
महाराष्ट्र विधानसभा 
दसुरे अधधिेशन, २०१६ 
--------------------------------------------- 

ताराांकित प्रश्नोत्तराांची यादी 
  

बुधिार, ददनाांि ०३ ऑगस्ट, २०१६ / श्रािण १२, १९३८ ( शिे ) 
  
(१) सािवजननि बाांधिाम (सािवजननि उपक्रम 

िगळून) मांत्री 

    

याांचे प्रभारी विभाग 
(२) आददिासी वििास मांत्री 
(३) उद्योग मांत्री 
(४) सािवजननि बाांधिाम (सािवजननि उपक्रम) मांत्री 
(५) सामाजजि न्याय आणण विशषे सहाय्य मांत्री 
(६) सहिार, पणन आणण िस्त्रोद्योग मांत्री 

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

प्रश्नाांची एिूण सांख्या - ४२ 
------------------------------------- 

  

चांद्रपूर येथील जाम-चांद्रपूर-आससफाबाद मागाविरील रेल् िे लेिल  
क्रॉसीांग ९३ िर उड्डाणपुल बाांधण् याबाबत 

  

(१) *  ६३६८२   अॅड.सांजय धोटे (राजूरा) :   सन्माननीय सािवजननि बाांधिाम 
(सािवजननि उपक्रम िगळून) मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) चींद्रपूर येथनू जाणाऱ्या जाम-चींद्रपूर-आससफाबाद मागाावर राजुरापासून २ 
कक.मी. अींतरावरील ददल् ली चेन् नई  रेल् वे मागाावरील लेवल रॉसीसीींग ९३ वर 
उड्डाणपुलाच्या बाींधकामाला सन २००८-०९ मध् ये मींजूरी समलाली तोती,  ते खरे 
आते काय, 
(२) असल्यास, मागील चार वर्ाांपासून या पुलाच् या बाींधकामासा न धनधीची तरतदू 
करण् यात आली नसल् यामुले सदर उड्डाणपुलाचे बाींधकाम रलंलींतबत असल्याचे माते 
मे, २०१६ मध्ये वा त्या दरम्यान धनदर्ानास आले आते, ते खरे आते काय, 
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(३) असल् यास, याबाबत र्ासनाने चौकर्ी केली आते काय, 
(४) असल् यास, चौकर्ीच् या अनरु्ींगाने सदर उड्डाणपुलाच्या रलंलींतबत असलेल्या 
बाींधकामाकररता र्ासन धनधी उपलब् ध कुनन देणार आते काय, 
(५) नसल् यास, ववलींबाची कारणे काय आतेत ? 
  

श्री. चांद्रिाांत पाटील : (१) तोय खरे आते. 
र्ासनाच्या दद.२०/३/२०१० रोजीच्या र्ासन धनणायाव्दारे ुन. १७.०० को्ी रकमेच्या 
कामास रलंर्ासकीय मान्यता रलंदान करण्यात आली आते. 
(२) रलंशनाींककत कामापैकी रेल्वे उड्डाण पुलाचे भारतीय रेल्वे माफा त व 
जोडरस्त्याींचे काम सावाजधनक बाींधकाम ववभागामाफा त करण्यात येणार आते.  
रेल्वे माफा त ताती घेण्यात आलेल्या रेल्वे पुलाचे काम करण्यास ववलींब झाला 
आते.  त्यामुले जोडरस्ते व त्यामधील व्तायाडक््चे काम करणे र्क्य झालेले 
नाती.  या कामासा न आतापयांत ुन. १८.६९ को्ी इतकी रक्कम खचा झाली 
आते.   या पूलाची ककीं मत वाढली असुन ती ुन. २४.५३ को्ी इतकी तोणे 
अपेक्षीत आते.  त्यामुले  या रलंकल्पाचे सुधारीत अींदाजपत्रक तयार करण्यात 
आले आते. 
     रलंकल्पाच्या कामास सुधारीत रलंर्ासकीय मान्यता रलंाप्त झाल्यावर  व रेल्वे 
माफा त  पुलाचे काम पुणा झाल्यावर जोड रस्त्याची उवारीत कामे पूणा कुनन 
धनधीच्या उपलब्धतेनुसार  काम पुणा करण्याचे धनयोजन आते. 
(३), (४) व (५) रलंशन उद् ावत नाती. 
 

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

साजगाांि-आडोशी ि सािरोली- इसाांबाफाटा (ता.खालापूर, जज.रायगड) या  
रस्त्याांची झालेली दरुािस्था 

  

(२) *  ५३७३४   श्री.मनोहर भोईर (उरण), श्री.सुरेश लाड (िजवत), श्री.जजतेंद्र 
आव् हाड (मुांरा ा िळिा), श्री.भास्िर जाधि (गुहागर), श्री.शामराि ऊफव  बाळासाहेब 
पाटील (िराड उत्तर), श्री.हसन मुश्रीफ (िागल) :   सन्माननीय सािवजननि 
बाांधिाम (सािवजननि उपक्रम िगळून) मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील 
काय :- 
  

(१)  साजगाींव-आडोर्ी व सावरोली-इसाींबाफा्ा (ता.खालापूर, जज.रायगड) या 
रस्त्याींची अत्यींत दरुावस्था झाल्याचे माते एवरलंल, २०१६ मध्ये वा त्यादरम्यान 
धनदर्ानास आले, ते खरे आते काय, 
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(२) असल्यास, सदरच्या रस्त्यावर अनेक छो्े-मो े अपघातती घडत असल् याने 
र्ासनाने याची पातणी केली आते काय, 
(३) तसेच या रस्त्याींची तातडीने दुुनस्ती करण्यासींदभाात र्ासनाने कोणती 
कायावाती केली वा करण्यात येत आते 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आतेत ? 
  
श्री. चांद्रिाांत पाटील : (१) रलंशनाींकीत रस्त्यावर पावसालयात काती रलंमाणात खड्ड े
पडले आतेत, ते खरे आते. 
(२) सदर रस्त्यावर माचा, २०१६ ते जून, २०१६ या कालावधीत अपघात झाले 
नसल्याचे पोसलस अतवालावुनन ददसून येते. 
(३)  व (४) साजगाींव आडोर्ी या रस्त्याच्या लाींबीत १.५०० कक.मी. लाींबीच्या 
भागात रस्त्याचे डाींबरीकरण करण्याचे काम मींजूर असून धनववदास्तरावर आते. 
सदयजस्थतीत उपरोक्त लाींबीमध्ये पावसालयामध्ये खडी व ग्री्ने खड्डे भुनन 
रस्ता सुजस्थतीत  ेवण्यात आला असून वाततूक सुरलीत सुुन आते. 
   सावरोली इसाींबाफा्ा या १.५०० कक.मी. लाींबीच्या रस्त् यावरील 
मजबतुीकरणाचे काम पणूा करण्यात आले असून डाींबरीकरणाचे काम 
पावसालयानींतर ताती घेवनू पूणा करण्याचे धनयोजन आते. 
 

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

शहापुर (जज. ठाणे) तालुक्यातील नेहरोली - िामतिाडी  
रस्त्याचे िाम सुरु िरण् याबाबत 

  

(३) *  ५५०९७   श्री.सुननल प्रभू (ददांडोशी) :   सन्माननीय सािवजननि बाांधिाम 
(सािवजननि उपक्रम िगळून) मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) र्तापुर (जज. ाणे) तालुक्यातील नेतरोली - कामतवाडी रस्त्याचे काम त्वररत 
सुुन करण्यात यावे या मागणीसा न कामतवाडी येथील आददवासीींतफे र्तापुरच्या 
सावाजधनक बाींधकाम उपववभाग कायाालयावर ददनाींक २५ मे, २०१६ रोजी मोचाा 
काढून आींदोलन करण्यात आले, ते खरे आते काय, 
(२) असल्यास, उक्त मींजूर रस्त्याचे काम र्ासनाने बींद  ेवण्याची कारणे काय 
आतेत, 
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(३) असल्यास, सदरतू रस्त्याअभावी येथील आददवासीींची गैरसोय तोत असून 
उक्त रस्त्याचे काम तातडीने सुुन करण्याबाबत र्ासनातफे कोणती कायावाती 
करण्यात आली वा येत आते, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आतेत ? 
  
श्री. चांद्रिाांत पाटील : (१) रलंशनाींकीत रस्त्याच्या कामासा न दद. २५/५/२०१६ रोजी 
काती ग्रामस्थ उप असभयींता, र्तापूर याींचे भे्ीकरीता त्याींचे कायाालयात आले 
तोते. 
(२), (३) व (४) रलंशनाींकीत रस्त्याची लाींबी ती १.९२० कक.मी. एवढी आते. सदर 
लाींबीपैंकी १.०० कक.मी. रस्त्याचे काम रलंगतीत आते. उवाररत ०.९२० कक.मी. 
लाींबीच्या रस्त्याचे काम धनववदास्तरावर आते. 
     सदर काम पावसाला सींपल्यानींतर सुुन कुनन धनधी, धनकर् व 
रलंाथम्यरॉसमानुसार ताती घेऊन पूणा करण्याचे धनयोजन आते. 

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

आांबेगाि (जज.पुणे) तालुक्यातील आददिासी भागातील लाभार्थयाांना पडिई 
योजनेच्या लाभापासून िांधचत रहािे लागल्याबाबत 

  

(४) * ६३८८९ श्री.ददलीप िळसे-पाटील (आांबेगाि) : सन्माननीय जलसांधारण मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) आींबेगाव (जज.पुणे) तालुक्यातील आददवासी भागातील र्ेतकऱ्याींची डोंगर 
उताराची जमीन लागवडीखाली यावी या उद्दरे्ाने र्ासनाने सन २००४ मध्ये 
रलंायोगगक तत्वावर पडकई  योजना राबववली तोती, ते खरे आते काय, 
(२) असल्यास, आददवासी भागातील ११०० लाभार्थयाांना मागील तीन वर्ाांपासून 
पडकई  योजनेच्या लाभापासून वींगचत रतावे लागले आते, ते खरे आते काय, 
(३) असल्यास, कामाच्या मोबदल्याची २ को्ी ुनपये देणी अदयाप त्याींना 
समलाली नसल् याने याबाबत र्ासनाने चौकर्ी केली आते काय, 
(४) असल्यास, चौकर्ीत काय आढलून आले व त्यानुसार या रलंकरणी पढेु 
कोणती कायावाती केली वा करण्यात येत आते, नसल्यास ववलींबाची कारणे काय 
आतेत ? 
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प्रा. राम सशांदे : (१) तोय, ते खरे आते.     
(२) सन २०१३-१४ मध्ये आींबेगाव तालुक्यात ४५ गावात ७८.०८ ते. पडकई चे काम 
झाले आते. त्यावर रू.२००.०० लक्ष धनधी खचा झाला असून १०७७ लाभार्थयााना 
लाभ समलाला आते. सन २०१४-१५ मध्ये आींबेगाींव तालुक्यातील ११५९ आददवासी 
र्ेतक-याींनी ८६.५३ तेक््र क्षेत्रावर पडकई चे काम केले असून ११२२ लाभार्थयाांचे 
१७७.३० लक्ष अनुदान देणे बाकी आते. 
(३) व (४) ववर्रे् कें द्रीय सताय्य अींतगांत सन २०१४-१५ मध्ये पुणे जजल्तयासा न 
ुन.६३७.६३ लक्ष  ववतरीत करण्यात आला तोता.  तथावप, सदर योजना 
राबववण्यासा न अ्ी व र्तीनुसार लाभाथी ता दाररद्रय रेरे्खाली असणे 
बींधनकारक तोते. आींबेगाव तालुक्यात दाररद्रय रेरे्खाली रे्तकरी नसल्याने रलंाप्त 
धनधी खचा तोऊ र्कला नाती. 
     या सींदभाात मा.पालकमींत्री पुणे आणण मा. मुख्य सगचव मताराषर राज्य 
याींच्या उपजस्थतीत बै क झाली. सदर बै कीत राज्य योजनेतून धनधी 
समलण्याबाबत रलंस्ताव सादर करण्याच्या सुचना ददल्या आतेत. 
 

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

धारणी (जज.अमरािती) येथील आददिासी वििास विभागाच्या  
प्रिल्प िायावलयात िायमस्िरुपी अधधिारी नसल्याबाबत 

  

(५) *  ५५८५४   प्रा.विरेंद्र जगताप (धामणगाि रेल्िे), डॉ.सांतोष टारफे 
(िळमनुरी), श्री.अस्लम शखे (मालाड पजश्चम), श्री.असमन पटेल (मुांबादेिी), 
श्री.सांग्राम थोपटे (भोर), डॉ.अननल बोंड े (मोशी) :   सन्माननीय आददिासी 
वििास मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) धारणी (जज.अमरावती) येथील आददवासी ववकास ववभागाच्या रलंकल्प 
कायाालयासोबत जजल््यातील सात रलंकल्प कायाालयाींचे धनयोजन अमरावतीतनू 
चालते परींतु अमरावतीच्या रलंकल्प कायाालयात अप्पर आयुक्त आणण उपायुक्त 
या दोन्ती मतत्वाच्या पदाींवर सात मदतन्याींपासून कायमस्वुनपी अगधकारी नातीत 
तसेच रलंकल्प कायाालयातील काती अगधकारी दलालाींर्ी सींगनमत कुनन र्ासकीय 
धनधीत गैरव्यवतार करीत आतेत, ते खरे आते काय, 
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(२) तसेच र्ासनाने एकाजत्मक आददवासी ववकास योजनेअींतगात  क् कर बाप् पा 
योजना, पारधी घरकुल योजना, र्बरी घरकुल योजना इ. योजनाींसा न धारणी 
(जज.अमरावती) क्षेत्राला ददलेला ७ को्ी ६४ लक्ष ुनपयाींचा धनधी स् थाधनक 
अगधका-याींनी योजनेवर खचा न करता र्ासनाकड ेपरत पा ववला, ते खरे आते 
काय,  
(३) असल् यास, सदर धनधीतून ववकासकामे न करता र्ासनास धनधी परत 
पा ववणा-या अगधका-याींवर कारवाई  करण् यात यावी अर्ी मागणी स्थाधनक 
लोकरलंधतधनधी याींनी मा.मुख् यमींत्री याींचेकड ेददनाींक ११ जानेवारी, २०१६ रोजी वा 
त् या सुमारास केली, ते खरे आते काय, 
(४) असल्यास, उक्त अगधकाऱ्याींवर र्ासनाने कोणत्या स्वुनपाची कारवाई  केली 
वा करण्यात येत आते, तसेच रलंशन भाग (१) मधील नमूद पदे कधीपयांत 
भरण्यात येणार आतेत, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आतेत ? 
  
