
अताराांकित प्रश्नोत्तराांची दसुरी यादी 

 
महाराष्ट्र विधानसभा 

  

तिसरे अधधिेशन, २०२० 
___________ 

  

अिाराांकिि प्रश्नोत्िराांची यादी 
  

प्रश्नाांची एिूण सांख्या - ५० 
___________ 

  

राज्यािील सािवजतनि बाांधिाम विभागािरे्फ बाांधण्याि येणाऱ्या शासिीय इमारिीांिररिा 
स्थापत्य आणण विद्युि या दोन्ही िामाांसाठी एिच तनविदा िाढल्याबाबि 

  

(१)  ९४ (२०-०३-२०२०).   श्री.वििास ठािरे (नागपूर पश्श्चम), श्री.अममन पटेल (मुांबादेिी), 
श्री.सभुाष धोटे (राजूरा), श्री.हहरामण खोसिर (इगिपूरी), श्री.सांग्राम थोपटे (भोर), श्री.पथृ् िीराज 
चव्हाण (िराड दक्षिण), श्रीमिी सुलभा खोडिे (अमराििी), श्री.गोिधवन माांगीलाल शमाव (ऊर्फव ) 
लालाजी (अिोला पश्श्चम), श्री.देिेंद्र र्फडणिीस (नागपूर दक्षिण पश्श्चम), श्री.चांद्रिाांि (दादा) 
पाटील (िोथरुड), श्री.सुधीर मनुगांटीिार (बल्लारपूर), अॅड.आमशष शेलार (िाांदे्र पश्श्चम), 
श्री.राधािृष्ट् ण विख-ेपाटील (मशडी), श्री.अिुल भािखळिर (िाांहदिली पूिव), श्री.अमभमन्यु पिार 
(औसा), श्री.राणाजगजीिमसांह पाटील (िळुजापूर), श्री.राम िदम (घाटिोपर पश्श्चम), िॅप्टन 
आर. सेल्िन (सायन-िोळीिाडा), श्री.जयिुमार रािल (मशांदखेडा), श्री.मोहनराि हांबड े (नाांदेड 
दक्षिण) :   सन्माननीय सािवजतनि बाांधिाम (सािवजतनि उपक्रम िगळून) मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील सार्वजननक बाींधकाम वर्भागातरे्फ बाींधण्यात येणाऱ्या शासकीय इमारतीींकररता 
शासनाच्या नवर्न ननणवयाप्रमाणे स्थापत्य आणण वर्द्युत या दोन्ही कामाींसाठी एकच ननवर्दा 
काढली जाणार असल्याच ेमाहे डिसेंबर, २०१९ मध्ये र्ा त्या दरम्यान ननदशवनास आले आहे, हे 
खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदरील नवर्न ननणवयामुळे बेरोजगाराींना काम े ममळवर्ताना अिचणी उद्भर्णार 
असून र्ीज अमभयींत्याींचा रोजगार धोक्यात आल्याने र्ीज अमभयाींत्रिकीची पदर्ी घेऊनही नोकरी 
न ममळाल्यान ेराज्यातील हजारो युर्काींनी नोंदणी करुन कीं िा्दारीला सुरुर्ात केली आहे, हे ही 
खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, यामुळे रे्फिरेशन ऑर्फ इलेक्ट्क्िकल कॉन्िक््सव असोमसएशन ऑर्फ महाराषि 
अथावत रे्फकाम या राज्यातील वर्वर्ध वर्भागातील ३६ क्ट्जल्हा वर्द्युत कीं िा्दार मशखर 
सींघ्नेने उक्त शासन ननणवय रद्द करुन वर्ज सींच माींिणी, र्फायर र्फाय्ीींग मलफ्् याींच्या 
ननवर्दा र्ेगर्ेगळ्या काढण्यात याव्यात तसेच वर्द्युत वर्भागासाठी योग्य पररपिके देखील 
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र्ेगळी काढण्यात यार्ीत अशा प्रमुख मागण्या केल्या असून सदर ननणवय रद्द न केल्यास 
महावर्तरणासह वर्वर्ध के्षिातील काम ेबींद पािण्यात येणार असल्याचा इशारा ददला आहे, हे 
ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, याबाबत शासनान ेकोणती उपाययोजनात्मक कायवर्ाही केली र्ा करण्यात येत 
आहे, 
(५) नसल्यास, वर्लींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. अशोिराि चव्हाण (०३-०८-२०२०) : (१) खरे आहे. 
(२) अींशत: खरे आहे. 
(३) अींशत: खरे आहे. (शासन ननणवय रद्द करण्याबाबत मागणी केली आहे). 
(४) स्थापत्य र् वर्द्युत कामाींकरीता रु.३ को्ी पयतंच्या स्र्तींि ननवर्दा प्रक्रिया 
राबवर्ण्याबाबत सुधारीत सुचना ननगवममत करण्यात आल्या आहेत. 
(५) प्रश्न उद्् ार्त नाही.  

___________ 
  

मांत्रालय िे विधान भिन या ३८० मीटर लाांबीच्या सब-िे च्या िामाबाबि 
  

(२)  ११९ (१६-०३-२०२०).   श्री.मांगेश िुडाळिर (िुलाव), श्री.िभैि नाईि (िुडाळ), डॉ.बालाजी 
किणीिर (अांबरनाथ), श्री.सांजय पोिनीस (िमलना), श्री.क्षििीज ठािूर (नालासोपारा), श्री.हहिेंद्र 
ठािूर (िसई), श्री.प्रिाश र्फािपेिर (चेंबूर), श्री.सांजय गायििाड (बलुढाणा), श्री.किशोर 
जोरगेिार (चांद्रपूर), अॅड.शहाजीबापू पाटील (साांगोले), श्री.किशोर पाटील (पाचोरा) :   
सन्माननीय सािवजतनि बाांधिाम (सािवजतनि उपक्रम िगळून) मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
(१) मींिालय, वर्धान भर्न आणण नर्ीन प्रशासकीय इमारत याींना मेिो रेल्र्े स्थानकाशी 
जोिणारा भूममगत मागव (सब-र्े) बाींधण्याचा प्रस्तार् मुींबई मेिो रेल कापोरेशनच्या वर्चाराधीन 
आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, मींिालय र् वर्धान भर्न या ३८० मी्र लाींबीच्या सब र्ेच्या कामासाठी मुींबई 
मेिो रेल महामींिळान े(एमएमआरसीएल) २ को्ी रुपये खचावस मान्यता माहे जानेर्ारी, २०१९ 
मध्ये र्ा त्या दरम्यान ददली होती, हे खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, या सब-र्ेच्या सुरके्षची काळजी घेण्याबाबत सार्वजननक बाींधकाम खात्यान े
समाधानकारक अहर्ाल ददल्यानींतर सब-र्ेच्या बाींधकामास गहृ खात्याने मींजुरी ददली होती, हे 
ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, या सब-र्ेचे काम आता रुपये २ को्ी खचावर्रुन रुपये ९९ को्ीर्र पोहोचले 
आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(५) असल्यास, या खचव प्रकरणाची शासनान ेसखोल चौकशी केली आहे काय र् सदर खचव 
र्ाढण्याची कारणे काय आहेत तसेच सदर सब-र्े च ेबाींधकाम करण्याबाबत शासनान ेकोणती 
कायवर्ाही केली र्ा करण्यात येत आहे, 
(६) नसल्यास, वर्लींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. अशोिराि चव्हाण (२२-०७-२०२०) : (१) हे अींशत: खरे आहे. 
     सदर प्रस्तार्ास राज्य शासनाने माहे जून, २०१९ मध्ये प्रशासकीय मान्यता प्रदान केली 
आहे. 
(२) मींिालय ते नर्ीन प्रशासकीय इमारत ते वर्धान भर्न ते ननयोक्ट्जत वर्धानभर्न मेिो रेल 
स्थानकापयतं ३८० मी्र भयुारी मागव बाींधणे र् मींिालय गािवन भागात भूममगत दमुजली 
र्ाहनतळ, नर्ीन कायावलयीन इमारतीचे बाींधकाम र् इतर अनषुींगगक सुरक्षा कामे करणे 
इत्यादी बाबीींचा समार्शे असलेल्या योजनेस माहे जून, २०१९ मध्ये रु.४००.०० को्ी इतक्या 
क्रकमतीस प्रशासकीय मान्यता प्रदान करण्याींत आली आहे.    
(३) हे खरे नाही 
     प्रशासकीय मान्यतेमध्ये  भुयारी प्रर्ासी मागावसह सुरक्षा यींिणेचाही समार्शे आहे. 
(४) हे खरे नाही. 
(५) र् (६) चौकशी करण्याचा प्रश्न उद्् ार्त नाही. 
प्रर्ासी भुयारी मागावच े बाींधकाम सुरक्षा यींिणेसह मुींबई मेिो रेल कापोरेशन मल., मुींबई 
याींच्यामार्फव त करण्यात येणार असून सद्य:क्ट्स्थतीत मींिालय पररसरातील १०४, नर्ीन 
प्रशासकीय इमरतीच्या र्ाहनतळ पररसरातील ६४ पाईल्सच ेकाम पूणव करण्यात आले असनू 
पुढील कायवर्ाही प्रगतीपथार्र आहे. 

___________ 
  

मुांबई-पुणे द्रिूगिी महामागाविरील खालापूर टोल नाक्याजिळील  
स्िच्छिागॄह बांद िेले असल्याबाबि 

  

(३)  १५६ (२१-०३-२०२०).   श्री.प्रशाांि ठािूर (पनिेल), श्री.महेश बालदी (उरण), अॅड.आमशष 
शेलार (िाांदे्र पश्श्चम), श्री.अममि साटम (अांधेरी पश्श्चम), श्रीमिी मतनषा चौधरी (दहहसर) :   
सन्माननीय सािवजतनि बाांधिाम (सािवजतनि उपक्रम) मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील 
काय :- 
(१) मुींबई-पुणे द्रतूगती महामागावर्रील खालापूर ्ोल नाक्याजर्ळील स्र्च्छतागॄह 
एमएसआरिीसी वर्भागान ेबींद केल्यामुळे नागररकाींना र् वर्शेषत: मदहलाींना अनके गैरसोयीींना 
सामोरे जार्े लागत असल्याच ेमाहे जानेर्ारी, २०२० मध्ये र्ा त्यादरम्यान ननदशवनास आले 
आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त महामागावर्रील प्रर्ासात वर्श्ाींती र् नैसगगवक वर्धीसाठी ४० क्रक.मी. 
अींतरार्र स्र्च्छतागहृ हा शासनाचा ननयम असताना खालापूर ्ोल नाक्यार्रील सुक्ट्स्थतीत 
असणारे स्र्च्छतागॄह अचानक बींद केल्यामुळे परुूष र् मदहलाींना उघड्यार्रच नसैगगवक वर्धी 
करार्ा लागत असल्यामुळे नागररकाींमध्ये सींतापाची भार्ना ननमावण झाली आहे, हे ही खरे आहे 
काय, 
(३)  असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करून स्र्च्छतागहृ बींद करून शासनाच्या 
स्र्च्छता मोदहमेचा अर्मान करणा-या सींबींधीत वर्भागाच्या अगधका-याींर्र कारर्ाई तसेच 
स्र्च्छतागहृ तातिीने सुरू करण्याबाबत कोणती कायवर्ाही केली र्ा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, वर्लींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. एिनाथ मशांदे (२२-०६-२०२०) : (१), (२) र् (३) हे खरे नाही. 
      मुींबई-पुणे द्रतुगती मागावर्रील खालापूर ्ोल नाका येथील स्र्च्छतागहृ दरुुस्तीसाठी 
तात्पूरते बींद करण्यात आले होत.े सध्या स्र्च्छतागहृ र्ापरात आहे.  
(४) प्रश्न उद्् ार्त नाही. 

___________ 
  

चांद्रपूर श्जल््यािील ग्रामीण रस्त्याांना ि इिर श्जल्हा मागाांना दजोन्नि  
िरून प्रमखु श्जल्हा मागव िरण्याबाबि 

  

(४)  ५१६ (२१-०३-२०२०).   श्री.बांटी भाांगडडया (धचमूर), श्री.देिेंद्र र्फडणिीस (नागपूर दक्षिण 
पश्श्चम) :   सन्माननीय सािवजतनि बाांधिाम (सािवजतनि उपक्रम िगळून) मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१)  चींद्रपूर क्ट्जल््यातील गचमूर, नागभीि, ब्रम्हपुरी र् अन्य तालुक्याच्या ग्रामीण रस्त्याींना र् 
इतर क्ट्जल्हा मागानंा प्रमुख क्ट्जल्हा मागव करून वर्कमसत करण्यासाठी स्थाननक 
लोकप्रनतननधीनी ददनाींक ४ डिसेंबर, २०१८ रोजी र्ा त्यासमुारास पिव्यर्हार केले आहेत, हे खरे 
आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर पिव्यर्हार अन्र्ये सुचवर्लेल्या रस्त्याींना क्ट्जल्हा पररषद ठरार्ाच्या 
माध्यमातून ददनाींक २६ डिसेंबर, २०१९ रोजी र्ा त्यासुमारास मुख्य अमभयींता सार्वजननक 
बाींधकाम वर्भाग, नागपूर याींचकेि ेकायवर्ाहीस पाठवर्ले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सदर पिव्यर्हार अन्र्ये सुचवर्लेल्या रस्त्याींपैकी अड्याळ हत्तीलेन्ढा दधुर्ाही 
राम खेिकहाली खींिाला नान्होरी ददघोरी तपाळ या रस्त्याींना प्रस्तावर्त करण्यास वर्लींब होत 
आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, सदर रस्ते दजोन्नत करण्याबाबत उपाययोजना न केल्यामुळे ग्रामीण भागातील 
लहान रस्त्याींमुळे अपघाताचे प्रमाण र्ाढत असल्यान ेपयावयी प्रभार्ी उपाययोजना करण्याबाबत 
शासनाने कोणती कायवर्ाही केली र्ा करण्यात येत आहे, 
(५) तसेच, सदर पिव्यर्हारान्र्ये सुचवर्लेल्या र् प्रस्तावर्त रस्त्याींना प्रमखु क्ट्जल्हा मागव 
म्हणुन दजोन्नत करण्याबाबत शासनाने कोणती कायवर्ाही केली र्ा करण्यात येत आहे, 
(६) नसल्यास, वर्लींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. अशोिराि चव्हाण (१७-०७-२०२०) : (१) हे खरे आहे. 
(२) हे ही खरे आहे. 
(३) हे खरे नाही. 
       शा.नन., सा.बाीं.वर्. ि.रवर्यो-  २०२०/ प्र.ि.१४/ ननयोजन-२, ददनाींक २५ रे्फब्रुर्ारी, 
२०२० अन्र्ये सदर रस्त्यास दजोन्नती देण्यात आली आहे. 
(४) सदर रस्ते दजोन्नत करण्याबाबतच े प्रस्तार् शासनास प्राप्त झाले असून त्यार्र 
ननयमानुसार कायवर्ाही प्रगतीत आहे. 
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(५) सदर रस्त्याबाबत दजोन्नतीची कायवर्ाही प्रगतीत आहे. 
(६) भाषय नाही. 

___________ 
  

विदभाविील नागपूर येथील ममहान प्रिल्पािील ७६ पैिी िेिळ  
१९ िां पन्याच सुरु असल्याबाबि 

  

(५)  ५२९ (२०-०३-२०२०).   श्री.सुतनल प्रभ ू (हदांडोशी), श्री.राधािृष्ट् ण विख-ेपाटील (मशडी) :   
सन्माननीय मखु्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) वर्दभावतील नागपूर येथील सन २००२ पासून सुरु असलेल्या ममहान प्रकल्पातील ७६ पकैी 
केर्ळ १९ कीं पन्याच सुरु असनू उर्वररत प्रकल्पाींच्या कामाींची अद्यापही सुरुर्ात झाली 
नसल्याचे ददनाींक २६ डिसेंबर, २०१९ रोजी र्ा त्यासुमारास ननदशवनास आले आहे, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्यास, सदरहू ममहान प्रकल्प गत १७ र्षावपासनू नागपूर येथ ेसुरु असताना, त्यातील 
सुमारे ४१ प्रकल्पाींची काम े अद्याप सुरु न होण्याची र् त्यास लागत असलेल्या वर्लींबाची 
सर्वसाधारण कारणे काय आहेत, 
(३) तसेच, नॉनसेझ के्षिात एकूण ४१ कीं पन्याींनी गुींतर्णूक केली असून, त्यातील र्फक्त आठ 
कीं पन्या सुरु असून, १२ कीं पन्याींचे ननमावण कायव सुरु आहे, तर ११ कीं पन्या सध्या कायवरत 
आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, ममहान प्रकल्पातील जास्तीत जास्त कीं पन्या कायवरत करण्याच्या दृष्ीन े
अद्यापपयतं शासनाने कोणती कायवर्ाही केली र्ा करण्यात येत आहे र् कधीपयतं सदरहू 
प्रकल्प कायावक्ट्न्र्त होणे अपेक्षक्षत आहे, 
(५) नसल्यास, वर्लींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. उद्धि ठािरे (१०-०८-२०२०) : (१) महाराषि वर्मानतळ वर्कास कीं . च्या अींतगवत ममहान 
प्रकल्पातील वर्शेष आगथवक के्षिात एकुण ७७ कीं पन्याींना भूखींि आर्ी्ं ीत करण्यात आले असून, 
यापैकी सद्यक्ट्स्थतीत २२ कीं पन्याींनी त्याींचे उत्पादन सुरु केले आहे.  
(२) ममहान प्रकल्पास गती ममळण्याच्या र्ळेेस जागनतक स्तरार्र आगथवक मींदी ननमावण 
झाल्यामुळे अनके प्रमुख कीं पन्याींना त्याींच्या प्रकल्पात गुींतर्णूक करताींना अिचणी आल्या. 
बहुउत्पादक वर्शेष आगथवक के्षि असल्यामळेु ननयावतक्षम उद्योग ममहान प्रकल्पात यार्ेत अशी 
अपेक्षा होती आणण त्यानुसार जादहरात करण्यात आली, परींतु मादहती तींिज्ञान र् वर्मानचालन 
के्षिाव्यनतररक्त इतर उद्योगाींचा अपेक्षक्षत प्रनतसाद ममळाला नाही. 
(३) ममहान प्रकल्पातील वर्शेष आगथवक के्षिाबाहेर ४२ कीं पन्याींना जागा आर्ीं्ीत करण्यात 
आलेली असून यापैकी १३ कीं पन्याींनी त्याींचे कामकाज/उद्योग सुरु केलेले आहे तर १२ 
कीं पन्याच ेबाींधकाम सुरु असून १० कीं पन्याना नुकतेच भूखींि आर्ींद्त करण्यात आले आहेत. 
(४) ममहान प्रकल्पाच ेवर्कासाच ेदृष्ीने वर्वर्ध दठकाणी आणण स्तरार्र कायवशाळा र् प्रदशवनी 
आयोक्ट्जत करुन राषिीय र् आींतरराषिीय स्तरार्रील उद्योगाींना आमींत्रित करण्यात येत आहे 
तसेच ममहान प्रकल्पाच्या प्रमसध्दीसाठी वर्शेष प्रयत्न करण्यात येत आहेत. 
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     ज्या उद्योगाींनी भखूींि आर्ीं्न झाल्यानींतर उद्योग स्थापन केलेले नाहीत त्याींच्याशी 
वर्वर्ध स्तरार्र प्रत्यक्ष चचाव करुन, त्याींच्या अिचणी समजर्नू घेऊन, त्याींना सकारात्मक 
दृष्या प्रोत्सादहत करण्यात येत आहे. 
(५) प्रश्न उद्् ार्त नाही. 

