
अताराांकित प्रश्नोत्तराांची ३३० वी यादी 

 
महाराष्ट्र ववधानसभा 

  

ततसरे अधधवेशन, २०१७ 
___________ 

  

अताराांकित प्रश्नोत्तराांची यादी 
  

प्रश्नाांची एिूण सांख्या - ५० 
___________ 

 

शशरोळ (जि.िोल् हापूरूर  तालुक् यातील तला   प्रत्यक्ष पूराहणी न िरता  
पूरीि पूराहणीच्या चुिीची नोंद िरत असल् याबाबत 

 

(१   १२८७५ (०४-०१-२०१५ .   श्री.उल्हास पूराटील (शशरोळ  :   सन्माननीय महसूल मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज् यात पीक पा याची पाी ी दिनाींक १५ सप् ्ेंबर पर पवी कर कराी ी तसतच तलाांयाींनी ाततात 
स् ी तः  ाानन ् या ् या ७ /१२ पत्रकी पपकपाी ीच् या सिराखाली नद ि कराी ी, असा नन णय 
आीत, ीत खरत आीत काय, 
(२) असल् यास, शारोळ तालुक् यातील ि.ाोकोल् ीापवरत तला च चाी मीम यत बर पसवनच ७/१२ पत्रकी 
पीक पाी ीची नद ि करत असल् यानत चकुीच् या पीकपाी ी नद िी ीोनन ाततकऱ याींना आिकणक 
भुिंम बर पसत असल् याचत माीत ाानती ारी, २०१५ च्या ाती ्च् या सप्ताीात ननिाणनास आलत, ीत खरत 
आीत काय, 
(३) असल् यास, ाासनानत याची चौकाी कत ली आीत काय, चौकाीचत ननष कर्षण काय आीतत ी  
् यानुर्षींगानत पुढत को ् या ापाययोाना कत ल् या आीतत तसतच याबर पाबर पतची सयःयः .स्कती काय    
आीत ? 
 
श्री. चांद्रिाांत पूराटील (०६-०७-२०१७  : ि१त ी  ि२त मीाराषर ामीन मीसवल अििकार अशभलतख 
आण  नद िी ह्या ितयार कर त ी  सु.स्कतीत  ती  तत ननयम १९७१ मिील ननयम २९ ी  ३० 
अन्ी यत खरीप पीक पाी ीचा कालाी िी १५ सप् े्ंबर पर तत १५ ऑक््द बर पर असा असवन सिर 
कालाी िीमयत सींबर पींिित तला च याींनी प्र्यक्ष  ातताी र ााी वन ी  पपकाची पीा ी कुनन ७/१२ 
पत्रकी पपकाींची नद ि कराी ी अाा सवचना आीततो 

तीशसलिार शारोळ कायाणलयातील ीक्कनद ि िप्तराचत सन २०१५ मिील ाानती ारी तत 
माचण अखतरचत कायणपी ी र ाची पमताळ ी सींबर पींििताींमार्ण त कत ली असता चुकीच्या पीक पाी ीच्या 
नद िी मळुत ाततकऱयाींना आिकणक भुिंम ीोत असलतबर पाबर पत को ताीी ताार अाण प्राप्त ्ाल्याचत 
ननिाणनास आलतलत नाीीो 
(३) प्रश्न ायः् ाी त नाीीो 

___________ 
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वसांतदादा पूराटील प्रततष्ट्  ान अततकरक् त ए..एस.यय. (FSI) वापूररीत असल्याबाबत 
  

(२   १३९९१ (०७-०४-२०१५ .   श्री.सांिय िेळिर ( ाणे  :   सन्माननीय महसूल मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 

(१) कोक  पी भागीय आयुक् त ीत प्रनती ािी अस ा-या मुींबर पई ाच् च न् यायालयाच् या यािचका 
ामाींक २४६९ /२०११ म यत माननीय न् यायालयानत आिता  दिला आीत, ीत खरत आीत काय, 
(२) असल्यास, सिर आितााचत ाल् लींघन कुनन यािचकाकते ी सींतिािा पा्ील प्रनतष  ान ीत 
२०१२ नींतर आापयतं अनतररक् त फर्ोफसोआयो िFSI) ी ापरत असल्यामुळत ्याींच्याी र 
न् यायालयाच् या आितााचत ाल् लींघन कत ल्याबर पदल ल को ती कायणी ाीी कत ली ी ा करयात यतत आीत, 
(३) नसल्यास पी लींबर पाची कार त काय आीतत ? 
  
श्री. चांद्रिाांत पूराटील (०६-०७-२०१७  : ि१त ीोयो 
ि२त माोाच्च न्यायालयाच्या आितााचत ी सींतिािा पा्ील प्रनतष ान या सींस्कतनत ाल्लींघन कत लतलत 
नसवन सींस्कतनत ी ापरलतल्या अनतररक्त च्ईक्ष तत्राकररता .ाल्ीाििकारी मुींबर पई ापनगर याींनी 
अििमवल्याची रक्कम ी सुल कत ली आीतो तकापप, सींस्कतनत कत लतलत बर पाींिकाम अििकृत आीत ककीं ी ा 
कसत याची चौकाी सुुन आीतो 
(३त प्रश् न ायः् ाी त नाीीो 

___________ 
  

यावल, रावेर व चोपूरडा (जि.िळगाांव  तालुक् यातून िाणाऱ् या अांिलेश् वर बुरहाणपूरूर या 
राज् यमागाचच ेराष्ट्रीय महामागाचत ुपपूराांतर िर्याबाबत 

  

(३   २६०७५ (०७-०८-२०१५ .   श्री.हरीभाऊ िावळे (रावेर  :   सन्माननीय सावचितनि 
बाांधिाम (सावचितनि उपूरक्रम वगळून  मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) याी ल, राी तर ी  चोपमा ि.ाोाळगाींी त तालुक् यातवन ाा ाऱ या अींकलतश् ी र बर पुरीा पवर या 
राज् यामागाणचत राषरीय मीामागाणत ुनपाींतर कर यासा च ाासनानत मींावरी दिल् याचत माीत ावन, 
२०१५ मयत ी ा ्या िरम्यान ननिाणनास आलत, ीत खरत आीत काय, 
(२) असल् यास, याबर पाबर पत ाासनानत आतापयतं को ती कायणी ाीी कत ली ी ा कर यात यतत आीत, 
(३) असल्यास, सिर काम पु ण कर यासा च ककती कालाी िी अपतषितक्ष त आीत, 
(४) नसल् यास, पी लींबर पाची कार त काय आीतत ? 
 
श्री. चांद्रिाांत पूराटील (०४-०७-२०१७  : ि१त, ि२त ी  ि३त सिर रस््यास रस्तत, ी ाीतवक ी  मीामागण 
मींत्रालयानत सपी स्तर प्रकल्प अीी ालाच्या र्लननषप्तीच्या अििन राीवन त्ी त: राषरीय 
मीामागण म्ी वन मान्यता दिली आीतो ्या रस््याचा सपी स्तर प्रकल्प अीी ाल सल्लागार 
नतमयाची कायणी ाीी प्रगतीत असल्याचत प्रकल्प सींचालक, भारतीय राषरीय राामागण प्राििकर , 
िुळत याींनी कळपी लत आीतो 
ि४) प्रश्न ायः् ाी त नाीीो 

___________ 
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िोिण, पूर.महाराष्ट्र व िनाचटि राज्याला िोडणाऱ्या वविापूरुर-तासगाव-पूरलूस-िराड-गुहागर  
या नववन मागाचबाबत 

  

(४   ४१८३० (२९-०४-२०१६ .   श्री.जितेंद्र यव्हाड (मुांब्रा िळवा , श्री.शशशिाांत शशांदे (िोरेगाव , 
श्री.पूराांडुरांग बरोरा (शहापूरूर , श्री.सुरेश लाड (ििचत , श्री.किसन िथोरे (मुरबाड , श्री.हसन मुश्री. 
(िागल , श्री.ियांत पूराटील (इस्लामपूरूर  :   सन्माननीय सावचितनि बाांधिाम (सावचितनि 
उपूरक्रम वगळून  मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१त कोक , पोमीाराषर ी  कनाण्क राज्याला ाोम ाऱया पी ाापुर-खानापुर-पी ्ा-कमतपुर-कमतगाी -
कराम-गुीागर असा ाुना मागण ापलब्ि असताींना पी ाापुर-तासगाी -पलवस-कराम-गुीागर ीा मागण 
पी कशसत कत ला ाात असवन सिर मागाणला कमतगाी -खानापुर तालुक्यातील नागररकाींनी तीव्र 
पी रोि कुनन माोसाी णाननक बर पाींिकाम मींत्री, .ाल्ीाििकारी, साींगली याींचतकमत माीत ाानती ारी, 
२०१६ च्या नतसऱया सप्ताीात ननी तिन िनन आींिोलनाचा इाारा दिला आीत, ीत खरत आीत काय, 
(२त असल्यास, ाक्त प्रश्न भाग ि१त मिील प्रकर ी नागररकाींनी कत लतल्या मागयाींचत स्ी ुनप 
काय आीत, ्यासींिभाणत चौकाी कत ली आीत काय, चौकाीत काय आढळवन आलत ी  ्यानुसार 
पुढत को ती कायणी ाीी कत ली ी ा करयात यतत आीत, 
(३त तसतच नागररकाींच्या सोयीच्या दृष्ीनत ्ी ररत नन णय घतनन अींमलबर पााी  ी करयासींिभाणत 
आतापयतं को ता पा पुराी ा कत ला ी ा करयात यतत आीत, 
(४) नसल्यास, पी लींबर पाची कार त काय आीतत ? 
  
श्री. चांद्रिाांत पूराटील (१९-०६-२०१७  : ि१त ीत खरत आीतो 
ि२) ी  ि३) कें द्र ाासनाच्या रस्तत,ी ाीतवक ी  मीामागण मींत्रालयाच्या दिो०३.०१.२०१७ च्या 
अििसुचनतनुसार गुीागर-िचपळव -पा् -कराम-कमतगाी -पी ्ा-खानापवर-नागा-ात-पी ाापवर ीा 
राषरीय मीामागण १६६ ई आण  कराम-पलवस-तासगाी -की  तमीाींकाळ-ात ीा रस्ता राषरीय 
मीामागण २६६ म्ी वन घोर्षीत ्ाला आीतो ्यामयत माग ीमिील िोन्ीीीी रस््याींचत राषरीय 
मीामागाणत ुनपाींतर ्ालत आीतो 
ि४) प्रश्न ायः् ाी त नाीीो 

___________ 
  

वसोवा येथील भखुांडावरील ततवराांच्या झाडाांची अवैध तोड िेल्याबाबत 
  

(५   ४६८५० (०७-०५-२०१६ .   श्री.वविय वडटे्टीवार (ब्रम्हपूरूरी  :   सन्माननीय महसूल मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 

ि१त मुींबर पईतील बर पॉलीी वम अशभनतत्रीच्या ना्यसींस्कतस ी सोी ा यतकील १७४१ो८९ चौरस मी्र भुखींम 
दिनाींक ४ फपप्रल, १९९७ मयत ितयात आला असवन सिर भखुींमामयत असलतलल्या ातकमो 
नती राींची ्ामत पी ना परी ानगीनत अी ैिरर्या कापयात आल्याची मादीती दिनाींक २ र्त ब्रुी ारी, 
२०१६ रोाी ी ा ्या सुमारास ननिाणनास आली आीत, ीत खरत आीत काय, 
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ि२त असल्यास, यासींिभाणत कोस््ल रतग्युलतान ्ोन मिील तरतिुीींचा भींग कत ल्या प्रकर ी 
बर पॉलीी वम अशभनतत्रीच्या ना्यसींस्कतला .ाल्ीाििकारी याींनी नो्ीसीी दिलतली ीोती, ीत ीी खरत 
आीत काय, 
ि३त असल्यास, या गींभीर प्रकर ाची राज्य ाासनानत सखोल चौकाी कत ली आीत काय ी ा 
करयात यत ार आीत, 
ि४त असल्यास, या गींभीर प्रकर ाबर पाबर पत सींबर पििताी र को ती कायणी ाीी करयात आलतली आीत 
ी ा करयात यत ार आीत, 
ि५त नसल्यास, पी लींबर पाची सी णसािार  कार त काय आीत ? 
  
श्री. चांद्रिाांत पूराटील (१९-०६-२०१७  : (१त, (२त, ी  ि३त मौो ी सोी ा, ताोअींितरी, मुींबर पई ापनगर 
.ाल्ीा यतकील सोनींो१६१ लगतच्या खामी ाशमनीचा अशभन्यास ाो १ मिील भवखींम ाो७, (क्ष तत्र 
१७४१.८९ चौोमीोत  ीा भवखींम िापलब्ि च्ई ननिेााींकासीत नाट्यपी ीार कला कें द्र चॅरी्ी रस्् 
याींना ाास्त्रीय सींगीत, कला, न्ृय इो सींक.ल्पत प्रयोानासा च मींावर करयास, ाासन पत्र, 
दिनाींक १८.१२.१९९६ अन्ी यत ीततवपत्र ितयात आलत ीोततो सिर १७४१.८९ चौोमीो क्ष तत्रापकैी 
१२८५.६० चौोमीो क्ष तत्राचा आगान ताबर पा सिर रस््ला दिनाींक ४.४.१९९७ रोाी दिला ीोताो 

ाक्त १७४१.८९ चौोमीो शमळकतीी रील काींिळी नाच्या ्ामाींची तोम पी श्ी स्त, 
ना्यपी ीार कला कें द्र याींनी  कत ल्याबर पाबर पतची ताार दिनाींक ९.६.१९९८ रोाी .ाल्ीाििकारी, 
मुींबर पई ापनगर याींच्या कायाणलयात प्राप्त ्ाली ीोतीो सिर ताारीच्या अनुर्षींगानत .ाल्ीाििकारी, 
मुींबर पई ापनगर याींनी तीशसलिार, अींितरी याींचा अीी ाल प्राप्त कुनन घततला ीोताो तसतच सिर 
रस््कमवन यानुर्षींगानत खुलासा प्राप्त कुनन घततला असता सिर रस््नत यानुर्षींगानत ्याींच्या 
दिनाींक २४.११.१९९८ रोाीच्या पत्रान्ी यत .ाल्ीाििकारी, मुींबर पई ापनगर याींच्याकमत सािर कत लतल्या 
खुलााामयत असत स्पष् कत लत ीोतत की, रस््नत ाशमनीस कुीं प  घातलत असवन, ्याींनी 
को ्याीी काययःयाचत ाल्लींघन कत लतलत नाीीो ीी ी स्तु.स्कती .ाल्ीाििकारी, मुींबर पई ापनगर 
याींनी दिनाींक २५.११.१९९८ रोाीच्या पत्रान्ी यत ाासनास अी गत कत ली ीोतीो  ाक्त पत्रामयत 
सिर रस््कमवन को ्याीी काययःयाचत ाल्लींघन ्ाल्याबर पाबर पत स्पष्ता नाीीो    

नाट्यपी ीार कला कें द्र चॅरर्ी रस्् या सींस्कतस मौो ी सोी ा, ताो अींितरी यतकील सोनींो 
१६१ लगतच्या खामी ाशमनीचा अशभन्यास ाो१ मिील भवखींम ाो ७ क्ष तत्र १७४१.८९ चौोमीो 
क्ष तत्राचा ताबर पा नाट्यपी ीार कला कें द्र चॅरर्ी रस्् याींचतकमवन परत घत तबर पाबर पत ाासनानत दिनाींक 
२३.१२.२०१५ च्या ज्ञापनान्ी यत ननिेा दिलत ीोततो सिर ननिेााप्रमा त नाट्यपी ीार कला कें द्र 
चॅरर्ी रस्् या सींस्कतकमवन नगर भवमापन अििकारी, अींितरी याींनी दिनाींक २४.२.२०१६ रोाी 
ाक्त १७४१.८९ चौोमीो ाशमनीचा ताबर पा परत घततलतला आीतो  
(४) ी  ि५) प्रश्न ायः् ाी त नाीीो 