श्री. विष्ट् ण ुसिरा : (१) अमरावतीच्या रलंकल्प कायाालयात अप्पर आयुक्त आणण 
उपायुक्त या दोन्ती पदाींवर सात मदतन्याींपासून कायमस्वुनपी अगधकारी नव्तते, ते 
खरे आते.  तथावप, या ववभागाच्या ददनाींक २४.०५.२०१६ च्या आदेर्ानुसार सदर 
दोन्ती ररक्त पदे भरण्यात आलेली असून, ददनाींक ०१.०६.२०१६ पासून सदर 
पदाींवर धनयसमत स्वुनपात अगधकारी कायारत आतेत. 
तसेच रलंकल्प कायाालयातील काती अगधकारी दलालार्ी सींगनमत कुनन र्ासकीय 
धनधीचा गैरव्यवतार करीत आतेत  ते खरे नाती. 
(२) तोय, ते खरे आते. 
र्ासन धनणाय, ववत्त ववभाग रॉसमाींक : सींककणा-१०१५/ रलं.रॉस.१८/अथोपाय, ददनाींक 
२५.०८.२०१५ अन्वये देण्यात आलेल्या मागादर्ाक सूचनाींनुसार सदर अखगचात 
धनधी र्ासनाकड ेपरत पा ववण्यात आलेला आते. 
(३) असे कोणत्याती रलंकारचे धनवेदन या ववभागास रलंाप्त झालेले नाती. 
(४) रलंशन उद् ावत नाती. 
(५) रलंशन उद् ावत नाती. 

----------------- 
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चोपडा (जज.जळगाांि) तालुक्यात सामाजजि न् याय विभागाचे  
शासिीय िसतीगहृ ि ननिासी शाळा मांजूर िरण् याबाबत 

 (६) *  ६०३११   श्री.चांद्रिाांत सोनािणे (चोपडा) :   सन्माननीय सामाजजि 
न् याय मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) चोपडा (जज.जलगाींव) तालुक् यात सामाजजक न् याय ववभागाचे एकती र्ासकीय 
वसतीगतृ व धनवासी र्ाला नसल् यामुले तालुक्यात सामाजजक न् याय ववभागाचे 
मुलाींचे १ व मुलीींचे १ र्ासकीय वसतीगतृ व धनवासी र्ाला मींजूर करण् याबाबत 
स् थाधनक लोकरलंधतधनधीींनी ददनाींक २४ नोव् तेंबर, २०१५ रोजी वा त् या सुमारास 
मा.राज् यमींत्री, सामाजजक न् याय ववभाग याींच् याकड े पत्रव् यवतार कुनन मागणी 
कुननती अदयाप कोणतीती कायावाती झालेली नाती, ते खरे आते काय,  
(२) असल् यास, उक् त र्ासकीय वसतीगतृ व धनवासी र्ाला मींजूर करण् याबाबत 
र्ासनाने कोणती कायावाती केली वा करण्यात येत आते, 
(३) नसल् यास, ववलींबाची कारणे काय आतेत ? 
  

श्री. राजिुमार बडोले : (१) व (२) चोपडा (जज.जलगाव) तालुक्यात सामाजजक 
न्याय ववभागाचे र्ासकीय वसधतगतृ व धनवासी र्ाला सुुन करण्याबाबत स्थाधनक 
लोकरलंधतधनधीींचे दद. ३/०२/२०१५ व दद. १/०४/२०१५ रोजीचे पत्र र्ासनास रलंाप्त 
झाले असून सदर रलंकरणी आयुक्त, समाजकल्याण, पुणे याींचा अतवाल रलंाप्त 
झाल्यानींतर रलंचसलत धनयमानुसार योग्य ती कायावाती करण्यात येई ल. 
(३) रलंशन उद् ावत नाती. 

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

िायविारी असभयांता, राष्ट्रीय महामागव विभाग नाांदेड याांनी  
महामागव दरुुस्तीच्या िामात गवरव्यिहार िेल्याबाबत 

  

(७) *  ६४४३९   श्री.मोहन फड (पाथरी) :   सन्माननीय सािवजननि बाांधिाम 
(सािवजननि उपक्रम िगळून) मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) कायाकारी असभयींता, राषरीय मतामागा ववभाग नाींदेड, उपअसभयींता, राषरीय 
मतामागा उपववभाग, मानवत, नाींदेड व भोकर तसेच त्याींचे अींतगात येणारे र्ाखा 
असभयींता याींनी सन २०१५-१६ या वर्ाात मतामागा दुुनस्तीच्या कामात सुमारे २ 
को्ी ुनपयाींचा गैरव्यवतार केल्याची तरॉसार मुख्य असभयींता, राषरीय मतामागा, 
सावाजधनक बाींधकाम ववभाग, कोकण भवन, नवी मुींबई  याींचेकड ेददनाींक १६ जनू, 
२०१६ रोजी काती नागररकाींनी केली आते, ते खरे आते काय, 
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(२) असल्यास, ३ लाख ुनपयाींवरील कामाींचे ई - े्ंडर काढावे लागणार असल्याने २ 
लाख ८८ तजार ते २ लाख ९८ तजार अर्ा ककमती  रवनू कामे देण्यात आली, ते 
खरे आते काय, 
(३) असल्यास, ज्या कामाींसा न धनधी देण्यात आला ती कामे पूणा न तोताच 
धनधी देण्यात आल्याचे तरॉसारीत नमूद करण्यात आले, ते खरे आते काय, 
(४) असल्यास, सदर रलंकरणी र्ासनाने चौकर्ी केली आते काय, असल्यास, 
त्यानुसार दोर्ी अगधका-याींवर कोणती कारवाई  केली वा करण्यात येत आते, 
नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आतेत ? 
 

श्री. चांद्रिाांत पाटील : (१) तोय. 
(२), (३) व (४) रलंस्ततु रलंकरणी सदर रस्त्याींच्या कामाबाबत तरॉसार रलंाप्त 
झाल्यामुले सदर तरॉसारीबाबत रलंाथसमक चौकर्ी करण्याबाबत मुख्य असभयींता, 
राषरीय मतामागा रलंादेसर्क ववभाग, कोकण भवन, नवी मुींबई  याींनी 
दद.२५/०७/२०१६ रोजी अधीक्षक असभयींता, दक्षता व गुणधनयींत्रण मींडल, 
औरींगाबाद याींना कलववले आते.  चौकर्ी अतवाल र्ासनास रलंाप्त तोताच पढुील 
कायावाती करण्यात येई ल. 

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

सुरडी ि शेडाला (ता. आष्ट्टी, जज.बीड) येथील आश्रमशाळेच्या 
 इमारतीचे बाांधिाम पूणव िरण्याबाबत 

  

(८) *  ६२४०६  अॅड.भीमराि धोंड े(आष्ट्टी) : सन्माननीय आददिासी वििास मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) सुरडी (ता.आष्ी, जज.बीड) येथील आश्रमर्ालेच्या नवीन इमारतीचे बाींधकाम 
अधतर्य सींथगतीने सुुन असल्याचे माते जनू, २०१६ मध्ये वा त्या दरम्यान 
धनदर्ानास आले, ते खरे आते काय, 
(२) तसेच र्ेडाला (ता.आष्ी, जज.बीड) येथील आश्रमर्ाला जनुी असल्याने 
सदयजस्थतीत मुलाींची गैरसोय तोत असल्याने सदरतू आश्रमर्ालेची नवीन इमारत 
उभारण्याची मागणी स्थाधनक ग्रामस्थाींकडून तोत आते, ते ती खरे आते काय, 
(३) असल्यास, उक्त मागण्याींच्या अनरु्ींगाने सुरडी येथील आश्रमर्ालेचे काम 
त्वररत पूणा करण्याबाबत व रे्डाला येथे नवीन इमारत उभारण्याबाबत 
र्ासनाकडून कोणती कायावाती करण्यात आली वा येत आते, 
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(४) तसेच सदरतू इमारतीींच्या बाींधकामासा न ककती ुनपयाींचा धनधी ववतरीत 
करण्यात आला आते आणण ककती कालावधीत सदरतू इमारतीचे बाींधकाम पूणा 
तोणे अपेक्षक्षत आते; 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आतेत ? 
  

श्री. विष्ट् ण ुसिरा : (१) ते खरे नाती. 
     सुरडी, ता. आष्ी, जज. बीड येथे र्ासकीय आश्रमर्ाला इमारतीचे बाींधकाम 
सुरू नाती. 
(२) अींर्त: खरे आते. 
(३), (४) व (५) र्ासकीय आश्रमर्ाला, सुरूडी, ता. आष्ी, जज. बीड या र्ालेच्या 
नवीन इमारत बाींधकाम आराखडा तयार करण्याबाबत अपर आयुक्त, आददवासी 
ववकास, अमरावती याींना आयुक्त, आददवासी ववकास याींनी सूचना ददल्या 
आतेत.        
     तसेच र्ासकीय आश्रमर्ाला, र्ेडाला येथील इमारत बाींधकाम रू.२००५.३५ 
लक्ष रक्कमेस रलंर्ासकीय मान्यता देण्यात आली आते. सदर कामाचा 
अथासींकजल्पय भाग ३ पररसर्ष् ड मध्ये समावेर् करून धनधी उपलब्ध करून 
देणेबाबत आवशयक कायावाती करण्यात येणार आते. 

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

पवठण एमआयडीसीतील िेसमिल िां पनीमध्ये िॉम्प्पे्रससव्ह  
मसशनचा झालेला स्फोट 

  

(९) *  ५७५९३   श्री.अतुल सािे (औरांगाबाद पिूव) :   सन्माननीय िामगार मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) पै ण एमआयडीसीतील केसमकल कीं पनीमध्ये ददनाींक २३ मे, २०१६ रोजी 
कीम्रेलंससव्त मसर्नचा स्फो् झाला, ते खरे आते काय, 
(२) असल्यास, सदर स्फो्ाची चौकर्ी पोलीसाींनी केली आते काय, 
(३) असल्यास, सदर स्फो्ात ककती कामगाराींचा मतृ् यू झाला व ककती जखमी 
झाले आतेत, 
(४) असल्यास, मतृ कामगाराींच्या कु्ूींतबयाींना व जखमी कामगाराींवर और्धोपचार 
करण्यासा न कोणती मदत केली वा करण्यात येत आते, 
(५) असल्यास, त्यानुर्ींगाने कायावातीची सदय:जस्थती काय आते ? 
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श्री. सांभाजी ननलांगेिर-पाटील : (१) ते खरे नाती. 
     सदरचा स्फो् ता नायरो जग्लसरीन ते रसायन तातालताना झाला असून 
कीम्रेलंससव्त मसर्नचा स्फो् झालेला नाती. 
(२) तोय. 
     सदर स्फो्ाची चौकर्ी पोसलसाींनी केली आते. 
(३) सदर स्फो्ात एक कामगार मतृ पावला असून कोणीती जखमी झालेले नाती. 
(४) मतृ कामगाराच्या कायदेर्ीर वारसदारास देय असलेली नकुसान भरपाई च्या 
ुन.१२,००,०००/- रकमेचा धनादेर् कारखान्याच्या भोगव्ादाराने कामगार 
न्यायालय, औरींगाबाद येथे जमा केला आते. तसेच मतृ कामगाराच्या कु्ूींतबयास 
ुन.५०,०००/- सानुग्रत अनदुान देण्यात आले आते. 
(५) सदर रलंकरणी मा.मुख्य न्यायदींडागधकारी औरींगाबाद, याींच्या न्यायालयात 
फौजदारी ख्ला रॉस.६०७७/२०१६ दाखल करण्यात आला आते. 
 

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

तुसे-मोज (ता.िाडा,जज.पालघर) तसेच ओांदा (ता.जज.पालघर) या दोन्ही मागाविरील 
पुलाचे िरण्यात आलेले बाांधिाम ननिृष्ट्ट दजावचे झाल्याबाबत 

  

(१०) *  ६१५७६   श्री.असमत घोडा (पालघर) :   सन्माननीय सािवजननि 
बाांधिाम (सािवजननि उपक्रम िगळून) मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील 
काय :- 
  

(१) तुसे-मोज या मागाावर (ता.वाडा, जज.पालघर) सुमारे ८० लाख ुनपये खचा 
कुनन सन २०१३ ते २०१६ दरम्यान केलेले पूलाचे बाींधकाम धनकृष् दजााचे झाले 
असून पूलाला भेगा पडल्या आतेत तसेच ओींदा (ता.जज.पालघर) येथे करण्यात 
आलेले पुलाचे बाींधकाम सुद्धा धनकृष् दजााचे करण्यात आले आते, ते खरे आते 
काय, 
(२) असल्यास, या रलंकरणी र्ासनाने चौकर्ी केली आते काय, त्यात काय 
आढलून आले, तदनुसार दोर्ी अगधकारी व कीं त्रा्दारावर कोणती कारवाई  केली 
वा करण्यात येत आते, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आतेत ? 
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श्री. चांद्रिाांत पाटील : (१) खरे नाती. 
(२) व (३) रलंशन उद् ावत नाती. 

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

भूदरगड (जज.िोल्हापूर) तालुक्यातील औद्योधगि प्रिल्पासाठी  
सांपाददत जसमनीचा मोबदला देण्याबाबत 

  

(११) *  ५७१७७   श्री.हसन मुश्रीफ (िागल), श्री.जजतेंद्र आव् हाड (मुांरा ा िळिा), 
श्री.भास्िर जाधि (गुहागर), श्री.सुरेश लाड (िजवत), श्री.प्रिाश अबबटिर 
(राधानगरी) :   सन्माननीय उद्योग मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील   
काय :- 
  

(१) भूदरगड (जज.कोल्तापूर) तालुक्यातील भुतोबा प ारावर औदयोगगक रलंकल्प 
राबववण्याचा धनणाय र्ासनाने घेतला असून सदर रलंकल्पासा न सींपाददत जसमनीचा 
मोबदला र्ासनाने अदयाप र्तेकऱ्याींना ददला नाती, ते खरे आते काय, 
(२) असल्यास, उक्त रलंकरणी र्ासनामाफा त चौकर्ी केली आते काय, 
(३) असल्यास, चौकर्ीत काय आढलून आले व तदनुसार सदर रलंकल्प तातडीने 
कायााजन्वत करणेबाबत तसेच सदर रलंकल्पासा न सींपाददत केलेल्या जसमनीचा 
मोबदला देणेबाबत र्ासनाने कोणती कायावाती केली वा करण्यात येत आते, 
(४)  नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आतेत ? 
  

