाांना 
पसहल्या हफ्तआयाच  वा्प करण्यात ाल  ाह . बाींतकामाच्या ल्गतीनुसार आयातील 
१२ लाभार्थयाांना ीसुऱ्या हफ्तआयाच  वा्प करण्यात ाल  ाह .  ७ लाभार्थयाांची 
कागीपत्र  ल्ाप्त न झाल्यामुळ  घरकुल रद्द करण्याच  ल््ताववत करण्यात ाल  
ाह . तर ९ लाभार्थयाांच  ल््तावावर  ग्राम पींचायत, पान वाेी याींच्या ्तरावर 
कायावाही चालू ाह . 
(४) होय. 
(५) ल्न उद्भ ावत नाही. 

----------------- 
  
सातारा येएील पवणे-बांगळूर महामागाचिरील खांबाटिराज घाटाच्या नवतनीिरणाबाबत 

  

(३०) *  ५०६५०   श्री.जयिव मार गोरे (माण), श्री.अभमन पटेल (मवांबादेिी) :   
सन्माननीय सािचजननि बाांधिाम (सािचजननि उपक्रम िगळून) मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) सातारा य एील पुण -बींगळूर महामागाावरील खींबा्की घा्ाच  नतुनीकरणाच  
काम ेोंगराच्या बाजून  करण्याऐवजी ीरीच्या बाजनू  करणार असल्यान  
शशवकालीन पुरातन खामजाई मींसीर व ीआतमींसीर पाेण्याची शक्यता असल्याच  
माह  जान वारी, २०१६ मयय  वा आयाीरम्यान ाढळून ाल , ह  खर  ाह  काय, 
(२) असल्यास, ेोंगराच्या बाजून  रुीं ीीकरण करण्याऐवजी ीरीच्या बाजनू  रुीं ीीकरण 
क ल्यास हा ऐनतहाशसक वारसा अबार्तत राखता य ईल तर शासन याबाबत 
कोणता ननणाय घ णार ाह , 
(३) असल्यास, ल्न भाग २ नुसार शासनान  कोणती कायावाही वा उपाययोजना 
क ली ाह , 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारण  काय ाह त ? 
  
 



31 

श्री. चांद्रिाांत पाटील   (१) कें द्र शासनाच्या अर्तन्ए असल ल्या भारतीय राषरीय 
राजमागा ल्ार्तकरणामाफा त पुण -सातारा राषरीय महामागा ि. ४ च्या 
चौपीरीकरणाच  काम ल्गतीत ाह .  र्आयाच्या रुीं ीीकरणात य णारी ल्नाींक्रकत 
ताशमाक ्एळ  व ्तर बाींतकाम  ्तरत्र ्एलाींतर करण्याकरीता लागणारी नुकसान 
भरपाईची रक्कम सींबींर्तत ववश र् भुमी अर्तग्रहण अर्तकारी याींच के          
सी. १६.११.२०१५ रोजी जमा क ली असल्याच  ल्कल्प सींचालक, भारतीय राषरीय 
राजमागा ल्ार्तकरण, पुण  याींनी कळववल  ाह . 
(२) व (३) भारतीय राषरीय राजमागा ल्ार्तकरणाच्या ताब्यात असल ल्या 
र्आयाच्या हद्दीत सवलत करारनाम्यातील मींजूर वावानसुार र्आयाच  रुीं ीीकरण 
सुरु ाह .  ीरीकेील बाजू वनखाआयाके  असून आयाबाजूस रुीं ीीकरण 
ताींबत्रकदृषट्या अयोग्य व अव्यवहाया असून मींजूर वावामयय  बील क ल्यास 
ल्कल्प पुणा होण्यास ववलींब होणार असल्याच  ल्कल्प सींचालक, भारतीय राषरीय 
राजमागा ल्ार्तकरण, पुण  याींनी कळववल  ाह . 
(४) ल्न उद्भ ावत नाही. 