___________ 
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मौिा िोळेगाव (ता.अशलबाग, जि.रायगड  येथील स.नां. ४६ (नवीन गट नां. १४५  मधील २२ 
एिर खािगी िशमनीवर गु्रपूर ग्रामपूरांचायत सासवणे व महाराष्ट्र शासन  

याांचे नावे िेलेली नोंद रद्द िरणेबाबत 
  

(६   ४७५४९ (२०-०४-२०१६ .   श्री.चरण वाघमारे (तुमसर , श्री.रामचांद्र अवसरे (भांडारा , 
श्री.सांिय पूरुराम (यमगाव  :   सन्माननीय महसूल मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील 
काय :-  

(१) मौाा कोळतगाी  िताोअशलबर पाग, .ाोरायगमत यतकील सोनींो ४६ (नी ीन ग् नींो १४५) मिील 
२२ फकर खाागी ाशमनीी र गु्रप ग्रामपींचायत सासी  त ी  मीाराषर ाासन याींचत नाी त कत लतली 
नद ि ्ी रीत रदल  कर तबर पाबर पत दिनाींक ११ डमसेंबर पर, २०१५ रोाी ी ा ्यासुमारास ाासनाच्या 
ननिाणनास आ वन ितयात आलत, ीत खरत आीत काय, 
(२त असल्यास, याप्रकर ात ज्या अििकाऱयाींनी सोनींो ४६ नी ीन ग् नींो १४५ मिील २२ फकर 
खाागी ाशमनीी र गु्रप ग्रामपींचायत सासी  तची चकुीची नद ि कत ली ी  याप्रकर ी ्याचत नाी  
यती व नयत म्ी वन ्या ग् नींबर परचा रतकॉमण गीाळ करयात आला आीत, ीत खरत आीत काय, 
(३त असल्यास, प्रकर ी ाासनानत चौकाी कत ली आीत काय, 
(४) असल्यास, चौकाीच्या अनरु्षींगानत चुकीची नद ि कुनन रतकॉम गीाळ करयाऱया सींबर पींिित 
अििकाऱयाींी र ाासनानत को ती कारी ाई कत ली ी ा करयात यतत आीत, 
(५त नसल्यास, पी लींबर पाची कार त काय आीतत ? 
  
श्री. चांद्रिाांत पूराटील (१५-०६-२०१७  : ि१त ीोयो अाा आायाचत ननी तिन लोकप्रनतननिीींनी 
ाासनास दिलत ीोततो 
(२), (३), (४) ी  ि५) तीशसलिार अशलबर पाग याींनी तला च कायाणलयातील गाी  िप्तर तसतच 
्याींच्या कायाणलयातील अशभलतख तपासवन सािर कत लतल्या अीी ालानुसार ग् नींो१४५ च्या 
अििकार अशभलतखी “मीाराषर सरकार गुरचर  गु्रप ग्रामपींचायत सासी  त” अाी नद ि आीतो 
तसतच भवमी अशभलतख कायाणलयाकमवन ापलब्ि ्ालतल्या सन १९२१ मिील आकारर्ोम पत्रकात 
सोनींो४६/१ या शमळकतीच्या कब्ातिार सिरी सरकारी गुरचर  अाी नद ि आीतो प्रकर ी  
दिी ा ी न्यायालयात िाी ा प्रलींबबर पत आीतो 

___________ 
  

वसई-ववरार महानगरपूराशलिेच्या वविास यराखड्यातील पूरूवच-पूरजश्चम अप्रोच रस्त्याच्या 
िामासा   तनधी शमळणेबाबत 

  

(७   ५२४५० (१७-०५-२०१६ .   श्री.क्षक्षतीि  ािूर (नालासोपूरारा  :   सन्माननीय महसलू मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 

(१) ी सई-पी रार मीानगरपाशलकत च्या पी कास आराखड्यास ाासनानत मान्यता दिली असवन, 
दिी सेंदिी स यतकील लोकसींख्या ी ाढत असल्यानत पी कासाच्या दृष्ीनत पी रार फलोसी- ४१ यतकील 
रतल्ी तच्या ाड्मा पुलासा च रतल्ी त प्राििकर ाकमत ी सई-पी रार ाीर मीानगरपाशलकत  मार्ण त 
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सात्यानत पा पुराी ा करयात यतत असवन पवी ण-प.श्चम अप्रोच रस््याच्या कामासा च ननिी 
ापलब्ि कुनन ितयाबर पाबर पत स्काननक लोकप्रनतननिी माोमुख्यमींत्री याींचतकमत दिनाींक २४ डमसेंबर पर, 
२०१४ रोाी ी ा सुमारास ननी तिन दिलत ीोतत, ीत खरत आीत काय, 
(२त असल्यास, सिरीव ननी तिनातील प्रमुख मागया को ्या ी  ्याी र ाासनानत को ती 
कायणी ाीी कत ली ी ा करयात यतत आीत, 
(३त नसल्यास, पी लींबर पाची कार त काय आीतत ? 
  
श्री. चांद्रिाांत पूराटील (०६-०७-२०१७  : ि१त ी  ि२त दिो २४/१२/२०१४ चत ननी तिन प्राप्त नाीीो 
तकापप पी रार रतल्ी त र्ा्क ाो ४१ यतकील रतल्ी त ाड्मा पलुाच्या ाोमरस््याबर पाबर पत पा पुराी ा सुुन 
आीतो या कामाला ाासनानत दिो १८/५/२०१४ रोाी ुनो २४६४ लक्ष ला प्राासकीय मान्यता दिली 
आीती  काम अकणसींकल्पात समापी ष् आीतो प्राासकीय मान्यततमयत िोन पिरी ाड्मा पवलाची 
तरतवि आीतो तकापप लोकप्रनतननिीींची चार पिरी ाड्मा पुल बर पाींियाची माग ी आीतो तसतच 
पी रार प.श्चम बर पााुकमत रतल्ी त ुनळालगत भवसींपािान कर त आी श्यक असवन ्याबर पाबर पत आयुक्त, 
ी सई पी रार मीानगरपाशलका याींच्याकमत कायणी ाीी सुुन आीतो 
(३त प्रश्न ायः् ाी त नाीीो 

___________ 
 

नाट्यववहार िला िें द्र चॅरीटी रस्टला ददलेल्या भखांडाबाबत 
  

(८   ५३८२० (१९-०८-२०१६ .   श्री.अजित पूरवार (बारामती , श्री.राणािगिीतशसांह पूराटील 
(उस्मानाबाद , श्री.वैभव वपूरचड (अिोले , श्री.पूराांडुरांग बरोरा (शहापूरूर , श्री.वविय भाांबळे (जिांतूर , 
श्री.त्र्यांबिराव शभस े (लातूर ग्रामीण , श्रीमती ददवपूरिा चव्हाण (बागलाण , डॉ.सतीश 
(अ्णासाहेब  पूराटील (एरांडोल  :   सन्माननीय महसूल मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील 
काय :- 

ि१) ीतमा माशलनी याींच्या नाट्यपी ीार कें द्राला र्क्त १.७५ लाखात ि८.७५ ुनपयत चौरस मी्र 
िरानतत कोट्यी िीचा भवखींम बर पीाल ीो ार असवन सरकार ीतमामाशलनीला या अल्प िराच्या 
भवखींमासोबर पत ८.२५ लाखाचा परताी ा ित ार असल्याचत मादीती अििकारातवन ननिाणनास आलत, ीत 
खरत आीत काय, 
ि२) असल्यास, सिर कोट्यी िी ुनपयाींचा भवखींम अल्प िरात िती ुन ८.२५ लाख ुनपयाचा परताी ा 
ितयाची कार त काय आीतत, 
ि३) असल्यास, प्रश्न भाग ि१) ी  ि२) बर पाबर पत ाासनामार्ण त चौकाी कत ली आीत काय, 
ि४) असल्यास, चौकाीचत ननषकर्षण काय आीतत ी  तयःनवसार ाासनानत को ती कायणी ाीी कत ली 
आीत ? 
ि५त नसल्यास, पी लींबर पाची कार त काय आीतत ? 
  
श्री. चांद्रिाांत पूराटील (०४-०७-२०१७  : ि१त, (२त, (३त, (४त ी  ि५त मौो ी सोी ा यतकील सोनींो १६१ 
लगतच्या अशभन्यास ामाींक १ मिील भवखींम ामाींक ७ (क्ष तत्रर्ळ १७४१.८९ चौोमीोत नाट्यपी ीार 
कला कें द्र चॅरी्ी रस्् या साींस्कृनतक सींस्कतला काीी अ्ी ी  ातींना अिीन राीवन मींावर 
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करयाचा ाासनानत त्ी त: नन णय १९९६ साली घततला ीोता ी  आगाी व ताबर पाीी दिला ीोताो  
तकापप, सिर भवखींमापकैी काीी भाग सीआर्तमनत बर पािीत ्ाल्यामुळत सिर सींस्कतस ्याी र 
बर पाींिकाम करता आलतलत नाीीो ्यामुळत पयाणयी भवखींमाची माग ी नाट्यपी ीार कला कें द्र चॅरी्ी 
रस्् या सींस्कतकमवन प्राप्त ्ाली ीोतीो  

तयःनींतर मौात आींबबर पी ली, तालुका अींितरी  यतकील सी  ेाो १०९ अत/१, नो भवो ाो ३ 
(पैत  २००० चौोमीो  क्ष तत्राी रील “ायःयान” ीत आरक्ष    ी गळवन सिर क्ष तत्र, ाासन अििसवचना,  
नगर पी कास पी भाग ाो ्ीपीबर पी-४३०७/१३६६/सीआर-३०४/२००७/नपी -११, दिनाींक 
३०/७/२०१० अन्ी यत “ना्यपी ीार  कला कें द्रा” कररता आरषितक्ष त करयात आलतो ्यानुर्षींगानत 
नाट्यपी ीार कला कें द्रासा च ी रीलप्रमा त आरषितक्ष त असलतला २००० चौोमीो क्ष तत्राचा ी र ाल्लतणखत 
भवखींम ाासन नन णय, मीसवल ी  ी न पी भाग, दिनाींक ८/२/१९८३ आण  दिनाींक ११/५/१९८४ 
अन्ी यत नन.श्चत कत लतल्या प्रचशलत िोर ानुसार दिो १/२/१९७६ रोाीच्या मुल्याींकनाच्या २५% 
इतकी कब्ातीक्काची रक्कम आकाुनन, पवी कर आगाी व ताबर पा दिलतला भवखींम परत घतयाच्या ी  
अन्य काीी अ्ी / ातकरी र ाासन ज्ञापन, मीसवल ी  ी न पी भाग, दिनाींक २३/१२/२०१५ अन्ी यत 
नाट्यपी ीार कला कें द्र चॅरी्ी रस्् या सींस्कतला मींावर करयात आला आीतो ाासन नन णय 
दिनाींक ११/५/१९८४ मिील तरतविीनुसार पी र्षयाींकीत शमळकत दिो १/२/१९७६ रोाीच्या 
मुल्याींकनाच्या २५% इतकी कब्ातीक्काची रक्कम आकार ी करून ाशमनीच्या ीो ाऱया 
मुल्याींकनापो्ी ाी रक्कम ाासनास ितय ीोईल ती नन.श्चत करून सींस्कतनत यापुी कर भरलतल्या रू 
१० लाख रकमतचत समायोान करयात याी त ी  ाी णरीत रक्कम सींस्कतकमवन ी सवल करयात 
याी ी, असत ननिेा ाासन ज्ञापन दिो २३/१२/२०१५ अन्ी यत दिलतलत आीततो सिर ज्ञापनामयत 
ाक्त सींस्कतस रकमतचा परताी ा करयाबर पाबर पत को ततीी ननिेा नमुि कत लतलत नाीीतो           

___________ 
  
राज्यातील पूराच ज्योततशलिंग देवस्थानाांना िोडणारे रस्ते महामागच म्हणून घोवित िर्याबाबत 

  

(९   ५५८५१ (२४-०८-२०१६ .   श्री.सांग्राम थोपूरटे (भोर , श्री.अस्लम शखे (मालाड पूरजश्चम , 
श्री.अशमन पूरटेल (मुांबादेवी , डॉ.सांतोि टार.े (िळमनुरी , श्री.िुणाल पूराटील (धळेु ग्रामीण  :   
सन्माननीय सावचितनि बाांधिाम (सावचितनि उपूरक्रम वगळून  मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 

(१) राज्यातील पाच ज्योनतशलगंाच्या िाणनासा च लक्ष ाी िी भापी क ाात असताना ्याद का ी 
ीो ारी भापी काींची गिी लक्ष ात घतता ज्योनतशलगं िती स्कानाींना ाोम ाऱया रस््याच्या ी गणी ारीत 
बर पिल कुनन पाच ज्योनतशलींगाचत रस्तत मीामागण म्ी वन घोपर्षत करयाचा प्रस्ताी  राज्याासनानत 
कें द्र ाासनाकमत पा पी ल्याचत माीत फपप्रल, २०१६ मयत ननिाणनास आलत, ीत खरत आीत काय, 
(२) असल्यास, ाक्त प्रस्ताी ाबर पाबर पत ाासनानत को ती कायणी ाीी कत ली ी ा करयात यतत आीत, 
(३) तसतच, ाक्त प्रस्ताी ाची सयःय.स्कती काय आीत ? 
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श्री. चांद्रिाांत पूराटील (१७-०६-२०१७  : ि१त ीोय, ीत खरत आीतो 
ि२) समक पररी ीन आण  राामागण मींत्रालय नी ी दिल्ली याींनी दिनाींक ०३.०१.२०१७ रोाी 
भारतीय राापत्रात अििसुचनानसुार परळी ी ैानाक ी  औींढा नागनाक ीत िोन ज्योनत णशलींग 
असलतलत मागण नपी न  राषरीय राामागण म्ी वन खालीलप्रमा त समापी ष् कत लत आीतो 

अत परळी ी ाैनाक- i) ३६१फच परळी ी ैानाक ाी ळ ाोमरस्ता िराषरीय राामागण 
७५२ फमत िमाणपवरी-पानगाींी  रत ापवर र्ा्ा ii) ाो५४८ बर पी िती गाींी -र्ा्ा-सतलव-पाकरी-सोनपत -
परळीिी ैानाकत अींबर पााोगाई-रत ापवर र्ा्ा –लातवरि राषरीय राामागण ३६१त औसा ामरगा – 
यतनतगुर-मुुनम-आलवर-अक्कलको्-नागासवर तत पी ाापवर ाी ळ िराषरीय राामागण-५२त 

बर पत औींढा नागनाक – ७५२ आय- कोपरगाींी ाी ळ िराषरीय मीामागण ७५२ ाीत तत 
ी ैाापवर-लासवर 

ि२) भीमााींकर ीत ज्योनत णलीींग ाोमरस्ता असलतला राागुुन तत भीमााींकर ीा मागण 
त्ी त: राषरीय मीामागण म्ी वन मींावर आीतो 

ि३) त्र्यींबर पकत श्ी र ीत ज्योनत णलीींग शसन्नर-घो्ी-त्र्यींबर पक-मोखामा-ाव्ीार-मनोर-पालघर या 
राज्य मागाणी र असुन सिर राज्य मागण राषरीय मीामागण म्ी वन त्ी त: मींाुर आीतो 

ि४) घषृ तश्ी र ीत ज्योनतशलगं सोलापवर औरींगाबर पाि िुळत राषरीय मीामागण ाो २११ 
ी रील औरींगाबर पाि तत ी तुनळ या मागाणी र आीतो 
ि३) प्रश्न ायः् ाी त नाीीो 

___________ 
 

पूरै ण (जि.औरांगाबाद  तालुक्यात महाराष्ट्र ददनाच्या ध्विारोहन िायचक्रमास गैरहिर राहणाऱ्या 
शासिीय िमचचाऱ्याांवर िारवाई िर्याबाबत 

  

(१०   ५६०६५ (१९-०८-२०१६ .   श्री.अब् दलु सत्तार (शसल्लोड , श्री.अशमन पूरटेल (मुांबादेवी , 
श्री.िुणाल पूराटील (धुळे ग्रामीण , डॉ.सांतोि टार.े (िळमनुरी  :   सन्माननीय महसूल मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) पै   ि.ाोऔरींगाबर पाित तीशसल कायाणलयातील दिनाींक १ मत, २०१६ रोाीच्या मीाराषर 
दिनाच्या ी ाारोी  कायणामास ३ अनुप.स्कत अस ाऱया नायबर प तीशसलिाराींसी ८ गैरीार 
ााळाींच्या कमणचाऱयाींी र मीाराषर नागरी सती ा िशास्त ी  अपीलत ननयम १९७९ च्या ननयमानवसार 
कारी ाई करयात याी ी असा प्रस्ताी  तीसशलिार याींनी .ाल्ीाििकारी औरींगाबर पाि याींचतकमत 
पा पी ला आीत, ीत खरत आीत काय, 
(२) असल्यास, याप्रकर ी ाासनानत चौकाी कत ली आीत काय, 
(३त असल्यास, चौकाीच्या अनरु्षींगानत शास्तीचा भींग कर ाऱया ाक्त नायबर प तीशसलिार ी  
कमणचाऱयाींच्याी र ाासनानत को ती कारी ाई कत ली ी ा करयात यतत आीत, 
(४) नसल्यास, पी लींबर पाची कार त काय आीतत ? 
  