श्री. सुभाष देसाई : (१), (२) व (३) भूदरगड (जज.कोल्तापूर) औदयोगगक 
क्षेत्रासा न ५२.८२ ते.आर क्षेत्राच्या नकुसान भरपाई च्या दरासींबींधी रलंादेसर्क 
अगधकारी, कोल्तापूर व उपववभागीय अगधकारी,आजरा भूदरगड ववभाग, गारगो्ी 
याींनी खातेदाराींसमवेत बै क घेतली असता खातेदाराींनी  भूसींपादनास तीव्र ववरोध 
केला असून कोणतीती चचाा तोऊ ददली नाती.तदनींतर सींबींगधत खातेदाराींचा लेखी 
स्वुनपात तोकार/नकार घेण्यात आला असता एकूण २७८ खातेदाराींपकैी २१५ 
खातेदाराींनी भूसींपादनास ववरोध केला आते.यास्तव भूसींपादनास सींबींगधत 
खातेदाराींचा असलेला ववरोध व सदर औदयोगगक क्षेत्र मतामींडलास आगथाकदृष्या 
परवडणारे नसल्याने तसेच सामाई क सुववधा सुध्दा सतज उपलब्ध तोवू र्कणार 
नसल्यामुले  भूदरगड औदयोगगक क्षेत्र रद्द करण्याचा धनणाय घेण्यात आला असून 
त्याअनुर्ींगाने पढुील कायावाती सुुन आते.    
(४) रलंशन उद् ावत नाती. 

----------------- 
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खेड (जज.पुणे) तालुक्यातील सेझिररता सांपाददत िेलेल् या शेतियायाांच्या जसमनीला 
ननजश्चत िरण्यात आल्यानुसार पॅिेज न ददल्याबाबत 

  

(१२) *  ६२४०८   श्री.सुरेश गोरे (खेड आळांदी) :   सन्माननीय उद्योग मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) खेड (जज.पुणे) उदयोगाकररता रे्तकऱ्याींच्या जसमनी सींपाददत केल्यानींतर 
बागधत र्तेकऱ्यास १५% ववकससत जसमनीचा परतावा देण्याचा धोरणात्मक 
धनणाय र्ासनाने घेतला आते, ते खरे आते काय,  
(२) असल्यास, सेझ कररता सींपाददत करण्यात आलेल्या र्तेकऱ्याींना रलंधान 
सगचव याींच्या अध्यक्षतेखाली दद. २६/१०/२००७ रोजी बै कीनुसार धनजशचत 
करण्यात आल्यानसुार पॅकेज न ददल्याचे माते मे, २०१६ मध्ये वा त्यासुमारास 
धनदर्ानास आले आते, ते ती खरे आते काय,  
(३) असल्यास, कीं पनी आणण अगधकाऱ्याींनी रे्तकऱ्याींची फसवणकू केली असल्याने 
स्थाधनक लोकरलंधतधनधीींनी उदयोग मींत्री याींना दद.२१ जून, २०१६ रोजी वा 
त्यासुमारास धनवेदन ददले आते, ते ती खरे आते काय, 
(४) असल्यास, रे्तकऱ्याींची फसवणकू करणाऱ्या कीं पनी आणण दोर्ी अगधकाऱ्याींवर 
र्ासनाने कोणती कारवाई  केली वा करण्यात येत आते, 
(५) नसल्यास, ववलींबनाची कारणे काय आतेत ? 
  

(उत्तर आले नाही.) 
----------------- 

  

राज्यातील जात िवधता प्रमाणपत्र तपासणी प्रकक्रयेत असणा-या  
विद्यार्थ याांना हमीपत्र घेऊन प्रिेश देण् याबाबत 

  

(१३) *  ६३३७६   श्री.योगेश सागर (चारिोप) :   सन्माननीय सामाजजि न् याय 
मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील ज्या ववदयार्थयाांची जात वैधता रलंमाणपत्र तपासणी रलंकरॉसयेत 
आतेत, त्याींच्याकडून त्याऐवजी तमीपत्र घ्यावे व अर्ा अनुसूगचत जातीच्या 
ववदयार्थयाांना उच्च सर्क्षणाकररता रलंवेर् अथवा स्कीलरसर्प नाकारू नये असे 
स्पष् आदेर् मा.उच्च न्यायालयाने ददले आतेत, ते खरे आते काय, 
(२) असल्यास, न्यायालयाच्या आदेर्ाची योग्य अींमलबजावणी तोत नसल्याने 
अनेक ववदयाथी परत न्यायालयात यागचका दाखल करत असल् यामुले सरकार, 
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न्यायालय, ववदयाथी व नागररक याींचा वेल वाया जातो असे ददनाींक २६ जनू, 
२०१६ रोजी वा त्या सुमारास धनदर्ानास आले आते, ते ती खरे आते काय, 
(३) असल्यास, सदर रलंकरणी र्ासनाची कोणती भूसमका आते व अनुसूगचत 
जातीच्या ववदयार्थयाांना न्याय समलण्यासा न र्ासनाने कोणती उपाययोजना 
केली वा करण्यात येत आते, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आतेत ?  
  
श्री. राजिुमार बडोले : (१) राज्यातील ज्या ववदयार्थयाांची जात वैधता रलंमाणपत्र 
तपासणी रलंकरॉसयेत आतेत, त्याींच्याकडून त्याऐवजी तमीपत्र घेऊन उच्च 
सर्क्षणाकररता रलंवेर् देण्याचे आदेर् मा.उच्च न्यायालयाने ददलेले आतेत. 
(२) व (३) या ववभागाच्या दद.२९/६/२०१६ च्या र्ासन धनणायान्वये ववभागीय 
जातीरलंमाणपत्र पडतालणी ससमतीने दद.३०/९/२०१६ पयांत मागासवगीय 
ववदयार्थयाांच्या जातीचे रलंमाणपत्र तपासून देण्यास मुदतवाढ ददली आते.  
(४) रलंशन उद् ावत नाती. 

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

आांबेटेंबे (जज.ठाणे) येथील सभमाई स्मारिाला ननधी  
उपलब्ध िरुन देण्याबाबत 

  

(१४) *  ६००५४   प्रा.िषाव गायििाड (धारािी), श्री.असमन पटेल (मुांबादेिी) :   
सन्माननीय सामाजजि न् याय मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) देर्ात सवात्र डी.बाबासातेब आींबेडकर याींचे र्तकोत्तर रौप्य मतोत्सवी जयींती 
साजरी तोत असताना डी. बाबासातेब आींबेडकर याींचे आजोल असलेले 
मुरबाडजवलील आींबे े्ं बे (जज. ाणे) येथील सभमाई  स्मारक मात्र दलुाक्षक्षत 
असल्याचे माते एवरलंल, २०१६ मध् ये वा त्या दरम्यान धनदर्ानास आले आते, ते 
खरे आते काय, 
(२) असल्यास, र्ासनाने धनधी उपलब्ध कुनन देऊन सदर स् मारक उभारण्याबाबत 
कोणती कायावाती केली वा करण्यात येत आते, 
(३)  नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आतेत ? 
  

श्री. राजिुमार बडोले : (१) व (२) भारतरत्न डी.बाबासातेब आींबेडकर याींच्या १२५ 
व्या जयींती धनसमत्त त्याींच्या जीवनार्ी धनगडीत ऐधतताससक स्थलाींचा ववकास 
करण्याचा धनणाय, सामाजजक न्याय व ववर्रे् सताय्य ववभागाच्या            
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दद. ९/१०/२०१५ च्या र्ासन धनणायान्वये घेण्यात आला असून, त्याअींतगात 
आींबे े्ंबे ता.मुरबाड जज. ाणे येथील सभमाई  स्मारक ववकससत करण्याचा रलंस्ताव 
र्ासनाच्या ववचाराधीन आते. 
(३) रलंशन उद् ावत नाती. 

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

लोहारा, पाांगरी ि भोयर तालुिा (जज. यितमाळ) येथे औद्योधगि क्षेत्रासाठी 
सांपाददत िेलेली जमीन शतेियायाांस परत िरणेबाबत 

  

(१५) *  ६१७१७   श्री.ओमप्रिाश ऊफव  बच्चू िडू (अचलपूर), डॉ.अननल बोंड े
(मोशी), श्री.विनायिराि जाधि-पाटील (अहमदपूर) :   सन्माननीय उद्योग मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) लोतारा, पाींगरी व  भोयर  तालुका (जज. यवतमाल)  येथे  औदयोगगक 
क्षेत्रासा न  सींपाददत  केलेली  नगर पररर्द तद्दी जवलील  व लोकवस्ती  
लगतची  जमीन र्तेकऱ्याींस परत करणे बाबत स्थाधनक लोकरलंधतधनधी  याींनी 
ददनाींक २८ जानेवारी, २०१६ रोजी  वा त्या सुमारास मा.उदयोगमींत्री  याींना  लेखी 
पत्रादवारे  ववनींती केली तोती, ते  खरे  आते काय, 
(२) असल्यास, याबाबत मा. उदयोग मींत्री  याींनी त्याच  ददवर्ी  उपमुख्य  
कायाकारी अगधकारी -४  जजल्ता  पररर्द, यवतमाल  याींचेकड े सदर धनवेदन 
कायावातीकररता  पा ववले तोते,  ते ती खरे आते काय, 
(३) असल्यास, उपरोक् त रलंकरणी ६ मन्याींपासून कायावाती रलंलींतबत आते, ते ती 
खरे आते काय, 
(४) असल्यास, या रलंकरणी र्ासनाने कोणती कारवाई  केली वा करण्यात येत 
आते. 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आतेत ? 
  
श्री. सुभाष देसाई : (१) व (२) तोय, ते खरे आते. 
(३) व (४) अधतररक्त यवतमाल औदयोगगक क्षेत्राकररता मौजे लोतारा,भोयर व 
पाींगरी येथील एकूण ४३९.८५ ते.आर जसमन सींपाददत करण्यात आली असून 
फेब्रवुारी/माचा १९९८ मध्ये जसमनीचा ताबा मतामींडलास रलंाप्त झाला आते.  सन 
२००० मध्ये ववकास कामाींना सुुनवात कुनन आजपयांत ८५.५८ ते.आर क्षेत्र 
ववकससत करण्यात आले आते.९५ ते.आर जागेवर १५९ भूखींडाींचा आराखडा 
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ववकससत करण्यात येत असून भूखींडाचे करारनामे कुनन  भूखींडाचा ताबा देण्याची 
कायावाती सुुन आते.सदय:जस्थतीत एकूण ४४ भूखींडाींवर उत्पादन सुुन असून  १५ 
भूखींडाींवर बाींधकाम सुुन आते. तसेच ९३ ते.आर जागेवर वस्त्रोदयोग झोन घोवर्त 
करण्यात आले आते. यास्तव  औदयोगगक   ववकासाची रलंकरॉसया सुुन असल्याने 
अधतररक्त यवतमाल औदयोगगक क्षेत्राकररता  सींपाददत करण्यात आलेल्या  मौजे 
लोतारा,भोयर व पाींगरी येथील कोणत्याती जसमनी परत करणे र्क्य तोणार नाती. 
(५) रलंशन उद् ावत नाती. 

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

दापोली (जज.रत्नाधगरी) येथील िाििली-वपसई-माटिण प्र.जज.मा.१० या  
रस्त्याचे िाम नाबाडव अांतगवत मांजूर िरण्याबाबत 

  

(१६) *  ६१६४७   श्री.सांजय िदम (दापोली) :   सन्माननीय सािवजननि 
बाांधिाम (सािवजननि उपक्रम िगळून) मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील 
काय :- 
  

(१) दापोली (जज.रत्नागगरी) येथील वाकवली-वपसई -मा्वण रलं.जज.मा.१० या 
रस्त्याचे काम नाबाडा अींतगात मींजूर करण्याबाबत येथील स्थाधनक 
लोकरलंधतनीधीींनी ददनाींक १४ जून, २०१६ रोजी मा.सावाजधनक बाींधकाम मींत्री याींना 
पत्रादवारे ववनींती केली, ते खरे आते काय, 
(२) असल्यास, उक्त कामासा न अींदाजे १ को्ी ुनपयाींच्या धनधीची आवशयकता 
असून ता रस्ता झाल्यास सवासामान्य ग्रामस्थ, र्ेतकरी याींना आवागमन अत्त्यींत 
सोई चे तोई ल ते खरे आते काय, 
(३) असल्यास, र्ासनाने याबाबत काय कायावाती केली वा करण्यात येत आते, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आतेत ? 
  
श्री. चांद्रिाांत पाटील : (१) तोय 
(२), (३) व (४) रलंशनाींककत रस्त्यामधील खराब लाींबीतील मजबतुीकरण व 
डाींबरीकरणाचे काम धनकर्, मींजूरी व धनधी उपलब्धतेच्या अधीन रातून ताती 
घेण्याचे धनयोजन आते. 

----------------- 
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राज्यातील ग्रामीण भागातील सिव शासिीय आश्रमशाळा या स्थाननि  
तालुिा ि जजल््याच्या दठिाणी स्थापन िरण्याबाबत 

  

(१७) *  ६४१५५  श्री.राजु तोडसाम (अणी) : सन्माननीय आददिासी वििास मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील ग्रामीण भागातील सवा र्ासकीय आश्रमर्ाला या स्थाधनक तालुका 
व जजल््याच्या द काणी स्थापन करण्याबाबत तसेच मुला-मुलीींचे वसतीगतेृ व 
सामाजजक सभागतृाची रचना करण्याबाबत स्थाधनक लोकरलंधतधनधी याींनी 
मा.मुख्यमींत्री व मा.आददवासी ववकास मींत्रयाींना ददनाींक १६ एवरलंल, २०१६ रोजी 
धनवेदन देऊन मागणी केली आते, ते खरे आते काय, 
(२) तसेच एमपीएससी व यपुीएससीच्या पूवा परीक्षा उत्तीणा झालेल्या आददवासी 
उमेदवाराला देर्ातील नामाींककत डी.बाबासातेब आींबेडकर रलंसर्क्षण सींस्था, पुणे येथे 
रलंवेर् समलण्याबाबतती उक्त धनवेदनात मागणी करण्यात आली आते, ते खरे आते 
काय, 
(३) असल्यास, उक्त मागण्याींवर र्ासनाने कोणती कायावाती केली वा करण् यात 
येत आते, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आतेत ? 
  
श्री. विष्ट् ण ुसिरा : (१) खरे आते. 
(२)  खरे नाती. 
(३) व (४) मा. ववधान सभा सदस्य  याींच्या ददनाींक १६.०४.२०१६ रोजीच्या 
धनवेदनाच्या अनरु्ींगाने आयकु्त, आददवासी ववकास याींचे असभरलंाय मागववण्यात 
आले आतेत. 
 