___________ 
  

अमराििी शहरािील चाांदरू रेल्ि ेरोड बांध विद्यालय िे िडाळी नािा  
या रस्त्याच्या िामामध्ये झालेला गैरव्यिहार 

  

(६)  ५६८ (१६-०३-२०२०).   श्रीमिी सलुभा खोडिे (अमराििी), श्री.वििास ठािरे (नागपूर 
पश्श्चम), श्री.अममन पटेल (मुांबादेिी), श्री.सुभाष धोटे (राजूरा), श्री.हहरामण खोसिर (इगिपूरी), 
श्री.मोहनराि हांबड े(नाांदेड दक्षिण), िुमारी प्रणणिी मशांदे (सोलापूर शहर मध्य) :  सन्माननीय 
सािवजतनि बाांधिाम (सािवजतनि उपक्रम िगळून) मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय:- 
  

(१)  सार्वजननक बाींधकाम वर्भागामार्फव त अमरार्ती शहरातील रस्ते मसमें् कााँिी्ीकरणाची 
कामे मोठ्या प्रमाणात सुरु असुन र्िाळीतनू जाणा-या राज्य महामागावचे चाींदरू रेल्र्े रोि बींध 
वर्द्यालय ते र्िाळी नाका या अींदाजे ददि क्रकमी रस्त्याचे काम अत्यींत ननकृष् दजावचे झाले 
असून रस्त्याच्या कामामध्ये गैरव्यर्हार झाल्याची तिार स्थाननक नागररकाींनी सार्वजननक 
बाींधकाम वर्भागाकि ेमाहे नोव्हेंबर, २०१९ मध्ये र्ा त्यादरम्यान केली असल्याचे ननदशवनास 
आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी सींबींगधत वर्भागाचे शासकीय अमभयींत ेदलुवक्ष करीत असून सदरहू 
काम सुरु असताींना सींबींगधत शासकीय अमभयींते उपक्ट्स्थत राहत नसल्याने या कामात अपहार 
होत असल्यामुळे नागररकाींमध्ये असींतोष ननमावण होऊन याबाबत त्र्रीत कारर्ाई करण्याची 
मागणी नागररकाींनी केली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, हे लक्षात घेता शासनाने सदरील राज्य महामागावच्या कामात अननयममतता र् 
दलुवक्ष करणाऱ्या अगधकाऱ्याींची चौकशी करुन दोषी आढळून येणाऱ्या सींबींगधताींर्र कोणत्या 
स्र्रुपाची कारर्ाई केली र्ा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, वर्लींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

श्री. अशोिराि चव्हाण (३१-०७-२०२०) : (१) या कामाबाबत दद. १४.११.२०१९ रोजी तिार 
प्राप्त झाली होती.  
     सदर काम अधीक्षक अमभयींता, दक्षता र् गुण ननयींिण मींिळ अमरार्ती याींनी तपासले 
असून कामाचा दजाव वर्दहत वर्ननदेशाप्रमाणे आहे. काम समाधारकारक आहे. 
(२) हायब्रीि ॲन्युई्ी अींतगवत सुरु असलेल्या वर्षयाींक्रकत कामाचे देखभाल करण्यासाठी 
शासनाने स्र्तींि अमभयींता (AICONS Engineering Pvt. Ltd. Real Strength 
Infrastructure J.V.) याींची ननयुक्ती केलेली आहे. त्याींचकेिून सदरहु कामाची तपासणी 
झालेली आहे. तसेच शासकीय अमभयींत्याव्दारे देखील सदरहु कामाची र्ेळोर्ळेी तपासणी 
करण्यात आलेली आहे.  
(३) र् (४) कामाचा दजाव समाधानकारक असल्याने चौकशीचा प्रश्न उद्् ार्त नाही. 

___________ 
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निी मुांबई आणण मुांबईला जोडणाऱ्या िाशी खाडीिर  
तिसरा पुल उभारण्याबाबि 

  

(७)  ६७२ (१८-०३-२०२०).   श्री.गणेश नाईि (ऐरोली) :   सन्माननीय सािवजतनि बाांधिाम 
(सािवजतनि उपक्रम) मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) नर्ी मुींबईत उ्या राहणाऱ्या आींतरराषिीय वर्मानतळाकि े तसेच पुणे, सातारा, साींगली, 
कोल्हापूरकि े जाणारी र्ाहतूक सुरळीत व्हार्ी याकररता र्ाशी खािीर्र नतसरा खािीपूल 
बाींधण्याचा शासनाने ननणवय घेतला आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, नतसरा खािीपलू उभारण्याच्या कामाची ननवर्दा काढण्यात आली आहे काय र् 
खािीपूल उभारण्यास अींदाजे क्रकती ननधीची आर्श्यकता आहे र् कधीपयतं खािीपुलाचे काम 
पूणव होणे अपेक्षक्षत आहे, 
(३) असल्यास, त्यानुसार र्ाशी खािीर्र नतसरा खािीपूल बाींधण्याबाबत अद्यापपयतं शासनाने 
कोणती कायवर्ाही केली र्ा करण्यात येत आहे,  
(४) नसल्यास, वर्लींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. एिनाथ मशांदे (०५-०८-२०२०) : (१) हे खरे आहे. 
(२) ननवर्दा प्राप्त झाल्या असनू ननम्मतम ननवर्दाकार कीं िा्दारास ननवर्दा क्ट्स्र्कृती पि 
देण्यात आले आहे. सदर पुलाची मींजुर अींदाक्ट्जत प्रकल्प क्रकीं मत रु. ७७५.५८ को्ी इतकी आहे. 
बाींधकामाचा कालार्धी ३ र्ष ेइतका आहे. 
(३) कीं िा्दारास ननवर्दा क्ट्स्र्कृती पि ददले आहे. शासनातरे्फ सदर प्रकल्पबाधीत नतर्राची झाि े
इ. साठीची पयावयी जमीन सींबींगधत र्न वर्भागाचे नार् े करुन ददल्यानींतर (र्न वर्भागाची 
बाींधकाम परर्ानगीसह)प्रकल्प बाींधकामास सुरुर्ात होईल. सदर मींजुरी अींतीम ्प्प्यात आहे. 
(४) प्रश्न उद्् ार्त नाही. 

___________ 
  

नाांदेड-बीदर मागाविरील उदगीर िे अहमदपूर राज्य मागावची झालेली दरुिस्था 
  

(८)  ७६० (२०-०३-२०२०).   श्री.बाबासाहेब पाटील (अहमदपूर) :   सन्माननीय सािवजतनि 
बाांधिाम (सािवजतनि उपक्रम िगळून) मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) नाींदेि-बीदर मागावर्रील उदगीर ते अहमदपूर राज्य मागावची दरूर्स्था   झाली असून 
दठकदठकाणी मोठमोठे खड्ि ेपिले आहेत त्यामुळे त्या रस्त्यार्रुन जाताना र्ाहन चालकाींना र् 
नागररकाींना मोठ्या प्रमाणात िास होत आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उदगीर त े अहमदपूर या मागावर्र सातत्यान े र्ाहनाींची र्दवळ असत,े या 
मागावर्रील र्ाढर्णा, पा्ी, सुकणी, एकुकाव रोि, इस्लामपूर र् गींिीपा्ी या गार्ाजर्ळील 
रस्त्यार्र ही मोठमोठे खड्ि ेपिल्यान ेतेथील र्ाहनधारकाींची र् नागररकाींची गैरसोय होत असून 
रस्त्यार्र अनकेर्ेळा अपघातही झालेले आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
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(३) असल्यास, शासनाने याबाबत चौकशी केली आहे काय, त्यात काय आढळून आले र् 
त्यानुसार सदरचे रस्त े चाींगले दजेदार करण्याबाबत शासनान े कोणती कायवर्ाही केली र्ा 
करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, वर्लींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. अशोिराि चव्हाण (११-०८-२०२०) : (१), (२) र् (३) अींशत: खरे आहे. 
     माहे नोव्हेंबर,२०१९ च्या परतीच्या पार्सात प्रश्नाधीन रस्त्याचा भाग क्षनतग्रस्त झाला 
होता. तथावप, सदर रस्त्याच ेनुतनीकरण पूणव करण्यात आले आहे. तसेच र्ावषवक देखभाल र् 
दरुुस्ती, रस्ते वर्शेष दरुुस्ती तथा अथवसींकल्पीय मींजूर कायविमाींतगवत खड्ि े भरण्यात आले 
असून रस्ता र्ाहतुकीस सुक्ट्स्थतीत आहे. पोलीस स्थानकाचे अहर्ालानुसार र्ाहनचालकाच े
ननषकाळजीपणामुळे अपघात झाल्याची नोंद आहे. 
(४) प्रश्न उद्् ार्त नाही. 

___________ 
  

िजवि (श्ज.अहमदनगर) िालुक्यािील मुदे्र भागाि असलेल्या 'गुलमोहर'  
या शासिीय विश्रामगहृाच्या दरुुस्िीच्या िामिाजाबाबि 

  

(९)  ८१३ (२१-०३-२०२०).   श्री.िालीदास िोळांबिर (िडाळा) :   सन्माननीय सािवजतनि 
बाांधिाम (सािवजतनि उपक्रम िगळून) मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) कजवत (क्ट्ज.अहमदनगर) तालुक्यातील मुदे्र भागात असलेल्या 'गुलमोहर' या शासकीय 
वर्श्ामगहृाचे गत सहा र्षावपासनू दरुुस्तीचे काम सुरु असून धोकादायक बनलेल्या या 
वर्श्ामगहृाच्या दरुुस्तीर्र सार्वजननक बाींधकाम वर्भागाने लाखो रुपये खचव केले आहेत र् गत 
दोन र्षावपासून वर्श्ामगहृाचा र्ापर पूणवपणे बींद असल्याची बाब ददनाींक २९ डिसेंबर, २०१९ 
रोजी र्ा त्यासमुारास ननदशवनास आली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, या वर्श्ामगहृाच्या दरुुस्तीचे काम सातत्यान ेहोत असल्यामळेु या दरुुस्तीच्या 
खचावतून नर्ीन इमारत उभी रादहली असती अशी प्रनतक्रिया नागररकाींमध्ये सुरु आहे, हे ही खरे 
आहे काय, 
(३) असल्यास, सदर प्रकरणाची चौकशी करण्यात आली आहे काय, चौकशीत काय आढळून 
आले र् त्यानसुार याप्रकरणी शासनाने कोणती कायवर्ाही केली र्ा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, वर्लींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. अशोिराि चव्हाण (२२-०७-२०२०) : (१) हे खरे नाही. 
अहमदनगर क्ट्जल््याच्या कजवत तालुक्यात “गुलमोहर” या नार्ाच े कोणतेही शासकीय 
वर्श्ामगहृ नाही. 
(२), (३) र् (४) प्रश्न उद्् ार्त नाही. 
  

___________ 
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राज्याि राबविण्याि येणा-या र्फास्टॅग टोलिसुलीबाबि 
  

(१०)  ९०५ (२०-०३-२०२०).   अॅड.राहुल नािेिर (िुलाबा), श्री.राजेंद्र पाटणी (िारांजा), 
श्री.अममि साटम (अांधेरी पश्श्चम), िॅप्टन आर. सेल्िन (सायन-िोळीिाडा), श्री.अशोि पिार 
(मशरुर), श्री.हदलीप मोहहि-ेपाटील (खेड आळांदी), श्री.सुतनल शळेिे (मािळ), श्री.तनलेश लांिे 
(पारनेर), श्री.अममि झनि (ररसोड), श्री.अममन पटेल (मुांबादेिी), श्रीमिी सुलभा खोडिे 
(अमराििी), श्री.हहरामण खोसिर (इगिपूरी), श्री.वििास ठािरे (नागपूर पश्श्चम), श्रीमिी मांदा 
म्हात्र े (बेलापूर), श्री.प्रशाांि ठािूर (पनिेल), श्री.महेश बालदी (उरण) :   सन्माननीय 
सािवजतनि बाांधिाम (सािवजतनि उपक्रम िगळून) मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय:- 
  

(१) राज्यात ्ोल र्सुलीमध्ये पारदशवकता यार्ी र् र्ाहनधारकाींच्या र्ेळेची बचत व्हार्ी या 
उद्देशाने शासनान े ददनाींक १५ जानेर्ारी, २०२० रोजी पासनू र्फास््ॅगच्या माध्यमातून ्ोल 
र्सुली सुरु करण्याचे आदेश ददले आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, राज्यातील राषिीय महामागावर्रील ्ोलनाक्यार्र र्फास््ॅग असलेल्या र्ाहनाींना 
्ोल भरणा करण्यात ताींत्रिक अिचणी येत असून अनके र्ाहनधारकाींची दहेुरी र्सुली होत 
असल्याच्या तिारी आढळून आल्या आहेत तसेच अनेक ्ोल नाक्यार्र गनतमान इीं्रने् सेर्ा 
ममळत नाही त्यामळेु र्फास््ॅगचे स्कॅननींग आणण बाँक क्ट्क्लअरन्स लर्कर ममळत नाही र् ्ोल 
रक्कम र्सलुीचा ऑनलाईन सींदेश येत नसल्याने अनेक र्ाहनधारकाींकिून ्ोल कीं पनी रोखीने 
रक्कम र्सूल करतात, तर काहीींच्या र्फास््ॅग खात्यातनू जादा ्ोलर्सूली होत आहे, हे ही खरे 
आहे काय, 
(३) असल्यास, या योजनेर्र सायबर हल्ले होत असून सायबर हॅकसवनी ही र्फास््ॅग ्ोलयींिणा 
हॅक करून र्ाहनधारकाींच्या खात्यातील मोठमोठ्या रक्कमा परस्पर हिप करायला सुरुर्ात 
केल्याच्या घ्ना घित असल्याचे माहे जानेर्ारी, २०२० मध्ये र्ा त्यादरम्यान ननदशवनास 
आल्या आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, र्फास््ॅगच्या सुवर्धेमधील अनेक िु्ीींमुळे तसेच ्ोल नाक्यार्र एक क्रकीं र्ा दोन 
मागगवकाच र्फास््ॅग र्ाहनाींसाठी राखीर् ठेर्लेले असल्यामुळे र्फास््ॅग बसर्ूनही जर्ळपास प्रत्येक 
्ोल नाक्यार्र र्ाहनाींच्या राींगा लागल्याचे ददसत ेत्यामुळे र्ळेेचा अपव्ययही ्ाळता येत नाही, 
यामुळे र्ाहन चालक र् प्रर्ाशाींना नाहक मनस्ताप सहन करार्ा लागत असल्याने र्ाहनाींर्र 
लार्लेला र्फास््ॅग स्कॅन न झाल्यास र्ाहने मोर्फत सोिार्ी अशी मागणी महाराषि राज्य माल 
र् प्रर्ासी र्ाहतूक सींघ्नेन ेराषिीय महामागव प्रागधकरणाकि ेकेली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(५) असल्यास, शासनाने या र्फास््ॅग प्रणालीतील ताींत्रिक अिचणीींची मादहती घेर्ून त्या दरू 
करण्याबाबत र् सदर सायबर हॅकसवना तात्काळ अ्क करून सदरहू ्ोल यींिणा सक्षम 
करण्याबाबत शासनान ेकोणती कायवर्ाही केली र्ा करण्यात येत आहे, 
(६) नसल्यास वर्लींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

श्री. अशोिराि चव्हाण (१०-०८-२०२०) : (१) अशींत: खरे आहे. 
 कें द्र शासनाने ददनाींक १५ जानेर्ारी, २०२० रोजीपासून एकाच र्ेळी देशभर र्फास््ॅग ्ोलर्सूली 
योजना सुरु करण्याचे जाहीर केले होते. तथावप, राज्य शासनाच्या अखत्याररत र्फास््ॅग प्रणाली 
सुरु करण्याचे ददनाींक ननक्ट्श्चत केले नव्हते. 
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(२) हे खरे नाही.  
(३) प्रश्न उद्् ार्त नाही. 
(४) हे खरे नाही.  
     रस्त ेर्ाहतूक र् राजमागव मींिालय भारत सरकारच्या ननदशवनानुसार प्रत्येक ्ोलर्र एक 
ददशेने एक लेन र्र कॅश घेण्यात येत आहे आणण उरलेल्या लेन र्र र्फास््ॅग द्र्ारे ्ोल जमा 
करण्यात येत आहे.  
     रस्ते पररर्हन र् महामागव मींिालय, नर्ी ददल्ली याींचे मागवदशवक तत्र्ानसुार खाली नमूद 
केलेल्या प्रकल्पार्र पथकर र्सुली सार्वजननक बाींधकाम, राषिीय महामागव वर्भागाच्या 
अगधनस्त प्रगतीत आहे. 
१) पुणे-खेि रा.म.ि.६०, २) नामशक मसन्नर रा.म.ि.६० 
३) र्ैनगींगा पुल रा.म.ि.५३, ४)रे्फकरी उड्िाणपूल रा.म.ि.५३ 
     तथावप काही र्ाहनधारकाींकि ेर्फास््ॅग उपलब्ध नसल्यामुळे र् स्थाननक र्ाहन धारकाींच्या 
र्फास््ॅग साठी वर्रोध असल्याने त्याींना हायत्रब्रि लेनमधुन (रोख) जाणे अपररहायव आहे. त्यामुळे 
काही र्ेळेस र्ाहनाींच्या राींगा ददसून येतात ही बाब अींशत: खरी आहे. तथावप सर्व 
र्ाहनधारकाींनी र्फास््ॅग उपलब्ध केल्यास अशा प्रकारची अिचण उद्भर्णार नाही.  
(५) ताींत्रिक सल्लागाराींची मदत घेऊन िु्ी दरू करण्याची कायवर्ाही प्रगतीत आहे.  
     र्फास््ॅग प्रणाली IHMCL मार्फव त राबवर्ण्यात येत आहे र् NHAI च्या Toll Free 
Plaza र्र त्याचे कायावन्र्यन करण्यात येत आहे. काही अिचणी असल्यास IHMCL च्या 
Portal र्र तसेच सींबींगधत बाँकेच्या Customer Care र्र सींपकव  साधून Fastag धारक त्याींच े
शींका ननरसन करु शकतात. 
(६) प्रश्न उद्् ार्त नाही. 