----------------- 
राज्यातील दभलत समवदयातील उद्योजिाांसा ी औद्योधगि  

िसाहतीत भवखांड आरक्षित  ेिण्याबाबत 
  

(३१) *  ५२२४४   िव मारी प्रणणती भशांदे (सोलापूर शहर मध्य) :   सन्माननीय 
उद्योग मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील ीशलत समुीयातील उद्योजकाींसा ी औद्योर्गक वसाहतीत 
(्मायेीसी) १० ्क्क  भुखीें  ारक्षक्षत   वण्याचा ननणाय शासनाकेून लवकरच 
घ ण्यात य णार असल्याच  माह  जान वारी, २०१६ मयय  वा आयाीरम्यान ननीशानास 
ाल , ह  खर  ाह  काय, 
(२) असल्यास, उद्योजकाींना सवा ल्कारच्या परवानग्या लवकर शमळाव्यात म्हणनू 
कायद्यात ीरुु्ती करुन या ननणायाच  अर्तकार उद्योग ववभागाच्या पातळीवर 
ी ण्याचा ल््ताव ही शासनाच्या ववचारातीन ाह , ह  ही खर  ाह  काय, 
(३) असल्यास, उक्त ल्न १ व २ नुसार शासनान  सीर ल््ताींवावर ननणाय घ वनू 
त  अींमलात ाणण्याबाबत कोणती कायावाही क ली वा करण्यात य त ाह , 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारण  काय ाह त ? 
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श्री. सवभाष देसाई   (१) ह  खर  ाह . 
(२) होय. 
(३) १) शासन ननणाय सीनाींक ११/२/२०१६ अन्वय  ेॉ.बाबासाह ब ाींब ेकर ववश र् 
सामुसहक ल्ोआसाहन योजना जाहीर क ली. ल््ततु योजन त महाराषर औद्योर्गक 
ववकास महामींेळाके  (्मायेीसी) उपलब्त असल ल्या ्कूण सुक्ष्म, लघु व 
मययम उद्योगाींसा ी असल ल्या औद्योर्गक प्लॉ्पकैी २० ्क्क  प्लॉ् अनुसूर्चत 
जाती व अनसूुर्चत जमातीींतील उद्योजकाींसा ी ारक्षक्षत   वण्याचा ननणाय घ तला 
ाह . 
    २) शासन ननणाय सीनाींक ११/२/२०१६ अन्वय  उद्योगाींना सवा ल्कारच्या 
मींजुऱ्या ्काच स काणी उपलब्त करुन ी ण्यासा ी “्क णखेकी योजना” 
राबववण्याचा ननणाय घ तला ाह . 
(४) ल्न उद्भ ावत  नाही. 

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

महाराष्ट्र लघव उद्योग वििास महामांडळ याांचेिडील  
दर िरार ननजश्चतीबाबत 

  

(३२) *  ५२५६८   श्री.अजवचन खोतिर (जालना) :   सन्माननीय उद्योग मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) महाराषर लघु उद्योग ववकास महामींेळ याींच केील ीर करार ननजचती 
यएाज्एतीत कायम   वनू हजारो कामगाराींना व लघु उद्योजकाींना न् याय 
ी ण् यासींीभाात सी जालना ी्ंेज्रयल ल्ायज स असोशस्शन याींनी         
सीनाींक ११ जान वारी, २०१६ रोजी वा आयासुमारास मा.मुख् यमींत्री याींना ननव ीन 
सील्याच  ननीशानास ाल  ाह , ह  खर  ाह  काय, 
(२) असल् यास, सीर ननव ीनानुसार शासनाकेून या सींीभाात सींबींर्तत लघु 
उद्योजकाींची बै क घ ण् यात ाली ाह  काय, 
(३) असल् यास, सीर ब ैकीत कोणत  ननणाय घ ण्यात ाल  ाह त, 
(४) नसल् यास, ववलींबाची कारण  काय ाह त ? 
  