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

राज्यातील शासिीय आश्रमशाळा ि िसनतगहेृ याांची बाांधिामे आणण देखभाल 
दरुुस्तीच् या िामािररता स् ितांत्र िक्ष स् थापन िरण् याच् या ननणवयाबाबत 

 (१८) *  ५५५०१ श्री.विजय औटी (पारनेर) : सन्माननीय आददिासी वििास मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
 (१) राज्यात आददवासीींसा न असणाऱ्या ववववध योजनाींतून बाींधण्यात येणारी 
घरकुले, र्ासकीय आश्रमर्ाला व वसधतगतेृ याींच्या बाींधकाम आणण देखभाल 
दुुनस्तीची कामे जलदगतीने व्तावीत तसेच बाींधकामाचा योग्य दजाा राखला जावा 
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यासा न आददवासी ववभागाींतगात स्वतींत्र कक्ष स्थापन करण्याचा धनणाय 
मींत्रीमींडलाने ददनाींक ३ मे, २०१६ रोजी वा त्यासुमारास घेतला आते, ते खरे आते 
काय, 

(२) असल्यास, सदरतू कक्षासा न एक मुख्य असभयींता, दोन अगधक्षक असभयींता 
याींच्यासत २१ पदाींच्या धनसमातीसा न लागणाऱ्या ११३.९० लाख ुनपयाींच्या खचाास 
मान्यताती देण्यात आली आते, ते ती खरे आते काय, 
(३) असल्यास, सदरतू योजना र्ासन ककती कालावधीत पणूा करणार आते ? 
श्री. विष्ट् ण ुसिरा : (१) ते खरे आते. 
र्ासकीय आश्रमर्ाला व वसधतगतृाींच्या इमारतीींची बाींधकामे आणण  देखभाल-
दरुूस्तीची कामे करण्यासा नच फक्त आददवासी ववकास ववभागाींतगात स्वतींत्र 
“बाींधकाम व्यवस्थापन कक्ष”  स्थापन करण्यास मींत्रीमींडलाच्या दद. ०३/०५/२०१६ 
रोजीच्या मींत्रीमींडल बै कीत मान्यता देण्यात  आली आते. 
(२) ते खरे आते. 
(३) सदर योजनेनुसार बाींधकाम कक्ष स्थापन करण्याचा धनणाय असून तो कायम 
स्वुनपी कायारत रातणार आते. 

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

भाईंदर येथील पेणिर पाडा येथे आददिासी विद्यार्थ याांच् या 
 िसतीगहृाचे बाांधिाम सुरु िरण् याबाबत 

  

(१९) *  ५९९८८   श्री.विलास तरे (बोईसर), श्री.डी.एस.अदहरे (साक्री), श्री.दहतेंद्र 
ठािूर (िसई) :   सन्माननीय आददिासी वििास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा 
करतील काय :- 
  

(१) भाईंदर येथील पेणकर पाड्यातील सुमारे दोन वर्ाापवूी तत् कासलन आददवासी 
मींत्रयाींनी भूसमपजून केलेल्या चार तजार चौ.मी. क्षेत्रफल असलेल् या जागेवरील 
आददवासी ववदयार्थ याांच् या वसतीगतृाचे बाींधकाम अदयापती सुुन झालेले नाती, ते 
खरे आते काय, 
(२) असल्यास, सदरतू वसधतगतृाच् या बाींधकामाच् या अींदाजपत्रकाला मान् यता 
समलालेली नाती, ते ती खरे आते काय, 
(३) असल्यास, सदरतू वसधतगतृाच् या बाींधकामासा न मीरा-भाईंदर मतापासलकेकड े
ुनपये २० को्ी ४० लाखाींचा धनधी आददवासी ववकास ववभागाने तस् ताींतररत 
कुननती अदयापती बाींधकामास सुुन न तोण्याची कारणे काय आतेत, 
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(४) असल्यास, याबाबत चौकर्ी कुनन पढेु कोणती कायावाती केली वा करण्यात 
येत आते, नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आतेत, 
(५) तसेच सदरतू वसधतगतृाचे बाींधकाम कधीपयांत पूणा तोणे अपेक्षक्षत आते ? 
  

 

श्री. विष्ट् ण ुसिरा : (१) ते खरे आते. 
(२) ते खरे नाती. 
    र्ासन धनणाय ददनाींक २०.०८.२०१४ अन्वये मुल अींदाजपत्रकास सन २०१३ -
१४ च्या दरसुचीनुसार रलंर्ासकीय मान्यता रलंदान केली आते. 
(३) मीरा-भाईंदर मतानगरपासलकेकड ेकोणताच धनधी वगा करण्याींत आलेला नाती. 
(४) मतापासलकेने ३ वेला धनववदा जारी केली असता, मींजूर ककीं मतीपेक्षा सुमारे 
३८ ्क्के जादा दराने धनववदा रलंाप्त झाल्याने अदययावत दरसुचीच्या आधारे 
सुधाररत अींदाजपत्रक तयार करण्याची कायावाती सुुन आते. सबब ववलींबाचा व 
चौकर्ीचा रलंशन उद् ावत नाती. 
(५) अदययावत अींदाजपत्रकास सुधाररत रलंर्ासकीय मान्याता रलंाप्त झाल्यावर 
ववदतत कायापध्दतीने बाींधकाम सुुन तोई ल. 
 
 

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

 

माढा तालुक्यातील (जज. सोलापूर) टेंभुणी ते बेंबळे या मागाविरील  
पुलाचे िाम सुरु झाले नसल्याबाबत 

(२०) *  ६३६१२   श्री.बबनराि सशांदे (माढा) :   सन्माननीय सािवजननि 
बाांधिाम (सािवजननि उपक्रम िगळून) मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील 
काय :-  

(१) माढा (जज.सोलापूर) तालुक्यातील े्ंभुणी ते बेंबले रलंमुख जजल्ता मागाावरील 
बेंबले गावाजवलील पुलास माते जुलै, २०१३ च्या दरम्यान धनधी समलूनती 
अदयाप पलुाचे काम सुुन झाले नाती, ते खरे आते काय, 
(२) तसेच सदर पुलाचे काम करणेबाबत मा.सावाजधनक बाींधकाम मींत्री मतोदयाींना 
ददनाींक २३ मे, २०१६ रोजी स्थाधनक लोकरलंधतधनधीींनी पत्र देऊन पुलाचे काम 
लवकर करण्याची मागणी केली आते, ते ती खरे आते काय, 
(३) असल्यास, रलंशन भाग (१) व (२) बाबत र्ासनामाफा त चौकर्ी केली आते 
काय, 
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(४) असल्यास, चौकर्ीत काय आढलून आले व तदनसुार सदर पुलाचे काम 
करणेबाबत र्ासनाने कोणती कायावाती केली वा करण्यात येत आते, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आतेत ? 
  

श्री. चांद्रिाांत पाटील : (१) तोय, ते खरे आते. 
रलंशनाींककत पूलाच्या कामास र्ासनाने दद.११/७/२०१३ रोजीच्या र्ासन धनणायाादवारे 
ुन.३ को्ी इतक्या रकमेस रलं.मा.रलंदान केली आते.  तथावप पूलाचा सवासाधारण 
माींडणी नकार्ा तयार करण्यासा न सखोल सवेक्षण केले असता पूलाची लाींबी व 
उींची मो या रलंमाणात वाढवणे आवशयक असल्याचे धनषपन्न झाले आते.  त्यामुले 
या पलूाच्या ककीं मतीत वाढ तोवून ती सुमारे ुन.१० को्ी इतकी तोणे अपेक्षक्षत 
आते.  या पूलाच्या सवासाधारण माींडणी नकाशयास मान्यता रलंदान कुनन 
कामाच्या सुधारीत अींदापत्रकास सुधारीत रलं.मा. रलंाप्त कुनन घेवनू तदनींतर काम 
ताती घेण्याचे धनयोजन आते. 
(२) नाती, असे धनवेदन रलंाप्त नाती. 
(३), (४) व (५) रलंशन उद् ावत नाती. 
 

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

 

बुलडाणा जजल् ्यातील पीि िजव िाटपाचे ननधावरीत उषीष्ट् ट िाढविण् याबाबत 
  

(२१) *  ६००३४   श्री.हषविधवन सपिाळ (बुलढाणा) :   सन्माननीय सहिार 
मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) बुलडाणा जजल् ्यात सन २०१६-१७ या वर्ाासा न पीक कजााचे रूपये १३५० 
को्ीचे उद्दीष ्  रववण् यात आले असल्याचे माते मे, २०१६ मध्ये वा त्या दरम्यान 
धनदर्ानास आले, ते खरे आते काय, 
(२) असल् यास, सातत् याने दषु कालाची झल सोसत असलेल् या बुलडाणा 
जजल् ्यातील साडसेात लक्ष तेक् ्र खरीप क्षेत्रासा न सदर उदद्दष ् धनकर्ानुसार 
अपुरे असून अदयापपयांत ७५ ्क्के वपक कजा वा्प सर्ल्लक आते, ते ती खरे 
आते काय, 
(३) असल् यास, उक्त रलंकरणी र्ासनाने चौकर्ी केली आते काय, 
(४) असल्यास, सदर उद्दीष् ुन.२४०० को्ीपयांत वाढववणे बाबत तसेच उवाररत 
पीक कजा त्वरीत वा्प करण्याबाबत र्ासनाने कोणती कायावाती केली वा 
करण्यात येत आते, 
(५) नसल् यास, ववलींबाची कारणे काय ? 
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श्री. सुभाष देशमुख : (१) बुलढाणा जजल्तयामध्ये सन २०१६-१७ या 
कालावधीकरीता राषरीयकृत, व्यापारी व ग्रामीण बकँाींमाफा त ुन. १३६५.१६/- को्ी 
एवढे वपक कजा वा्पाचे उदद्दष्  ेवण्यात आलेले आते.  त्यापकैी खरीप  वपक 
कजा उदद्दष् ुन. १२८१.५२ को्ी एवढे असून रब्बी पीक कजा वा्प उदद्दष्     
ुन. ८३.६४  को्ी  एवढे आते. 
(२) बुलढाणा जजल्तयामध्ये खरीप पीक कजा वा्प उदद्दष् ुन. १२८१.५२ को्ी 
पैकी दद. १५ जुलै, २०१६ अखेरपयांत १२८१५२ एवढया सभासदाींना ुन. ७८५.१२ 
को्ी एवढे खरीप वपक कजा वा्प करण्यात आलेले आते व सदरची उदद्दष् 
पुताता एकूण खरीप लक्षाींकच्या ५९ ्क्के एवढे आते. 
(३) रलंशन उद् ावत नाती. 
(४) वपक कजा वा्पाचे वावर्ाक उदद्दष् राषरीय कृर्ी व ग्रामीण ववकास बँक 
(नाबाडा) तसेच राज्यस्तरीय बँकसा ससमतीच्या मान्यतेने धनजशचत करण्यात आले 
असून बुलढाणा जजल्तयामध्ये जास्तीत जास्त पीक कजा वा्प उदद्दष्पतुी 
करण्यासा न जजल्तागधकारी, बुलढाणा याींच्या अध्यक्षतेखाली रलंत्येक आ वडयाला 
जजल्तास्तरीय बँकसा ससमतीची सभा आयोजजत कुनन पीक कजा वा्पाचा आढावा 
घेण्यात येतो व जास्तीत जास्त पात्र र्तेकऱ्याींना कजा वा्प करणेबाबत 
जजल्तागधकारी याींचे माफा त कायावाती करण्यात येते. 
(५) रलंशन उद् ावत नाती. 
 

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

सािवजननि बाांधिाम मांडळ, मुांबई अांतगवत खलु्या  
ननविदाांमध्ये गवरव्यिहार झाल्याबाबत 

(२२) *  ६२८७५   श्री.भरतशेठ गोगािले (महाड) :   सन्माननीय सािवजननि 
बाांधिाम (सािवजननि उपक्रम िगळून) मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील 
काय :- 
  

(१) सावाजधनक बाींधकाम मींडल मुींबई  अींतगात इलाखा र्तर ववभाग (सा.बाीं.) 
मुींबई  येथे तीन लाखाींपेक्षा कमी ककीं मतीच्या खलु्या धनववदाींमध्ये कायाकारी 
असभयींता श्री.ताींड,े अगधक्षक असभयींता, श्री.अतुल चव्ताण, वररष  लेखा अगधकारी, 
श्री.जाधव व उपववभागीय अगधकारी, श्री.एच.पी.सावींत याींनी सींगनमत कुनन 
गैरव्यवतार केल्याचे सन २०१६ मध्ये धनदर्ानास आले, ते खरे आते काय, 
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(२) असल्यास, र्ासनाने ३ लाखापेक्षा जास्त ककीं मतीच्या कामाचे ई -धनववदा 
रलंणालीदवारे कामाचे वा्प करण्याचा ददनाींक २६ नोव्तेंबर, २०१४ रोजी अध्यादेर् 
काढलेला असतानाती या अगधकाऱ् याींनी सदर कामे न करता फक्त कागदोपत्री 
कामे दाखवून गैरव्यवतार केला आते, ते ती खरे आते काय, 
(३) असल्यास, उक्त रलंकरणी र्ासनाने चौकर्ी केली आते काय, चौकर्ीत काय 
आढलून आले, 
(४) तदनुसार दोर्ीींवर कोणती कारवाई  करण्यात आली वा येत आते, नसल्यास, 
ववलींबाची कारणे काय आतेत  ? 
  
श्री. चांद्रिाांत पाटील : (१), (२), (३) व (४) रलंशनात नमूद ववर्याबाबत तरॉसार 
रलंाप्त झाली असून, सदर तरॉसारीच्या अनरु्ींगाने चौकर्ीचे आदेर् देण्यात आले 
आतेत. 