श्री. चांद्रिाांत पूराटील (०६-०७-२०१७  : (१त, (२त ी  ि३त  दिनाींक १ मत, २०१६ रोाी तीशसल 
कायाणलय पै   यतकील ाासकीय ी ाारोी  कायणामास गैरीार असलतल्या फकव   ८ 
अििकारी/कमणचारी याींचतपैकी ३ अििकारी/कमणचारी याींनी पै   मुख्यालय सोमवन अन्यत्र 
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ी ाी ींिनास ाप.स्कत राीयाबर पाबर पतची पवी णपरी ानगी घतनन ताी प्रमा पत्रत सािर कत ली आीततो  
ाी णररत ५ गैरीार अििकारी/कमणचाऱयाींी र मीाराषर नागरी सती ा िराात ननयम १९८१ चत 
पो्ननयम १० ि३त नुसार फक दिी साचत ी ततन कपात करयाची कायणी ाीी तीशसलिार, पै   
याींनी दिनाींक ४ो०७ो२०१६ च्या आितााअन्ी यत कत ली आीतो   
(४) प्रश्न ायः् ाी त नाीीो 

___________ 
  

शहापूरूर (जि. ाणे  तालुक्यात िोतवालोची १८ पूरदे करक्त असल्याबाबत 
  

(११   ५६२४८ (१९-०८-२०१६ .   अॅड.िे.सी.पूराडवी (अक्िलिुवा , श्री.अशमन पूरटेल (मुांबादेवी  :   
सन्माननीय महसूल मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 

(१) ाीापवर ि.ाो ा तत तालुक्यातील ३१ तला च सााींमयत कोती ालाींच्या मींावर ३० पिाींपैकी 
कत ी ळ १२ पित भरलतली असवन १८ पित ररक्त असल्याचत माीत फपप्रल, २०१६ मयत ी ा ् या 
िरम्यान ननिाणनास आलत आीत, ीत खरत आीत काय, 
(२) असल्यास, ाक्त तालुक्यातील कोती ालाींची ररक्त पित भरयाबर पाबर पत ाासनानत को ती 
कायणी ाीी कत ली ी ा करयात यतत आीत, 
(३) नसल्यास, पी लींबर पाची कार त काय आीतत ? 
  
श्री. चांद्रिाांत पूराटील (०६-०७-२०१७  : ि१त ी  ि२त  ा त .ाल्ीयातील ाीापवर तालुक्यासा च 
फकव   ३१ तला च सात असवन कोती ालाींची मींावर पित ३० आीततो यापैकी १२ पित भरलतली असवन 
१८ पित ररक्त ीोतीो 

सिरची पित अनुसविचत क्ष तत्रातील असवन “कोती ाल” ीत पि माोराज्यपाल याींच्या 
अििसवचनतनुसार सुनन.श्चत कत लतलत पि स्काननक अनसुविचत ामातीतील ामतिी ाराींमिवन 
भराी याच्या कायणी ाीीच्या अनुर्षींगानत सिर १८ ररक्त पित भरयासा च तीशसलिार ाीापवर 
याींच्याकमवन कोती ाल भरती प्राीया राबर पी वन दिनाींक २६/०४/२०१६ रोाीच्या आिताान्ी यत १६ पात्र 
ामतिी ाराींना ननयुक्ती ितयात आलतली आीतो पात्र ामतिी ार न शमळाल्यानत २ पित ररक्त आीततो 
(३) प्रश्न ायः् ाी त नाीीो 

___________ 
  

अिुचली (ता.शहापूरूर, जि.पूरालघर  येथील टोल प्लाझा बांद िर्याबाबत 
  

(१२   ५७५२२ (२४-०८-२०१६ .   श्री.अबू यिमी (मानखूदच शशवािीनगर  :        
सन्माननीय सावचितनि बाांधिाम (सावचितनि उपूरक्रम वगळून  मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
(१) राज्यातील मुींबर पई-आग्रा या राषरीय मीामागण ाो ३ ी रील अाुणली िताोाीापवर, .ाोपालघरत 
यतकील ्ोल प्ला्ा तातमीनत बर पिीं करयाबर पाबर पतची माग ी स्काननक प्री ााी सींघ्ना, 
लोकप्रनतननिी तसतच ी ाीतुकिार सींघाच्या प्रनतननिीींनी माोमींत्री िसाी णाननक बर पाींिकाम ापामत, 
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राज्यमींत्री िसाी णाननक बर पाींिकाम ापामत, प्रिान सिची  िसाी णाननक बर पाींिकामत याींच्याकमत 
दिनाींक १३ फपप्रल, २०१६ रोाी ी ा ्या सुमारास कत ली आीत, ीत खरत आीत काय, 
(२) असल्यास, प्रश्नोक्त भाग ि१) प्रकर ी ाासनानत को ती कायणी ाीी कत ली ी ा करयात यतत 
आीत, 
(३) नसल्यास, पी लींबर पाची कार त काय आीतत ? 
  
श्री. चांद्रिाांत पूराटील (०४-०७-२०१७  : ि१त ी  ि२त सिरील मीामागण कें द्र ाासनाच्या भारतीय 
राषरीय राामागण प्राििकर  ह्या यींत्र तच्या अख्यारीत आीतो ्यामुळत राज्य ाासनामार्ण त 
कारी ाईचा प्रश्न ायः् ाी त नाीीो 
ि३) प्रश्न ायः् ाी त नाीीो 

___________ 
  

भाशलवली (ता.वसई, जि.पूरालघर  येथील यददवासीांच्या िशमनीबाबत 
  

(१३   ६००५५ (१९-०८-२०१६ .   अॅड.िे.सी.पूराडवी (अक्िलिुवा  :   सन्माननीय महसलू मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 

(१) भाशली ली िताोी सई, .ाोपालघरत यतकील कुोननलता बर पिुव कारतला तसतच आकाा बर पुिव कारतला 
याींचत ी य १३ ी  १५ असताना र.ास््र िस्ताी र ३८ ी र्षण िाखी वन ७/१२ ी र कब्ातिार अज्ञान 
मुलत असताना ी ारसाचा ननयम माी लवन आदिी ासीींच्या ाशमनीबर पाबर पत ्ालतल्या 
अन्यायाबर पाबर पत चौकाी करयाची माग ी माोमुख्यमींत्री, माोमींत्री िमीसवलत, प्रिान सिची  
िमीसवलत, मीसवल आयुक्त िकोक  भी न मुींबर पईत याींच्याकमत दिनाींक ७ ावन, २०१६ ी ा 
्यासुमारास लतखी ननी तिनायःी ारत कत ली आीत, ीत खरत आीत काय, 
(२) असल्यास, र्रतर्ार ाो ३४० दिनाींक १ ाुल,ै २०१३ तसतच र्त रर्ार ाो ३७३ नसुार दिनाींक 
४ नोव्ीेंबर पर, २०१५ रोाी ाशमनीत र्त रबर पिल ी  ी ा् ीपत्र कुनन अज्ञान मुलाींची खाततर्ोम कुनन 
र्सी  वक करयात आली आीत, ीत खरत आीत काय, 
(३) असल्यास, सिरची ाागा ातती प्रयोानाकण असताना आदिी ासीींच्या ाशमनीी र पव णत: 
बर पाींिकामास परी ानगी ितयात आली आीत, ीत ीी खरत आीत काय, 
(४त असल्यास, याप्रकर ी ाासनानत चौकाी कत ली काय, 
(५त असल्यास, चौकाीत काय आढळवन आलत ी  ्या अनुर्षींगानत याप्रकर ी िोर्षी अस ाऱया 
सींबर पींिित अििकाऱयाींी र ाासनानत को ती कारी ाई कत ला ी ा करयात यतत आीत,  
(६) नसल्यास, पी लींबर पाची कार त काय आीतत ? 
  
श्री. चांद्रिाांत पूराटील (२४-०५-२०१७  : ि१) श्रमाीी ी सींघ्नतचत सींस्कापक तका .ाल्ीायक्ष  
पालघर याींचत  या आायाचत ननी तिन  .ाल्ीाििकारी कायाणलयास प्राप्त ्ालत आीतो 
ि२) मौात भाशली ली ताोी सई .ाोपालघर यतकील सोनींो२४/१, २५ ी  २६/१ ीी शमळकत मवळ पुुनर्ष 
िुींिा मकुुीं ि कारतला याींचत नाी त कुळ काययःयान्ी यत िाखल ीोतीो ्याींचत म्ृयुनींतर र्त रर्ार ाो१८२ 
दिनाींक २२/८/१९८८ अन्ी यत ी ारस बर पुिु िुींयःया कारतला, काशानाक िुींयःया कारतला, मािी  िुींयःया 
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कारतला, ाींभव िुींयःया कारतला, भाई लमकव  कारतला याींचत नाी त िाखल ्ालतलत आीततो ाक्त ामीन 
र्त रर्ार ाो३४०, दिनाींक ०१/०७/२०१३ अन्ी यत ीक्कसोमपत्रान्ी यत श्रीोकाकोम काशानाक कारतला 
याींचत नाी त िाखल ्ालतली आीतो सिर ीक्कसोमपत्रकाचत अी लोकन कत लत असता श्रीोननलता बर पुि ु
कारतला ी  आका बर पुि ु कारतला याींचत ी तीनत अोपाोकोम्ी वन काकोम काशानाक कारतला याींनी 
स्ी ाक्ष री कत लतली आीतो तयःनींतर  काकोम कारतला आण  कुोननलता ी  आका बर पुि ुकारतला याींच्यात 
प्रस्तुत ाशमनीसींिभाणत सीोियु्यम ननबर पींिक ी सई, ी गण-२ दिनाींक ११.८.२०१५ अन्ी यत नद ि ीकृत 
ी ा्प ्ालत असवन सोनींो२५ चत क्ष तत्र ०-७७.३९ ीतोआर क्ष तत्र अज्ञान मवलाींच्या नाी त र्त रर्ार ाो३७३ 
दि ०६.११.२०१५ अन्ी यत िाखल आीतो  
ि३) नाीीो 
(४), (५) ी  (६) प्रश्न ायः् ाी त नाीीो 

___________ 
 
पूराली (ता.धचपूरळूण, जि.रत्नाधगरी  येथील िनुा सव् हे नां.८४ दहस् सा नां ४ (नववन गट नां १८२९  

तसेच अन् य सव् हे नांबर दहस् साच ेखरेदीखताप्रमाणे नाव दुुपस् त िुपन नोंद घे् याबाबत 
  

(१४   ६१०३२ (१९-०८-२०१६ .   श्री.वसांतराव चव्हाण (नायगाांव , श्री.अशमन पूरटेल 
(मुांबादेवी  :   सन्माननीय महसलू मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 

(१) पाली िताोिचपळव , .ाोर्नािगरीत यतकील ाुना सव् ीे नींो८४ दीस् सा नीं ४ (नपी न ग् नीं 
१८२९) तसतच अन् य सव् ीे नींबर पर दीस् साचत खरतिीखताप्रमा त नाी  िुुनस् त कुनन नद ि घत याबर पाबर पत 
त् कालीन मीसवल मींत्री याींचत पत्र ाोव् ीीआयपी/७१६३/१३, दिो २८ ऑगस््, २०१३ रोाीच् या 
आिताान् ी यत माो.ाल् ीाििकारी र् नािगरी याींचतकमील पत्र ाोकुबर पाा/कायाण-५/कापी त-३०३/२०१३, 
दिनाींक २६ सप् ्ेंबर पर, २०१३ अन् ी यत सिर प्रकर  तीशसलिार िचपळवन याींचतकमत चौकाीसा च 
पा पी  यात आलत, ीत खरत आीत काय,  
(२) असल् यास, या प्रकर ी तीशसलिार, िचपळवन याींचतकमवन चौकाी कर यात आली आीत काय, 
(३) असल् यास, चौकाीत काय आढळवन आलत ी  ् याअनुर्षींगानत खरतिीखताप्रमा त नाी  िुुनस् त 
कुनन नद ि घत याबर पाबर पत ाासनानत को ती कायणी ाीी कत ला ी ा करयात यतत आीत, 
(४) नसल् यास, पी लींबर पाची कार त काय आीतत ? 
  
श्री. चांद्रिाांत पूराटील (२३-०६-२०१७  : (१) या आायाच्या लोकप्रनतननिीींच्या ननी तिनाी र माोमींत्री 
िमीसवलत याींनी .ाल्ीाििकारी, र्नािगरी याींना तपास ी करयाचत दिलतल्या ननितााचत अनुर्षींगानत 
.ाल्ीाििकारी, र्नािगरी याींनी तीशसलिार, िचपळव  याींना चौकाी कुनन अीी ाल सािर 
करयाबर पाबर पत ननिता दिलत आीततो 
(२), (३) ी  (४) सन १९१६ साली नद ि ीकृत खरतिी िस्तऐी ाााचत आिारत तला च साा पाली 
िताोिचपळव त, याींनी अििकार अशभलतखात र्त रर्ार ाो७१९ दिनाींक २७.०४.२०१२ नद िपी ला ीोताो 
मात्र मीाराषर ामीन मीसवल अििननयम १९६६ चत कलम १५० अन्ी यत सी ण दीतसींबर पींििताींना 
नो्ीस बर पााी  त आी श्यक असल्यानत, परींतव सींबर पींिीताींचत प्तत ापलब्ि न ्ाल्यामुळत नो्ीस 
बर पााी ता आली नसल्यानत ाक्त नद ि रदल  करयात आली आीतो 

___________ 
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यमगाांव (जि.गोंददया  बाम् हणी येथे रेल् वे क्राशसांगवर उड्डाणपूरूल बाांध् याबाबत 
  

(१५   ६२५९० (२४-०८-२०१६ .   श्री.सांिय पूरुराम (यमगाव  :   सन्माननीय सावचितनि 
बाांधिाम (सावचितनि उपूरक्रम वगळून  मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 

(१) आमगाींी  ि.ाोगद दियात यतकील रतल् ी त गाड्याींच् या ी ाढ् या प्रमा ामुळत बर पाम् ी ी रतल् ी त र्ा्क 
सतत बर पींि राीत असवन ्यामुळत नागररकाींना ाा त यत त कर त त्रासिायक  रत असल् यानत 
बर पाम् ी ी यतकील रतल् ी त ााशसींगी र ाड्मा  पवल बर पाींि याची माग ी नागररकाींनी कत ल् याचत माीत 
ावन, २०१६ मयत ी ा ् यािरम् यान ननिाणनास आलत, ीत खरत आीत काय, 
(२) असल् यास, ाक् त माग ीबर पाबर पत ाासनानत को ती कायणी ाीी कत ली आीत ी ा कर यात यतत 
आीत,  
(३) नसल् यास, पी लींबर पाची कार त काय आीतत  ? 
  