___________ 
  

हहांगोली शहराि रस्त्याच्या िामासांदभाविील अांदाजपत्रिीय  
निाशािील बाबी गायब असल्याबाबि 

  

(११)  ९१२ (०३-०४-२०२०).   श्री.सांिोष बाांगर (िळमनुरी) :   सन्माननीय नगर वििास मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) दहींगोली शहरात राषिीय महामागावच्या धतीर्र सरुु असलेल्या रस्त्याच्या 
कामकाजासींदभावतील अींदाजपिकीय नकाशातील बाबी गायब असल्याचे माहे जानेर्ारी, २०२० 
मध्ये र्ा त्यादरम्यान ननदशवनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, नगरपररषदेच्या रस्त्यार्रील ३०० मीमी व्यासाचा सव्हीस पाईप र् ६०० मममी 
व्यासाचा पार्साच ेपाणी र्ाहून नणेारा पाईपही गायब असल्याचे ननदशवनास आले आहे, हे ही 
खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय, त्यात काय आढळून आले र् 
तद्नुसार यास जबाबदार असणा-याींवर्रुध्द कोणती कारर्ाई करण्यात आली र्ा येत आहे, 
(४) नसल्यास, वर्लींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. एिनाथ मशांदे (१०-०६-२०२०) : (१) र् (२) हे खरे नाही. 
     दहींगोली शहर रस्ते वर्कास प्रकल्पाींतगवत सींपुणव कामे शहर अमभयींता र् उप अमभयींता, 
नगरपररषद दहींगोली याींच्या ताींत्रिक देखरेखीखाली मींजूर अींदाजपिकातील तरतूदीनसुार, तसेच 
शासन ननणवय, नगर वर्कास वर्भाग, दद. २८.०३.२०१८ मधील मागवदशवक तत्त्र्ानसुार ियस्थ 
तपासणी र् गुणर्त्ता अहर्ालानसुारच करण्यात येत असल्याबाबत क्ट्जल्हागधकारी, दहींगोली 
याींनी अहर्ाल सादर केला आहे. 
(३) र् (४) प्रश्न उद्् ार्त नाही. 

___________ 
  

दयावपूर (श्ज.अमराििी) येथे शासिीय विश्रामगहृाच ेबाांधिाम िरणेबाबि 
  

(१२)  १०६८ (१६-०३-२०२०).   श्री.बळिांि िानखड े (दयावपूर) :   सन्माननीय सािवजतनि 
बाांधिाम (सािवजतनि उपक्रम िगळून) मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) अमरार्ती क्ट्जल््यातील दयावपूर हे क्ट्जल््यापासून ६० क्रक.मी दरू असून दयावपूर शहराच्या 
दठकाणी शासकीय वर्श्ामगहृ नसल्याचे ननदशवनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, शासकीय वर्श्ामगहृ नसल्यान े दयावपूर येथे काही कायविमास्तर् येणाऱ्या 
पदागधकारी, अगधकाऱ्याींची गैरसोय होत असल्याचे ननदशवनास आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, शासकीय वर्श्ामगहृ बाींधकामाबाबत शासनान े कोणती कायवर्ाही केली र्ा 
करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, वर्लींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. अशोिराि चव्हाण (२२-०७-२०२०) : (१) र् (२) दयावपूर येथ ेसार्वजननक बाींधकाम वर्भागाच े
शासकीय वर्श्ामगहृ नाही. परींत ूनतथे क्ट्जल्हा पररषदेच ेवर्श्ामगहृ असून त्यात ४ कक्ष उपलब्ध 
आहेत. 
(३) सार्वजननक बाींधकाम वर्भागाचे शासकीय वर्श्ामगहृ बाींधकामाकररता जागा उपलब्ध करुन 
देण्याबाबत तहमसलदार, दयावपूर याींच्याकि ेमागणी करण्याींत आली आहे. 
(४) प्रश्न उद्् ार्त नाही. 

___________ 
  

िुळजापुर (श्ज.उस्मानाबाद) येथ ेएज्युिेशन हबची तनममविी िरण्याबाबि 
  

(१३)  १३२४ (२०-०३-२०२०).   श्री.राणाजगजीिमसांह पाटील (िळुजापूर) :   सन्माननीय 
मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) तुळजापुर (क्ट्ज.उस् मानाबाद) येथे जागनतक स् तरार्रच्या एज् यकेुशन हबची ननममवती 
करण् याबाबत येथील लोकप्रनतननधीींची र्ारींर्ार मागणी होत आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल् यास, तुळजापुर येथील श्ी.तुळजाभर्ानी मींददर सींस् थानाकि ेसदरहू शैक्षणणक हबसाठी 
लागणारी जागा उपलब् ध आहे, हे ही खरे आहे काय, 
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(३) असल् यास, तुळजापुर येथ े जागनतक स् तरार्रच े शैक्षणणक हब ननमावण करण् यासाठीचा 
अहर्ाल तयार करुन शासनाकि े पाठवर्ण् याबाबत शासनान े क्ट्जल् हागधकारी, उस् मानाबाद याींना 
सुचना ददल् या होत् या, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल् यास, सदरहू अहर्ाल शासनास प्राप् त झाला आहे काय, अहर्ालात कोणत्या मशर्फारशी 
करण्यात आल्या आहेत र् तद्नुसार तुळजापुर तेथ ेजागनतक स् तरार्रील शैक्षणणक हब ननमावण 
करण् यासाठी शासनाने कोणती कायवर्ाही केली र्ा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, वर्लींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. उद्धि ठािरे (२०-०८-२०२०) : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) श्ी तळुजाभर्ानी मींददर सींस्थानामार्फव त एज्युकेशन हबसाठी लागणाऱ्या जागेच्या 
उपलब्धतेबाबत शासकीय जमीन, मठाची जमीन याबाबत मादहती घेऊन नकाशार्र Marking 
करुन घेण्यात आलेली आहे. सदर मादहती श्ी तळुजाभर्ानी मींददर सींस्थानाच्या आगामी 
वर्श्र्स्त सममतीच्या बैठकीत सादर करण्यात येणार आहे. 
(३) होय, हे खरे आहे. 
(४) अहर्ाल अद्याप प्राप्त झालेला नाही. 
(५) प्रश्न उद्् ार्त नाही. 

___________ 
  

बुलढाणा श्जल््यािील राष्ट्रीय महामागव क्रमाांि ६ या रस्त्याच्या िामाबाबि 
  

(१४)  १३६८ (१६-०३-२०२०).   श्री.सांजय रायमुलिर (मेहिर) :   सन्माननीय सािवजतनि 
बाांधिाम (सािवजतनि उपक्रम िगळून) मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) बुलढाणा क्ट्जल््यातील राषिीय महामागव िमाींक ६ र् अन्य ननमावणाधीन रस्त्याींर्र दरुूस्ती, 
खड्ि ेबुजवर्णे तसेच सुरक्षा ननयमाींची व्यर्स्था करण्यास कसूर करणा-या सींबींगधत कीं िा्दार 
र् यींिणाप्रमुख याींच्यार्र र्फौजदारी गुन्हा दाखल करार्ा अशा सूचना क्ट्जल्हागधकारी तथा रस्ता 
सुरक्षा सममती प्रमुख याींनी माहे डिसेंबर, २०१९ मध्ये र्ा त्यादरम्यान ददल्या आहेत, हे खरे 
आहे काय, 
(२) असल्यास, या सूचनेनसुार आतापयतं क्रकती जणाींर्र कारर्ाई केली र्ा करण्यात येत आहे, 
तसेच याबाबतची सद्यःक्ट्स्थती काय आहे, 
(३) नसल्यास, वर्लींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. अशोिराि चव्हाण (१७-०८-२०२०) : (१) हे खरे आहे. 
     मा.सर्ोच्च न्यायालयाच्या रस्ते सुरक्षा सममतीच्या ननदेशानसुार करार्याच्या कायवर्ाहीचा 
आढार्ा घेण्याकररता दद.२१.११.२०१९ रोजी मा.क्ट्जल्हागधकारी याींच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या 
बैठकीत अशा प्रकारची चचाव होऊन ननदेश देण्यात आले. 
(२) बुलढाणा क्ट्जल्हयातील राषिीय महामागव ि. ६ कें द्र शासनाच्या भारतीय राषिीय राजमागव 
प्रागधकरणाच्या अखत्याररतील आहे. सदर रस्त्याच्या अमरार्ती ते गचखली भागाच्या 
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चौपदरीकरणाचे काम सन २०१६ मध्ये आय.एल.ॲण्ि एर्फ.ए स.कीं पनीमार्फव त हाती घेण्यात 
आले होते. परींत ुकीं पनीच्या आगथवक अिचणीमळेु सदर काम बींद पिले. त्यामळेु सद्य:क्ट्स्थतीत 
रस्ता र्ाहतुकीयोग्य ठेर्ण्याच्या दृक्ट्ष्ने आर्श्यक देखभाल दरुुस्तीची काम े प्रागधकरणामार्फव त 
करण्यात आली आहेत. सद्य:क्ट्स्थतीत रस्ता र्ाहतकूीयोग्य आहे. तसेच सदर कामाकररता 
मेसससव आय.एल.ॲण्ि एर्फ.एस. कीं पनीसोबत केलेला करारनामा दद.०२.०८.२०१९ रोजी खींिीत 
करण्यात आला असून चौपदरीकरणाच्या मूळ उर्वररत कामाकररता प्रागधकरणाच्या ददल्ली 
मुख्यालय याींचेमार्फव त ननवर्दा दद.२०.११.२०१९ ला काढण्यात आल्यानींतर दद.०७.०२.२०२० ले्र 
ऑर्फ अर्ािव देण्यात आले आहे. करारनामा करण्याची  कायवर्ाही नर्ी ददल्ली मुख्यालय 
स्तरार्र प्रगतीत आहे, असे प्रकल्प सींचालक, भारतीय राषिीय राजमागव प्रागधकरण,अमरार्ती 
याींनी कळवर्ले आहे. 
  याखेरीज बुलढाणा क्ट्जल््यातील गचखली-मेहकर (रा.म.ि.५४८ सी.सी.), गचखली-खाींमगाींर् 
(रा.म.ि.५४८ सी.सी.), अक्ट्जींठा-बुलढाणा (रा.म.ि.७५३ ई) र्गैरे अन्य रस्त्याींसह ननमावणाधीन 
२४५ क्रक.मी.लाींबीपैकी सुमारे १९४ क्रक.मी. लाींबीच ेकाम सद्य:क्ट्स्थतीत पूणव झाले असून उर्वरीत 
५१ क्रक.मी. लाींबी सुक्ट्स्थतीत ठेर्ण्याच्या दृक्ट्ष्ने खड्ि े भरणे, तात्पुरता र्ळण रस्ता तयार 
करुन ननयममतपणे र्ाहतूकीयोग्य ठेर्णे/ धुळ प्रनतबींधासाठी ननयममतपणे पाणी मारणे/आर्श्यक 
दठकाणी ददशादशवक सूचना र्फलक लार्णे / ररफ्लेक््र पट्टया लार्णे र्गैरे काम ेकरुन घेण्यात 
येत आहे. 
(३) प्रश्न उद्् ार्त नाही. 

___________ 
  

धचखली (श्ज.बुलढाणा) येथे प्रशासिीय इमारिीचे बाांधिाम िरणेबाबि 
  

(१५)  १५१५ (२१-०३-२०२०).   श्रीमिी श्िेिा महाले (धचखली) :   सन्माननीय सािवजतनि 
बाांधिाम (सािवजतनि उपक्रम िगळून) मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) गचखली (क्ट्ज.बलुढाणा) येथ े प्रशासकीय इमारत नसल्याने वर्वर्ध शासकीय कायावलये 
खाजगी जागेत र्ेगर्ेगळ्या दठकाणी वर्खुरलेली असल्यान े ग्रामीण र् शहरी भागातील 
नागररकाींना शासकीय कामाींकररता वर्वर्ध दठकाणी ये-जा करार्ी लागते,हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, यामुळे गचखली येथे सर्व कायावलयाींना एका दठकाणी आणण्यासाठी प्रशासकीय 
इमारत बाींधकाम करण्याची मागणी होत आहे, याकररता गचखली येथ े प्रशासकीय इमारत 
बाींधकामासाठी ननधी उपलब्ध करून द्यार्ा अशी मागणी स्थाननक लोकप्रनतननधी याींनी ददनाींक 
२० डिसेंबर, २०१९ रोजी र्ा त्या सुमारास लेखी पिाद्र्ारे नागपूर येथील मा. मुख्यमींिी याींनी 
घेतलेल्या आढार्ा बैठकीदरम्यान केली आहे,  हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, गचखली येथे प्रशासकीय इमारत बाींधण्याबाबत शासनाने कोणती कायवर्ाही केली 
र्ा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, वर्लींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
 



वर्.स. २ (14) 

श्री. अशोिराि चव्हाण (२२-०७-२०२०) : (१) हे अींशत: खरे आहे. 
काही शासकीय कायावलये खाजगी जागेत कायवरत आहेत. 
(२) हे खरे आहे. 
(३) ननधीच्या उपलब्धतेनुसार प्रशासकीय इमारती बाींधकामावर्षयी करार्याची पुढील आर्श्यक 
कायवर्ाही हाती घेण्याच ेननयोजन आहे. 
(४) प्रश्न उद्् ार्त नाही. 

___________ 
  

िाशी (श्ज.उस्मानाबाद) िालूक्याि शासिीय विश्रामगहृ नसल्याबाबि 
  

(१६)  १९११ (१६-०३-२०२०).   डॉ.िानाजी सािांि (पराांडा) :   सन्माननीय सािवजतनि 
बाांधिाम (सािवजतनि उपक्रम िगळून) मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) उस्मानाबाद क्ट्जल््यातील र्ाशी तालूक्याची ननमीती होऊन २० र्षावचा कालार्धी होऊनही 
अद्याप या तालूक्याला हक्काच े शासकीय वर्श्ामगहृ नसल्यामळेु स्थाननक शेतक-याींमध्ये, 
लोकप्रनतननधीींमध्ये र् सरकारी प्रनतननधी याींच्यामध्ये सींर्ाद होत नाही त्यामुळे स्थाननकाींनी 
र्ेळोर्ेळी शासकीय वर्श्ामगहृासाठी सनदमशर मागावने मागणी केल्याची बाब माहे जानेर्ारी, 
२०२० मध्ये र्ा त्यादरम्यान ननदशवनास आलेली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, वर्कासाच्या दृष्ीन े त्या भागाच े लोकप्रनतननधी, अगधकारी, मींिी, कें द्राच े
प्रनतननधी आणण स्थाननक नागरीकाींसाठी सींर्ाद क्रकीं र्ा बैठकाींचे आयोजन करण्याींसाठी 
वर्श्ामगहृाची सोय नसल्यामुळे दौरा आ्ोपता घेतात आणण र्फक्त नागरीकाींची ननर्ेदने 
स्र्ीकारण्याींपलीकि ेकाहीच होत नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, प्रत्येक शहराला वर्श्ामगहृाची सोय असत ेपरींत ुहा तालकूा र्ींगचत असल्यामुळे 
शेजारील कळींब क्रकीं र्ा भमु तालकू्यात लोकप्रनतननधीींना र् अगधका-याींना भे्ाला जार्े लागत 
असल्यान ेतेथ ेहोणा-या गदीमळेु लोकप्रनतननधीींशी व्यर्स्थीत सींर्ाद होत नाहीत त्यामळेु र्ाशी 
तालूक्यातील वर्कासाच्या कामाींर्र त्याचा पररणाम होत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, र्ाशी येथे शासकीय वर्श्ामगहृ बाींधण्याबाबत शासनान े कोणता धोरणात्मक 
ननणवय घेतला र् तद्नसुार कोणती कायवर्ाही केली र्ा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, वर्लींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. अशोिराि चव्हाण (२२-०७-२०२०) : (१) हे खरे आहे. 
(२) र् (३) हे अींशत: खरे आहे. 
(४) वर्श्ामगहृाच्या कामास प्रशासकीय मान्यता ममळण्यास्तर्, प्रस्तार् क्ट्जल्हा ननयोजन 
सममतीस सादर करण्याींत आला आहे. 
(५) प्रश्न उद्् ार्त नाही. 
  