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

जव् हार, मोखाडा ि विक्रमगड (जज.पालघर) येथील आश्रमशाळाांची  
दरुुस्ती ि निीन खोल्याांच्या बाांधणीबाबत 

  

(२३) *  ६००४३   श्री.डी.एस.अदहरे (साक्री), श्री.बाळासाहेब थोरात (सांगमनेर) :   
सन्माननीय आददिासी वििास मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) जव् तार, मोखाडा व ववरॉसमगड (जज.पालघर) येथील जव् तार आश्रमर्ाला 
रलंकल्पाींतगात चालववल् या जाणा-या ३० आश्रमर्ालाींत एकूण १८ तजार ६८७ 
ववदयाथी सर्क्षण घेत असून उक्त आश्रमर्ालाींची दरुावस् था झाली असून अनेक 
आश्रमर्ालाींना खोल् याींची कमतरता तसेच ववदयार्थ याांना स् वच् छतागतेृ उपलब् ध 
नसल् याचे माते एवरलंल, २०१६ मध्ये वा त् यादरम्यान धनदर्ानास आले आते, ते खरे 
आते काय, 
(२) असल् यास, यामुले ववदयार्थयाांच्या आरोग् यावर व र्कै्षणणक कायाावर पररणाम 
तोत असून सदर रलंकरणी चौकर्ी करण् यात आली आते काय, असल् यास चौकर्ीत 
काय धनष पन् न झाले 
(३) असल्यास, त् यानुसार आश्रमर्ालाींची दुुनस् ती व नवीन खोल् याींची बाींधणी 
करण् याबाबत र्ासनाने पुढे कोणती कायावाती केली वा करण् यात येत आते, 
(४) नसल् यास, ववलींबाची कारणे काय आतेत ? 
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श्री. विष्ट् ण ुसिरा : (१), (२) व (३) ते खरे नाती. 
     जव्तार रलंकल्पाींतगात ३० र्ासकीय आश्रमर्ाला कायारत असून सदर 
र्ालाींमध्ये सन २०१६-१७ मध्ये ८८९७ मुले व ८८६८ मुली असे एकूण १६५६५ 
ववदयाथी सर्क्षण घेत आतेत. सदर आश्रमर्ालाींमध्ये मुलाींसा न १७८ व मुलीींसा न 
१८२ स्नानगतेृ तसेच मुलाींसा न १९८ व मुलीींसा न २६२ र्ौचालये उपलब्ध आतेत. 
तसेच ववदयार्थयाांची गैरसोय तोव ू नये यासा न आश्रमर्ालाींच्या दरुूस्तीची 
कायावाती सावाजधनक बाींधकाम ववभागाकडून सुरू आते. तसेच २१ आश्रम 
र्ालाींसा न नववन ्ाई प प्लॅननुसार ई मारत बाींधकामासा न रलंर्ासकीय मान्यता 
देण्यात आलेली असून दाभोसा, न्याताले, भोपोली, दतरवे व गोंदे या ५ 
आश्रमर्ालाींच्या इमारतीींचे बाींधकाम पुणा तोवनू सदर इमारती आददवासी ववकास 
ववभागास तस्ताींतरीत करून घेण्यात आलेल्या आतेत. तसेच दाभेरी, ववनवल, 
साखरे, कुझे, देतरे व कावले या ६ आश्रमर्ालाींचे बाींधकाम पुणात्वाच्या मागाावर 
असून गुदतर, गारगाव, सुयामाल, पाली व पलसुींडा या ५ आश्रमर्ालाींचे इमारत 
बाींधकाम रलंगतीपथावर आते. 
     तसेच रलंकल्प अगधकारी, जव्तार कायाालयाच्या अगधनस्त असलेल्या 
र्ासकीय आश्रमर्ाला दरुूस्ती व बाींधकामाच्या कामाींना जजल्तागधकारी, पालघर 
याींनी रलंर्ासकीय मान्यता रलंदान केली असून सदयजस्थतीत दरुूस्तीबाबतची कामे 
रलंगतीत आतेत. 
(४) रलंशन उद् ावत नाती. 
 

----------------- 
मुांबई शहरात बाांधलेल्या ३१ उड्डाणपुलाांिरील देखभालीचा खचव 

एमएसआरडीसीमाफव त िेला जात असल्याबाबत 
  

(२४) *  ५७९५६   श्री.सरदार ताराससांह (मुलुांड), श्री.सुननल राऊत (विक्रोळी), 
श्री.राधािृष्ट् ण विखे-पाटील (सशडी), श्री.िालीदास िोळांबिर (िडाळा) :   
सन्माननीय सािवजननि बाांधिाम (सािवजननि उपक्रम) मांत्री पुढील गोष्ीींचा 
खलुासा करतील काय :- 
  

(१) एमएसआरडीसीने १०५८ को्ी ३४ लाख ६६ तजार इतका खचा कुनन मुींबई  
र्तरात बाींधलेल्या ३१ उड्डाणपुलाींचा खचा सन २०१० पवूी एमएसआरडीसीकडून ५ 
्ोल नाक्याींवुनन वसुल केला जात असल्याची बाब मादतती अगधकारात श्री.अधनल 
गलगली याींना समलाल्याची बाब उघडकीस आली, ते खरे आते काय, 
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(२) असल्यास, सन २०१०-११ पासून ददनाींक १९ नोव्तेंबर, २०१६ पयांत एमई पी 
या कीं पनीला ्ोल वसुलीचे कीं त्रा् देण्यात आल्यामुले एमएसआरडीसीने 
एमई पीकडून २२४२.३५ को्ी ुनपये एक रकमी घेतल्याचे उघडकीस आले, ते खरे 
आते काय, 
(३) असल्यास, या उड्डाणपलुावरील देखभालीचा खचा ता ्ोल वसुल करणाऱ्या 
एमई पी कीं पनीकडून केला जात नसून, या सता वर्ााच्या कालात एमएसआरडीसीने 
उड्डाणपुलाींच्या देखभालीसा न ३४ ते ३५ को्ी ुनपये खचा केले आते, ते खरे आते 
काय, असल्यास, या ३१ उड्डाणपुलाच्या धनसमातीपासून देखभालीपयांत आतापयांत 
एमएसआरडीसीने केलेला खचा ककती तसेच एमएसआरडीसी व एमई पी 
कीं पनीकडून ्ोल माफा त वसुल करण्यात आलेली रक्कम ककती आते, 
(४) असल्यास, ते सवा ३१ उड्डाणपुल सन २००० पवूीचे बाींधण्यात आले असून, 
त्याींच्या बाींधकामाचा खचा र्ासनाच्या धनधीतून झाला असूनती एमई पी 
कीं पनीकडून ्ोल वसुल करण्याची कारणे काय आतेत, 
(५) तसेच सन २०१०-११ मध्ये एमई पी कीं पनीला पाचती ्ोल नाक्याींवरील ्ोल 
वसुलीचे कीं त्रा् देताना त्या कीं पनी बरोबर एमएसआरडीसीने केलेल्या करारात 
नमूद करण्यात आलेल्या रलंमुख अ्ी कोणत्या, त्या अ्ीींचे पालन कीं पनी करत 
नसतानाती या कीं पनीला ्ोल वसुली करण्याबाबत अनुमती देण्याची सवासाधारण 
कारणे काय आतेत, 
(६) असल्यास, याबाबत चौकर्ी केली आते काय, चौकर्ीत काय आढलून आले, 
त्यानुसार पढेु दोर्ीींववुनध्द कोणती कारवाई  केली वा करण्यात येत आते, 
नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आतेत ? 
 
 

श्री. एिनाथ सशांदे : (१) अींर्त: खरे आते. 
     मुींबई , उपनगरे,  ाणे व नवी मुींबई  पररसरात बाींधावयाच्या ५५ 
उड्डाणपुलाींपकैी मतामींडलामाफा त खचा करण्यात आलेल्या ३१ उड्डाणपुल, १ रेल्वे 
अींडरतब्रज, १ रेल्वे ओव्तर तब्रज, २ खाडीपलू, ४ पादचारी मागा, ४ जींक्र्न, १ 
अींडरपास व ५ पथकर नाके व इतर रलंगतीतील कामाींवर एकूण रू. १२५८.९९ 
को्ी  इतका खचा झालेला आते. 
(२) नाती. 
     मे.एमई पी इन्रास्रक्चर रलंा.सल.या कीं पनीला दद.२०.११.२०१० ते १९.११.२०२६ 
(१६ वर्ाांकरीता) पयांत २७ उड्डाणपुले व अनरु्ींगगक बाींधकामे याींची देखभाल व 
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दरुूस्तीसत पथकर वसुलीचे कीं त्रा् रू.२१०० को्ी एक रकमी आगाऊ घेऊन 
देण्यात आले आते. 
(३) नाती. 
     धनववदा स्वीकृती पासून २७ उडडणपूलाींची  देखभाल दरुूस्ती मे.एमई पी 
इन्रास्रक्चर रलंा.सल. कीं पनीमाफा त धनवीदेतील अ्ी व र्तीरलंमाणे करण्यात येत 
आते. 
सन १९९९ पासून दद. २०.११.२०१० पयांत मतामींडलामाफा त बाींधण्यात आलेल्या 
उडडाणपूलाींवर देखभाल व दुुनस्तीकरीता ुन ८७.२८ को्ी इतकी रक्कम 
मतामींडलाने खचा केलेली आते. मे.एमई पी इन्रास्रक्चर रलंा.सल. याींनी त्याच्याकड े
सोपववलेल्या उड्डाणपुलाींवर माचा २०१५ पयांत १५६.०३ को्ी खचा केला आते. 
मे.एमई पी च्या धनवीदेत समाववष् नसलेल्या ६ उड्डाणपुलाींच्या देखभालदरुूस्ती 
सा न मतामींडलाने २०१० पासून आजतागायत ुन.३०.४७ को्ी खचा केले आतेत. 
पथकरातनू मतामींडलास मे.एमई पी कडून रलंाप्त ुन.२१०० को्ी धुनन  रू.३१६९.२८ 
को्ी रलंाप्त आतेत. मे.एमई पी इन्रास्रक्चर रलंा.सल.याींनी नोंव्तेबर २०१० ते जनू 
२०१६ अखे्ररपयांत ुन.१७११.४६ को्ी इतका पथकर गोला केला  आते. 
(४) मतामींडलाने उड्डाणपुलाींचा खचा कजारोखे काढून केलेला आते. 
(५) व (६) मे.एमई पी इन्रास्रक्चर रलंा.सल. याींसोबत केलेल्या करारानुसार 
कीं त्रा्दाराने पाच पथकर नाक्याींवर र्ासन अगधसूचनेरलंमाणे पथकर वसुली 
करावयाची आते. तसेच मुींबई  उपनगरे, नवी मुींबई ,  ाणे  पररसरातील २७ 
उड्डाणपुले, ४ पादचारी मागा, १ रेल्वे ओव्तर ब्रीज व १ रेल्वे अींडर ब्रीज याींची 
देखभाल व दरुूस्ती करावयाची आते. धनववदेतील तरतूदीनुसार स्वतींत्र 
असभयींत्याच्या देखरेखीखाली देखभाल दरुूस्तीचे काम करण्यात येत आते. 

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

जळगाि शहरातील खेडी येथील निीन आददिासी  
िसनतगहृातील विविध समस्याांबाबत 

  

(२५) *  ६४४००   श्री.सुरेश (राजूमामा) भोळे (जळगाि शहर) :   सन्माननीय 
आददिासी वििास मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) जलगाव र्तरातील खेडी येथील नवीन आददवासी वसधतगतृातील ववदयार्थयाांना 
धनकृष् दजााचे जेवण, जेवण वेलेवर न समलणे, वपण्यास व आींघोलीस पाणी 
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समलत नसणे, दगुांधीयकु्त र्ौचालये इत्यादी समस्याींमुले गैरसोय तोत असून 
सदर आददवासी ववदयार्थयाानी आींदोलन केल्याचे धनदर्ानास आले आते, ते खरे 
आते काय, 
(२) असल्यास, सदर वसधतगतृाची र्ासनाने पातणी केली आते काय, त्यात काय 
आढलून आले, 
(३) असल्यास, सदर आददवासी ववदयार्थयाांना सुववधा न देणाऱ्या गतृपालाींची 
र्ासन चौकर्ी कुनन त्याींच्यावर कारवाई  करणार आते काय तसेच जेवणाचे 
कीं त्रा् बदलण्याकररता तसेच आददवासी ववदयार्थयाांना आवशयक सोयीसुववधा 
पुरववण्याकररता र्ासनाकडून कोणती कायावाती करण्यात आली वा येत आते, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आतेत ? 
  

श्री. विष्ट् ण ुसिरा : (१) अींर्त: खरे आते. 
      ददनाींक १२ फेब्रुवारी, २०१६ रोजी वसतीगतृातील पाणी पुरव ा व भोजना 
सींदभााच्या समस्याींबाबत ववदयार्थयाांनी आींदोलन केले तोते. 
(२) सदर आींदोलनाच्या अनरु्ींगाने रलंकल्प अगधकारी, यावल याींनी सदर 
वसतीगतृास भे् ददली तोती. भे्ीदरम्यान भोजन ेकेदार बदलून देण्याबाबत 
तसेच पाणीपुरव ा सुरलीत करण्याबाबत ववदयार्थयाांनी मागणी केली तोती. 
(३) सदर वसतीगतृाचा भोजन  ेकेदार बदलण्यात आला असून नवीन भोजन 
 ेकेदाराकडून धनयसमत व दजेदार आतार पुरववण्यात येत आते. तसेच वसतीगतृास 
पाणीपुरव ा करणाऱ्या मो्ारीची दरुूस्ती करून अगधक दाबाने पाणीपुरव ा 
करण्यात येत आते व सदर आींदोलनाची दखल घेऊन वसतीगतृ गतृपालाींची इतरत्र 
रलंधतधनयुक्तीवर तात्काल बदली करण्यात आलेली आते. 
(४) रलंशन उद् ावत नाती. 

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

मािळ (जज.पुणे) तालुक्यातील साांगिड-े गहुांजे गािाांना  
जोडणारा लोखांडी पलू धोिादायि झाल्याबाबत 

  

(२६) *  ६४४३८   श्री.सांजय (बाळा) भेगड े(मािळ) :   सन्माननीय ग्रामवििास 
मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) मावल तालुक्यातील (जज.पुणे) साींगवड-े गतुींजे गावाींना जोडणारा लोखींडी पूल 
धोकादायक झाला असून अनेकाींना जीव मु नत घेऊन या पुलावरून ये-जा करावी 
लागत आते, ते खरे आते काय, 
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(२) असल्यास, साींगवड,े दारूबे्र, कासारसाई  येथील ग्रामस्थाींना व ववदयार्थयाांना 
याच पुलावरून ये जा करावी लागते, ते ती खरे आते काय, 
(३) असल्यास, अुनींद लोखींडी पूलावरून एकेरी वाततकू चालू आते तसेच  पुलाला 
भेगा पडल्या आतेत त्यामुले पूल वाततुकीस अत्यींत धोकादायक झाला आते, 
त्यामुले येथे कायमस्वरूपी मो ा पूल व्तावा अर्ी मागणी ग्रामस्थ करीत आते, ते 
ती खरे आते काय, 
(४) असल्यास, ता पूल लवकर तोणेबाबत र्ासन स्तरावर कोणती कायावाती 
करण्यात आली आते काय , नसल्यास ववलींबाची कारणे काय आतेत ? 
  
श्रीमती पांिजा मुांड े: (१) पुल वाततुकीस धोकादायक झालेला आते, ते खरे आते. 
(२) ते (३) तोय, ते खरे आते. 
(४) जजल्ता धनयोजन ससमतीकडून उपलब्ध तोणारा धनधी व रलंाथम्य रॉसमानुसार, 
पवना नदीवरील साींगवड-ेगतुींजे गावाींना जोडणा-या पलुाचे बाींधकाम करण्याचे 
जजल्ता पररर्देचे धनयोजन रादतल. 
 