 
 



33 

श्री. सवभाष देसाई   (१) होय. 
(२) सी. जालना ी्ंेज्रयल ल्ायज स असोशस्शन याींनी आयाींच्या ननव ीनात 
क ल ली ववनींती यापूवीच महाराषर लघु उद्योग ववकास महामींेळाकेून शासनास 
करण्यात ाल ली ाह . आयाअनरु्ींगान  मा.मींत्री (उद्योग) याींच्याके          
सीनाींक २२/०२/२०१६ रोजी ब ैक ायोजजत करण्यात ाली होती. 
(३) व (४) शासन ननणाय सीनाींक ०२/०१/१९९२ मतील तरतीुीनसुार महाराष र लघु 
उद्योग ववकास महामींेळाकेील १८ व्तुींना ारक्षण ी ण्यात ाल  होत .  
तएावप, शासनाच  सुताररत तोरण सीनाींक ३०/१०/२०१५ रोजीच्या शासन 
ननणायान्वय  राज्यास लागू करण्यात ाल  असून आयामयय  पररच्छ ी ५.१६ नुसार 
महाराषर लघु उद्योग ववकास महामींेळाकेील १६ व्तुींना आयाींनी ननववी त 
सहभाग घ तल्यास ्कूण खर ीीच्या ३० ्क्क  खर ीी ्ल-१ ीरान  राखनू   वण्यात 
ाली ाह .  सीरचा ननणाय मींत्रीमींेळान  जाणीवपवूाक व ववचारपूवाक घ तला 
असल्यान  आ याींची ववनींती मान्य करण  शक्य होणार नाही, अस  महामींेळास 
बै कीस साींगण्यात ाल  ाह . 

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

मवरबाड (जज. ाणे) तालवक् यात सािचजननि बाांधिाम  
विभागाांतगचत लालेला गैरव्यिहार 

  

(३३) *  ५१५८३   श्री.बाळासाहेब सानप (नाभशि पूिच) :   सन्माननीय 
सािचजननि बाांधिाम (सािचजननि उपक्रम िगळून) मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा 
करतील काय :- 
  

(१) मुरबाे (जज. ाण ) तालुक् यात सावाजननक बाींतकाम ववभागातींगात साकव, 
र् ता, ्मारत, मो-याींची काम  सुरु असून आ यात कोट्यवतीींचा गैरव्यवहार 
झाल् याची तिार करण् यात ाली असल् याच  माह  जान वारी, २०१६ मय य  वा आ या 
ीरम् यान ननीशानास ाल  ाह , ह  खर  ाह  काय, 
(२) असल् यास, ् एाननक उपअशभयींता, शाखा अशभयींआ याींनी   क ीाराींना पास शी 
घातल् यान  नागरीकाींमय य  सींताप व् यक् त होत ाह , ह  ही खर  ाह  काय,  
(३) असल् यास, उक् त ल्करणाची सखोल चौकशी करण् यात ाली ाह  काय, 
असल् यास, चौकशीनुसार उक् त ल्करणात ीोर्ी असल ल् या अर्तकारी व 
  क ीाराींववरुय ी कोणती कारवाई करण् यात ाली वा य त ाह , 
(४) नसल् यास, ववलींबाची कारण  काय ? 
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श्री. चांद्रिाांत पाटील   (१) नाही. 
(२) ल्न उद्भ ावत  नाही. 
(३) ल्न उद्भ ावत  नाही. 
(४) ल्न उद्भ ावत  नाही. 

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

िारजे, पवणे डवक्िर णखांडीतील िळणाचा रस्त्ता या ह िाणी  
िारांिार अपघात होत असल्याबाबत 

  

(३४) *  ४१२८५   श्री.भभमराि तापिराजर (खडििासला) :   सन्माननीय 
सािचजननि बाांधिाम (सािचजननि उपक्रम िगळून) मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा 
करतील काय :- 
  