___________ 
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पेण (श्ज.रायगड) शहरािील विविध शासकिय िायावलयाांिरीिा  
एित्रीि प्रशासकिय इमारि उभारण्याबाबि 

  

(१७)  २०४७ (२१-०३-२०२०).   श्री.रविशेठ पाटील (पेण) :   सन्माननीय सािवजतनि बाांधिाम 
(सािवजतनि उपक्रम िगळून) मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) पेण (क्ट्ज.रायगि) शहराच्या मध्यर्ती र् अपुऱ्या जागेत तहसील कायावलय र् पोलीस ठाणे 
असल्याने कामाननममत्त येणाऱ्या नागररकाींना र्ाहतकू कोंिीचा िास सहन करार्ा लागतो आहे, 
हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, शासनाच्या ध्येय धोरणानसुार पेण तालुक्यातील सर्व शासकीय कायावलये 
उपवर्भागीय अगधकारी कायावलय-पेण येथील जागेत एकिीत स्थलाींतरीत करण्याकरीता जागा 
उपलब्ध आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, या सर्व यींिणा एकत्रित आणून कामाननममत्त येणाऱ्या नागररकाींची गैरसोय दरु 
करण्याकरीता सर्व शासक्रकय कायावलयाींसाठी एकिीत प्रशासक्रकय इमारत उभारण्याबाबत 
शासनाने कोणती कायवर्ाही केली र्ा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, वर्लींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. अशोिराि चव्हाण (२२-०७-२०२०) : (१) हे खरे नाही. 
     कायावलयीन जागा अपुरी असल्याबाबत तहसील कायावलय तसेच पोलीस ठाण्याकिून 
तिार प्राप्त नाही. 
(२) प्रशासकीय इमारत बाींधकामाकररता आर्श्यक जागा सार्वजननक बाींधकाम वर्भागास 
अद्याप हस्ताींतरीत करण्याींत आलेली नाही. 
(३) जागा हस्ताींतरणानींतर ननधीच्या उपलब्धतेनसुार बाींधकामावर्षयक पुढील आर्श्यक 
कायवर्ाही करण्यात येईल. 
(४) प्रश्न उद्् ार्त नाही. 

___________ 
  

किन्हाळा ि मोहटोला (िा.देसाईगांज, श्ज.गडधचरोली) येथील दोन  
व्यक्िीांना एिच आधार क्रमाांि ममळाला असल्याबाबि 

  

(१८)  २०९२ (१६-०३-२०२०).   श्री.िृष्ट्णा गजब े(आरमोरी) :   सन्माननीय मखु्यमांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) देसाईगींज (क्ट्ज.गिगचरोली) तालुक्यातील श्ी.दागो मभका राजगि े (मु.क्रकन्हाळा) र् 
श्ी.हींसराज नानाजी लोखींि े (मु.मोह्ोला) या दोन व्यक्तीींना एकच आधार िमाींक ममळाला 
असल्याच ेमाहे जानेर्ारी, २०२० च्या पहील्या आठर्ड्यात र्ा त्यादरम्यान ननदशवनास आले 
आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, श्ी.दागो मभका राजगि े याींचे आधार कािव सदोष असल्याने त्याींना शासकीय 
योजनाींच्या लाभापासनु र्ींचीत रहार्े लागत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
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(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी कोणती कायवर्ाही करण्यात आली र्ा येत आहे,  
(४) नसल्यास, वर्लींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. उद्धि ठािरे (१३-०७-२०२०) : (१) होय, हे खरे आहे. अशी बाब ताींत्रिक कारणामळेु घिली 
असल्याच ेननदशवनास आले आहे.  
(२) हे खरे नाही. एखाद्या व्यक्तीच ेआधार कािव दोषपूणव असले क्रकीं र्ा आधार कािव नसल्यार्र 
सुध्दा भारतीय वर्मशष् पहचान प्रागधकरण, भारत सरकार, (UIDAI) याींच्या दद.२४ ऑक््ोबर, 
२०१७ च्या पररपिकातील मुद्दा िमाींक ४ नुसार  एखाद्या व्यक्तीचे आधार कािव दोषपूणव 
असेल क्रकीं र्ा सदर व्यक्तीकि ेआधारकािव नसले अशा व्यक्तीस इतर दस्तऐर्जाींच्या आधारे 
शासकीय योजनाींचा लाभ देण्याची तरतूद आहे. 
(३) भारतीय वर्मशष् पहचान प्रागधकरण, भारत सरकार याींचेकि े क्ट्जल्हागधकारी गिगचरोली 
याींनी पुढील कायवर्ाहीकरीता प्रस्तार् सादर केला असून, त्याींचेकिून त्यार्र कायवर्ाही सुरु आहे. 
(४) प्रश्न उद्् ार्त नाही. 

___________ 
  

जळगाि ि ेऔरांगाबाद चौपदरीिरणाच्या रखडलेल्या िामाबाबि 
  

(१९)  २१७८ (१६-०३-२०२०).   श्री.सुरेश (राजूमामा) भोळे (जळगाि शहर) :   सन्माननीय 
सािवजतनि बाांधिाम (सािवजतनि उपक्रम िगळून) मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय:- 
  

(१) जळगार् ते औरींगाबाद चौपदरीकरणाचे काम रखिलेले आहे तसेच महामागावस समाींतर 
रस्ते नसल्यान ेगत दोन मदहन्यात अपघाींताच ेप्रमाण र्ाढलेले आहेत, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, चौपदरीकरणाच े काम अनतशय सींथगतीन े होत असून तातिीन े कायवर्ाही 
करण्याची मागणी जळगार् वर्भागात आयोक्ट्जत केलेल्या सर्वपक्षीय बैठकीनींतर नागररकाींच्या 
र्तीने स्थाननक लोकप्रनतननधी याींनी कें द्रीय भूपषृठ र्ाहतकू मींिी याींचेकि ेकेली आहे, हे ही खरे 
आहे काय, 
(३) असल्यास, या महामागावर्रुन दररोज प्रर्ास करणा-या शेकिो र्ाहनचालक र् प्रर्ाशाींना 
अनेक अिचणीींना सामोरे जार् े लागत असून अपघात होणे हे ननत्याचे झालेले आहे तसेच 
राषिीय महामागव प्रागधकरण त्याींच्या जबाबदाऱ्या एकमेकाींर्र ढकलण्याचे काम करीत आहेत, हे 
ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, या अनुषींगान ेजळगार् त ेऔरींगाबाद चौपदरीकरणाच्या रखिलेल्या कामाबाबत 
र् त्यामळेु ननमावण झालेल्या समस्याींबाबत शासनान ेकोणती उपाययोजना केली र्ा करण्यात 
येत आहे, 
(५) नसल्यास, वर्लींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. अशोिराि चव्हाण (१३-०८-२०२०) : (१) हे खरे नाही. 
(२) अींशत: खरे आहे. 
(३) हे खरे नाही. 
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(४) र् (५) सदर रस्त्याच्या मींजूर दपुदरीकरणाच्या कामाऐर्जी स्थाननक लोकप्रनतननधीींनी जुल ै
२०१७ दरम्यान चौपदरीकरणासाठी केलेल्या मागणीच्या अनुषींगाने कामाच्या मींजूर र्ार्ात 
झालेल्या बदलास सक्षम प्रागधकरणाकिून मींजुरी प्राप्त करुन घेणे तसेच मूळ कीं िा्दार 
ददर्ाळखोरीत ननघाल्यामुळे ननवर्दा तरतूदीनुसार पयावयी कीं िा्दाराींची ननयुक्ती करणे र्गैरे 
उपाययोजना करुन सदयक्ट्स्थतीत काम प्रगतीपथार्र आहे. 
     जळगार् ते औरींगाबाद चौपदरीकरणाचे १४७ क्रक.मी.चे काम सदयक्ट्स्थतीत प्रनतददन सुमारे 
१.५० क्रक.मी. नुसार  पूणव करण्यात येत असून कामाची प्रगती समाधानकारक आहे. औरींगाबाद 
ते जळगाींर् रस्त्याची १४७ पैकी १२२ क्रक.मी.ची एक बाजु र्ाहतुकी कररता सुक्ट्स्थतीत करण्यात 
आली असून उर्वरीत लाींबीचे काम प्रगतीपथार्र आहे र् माचव २०२१ पयतं पुणव करण्याच े
ननयोक्ट्जत आहे. 

___________ 
  

औरांगाबाद शहराचे नाि बदलून सांभाजीनगर िरण्याच्या प्रस्िािाबाबि 
  

(२०)  २१८३ (१६-०३-२०२०).   श्री.तनिेश राण े(िणििली) :   सन्माननीय मखु्यमांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) सन १९९५ मध्ये औरींगाबाद महानगरपामलकेच्या सभेत औरींगाबाद शहराच े नार् बदलून 
सींभाजीनगर करण्याचा बहुमतान ेठरार् मींजूर करून तो शासनाकि ेपाठवर्ला आहे, हे खरे आहे 
काय, 
(२)  असल्यास, र्रील ठरार्ास मींजुरी देर्नू कें द्राकि ेअद्यापही पाठवर्ला नाही, हे ही खरे आहे 
काय, 
(३) असल्यास, कें द्राकि ेसदरहू ठरार् न पाठवर्ण्याची कारणे काय आहेत र् या ठरार्ास कें द्र 
शासनाची मींजुरी घेण्यासाठी कोणता पाठपुरार्ा केला आहे र् याबाबतची सध्य:क्ट्स्थती काय 
आहे, 
(४) नसल्यास, वर्लींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. उद्धि ठािरे (२०-०७-२०२०) : (१), (२), (३) र् (४) “औरींगाबाद वर्भागाचा मराठर्ािा, 
औरींगाबाद क्ट्जल्हा, औरींगाबाद उप वर्भाग, औरींगाबाद तालुका, र्  औरींगाबाद गार् याच े
“सींभाजीनगर” असे नामकरण  करण्याबाबत महसूल र् र्न वर्भागाने दद. ०९.११.१९९५ रोजी 
प्रारूप अगधसूचना प्रमसद्ध केली होती तसेच औरींगाबाद शहराच े “सींभाजीनगर” असे नामकरण 
करण्याबाबत नगर वर्कास वर्भागाने ददनाींक ०९.११.१९९५ रोजी प्रारूप अगधसूचना प्रमसद्ध केली 
होती. सदर अगधसूचनेवर्रुध्द श्ी. महम्मींद मुश्ताक अहमद, तत्कालीन नगरसेर्क याींनी 
मा.उच्च न्यायालय खींिपीठ औरींगाबाद येथ ेि.५५६५/९५ र् ५५६६/९५ अशा दोन यागचका दाखल 
केल्या होत्या. सदर दोन्ही यागचका उच्च न्यायालयाने रे्फ्ाळल्या. त्यावर्रुध्द श्ी. अहमद याींनी 
सर्ोच्च न्यायालयात वर्शेष अनमुती यागचका ि.९४१/९६ र् ९४२/९६ दाखल केल्या होत्या. 
त्यार्र दद.२९.०१.१९९६ रोजी सुनार्णी होऊन सर्ोच्च न्यायालयान ेदद.१७.०१.१९९६ रोजी जैस े
थे क्ट्स्थती ठेर्ण्याबाबत आदेश ददले. गार्/शहराचे नार् बदलण्याचा वर्षय कें द्र शासनाच्या 
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अखत्याररतील असून तो राज्यशासनाच्या अगधकार कके्षत येत नाही. त्यानुसार  ददनाींक 
२७.०६.२००१ रोजी झालेल्या मींत्रिमींिळाच्या बैठकीतील ननणवयानुसार महसूल र् र्न वर्भाग र् 
नगर वर्कास वर्भागान े अनुिमे ददनाींक ०६.०९.२००१ र् ददनाींक ०३.१०.२००१ च्या 
अगधसूचनेद्र्ारे ददनाींक ०९.११.१९९५ रोजी प्रमसद्ध केलेल्या प्रारूप अगधसूचना रद्द केल्या. सदर 
अगधसूचना रद्द केल्यामुळे मा. सर्ोच्च न्यायालयाने ददनाींक १९.१२.२००२ रोजी प्रस्तुत यागचका 
ननकाली (Dismiss) काढली आहे. 
     गार् / शहराचे नार् बदलण्यासींदभावतील कें द्र सरकारच्या गहृ मींिालयाने त्याींचे पि 
िमाींक १३०/५३  ददनाींक ११  सप् े्ंबर १९५३  अन्र्ये ननदेमशत केलेल्या मागवदशवक तत्र्ानसुार 
कायवर्ाही करणे आर्श्यक असनू त्यानुसार प्रस्तार् कें द्र शासनास सादर करण्यात येतो. 
     सदर मागवदशवक तत्र्े वर्चारात घेर्ून औरींगाबाद शहराच ेसींभाजीनगर असे करण्याचा 
सवर्स्तर प्रस्तार् वर्भागीय आयकु्त, औरींगाबाद याींचेकिून दद. ०४.०३.२०२० रोजी शासनास 
प्राप्त झाला. ” 
     या सींदभावत वर्धी र् न्याय वर्भागाच े अमभप्राय घेण्यात येत असून त्याींच े अमभप्राय 
तसेच इतर आर्श्यक मान्यता प्राप्त होताच प्रस्तार् कें द्र शासनास ररतसर पाठवर्ण्यात येईल. 

___________ 
  

शेंबा-गोमशांग-जयपुर िरिांड (श्ज.बुलढाणा) या रस्त्यािर गोमशांग  
गािाजिळ पुलाचे बाांधिाम मांजूर िरणेबाबि 

  

(२१)  २२३६ (१६-०३-२०२०).   श्री.राजेश एिड े (मलिापूर) :   सन्माननीय सािवजतनि 
बाांधिाम (सािवजतनि उपक्रम िगळून) मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) गोमसींग जयपुर र्रर्ींि (क्ट्ज.बुलढाणा) या रस्त्यार्र गोमसींग गार्ाजर्ळ छोट्या मोरी/रप्ा 
र्रून दरर्षी पार्साळ्यात पुराच े पाणी राहात असल्यान े र्ाहतुकीस अिथळा ननमावण होऊन 
र्ाहतूक बींद होत असल्याच े ददनाींक १ नोव्हेंबर, २०१९ रोजी र्ा त्यासुमारास ननदशवनास आले 
आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, मोताळा तालुक्यातील पलढग मध्यम प्रकल्प हा सतत ओसींिून र्ाहत 
असल्यान ेया रस्त्यार्र पूरसदृश्य पररक्ट्स्थती ननमावण होऊन रस्त्यार्रील र्ाहतकु अनेक र्ेळा 
वर्स्कळीत होत असून पररसरातील नागररकाींची प्रचींि गैरसोय होत,े हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त बाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय आढळून 
आले र् तद्नुसार शेंबा- गोमसींग-जयपूर र्रर्ींि, (क्ट्ज.बुलढाणा) रस्त्यार्र गोमशींग गार्ाजर्ळ 
पुलाचे बाींधकाम मींजूर करणेबाबत शासनान ेकोणती कायवर्ाही केली र्ा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, वर्लींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. अशोिराि चव्हाण (३१-०७-२०२०) : (१) र् (२) हे खरे आहे,  
     तथावप प्रश्नाींक्रकत पलुाींच े दठकाण हे मोताळा जयपूर गोमसींग ननपाणा प्रक्ट्जमा-१८ या 
मागावर्र गोमसींग गार्ाजर्ळ असून, त्यादठकाणी अक्ट्स्तत्र्ातील दोन रपट्याींर्रुन मोताळा 
तालुक्यातील पलढग मध्यम प्रकल्पाच्या साींिव्यामुळे र् अनतर्षृ्ीमध्ये रपट्याींर्रुन समुारे ४ 
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ते ६ तासाींसाठी र्ाहतुक र् रहदारी बींद होत.े माि पार्साचे प्रमाण कमी झाल्यार्र र्ाहतुक 
सुरळीतपणे सुरु असते. 
(३) र् (४) सद्य:क्ट्स्थतीत गोमसींग गार्ा जर्ळील दोन्ही  नाल्याच्या दठकाणी अक्ट्स्तत्र्ात 
असलेले २२.०० मम्र (रर्ेनीींग र्ॉलसह) लाींबीच े२ रप्े खोलग् भागात आहेत. सदर दठकाणी 
रपट्याींऐर्जी लहान पुलाींचे बाींधकामाचे ननयोजन ननधी, ननकष र् प्राधान्य िमाच्या अगधन 
राहुन करण्यात येईल.  

___________ 
  

शासिीय विश्रामगहृ नाांदरुा (श्ज.बलुढाणा) चे विस्िारीिरण ि नूिनीिरणाबाबि 
  

(२२)  २२३७ (२१-०३-२०२०).   श्री.राजेश एिड े (मलिापूर) :   सन्माननीय सािवजतनि 
बाांधिाम (सािवजतनि उपक्रम िगळून) मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) शासकीय वर्श्ामगहृ नाींदरुा (क्ट्ज.बुलढाणा) येथील वर्श्ामगहृातील कक्ष, सभागहृ दालन 
इत्यादी अनतशय छो्े असून इमारत जुनी झाली असल्याच ेमाहे नोव्हेंबर, २०१९ मध्ये र्ा 
त्यादरम्यान ननदशवनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, नाींदरुा येथील वर्श्ामगहृातील व्हीआयपी कक्ष वर्स्तारीकरणासह नूतनीकरण 
करणेबाबत शासन वर्चाराधीन आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त बाबत शासनान े पाहणी करुन शासकीय वर्श्ामगहृ नाींदरुा च े
वर्स्तारासह नूतनीकरण करणेबाबत शासनान ेकोणती कायवर्ाही केली र्ा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, वर्लींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. अशोिराि चव्हाण (२२-०७-२०२०) : (१) र् (२) हे खरे आहे. 
(३) नाींदरुा येथील शासकीय वर्श्ामगहृाच्या वर्स्तारीकरणाच्या कामास दद.२७.०२.२०२० रोजी 
प्रशासकीय मान्यता प्रदान करण्याींत आली असनू सदर कामाचा चालू आगथवक र्षावच्या 
अथवसींकल्पात समार्ेशही करण्यात आला आहे. 
(४) प्रश्न उद्् ार्त नाही. 