----------------- 
दोडामागव (जज.ससांधुदगुव) तालुक्यातील माांगेली, तळेिाडी, सडा या रस्त्याांचे 

मजबतूीिरण, खडीिरण ि डाांबरीिरण िरण्याबाबत 
  

(२७) *  ५४९०७   श्री.ननतेश राणे (िणििली) :   सन्माननीय सािवजननि 
बाांधिाम (सािवजननि उपक्रम िगळून) मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील 
काय :- 
(१) दोडामागा  (जज.ससींधदुगुा) तालुक्यातील माींगेली, तलेवाडी, सडा या सुमारे दीड 
ककमी अींतराच्या रस्त्याचे मजबतूीकरण, खडीकरण व डाींबरीकरण करण्याची 
तसेच माींगेली-तलेवाडी ते कनाा् क सडा ते चोलाा मुख्य रस्ता तयार करण्याबाबत 
त्या पररसरातील ग्रामस्थाींनी मागील ३ वर्ाापासून सातत्याने मा.सावाजधनक 
बाींधकाम मींत्री, मा.पालकमींत्री, ससींधदुगुा जजल्ता, कायाकारी असभयींता, सावाजधनक 
बाींधकाम ववभाग, सावींतवाडी, अगधक्षक असभयींता, सावाजधनक बाींधकाम मींडल, 
रत्नागगरी, रलंधान सगचव, सावाजधनक बाींधकाम ववभाग(रस्ते) मींत्रालय, मुींबइा 
आदीींकड ेलेखी धनवेदनादवारे मागणी केलेली आते, ते खरे आते काय, 
(२) तसेच कनाा्क सीमेवर व मताराषराचे र्ेव्चे ्ोक असलेल्या माींगेली-
तलेवाडी ते कनाा्क सडा ते चोलाा मुख्य रस्ता तातडीने पूणा केल्यास बेलगाव, 
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दोडामागा कमी अींतराने जोडले जाणार असून सध्या दोडामागा तालुकावाससयाींना 
बेलगाव, कोल्तापूराकड े जाण्यासा न धोकादायक धतलारी घा्ाचा आधार घ्यावा 
लागत आते व ता घा् वाततकूीस अयोग्य आते, ते ती खरे आते काय, 
(३) असल्यास, त्या पररसरातील जनतेच्या सातत्याच्या मागणीनरु्ींगाने सवाच 
दषॄ्ीने फायदेर्ीर व पया् नाच्या दषॄ्ीने योग्य असलेल्या सदरतू रस्त्याचे काम 
ववनाववलींब ताती घेवनू तो लवकर कायााजन्वत तोण्याच्या दषॄ्ीने र्ासनाचे धोरण 
काय रातणार आते ? 
  

श्री. चांद्रिाांत पाटील : (१) व (२) तोय. 
(३) सदरतू रस्त्याचे काम मींजूर असून धनववदास्तरावर आते. पावसाला 
सींपल्यानींतर धनधीच्या उपलब्धतेनुसार काम ताती घेण्याचे धनयोजन आते. 
 

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

औरांगाबाद-पवठण या रस्त्याची दरुुस्ती िरण्याबाबत 
 

  

(२८) *  ६४५६२   श्री.अब् दलु सत्तार (ससल्लोड) :   सन्माननीय सािवजननि 
बाांधिाम (सािवजननि उपक्रम िगळून) मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील 
काय :- 
  

(१) औरींगाबाद-पै ण या ५३ ककमी च्या रस्त्याची दरुावस्था झाली असून मागील 
अनेक वर्ाापासून या रस्त्याची दुुनस्ती करावी अर्ी मागणी नागररक करीत 
असुनती याबाबत आवशयक कायावाती करण्यात येत नसल्याचे माते जनू, २०१६ 
मध्ये वा त्या दरम्यान धनदर्ानास आले आते, ते खरे आते काय, 
(२) असल्यास, पै ण ते पया् नासा नती रलंससध्द असुन प ैण येथे येणारे अनेक 
भाववक, पया् क तसेच तबडकीन एमआयडीसीकड ेजाणाऱ्याींची सींख्या मो न असून 
ते सवा उक्त रस्त्याचा वापर करतात परींतू या रस्त्याची दरुावस्था झाल्याने 
त्याींची गैरसोय तोत आते ते खरे आते काय, 
(३) असल्यास, याबाबत र्ासनाने कोणती कायावाती केली वा करण्यात येत आते, 
नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आतेत ? 
 
  

श्री. चांद्रिाांत पाटील : (१) नागररकाींनी रस्त्याच्या दरुूस्तीची मागणी केलेली आते 
ते खरे आते. तथापी रस्त्याची दरुूस्ती करीत नसल्याची बाब खरी नाती. 
(२) क्षधतग्रस्त लाींबीतील खड्ड े ककरकोल दरुूस्ती अींतगात दरुूस्त करून रस्ता 
वाततुकीसा न योग्य  ेवण्यात येत आते. 
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(३) क्षधतग्रस्त लाींबीत नुतनीकरण व सुधारणा करण्याचे काम मींजुर असुन 
ऑगस््, २०१६ अखेर धनववदा धनजशचतीकरण करून उपलब्ध धनधीच्या अगधन 
रातुन काम पुणा करण्यात येई ल. 
 
 

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

 

 

राज्यातील शासिीय आश्रमशाळाांमध्ये हजारो  
आददिासी बालिाांचे मतृ्य ुझाल्याबाबत 

 

(२९) *  ५६१७७   श्री.जजतेंद्र आव् हाड (मुांरा ा िळिा), श्री.सांदीप नाईि (ऐरोली), 
श्री.हसन मुश्रीफ (िागल), श्री.ददपि चव्हाण (फलटण), श्री.पाांडुरांग बरोरा 
(शहापूर), श्री.राणाजगजीतससांह पाटील (उस्मानाबाद), श्री.किसन िथोरे (मुरबाड), 
श्री.शसशिाांत सशांदे (िोरेगाि), श्री.मिरांद जाधि-पाटील (िाई), श्री.जयांत पाटील 
(इस्लामपूर) :   सन्माननीय आददिासी वििास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा 
करतील काय :- 
(१) राज्यातील आददवासी र्ासकीय आश्रमर्ालाींमध्ये मागील कालात सुमारे 
१०७७ आददवासी बालकाींचा मतृ्यु झालेला असल्याची मादतती मे, २०१६ च्या 
दसुऱ्या आ वड्यात उघडकीस आलेले आते, ते खरे आते काय, 
(२) असल्यास, उक्त रलंशनी चौकर्ी केली आते काय, चौकर्ीत काय आढलून 
आले व त्यानसुार कोणती कायावाती केली वा करण्यात येत आते, 
(३) तसेच आददवासी आश्रमर्ालाींतील ववदयार्थयाांच्या समस्या सोडववण्याबाबत 
लवकर धनणाय घेऊन आवशयक उपाययोजना करण्यासींदभाात आतापयांत कोणता 
पा पुरावा केला वा करण्यात येत आते ? 
 

  

श्री. विष्ट् ण ु सिरा : (१), (२) व (३) र्ासनाने आददवासी ववदयार्थयाांच्या मतृ्य ु
रलंकरणाचा आढावा घेतला तोता सदर आढाव्या दरम्यान सन २००१ ते सन २०१५ 
या १५ वर्ााच्या कालावधीत राज्यात १०७७ र्ासकीय आददवासी आश्रमर्ालेतील 
ववदयाथी/ववदयाथीनीींचा ववववध कारणाींमुले मतृ्यु झाल्याची बाब समोर आली 
आते. त्यामुले ववदयार्थयाांच्या मागील दोन वर्ाात झालेल्या मतृ्यु कारणाींचा 
अ्यास श्री. सुभार् सालुींखे, सेवाधनवतृ्त मतासींचालक, आरोग्य सेवा, मताराषर 
राज्य याींना करण्याची ववनींती डडसेंबर, २०१५ मध्ये केली तोती. त्यानुसार त्याींनी 
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अ्यास करून र्ासनास दद.१३/४/२०१६ रोजी सादरीकरण केले. त्याींच्या 
सूचनेनुसार र्ासकीय व अनदुाधनत आश्रमर्ालेतील ववदयार्थयाांच्या मतृ्युच्या 
कारणाींचा अ्यास करून  सदर मतृ्यु रोखण्यासा न उपाययोजना सुचववण्यासा न 
आददवासी ववकास ववभागाच्या दद. ३० मे, २०१६ रोजीच्या र्ासन धनणायान्वये 
ताींतत्रक ससमती स्थापन करण्यात आली आते. ववदयार्थयाांच्या समस्या 
सोडववण्यासा न (१) सवा आश्रमर्ालाींमध्ये चाींगले वपण्यायोग्य पाणी उपलब्ध 
करणे, र्ौचालय व स्नानगतृाींची सुववधा पुरववण्यासा न वीर् कायारॉसम राबववण्यात 
येत आते. (२) आश्रमर्ालाींमध्ये व्यवस्थापन सुधारण्यासा न र्ाला व्यवस्थापन 
ससमत्याींची स्थापना करून त्याींना ककरकोल दरुूस्तीसा न रू. १ लक्ष धनधीचे 
अगधकार देण्यात आले आतेत. (३) आश्रमर्ालाींना कीं पाउन् ड वील बाींधण्यात येत 
आते. (४) आश्रमर्ालाींची बाींधकामे गतीने तोण्यासा न स्वतींत्र बाींधकाम कक्ष 
स्थापन करण्यात येत आते. (५) TISS च्या अतवालानुसार ग् क व ड वगाातील 
र्ालाींना नो्ीस देवनू सुववधाींमध्ये सुधारणा करण्यासा न पा पुरावा करण्यात येत 
आते. 

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

िात्रज, पुणे येथील जुन्या बोगद्यातील रस्त्याांची दरुािस्था झाल्याबाबत 
  

(३०) *  ५४१०४   श्री.सभमराि तापिीर (खडििासला) :   सन्माननीय 
सािवजननि बाांधिाम (सािवजननि उपक्रम िगळून) मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा 
करतील काय :- 
  

(१) कात्रज, पुणे येथील जुन्या बोगदयात जागोजागी तु् लेले सींरक्षक क ड,े 
अींतगात रस्त्याींची दरुावस्था यामुले कात्रजच्या जुन्या बोगदयाची दुुनस्ती करणे 
आवशयक झाले असल्याचे माते जून, २०१६ दरम्यान धनदर्ानास आले, ते खरे 
आते काय, 
(२) असल्यास, उक्त कारणाींमुले बोगदयातील रलंवास असुरक्षक्षत झाला आते, ते ती 
खरे आते काय, 
(३) असल्यास, या सींदभाात र्ासनाने पातणी केली आते काय, असल्यास 
त्यानरु्ींगाने र्ासन स्तरावर कोणती कायावाती करण्यात आली आते काय, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची सवासाधारण कारणे काय आतेत ? 
 
 
 
 



30 

 
श्री. चांद्रिाांत पाटील : (१) नाती. ते खरे नाती. 
    रलंशनाककीं त बोगदा ता कात्रज सर्ींदेवाडी ववरे्र् राज्यमागा रॉस.१२२/१ वर आते.  
बोगदयामध्ये क ड े नातीत.  बोगदयातील रस्ता व बोगदा पूणापणे सुजस्थतीत 
आते.  बोगदयातून व रस्त्यावुनन वाततूक सुरलीत सुुन आते. 
(२), (३) व (४) रलंशन उद् ावत नाती.  
 

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

ददघी गाि (जज.रायगड) येथील जांजजरा - मुरूड या असलबाग ि श्रीिधवन 
तालुक्याांना जोडणायाया पुलाचे बाांधिामाबाबत 

  

(३१) *  ६३४६३   श्री.सुभाष उफव  पांडडतशेठ पाटील (असलबाग), श्री.दहतेंद्र ठािूर 
(िसई) :   सन्माननीय सािवजननि बाांधिाम (सािवजननि उपक्रम िगळून) मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) रायगड जजल्तयातील ददघी गाव व जींजजरा-मुरूड या दोन तालुक्यामध्ये 
जलमागााने वाततूक सुरू असून ते रस्तेमागााने जोडण्यासा न पुलाचे बाींधकाम 
करावे अर्ी मागणी सातत्याने लोकरलंधतधनधी व स्थाधनक जनतेने र्ासनाकड े
केलेली आते, ते खरे आते काय, 
(२) असल्यास, वाततकुीसा न वेल व पैसा या दोतोंची बचत करणाऱ्या व 
स्थाधनकाींना सोयीच्या  रणाऱ्या या पुलाच्या बाींधकामासा न बराच कालावधी 
लागला असून यासा न ककती धनधीची तरतदू करण्यात आली आते, 
(३) असल्यास, जनतेची दीघाकालापासून रलंलींतबत असलेली मागणी पूणा 
करण्याच्या दषॄ्ीने र्ासन कोणती कायावाती केली वा करण्यात येत आते ? 
  
श्री. चांद्रिाांत पाटील : (१) तोय. 
(२) व (३) ववर्याींककत पूलाचे काम धनकर्, मींजूरी व धनधी उपलब्धततेच्या 
अधीन रातून ताती घेण्याचे धनयोजन आते. 
 

----------------- 
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सभिांडीजिळील धचांचोटी-अांजूरफाटा ते माणिोली रस्ता रुां दीिरणाची िामे अपूणव 
असूनही अिवधपणे टोलिसूली होत असल्याबाबत 

  

(३२) *  ६३१९०   श्री.रुपेश म्प् हात्र े (सभिांडी पिूव) :   सन्माननीय सािवजननि 
बाांधिाम (सािवजननि उपक्रम िगळून) मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील 
काय :- 
  

(१) सभवींडी (जज. ाणे) येथील गचींचो्ी-अींजूरफा्ा ते माणकोली रस्ता ुनीं दीकरणाची 
कामे सन २००९ मध्ये मे. सुरलंीम कीं पनीला देण्यात येऊनती सदर रस्ता 
ुनीं दीकरणाच्या कामाची मुदत २ वर्ा ६ मदतन्याींत पूणा तोणे आवशयक असतानाती 
अदयापती पुणा झालेली नसल्याचे माते जनू, २०१६ मध्ये वा त्या दरम्यान 
धनदर्ानास आले, ते खरे आते काय, 
(२) असल्यास, सदर रस्ता ुनीं दीकरणाची कामे मे. सुरलंीम कीं पनीने पूणा न करता 
व धनकृष् बाींधकाम कुननती गेल्या चार वर्ाांपासून मालोडी येथे अवैधपणे व 
र्ासनाची कोणतीती परवानगी न घेता सींबींगधत सावाजधनक बाींधकाम ववभागातील 
अगधका-याींर्ी सींगनमत कुनन ्ोलवसूली सुुन केल्याबाबतच्या तरॉसारी स्थाधनक 
नागररकाींनी मा. मुख्यमींत्री याींच्याकड ेकेल्या आतेत, तेती खरे आते काय, 
(३) असल्यास, उक्त रलंकरणी र्ासनाने चौकर्ी केली आते काय, चौकर्ीत काय 
आढलून आले व तदनुसार रस्ता ुनीं दीकरणाची कामे ववदतत वेलेत पूणा न करता 
अवैधपणे ्ोलवसूली करणाऱ्या मे. सुरलंीम कीं पनीवर व  सदरतू रलंकरणी 
जाणीवपूवाक दलुाक्ष करणाऱ्या सींबींगधत सावाजधनक बाींधकाम ववभागातील कायाकारी 
असभयींता व इतर अगधकारी/कमाचारी याींच्याववुनध्द र्ासनाने कोणती कारवाई  
केली वा करण्यात येत आते, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आतेत व सदरतू रलंकरणाबाबतची 
सदयजस्थती काय आते ? 
  