(१) वारज , पुण  य एील ेुक्कर णखीें ीतील वळणाचा र्ता वाहनचालकाींसा ी 
अनतशय तोकाीायक बनला असून या स काणी वारींवार अपघात होत असून 
ननषपाप नागररकाींच  बळी जात असल्याच   माह  जान वारी, २०१६ मय य  वा आ या 
ीरम्यान ननीशानास ाल , ह  खर  ाह  काय, 
(२) असल्यास, वळणाचा ाणण उताराचा र्ता यातच र्आयाच  काम सींए गतीन  
सुरु असल्यान  तस च र्आयाच्या मतोमत असल ल  ीभुाजक सुरक्षक्षत नसून के ला 
सुरक्षा क े  नसल्यान  वारींवार अपघात होत असल्याच  ननीशानास ाल , ह  खर  
ाह  काय, 
(३)  असल्यास, याबाबत शासनाकेून कोणती कायावाही क ली वा करण्यात य त 
ाह , 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारण  काय ाह त ? 
  
श्री. चांद्रिाांत पाटील   (१) ह  खर  नाही. 
     भारतीय राषरीय राजमागा ल्ार्तकरण याींच माफा त पुण -सातारा राषरीय 
महामागा ि. ४ (जनुा) च्या क्रक.मी. ७२५/००० त  क्रक.मी. ८६५/३५० या १४०.३५ 
क्रक.मी. महामागााच्या सहापीरीकरणाच  ल्गतीत असल ल्या कामामतील ेुक्कर 
णखीें ीतील र्आयाच  काम ाय.ार.सी. (भारतीय र्त  महासभा) मानकानुसार 
सुरु असल्याच  ल्कल्प सींचालक, भारतीय राषरीय राजमागा ल्ार्तकरण, पुण  याींनी 
कळववल  ाह . 
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     तस च ेुक्कर णखीें  वारज  यास काणी सन २०१६ मयय  ्कच गींभीर 
अपघात झाला असून सीरील अपघात भरताव व गान  वाहन चालववल्यान  झाला 
असल्याच  पोलीस उपायकु्त, वाहतुक, पुण  शहर याींनी कळववल  ाह . 
(२) ेुक्कर णखीें  ही ेोंगराळ भागामयय  असून त एील अज्तआवातील महामागााच  
वळण  व चढ-उतार ाय.ार.सी. (भारतीय र्त  महासभा) मानकानुसार असून 
वन जमीनीच  सींपाीन अज्तआवातील ववद्यतु वासहन्याींच  ्एालाींतर तस च पुण  
महापाशलक केून झाे  तोेण्यासा ी परवानगी अशा ववववत बाबीींना ववलींब 
झाल् यान  ेुक् कर णखीें ीतील र् आ याच् या रुीं ीीकरणास ववलींब झाला ाह , तस च 
महामागााच्या सहापीरीकरणाच्या कामामयय  र्आयाच  मययीभुाजक ेब्ल्य ू बीम 
म ्ल िॅश बॅररयर ल्कारच  असून भुयारी मागााच  जोेर्त  वगळून ्तर भागात 
िॅश बॅररयर बसववण्यात ाल्याच  तस च र्आयाच्या के लासुयीा ेब्ल्य ू बीम 
म ्ल िॅश बरॅरयर बसववण्यात य त असल्याच  ल्कल्प सींचालक, भारतीय राषरीय 
राजमागा ल्ार्तकरण, पुण  याींनी कळववल  ाह . 
(३) सीर स काणी भुयारी मागााच  बाींतकाम तातेीन  पणूा करण्याच  व वाहतकु 
पोलीसाींनी सुचववल ल्या स काणी अनतररक्त सूचनाफलक लावण्याच  ननीेश कामाच  
सवलतकार याींना ी ण्यात ाल्याच  ल्कल्प सींचालक, भारतीय राषरीय राजमागा 
ल्ार्तकरण, पुण  याींनी कळववल  ाह . 
(४) ल्न उद्भ ावत नाही. 