श्री. चांद्रिाांत पूराटील (०४-०७-२०१७  : ि१त अाा आायाचत ननी तिन मत २०१६ मयत माोकें द्रीय 
मींत्री िरस्तत,ी ाीतवक ी  मीामागणत याींचतकमत सािर कत ल्याची नद ि आीतो 
ि२) नव्यानत घोपर्षत ्ालतल्या गद दिया तत आमगाींी  ह्या राषरीय मीामागण ाो५४३ च्या 
चौपिरीकर ाच्या प्रस्तापी त बर पाींिकामामयत बर पाम ी यतकील रतल्ी त ाड्मा पवलाचत बर पाींिकाम 
प्रस्तापी त असवन सिर प्रकल्प भारतीय राषरीय राामागण प्राििकर  याींचतमार्ण त राबर पपी यात 
यतत आीतो 
ि३) प्रश्न ायः् ाी त नाीीो 

___________ 
  

राज्यातील अष्ट्टववनायि मागाचचा समावेश राष्ट्रीय महामागाचत िर्याबाबत 
  

(१६   ६२८५९ (२४-०८-२०१६ .   श्री.राहूल िुल (दौंड  :   सन्माननीय सावचितनि बाांधिाम 
(सावचितनि उपूरक्रम वगळून  मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 

ि१त राज्यातील अष्पी नायक मागांचा समाी ता राषरीय मीामागाणत करयाची बर पाबर प ाासनाच्या 
पी चारािीन आीत, ीत खरत आीत काय, 
ि२त असल्यास, सिर मागाणचा समाी ता राषरीय मीामागाणत करयासा च ाासनानत काय 
कायणी ाीी कत ली आीत ी ा करत आीत, 
ि३त नसल्यास, पी लींबर पाची कार त काय आीतत ? 
  
श्री. चांद्रिाांत पूराटील (१७-०६-२०१७  : ि१त ी  ि२त  राषरीय मीामागण घोपर्षत करयाची बर पाबर प  
राज्य ाासनाच्या अख्यारीत नसवन कें द्र ाासनाच्या अख्यारीत आीतो 

मीाम ी  पाली ीत िोन अष्पी नायक रायगम .ाल्ीयात; ओ्र, लतयाद्री, कतनर, 
राींा गाींी , मोरगाी , मीम ीत पाच अष्पी नायक पु त .ाल्ीयात आण  शसि त्क ीा 
अष्पी नायक अीमिनगर .ाल्ीयात आीतो 
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सिय.स्कतीत ओ्र, लतयाद्री, कतनर, मीम ीत ४ अष्पी नायक २०१७ पवी कर घोपर्षत 
राषरीय मीामागाणपासवन १ तत १२ ककोमीो अींतराी र आीतो पाली ी  राींा गाी  ीत २ अष्पी नायक 
ाानती ारी २०१७ मयत घोपर्षत राषरीय मीामागाणी र आीतो ाी णरीत शसि त्क ी  मोरगाी  ीत २ 
अष्पी नायक सयाच्या राषरीय मीामागाणपासवन सुमारत २० ककोमीोअींतराी र आीतो 

ापरोक्तप्रमा त राषरीय मीामागाणपासवनचत अींतर पी चारात घतता अष्पी नायक मागण 
स्ी तींत्रप त राषरीय मीामागण म्ी वन घोपर्षत करयाचत अििकार कें द्र ाासनास आीत 
ि३) प्रश्न ायः् ाी त नाीीो 

___________ 
  

मौि ेबोधगाांव (जि.बुलढाणा  या गावाला िोडणाऱ्या रस्त्याची दरुवस्था झाल्याबाबत 
  

(१७   ६३०९१ (१८-०८-२०१६ .   श्री.राहुल बोंदे्र (धचखली  :   सन्माननीय सावचितनि बाांधिाम 
(सावचितनि उपूरक्रम वगळून  मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१त मौात बर पोिगाींी  ि.ाोबर पुलढा ात या गाी ाला ाोम ाऱया म्ीसळा बर पु तत बर पोितगाी  या २ ककमी 
लाींबर पीच्या रस््याची िरुी स्का ्ाल्यामुळत नागरीकाींची गैरसोय ीोत असल्याचत माीत ावन, २०१६ 
मयत ी ा ्यािरम्यान ननिाणनास आलत आीत, ीत खरत आीत काय, 
(२त असल्यास, सिर रस््याची िुुनस्ती करयाबर पाबर पत ाासनानत को ती कायणी ाीी कत ली ी ा 
करयात यतत आीत, 
(३त नसल्यास, पी लींबर पाची कार त काय आीतत ? 
  
श्री. चांद्रिाांत पूराटील (०६-०७-२०१७  : ि१त अींात: खरत आीतो 
(२त डमसेंबर पर २०१६ अखरत माींबर परी पषृ भागाी रील खड्मत भुनन रस्ता ी ाीतवक योग्य कत ला आीतो 
रस््याची सुिार ा कर तचत काम ाासनाच्या पी पी ि योानातवन ननिी, ननकर्ष ी  अग्राम 
यानुसार ीाती घतयाचत ननयोान आीतो 
(३त प्रश्न ायः् ाी त नाीीो 

___________ 
  

चेंबूर (मुांबई  येथील पूरेस्तमनगर पूरकरसरात मदहलाांसा   यधार िें द्र व वाचनालय  
बाांध्यासा   शासिीय भखूांड शमळ्याबाबत 

  

(१८   ६३३४४ (१९-०८-२०१६ .   श्री.अिय चौधरी (शशवडी  :   सन्माननीय महसूल मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) चेंबर पवर िमुींबर पईत यतकील पतस्तमनगर पररसरात मदीलाींसा च आिार कें द्र आण  ी ाचनालय 
बर पाींियासा च ाासकीय भवखींम शमळाी ा यासा च ापनगर .ाल्ीाििकारी याींच् याकमत मुींबर पई 
मीानगरपाशलकत नत माीत मत, २०१६ मयत प्रस्ताी  पा पी ला आीत, ीत खरत आीत काय, 
(२) असल्यास, याप्रकर ी ाासनानत चौकाी कत ली आीत काय, 
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(३त असल्यास, चौकाीनुसार ाक्त द का ी आिार कें द्र ी  ी ाचनालयासा च भवखींम ापलब्ि 
कुनन ितयाबर पाबर पत ाासनानत को ती कायणी ाीी कत ली ी ा करयात यतत आीत, 
(४) नसल्यास, पी लींबर पाची कार त काय आीतत ? 
  
श्री. चांद्रिाांत पूराटील (०४-०७-२०१७  : ि१त चेंबर पवर यतकत मदीलाींसा च आिार कें द्र आण  ी ाचनालय 
बर पाींियास “ना ीरकत” ित तबर पाबर पतचा को ताीी प्रस्ताी  .ाल्ीाििकारी, मुींबर पई ापनगर.ाल्ीा 
याींच्या  कायाणलयास प्राप्त ्ालतला नाीीो 

तकापप, सीाय्यक आयुक्त, फम/पवी ण पी भाग याींचतकमवन फम/पवी ण पी भागातील 
पाींाारापोळ या द का ी मदीलाींकरीता लघवायःयोग करयाकरीता, मदीलाींकरीता प्रशाक्ष   
घतयासा च तसतच मदीला बर पतच ग्ाच्या कामाकरीता मदीला आिार कें द्र बर पनपी याकरीता “ना-
ीरकत” प्रमा पत्र शमळ तबर पाबर पतचा प्रस्ताी  .ाल्ीाििकारी, मुींबर पई ापनगर या कायाणलयास     
दिो ०६/०४/२०१५ रोाी प्राप्त ्ाला ीोताो 
(२) ी  ि३) सीाय्यक आयुक्त, फम/पवी ण पी भाग याींचतकमील प्रस्ताी ामिील ामीन नोभवोाो 
६७८/२०२ (पैोत असल्याचत दिसवन यतततो सिर शमळकत राषरीय कत शमकल ॲम र्द ण्लायर शलो 
याींचत नाींी त आीतो 

सबर पबर प, मदीला आिार कें द्र बर पनपी याकरीता माग ी कत लतल्या ाशमनीी र मदीला 
आिार कें द्र बर पनपी यासा च .ाल्ीाििकारी कायाणलयाची “ना ीरकत” ितता यतत नसल्याबर पाबर पत 
.ाल्ीाििकारी, मुींबर पई ापनगर .ाल्ीा याींनी दिो २/१२/२०१५ रोाीच्या पत्रान्ी यत सीाय्यक 
आयुक्त, फम/पवी ण पी भाग, बर पीृन्मुींबर पई मीानगरपाशलका याींना कळपी लत आीतो 
(४) प्रश्न ायः् ाी त नाीीो 

___________ 
  

िरवीर येथील श्री. स्वामी िगतगुुप शांिराचायच पूरी ाच्या िशमनीच े 
बेिायदेशीर हस्ताांतरण झाल्याबाबत 

  

(१९   ६४९७५ (२१-१०-२०१६ .   डॉ.सुजित शमणचेिर (हातिणांगले  :   सन्माननीय महसूल 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

ि१त करी ीर यतकील श्रीो स्ी ामी ागतगुुन ाींकराचायण पी ाच्या ाशमनीचत बर पतकायिताीर ीस्ताींतर  
्ाल्याचत मान्य कुनन चौकाी करयाचत आिता दिलत आलत, ीत खरत आीत काय, 
ि२त असल्यास, सिरीव चौकाी तीन मदीन्यामयत पव ण कुनन चौकाीचा अीी ाल ाासनास 
सािर कत ला आीत काय, ्यात काय आढळवन आलत, 
ि३त असल्यास, चौकाीनुसार ाासनानत पुढत को ती कारी ाई कत ली ी ा करयात यतत आीत, 
ि४त नसल्यास, पी लींबर पाची कार त काय आीतत ?  
  
श्री. चांद्रिाांत पूराटील (०७-०७-२०१७  : ि१त ाासन पररपत्रक मीसवल ी  ी न पी भाग दिनाींक ३० 
ाुल,ै २०१० मिील ननितााप्रमा त िती स्कानच्या/म /सती ा इनाम ाशमनीींच्या तपास ी कुनन सिर 
तपास ीत बर पतकायितशाररर्या ी  पुी णपरी ानगीशाी ाय ीस्ताींतरीत ्ालतल्या ाशमनी, पी दीत 
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कायणपद्धतीचा अी लींबर प कुनन िती स्कानच्या ताब्यात पुी णी त ितयाबर पाबर पत आी श्यकती कायणी ाीी 
करयाबर पाबर पत ाासनाकमवन आिता ितयात आलत आीततो 
ि२), ि३) ी  ि४त श्रीो स्ी ामी ागतगुुन ाींकराचायण पी ाच्या ामीनीच्या ीस्ताींतर ाबर पाबर पतची 
गमदीींग्ला तालुक्यातील मौात दी् ी ी  मौात ीतळती ामी यतकील फकव   १४६ ातणभींग प्रकर ी 
पुनपी णलोकनात घतनन सुनाी  ी ीोनन दिनाींक ०४.०१.२०१७ रोाी ननकाली काढयात आली 
आीततो यापैकी ९ प्रकर त ताींबत्रक दृषट्या चालपी ता यतत नाीीत या मुयःयाी र दिनाींक 
०७.०३.२०१७ रोाी काढवन ्ाकयात आली आीततो १११ प्रकर त प्रकमिाणनी बर पतकायिताीर 
असल्यानत र्त ्ाळयात आली आीततो १६ प्रकर त कायितशार तरतविीशाी ाय िाखल असल्यानत रदल  
 रपी यात आली आीतत ी  १० प्रकर त करी ीर पी ााी सींबर पिीत नाीीतो .ाल्ह्यातील अन्य 
ापपी भागात करी ीर पी ाच्या ाशमनीींमयत बर पतकायिताीर ीस्ताींतर  ्ालत नसल्यानत ्याींची 
चौकाी करयाचा प्रश्न ायः् ाी त नाीीो 

___________ 
  

धुांद्वड-ेअणदरू (ता.गगनबावडा, जि.िोल्हापूरूर  या रस्त्याची दरुवस्था झाल्याबाबत 
  

(२०   ६५८३७ (०९-०१-२०१७ .   श्री.सत्यिीत पूराटील-सुपडिर (शाहूवाडी  :        
सन्माननीय सावचितनि बाांधिाम (सावचितनि उपूरक्रम वगळून  मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 

(१त िुींयःी मत-अ िवर िताोगगनबर पाी मा, .ाोकोल्ीापवरत ीा रस्ता १५ गाी ाींना ाी ळचा मागण 
असल्यानत रस््याी र अीोरात्र ी ाीतवक सुुन असतत, ीत खरत आीत काय, 
(२त असल्यास, सिर रस््याच्या ितुर्ाण ी ाकलतली ्ामत ी  कोसळलतल्या िरमी यामळुत 
ी ाीतुकिाराींची गैरसोय ीोत आीत, ीत ीी खरत आीत काय, 
(३त असल्यास, सिर रस््याींची पाी ी कत ली आीत काय ी  पाी ीनुसार सिर रस्ता िुुनस्त 
करयासा च ाासनानत को ती कायणी ाीी कत ली ी ा करयात यतत आीत, 
(४त नसल्यास, पी लींबर पाची कार त काय आीतत ? 
  
श्री. चांद्रिाांत पूराटील (०४-०७-२०१७  : ि१) ीोय ीत खरत आीतो 
ि२) अींात: खरत आीतो 

प्रश्नाींिीन गाी ाींमींिील लाींबर पी ९.०० ककमी इतकी आीतो  ्यापैकी ३.०० ककमी लाींबर पीचा 
रस्ता ी न पी भागाच्या ीदल ीतवन ाातोो या लाींबर पीत ितुर्ाण ी ाढलतली ्ामत तोमयास मनाई 
आीतो सिय.स्कतीत या रस््याी र िरम कोसळलतली नाीीो 

तसतच सींपव ण लाींबर पीमयत रस््याचा पषृ भाग सु.स्कतीत आीत ी  ी ाीतुक सुरळीतप त 
सुुन आीतो  
ि३) ी  ि४) प्रश्न ायः् ाी त नाीीो 

___________ 
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पूरुणे जिल्हयातील तलाठयाांच्या करक्त िागा भर्याबाबत 
  

(२१   ६६९११ (१६-१२-२०१६ .   श्री.सांग्राम थोपूरटे (भोर , श्री.अशमन पूरटेल (मुांबादेवी , श्रीमती 
तनमचला गाववत (इगतपूरूरी , श्री.अस्लम शेख (मालाड पूरजश्चम  :   सन्माननीय महसूल मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
ि१) पु त .ाल्ह्यात फक ीाार ९२० मीसवली गाींी त असवन ्यासा च ५८१ गाींी ामयत तला याींची 
गरा असताना सया कायणरत असलतल्या ४५० तलाांयाींच्या अनतररक्त कामाींचा बर पोाा पमत 
असल्यानत ाी णररत १३१ तला याींच्या ररक्त असलतल्या ाागाींचत अनतररक्त काम न करयाची 
भवशमका पु त .ाल्ीा तला च सींघानत नन णय घततला असल्यानत ५२० गाी ाींतील मीसवली कामकाा 
बर पींि ्ाल्याचत दिनाींक ११ ऑक््ोबर पर, २०१६ रोाी ी ा ्या सुमारास ननिाणनास आलत आीत, ीत खरत 
आीत काय, 
ि२) असल्यास, याप्रकर ी ाासनानत चौकाी कत ली आीत काय, 
ि३) असल्यास, चौकाीच्या अनुर्षींगानत ररक्त असलतली तला याची पित भरयाबर पाबर पत ाासनानत 
को ती कायणी ाीी कत ली ी ा करयात यतत आीत, 
ि४) नसल्यास, पी लींबर पाची कार त काय आीतत ? 
 