___________ 
  

शेििरी िसेच विद्याथी याांना िैयश्क्िि लाभाच्या योजनाांचा लाभ  
देणाऱ् या महा.डी.बी.टी पोटवलच्या िारभाराबाबि 

  

(२३)  २५११ (०२-०४-२०२०).   श्री.रोहहि पिार (िजवि जामखेड) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) शेतकरी तसेच वर्द्याथी याींना कें द्र शासन तसेच राज्य शासनाच्या र्ैयक्ट्क्तक लाभ देणाऱ् या 
वर्वर्ध योजनाींचा लाभ ममळार्ा यासाठी महा.िी.बी.्ी. र्ेब पो व्ल ची स्थापना करण्यात आली 
आहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, पाि लाभर्थयांना तसेच वर्द्यार्थयानंा शासनाच्या माध्यमातून ममळत असलेली 
मशषयर्तृी देखील अद्याप ममळालेली नाही, हे ही खरे आहे काय,  
(३) असल्यास, यापूर्ी देण्यात आलेल्या शेतकरी कजव मार्फी योजनेत या यींिणेकिून अनेक 
प्रकारच्या चुका झाल्याचे ननदशवनास आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, शेतकरी तसेच वर्द्याथी याींना शासनाच्या वर्वर्ध र्ैयक्तीक योजनाींचा लाभ 
देण्यासाठी शासनाकिून पयावयी यींिणा ननमावण करण्याबाबत कोणती उपाययोजना होणार आहे, 
(५) असल्यास, शासनाकिून याबाबत कोणत्या प्रकारची कायवर्ाही सुरु करण्यात आली र्ा येत 
आहे, 
(६) नसल्यास, वर्लींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. उद्धि ठािरे (१३-०७-२०२०) : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) हे खरे नाही. महाडिबी्ी पो व्लच्या माध्यमातून आतापयतं १९,८५,३२८ एर्ढया पाि 
वर्दयार्थयांना रु. ४१५४.४५ को्ी इतक्या रकमेच्या मशषयर्तृ्ती  र्ा्प करण्यात आले आहे. 
(३) अींशत: खरे आहे. यापूर्ीच्या शेतकरी कजव मार्फी योजनेत काही ताींत्रिक िू्ी मूळे सदर 
प्रणाली कायावक्ट्न्र्त होऊ शकली नव्हती. 
(४) र् (५) शासकीय र्ैयक्ट्क्तक लाभ योजनाींतगवत लाभाींच े थे् हस्ताींतरणासाठी महािीबी्ी 
पो व्ल वर्कसीत करण्यात आले असून त ेऑक््ोबर २०१८ पासनू कायावक्ट्न्र्त झाले आहे. 
(६) प्रश्न उद्् ार्त नाही. 

___________ 
  

माणगाि (श्ज.रायगड) येथील मोबाव मागाविरील जुन्या पांचायि सममिी  
िायावलयाजिळील छोट्या दिुानाांच ेपुनिवसन होण्याबाबि 

  

(२४)  २५९९ (२०-०३-२०२०).   श्री.भरिशठे गोगािले (महाड), श्री.महेंद्र दळिी (अमलबाग) :   
सन्माननीय सािवजतनि बाांधिाम (सािवजतनि उपक्रम) मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील 
काय :- 
(१) माणगार् (क्ट्ज.रायगि) येथील मोबाव मागावर्रील जुन्या पींचायत सममती कायावलयाजर्ळील 
दकुान े र् ्प-या महामागव वर्भागाने माहे डिसेंबर, २०१८ मध्ये र्ा त्यादरम्यान ननषकामसत 
केल्या होत्या, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त बागधत झालेल्या दकुानदाराींच ेपुनर्वसन अद्याप करण्यात आलेले नाही, हे 
ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, एक र्षावचा कालार्धी उल्ूनही अद्याप दकुानदाराींचे पुनर्वसन न होण्यामागच े
कारणे काय आहेत, 
(४) असल्यास, शासनाने याबाबत चौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय आढळून आले र् 
तद्नुसार दकुानदाराींच ेर् व्यापा-याींचे तात्काळ पुनर्वसन करण्याबाबत शासन स्तरार्रुन कोणती 
कायवर्ाही करण्यात आली र्ा येत आहे, 
(५) नसल्यास, वर्लींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. एिनाथ मशांदे (२२-०६-२०२०) : (१)  माणगार्ातील (क्ट्ज.रायगि) रस्त् यार्रील अनतिमण े
काढण्यात आली आहे 
     केद्रीींय रस्त े र्ाहतुक र् महामागव वर्भाग (MoRTH), मींिालयान,े माणगार्-म्हसळा- 
ददघीपो व् हा रस्ता नर्ीन राषिीय महामागव ि. ७५३ र्फ मध्ये घोवषत केला आहे. सदर रस्ता 
दद.२३ जुन, २०१७ रोजी सा.बाीं.वर्भागाकिून म.रा.र.वर्.महामींिळास हस्ताींतरीत झाला असुन, 
सदर रस्ताींचे दहेुरीकरणाच े(२ lane with paved shoulder) बाींधकाम EPC तत्र्ार्र केद्रीींय 
मींिालयाच्या ननदेशानुसार, म.रा.र.वर्.महामींिळ (MSRDC), मुींबई मार्फव त हाती घेण्यात आले 
आहे. 
     तसेच, भूमम अमभलेख वर्भागाकिून रस्त्याची पूर्ी सींपादीत झालेली जागेची हद्दकायम 
करुन, सदर रस्त्यातील अनतिमणीचे बाींधकामे काढण्यात आली आहेत. 
(२) रस्त्याच्या हद्दीतील अनतिमणे काढली असल्याने पुनवर्सनाचा प्रश्न उद्् ार्त नाही. 
(३) प्रश्न उद्् ार्त नाही. 
(४) प्रश्न उद्् ार्त नाही. 
(५) प्रश्न उद्् ार्त नाही. 

___________ 
  

महाड िालुक्याि (श्ज.रायगड) विविध विभागािील िायावलयािरीांिा  
एिच प्रशासकिय इमारि उभारण्याबाबि 

  

(२५)  २६०१ (२१-०३-२०२०).  श्री.भरिशठे गोगािले (महाड), श्री.महेंद्र दळिी (अमलबाग), 
श्री.प्रशाांि ठािूर (पनिेल), श्री.महेश बालदी (उरण), अॅड.आमशष शेलार (िाांदे्र पश्श्चम), 
श्री.अममि साटम (अांधेरी पश्श्चम), श्रीमिी मतनषा चौधरी (दहहसर) :  सन्माननीय सािवजतनि 
बाांधिाम (सािवजतनि उपक्रम िगळून) मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) त्रब्र्ीश काळापासनू तालुक्याचा दजाव असलेल्या महाि (क्ट्ज.रायगि) तालुक्यात वर्वर्ध 
वर्भागाची शासकीय कायावलये भाड्याच्या इमारतीमध्ये सुरू असल्यामुळे गत अनेक र्षांपासून 
शासनाचे लाखो रूपये कायावलयाींच्या भाड्यापो्ी खचव होत असल्याचे माहे जानेर्ारी, २०२० 
मध्ये र्ा त्यादरम्यान ननदशवनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त तालुक्यातील प्रशासकीय इमारतीसाठी आर्श्यक तो ननधी उपलब्ध 
असताना जागे अभार्ी प्रशासकीय इमारतीचा प्रश्न अद्यापही प्रलींत्रबत आहे, हे ही खरे आहे 
काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करून शासकीय कायावलयाच्या भाड्यापो्ी खचव 
होणारे शासनाच ेलाखो रूपये र्ाचर्ुन प्रशासकीय इमारत उभारण्यासाठी कोणती उपाययोजना 
केली र्ा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, वर्लींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. अशोिराि चव्हाण (२२-०७-२०२०) : (१) हे अींशत: खरे आहे. 
     महाि शहरातील काही वर्भागाींचे कायावलय भाि ेतत्र्ार्र खाजगी जागेत आहेत. 
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(२) हे अींशत: खरे आहे. 
     प्रशासकीय इमारतीकरीता जागा तसेच ननधीही उपलब्ध नाही. 
(३) प्रशासकीय इमारतीकरीता जागा उपलब्ध होण्याबाबत महसूल वर्भागाकि े पाठपुरार्ा 
करण्यात येत आहे. 
(४) प्रश्न उद्् ार्त नाही 

___________ 
  
चांद्रपूर शहर िसेच नागपूर, िरोरा, िधाव, यििमाळिड ेजाणा-या मखु्य रस्त्याला जोडलेल् या 

अनेि गािालगिच् या मुख् य रस् त् यािर रहदारी विषयि समस् या तनमावण झाल् याबाबि 
  

(२६)  २८१९ (२१-०३-२०२०).   श्री.सुधीर मुनगांटीिार (बल्लारपूर) :   सन्माननीय सािवजतनि 
बाांधिाम (सािवजतनि उपक्रम िगळून) मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) चींद्रपूर शहर तसेच नागपरू, र्रोरा, र्धाव, यर्तमाळकि े जाणा-या मुख्य रस्त्याला 
जोिलेल् या जनुी पिोली, वर्चोिा, छो्ा नागपूर, नतरर्ींजा, कर्ठी, भ्ािी र् गचींचोली इ. 
गार्ालगतच् या मखु् य रस् त् यार्र रेल् र्े पुलाखाली खड्ि ेखोदनु लोखींिी खाींब उभारुन र्ाहतकूीची 
समस्या ननमावण केल् याबाबत मा. लोकप्रनतननधी, बल् लारपूर याींनी क्ट्जल् हागधकारी चींद्रपूर, 
कायवकारी अमभयींता सार्वजननक बाींधकाम वर्भाग ि. १ चींद्रपूर याींना ददनाींक १३ डिसेंबर, २०१९ 
रोजी र्ा त् या सुमारास लेखी ननर्देन सादर केले आहे, हे खरे आहे काय,  
(२) असल्यास, याबाबत शासनान ेकोणती कायवर्ाही केली र्ा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, वर्लींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. अशोिराि चव्हाण (३१-०७-२०२०) : (१) होय, हे खरे आहे. ग्रामपींचायत पिोली याींनी सदर 
ननर्ेदन ददले आहे. 
(२) चींद्रपूर तालकु्यातील पिोली-वर्चोिा-नतरर्ींजा-छो्ा नागपूर-दगुावपूर या प्रक्ट्जमा-४० रस्त्याची 
र्ाहतूक इरई नदीर्रून जाणा-या रेल्र्े पुलाखालनू  सुरू होती. परींत ूvertical clearance कमी 
असल्याच्या कारणामळेु रेल्र्े वर्भागातरे्फ दद.२६.११.२०१९ रोजी रस्त्याच्या दोन्ही बाजूस चर 
खोदनू लोखींिी खाींब उभारून र्ाहतूक बींद करण्यात आली होती. क्ट्जल्हागधकारी, चींद्रपूर याींनी 
ददलेल्या ननदेशानुसार त्याच ददर्शी  सदर रस्ता हलक्या र्ाहतुकीस  खुला करण्यात आला 
होता. तसेच जि र्ाहतकूीस ननबधं करण्याकरीता steel height Restriction Barrier देखील 
लार्ण्यात आलेले आहे.  
(३) प्रश्न उद्् ार्त नाही. 

___________ 
  

वपांपरी-धचांचिड महानगरपामलिा िेत्रामध्ये आधारिाडव िें द्रािरील अतनयममििा  
दरू िरून आधार िाडव िें द्राची सांख्या िाढविणेबाबि 

  

(२७)  २८५६ (१६-०३-२०२०).   श्री.लक्ष्मण जगिाप (धचांचिड) :   सन्माननीय मखु्यमांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) वपींपरी-गचींचर्ि महानगरपामलका के्षिामध्ये सोळा अगधकृत आधार कािव कें द्र उभारण्यात 
आली असून काही वर्मशष् आधार कािव कें द्रार्र नर्ीन आधार नोंदणी र् आधार कािव मधील 
दरुुस्ती करण्याकरीता नागररकाींकिून ननयमापेक्षा जास्त पैसे घेत असल्याबाबत सामाक्ट्जक 
कायवकत्यांनी तिार केली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, आधारकािावर्रील नार्ातील अक्षरात दरुुस्तीसाठी नागररकाींकिून काही वर्मशष् 
आधार कािव कें द्रार्र १००० ते १२०० रु. सक्तीने घेतले जात असल्याचे ननदशवनास आले आहे, 
हे ही खरे आहे काय, 
(३) तसेच अपुऱ्या कें द्राींच्या सींख्येमुळे नागररकाींना आधार कािव काढण्यास अिचणी ननमावण होत 
आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, लोकप्रनतननधी गचींचर्ि याींनी लेखी पिाद्र्ारे नर्ीन आधार कें द्र सुरु करणे 
बाबत मा.क्ट्जल्हागधकारी याींच्याकि े ददनाींक १३ डिसेंबर, २०१९ रोजी र्ा त्यासुमारास मागणी 
केली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(५) असल्यास, आधार कें द्रार्रील अननयममततेबाबत भरारी पथकामार्फव त तपासणी करून 
कायवर्ाही करण्यासाठी यींिणा कायावक्ट्न्र्त करण्याबाबत र् वपींपरी-गचींचर्ि महानगरपामलका 
के्षिात नर्ीन आधार कें द्र सुरु करणेबाबत शासनान ेकोणती कायवर्ाही केली र्ा करण्यात येत 
आहे, 
(६) नसल्यास, वर्लींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. उद्धि ठािरे (१५-०६-२०२०) : (१) हे खरे नाही. 
(२) हे खरे नाही. 
(३) हे खरे नाही. वपींपरी गचींचर्ि महानगरपालीका के्षिामध्ये ८८ आधार कें दे्र महानगरपामलका 
कायावलय, बाँक, पोस्् ऑक्रर्फस, बीएसएनएल कायावलय, आरोग्य वर्भाग कायावलय येथ ेकायवरत  
आहेत. तथावप राज्यातील कोरोना वर्षाणू प्रसारार्रील प्रनतबींधात्मक उपाय म्हणून र् भारतीय 
वर्मशष् पहचान प्रागधकरण, भारत सरकार, (UIDAI) याींच्या ननदेशानुसार सध्या ही आधार 
कािव कें दे्र बींद ठेर्ण्यात आली आहेत. 
(४) हे खरे आहे. 
(५) आधार कें द्रार्रील अननयममततेबाबत भरारी पथकामार्फव त तपासणी कायवर्ाही करण्यात येते. 
(६) प्रश्न उद्् ार्त नाही. 

___________ 
  

गडधचरोली श्जल््यािील रस्त्याांिरील खड्ड्याांबाबि 
  

(२८)  ३०६० (०२-०४-२०२०).   डॉ.देिराि होळी (गडधचरोली) :   सन्माननीय सािवजतनि 
बाांधिाम (सािवजतनि उपक्रम िगळून) मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) गिगचरोली क्ट्जल््यातील रस्त्याींर्रील खड्ड्याींना बजुवर्ण्याकररता दरर्षी देखभाल दरुुस्तीची 
काम ेकेली जातात, हे खरे आहे काय, 
 



वर्.स. २ (24) 

(२) असल्यास, खड्ि ेबुजवर्ण्याकररता ननधी असूनही ननयोक्ट्जत कालार्धीत खड्ि ेन बुजवर्ता 
केर्ळ त्या कामार्रील रक्कमेची उचल केली जात आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, र्ावषवक देखभाल दरुुस्ती र्फीं िाच्या नार्ाखाली दरर्षी कोट्यर्धी रुपयाींची तरतुद 
करुनही दरर्षी खड्ि ेतयार होत आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, अगधकारी, कमवचारी र् कीं िा्दाराींच्या सींगनमतान े काम न करताच त्रबलाची 
रक्कम र्ा्ून घेतली जाते र् कामासींदभावत कोणत्याही प्रकारची मादहती देणारे कामाच े 
मादहती र्फलकही लार्ले जात नाहीत, हे ही खरे आहे काय, 
(५) असल्यास, यासींदभावत शासनाने चौकशी करुन सींबींधीत दोषीींर्र कोणती कारर्ाई केली र्ा 
करण्यात येत आहे, 
(६) नसल्यास, वर्लींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. अशोिराि चव्हाण (२१-०८-२०२०) : (१) होय, हे खरे आहे. दरर्षी होणा-या अनतर्षृ्ीमुळे 
खड्ि ेपितात, त्यामुळे रस्त्याींची दरुुस्ती करणे अननर्ायव आहे. 
(२) नाही. 
     कीं िा्दाराने केलेल्या कामानुसार र् गुणर्त्तेनुसार देयकाची अदायकी करण्यात आलेली 
आहे. 
(३) नाही, दरर्षी होणा-या अनतर्षृ्ीमुळे पिलेले खड्ि ेद्वर्र्ावषवक देखभाल र् दरुुस्ती अींतगवत 
बुजवर्ण्यात येतात. 
(४) नाही. 
     कीं िा्दाराने केलेल्या कामानुसार र् गुणर्त्तेनुसार देयकाची अदायकी करण्यात आलेली 
आहे. कीं िा्दार र् अगधकारी, याींच्या सींगनमताने कोणत्याही प्राकारची अर्फरातर्फर झाल्याचे 
ननदशावनास आले नाही. तसेच योजनेत्तर कामार्र (Non Plan) मादहती र्फलक लार्ण्याची 
बाब करारनाम्याींतगवत समावर्ष् नसल्यान ेमादहती देणारे र्फलक (बोिव) लार्ण्यात आलेले नाही. 
(५) प्रश्न उद्् ार्त नाही. 
(६) प्रश्न उद्् ार्त नाही. 

___________ 
  

नाांदेड श्जल््यामध्ये अांिगवि रस्िे, पुल ि गािजोड रस्िे ियार िरण्याबाबि 
  

(२९)  ३०६६ (१६-०३-२०२०).   श्री.मोहनराि हांबड े(नाांदेड दक्षिण) :   सन्माननीय सािवजतनि 
बाांधिाम (सािवजतनि उपक्रम िगळून) मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) नाींदेि क्ट्जल््यातील दक्षक्षण वर्भागातील िॉ.शींकररार्जी चव्हाण वर्षणूपरी प्रकल्प हा 
आमशया खींिातील िमाींक २ चा उपसा जलमसींचन प्रकल्प असनु या प्रकल्पामुळे नाींदेि येथील 
८० ्क्के ग्रामीण के्षि मशागतीखाली येत असुन या मशागतीसाठी ये-जा करण्यासाठी रस्ते र् 
पुल नसल्याने तेथील ग्रामस्थाींची गैरसोय होत असल्याचे माहे डिसेंबर, २०१९ मध्ये र्ा 
त्यादरम्यान ननदशवनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, सींबींगधत वर्भागातील स्थाननक नागररकाींनी र्ारींर्ार शासनाकि े अींतगवत 
रस्त्याची मागणी केलेली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, याप्रकल्पातील नगदी उत्पन्न पीक जस ेऊस, केळी तसेच दक्षक्षण नाींदेि येथील 
शेतमाल, भाजीपाला र् रु्फले ही नगदी वपके शेतकरी मोठ्या प्रमाणात घेत असुन त्याींना 
मालाच्या र्ाहतकुीकररता आर्श्यक रस्त ेर् पुल नसल्यान ेत्याींना माल बाजारपेठेत वर्िीकरीता 
नेण्यास अिचणी ननमावण होत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, नाींदेि क्ट्जल््यामध्ये अींतगवत रस्ते, पुल र् गार् े जोिण्याकररता रस्ते तयार 
करण्याबाबत शासनान ेकोणती कायवर्ाही केली र्ा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, वर्लींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. अशोिराि चव्हाण (११-०८-२०२०) : (१) हे खरे नाही. 
(२), (३) र् (४) प्रश्नाधीन जलमसींचन प्रकल्प के्षि सार्वजननक बाींधकाम वर्भाग र् क्ट्जल्हा 
पररषद, नाींदेि किील वर्वर्ध योजनाींतगवत रस्ते र् पूलाींची काम ेपूणव करण्यात आली असून 
प्रगतीपथार्रील/ननवर्दा स्तरार्रील कामे ननधी र् ननकषाचे अधीन राहून पूणव करण्याच े
ननयोजन आहे. 
(५) प्रश्न उद्् ार्त नाही. 