----------------- 
गडधचरोली जजल्हयातील शबरी घरिव ल योजनेतील  

लाभार्थ याांना एिराजत ननधी देण् याबाबत 
  

(३५) *  ४७३६५   श्री.विजय िडटे्टीिार (रा म्हपूरी) :   सन्माननीय आहदिासी 
वििास मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) ासीवासी ववकास ववभागामाफा त ीगुाम भागातील गरीब ासीवासी 
कु्ूींबतारकाींना हक्काच  घर शमळण्यासा ी शासनामाफा त शबरी योजना सुरू 
करण्यात ाली असता गेर्चरोली, भामरागे, अह री ल्कल्पाअींतगात जजल्हाभरात 
जवळपास ७०० घरकुल मींजूर करण्यात ाल  मात्र घरकुलाच्या अनीुानाचा ्कही 
पैसा लाभार्थयाांना शमळाला नसल्यान  श केो घरकुलाींच  काम अपुणा असल्याची 
मासहती माह  फ ब्रुवारी, २०१६ मय य  वा आया ीरम् यान ननीशानास ाल  ाह , ह  
खर  ाह  काय, 
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(२) असल्यास, सीर बाींतकाम पुणा होण्यासा ी ाणण शबरी योजन तील एकीत 
ननती ी ण्याबाबत  शासनान  कोणती कायावाही क ली वा करण्यात य णार ाह , 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारण  काय ाह त ? 
  
श्री. विष्ट् णव सिरा   (१) नाही, शबरी ासीवासी घरकूल योजन खाली सन २०१२-१३ 
या ार्एाक वर्ाात गेर्चरोली जजल््याकरीता ्कूण ७५६ घरकुलाींसा ी रु. ७६१.०० 
लक्ष ननती उपलब्त करुन ी ण्यात ाला होता आयापैकी रु. ७२८.०० लक्ष् ा ननती 
खचा झाला असून घरकुलाची काम  ल्गतीपएावर ाह त. 
(२) व (३) ल्न उद्भ ावत नाही. 

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

सायन पनिेल महामागाचच्या रुां हदिरणाचे िाम अपूणच असल् याबाबत 
  

(३६) *  ४०७७२   श्री.प्रशाांत  ािूर (पनिेल), श्री.समीर िव णािार (हहांगणघाट), 
अॅड.आभशष शेलार (िाांदे्र पजश्चम), श्री.विजय िाळे (भशिाजीनगर), श्रीमती मननषा 
चौधरी (दहहसर) :   सन्माननीय सािचजननि बाांधिाम (सािचजननि उपक्रम 
िगळून) मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) सावाजननक बाींतकाम खाआयामाफा त खाजगीकरणातनू कायााजन्वत झाल ल्या 
सायन पनव ल महामागााच्या रुीं सीकरण व मजबतुीकरणाच्या कामात अन क बाबी 
लवकरात लवकर पूणा करण्याची मागणी ्एाननक लोकल्नतननतीींनी माह  डेसेंबर, 
२०१५ मय य  वा आयाीरम् यान सर्चव, वनववभाग याींच्याके  ननव ीनाद्वार  क ली 
ाह , ह  खर  ाह  काय, 
(२) असल्यास, नव्यान  कायााजन्वत झाल ल्या रुीं ीीकरणाच्या कामाींमुळ  कामो   
शहरातनू मुींबईके  जाणा-या र्आयाींच्या सीश न  ए ् जोेणी अज्तआवात 
नसल्यामुळ  हजारो नागररकाींना र्आयाच्या अपुणााव्ए चा त्रास होत ाह , ह  ही 
खर  ाह  काय, 
(३) असल्यास, रुीं ीीकरणासा ी लागणारा र्ता वन ववभागाच्या हद्दीतनू जात 
असल्यामुळ  वारींवार वन ववभागाके  मागणी करूनसुद्धा र्ता रुीं ीीकरण 
करण्यासींीभाात वन ववभागाकेून कोणतीच कायावाही होत नाही, ह  ही खर  ाह  
काय, 
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(४)  असल्यास, उक्त ल्करणी शासनान  चौकशी करून सीर र्ता जोेणी 
ल्कल्पाच  काम लवकरात लवकर पूणा होण्याच्या दृष्ीन  कोणती कायावाही क ली 
वा करीत ाह  काय, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारण  काय ाह त ? 
  