श्री. चांद्रिाांत पूराटील (०६-०७-२०१७  : ि१त ी  ि२त पु त .ाल्ह्यातील कामगार तला च ी  मींमळ 
अििकारी याींनी ररक्त असलतल्या तला च पिाचत अनतररक्त काम न करयाच्या भवशमकत बर परोबर पर 
तला च ी  मींमळ अििकारी मीासींघानत पी पी ि मागयाीं प्रलींबबर पत असल्याचत कार ास्ती  दिनाींक 
१६.११.२०१६ पासवन सी ण तला च ी  मींमळ अििकारी याींनी सामिुानयक राती र ाायाची ी  
रााव्यापी आींिोलन करयाची भुशमका घततली ीोतीो 

सिर आींिोलनाच्या अनुर्षींगानत माोमींत्री िमीसवलत याींच्या अयक्ष ततखाली दिनाींक 
२४.११.२०१६ रोाी तला च ी  मींमळ अििकारी समन्ी य मीासींघाच्या पिाििकाऱी ी  सींबर पींिित 
अििकारी याींच्या समी तत पार पमलतल्या बर पै कीत ्ालतल्या सकारा्मक चचसे प्रनतसाि ितनन 
मीासींघानत सींप मागत घततला आीतो 
(३) पी भागाच्या दिनाींक २३.६.२०१६ रोाीच्या पत्रान्ी यत तला च सींी गाणतील ररक्त पित सींपु ण 
राज्यात फकाच दिी ाी पररक्ष ा घतनन भरयाबर पाबर पत सी ण .ाल्ीाििकारी कायाणलयाींना आितशात 
कत लत ीोततो या अनुर्षींगानत .ाल्ीाििकारी, पु त याींच्या आस्कापनती रील तला च सींी गाणतील फकव   
ररक्त पिाींच्या ५० ्क्कत  अाा फकव   ३७ पिाींसा च दिनाींक ११.९.२०१६ रोाी लतखी परीक्ष ा 
आयो.ात करयात आली ीोतीो याबर पाबर पतची सी ण प्रकाया पार पमवन ननी म ्ालतल्या सी ण 
ामतिी ाराींना ापपी भागीय कायाणलयामार्ण त ुनाव ीो तबर पाबर पत .ाल्ीाििकारी कायाणलय, पु त याींनी 
दिनाींक ०९.०१.२०१७ रोाीच्या पत्रानत कळपी लत आीतो 
(४) प्रश्न ायः् ाी त नाीीो 

___________ 
  

 
 



पी ोसो ३३० ि17त 

मुांबई-गोवा राष्ट्रीय महामागाचसा   पूराली वळिेबाांबर त ेतनवे बुद्रिु मागे देवरूख सांगमेश्वर या 
पूरयाचयी रस्त्याचा उपूरयोग िर्याबाबत 

  

(२२   ६९७१७ (१६-१२-२०१६ .   श्री.शरददादा सोनावणे (िुन्नर  :   सन्माननीय सावचितनि 
बाांधिाम (सावचितनि उपूरक्रम वगळून  मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
ि१) मीाराषर राज्य पुनी णसन प्रािकर  सशमतीचत सिस्य श्रीोअाोक ाािी  याींनी कें द्रीय रस्तत 
पी कास मींत्री तसतच राज्यातील सींबर पींिीत पी भागाच्या अििकाऱयाींना मुींबर पई-गोी ा राषरीय 
मीामागाणमयत पाली ी ळकत बर पाींबर पर तत ननी त बर पुद्रकु मागे िती रूख सींगमतश्ी र या र्याींचा नी ीन 
पयाणय ी ापरल्यास मुींबर पई-गोी ा ीत अींतर ४५ ककोमीोनत कमी ीोनन ५०० को्ी रूपयाींची बर पचत 
ीो ार असल्यानत या मागाणचा पी चार करयात याी ा यासा च दिनाींक २५ ऑगस््, २०१६ रोाी 
ी ा ्यासुमारास लतखी ननी तिनायःी ारत पी नींती कत ली आीत, ीत खरत आीत काय, 
ि२) असल्यास, माोकें द्रीय रस्तत पी कास मींत्री याींनी राज्याच्या सींबर पींिीत पी भागाकमत सिर पत्राची 
िखल घतनन कारी ाई करयाचत ननिेा दिलत असल्याचत ाासनाच्या सींबर पींिीत अििकाऱयाींनी 
माोकें द्रीय रस्तत पी कास मींत्री याींच्या ननिाणनास आ वन दिलत आीत, ीत ीी खरत आीत काय, 
ि३) असल्यास, या सुचपी लतल्या रस््याचा ी ापर कत ल्यानत मुींबर पई-गोी ा अींतर ४५ ककोमीोनत कमी 
ीोनन ५०० को्ी रूपयाींची बर पचत ीो ार आीत, ीत ीी खरत आीत काय,         
ि४) असल्यास, सिर रस््याचत काम किी सरुू करयात यत ार आीत ी ा करयात यतत आीत, 
ि५) नसल्यास, पी लींबर पाची कार त काय आीतत ? 
 
श्री. चांद्रिाांत पूराटील (१७-०६-२०१७  : ि१त अाा आायाचत ननी तिन प्राप्त ्ाल्याचत अशभलतख्यात 
नद ि नाीीो तकापप पाली ी ळकत बर पाींबर पर तत ननी त बर पुद्रकु या रस््याचा ी ापर कत ल्यास मुींबर पई गोी ा ीत 
अींतर ४५ ककोमीो नत कमी ीोईल, ीी बर पाबर प ी स्तु.स्कतीस िुनन नाीीो 
ि२) प्रश्न ायः् ाी त नाीीो 
ि३) प्रश्न ायः् ाी त नाीीो 
ि४) प्रश्न ायः् ाी त नाीीो 
ि५) प्रश्न ायः् ाी त नाीीो 

___________ 
 

मा ा नदीवरील (ता.साांगोला, जि.सोलापूरूर  पूरुलाची दरुवस्था झाल्याबाबत 
 

(२३   ६९९९४ (१६-१२-२०१६ .   श्री.भारत भालिे (पूरांढरपूरूर , श्री.अस्लम शखे (मालाड पूरजश्चम , 
श्री.अशमन पूरटेल (मुांबादेवी , श्री.िुणाल पूराटील (धुळे ग्रामीण , प्रा.विाच गायिवाड (धारावी  :   
सन्माननीय सावचितनि बाांधिाम (सावचितनि उपूरक्रम वगळून  मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
ि१) ी ा ी्ंबर परत नाीक अस ाऱया मा ा निीी रील िताोसाींगोला, .ाोसोलापवरत रीािारीसा च 
असलतल्या मी्ी ाच्या पुलाची िरुी स्का ्ाली असवन या पुलाच्या िोन्ीी बर पाावला अस ारत 
सींरक्ष क क मत अ्यींत कमकुी त ्ालत असल्याचत माीत ऑगस््, २०१६ मयत ी ा ्यािरम्यान 
ननिाणनास आलत आीत, ीत खरत आीत काय, 
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ि२) असल्यास, याप्रकर ी ाासनानत चौकाी कत ली आीत काय, 
ि३) असल्यास, चौकाीच्या अनुर्षींगानत या पुलाचत स्रक्चरल ऑमी् कुनन िुुनस्ती करयाबर पाबर पत 
ाासनानत को ती कायणी ाीी कत ली ी ा करयात यतत आीत, 
ि४) नसल्यास, पी लींबर पाची कार त काय आीतत ? 
 
श्री. चांद्रिाांत पूराटील (०४-०७-२०१७  : ि१त, ि२त ी  ि३त अींात: खरत आीतो 

र्नािगरी-सोलापवर राषरीय मीामागण १६६ ी रील ी ा ी्ंबर परत पुलाचत सींरक्ष क क मत ी  
िुुनस्तीचत काम प्रगतीत असवन ावन २०१७ अखतर पव ण करयाचत ननयोान आीतो 
ि४) प्रश्न ायः् ाी त नाीीो 

___________ 
  

िवलापूरूर (ता.शमरि, जि.साांगली  येथील शासिीय िागा जिल््यातील  
शासिीय िायाचलयािकरता दे्याबाबत 

  

(२४   ७००८५ (१६-१२-२०१६ .   श्री.धनिांय (सुधीर  गाडगीळ (साांगली  :   सन्माननीय 
महसूल मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
ि१) की लापवर, (ताोशमरा, .ाोसाींगलीत यतकत भामयाच्या ाागतत सुुन असलतल्या १३ ाासकीय 
कायाणलयाकररता ाागा ित तबर पाबर पतचा प्रस्ताी  मागील फक ी र्षाणपासवन मीसवल पी भाग, मींत्रालय 
याींचतकमत प्रलींबबर पत असल्याबर पाबर पत माीत ऑक््ोबर पर, २०१६ मयत ी ा ्यासुमारास ननिाणनास आलत, 
ीत खरत आीत काय, 
ि२) असल्यास, की लापवर यतकील फकव   ाागा ककती आीत ी  ककती ाासकीय पी भागाींनी 
ाागतच्या माग ीचा प्रस्ताी  ाासनास सािर कत ला आीत, 
ि३) असल्यास, ीी सी ण कायाणलयत सया भामयाच्या ाागतत असवन ाासनाची असलतली ाागा 
पी नाी ापर पमवन आीत, ीत ीी खरत आीत काय, 
ि४) असल्यास, याबर पाबर पत ाासनानत चौकाी कत ली आीत काय, 
ि५) असल्यास, चौकाीच्या अनरु्षींगानत ाासककय पी भागातील कायाणलयाना ाागा ितयाच्या 
प्रस्ताी ाी र ाासनानत को ती कायणी ाीी कत ली ी ा करयात यतत आीत, 
ि६) नसल्यास, पी लींबर पाची काय कार त आीतत ? 
 
श्री. चांद्रिाांत पूराटील (०७-०७-२०१७  : ि१त, ि२त, ि३त, ि४त, ि५त ी  ि६त  .ाल्ीाििकारी, साींगली 
याींनी साींगली .ाल्ह्यातील मौात की लापवर यतकील ग् नींो १८८५/१,१८८५/२ ी  २०५४ मिील 
फकव   ६६ो७६ ीतो पकैी ५९ ीतो ाागा पी पी ि १२ ाासकीय कायाणलयाींसा च ितयाबर पाबर पतचा प्रस्ताी  
दिो २४ो०९ो२०१५ रोाी ाासनास सािर कत ला आीतो या ाागतपैकी ग् नींो२०५४ मिील ०ो२० ीतो 
ाागा ालाुद्धीकर  योानतच्या पींपीग स् त्ानसा च ी ापरयात आली आीतो ाी णररत ६६ो५६ ीतो 
ाागा ायःयोग, ाााण ी  कामगार पी भागामार्ण त मीाराषर औयःयोिगक पी कास मींमळाला 
पी मानतळ िाी पट्टीसा च ितयात आली ीोतीो पी मानतळ िाी पट्टी बर पींि करयाचा नन णय 
्ाल्यानत सामान्य प्राासन पी भागानत दिनाींक २६ो१०ो२००९ च्या आिताान्ी यत ीी ाागा 
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व्यी स्कापन ी  ितखभालीसा च मीाराषर औयःयोिगक पी कास मींमळाच्या ताब्यात  ती ली आीतो 
.ाल्ीाििकारी, साींगली याींच्या प्रस्ताी ाच्या अनुर्षींगानत सिर ाागा मीसवल पी भागाच्या ताब्यात 
ितयाबर पाबर पत सामान्य प्राासन पी भागाला पी नींती करयात आली आीतो 

___________ 
  

मौि ेमुलुांड (ता.िुलाच  येथ ेबनावट िागदपूरत्राच्या यधारे िब्िा िेलेल्या  
िशमनीचा ताबा यददवासीांना दे्याबाबत 

  

(२५   ७०६९५ (१६-१२-२०१६ .   डॉ.देवराव होळी (गडधचरोली  :   सन्माननीय महसलू मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
ि१) सन १९५६ मयत मौात मलुुींम िताोकुलाणत यतकील सव्ीे नो ३०५ प ै२ फकर ३५ गुीं त  ाशमनीचत 
सींरक्ष क कुल म्ी वन िमाणाी ाान ुबर पद म या आदिी ासी बर पाींिी ाच्या नाी त आीत, ीत खरत आीत काय, 
ि२) असल्यास, दिनाींक ११ ावन, २००४ मयत कोक  पी भाग आयुक्ताींनी मौाा मुलुींम 
िताोकुलाणत यतकील सव्ीे नो ३०५ प ै२ फकर ३५ गुीं त ाशमनीचा मालक म्ी वन सीताराम िमाणाी 
बर पद म याींना घोपर्षत कत लतलत आीत, ीत खरत आीत काय, 
ि३) असल्यास, या ाागती र ाबर परास्तीनत ननमणल लाइर् स््ाइल, ग्रतबबर पयल इींडमया प्राो कीं ोशल, ी  
ररननी ल मती लपर याींनी बर पनाी ् कागिपत्राच्या आिारत कब्ाा कत लतल्या ाशमनीचा ताबर पा मवळ 
मालकास ितयाचत आिता िती वनीी अावनपयतं ाशमनीचा ताबर पा मवळ मालकास ितयात आलतला 
नाीी, ीत खरत आीत काय, 
ि४) असल्यास, सिरीव ामीनीचा ताबर पा मुळ मालकास ितयाबर पाबर पत ाासनानत को ती कायणी ाीी 
कत ली ी ा करयात यतत आीत, 
ि५) नसल्यास, पी लींबर पाची कार त काय आीतत ? 
 