श्री. चांद्रिाांत पाटील : (१) अींर्त: खरे आते. 
(२) तोय. 
(३) याबाबत अधीक्षक असभयींता, दक्षता व गुण धनयींत्रण मींडल याींना सदर 
कामाची तपासणी करण्याचे धनदेर् देण्यात आले आतेत. 
(४) रलंशन उद् ावत नाती. 

----------------- 
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अमरािती जजल््यातील पाथरगाांि (ता.चाांदरू रेल्िे) येथे  
सेिाभिन (समाजमांददर) बाांधण्याबाबत 

  

(३३) *  ६२३६३   प्रा.विरेंद्र जगताप (धामणगाि रेल्िे), श्री.असमन पटेल 
(मुांबादेिी) :   सन्माननीय सामाजजि न् याय मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा 
करतील काय :- 
  

(१) अमरावती जजल््यातील पाथरगाींव (ता.चाींदरू रेल्वे) येथील स्थाधनक 
नागरीकाींच्या मागणीनुसार सेवा भवन (समाज मींदीर) बाींधण्याचा रलंस्ताव 
स्थाधनक लोकरलंधतधनधीींनी ुन.१० लक्ष अनदुान मागणीचा रलंस्ताव माते ८ जनू, 
२०१६ रोजी वा त्या सुमारास सताय्यक आयुक्त, समाजकल्याण, अमरावती येथे 
सादर करण्यात आला आते, ते खरे आते काय, 
(२) असल्यास, सदरील सेवाभवन (समाजमींददर) बाींधण्यास तातडीने धनधी मींजूर 
कुनन देण्याबाबत र्ासनाने कोणती कायावाती केली वा करण्यात येत आते, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आतेत ? 
  

श्री. राजिुमार बडोले : (१) तोय. 
(२) पाथरगाींव, ता.चाींदरूरेल्वे, जज.अमरावती येथील ताींडयास सन २०१५ मध्ये ुन.४ 
लक्ष रस्ता व नाली बाींधकाम करण्यास मींजूर करण्यात आले आतेत. परींतु 
स्थाधनक लोकरलंधतधनधीींनी ददनाींक ८/६/२०१६ च्या धनवेदनादवारे केलेल्या 
मागणीनुसार मींजूर करण्यात आलेल्या धनधीतनू सदर ताींडयास रस्ता व नाली 
बाींधकामाऐवजी सेवाभवन (समाजमींददर) बाींधकाम करण्यास मींजूरी देण्यात आली 
आते. 
(३) रलंशन उद् ावत नाती. 

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

चोपडा (जज.जळगाांि) येथील नविन प्रशासिीय बाांधिामास मांजूरी देऊनही 
बाांधिाम अपूणव असल्याबाबत 

  

(३४) *  ६२७२९   श्री.चांद्रिाांत सोनािणे (चोपडा) :   सन्माननीय सािवजननि 
बाांधिाम (सािवजननि उपक्रम िगळून) मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील 
काय :- 
  

(१) चोपडा येथे (जज.जलगाींव) नववन रलंर्ासकीय बाींधकामास सन २०१२ मध्ये 
रलंर्ासकीय मींजूरी देण्यात आलेली आते, ते खरे आते काय, 
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(२) असल्यास, या इमारतीचे बाींधकाम अदयापती अपणूा असून र्ासनाने याची 
चौकर्ी केली आते काय, 
(३) असल्यास, या इमारतीच्या बाींधकामास माते जनू, २०१६ अखेर ककती धनधी 
उपलब्ध कुनन देण्यात आलेला आते व अदयाप ककती धनधीची आवशयकता आते 
तसेच ती इमारत बाींधनू पूणा तोण्यास ककती कालावधी लागणार आते, 
(४) तसेच या इमारतीच्या बाींधकामास ववलींब लागण्याची कारणे काय आतेत ? 
  

श्री. चांद्रिाांत पाटील : (१) चोपडा (जज.जलगाींव) येथील मध्यवती रलंर्ासकीय 
इमारतीचे बाींधकामास सन २००९ मध्ये रलंर्ासकीय मींजूरी रलंदान करण्यात 
आलेली आते. तथावप सदर कामासा न जागा दद.२०/११/२०१२ रोजी उपलब्ध 
झालेली आते.  
(२) सदर इमारतीचे बाींधकाम रलंगतीपथावर आते. चौकर्ी केलेली नाती. 
(३) सदर इमारतीच्या बाींधकामास सन २०१६-१७ सा न माते जनू, २०१६ अखेर 
रू.९४.१८ लक्ष एवढा धनधी उपलब्ध असून कामावर माते माचा, २०१६ अखेर 
रू.३१.६८ लक्ष खचा झाला आते. काम पूणा करण्यास अदयाप रू.२५९.१२ लक्ष 
धनधीची आवशयकता आते. आवशयक असणारा धनधी उपलब्ध झाल्यास सदर 
बाींधकाम पूणा करण्यास १२ मदतने कालावधी अपेक्षक्षत आते. 
(४) सदर कामासा न जागा उपलब्ध करून देण्यास लागलेला ववलींब तसेच सदर 
कामासा न सन २०११-१२ ते २०१३-१४ पयांत उपलब्ध तरतूद धनरींक, पुढील 
वर्ाातसूद्धा कमी तरतदू उपलब्धतेमुले या इमारतीच्या बाींधकामास ववलींब झालेला 
आते.  

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

िाांदे्र येथील शासिीय िसाहतीची ि रस्त्याची झालेली दरुािस्था 
  

(३५) *  ६२१३६   प्रा.िषाव गायििाड (धारािी), श्री.बाळासाहेब थोरात 
(सांगमनेर) :   सन्माननीय सािवजननि बाांधिाम (सािवजननि उपक्रम िगळून) 
मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) वाींदे्र येथील र्ासकीय वसाततीत अनगधकृत गाले व दकुानाींची सींख्या वाढत 
असून ववरे्र्त: इमारत रॉसमाींक - ६ समोरील फु्पाथवर इमारत रॉसमाींक - ३६, 
तसेच ससनेमॅक्स समोरील इमारत रॉसमाींक जवलील फु्पाथवर देखील अनगधकृत 
बाींधकामे, रे्ड उभाुनन दकुाने सुुन करण्यात आली आतेत. ते खरे आते काय, 
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(२) असल्यास, सदर अनगधकृत दकुाने व गाले उभारताना सींबींगधताींना कोणी 
परवानगी ददली, तसेच सदर अनगधकृत दकुाने, गाळयाींची सावाजधनक बाींधकाम 
ववभागातील अगधकाऱ्याींनी पताणी केली आते काय, 
(३) तसेच, सदर वसाततीतील इमारत रॉसमाींक २१२ ते २२१ या इमारतीच्या 
पररसरातील चौकाची व रस्त्याची दरुावस्था झाली असून या पररसरात अस्वच्छता 
असल्याचे माते एवरलंल, २०१६ रोजी वा त्यादरम्यान धनदर्ानास आले आते, ते खरे 
आते काय, 
(४) तसेच इमारत रॉसमाींक १४१ व १४२ च्या मागील बाजूस पाण्याचा धनचरा 
तोण्याची सुववधा नसल्याने अल्पर्ा पावसाने पाणी सा ून रातते, सतत सा लेले 
पाणी, कचराकुीं डी, इतरत्र पसरलेला कचरा, उघडी डॅ्रनेज लाई न इत्यादीमुले 
पररसरात दगुांधी व घाणीचे साम्राज्य पसरले असून डासाींचाती रलंादभूााव वाढला 
आते, ते खरे आते काय, 
(५) असल् यास, उपरोक् त अनगधकृत बाींधकामे दकुाने, रे्डस ् धनष काससत 
करण् याबाबत इमारत रॉस. २१२ ते २२१ व रस् त् याची दरुावस् था दरु करण् याबाबत 
तसेच इमारत रॉस. १४१ जवलील कचराकुीं डी कायमस् वुनपी त्वनू पररसरातील 
अस् वच् छता दरू करण् याबाबत कोणती कायावाती केली, नसल् यास, ववलींबाची कारणे 
काय आतेत ? 
  
श्री. चांद्रिाांत पाटील : (१) ते खरे आते, 
     र्ासकीय वसाततीमधील मुख्य रस्त्याींची देखभाल व दरुूस्ती तसेच 
रस्त्याच्या दतुफाा असलेल्या फु्पाथवरील अधतरॉससमत गाले धनस्काससत करण्याचे 
काम मुींबई  मतानगर पासलकेमाफा त करण्यात येते. कीं पाऊीं डच्या आतील अनगधकृत 
गालयाबाबत सा. बाीं. ववभागामाफा त कायावाती करण्यात येते. 
(२) सा. बाीं. ववभागाच्या तद्दीतील सदर अनगधकृत दकुाने व गाले उभारताना 
सींबींगधताींना परवानगी देण्यात आलेली नाती तसेच सदर अनगधकृत दकुाने, 
गालयाींची सावाजधनक बाींधकाम ववभागातील अगधका-याींनी पातणी केली आते. 
(३) ते अींर्त: खरे आते, 
     तथावप, इमारत रॉस.२१२ ते २२१ या इमारतीच्या पररसरातील मुख्य 
रस्त्याचे काम मतानगरपासलकेमाफा त पुणा करण्यात आले आते.  
इमारत रॉस.२१२ ते २२१ या इमारतीच्या चौकाची स्वच्छता व दरुूस्ती सा.बाीं. 
ववभागामाफा त करण्यात आली आते. 
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(४) ते खरे नाती. 
(५) सदर र्ासकीय वसाततीतील सा. बाीं. ववभागाच्या तददीतील नव्याने आढलून 
आलेले अनगधकृत गाले व दकुाने त्ववण्याबाबत वेलोवली कायावाती करण्यात 
आलेली आते व असे रलंकार धनदर्ानास आल्यास तातडीने धनषकासनाची कायावाती 
करण्यात येते. इमारत रॉस.२१२ ते २२१ या इमारतीच्या पररसरातील रस्त्याचे काम 
मतानगरपासलकेमाफा त पुणा करण्यात आले आते. इमारत रॉस. १४१ जवलील 
कचराकुीं डी त्ववण्याची कायावाती बतृन्मुींबई  मतापासलकेकडून अपेक्षक्षत आते.     

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

आददिासी वििास विभागातफे राबविण्यात येणायाया योजना/सिलतीांचा लाभ अपांग 
व्यक्ती/ अपांगाच्या सांस्था याांना समळणेबाबत 

  

(३६) *  ६४५०२   श्री.ओमप्रिाश ऊफव  बच्चू िडू (अचलपूर) :   सन्माननीय 
आददिासी वििास मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) आददवासी ववकास ववभाग धनणाय रॉस.रोस्वरो-१२०२/रलं.रॉस. ६४ (२००२)/का-१२ 
मींत्रालय, मुींबई  ३२ ददनाींक १२ फेब्रवुारी, २००४ नुसार आददवासी समाजाला 
समलणाऱ्या सवलतीींमध्ये अपींग व्यक्तीींना व त्याींच्या सींस्थाींना समाववष् 
करण्याची मागणी लोकरलंधतधनधीनी दद. २२ फेब्रवुारी, २०१६ रोजी आददवासी 
ववकास मींत्री याींचेकड ेकेली आते, ते खरे आते काय, 
(२) असल्यास, यावर मताराषर र्ासनाने उपसगचव याींनी ददनाींक २२ फेब्रुवारी, 
२०१६ रोजी आयुक्त, आददवासी ववकास, नासर्क आणण व्यवस्थापकीय सींचालक, 
आददवासी ववकास मतामींडल, मताराषर राज्य, नासर्क याींना लेखी पत्र पा वनू 
आददवासीींच्या कोणत्या सवलतीचा लाभ अपींग/अपींग सींस्था याींना देण्यात येई ल 
अर्ी ववचारणा केली आते, ते ती खरे आते काय, 
(३) असल्यास, या अनरु्ींगाने पढेु कोणती कायावाती करण्यात आली वा करण्यात 
येत आते, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आतेत ? 
  

श्री. विष्ट् ण ुसिरा : (१) व  (२)  ते खरे आते. 
(३) उदयोग उजाा व कामगार ववभागामाफा त दद.३०.१०.२०१५ रोजीच्या र्ासन 
धनणायान्वये सवा र्ासकीय ववभागाींनी करावयाच्या कायाालयीन खरेदीसा न 
सवासमावेर्क धोरण धनजशचत करण्यात आलेले आते. सबब, या र्ासन 
धनणायातील मुदया रॉस.२.५ अन्वये या ववभागाचा ववर्याींककत र्ासन धनणाय 
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रॉस.रोस्वरो-१२०२/रलं.रॉस.६४(२००२)/का-१२, ददनाींक १२ फेब्रवुारी, २००४ अगधरॉसमीत 
झालेला आते. 
     तथावप, दद.३०.१०.२०१५ रोजीच्या र्ासन धनणायामधील खरेदी 
धनयमावलीतील ५.१४ येथील तरतदुीींनुसार अींध व अपींग सींस्थाींकडून करावयाच्या 
खरेदीबाबत या ववभागामाफा त कायावाती करण्यात येत आते. 
     सदयजस्थतीत ववभागामाफा त अपींग व्यक्तीींना खालील लाभ / सवलती 
देण्यात येतात :- 

- ववभागाच्या भरती रलंरॉसीयेत अपींग व्यक्तीींकररता ३% आरक्षण  ेवण्यात 
येते. 

- सामाजजक न्याय ववभागाकडून या ववभागाकड े तस्ताींतरीत झालेल्या 
वसतीगतृाींमध्ये अींध व अपींग ववदयार्थयाांना रलंवेर्ामध्ये ३% आरक्षण 
 ेवण्यात आलेले आते. 

- र्ासकीय तसेच अनदुाधनत आश्रमर्ालाींमध्ये अपींग ववदयार्थयाांना रलंत्येक 
वगाात रलंवेर्ाकररता ३% आरक्षण देण्याबाबत तरतदू केली आते. 

- इ. ८ ते इ.१२ वी मधील अनुसूगचत जमातीच्या अपींग ववदयार्थयाांना 
दरमता रू.१०० रलंवास भत्ता व रू.५०० इतकी सर्षयवतृ्ती देण्यात येते. 

- र्बरी घरकुल योजनेंतगात ४०% अपींगत्व असलेल्या लाभार्थयाांना दारीद्र 
रेरे्बाबत (BPL) अ्ीचा धनकर् सर्थील केला आते. 

     यासर्वाय या ववभागाच्या इतर वैयजक्तक लाभाच्या योजनेंतगात आददवासी 
अपींग व्यक्तीींना रलंाधान्य देण्याबाबत रलंस्ताव ववचाराधीन आते.   
(४) रलंशन उद् ावत नाती. 