श्री. चांद्रिाांत पाटील   (१) नाही. 
(२) ल्न उद्भ ावत नाही. 
(३) ल्न उद्भ ावत नाही. 
(४) ल्न उद्भ ावत नाही. 
(५) ल्न उद्भ ावत नाही. 

----------------- 
  
धारणी (जज.अमरािती) येएील एिाजत्मि आहदिासी वििास प्रिल्पात िन्यादान 

योजनेंतगचत िाटप िरण्यात आलेल्या धनादेशात गैरव्यिहार लाल्याबाबत 
  

(३७) *  ५२१५७   श्री.प्रभवदास भभलािेिर (मेळघाट) :   सन्माननीय आहदिासी 
वििास मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) तारणी (जज.अमरावती) य एील ्काजआमक ासीवासी ववकास ल्कल्पात 
कन्याीान योजन तींगात वा्प करण्यात ाल ल्या तनाी शात रुपय  २२.६० लाखाींचा 
गैरव्यवहार झाल्याची बाब ननीशानास ाली ाह , ह  खर  ाह  काय, 
(२) असल्यास, तारणी य एील ल्कल्प अर्तकारी कायाालयातील सींबींर्तत ीोर्ी 
ल खार्तकारी व अन्य अर्तकारी फरार असल्याची बाब ननीशानास ाली ाह , ह  
ही खर  ाह  काय, 
(३) असल्यास, ल्कल्प अर्तकारी कायाालयातील अर्तकारी व ्  ्् बकँ च्या 
तारणी शाख तील अर्तकारी याींच्या सींगनमतान  करण्यात ाल ल्या गैरव् यवहाराची 
शासनान  चौकशी क ली ाह  काय व चौकशीत काय ाढळून ाल  ाह , 
(४) असल्यास, याबाबतीत सींबींर्तत ीोर्ी अर्तका-याींववरुयी शासनान  काय 
कारवाई क ली ाह  वा करणार ाह , नसल्यास, ववलींबाची कारण  काय ाह त ? 
  

श्री. विष्ट् णव सिरा   (१) ह  खर  नाही.  कन्याीान योजनेंतगात गैरव्यवहार झाल ला 
नसून अनोळखी व्यजक्तन  बनाव् तनाी श व ्वाक्षरी वापरुन रुपय  २२.६० लक्ष 
बँक तनू काढल  ाह त. 
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(२) ह  खर  नाही. बनाव् ्वाक्षरी व तनाी शाच्या ातार  अनोळखी व्यजक्तद्वारा 
फसवणकू झाल्याच  लक्षात य ताच ्काजआमक ासीवासी ववकास ल्कल्प, तारणी 
कायाालयातील ल खार्तकारी याींनी पोलीस ्  ्शन, तारणी य ए  तिार सील ली ाह . 
(३) सीर ल्करणी ार्एाक गुन्ह  शाखा अमरावती याींच केून तपास सुरु ाह . 
बनाव् तनाी श व ्वाक्षरीन  बकँ तून रक्कम काढण्याच  ्पष् झाल्यान  बकँ न  
सी. २४.०२.२०१६ रोजी ल्कल्प कायाालय तारणी याींच्या खाआयात रु. २२.६० लक्ष 
रक्कम जमा क ली ाह . 
(४) ल्न उद्भ ावत नाही. 