श्री. चांद्रिाांत पूराटील (१९-०६-२०१७  : (१त मौात मुलुींम यतकील सोनींो ३०५ या ाशमनीच्या 
गाोनोनींो ७/१२ च्या इतर ीक्क सिरी िमाण ाानव याींचत नाी  सींरक्ष ीत कुळ म्ी वन िाखल आीतो 
(२), (३) ी  ि४) मीाराषर अनुसुिचत ामातीींना ाशमनी प्र्यापपणत करयासा चचा अििननयम 
१९७४ चत कलम ७ अींतगणत पी भागीय आयुक्त, कोक  पी भाग याींचतकमत सिर प्रकर ी 
अिणन्यानयक प्रकर  िाखल ीोततो या प्रकर ी पी भागीय आयुक्त, कोक  पी भाग याींनी मौात 
मुलुींम यतकील सोनींो ३०५ पैो २-३५-० आकार ५.२५ या ाशमनीचा ताबर पा बबर पगर आदिी ासी 
याींचतकमवन, कलम ४ मिील तरतिुीनुसार आदिी ासी अाणिार श्रीमती पाी णतीबर पाई िमाण बर पद म याींचत 
कायिताीर ी ारस श्री शसताराम िमाण बर पद म ी  इतर याींना ्ी रीत ितयात याी ा ी  ताबर पा ितयाची 
कायणी ाीी ्ी रीत पव ण कराी ी, असत आिता दिो ११/०६/२००४ रोाी दिलत ीोततो परींतव माो मुींबर पई 
ाच्च न्यायालय याींचतकमील रर् यािचका ाो ५४१६/२००४, दिो ६/५/२००८ च्या कन्सें् ्मण 
अन्ी यत पी भागीय आयुक्त, कद क  भी न याींचत दिो ११/०६/२००४ चत आिता रदल   रपी लतलत आीततो 
यास्ती  सिर ाशमनीचा ताबर पा ाक्त आदिी ासी व्यक्तीींना ितयात आलतला नाीीो 
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िरम्यान माो मुींबर पई ाच्च न्यायालयाच्या ाक्त नमवि कन्सें् ्मणच्या पी रूि 
शसताराम िमाण बर पद म ी  इतर याींनी माो ाच्च न्यायालयात शसव्ीील ॲ.प्लकत ान िाखल कत लत 
असुन सयःय.स्कतीत सिरीव प्रकर  न्यायप्रपी ष  आीतो 
 (५) प्रश्न ायः् ाी त नाीीो 

___________ 
  

शसल्लोड–िन्नड (ता.शसल्लोड, जि.औरांगाबाद  रस्त्याांवर पूरुल िोसळून झालेला अपूरघात 
  

(२६   ७१७६१ (१६-१२-२०१६ .   श्री.प्रशाांत बांब (गांगापूरूर  :   सन्माननीय सावचितनि बाांधिाम 
(सावचितनि उपूरक्रम वगळून  मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
ि१) शसल्लोम–कन्नम िताोशसल्लोम, .ाोऔरींगाबर पाित रस््याींी र पुल कोसळवन ४ ा  ाखमी ्ालत 
असवन कोसळलतल्या पलुाी र बर पाींिकाम पी भागानत ाास्तीचत बर पॅररकत ् लाी लत नसल्यानत फका मो्ार 
सायकलस्ी ार व्यक्तीचा ्यात पमवन .ाी  गतला आीत, ीत खरत आीत काय, 
ि२) असल्यास, ाक्त प्रकर ाची ाासनानत चौकाी कत ली आीत काय, 
ि३) असल्यास, चौकाीच्या अनरु्षींगानत या प्रकर ी िोर्षी अििकारी/कमणचारी ी   तकत िाराी र 
ाासनानत को ती कारी ाई कुनन व् य.क्तीींच् या कु व् ींबबर पयाींना नकुसान भरपाई ितयाबर पाबर पत ाासनानत 
को ती कायणी ाीी कत ली ी ा करयात यतत आीत, 
ि४) नसल्यास, पी लींबर पाची कार त काय आीतत ? 
 
श्री. चांद्रिाांत पूराटील (०३-०७-२०१७  : ि१त ीत अींात: खरत आीतो 

प्रश्नाींककत रस््याी रील पवल अचानकप त कोसळल्यानत ्याी तळी पुलाी र असलतल्या 
ी ाीनाींचा अपघात ीोनन ४ व्यक्ती ाखमी ्ाल्याो तयःनींतर पवल ी ाीतुकीसा च बर पींि करयात 
आलाो पवल बर पींि कत ल्याबर पाबर पत सवचना र्लक, बर पॅररकत ्र, रतडमयम बर पोमण लाी यात आलत ीोततो परींतु 
याींच्याकमत िलुणक्ष  कुनन भरिाी  ी तगानत मो्ार सायकल चाली ल्यानत ी ाीन चालकाच्या चुकीमुळत 
अपघात ीोी वन ्यात फका व्य.क्तची .ापी तीानी ्ाल्याची नद ि पोलीस िप्तरी आीतो 
ि२), (३) ी  ि४) प्रश्न ायः् ाी त नाीीो 

___________ 
  

वाांदे्र (मुांबई  येथील शासकिय वसाहतीच्या पूरनुववचिासाबाबत 
  

(२७   ७६७०९ (१२-०४-२०१७ .   श्री.सांिय पूरोतनीस (िशलना  :   सन्माननीय सावचितनि 
बाांधिाम (सावचितनि उपूरक्रम वगळून  मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 

ि१त ी ाींद्रत िमुींबर पईत यतकील ाासककय ी साीतीचा पुनपी णकास अियापी प्रलींबबर पत आीत, ीत खरत आीत 
काय, 
ि२त असल्यास, गत ४० ी र्षाणपासवन कमणचाऱ याींकमवन ीोत असलतल्या माग ीी र माोमुख्यमींत्री 
मीोियाींनी तोमगा काढयाबर पाबर पत आश्ी ासन दिलत असतानाीी अयःयापपयतं यासींिभाणत को तीच 
कायणी ाीी करयात आलतली नाीी, ीत ीी खरत आीत काय, 
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ि३त असल्यास, ाक्त प्रकर ी ाासककय ी साीतीचा पुनपी णकास करयाबर पाबर पत ाासनानत को ती 
कायणी ाीी कत ली ी ा करयात यतत आीत, 
ि४त नसल् यास, पी लींबर पाची कार त काय आीतत ? 
  
श्री. चांद्रिाांत पूराटील (०६-०७-२०१७  : ि१त ी  ि२त नाीीो 
ि३त मुींबर पईतील ी ाींद्रत ाासकीय ी साीतीचा पुनपी णकास करयाबर पाबर पतचा प्रकल्प पवी ण सुसायता 
अीी ाल प्राप्त ्ाला असवन तो ाासनाच्या पी चारािीन आीतो 
ि४त प्रश्न ायः् ाी त नाीीो 

___________ 
  

सावचितनि बाांधिाम ववभागाच्या नवीन धोरणाबाबत 
  

(२८   ७७८९० (१२-०४-२०१७ .   डॉ.सुजित शमणचिेर (हातिणांगले  :  सन्माननीय सावचितनि 
बाांधिाम (सावचितनि उपूरक्रम वगळून  मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 

ि१त राज्याच्या साी णाननक बर पाींिकाम पी भागातरे् करयात यत ाऱ या रस्तत, पवल आण  इमारती 
िुुनस्तीसा च नपी न िोर  आखयात आलत आीत, ीत खरत आीत काय, 
ि२त असल्यास, सिर िोर ाचत कोमक्यात स्ी ुनप काय आीत ी  ्याची अींमलबर पााी  ी काा 
प्रकारत करयात यत ार आीत, 
ि३त नसल्यास, पी लींबर पाची कार त काय आीतत ? 
  
श्री. चांद्रिाांत पूराटील (०३-०७-२०१७  : ि१त, ि२त ी  ि३त राज्यातील साी णाननक बर पाींिकाम 
पी भागाच्या अख्यारीतील रस्तत/पवल/इमारतीींच्या िरुूस्ती सींिभाणतील प्रचशलत कायणपितीमयत 
काीी सुिार ा कर त आी श्यक आीत का ? ी  असल्यास सिर सुिार ा काय स्ी ुनपाच्या 
असाव्यात याींचा अ्यास करयासा च तज्ञ ी  ी ररष  अििकाऱ याींच्या अ्यास ग्ाची स्कापना 
ाासनानत दिो ७/३/२०१७ रोाी ाासन नन णयाव्िारत कत ली आीतो 

सिर अ्यास ग्ाचा  अीी ाल प्राप्त ्ाल्याी र ्यातील ननषकर्षाणचा अ्यास कुनन 
कायणी ाीी करयाचत ननयोान आीतो  

___________ 
  

अिोले (जि.अहमदनगर  येथ ेबाांध्यात यलेल्या ववश्रामगहृाबाबत 
  

(२९   ७८२०० (१२-०४-२०१७ .   श्री.वैभव वपूरचड (अिोले , श्री.राहुल िगतापूर (श्रीगोंदा , 
श्री.पूराांडुरांग बरोरा (शहापूरूर , श्री.राहुल मोटे (पूरराांडा  :   सन्माननीय सावचितनि बाांधिाम 
(सावचितनि उपूरक्रम वगळून  मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 

ि१) अकोलत ि.ाोअीमिनगरत यतकत बर पाींियात आलतलत पी श्रामगीृ अपुरत पमत असल्याचत माीत 
डमसेंबर पर, २०१६ च्या नतसऱया सप्ताीात ननिाणनास आलत, ीत खरत आीत काय, 
ि२) असल्यास, सिर पी श्रामगीृाची ाासनामार्ण त पाी ी कत ली आीत काय, 
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ि३) असल्यास, पाी ीचत ननषकर्षण काय आीत ी  तयःनुसार सिर पी श्रामगीृाची पनुबर पांि ी 
कर तबर पाबर पत ाासनानत को ती कायणी ाीी कत ली ी ा करयात यतत आीत, 
ि४) नसल्यास, पी लींबर पाची कार त काय आीतत ? 
 
श्री. चांद्रिाांत पूराटील (०५-०७-२०१७  : ि१त ीत खरत आीतो 

अकोलत ि.ाोअीमिनगरत यतकत बर पाींियात आलतलत पी श्रामगीृ ीत बब्र्ीाकालीन असवन 
िोन कक्ष ाचत आीतो 
ि२) ीोयो 
ि३) ी  ि४) अकोलत यतकील पी श्रामगीृाचत पुनबर पािं ी बर पाबर पत आी श्यकततनुसार ननिी ी  ननकर्षाच्या 
अिीन राीवन प्रािान्यानत काम करयाचत ननयोान आीतो 

___________ 
  

भामरागड (जि.गडधचरोली  तालुक्यातील पूरलचिोटा नदीवर पूरुल बाांध्याबाबत 
  

(३०   ७८७२६ (१२-०४-२०१७ .   श्री.सुरेश धानोरिर (वरोरा  :   सन्माननीय सावचितनि 
बाांधिाम (सावचितनि उपूरक्रम वगळून  मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 

ि१त भामरागम ि.ाोगमिचरोलीत तालुक्यातील पलणको्ा निीी र ाींच पुलाचत बर पाींिकाम करयात 
यत ार आीत, ीत खरत आीत काय, 
ि२त असल्यास, सिर पुलाचत बर पाींिकाम करयाबर पाबर पत ाासनानत को ती कायणी ाीी कत ली ी ा 
करयात यतत आीत, 
ि३त नसल्यास, पी लींबर पाची कार त काय आीतत ? 
  
श्री. चांद्रिाांत पूराटील (०४-०७-२०१७  : ि१त ी  ि२त आलापल्ली भामरागम राज्यमागण ३८२ 
रस््याी रील पलणको्ा निीी र मो ा ी  ाींच पुल बर पाींियासा च ुनो५५ो०० को्ी अींिााीत 
ककीं मतीचा प्रस्ताी  नाबर पामण २२ अींतगणत प्रस्ताी  सािर करयाींत आला ीोताो तकापप रस्तत, 
ी ाीतवक ी  मीामागण मींत्रालय, भारत सरकार याींच्या दिो ०३ो०१ो२०१७ च्या अििसवचनतनुसार 
आलापल्ली - भामरागम ीा रस्ता राषरीय मीामागण १३० िमत चा भाग म्ी वन राषरीय मीामागण 
घोपर्षत करयात आलतला आीतो सपी स्तर प्रकल्प अीी ाल तयार करयाचत काम प्रगतीत असवन 
्याअींतगणत पलणको्ा निीी र ाींच पवल बर पाींियाची बर पाबर प समापी ष् करयात यतत आीतो 
ि३) प्रश्न ायः् ाी त नाीीो 

___________ 
  
मौि ेपूराम (बोईसर  (जि. पूरालघर  येथील शेतिऱ्याांचा िा्या-ये्याचा रस्ता बांद िेल्याबाबत 

  

(३१   ७८८६५ (१२-०४-२०१७ .   श्री.वविय औटी (पूरारनेर  :   सन्माननीय महसलू मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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ि१त मौात पाम िबर पोईसरत िताो.ाो पालघरत यतकील सव्ीे ाो३०, ७५/३-बर प ी  १६४ या ाशमनीतवन 
स्काननक ाततकऱयाींच्या ी दीी ा्ीतील ी डमलोपा.ाणत ाागततील सी े ाो३० मयत शसरॉन ड्रग्ा या 
कीं पनीनत मो ा गत् बर पसपी ल्यामुळत ाततकऱयाींचा ााया-यतयाचा रस्ता ३ तत ४ ी र्षाणपासवन बर पींि 
्ालतला आीत, ीत खरत आीत काय, 
ि२त असल्यास, ाक्त प्रकर ी सींबर पींिितानत माो मुख्यमींत्री, माो मीसवल मींत्री, माो कृर्षी मींत्री, 
तीशसलिार, ापपी भागीय अििकारी ी  .ाल्ीाििकारी, पालघर याींचतकमत दिनाींक २०, २१ ी  २८ 
डमसेंबर पर, २०१६ रोाी ी ा ्यासुमारास लतखी ताारी कत लतल्या आीतत, ीत ीी खरत आीत काय, 
ि३त असल्यास, सिर प्रकर ी दिनाींक १६ डमसेंबर पर, २०१६ रोाी सींबर पींिित तला च ी  नायबर प 
तीशसलिार याींनी तसतच दिनाींक ७ ाानती ारी, २०१७ रोाी तीशसलिार, तला च ी  इतर 
कमणचाऱयाींनी स्कळ पाी ी कुनन सुद्धा रस्ता खुला करयाबर पाबर पत को तीीी कायणी ाीी कत लतली  
नाीी, ीत ीी खरत आीत काय, 
ि४त असल्यास, ाक्त प्रकर ी ाासनानत चौकाी करून मीाराषर ामीन मीसवल अििननयम, 
१९६६ चत कलम १४३ अन्ी यत ाततकऱयाींच्या ी दीी ा्ातील रस्ता खुला करयाबर पाबर पत को ती 
कायणी ाीी कत ली ी ा करयात यतत आीत, 
ि५त नसल्यास, पी लींबर पाची कार त काय आीतत ? 
 
श्री. चांद्रिाांत पूराटील (१५-०६-२०१७  : (१), (२), (३), (४) ी  ि५) मौात-पाम ताो.ाोपालघर 
यतकील सोनींो३०, ६४, ७५/३ बर प ी  १६४ या ाशमनीतवन स्काननक ाततक-याींच्या ी दीी ा्ीतील 
ी डमलोपा.ाणत ाागतत ाा त-यतयाच्या रस््यात सोनींो३० मयत मतोशसरॉन ड्रग्ा ॲम 
र्ामाणस्यवद्कल्स शलशम त्म या कीं पनीनत मो ा गत् बर पसपी ल्यामळुत ाततक-याींचा ाा त-यत तचा रस्ता 
बर पींि कत ल्याबर पाबर पत स्काननक ाततक-याींनी ननी तिनायःी ारत ताारी िाखल कत लतल्या आीततो 
        सिर कीं पनीचत पवी केमील गत् ी  िषितक्ष  तकमील गत् खुलत करयात आलत असवन सिर 
रस्ता आा रोाी मोकळा आीतो तसतच ी ृींिाी न पाकण चत पी कासक याींनी पत्रत लाी वन बर पींि कत लतला 
रस्ता ितखील खुला करयात आला असवन सिर रस््याची कायमस्ी ुनपी ापाययोाना व्ीाी ी या 
दृ.ष्नत तीशसलिार, पालघर याींनी दिनाींक ०७.०१.२०१७ रोाी प्र्यक्ष  ाागती र ाानन 
स्कळपाी ी कत ली असवन सिरचा रस्ता स्काननक ाततकऱ याींच्या ी दीी ा्ीसा च खुला आीतो  

___________ 
  

दहावी पूरकरके्ष नांतर पूरुढील शशक्षण प्रवेशासा   लागणारे ववववध दाखले शाळेत शमळ्याबाबत 
  

(३२   ७८८८८ (१२-०४-२०१७ .   श्री.अजित पूरवार (बारामती , श्री.राणािगिीतशसांह पूराटील 
(उस्मानाबाद , श्री.वैभव वपूरचड (अिोले , श्री.पूराांडुरांग बरोरा (शहापूररू  :   सन्माननीय महसूल 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 

(१त िीाी ी पररक्ष तच्या ननकालानींतर पुढील शाक्ष   प्री ताासा च लाग ारा अििी ास िाखला, 
ा्पन्नाचा िाखला ी  ाातीचा िाखला ााळततवनच ितयाबर पाबर पत पालकाींनी तसतच सामा.ाक 
कायणक्यांनी तीशसलिार, कल्या  ी  आयुक्त, कोमोोमोपा याींच्याकमत दिनाींक १८ मत, २०१६ 
रोाी ी ा ्यासमुारास लतखी ननी तिनायःी ारत माग ी कत ली आीत, ीत खरत आीत काय, 
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(२त असल्यास, ाक्त प्रकर ी ाासनानत को ती कायणी ाीी कत ली ी ा करयात यतत आीत, 
(३त नसल्यास, पी लींबर पाची कार त काय आीतत ? 
  