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

रत्नाधगरी जजल््यातील खेड-आांबबिली-नाांददिली प्र.जज.मा. या  
मागाविरील पुलाचे बाांधिाम िरणेबाबत 

  

(३७) *  ६१६४९   श्री.सांजय िदम (दापोली) :   सन्माननीय सािवजननि 
बाांधिाम (सािवजननि उपक्रम िगळून) मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील 
काय :- 
  

(१) रत्नागगरी जजल््यातील खेड-आींतबवली-नाींददवली रलं.जज.मा. या मागाावरील 
पुलाचे बाींधकाम करणे अत्यींत गरजेचे असून ता पुल झाल्यास रे्तकरी व 
ग्रामस्थाींना आवागमन करणे अत्यींत सोई चे तोई ल, ते खरे आते काय, 
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(२) असल्यास, उक्त पुलाचे नाबाडा अींतगात काम मींजरू तोण्याबाबत स्थाधनक 
लोकरलंधतधनधीनी ददनाींक १४ जून, २०१६ रोजी मा.सावाजधनक बाींधकाम मींत्री याींना 
पत्रादवारे ववनींती केली, ते ती खरे आते काय, 
(३) असल्यास, या कामासा न अींदाजे २.५० को्ी ुनपयाींच्या धनधीची आवशयकता 
असून र्ासनाने याबाबत काय कायावाती केली वा करण्यात येत आते, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आतेत? 
  
श्री. चांद्रिाांत पाटील : (१) व (२) तोय. 
(३) व (४) ववर्याींककत पूलाचे पूनाबाींधणी करण् याचे काम धनकर्, मींजूरी व धनधी 
उपलब् धततेच् या अधीन रातून ताती घेण् याचे धनयोजन आते. 

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

अिोले (जज. अहमदनगर) पांचायत ससमतीच्या घरिुल योजनेबाबत 
  

(३८) *  ६१३३८   श्री.विजय औटी (पारनेर) :   सन्माननीय ग्रामवििास मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) अकोले (जज.अतमदनगर) पींचायत ससमतीच्या अगधकारी/कमाचाऱ्याींच्या 
अनास्थेमुले दाररद्रय रेरे्खालील कु्ुींबासा न असलेल्या घरकुल योजनेची 
रलंभावीपणे अींमलबजावणी तोऊ न र्कल्याने त्यासा न आलेला सुमारे ८ को्ीचा 
धनधी परत गेल्याची मादतती ददनाींक २५ एवरलंल, २०१६ रोजी वा त्या सुमारास 
धनदर्ानास आले आते, ते खरे आते काय, 
(२) असल्यास, र्ासनाने यारलंकरणी चौकर्ी केली आते काय, 
(३) असल्यास, चौकर्ीत काय आढलून आले व त्यानुसार सींबींगधताींववुनध्द 
कोणती कारवाई  केली वा करण्यात येत आते, 
(४) नसल्यास, त्याची कारणे काय आतेत ? 
  
श्रीमती पांिजा मुांड े: (१) नाती. 
     कें द्र र्ासनाने ददलेल्या धनदेर्ानुसार इींददरा आवास योजनेंतगात असलेला 
अखगचात धनधी राज्य र्ासनाकड े परत गेला नसून “राज्य व्यवस्थापन कक्ष-
ग्रामीण गतृधनमााण” याींचेकडील राज्य स्तरावरील बॅंक खात्यात जमा करण्यात 
आला आते.    



38 

     सन २०१५-१६ पासून PFMS रलंणालीदवारे राज्यस्तरीय बॅंक खात्यातनू 
लाभार्थयाांच्या बॅंक / पोस्् खात्यात धनधीचे थे् ववतरण करण्यात येणार आते. 
     तसेच, सन २०१५-१६ पूवीच्या घरकुलाींना NEFT / RTGS दवारे 
राज्यस्तरीय बॅंक खात्यातून लाभार्थयाांच्या बॅंक / पोस्् खात्यात धनधीचे थे् 
ववतरण करण्यात येणार आते. 
(२), (३) व (४) रलंशन उद् ावत नाती. 

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

माढा तालुक्यातील (जज.सोलापूर) वपांपळनेर ते पुणे-सोलापरू या राष्ट् रीय 
महामागावला जोडणा-या वपांपळनेरमधील रस् त् याची झालेली दरुािस्था 

  

(३९) *  ६३६४७   श्री.बबनराि सशांदे (माढा) :   सन्माननीय सािवजननि 
बाांधिाम (सािवजननि उपक्रम िगळून) मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील 
काय :- 
  

(१) माढा तालुक्यातील (जज.सोलापूर) पुणे-सोलापूर मतामागााला जोडणा-या 
वपींपलनेर मधील रस् त् याची व ज् योधतसलांग मींददर ते रोदतदास नगर या रस्त्याची 
मोठ्या रलंमाणावर दरुावस्था झाली आते, ते खरे आते काय, 
(२) असल्यास, माढा मतदार सींघातील रस् त् याींच् या कामासा न धनधी उपलब् ध 
कुनन देण् याची मागणी मा.सावाजधनक बाींधकाम मींत्री याींच् याकड े स् थाधनक 
लोकरलंतीधनधीनी ददनाींक २३ मे, २०१६ रोजी वा त् यासुमारास केली आते, ते खरे 
आते काय, 
(३) असल् यास, उक् त मागणीच् या अनुर्ींगाने र्ासनाने आतापयांत कोणती 
कायावाती केली वा करण् यात येत आते, 
(४) तसेच रलंशन भाग १ मधील रस् त् याची र्ासनामाफा त पातणी केली आते काय, 
पातणीचे धनष कर्ा काय आतेत व तदनुसार सदर रस् त् याींची तातडीने दुुनस् ती 
करणेबाबत र्ासनाने कोणती कायावाती केली वा करण् यात येत आते, 
(५) नसल् यास, ववलींबाची कारणे काय आतेत ? 
  
श्री. चांद्रिाांत पाटील : (१) अींर्त: खरे आते. 
(२) असे धनवेदन रलंाप्त झालेले नाती. 
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(३), (४) व (५) रलंशनाींककत रस्ता ता एकूण ६.५०० कक.मी. लाींबीचा आते.  या 
लाींबीपकैी सुुनवातीची १.३०० कक.मी.लाींबी रलंजजमा १०५ चा भाग असून सावाजधनक 
बाींधकाम ववभागाच्या अखत्याररत व उवाररत ५.२० कक.मी. लाींबी ग्रामीण मागा ३१ 
चा भाग असून जजल्ता पररर्द, सोलापूर याींच्या ताब्यात आते.  सावाजधनक 
बाींधकाम ववभागाच्या ताब्यातील लाींबी व ग्रामववकास ववभागाच्या अखत्याररतील 
ती खड्ड े डाींबरसमगश्रत खडीने भुनन वाततूकीसा न सुजस्थतीत  ेवण्यात आली 
आते.  या रस्त्यासा न मजबतूीकररता व डाींबरीकरणाची काती कामे करणे 
आवशयक आते. सदर कामे मींजूरी, धनधी, धनकर् व रलंाधान्य रॉसमानुसार ताती 
घेण्याचे धनयोजन आते. 

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

दोडामागव-नतलारी (जज.ससांधदुगुव) या रस्त्याच्या खडीिरण ि  
डाांबरीिरणाच्या प्रलांबबत िामाबाबत 

  

(४०) *  ५४७६४   श्री.ननतेश राणे (िणििली) :   सन्माननीय सािवजननि 
बाांधिाम (सािवजननि उपक्रम िगळून) मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील 
काय :- 
  

(१) दोडामागा-धतलारी (जज.ससींधुदगुा) ता सुमारे १२ ककमी अींतराचा रस्ता अत्यींत 
खराब झाल्याने मागील ७ वर्ाात अपघात तोवनू अनेकाींचा रलंाण गेला व ककत्येक 
जण गींभीरररत्या जखमी तोण्याच्या घ्ना घडल्यामुले रस्त्यासा न रलंखर आींदोलने 
करण्यात आली आतेत, ते खरे आते काय, 
(२) असल्यास, जनतेच्या मागणीमुले सन २०१४-२०१५ या आगथाक वर्ाात सदरतू 
रस्त्याींच्या नूतनीकरणासा न साडसेता को्ीींची आगथाक तरतदू झाल्यानींतर 
रस्त्याींच्या कामास सुरूवात तोवून आजसमतीस सदर रस्त्याींची कामे अपूणाावस्थेत 
आतेत, तेती खरे आते काय,  
(३) सदरतू काम सुरू झाल्यानींतर धनकॄष् दजाांच्या कामामुले व योग्य रलंमाणात 
डाींबर, खडी याींचा वापर न करता अयोग्य ररतीने कामकाज केले जात असल्याने 
तेथील ग्रामस्थाींनी सदरतू रस्त्याींचे काम ७ ते ८ वेला बींद पाडून र्ासनाचे लक्षती 
वेधले तोते, तेती खरे आते काय, 
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(४) असल्यास, सदरतू कामास झालेल्या ददरींगाइाबाबत तसेच धनकृष् दजाांच्या 
कामाबाबत जबाबदारी धनजशचत करून सींबींगधत अगधकारी तसेच  ेकेदाराींववरोधात 
कोणती कारवाइा केली वा करण्यात येत आते ? 
  

श्री. चांद्रिाांत पाटील : (१) रलंशनाींकीत रस्ता खराब झाल्याने अपघात झाल्याची 
नोंद पोसलस दप्तरी नसल्याचे पोसलस  ाणे, दोडामागा याींनी रलंमाणणत केले आते. 
या रस्त्याच्या दुुनस्तीसा न आींदोलने झाली आतेत. 
(२) सन २०१४-१५ या वर्ाामध्ये रलंशनाधीन रस्त्याच्या लाींबीत मींजूर असलेली सवा 
कामे पूणा करण्यात आली आतेत. 
(३) नाती. 
(४) रलंशन उद् ावत नाती. 

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

चाांदरू बाजार (जज.अमरािती) तालुक्यातील विश्रोळी येथे आददिासी िस्तीमध्ये 
ठक्िरबाप्पा योजनेअांतगवत रस्ता बाांधिामात िां त्राटदार 

 गवरप्रिार िरीत असल्याबाबत 
  

(४१) *  ६२३६७   प्रा.विरेंद्र जगताप (धामणगाि रेल्िे), श्री.असमन पटेल 
(मुांबादेिी) :   सन्माननीय आददिासी वििास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा 
करतील काय :- 
  

(१) चाींदरू बाजार (जज.अमरावती) तालुक्यातील ववश्रोली येथे आददवासी 
वस्तीमध्ये  क्करबाप्पा योजनेअींतगात रस्ता कारँॉसी्ीकरणाचे काम सुुन असून या 
बाींधकामात कीं त्रा्दार गैररलंकार करीत असल्याचा आरोप येथील नागररकाींनी 
लोकरलंधतधनधीकड े केला असून आददवासी रलंकल्प कायाालयाने याची चौकर्ी 
करावी, अर्ी मागणीती केली असल्याचे माते माचा, २०१६ मध्ये वा त्या दरम्यान 
धनदर्ानास आले, ते खरे आते काय, 
(२) असल्यास, रस्ता बाींधकामाच्यावेली कोणताती र्ासकीय अगधकारी तजर रातत 
नसल्यामुले कीं त्रा्दार ते मनमानी कुनन कामात गैरव्यवतार करीत आतेत, ते ती 
खरे आते काय, 
(३) असल्यास, उक्त रलंकरणाची र्ासनस्तरावुनन चौकर्ी करण्यात आली आते 
काय, त्यात काय आढलून आले, 
(४) त्यानुसार दोर्ी कीं त्रा्दाराींवर र्ासन कारवाई  करणार आते काय, नसल्यास 
ववलींबाची कारणे काय आतेत ? 
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श्री. विष्ट् ण ुसिरा : (१) ते खरे नाती. 
     अप्पर आयुक्त, आददवासी ववकास, अमरावती व रलंकल्प कायाालय, धारणी 
या कायाालयास असे धनवेदन रलंाप्त नाती. 
     तथावप, ददनाींक ३१/०३/२०१६ रोजी दै. देर्ोन्नती या वतामानपत्रामध्ये 
ववश्रोली येथील  क्करबाप्पा योजनेच्या कामाबाबत चौकर्ी करण्याची आददवासी 
नागररकाींची मागणी अर्ी बातमी रलंससध्द झाली आते. 
(२) ते खरे नाती. 
सदर कामावर सताय्यक असभयींता व उपववभागीय असभयींता, सावाजधनक बाींधकाम 
ववभाग, चाींदरुबाजार, याींचेकडून कामाचा दजाा तसेच गुणवत्तेबाबत वेलोवेली दौरे 
झालेले असून कामाचा दजाा उत्तम असून सदरचे काम समाधानकारक पूणा झाले 
आते. 
(३) व (४) रलंशन उद् ावत नाती. 

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

खेडी भोिरी (ता.चोपडा, जज.जळगाांि) येथील तापी  
नदीिर िायमस् िरुपी पूल बाांधण् याबाबत 

  

(४२) *  ६२७३२   श्री.चांद्रिाांत सोनािणे (चोपडा) :   सन्माननीय सािवजननि 
बाांधिाम (सािवजननि उपक्रम िगळून) मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील 
काय :- 
  

(१) खेडी भोकरी (ता.चोपडा, जज.जलगाींव) येथील तापी नदीवर दरवर्ी माते 
जानेवारी मदतन् यात तींगामी पुल तयार करण् यात येतो आणण जनू मदतन् यात 
काढला जातो, ते खरे आते काय, 
(२) असल् यास, त् यासा न उपरोक् त नदीवर कायम स् वुनपाचा पुल बाींधण् यात यावा 
अर्ी पररसरातील नागररक मागणी करीत आतेत, ते ती खरे आते काय, 
(३) असल् यास, सदरतू पलू कायमस् वुनपी बाींधण् याबाबत र्ासनाने कोणती 
कायावाती केली वा करण्यात येत आते, 
(४) तसेच उक् त पुलाच् या कायमस् वुनपी बाींधकामाकरीता धनधीची तरतदू केली 
जाणार आते काय, नसल् यास, ववलींबाची कारणे काय आतेत ? 
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श्री. चांद्रिाांत पाटील : (१) व (२) तोय. 
(३) व (४) रलंस्तूत रलंकरणी धनम्न तापी रलंकल्प, पाडलसे या रलंकल्पाचे बुडीत 
क्षेत्रातील ववर्याींककत पुलाचे काम जलसींपदा ववभागाकडून सावाजधनक बाींधकाम 
ववभागाकड े तस्ताींतरीत करण्याचे काम रलंगतीत आते. त्यानींतर जलसींपदा 
ववभागाने धनधी ददल्यानींतर काम ताती घेण्यात येई ल. 

----------------- 
  
  
विधान भिन :   डॉ. अनांत िळसे 
मुांबई.   प्रधान सधचि 

महाराष्ट्र विधानसभा 
________________________________________________________ 
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मुद्रण: र्ासकीय मध्यवती मुद्रणालय, मुींबई . 