----------------- 
  
सातारा जजल्हयातील मलिडी-ननढळ रस्त्त्याची दवरािस्त्एा लाली असल्याबाबत 

  

(३८) *  ५१००४   श्री.जयिव मार गोरे (माण), डॉ.पतांगराि िदम (पलूस िडगेाि), 
श्री.अभमन पटेल (मवांबादेिी) :   सन्माननीय सािचजननि बाांधिाम (सािचजननि 
उपक्रम िगळून) मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) सातारा जजल्हयातील माण व ख्ाव या तालुक्याींना जोेणाऱ्या मलवेी-ननढळ 
र्आयाची अनतशय ीरुाव्एा झाली असून य ए  असल ल्या ीोन पुलाींना वववर 
पेल्यामुळ  य ए  वाहतकू कोंेी होण्याची शभती व्यक्त होत असल्याच  माह  
ऑक््ोबर, २०१५ मय य  वा आ या ीरम्यान ननीशानास ाल  ाह , ह  खर  ाह  
काय, 
(२) असल्यास, सीर र्आयासह य एील ीोन्ही पुलाींची ीरुु्ती करण्याबाबत 
शासनान  कोणती कायावाही क ली वा करण्यात य त ाह , 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारण  काय ाह त ? 
  
श्री. चांद्रिाांत पाटील   (१) अींशत: खर  ाह . 
     ल्नातीन मलवेी-ननढळ र् ता हा जजींती-फल्ण-तोंेल -कुरोली औींत या 
ल्जजमा-१० चा भाग असून सीर लाींबीमयय  ीोन पूल नसून ्क पाईप मोरी 
ाह .  सीर भागात ऑक््ोबर, २०१५ मयय  झाल ल्या जोरीार पावसामुळ  पाईप 
मोरीची शभींत काही ल्माणात क्षतीग्र्त झाली होती. 
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(२) ल्नातीन मलवेी त  ननढळ ीरम्यानची क्षतीग्र्त पाईप मोरी व सीर  
मागाावरील सत्र वाेी घा्ातील क्षतीग्र्त खेी र्आयाची ताआपुरती ीरुु्ती करुन 
वाहतुक सुरक्षक्षत करण्यात ाल ली ाह .  सीर र्आयाच्या मलवेी त  माण 
तालुका हद्द या ५.५ क्रक.मी. लाींबीपकैी ४.५ क्रक.मी. लाींबीमयय  मजबतुीकरण व 
ेाींबरीकरण, पाईप मोऱ्याींची ीरुु्ती करण्याची काम  मींजूर असून ल्गनतपएावर 
ाह त.  तस च माण तालुका हद्द त  ननढळ या ५ क्रक.मी. लाींबीमयय  र्ता 
ीरुु्तीच  काम मींजूर असून ननती उपलब्तत नुसार पुणा करण्याच  ननयोजन ाह . 
(३) ल्न उद्भ ावत नाही. 

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

पवणे-मवांबई महामागाचिर िात्रज बोगदा ते नऱ हे पवलादरम्यान  
िारांिार अपघात होत असल् याबाबत 

  

(३९) *  ४१२८६   श्री.भभमराि तापिराजर (खडििासला) :   सन्माननीय 
सािचजननि बाांधिाम (सािचजननि उपक्रम िगळून) मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा 
करतील काय :- 
  