श्री. चांद्रिाांत पूराटील (०७-०७-२०१७  : (१) ी  ि२) अाा स्ी ुनपाचत ननी तिन प्राप्त ्ालत आीतो 
नागरीकाींना/ाालतय पी यःयार्थयाणना पी पी ि प्रकारचत िाखलत सीा प्राप्त व्ीाी तत या दृष्ीनत सततु 
सुपी िा कें द्र, मीा-ई सती ा कें द्र याव्िारत िाखलत ितयाची सुपी िा ापलब्ि कुनन ितयात आली 
आीतो मीाराास्ी  अशभयाना अींतगणत फक दिी सीय िाखलत शाबर पीर तसतच ाैक्ष ण क सींस्काच्या 
मायमातवन शाबर पीर आयो.ात कुननीी िाखलत पी तरीत करयात यततातो  
(३) प्रश्न ायः् ाी त नाीीो 

___________ 
  

साांगली शहरातील जिल्हाधधिारी िायाचलयाच्या यवारामध्ये  
रािमुद्रा असलेले शशक्िे सापूरडल्याबाबत 

  

(३३   ७९१८१ (१२-०४-२०१७ .   श्री.धनिांय (सुधीर  गाडगीळ (साांगली  :   सन्माननीय 
महसूल मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 

ि१त साींगली ाीरातील .ाल्ीाििकारी कायाणलयाच्या आी ारामयत राामुद्रा असलतलत शाक्कत  ी  
ााई कचरा कुीं मीत सापमल्याचत माीत डमसेंबर पर, २०१६ मयत ी ा ्यािरम्यान ननिाणनास आलत 
आीत, ीत खरत आीत काय, 
ि२त असल्यास, सिर शाक्कयाींचा सापमन्यामुळत शाक्क्याींचा गैरी ापर ्ाल्याबर पाबर पतचा प्राकशमक 
अींिाा ी तणपी यात यतत आीत, ीत ीी खरत आीत काय, 
ि३त असल्यास, ाक्त प्रकर ी चौकाी करयात आली आीत काय, 
ि४त असल्यास, चौकाीत काय ननषपन्न ्ालत ी  ्यानसुार ाक्त प्रकर ी िोर्षी अस ाऱया 
अििकारी ी  कमणचाऱयापी ुनद्ध ाासनानत को ती कारी ाई कत ली ी ा करयात यतत आीत, 
ि५त नसल्यास, पी लींबर पाची कार त काय आीतत ? 
  
श्री. चांद्रिाांत पूराटील (०७-०७-२०१७  : ि१) ीत खरत आीतो 

.ाल्ीाििकारी, साींगली कायाणलयाच्या आी रात ाप अिीक्ष क भवशम अशभलतख, शमरा, 
मुो साींगली कायाणलयाचा “बर प” अशभलतख कक्ष  आीतो सिर अशभलतख कक्ष ाची दिनाींक ३.१२.२०१६ 
रोाी सार्सर्ाई करयात आली ीोतीो सार्सर्ाई करताना अशभलतख कक्ष ाच्या िरी ाााच्या 
बर पाीतरील पवी ण बर पाावस दिनाींक १.१०.१९९४ पवी कर अ.स्त्ी ात असलतलत .ाल्ीा ननरीक्ष क भवशम 
अशभलतख, साींगली कायाणलयाचत फकव   १० रबर परी शाक्कत , २ राामुद्रा असलतलत शाक्कत  ी  ९ 
शसलबर पींि ााईच्या बर पा्ल्या आढळवन आल्या आीततो 
ि२), (३) ी  ि४) सिरचत शाक्कत  ीत दिनाींक १.१०.१९९४ पवी कर कायणरत असलतल्या .ाल्ीा ननरीक्ष क 
भवशम अशभलतख, साींगली या कायाणलयाचत ीोततो सिरचत कायाणलय दिनाींक १.१०.१९९४ पासवन बर पींि 
्ालत आीतो तसतच सिरचत शाक्कत  ाप अिीक्ष क भवशम अशभलतख, शमरा, मुो साींगली याींनी 
ताब्यात घतनन सुरषितक्ष त  ती लत आीततो ्यामुळत भपी षयात ्याींचा गैरी ापर ीोयाची ाक्यता 
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नाीीो ी ापरात नसलतलत शाक्कत  ननषकाळाीप त ीाताळलतबर पाबर पत सींबर पींिित कमणचारी याींचतपी ुनि 
मीाराषर नागरी सती ा िशास्त ी  अपीलत ननयम १९७९ चत ननयम १० अन्ी यत ाप अििक्ष क भवशम 
अशभलतख, शमरा, मुोसाींगली याींनी कारी ाई सुुन कत ली आीतो 
ि५) प्रश्न ायः् ाी त नाीीो 

___________ 
 

धारणी (ता.धारणी, जि.अमरावती  शहारातील दभुािि बाांध्याच्या िामातील गैरव्यवहार 
  

(३४   ७९२४५ (१२-०४-२०१७ .   प्रा.ववरेंद्र िगतापूर (धामणगाव रेल्वे , श्री.प्रभुदास शभलाविेर 
(मेळघाट  :   सन्माननीय सावचितनि बाांधिाम (सावचितनि उपूरक्रम वगळून  मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

ि१त िार ी िताोिार ी, .ाोअमराी तीत ाीारातील रस््याी र िभुााक बर पाींियाचत ी  
सौंियकरकर ाचत काम सुुन आीत, ीत खरत आीत काय, 
ि२त असल्यास, ाक्त कामाकमत साी णाननक बर पाींिकाम पी भागाच्या अििकाऱयाींनी िलुणक्ष  कत ल्यामुळत 
यातील कााँाी् कामात ननम्नस्तराची ी ाळव ी  शसमें्चा ी ापर करयात आल्याचत दिनाींक २६ 
ाानती ारी, २०१६ रोाी ी ा ्यासुमारास ननिाणनास आलत, ीत खरत आीत काय, 
ि३त असल्यास, ाक्त प्रकर ी ाासनानत चौकाी कत ली आीत काय, 
ि४त असल्यास, चौकाीनुसार ननकृष् िााणचत काम कर ाऱया  तकत िाराी र तसतच कामाकमत िलुणक्ष  
कर ाऱया अििकाऱयाींी र ाासनानत को ती कारी ाई कत ली ी ा करयात यतत आीत, 
ि५त नसल्यास, पी लींबर पाची कार त काय आीतत ? 
 
श्री. चांद्रिाांत पूराटील (०४-०७-२०१७  : (१) ीोयो 
(२) ीत खरत नाीीो  
(३), (४) ी  ि५) प्रश्न ायः् ाी त नाीीो 

___________ 
 

मौि ेिाांददवली (ता.बोकरवली, जि. मुांबई उपूरनगर  येथील स.नां.१६३ मधील िशमनीबाबत 
 

(३५   ७९६८९ (१२-०४-२०१७ .   श्री.ियप्रिाश मुांदडा (बसमत  :   सन्माननीय महसूल मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

ि१) मौात काींदिी ली िताोबर पोररी ली, .ाोमुींबर पई ापनगरत  यतकील  मीसवल भवमापक, बर पोरीी ली याींनी 
दिनाींक २ ावन, १९६६ रोाी ी ा ्या सुमारास बर पनपी लतल्या सोनींो१६३ च्या नकााातील 
ाशमनीी र आदिी ासीींसीीत अन्य लतसीींची नाी त नमवि ीोती, ीत खरत आीत काय, 
ि२) असल्यास, सोनींो १६३ च्या १३३ फकर, ७ गुीं त  ाशमनीपैकी ५० फकर ाशमन कोयना 
प्रकल्पग्रस्ताींकररता मींावर करयात आली ीोती, ीत ीी खरत आीत काय, 
ि३) असल्यास, ्यापैकी १५ फकर ाशमन कोयना प्रकल्पग्रस्ताींना लीाी र ितयात आली असवन 
या लतसीींकमवन सन १९८१ पयतं ्याींच्या मक्ता खा्यात तला च कायाणलय काींदिी ली यतकत लीाचत 
भामत भरलतलत आीत, ीत ीी खरत आीत काय, 
ि४) असल्यास, सिर ाशमनीची सयःय.स्कती काय आीत ? 
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श्री. चांद्रिाांत पूराटील (०६-०७-२०१७  : ि१त ीत खरत नाीीो 
(२) ी  ि३) मौात – आकुली, ताो बर पोरीी ली सोनींो १६३ या शमळकतीचत क्ष तत्रापैकी ५० फकर ामीन 
कोयना प्रकल्पग्रस्ताींकररता मींावर करयात आलतली नाीीो तसतच ्यापैकी १५ फकर ामीन 
कोयना प्रकल्पग्रस्ताींना लीाी र ितयात आली नसल्यानत तत ाासनाचत लीा िारक असल्याची 
ककीं ी ा तला च कायाणलय काींदिी ली यतकत मक्ता खा्यात सन १९८१ पयतं शलाचत भामत भरलतलत 
असल्याची को तीीी नद ि नाीीो 
(४) नगर भवमापन अििकारी, बर पोरीी ली याींचत कमील अशभलतख पीाता, सोनींो १६३ यास मवळ 
चौकाी नद िी ीी प्रमा त नगर भवमापन ाो १२८ असा नमवि असवन मवळ चौकाी ी तळी सिर  
शमळकतीस स्ताप्रकार “ग” िाखल करयात आलतला आीतो तसतच ीक्काचा मवळ िारक सिरी 
“मीाराषर सरकार” असत नमवि करयात आल्याचत दिसवन यतत आीतो नगर भवमापन कायाणलयाचत 
अशभलतख पीाता नोभवोाो १२८, १२८/१ तत ३६ अाा स्ी तींत्र शमळकत पबत्रका ाघमयात आल्या 
ीो्याो तयःनींतर पो्पी भाान ी  साशमलीकर ानत मवळ नोभवोाो १२८, १२८/१ तत ३६ यामयत 
ाता बर पिल करून अशभलतख अयःयाी त करयात आलतला आीतो  

___________ 
  

शसरसम ते गाडीबोरी (जि.दहांगोली  या रस्त्याची दुुपस्ती िर्याबाबत 
  

(३६   ८००७८ (१२-०४-२०१७ .   डॉ.सांतोि टार.े (िळमनुरी  :   सन्माननीय सावचितनि 
बाांधिाम (सावचितनि उपूरक्रम वगळून  मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 

ि१) शसरसम तत गामीबर पोरी ि.ाोदीींगोलीत या रस््याची िरुी स्का ्ाली असवन प्री ाााींना सिर 
रस््याी रून प्री ास करताना अपघाताचा िोका प्कुनन प्री ास कराी ा लागत असल्याचत माीत 
ाानती ारी, २०१७ मयत ी ा ्यािरम्यान ननिाणनास आलत, ीत खरत आीत काय,  
ि२) असल्यास, ाासनानत सिर रस््याची पाी ी कत ली आीत काय, 
ि३) असल्यास, पाी ीचत ननषकर्षण काय आीत ी  ्यानुसार रस््याची िुुनस्ती करयाबर पाबर पत 
ाासनानत को ती कायणी ाीी कत ली ी ा करयात यतत आीत,  
ि४) नसल्यास, पी लींबर पाची कार त काय आीतत ? 
 
श्री. चांद्रिाांत पूराटील (०३-०७-२०१७  : ि१त नाीीो 

रस्ता काीी भागात क्ष नतग्रस्त ्ाला ीोताो या भागातील िरुूस्तीचत काम पव ण 
करयात आलत आीतो या रस््याच्या ५३ ककमी लाींबर पीपैकी १० ककमी लाींबर पीतील सिुार तचत काम 
पव ण करयात आलत आीतो ५.२३० ककमी लाींबर पीतील सिुार तचत काम प्रगतीपकाी र आीतो १.५० 
ककमी लाींबर पीतील काम मींावर असवन ीाती घतयाचत ननयोान आीतो 

या रस््याी रून सयःय:.स्कतीत ी ाीतवक सुरळीतप त सरुू आीतो  
(२) (३) ी  ि४) प्रश्न ायः् ाी त नाीीो 

___________ 
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मौि ेउमराळे (ता.वसई, जि.पूरालघर  येथील शेतिऱ्याांच्या वहीवाटीच्या रस्त्यात  
िायमस्वरूपूरी अडथळा तनमाचण िेल्याबाबत 

 

(३७   ८०२५१ (२६-०४-२०१७ .   श्री.तनतेश राण े (िणिवली  :   सन्माननीय महसूल मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
ि१) मौात ामराळत िताोी सई, .ाोपालघरत यतकील ाततकऱयाींच्या ी ीीी ा्ीच्या रस््यात 
कायमस्ी रूपी अमकळा ननमाण  कर ाऱया शभींतीचत बर पाींिकाम तोमयाबर पाबर पतची  कारी ाइण 
.ाल्ीाििकारी पालघर याींच्या  आिताानुसार  ननी ासी नायबर प तीशसलिार, ी सइण याींनी करून 
्याबर पाबर पतचा अीी ाल दिनाींक १८ नोव्ीेंबर पर, २०१६ रोाी तीशसलिार, ी सइण याींनी 
ाोमोााो/कक्ष १/ त्-ाशमनबर पाबर प-१/कोसुोाो०३ ी  १७ अन्ी यत .ाल्ीाििकारी, पालघर याींना पा पी ला 
आीत, ीत खरत आीत काय, 
ि२) असल्यास, ाक्त शभींतीचत बर पाींिकाम अिणी ् तोमयात आलत असवन बर पाींिकाम पव णत: 
तोमयात आल्याचा खो्ा पींचनामा तयार करयात आला असवन कारी ाइणच्या ी तळी ाप.स्कत 
नसलतल्या ाततकऱयाींच्या घरी ााी वन ्याींच्या सह्या घतयात आल्या आीतत, ीत ीी खरत आीत 
काय, 
ि३) असल्यास, ाक्त प्रकर ी ाासनानत चौकाी कत ली आीत काय, 
ि४) असल्यास, चौकाीच्या आिारत खो्ा पींचनामा करून अीी ाल सािर कर ाऱया तीशसलिार 
ी  ननी ासी नायबर प तीशसलिार, ी सइण याींच्यापी रूि ाासनानत को ती कारी ाई कत ली ी ा करयात 
यतत आीत, 
(५त तसतच ी दीी ा्ीच्या रस््याींतील शभींतीचत ाी णररत बर पाींिकाम तोमवन ी दीी ा्ीचा रस्ता मोकळा 
करयाकामी ीो ारा खचण मीाराषर ाशमन मीसवल अििननयमाच्या तरतविीप्रमा त 
्याींच्याकमवन ी सवल करयाबर पाबर पत ाासनानत को ती कायणी ाीी कत ली ी ा करयात यतत आीत, 
ि६त नसल्यास, पी लींबर पाची कार त काय आीतत ? 
 