___________ 
  

मुक्िाईनगर नगरपांचायिीिरे्फ (श्ज.जळगाांि) िरण्याि आलेल्या रस्िा  
िााँकक्रटीिरणाच्या िामाि झालेली अतनयममििा 

  

(३०)  ३१८४ (०५-०४-२०२०).   श्री.चांद्रिाांि (भाऊ) तनांबाजी पाटील (मुक्िाईनगर) :   
सन्माननीय नगर वििास मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) मुक्ताईनगर नगरपींचायतीतरे्फ (क्ट्ज.जळगाींर्) सींपूणव शहरातील प्रत्येक प्रभागात गत र्षावत 
रस्ता कााँक्रि्ीकरणाच ेकाम केले असून सदरील कामे ही अींदाजपिकानुसार झालेली नसल्याच े
माहे जानेर्ारी, २०२० मध्ये र्ा त्या दरम्यान ननदशवनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदरील कामाींच्या ननवर्दाींची रे्फर पिताळणी करण्यात आली आहे काय, 
(३) असल्यास, या रे्फर पिताळणीत काय आढळून आले आहे र् त्यानुसार सींबगधत दोषीींर्र 
कोणती कारर्ाई केली र्ा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, वर्लींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. एिनाथ मशांदे (१०-०६-२०२०) : (१) हे खरे नाही. 
     मुक्ताईनगर नगरपींचायतीने रस्ता कााँक्रि्ीकरणाची काम े ई-ननवर्दा प्रक्रिया राबर्ून 
अींदाजपिकानुसार करण्यात आली असनू, प्रकल्प व्यर्स्थापन सल्लागार याींनी खािी करुन 
प्रमाणणत केले आहे. तसेच सदर कामासाठी र्ापरण्यात आलेल्या सादहत्याच्या चाचण्या सींत 
गािगेबाबा अमभयाींत्रिकी महावर्द्यालय, भुसार्ळ र् सहाय्यक सींशोधन अगधकारी, के्षिीय 
प्रयोगशाळा, जळगार् याींच्याकिून केल्या असून, त्याींनी सादहत्य समाधानकारक असल्याबाबत 
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अहर्ाल ददला आहे. त्याचप्रमाण ेझालेल्या सर्व कामाींची शासकीय अमभयाींत्रिकी महावर्द्यालय, 
जळगार् या ियस्थ सींस्थेमार्फव त तपासणी (Third Party Audit) करण्यात आली असनू, सदर 
कामे योग्य, समाधानकारक र् अींदाजपिकानुसार असल्याचे त्याींनी प्रमाणणत केले असल्याबाबत 
क्ट्जल्हागधकारी, जळगार् याींनी अहर्ाल सादर केला आहे. 
(२), (३) र् (४) प्रश्न उद्् ार्त नाही. 

___________ 
 

मभिांडी िाडा-मनोर (श्ज.पालघर) रस्त्यािरील सापन ेि पनेनािा येथील 
पुलाचे िाम अनिे िषावपासून प्रलांबबि असल्याबाबि 

  

(३१)  ३३३४ (२१-०३-२०२०).   श्री.शाांिाराम मोरे (मभिांडी ग्रामीण) :   सन्माननीय सािवजतनि 
बाांधिाम (सािवजतनि उपक्रम िगळून) मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) मभर्ींिी र्ािा-मनोर (क्ट्ज.पालघर) रस्त्यार्रील सापने र् पनेनाका येथील पुलाच ेकाम अनेक 
र्षावपासून अपूणव अर्स्थेत असल्याच ेमाहे जानेर्ारी, २०२० मध्ये र्ा त्यादरम्यान ननदशवनास 
आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदरहू काम अपूणव राहण्यामागची कारणे काय आहेत, 
(३) असल्यास, सदरहू काम म.ेसपु्रीम कीं पनीस देण्याबाबत शासन स्तरार्र कोणती कायवर्ाही 
करण्यात आली र्ा येत आहे, 
(४) नसल्यास, वर्लींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. अशोिराि चव्हाण (२०-०७-२०२०) : (१) हे खरे आहे. 
(२) मभर्ींिी-र्ािा-मनोर (क्ट्ज.पालघर) रस्त्यार्रील सापने र् पेननाका येथील पुलाींचे ७५ ्क्के 
काम पुणव झालेले आहे. सदरहू पुलाींच्या पोचमागावचा काही भाग र्नके्षिातून जात असल्यान े
र्नवर्भागाने हरकत घेतली आहे. त्यामुळे पुलाींची कामे पुणव होऊ शकली नाहीत. 
     मौजे ननगुिर्ािी, ता. गचपळून, क्ट्ज. रत्नागगरी येथील एकूण २२.६६ हेक््र पयावयी जममन 
र्न वर्भागास प्रकल्पास लागणा-या ११ हेक््र र्न जममनीच्या बदल्यात उपलब्ध करुन 
देण्यात आली असून रस्त्यासाठी आर्श्यक र्न जमीन सार्वजननक बाींधकाम वर्भागास 
हस्ताींतरीत करण्याबाबत कायवर्ाही सुरु आहे. पयावयी जममन हस्ताींतरणा नींतर र्न वर्भागाची 
जममन सार्वजननक बाींधकाम वर्भागाच्या ताब्यात ममळाल्यार्र उर्वररत काम े हाती घेण्यात 
येतील. 
     मभर्ींिी-र्ािा-मनोर या प्रकल्पाचे काम मे. सुवप्रम मनोर-र्ािा-मभर्ींिी इन्रास्िक्चर या 
कीं पनीस देण्यात आले होत.े तथावप, सदर कीं िा्दार रस्त्याची देखभाल र् दरुुस्ती 
व्यर्क्ट्स्थतपणे करीत नसल्याने ददनाींक ११.१०.२०१९ रोजी कीं िा्दारासमर्ेतचा करारनामा रद्द 
करण्यात आलेला आहे. 
(३) र् (४) प्रश्न उद्् ार्त नाही. 

___________ 
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अिोला (श्ज.अिोला) येथील मशिणी विमानिळ विस् िारीिरणाबाबि 
  

(३२)  ३५०३ (२१-०३-२०२०).   श्री.रणधीर सािरिर (अिोला पूिव) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) अकोला (क्ट्ज.अकोला) येथील मशर्णी वर्मानतळ वर्स् तारीकरणासाठी भुसींपादन 
मोबदल् याकरीता ७९ को्ी रुपयाींच्या नीधीच्या मागणीचा प्रस् तार् क्ट्जल् हा प्रशासनान ेमहाराष ि 
वर्मानतळ वर्कास प्रागधकरणामार्फव त शासनास सादर केला आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर प्रस् तार् शासन मान् यतेसाठी ददघवकाळापासून मींजुरीच् या प्रनतक्षेत आहे, हे 
ही खरे आहे काय, 
(३) असल् यास, सदर प्रस् तार्ाच्या अनुषींगान ेशासनस्तरार्र प्रस् तार् मींजूर करून ननधी उपलब् ध 
करून देण्याबाबत शासनान ेकोणती कायवर्ाही केली र्ा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल् यास, वर्लींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. उद्धि ठािरे (१०-०८-२०२०) : (१) (२) र् (३) अकोला (मशर्णी) वर्मानतळाच्या 
वर्स्तारीकरणासाठी सुमारे २२.२४ हे.आर. खाजगी जमीन सींपादनासाठी समुारे ९५.४८ को्ी  
ननधी उपलब्ध करुन देण्याबाबतचा प्रस्तार् महाराषि वर्मानतळ वर्कास कीं पनीकिून 
दद.१८.०९.२०१९ रोजी शासनास सादर करण्यात आला आहे. तथावप, सदर वर्मानतळाच्या 
वर्स्तारीकरणासाठी २२.२४ हे. आर भूसींपादनापूर्ी प्रथमत: त्याबाबतचा व्यर्हायवता अहर्ाल 
तयार करुन शासनास सादर करण्याच्या सूचना महाराषि वर्मानतळ वर्कास कीं पनीस देण्यात 
आलेल्या आहेत. 
(४) प्रश्न उद्् ार्त नाही. 

___________ 
  

भगूर (श्ज.नामशि) येथील रेल्िेच्या बोगद्याचे विस्िारीिरण िरणेबाबि 
  

(३३)  ३५५८ (२१-०३-२०२०).   श्रीमिी सरोज आहहरे (देिळाली) :   सन्माननीय सािवजतनि 
बाांधिाम (सािवजतनि उपक्रम िगळून) मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) नामशक क्ट्जल््यातील भगूर शहरात प्रर्शे करताना रेल्र्ेचा बोगदा छो्ा असल्यान े येथून 
र्ाहतुक करता येत नाही, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, नगरपामलकेलाही म्न माके् ह्वर्ण्याच्या सुचना देण्यात आल्या आहेत परींतू 
अद्यापही माके् ह्वर्ले जात नसल्याने बोगदा वर्स्तारीकरणाचे काम रखिले आहे, हे ही खरे 
आहे काय, 
(३) असल्यास, भगुर नगरपामलकेला शासनाने त्र्रीत आदेमशत करून शासनाकिून आलेला 
ननधीतून बोगद्याचे वर्स्तारीकरण करणेबाबत शासनाने कोणती कायवर्ाही केली र्ा करण्यात 
येत आहे, 
(४) नसल्यास, वर्लींबाची कारणे काय आहेत ? 
  



वर्.स. २ (28) 

श्री. अशोिराि चव्हाण (२२-०७-२०२०) : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) हे खरे नाही. 
(३) र् (४) वर्षयाींक्रकत भुयारी मागावसाठी सार्वजननक बाींधकाम वर्भागान ेरु.३.४२ को्ी ननधी 
रेल्र्े प्रशासनाकि े र्गव केला आहे र् सदर भुयारी मागावच े काम रेल्र्े प्रशासनामार्फव त हाती 
घेण्यात आले आहे 

___________ 
  

मोहदा िे िरांजी (िा.िेळापुर, श्ज.यििमाळ) येथील रस्त्याची झालेली दरुिस्था 
  

(३४)  ३६२० (२१-०३-२०२०).   डॉ.अशोि उईिे (राळेगाि) :   सन्माननीय सािवजतनि 
बाांधिाम (सािवजतनि उपक्रम िगळून) मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) मोहदा ते करींजी (ता.केळापुर, क्ट्ज.यर्तमाळ) येथील रस्त्याची मागील ब-याच र्षावपासुन 
कोणत्याच प्रकारची दरुूस्ती केली नसल्याने रस्त्यार्र जागोजागी खड्ि े पिुन रस्त्याची 
दरुर्स्था झाली असल्याच ेददनाींक २० जानेर्ारी, २०२० रोजी र्ा त्या सुमारास ननदशवनास आले 
आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर रस्ता हा राज्यमहामागव असल्याने रस्त्यार्र प्रर्ाशाींची र्दवळ असून 
रस्त्याला जागोजागी खड्ि ेपिल्यामुळे अपघात होण्याची शक्यता र्ाढली आहे, हे ही खरे आहे 
काय, 
(३) असल्यास, सदर राज्य महामागावच्या दरुूस्तीकरीता ननधी उपलब्ध करून दरुूस्ती 
करण्याबाबत शासनान ेकोणती कायवर्ाही केली र्ा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, वर्लींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. अशोिराि चव्हाण (३१-०७-२०२०) : (१) र् (२) पार्साळ्यातील पाण्यामळेु र् जि 
र्ाहतुकीमळेु २३.२० क्रक.मी. लाींबीपैकी   १४.०० क्रक.मी. लाींबीत रस्त्याचा पषृठभाग नादरुुस्त 
झाला आहे. तथावप, सदर रस्त्यार्रील खड्ि ेपॅचेसन ेभरण्यात आले आहेत. 
(३) र् (४) याबाबत ननधी, ननकष र् प्राधान्यिमाच्या अगधन राहुन सदर काम हाती घेण्यात 
येईल.  

___________ 
  

दौंड (श्ज.पुणे) िालकु्यािील बोरीबले येथ ेभुयारी मागव होणेबाबि 
  

(३५)  ३७०९ (१८-०३-२०२०).   श्री.राहूल िुल (दौंड) :   सन्माननीय सािवजतनि बाांधिाम 
(सािवजतनि उपक्रम िगळून) मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) दौंि (क्ट्ज.पुणे) तालुक्यातील बोरीबेल या दठकाणी भुयारी मागव (आर यु बी) करण्याबाबत र् 
याकररता ५ को्ी रुपयाींचा ननधी ममळणेबाबत मा.लोकप्रनतननधीींनी ददनाींक १९ ऑक््ोबर, २०१८ 
रोजी र्ा त्यासमुारास र् त्यापूर्ी देखील मागणी केली आहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, सदर दठकाणी भयुारी मागव (आर यु बी) होणेबाबत शासनाने कोणती कायवर्ाही 
केली र्ा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, वर्लींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. अशोिराि चव्हाण (२२-०७-२०२०) : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) र् (३) वर्षयाींक्रकत पुलाच ेकाम सार्वजननक बाींधकाम वर्भागाच ेधोरण ननकष, अग्रिम र् 
ननधी उपलब्धतेच्या मयावदा याींच्या अधीन राहून हाती घेण्याच ेननयोजन राहील. 

___________ 
  
भीमा (िा.दौंड,श्ज.पुणे) नदीिरील टािळी भीमा (दौंड) िे टािळी भीमा (मशरूर) पुल ि मौजे 

गार िे दौंड शहर या पलुाच्या प्रलांबबि मागणीबाबि 
  

(३६)  ३७१० (२०-०३-२०२०).   श्री.राहूल िुल (दौंड) :   सन्माननीय सािवजतनि बाांधिाम 
(सािवजतनि उपक्रम िगळून) मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) दौंि (क्ट्ज.पुणे) तालुक्यातील मौजे ्ाकळी भीमा र् मशरूर तालकु्यातील मौजे ्ाकळी भीमा 
या गार्ाींना जोिणाऱ्या पुलास मींजुरी ममळाली असून अद्याप ननधी उपलब्ध झाला नसल्यान े
कामाला सुरुर्ात झाली नाही, हे खरे आहे काय, 
(२) तसेच मौज ेगार र् पररसरातील नागररकाींना शजेारील श्ीगोंदा तालकु्यात र् त्यालगतच्या 
गार्ामध्ये जाण्यासाठी लाींबून जार्े लागत ेत्यामुळे मौज ेगार ते दौंि शहर या दरम्यान भीमा 
नदीर्र उड्िाण पूल बाींधणेबाबत स्थाननक लोकप्रतीननगधनी ददनाींक १९ ऑक््ोबर, २०१८ रोजी 
र्ा त्यासुमारास र् त्यापूर्ी देखील अनेक र्ळेा केलेली मागणी अद्याप प्रलींत्रबत आहे, हे ही खरे 
आहे काय, 
(३) असल्यास, भीमा नदीर्रील उड्िाण पुलास मींजुरी देणेबाबत मा. सार्वजननक मींिी याींनी 
आश्र्ासन ददले होत,े हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, सदर ्ाकळी मभमा पलुास रुपये १५ को्ी र् मौज ेगार त ेदौंि शहर या पलुास 
रुपये २५ को्ी ममळार्ेत अशी मागणीही केलेली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(५) असल्यास, सदरहु पुलाींकरीता ननधीची तरतूद करून पुल बाींधण्याबाबत शासनान ेकोणती 
कायवर्ाही केली र्ा करण्यात येत आहे, 
(६) नसल्यास, वर्लींबाची करणे काय आहेत ?  
  
श्री. अशोिराि चव्हाण (२२-०७-२०२०) : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) होय, हे खरे आहे. 
(३) होय, हे खरे आहे. 
(४) होय, हे खरे आहे. 
(५) र् (६) वर्षयाींक्रकत पुलाची काम ेसार्वजननक बाींधकाम वर्भागाचे धोरण, ननकष, र् ननधी 
मयावदा याींच्या उपलब्धतेच्या अधीन राहून हाती घेण्याचे ननयोजन राहील. 