(१) पुण -मुींबई महामागाावर कात्रज बोगीा त  नऱ् ह  पलुाीरम्यान कीं त्रा्ीाराच्या 
ीलुाक्षत मुळ  ननरपराताींच  वारींवार बळी जात असल्याच  माह  जान वारी, २०१६ मयय  
वा आया ीरम्यान ननीशानास ाल , ह  खर  ाह  काय, 
(२) असल्यास, महामागा ल्ार्तकरणाके  कीं त्रा्ीारावर कारवाई करण्याच  अर्तकार 
नसल्याच  साींगण्यात ाल , ह  खर  ाह  काय, 
(३) तस च वाहतकु पोलीसाींनी अपघातल्वण क्ष त्र ाणण र्आयाींमतील ीरुु्ती 
सींीभाात अहवाल सीला ाह  काय, सीर अहवालावर काय कायावाही करण्यात 
ाली, 
(४) तस च वाहतकु पोलीस शाख केून वारींवार सुरक्षक्षतत च्या दृजष्न  ाव यक 
असल ल्या ल्ाएशमक उपाययोजना करुन सुद्धा  सींबींतीत कीं त्रा्ीारावर महामागा 
ल्ार्तकरण काहीच कारवाई करत नाही, ह   खर  ाह  काय, 
(५) असल्यास, उक्त ववर्यासींीभाात शासनान  कोणती कारवाई क ली वा करण्यात 
य त ाह , नसल्यास, ववलींबाची कारण  काय ाह त ? 
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श्री. चांद्रिाांत पाटील   (१) कात्रज बोगीा त  नऱ्ह  पुलाीरम्यान र्आयावर 
ातापयांत झाल ल  अपघात ह  वाहनचालकाींच्या चकुीमुळ  झाल्याच  पोलीस     
उप-ायुक्त (वाहतुक), पुण  शहर याींनी कळववल  ाह . 
(२) ल्न उद्भ ावत नाही. 
(३) व (४) भारतीय राषरीय महामागा ल्ार्तकरण व वाहतुक पोलीस याींच्या 
सींयुक्त पाहणी व पत्रव्यवहारानींतर भारतीय राषरीय महामागा ल्ार्तकरण 
याींच माफा त पुण  शहरातील ३४ क्रक.मी. पररसरातील सवा ओपननींग बींी करुन 
म डेयन वरील झुेुप  काढण , नऱ्ह  चौकावरील व जाींभुळवाेी ीरी पुल त  नवीन 
कात्रज बोगीा या भागातील डेव्हायेरच  ओपननींग बींी करण , ावयक र्चन्ह 
फलक बसववण , िॅश बरॅरयरची ीरुु्ती करण , पाणी सा वण्याची स काण  ीरुु्त 
करण , नवल  पुलाखालील ायलँड्स काढून ्ाकण  ही काम  करण्यात ाल ली 
ाह त. तस च र्आयाच  सहापीरीकरणाच  काम ल्गतीत ाह . अस  पोलीस      
उप-ायुक्त (वाहतुक), पुण  शहर याींनी कळववल  ाह . 
(५) ल्न उद्भ ावत नाही. 

----------------- 
साांगली जजल्हा मध्यिती सहिारी बँिेिडील  

एिराजत पीि िजच िसवलीबाबत 

 (४०) *  ४९५१०   श्री.विजय िडटे्टीिार (रा म्हपूरी) :   सन्माननीय सहिार मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) साींगली जजल्हा मययवती सहकारी बँक केील सुमार  १६० को्ी ६३ लाख    
५० हजार रूपयाींच्या एकीत पीक कजा वसूलीसा ी साींगली जजल्हयातील ३३ हजार 
८५० श तक-याींवर जप्तीची कारवाई करण्यात य णार असल्याची मासहती     
सीनाींक १० फ ब्रवुारी, २०१६ रोजी वा आया सुमारास ननीशानास ाली ाह , ह  खर  
ाह  काय, 
(२) असल् यास, या ल्करणाची शासनान  चौकशी क ली ाह  काय, 
(३) असल्यास, महाराषरात ीषुकाळाची पररज्एती असताना सीर कजा वसूली सुरू 
करण्यात य त असल्यामुळ  श तक-याींत तीव्र नाराजी पसरल ली ाह , ह  ही खर  
ाह  काय, 
(४) असल्यास, या ल्करणी शासनान  कोणती कायावाही क ली वा करण्यात य णार 
ाह , 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारण  काय ाह त ? 
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श्री. चांद्रिाांत पाटील   (१) नाही, ह  खर  नाही. 
(२) ल्न उद्भ ावत नाही. 
(३) ल्न उद्भ ावत नाही. 
(४) ल्न उद्भ ावत नाही. 
(५) ल्न उद्भ ावत नाही. 

----------------- 
  
  
विधान भिन     डॉ. अनांत िळसे 
मवांबई.   प्रधान सधचि 

महाराष्ट्र विधानसभा 
________________________________________________________ 
मुद्रणपवूा सवा ल्क्रकया महाराषर ववतानमीें ळ सर्चवालयाच्या सींगणक यींत्रण वर 
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