___________ 
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अहमदनगर बाांधिाम विभागान ेिोट्यिधीची देयिे िायविारी  
अमभयांत्याच्या आदेशािरुन अदा िेल्याबाबि 

  

(३७)  ३७२० (०२-०४-२०२०).   डॉ.भारिी लव्हेिर (िसोिा), श्री.सुरेश (राजूमामा) भोळे 
(जळगाि शहर), श्री.राहूल िुल (दौंड), श्री.लहू िानड े(श्रीरामपूर) :   सन्माननीय सािवजतनि 
बाांधिाम (सािवजतनि उपक्रम िगळून) मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) रस्त्याींची गुणर्त्ता तपासण्यासाठी ठेकेदार र् बाींधकाम वर्भागाच्या अगधका-याींव्यनतररक्त 
स्र्तींि अमभयींता ननयुक्त करून अमभयींत्याच्या अहर्ालानींतरच ठेकेदाराला देयके अदा करार्ीत 
असे बींधनकारक असताना अहमदनगर बाींधकाम वर्भागाने कोट्यर्धीची देयके केर्ळ कायवकारी 
अमभयींत्याच्या आदेशार्रुन अदा केल्याचा प्रकार माहे जानेर्ारी, २०२० मध्ये र्ा त्यादरम्यान 
ननदशवनास आला आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, इम्प्रोव्हमें् ऑर्फ अमरापुर, पाथिी, किा, ममरजगार्, कजवत, मभगर्न, हायब्रीि 
अन्युइ्ी अींतगवत एनएसके ६८ या रस्त्याचे काम अहमदनगर सार्वजननक बाींधकाम 
वर्भागामार्फव त सुरू आहे, हे ही खरे आहे, 
(३) असल्यास, या रस्त्याच े काम सुरू केल्यानींतर स्र्तींि अमभयींता ननयुक्त न करताच 
रस्त्याच्या कामाची कोट्यर्धी रुपयाींची देयके अदा करण्यात आली आहेत, हे ही खरे आहे 
काय, 
(४) असल्यास, स्र्तींि अमभयींता ननयुक्त केला गेला नाही र् स्र्तींि अमभयींता ननर्तृ्त झाला 
नसल्यास सदर वर्भागाच े कायवकारी अमभयींता स्र्तः स्र्तींि अमभयींत्याची स्र्ाक्षरी करून 
ठेकेदाराला देयके अदा करू शकतात का, 
(५) असल्यास, या प्रकरणाची चौकशी करण्यात आली आहे काय, चौकशीत काय आढळून 
आले र् तद्नुसार सींबींधीत ठेकेदार र् अगधका-याींर्र कोणती कारर्ाई करण्यात आली र्ा येत 
आहे, 
(६) नसल्यास, वर्लींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. अशोिराि चव्हाण (११-०८-२०२०) : (१) अींशत: खरे आहे. 
     स्र्तींि अमभयींता ननयुक्तीच्या ननवर्देस प्रनतसाद न ममळाल्यामळेु तसेच, ननर्िणूक 
आदशव आचारसींदहतेमुळे स्र्तींि अमभयींता ननयुक्तीस वर्लींब झाल्यामुळे मुख्य अमभयींता, 
सार्वजननक बाींधकाम प्रादेमशक वर्भाग, नामशक र् अधीक्षक अमभयींता, सार्वजननक बाींधकाम 
मींिळ, अहमदनगर याींच ेआदेशानसुार कायवकारी अमभयींता,रोजगार हमी योजना, (कायव) वर्भाग, 
अहमदनगर याींनी देयके अदा केली आहेत. 
(२) सदरचे काम रोजगार हमी योजना (कायव) वर्भाग, अहमदनगर याींचेमार्फव त सुरू आहे. 
(३) र् (४) कायवकारी अमभयींता, रोजगार हमी योजना (कायव) वर्भाग, अहमदनगर याींनी स्र्तींि 
अमभयींता ननयुक्त होईपयतंच्या कालार्धीसाठी र्ररषठ कायावलयाच्या आदेशानसुार देयके अदा 
केली आहेत. सद्यक्ट्स्थतीत स्र्तींि अमभयींता कायवरत आहेत.  
(५) प्रश्न उद्् ार्त नाही. 
(६) प्रश्न उद्् ार्त नाही. 

___________ 
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गेिराई (श्ज.बीड) येथील रा.मा. ५० महारटािळी-उमापुर िे बागवपांपळगाि 
रस्िा दरुुस्िीच्या िामाबाबि 

  

(३८)  ३७६६ (२१-०३-२०२०).   श्री.लक्ष्मण पिार (गेिराई) :   सन्माननीय सािवजतनि 
बाांधिाम (सािवजतनि उपक्रम िगळून) मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) गेर्राई (क्ट्ज.बीि) रा.मा. ५० महार्ाकळी-उमापुर ते बागवपींपळगार् रस्ता दरुुस्तीच्या 
कामाला सन २०१८-१९ च्या अथवसींकल्पात मींजुरी ममळाली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर कामाच े े्ंिर श्ी गणेश कन्स्िक्शन याींना देण्यात आले आहे, हे ही खरे 
आहे काय, 
(३) असल्यास, श्ी गणेश कन्स्िक्शन याींना ददनाींक ६ जुन, २०१८ रोजी र्ा त्यासुमारास सदर 
कामाचा कायावरींभ आदेश देऊनही अद्यापपयतं प्रत्यक्षात कामाला सुरुर्ात झालेली नाही, हे ही 
खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, मा.लोकप्रनतननधीींनी कायवकारी अमभयींता, सा.बाीं. वर्भाग, बीि याींच्याकि े
र्ेळोर्ेळी श्ी गणेश कन्स्िक्शन याींच्यावर्रोधात लेखी तिार केली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(५) असल्यास, त्यानुषींगाने सदर प्रकरणी शासनाने कोणती कायवर्ाही केली र्ा करण्यात येत 
आहे, 
(६) नसल्यास, वर्लींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. अशोिराि चव्हाण (११-०८-२०२०) : (१) होय. हे खरे आहे. 
     प्रश्नाधीन रस्त्यार्रील २ कामाींना मींजुरी  ममळाली आहे. 
(२) होय. हे खरे आहे. 
(३) प्रश्नाधीन रस्त्याींच्या कामासींदभावत मा.लोकप्रनतननधीींची दद.०९ जान,े २०२० रोजीची तिार 
प्राप्त झाली आहे. सदरील तिारीतील उल्लेणखत रस्त्याींच्या कामास सुरर्ात करण्यात आली  
होती. तथावप कोक्ट्व्हि-१९ लॉकिाऊन मुळे सद्यक्ट्स्थतीत काम बींद आहे.  
(४) होय. हे खरे आहे. 
(५) ननवर्दा अ्ी / शतीनुसर कामाची प्रगती  न राखल्याबद्दल कीं िा्दारार्र दींिात्मक कारर्ाई 
करण्यात आली आहे. 
(६) प्रश्न उद्् ार्त नाही. 

___________ 
  

रायगड, रत्नाधगरी श्जल््याला जोडणा-या आांबेि पलुािरील िाहििू बांद असल्याबाबि 
  

(३९)  ३७८२ (२०-०३-२०२०).   श्री.महेंद्र दळिी (अमलबाग), श्री.भरिशेठ गोगािले (महाड) :  
सन्माननीय सािवजतनि बाांधिाम (सािवजतनि उपक्रम िगळून) मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
  

(१) रायगि, रत्नागगरी क्ट्जल््याला जोिणा-या आींबेत पलुाच्या दरुुस्तीचे काम सुरु असल्यान े
पुलार्रील र्ाहतूक बींद करण्यात आली आहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, पुल र्ाहतूकीस बींद ठेर्ण्यात आल्यान ेपररक्षाथी वर्द्यार्थयांची मोठ्या प्रमाणात 
गैरसाय होणार असल्याने र्ाहतूकीची पयावयी व्यर्स्था करण्याची मागणी पररसरातील 
नागररकाींनी सींबींगधत अगधका-याींकि े माहे जानेर्ारी २०२० च्या दसु-या आठर्ड्यात र्ा 
त्यादरम्यान केली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, पुल बींद ठेर्ण्यात येणा-या कालार्धीत र्ाहतूकीस पयावयी व्यर्स्था 
करण्याबाबत शासनान ेकोणती कायवर्ाही केली र्ा करण्यात येत आहे,  
(४) नसल्यास, वर्लींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. अशोिराि चव्हाण (२१-०८-२०२०) : (१) अींशत: खरे आहे. 
     पलुार्रील अर्जि र्ाहतकु बींद केली आहे, परींतु कार, जीप, दचुाकी र्हान,े ऑ्ोररक्षा इ. 
र्ाहनाींची र्ाहतकु सद्यक्ट्स्थतीत चालू आहे.  
(२) होय. 
     पररसरातील नागरीकाींनी पयावयी व्यर्स्था करणेबाबत मागणी केली आहे.  
(३) आगामी काळात पुलाच्या पेिस््ल दरुुस्ती र् बअेररींग बदलणेसाठी पुलार्रील सर्व प्रकारची 
र्ाहतुक सुमारे तीन मदहन्यासाठी बींद ठेर्ार्ी लागणार आहे.  या कालार्धीत पयावयी व्यर्स्था 
म्हणुन महाराषि मेरी ्ाईम बोिावच्या सहकायावन ेजल र्ाहतुक सेर्ा सुरु करणे प्रस्तार्ीत आहे. 
यासाठी आर्श्यक असलेला रु. ७९.०७ लक्ष ननधी शासना किुन मींजुर करणेत आलेला असुन, 
सदर ननधी महाराषि मेरी ्ाईम बोिावकि े र्गव केलेला आहे. महाराषि मेरी ्ाईम बोिावकिुन 
जलर्ाहतुक सेर्ा सुरु करणेसाठी आर्श्यक असलेल्या जेट्टीचे बाींधकाम करण्याबाबत कायवर्ाही 
सुरु आहे. जेट्टीचे बाींधकाम पुणव झाल्यानींतर जलर्ाहतुक सेर्ा सुरु करुनच पुलाचे उर्वररत 
दरुुस्तीचे काम पुलार्रील सर्व प्रकारची र्ाहतुक बींद केल्यानींतर करण्याचे प्रस्तार्ीत आहे. 
(४) लागू नाही. 

___________ 
  

िरमाळा (श्ज.सोलापूर) ि इांदापूर (श्ज.पुणे) या दोन िालुक्याांना  
जोडण्यासाठी पुल बाांधण्याबाबि 

  

(४०)  ४०४६ (१६-०३-२०२०).   श्री.राम सािपुि े (माळमशरस) :   सन्माननीय सािवजतनि 
बाांधिाम (सािवजतनि उपक्रम िगळून) मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) करमाळा (क्ट्ज.सोलापूर) र् इींदापूर (क्ट्ज.पुणे) या दोन तालुक्याींना जोिण्यासाठी समुारे १२० 
क्रकलोमी्र अींतराचा र्ळसा घालार्ा लागतो, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उजनी धरण ननममवतीमुळे सोलापूर र् पुणे क्ट्जल््यातील गार् े एकमेकाींपासून 
दरुार्ली गेल्याचे ददसून येत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उजनी धरणाच्या जलाशयार्र दोन क्रकलोमी्रचा पलू बाींधणेचा प्रस्तार् शासन 
स्तरार्र प्रलींत्रबत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, उजनी धरणातून वर्ना परर्ाना लााँचमधून र्ाहतूक सुरु असून सदर दठकाणच्या 
नागररकाींना अनेक सखु सोयीींपासनू र्ींगचत रहार् ेलागत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
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(५) असल्यास, शासन स्तरार्र याबाबत कोणती उपाययोजना करण्यात येणार र्ा येत आहे, 
(६) नसल्यास, वर्लींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. अशोिराि चव्हाण (१६-०७-२०२०) : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) होय, हे खरे आहे. प्रश्नाींकीत कुगाींर्, ता. करमाळा र् कळाशी, ता. इींदापूर या दोन गार्ाींना 
भीमा नदीने वर्भाजले आहे. उजणी धरणाच्या ननममवतीनींतर पाण्याच्या रु्फगर्ट्यामळेु या दोन 
तालुक्यातील गार्े दरुार्ली  आहेत. 
(३) हे खरे नाही. कुगाींर्, ता. करमाळा र् कळाशी, ता.इींदापूर या दोन गार्ाींना जोिणारा रस्ता 
योजनेत नाही. तसेच सद्य:क्ट्स्थतीत या दोन गार्ाीं दरम्यान २ क्रक.मी. लाींबीचा पुल बाींधण्याचा 
कोणताही प्रस्तार् नाही. 
(४) र् (५) होय, हे खरे आहे.जलसींपदा वर्भाग याींच्या अहर्ालानुसार उजनी जलाशयामध्ये 
काही दठकाणी वर्ना परर्ाना खाजगी लााँच द्र्ारे र्ाहतूक सरुु आहे. तथावप सींबींगधताींना 
र्ेळोर्ेळी नो्ीसा ददल्या असून याबाबत स्थाननक पोलीस स््ेशनकि ेगुन्हा दाखल करण्याबाबत 
पिव्यर्हार जलसींपदा वर्भागाकिून करण्यात आला आहे. 
(६) प्रश्न उद्् ार्त नाही. 

___________ 
  

आजरा-पोळगाि-एरांडोळ (िा.आजरा, श्ज.िोल्हापुर) येथील रस्त्याच्या 
दिुर्फाव असलेल्या बाजूपट्टय्ा ितिग्रस्ि झाल्याबाबि 

  

(४१)  ४३१४ (१८-०३-२०२०).   श्री.प्रिाश आबबटिर (राधानगरी) :   सन्माननीय सािवजतनि 
बाांधिाम (सािवजतनि उपक्रम िगळून) मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) आजरा-पोळगार्-एरींिोळ (ता.आजरा, क्ट्ज.कोल्हापुर) येथील रस्त्याच्या दतुर्फाव असणाऱ्या 
बाजूपट्टया क्षनतग्रस्त झाल्या असुन दतुर्फाव धोकादायक असणारी झाि े तोिण्याची मागणी 
स्थाननक ग्रामस्थाींनी सार्वजननक बाींधकाम वर्भागाकि े लेखी ननर्ेदनाव्दारे केली आहे, हे खरे 
आहे काय, 
(२) असल्यास, याबाबत शासनान ेकोणती कायवर्ाही केली आहे र् सदर रस्त्याच्या बाजूपट्टय्ा 
नव्याने करणेबाबत कोणती उपाययोजना केली र्ा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, वर्लींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. अशोिराि चव्हाण (१८-०८-२०२०) : (१) होय, हे खरे आहे. स्थाननक ग्रामस्थाींनी केलेले 
दद.२१/११/२०१९ रोजीचे ननर्ेदन वर्भागास प्राप्त झाले आहे. 
(२) वर्षयाींकीत रस्त्याच्या लाींबीमध्ये द्वर्र्ावषवक देखभाल दरुुस्ती अींतगवत रस्त्याच्या एकुण 
११.४५ क्रक.मी. लाींबीतील  बाजूपट्टयाींच ेदरुुस्ती काम पुणव झाले आहे. तसेच रस्त्याच्या दतुर्फाव 
असणाऱ्या धोकादायक झािाींच्या र्फाींद्या र् झिुपाींची सर्फाई करण्यात आली आहे. 
सद्य:क्ट्स्थतीत रस्त्यार्रील र्ाहतकू सुरळीत सुरु आहे. 
(३) प्रश्न उद्् ार्त नाही. 

___________ 
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घाटबोरी िे मेहिर (श्ज.बुलढाणा) या रस्त्याांची मोठ्या प्रमाणाि दरुिस्था झाल्याबाबि 
  

(४२)  ४६९५ (०२-०४-२०२०).   श्री.सांजय रायमुलिर (मेहिर) :   सन्माननीय सािवजतनि 
बाांधिाम (सािवजतनि उपक्रम िगळून) मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) घा्बोरी त े मेहकर हा रस्ता मेहकर (क्ट्ज.बुलढाणा) तालुक्यातील अींजनी बु., आींधुर्ि, 
लोणीगर्ळी, र्रुि, घा्बोरी, े्ंभूरखेि, र्ागदेर् अशा सात गार्ाींना जोिणारा रस्ता असून या 
रस्त्याींची दरुर्स्था झाल्याचे माहे जानेर्ारी, २०२० मध्ये र्ा त्या दरम्यान ननदशवनास आले 
आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदरील रस्त्याींची दरुुस्ती करण्याबाबत शासनाने कोणती कायवर्ाही केली र्ा 
करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, वर्लींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. अशोिराि चव्हाण (३१-०७-२०२०) : (१) अींशत: खरे आहे.  
     घा्बोरी त े मेहकर या रस्त्याच्या एकूण  लाींबीपैकी ५.०० क्रक.मी. लाींबीर्रुन 
बाींधकामासाठी लागणारे गौण खणणज र् बाींधकाम सादहत्याच्या अनत जि र्ाहनाींच्या मोठ्या 
प्रमाणातील र्ाहतूकीमुळे या लाींबीमध्ये रस्ते पषृठभाग र्ारींर्ार क्षनतग्रस्त होत आहे.   
(२) सद्य:क्ट्स्थतीत िाींबरी पषृठभागार्रील खड्ि ेभरण्यात आले असून, रस्ता र्ाहतुकीस योग्य 
ठेर्ण्यात आला आहे. 
(३) प्रश्न उद्् ार्त नाही. 

___________ 
  

िळिण (श्ज.नामशि) िालुक्यािील अनिे रस्त्याांची झालेली दरूिस्था 
  

(४३)  ५०३९ (२१-०३-२०२०).   श्री.तनिीन अजुवन (ए.टी.) पिार (िळिण) : सन्माननीय 
सािवजतनि बाांधिाम (सािवजतनि उपक्रम िगळून) मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय:- 
(१)  कळर्ण (क्ट्ज.नामशक) तालुक्यातील हतगि मागे दळर््, कनाशी क्रकीं र्ा बोरगाींर् मागे 
णखराि र् मभतींबारी या मागावन े र्णीकि े तर र्णीकिून सापुताराकि े या मागावर्रुन अर्जि 
र्ाहने धार्त असल्याने या रस्त्याींची अत्यींत दरुर्स्था झाल्याच ेमाहे जानेर्ारी, २०२० मध्ये र्ा 
त्यादरम्यान ननदशवनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त अर्जि र्ाहने सुरगाणा तालुक्यातील उींबरपािा मशर्ारात असलेल्या 
प्रादेमशक पररर्हन अगधकारी याींचा आर्ीओ चेकपोस्् नाका चुकवर्ण्याकररता गुजरात 
राज्यातून हतगि मागे दळर््, कनाशी क्रकीं र्ा बोरगाींर् मागे णखराि र् मभतींबारी या मागावन े
र्णीकि ेतर र्णीकिून सापतुारा या मागावन ेजात असतात, हे ही खरे आहे काय,  
(३) असल्यास, याबाबत शासनान ेचौकशी केली आहे काय, त्यात काय आढळून आले र् 
तद्नुसार सदर मागावची दरुुस्ती करण्याबाबत र् अर्जि र्ाहनाींर्र कारर्ाई करणेबाबत शासन 
स्तरार्र कोणती कायवर्ाही करण्यात आली आहे र्ा येत आहे, 
(४) नसल्यास, वर्लींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. अशोिराि चव्हाण (११-०८-२०२०) : (१)होय. हे खरे आहे. 
(२) होय. हे खरे आहे. 
(३) प्रश्नाधीन रस्त्यार्रील लाींबीत सन २०१८-१९ मध्ये मजबुतीकरणाची र् पुनव:बाींधणीची काम े
करण्यात आली असून रस्ता सुक्ट्स्थतीत आहे. अर्घि र्ाहतुकीमुळे काही दठकाणी पिलेले खड्ि े
पार्साळयानींतर सींबींगधत ठेकेदाराकिून भरुन घेण्यात आले आहेत. अर्जि र्ाहतुकीबाबत 
प्रादेमशक पररर्हन अगधकारी,नामशक याींचेमार्फव त सीमा तपासणी नाका, उप प्रादेमशक पररर्हन 
कायावलय,मालेगार् याींना कायवर्ाही करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. सद्यक्ट्स्थतीत 
रस्त्यार्रील र्ाहतुक सुरळीत सुरु आहे. 
(४) प्रश्न उद्् ार्त नाही. 

___________ 
  

िळिण (श्ज.नामशि) शहरािील मुख्य रस्त्याची अत्यांि दरुिस्था झाल्याबाबि 
  

(४४)  ५०५१ (२१-०३-२०२०).   श्री.तनिीन अजुवन (ए.टी.) पिार (िळिण) :   सन्माननीय 
सािवजतनि बाांधिाम (सािवजतनि उपक्रम िगळून) मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय:- 
  

(१) कळर्ण (क्ट्ज.नामशक) शहरातील मुख्य रस्त्याची अत्यींत दरुर्स्था झाल्याच ेमाहे जानेर्ारी, 
२०२० मध्ये र्ा त्या दरम्यान ननदशवनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर मुख्य रस्त्याींर्र जागोजागी खड्ि े पिलेले असनू रस्त्याची दरुुस्ती 
करण्यात येत े परींतु पाऊस पिल्यानींतर मुरुम र् खिी ्ाकलेल्या दठकाणी पुन्हा खड्ि े र् 
गचखल तयार होतो, हे खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, याबाबत शासनान ेपाहणी केली आहे काय, त्यात काय आढळून आले, 
र् तद्नुसार सदर रस्त्याींची  दरुुस्ती करणेबाबत शासन स्तरार्र कोणती कायवर्ाही करण्यात 
आली र्ा येत आहे, 
(४) तसेच रस्त्याच्या कामाकररता क्रकती ननधीची तरतूद करण्यात आली र्ा येत आहे, 
(५) नसल्यास, वर्लींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. अशोिराि चव्हाण (११-०८-२०२०) : (१), (२) र् (३) अींशत: खरे आहे. 
     प्रश्नाधीन कळर्ण शहरातनू राज्यमागव-२२ र् राज्यमागव-२७ ची लाींबी जात असून या 
लाींबीतील खड्ि ेकीं िा्दारामार्फव त भरण्यात आले आहेत र् रस्ता र्ाहतुकीसाठी सुक्ट्स्थतीत आहे. 
(४) राज्यमागव-२२ र्रील रस्ते सधुारणा कामासाठी सन २०१९-२० मध्ये रू. २२.४२ लक्ष इतक्या 
रकमेची तरतूद उपलब्ध आहे. तसेच राज्यमागव-२७ र्रील प्रश्नाधीन लाींबी हायब्रीि ॲन्युई्ी 
कायविमाींतगवत रस्त्याच्या मींजूर कामामध्ये अींतभूवत असनू या रस्त्याच्या कामासाठी सन २०१९ 
मध्ये रू. ४७.६१ को्ी इतक्या रकमेची तरतूद उपलब्ध आहे र् कीं िा्दाराने स्र्खचावन ेखड्ि े
भरण्याचे काम करार्याच ेआहे. 
(५) प्रश्न उद्् ार्त नाही. 

___________ 
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मुांबई-नागपूर समधृ्दी एक्सप्रसे मागावचा शासनाने घेिलेला आढािा 
  

(४५)  ५१९६ (२१-०३-२०२०).   श्री.सदा सरिणिर (माहहम) :   सन्माननीय सािवजतनि 
बाांधिाम (सािवजतनि उपक्रम) मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१)  मुींबई-नागपूर समधृ्दी एक्सप्रेस महामागावच्या प्रस्तार्ाचा वर्द्यमान शासनान ेददनाींक १२ 
डिसेंबर, २०१९ रोजी र्ा त्या समुारास आढार्ा घेतला, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर महामागावची लाींबी क्रकती क्रकलोमी्र आहे, 
(३) असल्यास, सदर महामागावचा एकूण अींदाजीत खचव क्रकती को्ी रुपयाींचा असणार आहे, 
(४) असल्यास, मुींबई-नागपूर समधृ्दी महामागावला दहींद ु ह्रदय सम्रा् बाळासाहेब ठाकरे याींच े
नार् देण्याच्या प्रस्तार्ाला शासनाने मींजूरी ददली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(५) असल्यास, सदर मुींबई-नागपूर समधृ्दी महामागावच्या कामाच्या प्रगतीची सद्यक्ट्स्थती काय 
आहे, 
(६) नसल्यास, वर्लींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. एिनाथ मशांदे (०२-०७-२०२०) : (१) हे खरे आहे.  
(२) सदर महामागावची एकूण लाींबी ७०१.३६ क्रकमी आहे. 
(३) सदर महामागावचा एकूण अींदाजीत खचव रू. ५५३३५.३२ को्ी असणार आहे. 
(४) होय. सदर महामागावस दद.२० डिसेंबर, २०१९ रोजीच्या शासन ननणवयाद्र्ारे दहींद ुहृदयसम्रा् 
बाळासाहेब ठाकरे महाराषि समधृ्दी महामागव असे नामागधकरण करण्यात आले आहे.   
(५) सदर काम प्रगतीपथार्र असून  मे, २०२० अखेर सरासरी २४.४४ ्क्के आगथ वक प्रगती 
साध्य झाली आहे. 
(६) प्रश्न उद्् ार्त नाही. 

___________ 
  

पुणे श्जल््यािील धमावदाय रुग्णालयाांमध्ये रात्रीच्या िळेी रुग्ण  
सांपिव  अधधिारी (पीआरओ) उपश्स्थि राहि नसल्याबाबि 

  

(४६)  ५२७६ (१६-०३-२०२०).   श्री.अशोि पिार (मशरुर), श्री.हदलीप मोहहिे-पाटील (खेड 
आळांदी), श्री.सुतनल शेळिे (मािळ), श्री.तनलेश लांिे (पारनेर) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) पुणे क्ट्जल््यातील धमावदाय रुग्णालयाींमध्ये गरीब र् ननधवन रुग्णाींना सर्लती देण्यासाठी 
१० ्क्के राखीर् खा्ा सर्लत योजना सुरु आहे, हे खरे आहे काय, 
(२)  असल्यास, अशा रुग्णालयाींमध्ये रािीच्या र्ेळी गरीब ननधवन रुग्ण दाखल केल्यानींतर 
पैशाींची अिचण आल्यास रािीच्या र्ळेी रुग्ण सींपकव  अगधकारी उपक्ट्स्थत नसल्याने 
त्याींच्याकिूनच डिपॉझी् भरुन घेतले जात,े हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, रुग्णाला डिस्चाजव सायींकाळी उमशरा र् रवर्र्ारी देण्याचे प्रमाण जास्त 
असल्यान ेरुग्ण सींपकव  अगधकारी याींच्याशी सींपकव  होत नसल्याने बहुताींशी रुग्णाींचे त्रबल मार्फ 
होण्याच ेप्रमाण कमी आहे, हे ही खरे आहे काय, 
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(४) असल्यास, गरीब रुग्णाींर्र १० ्क्के राखीर् खा्ा सर्लत योजनेतून होणारे उपचाराच े 
रुग्ण ओळखण्यासाठी खा्ाींर्र र्गेळी खूण असार्ी तसेच रुग्ण रािीच्या र्ळेी आल्यानींतर 
त्याींच्या सुवर्धेसाठी रुग्ण सींपकव  अगधकारी  उपक्ट्स्थत राहण्याबाबत शासनाकिून कोणती 
कायवर्ाही केली र्ा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, वर्लींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. उद्धि ठािरे (२०-०८-२०२०) : (१) होय. 
(२) नाही, हे खरे नाही. 
(३) नाही, ही खरे नाही. 
(४) मा.उच्च न्यायालय, मुींबई याींनी लागू केलेल्या योजनेनसुार सदर खा्ा आरक्षक्षत 
असलेबाबत स्पष्पणे नमुद केले आहे. तसेच, प्रत्येक रुग्णालयात रािी उशीरा र् सुट्टीच्या 
ददर्शीही योजनेची अींमजबजार्णी करणेबाबत जबाबदार व्यक्ट्क्तकि े जबाबदारी  ददलेली 
 असत.े 
(५) प्रश्न उद्् ार्त नाही.  

___________ 
  
िुळजापुर (िा.िुळजापुर, श्ज.उस्मानाबाद) येथील उपश्जल् हा रुग् णालयाच्या नविन इमारिीबाबि 
  

(४७)  ५४४० (२१-०३-२०२०).   श्री.राणाजगजीिमसांह पाटील (िुळजापूर) : सन्माननीय 
सािवजतनि बाांधिाम (सािवजतनि उपक्रम िगळून) मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय:- 
  

(१) तुळजापुर (ता.तुळजापुर, क्ट्ज.उस्मानाबाद) येथील रुग् णाींची सींख् या पाहता तेथील ३० 
खा्ाींच् या ग्रामीण रुग् णालयाचे रुपाींतर १०० खा्ाींच् या उपक्ट्जल् हा रुग् णालयात केलेले असून सन 
२०११ मध् ये लाखो रुपये खचव करुन जुन् या रुग् णालयाजर्ळच नवर्न र्ास् त ुउभारण् यात आलेली 
आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदरहू इमारती मधील शस्िक्रिया वर्भागाच् या दोन् ही मभींतीस ति ेगेलेले आहेत 
र् त् याबाबत तेथील तत् कालीन र्ैद्यकीय अगधक्षक श्ी.धनींजय चाकुरकर याींनी सा.बाीं. वर्भागास 
याबाबत लेखी पिाद्र्ारे कळवर्ले होते, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, त् यार्र सा.बाीं. वर्भागामारं्फत केर्ळ तात्पुरती कायवर्ाही केली आहे, हे ही खरे 
आहे काय, 
(४) असल्यास, सदरहू इमारतीला पार्साळ्यामध् ये गळती लागत,े हे ही खरे आहे काय, 
(५) असल् यास, शासनाने याबाबत चौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय आढळून आले र् 
तद्नुसार शासनाने कोणती कायवर्ाही केली र्ा करण्यात यार्,े 
(६) नसल्यास, वर्लींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. अशोिराि चव्हाण (११-०८-२०२०) : (१) हे खरे आहे. 
(२) अींशत: खरे आहे.  
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    याबाबत र्ैद्यकीय अधीक्षक याींनी लेखी पिान्र्ये कळवर्ले आहे हे खरे आहे. तथावप 
दोन्ही मभींतीस ति ेगेले हे खरे नाही. 
(३) खरे नाही. 
     वर्भागामार्फव त दरुुस्ती करण्यात आली आहे.  
(४) अींशत: खरे आहे. 
     इमारतीमधील Expansion joint च्या दठकाणी काही प्रमाणात गळती होत ेहे खरे आहे. 
(५) सदर प्रकरणी गळती प्रनतबींधक उपाययोजना करुन पररसर स्र्च्छतेसह  काम ेपूणव झाली 
आहेत.  
(६) प्रश्न उद्् ार्त नाही. 

___________ 
  

पुरांदर िालुक्याि (श्ज.पुणे) अतििषृ्ट्टीमुळे ि-हा नदीिरील पुल िाहून गेल्याबाबि 
  

(४८)  ५६०२ (२१-०३-२०२०).   श्री.सांजय जगिाप (पुरांदर), श्री.सांग्राम थोपटे (भोर) :   
सन्माननीय सािवजतनि बाांधिाम (सािवजतनि उपक्रम िगळून) मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
(१) पुरींदर तालुक्यात (क्ट्ज.पुणे) माहे सप् े्ंबर, २०१९ मध्ये र्ा त्यादरम्यान झालेल्या 
अनतर्षृ्ीमुळे क-हा नदीर्र असणारे पुल र्ाहून गेल्यामुळे र्ाहतकूीची समस्या ननमावण झाली 
आहे हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, यासींदभावत चौकशी केली आहे, त्यात काय आढळून आले र् तद्नसुार सदर 
पुलाींची दरुुस्ती करण्याबाबत शासनाने कोणती कायवर्ाही केली र्ा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, वर्लींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. अशोिराि चव्हाण (११-०८-२०२०) : (१) होय, हे अींशत: खरे आहे.  
     प्रश्नाींकीत पुरींदर तालुक्यातील क-हा नदी परीसरात दद. २५ सप् े्ंबर, २०१९ रोजी 
अनतर्षृ्ी र् ढगरु्फ्ी झाल्यामुळे १.२५ क्युसेक्स ने पाणी कऱ्हा नदीत सोिल्याने जेजुरी नाझरे 
वपींपरी प्रक्ट्जमा ६४ र्रील पूल र् स्लर्ािी  वपींगोरी पाींिशे्र्र प्रक्ट्जमा १३४ र्रील एक  नळकाींिी 
पूल हे  र्ाहून गेले नसून या पुलाींच्या पोचमागावच े भरार् पुणवपणे र्ाहून गेले त्यामुळे या 
रस्त्यार्रील र्ाहतुक बींद ठेर्ण्यात आली आहे. 
(२) पूरहानी कायविमाअींतगवत सदर पुलाच्या पोचमागावच े दरुुस्ती काम मींजूर असून कामाची 
ननवर्दा प्रिीया पुणव झाली आहे. सद्य:क्ट्स्थतीत काम प्रगतीत असून जून २०२० पयतं पुणव 
करण्याचे ननयोजन आहे. 
(३) प्रश्न उद्् ार्त नाही. 

___________ 
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आिी (श्ज.िधाव) येथील रस्त्याांची झालेली दरुिस्था  

  

(४९)  ५८६५ (२१-०३-२०२०).   श्री.दादाराि िेचे (आिी) :   सन्माननीय सािवजतनि बाांधिाम 
(सािवजतनि उपक्रम िगळून) मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) र्धाव क्ट्जल््यातील आर्ी वर्धानसभा मतदार सींघातील रस्त्याींची अती महत्र्ाची कामे मींजूर 
करण्याबाबत पिाद्र्ारे मागणी करण्यात आली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, आर्ी वर्धानसभा मतदार सींघातील पिामध्ये नमूद केलेल्या रस्त्याींची दरूर्स्था 
झाली असून चालणे सुध्दा कठीण झाले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, याबाबत चौकशी करून सदरहू रस्त्याींकररता ननधी उपलब्ध करून देऊन दरुुस्ती 
करण्याबाबत शासनान ेकोणती कायवर्ाही केली र्ा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, वर्लींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. अशोिराि चव्हाण (३१-०७-२०२०) : (१) होय. हे खरे आहे. 
(२) हे खरे नाही. पिात नमूद सार्वजननक बाींधकाम वर्भागाच्या रस्त्याींची  देखभाल र् दरुुस्ती 
करण्यात येत असून सद्यक्ट्स्थतीत या रस्त्याींर्रून र्ाहतकू सुरमळतपणे सुरू आहे.  
(३) र् (४) सदर रस्त्याींची काम ेननधी, ननकष र् प्राधान्यिमाच्या अधीन राहून हाती घेण्यात 
येतील. 

___________ 
  

भोर, िेल्हे, मुळशी (श्ज.पुणे) िालकु्यािील सिव शासिीय  
िायावलये एिाच इमारिीि आणण्याबाबि 

  

(५०)  ५९९७ (२०-०३-२०२०).   श्री.सांग्राम थोपटे (भोर), श्री.अममन पटेल (मुांबादेिी), िुमारी 
प्रणणिी मशांदे (सोलापूर शहर मध्य), श्री.सांजय जगिाप (पुरांदर), श्रीमिी सुलभा खोडिे 
(अमराििी), श्री.बळिांि िानखड े(दयावपूर), श्री.हहरामण खोसिर (इगिपूरी), श्री.वििास ठािरे 
(नागपूर पश्श्चम), श्री.सुरेश िरपुडिर (पाथरी) :   सन्माननीय सािवजतनि बाांधिाम 
(सािवजतनि उपक्रम िगळून) मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) भोर, र्ेल्हे, मुळशी (क्ट्ज.पुणे) तालुक्यातील सर्व शासकीय कायावलये एकाच इमारतीत सुरु 
करण्याकररता मा.स्थाननक लोकप्रनतननधीींना मा. महसलू मींिी याींना ददनाींक २२ जानेर्ारी, 
२०२० रोजी र्ा त्या सुमारास लेखी पि ददले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, या पिार्र ननणवय घेऊन र् ननधीची तरतूद करुन सदर तालुक्यातील सर्व 
शासकीय कायावलये एकाच इमारतीत आणण्याबाबत शासनान े कोणती कायवर्ाही केली र्ा 
करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, वर्लींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. अशोिराि चव्हाण (२२-०७-२०२०) : (१) हे खरे आहे. 
(२) भोर र् र्ेल्हे, या दोन तालकु्यात प्रशासकीय इमारत बाींधकामास दद.२७.०२.२०२० रोजी 
दोन स्र्तींि आदेशान्र्ये प्रशासकीय मान्यता प्रदान करण्याींत आली असून सदर कामाींचा चाल ू
आगथवक र्षावच्या अथवसींकल्पात समार्ेशही करण्यात आला आहे. 
     मुळशी तालुक्यात तहमसलदार कायावलय इमारत प्रस्तावर्त असनू सदर इमारत 
बाींधकामाच े अींदाजपिक तयार करुन महसूल वर्भागाकि े प्रशासकीय मान्यतेस्तर् सादर 
करण्यात आले आहे. 
(३) प्रश्न उद्् ार्त नाही. 

___________ 
  
  
विधान भिन :   राजेन्द्र भागिि 
मुांबई.   सधचि, 

महाराष्ट्र विधानसभा. 
__________________________________________________________________ 

मुद्रणपूर्व सर्व प्रक्रिया महाराषि वर्धानमींिळ सगचर्ालयाच्या सींगणक यींिणेर्र 
मुद्रण: शासकीय मध्यर्ती मुद्रणालय, मुींबई. 