श्री. चांद्रिाांत पूराटील (२२-०६-२०१७  : (१), (२), (३), (४), (५) ी  ि६) मौात ामराळत, ताोी सई, 
.ाोपालघर यतकील सोनींो५६/१७ या ाशमनीच्या ााया यतयासा च पुी ाणपार असलतल्या रस््याींी र 
अनताम  कत ल्यामळुत रस््याच्या ी दीी ा्ीबर पाबर पत सिरीव ाततक-याींनी ापपी भागीय अििकारी, 
शभी ींमी याींचत न्यायालयात मामलतिार को ण् ॲक्् १९०६ चत कलम २३(२) अन्ी यत िाी ा िाखल 
कत ला ीोताो सिर िाव्याच्या अनुर्षींगानत दिनाींक २४.०४.२००८ रोाी तीशसलिार, ी सई याींना 
र्त रचौकाी करयाचत आिता ितयात आलतलत ीोततो सिर आितााच्या अनुर्षींगानत तीशसलिार ी सई 
याींचत न्यायालयात र्त रचौकाी िाव्यात दिो०७/०७/२०१५ रोाी आिता पारीत ीोनन सिर िाव्यात 
नमवि रस्ता पुी ाणपार ाा तयत तचा असल्याचत शसि ्ाल्यामुळत ५ र्व ् ुनीं िीचा रस्ता मोकळा 
कुनन ितयाचत आितशात करयात आलतो सिर सोनींो५६/१७ या ाागती रील अनििकृत बर पाींिकाम 
तीशसलिार, ी सई याींनी दिनाींक १८.११.२०१६ रोाी पी पी ि ाासकीय यींत्र तच्या मितीनत 
ननषकाशसत कत लत आीतो सिर अनताम  काीी प्रनती ािी याींचत समक्ष  तोमयात आलतलत असवन 
्याींनी पींचनाम्याी र स्ी ाक्ष री करताना काीी ताार असल्याचत नमवि कत लतलत नाीीो तसतच 
मीाराषर ामीन मीसवल अििननयमाच्या तरतुिी प्रमा त सींबर पींििताकमवन अनताम  
ननषकासनाचा खचण ी सुल करयाबर पाबर पत तापी ा  ती यात आली आीतो 

___________ 
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तला   पूरदाच्या भरतीमध्ये यददवासी असल्याच्या अवैध प्रमाणपूरत्राच्या  
यधारे शासनाची ददशाभलू िेल्याबाबत 

  

(३८   ८०२९० (१२-०४-२०१७ .   डॉ.सांतोि टार.े (िळमनुरी  :   सन्माननीय महसूल मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
ि१) औींढा नागनाक ि.ाोदीींगोलीत या तालुक्यातील ामतिी ारानत तला च पिाच्या भरतीमयत 
आदिी ासी असल्याच्या अी ैि प्रमा पत्राच्या आिारत ाासनाची दिााभवल करून आदिी ासी 
बर पतरोागाराींी र अन्याय कत ला असल्याबर पाबर पत ननी तिन लोकप्रनतननिी ी  आदिी ासी युी काींनी  
.ाल्ीाििकारी याींना दिनाींक ६ ऑक््ोबर पर, २०१६ रोाी ी ा ्यासुमारास दिलत आीत, ीत खरत आीत 
काय, 
ि२) असल्यास, ाक्त प्रकर ी चौकाी करयात आली आीत काय, 
ि३) असल्यास, चौकाीत काय आढळवन आलत ी  ्यानसुार या प्रकर ातील िोर्षीी र ाासनानत 
को ती कारी ाई कत ली ी ा करयात यतत आीत, 
ि४) नसल्यास, पी लींबर पाची कार त काय आीतत ? 
  
श्री. चांद्रिाांत पूराटील (०६-०७-२०१७  : ि१त, (२त ी  ि३त दीींगोली .ाल्ीा ननी म सशमतीमार्ण त सन 
२०१३ तत २०१६ या ी र्षाणमयत तला च सींी गाणत सरळ सती ा भरती करयात आली असवन सिर 
ी र्षाणमयत तला च सींी गाणत अनसुविचत ामातीच्या प्री गाणचत पि ररक्त नसल्यानत ाादीरात 
काढयात आलतली नाीीो ्यामळुत औींढा नागनाक ि.ाोदीींगोलीत या तालुक्यात ामतिी ाराकमवन 
तला च पिाच्या भरतीमयत आदिी ासी असल्याच्या अी ैि प्रमा पत्राच्या आिारत ाासनाची 
दिााभवल कुनन आदिी ासी बर पतरोागाराींी र अन्याय ्ालतला नाीीो तसतच याबर पाबर पतचत ननी तिन 
लोकप्रनतननिी ी  युी काींनी दिल्याचत .ाल्ीाििकारी, दीींगोली कायाणलयास प्राप्त ्ाल्याचत 
ननिाणनास आलत नाीीो 
(४) प्रश्न ायः् ाी त नाीीो 

___________ 
  

मौि ेखामदे पूरोसावली (ता.मुुपड, जि.रायगड  येथील सव ेनां.१/६ या शासकिय िशमनीवर 
राहणाऱ्या नागकरिाांना सातबारा उतारा दे्याबाबत 

  

(३९   ८०३१४ (१२-०४-२०१७ .   डॉ.सांतोि टार.े (िळमनुरी  :   सन्माननीय महसूल मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

ि१) मौात खामित पोसाी ली िताोमुुनम, .ाोरायगमत यतकील सी  ेनींो१/६ या ाासकीय ाशमनीी र 
गरीबर प ी  बर पतघर असलतलत लोक १५ ी र्षाणपासवन घरकुल बर पाींिवन राीत आीत, ीत खरत आीत काय, 
ि२त असल्यास, सिर घरकुलाींचा दिनाींक ६ ऑगस््, २०१६ रोाी प्र्यक्ष   सी  ेकरयात आला 
असता सिर सी ेनुसार घरकुलिारकाींना सिर ाागतचा ्याींच्या नाी त ७/१२ ातारा अयःयापी 
शमळाला नसल्याचत माीत ाानती ारी, २०१७ मयत ननिाणनास आलत, ीत ीी खरत आीत काय, 
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ि३त असल्यास, सिरीव घरकुलिारकाींना ्याींच्या नाी त ७/१२ ातारा ितयाबर पाबर पत ाासनानत को ती 
कायणी ाीी कत ली ी ा करयात यतत आीत, 
ि४त नसल्यास, पी लींबर पाची कार त काय आीतत ? 
  
श्री. चांद्रिाांत पूराटील (१५-०६-२०१७  : ि१त, (२त, (३त ी  ि४त रायगम .ाल्ह्यातील मुुनम 
तालुक्यातील मौात खामित यतकील सोनींो१/६ या ाासकीय ाागती र १७ लोकाींनी ननी ासी 
कार ासा च अनताम  कत लतलत असवन सिरची अनताम त ननयमानुकव ल करयाची ्याींची 
माग ी आीतो ्यानुर्षींगानत सिर ाागतची ाप अििक्ष क, भवशम अशभलतख, मुुनम याींचतकमवन दिनाींक 
०६ो०८ो२०१६ रोाी स्कळपाी ी करयात आली असवन तीशसलिार, मुुनम याींचतस्तराी र 
प्रकर ाची छाननी सुुन आीतो ाासकीय ाशमनीी रील अनताम  ननयमानुकव ल करयाबर पाबर पतचा 
प्रस्ताी  .ाल्ीाििकारी कायाणलयाकमवन पी भागीय आयुक्त याींचत मार्ण त ाासनास प्राप्त ीो त 
आी श्यक आीतो पररपव ण प्रस्ताी  ाासनास प्राप्त ्ाल्यानींतर ाासनाच्या प्रचशलत िोर ानुसार 
योग्य तो नन णय घतयाचत सींक.ल्पत आीतो  

___________ 
  

तुमसर (जि.भांडारा  येथील मध्यप्रदेशला िोडणाऱ्या पूरुलाच्या बाांधिामाबाबत 
  

(४०   ८०४७१ (१२-०४-२०१७ .   श्री.चरण वाघमारे (तुमसर  :   सन्माननीय सावचितनि 
बाांधिाम (सावचितनि उपूरक्रम वगळून  मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :-  

ि१त तुमसर ि.ाोभींमारात यतकील मयप्रिताला ाोम ाऱया पुलाच्या बर पाींिकामास मींाुरी 
शमळयाबर पाबर पत स्काननक लोकप्रतीननििनी माोसाी णाननक बर पाींिकाम मींत्री याींना दिनाींक १८ 
ाानती ारी, २०१७ रोाी ी ा ्यासुमारास ननी तिन दिलत आीत, ीत खरत आीत काय, 
ि२त असल्यास, ाक्त ननी तिनाच्या अनुर्षींगानत ाासनानत को ती कायणी ाीी कत ली ी ा करयात यतत 
आीत, 
ि३त नसल्यास, पी लींबर पाची कार त काय आीत ? 
 
श्री. चांद्रिाांत पूराटील (०५-०७-२०१७  : ि१त ीोयो 
(२) ी  ि३) पी र्षयाींककत पवल ग्रामी  मागण िााणच्या रस््याी रील असवन सिर पवलाचत काम नाबर पामण 
योानतअींतगणत ननकर्ष, मींावरी ी  ननिीच्या ापलब्ितततच्या अिीन राीवन ीाती घतयाचत ननयोान 
आीतो 

___________ 
  

राज्यातील तला   व मांडळ अधधिारी याांच्या प्रलांबबत माग्याांबाबत 
  

(४१   ८०५३९ (१२-०४-२०१७ .   श्री.ववलास तरे (बोईसर , श्री.क्षक्षतीि  ािूर (नालासोपूरारा , 
श्री.दहतेंद्र  ािूर (वसई  :   सन्माननीय महसूल मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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ि१त मीाराषर राज्य तला च ी  मींमळ अििकारी समन्ी य मीासींघानत ्याींच्या पी पी ि प्रलींबबर पत 
मागयाींसा च आींिोलन करयाची नो्ीस दिनाींक २६ ऑक््ोबर पर, २०१६ रोाी ी ा ्यासुमारास 
माो मीसवल मींत्र्याींना दिलतली आीत, ीत खरत आीत काय, 
ि२त असल्यास, यासींिभाणत पालघर .ाल्ह्यातील लोकप्रनतननिीींनीीी दिनाींक ६ ाानती ारी, २०१७ 
रोाी तला च ी  मींमळ अििकारी याींच्या मागयाबर पाबर पत माो मीसवल मींत्र्याींना पत्र दिलत आीत, ीत 
ीी खरत आीत काय, 
ि३त असल्यास, ाक्त मीासींघाच्या प्रमुख मागया काय आीतत ी  ्या पव ण करयाबर पाबर पत  
ाासनानत को ती कायणी ाीी कत ली ी ा करयात यतत आीत, 
ि४त नसल्यास, पी लींबर पाची कार त काय आीतत ? 
  
श्री. चांद्रिाांत पूराटील (०७-०७-२०१७  : ि१त, (२त ी  ि३त मीाराषर राज्य तला च ी  मींमळ 
अििकारी समन्ी य मीासींघानत ्याींच्या पी पी ि प्रलींबबर पत मागयासा च आींिोलन करयाची 
नो्ीस दिनाींक २६ ऑक््ोबर पर, २०१६ रोाी ी ा ्यासुमारास ाासनास दिलतली ीोतीो यासींिभाणत 
पालघर .ाल्ीयातील लोकप्रनतननिीचत पत्र दिनाींक ६ ाानती ारी, २०१७ रोाी ाासनास प्राप्त 
्ालत आीतो मीाराषर राज्य तला च ी  मींमळ अििकारी समन्ी य मीासींघाच्या प्रमखु मागया 
पुढीलप्रमा त आीततो :- 
१)  तला च सााींची ी  मीसवल मींमळाची पुनरणचनाो 
२) ७/१२ सींग कीकर  ी  ई-र्त रर्ार मिील अमच ीो 
३) तला च ी  मींमलाििकारी याींना पायाभवत प्रशाक्ष   ित तो 
४) अी ैि गौ  खनना ी सलुी या कामातवन तला च सींी गाणस ी गळ तबर पाबर पतो 
५) तला च ी  मींमलाििकारी कायाणलय बर पाींिवन ित तो/मींमलाििकारी याींना कायाणलयीन भामत मींावर 
कर तबर पाबर पतो 
६) मीसवल खा्यात पिोन्नतीसा च .व्िस्तरीय पितीचा अी लींबर प कर त, सरळसती ततील २५ 
्क्कत  पित खा्या अींतगणत कमणचाऱयाींसा च राखवन  ती  तो 
७) अींािायी ननी ्ृती ी ततन योानतबर पाबर पतो 
८) अव्ी ल कारकुन सींी गाणतील पित मींमलाििकारी सींी गाणतील कमणचाऱयाींमिवन ी  मींमलाििकारी 
सींी गाणतील अव्ी ल कारकुन सींी गाणतवन भरयाबर पाबर पतो 
९) मींमलाििकारी  याींचत ी ततनश्रत ीबर पाबर पतो 
ाक्त मागयाच्या अनुर्षींगानत ाासन स्तराी र मीासींघासोबर पत ी तळोी तळी बर पै का आयो.ात कुनन  
चचाण करयात आली आीतो ्यानुर्षींगानत आी श्यक ती कायणी ाीी चालव आीतो 
(४) प्रश्न ायः् ाी त नाीीो 

___________ 
 

मौि ेिुां डलवाडी (ता.बबलोली, जि.नाांदेड  येथील तला   व मांडळ  
अधधिारी गैरहिर राहत असल्याबाबत 

  

(४२   ८१६८३ (१२-०४-२०१७ .   श्री.डी.पूरी.सावांत (नाांदेड उत्तर  :   सन्माननीय महसलू मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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ि१त मौात कुीं मली ामी िताोबबर पलोली, .ाोनाींितमत यतकील तला च सज्ाा ाीरापासवन फक ककलोशम्र 
लाींबर प असवन कायाणलयातील तला च ी  मींमळ अििकारी सतत गैरीार राीत असल्यामळुत 
ाततकरी, पी ियाककर, ातष  नागररक तसतच ननरािार योानततील ी दृ्धाना नाीक त्रास सीन कराी ा 
लागत असल्याचत माीत ाानती ारी, २०१७ च्या तीसऱ या सप्ताीात ननिाणनास आलत, ीत खरत आीत 
काय, 
ि२त असल्यास, ाक्त प्रकर ी ाासनानत चौकाी कत ली आीत काय, 
ि३त असल्यास, चौकाीनुसार आपल्या पिाची कतणव्यत पार पामयात कसवर कर ाऱया सींबर पींिित 
तला च ी  मींमळ अििकाऱयाी र ाासनानत को ती कारी ाई कत ली ी ा करयात यतत आीत, 
ि४त नसल्यास, पी लींबर पाची कार त काय आीतत ? 
  
श्री. चांद्रिाांत पूराटील (०६-०७-२०१७  : ि१त, (२त ी  ि३त मौात कुीं मली ामी, ताोबबर पलोली यतकील 
तला च सज्ाा कायाणलय गाी ातच असवन सिर सज्ााचत तला च कमणचारी दिो१४ो०७ो२०१६ पासवन 
ी ैयःयकीय राती र असतानाींच ्याींचा दिनाींक १५ो०३ो२०१७ रोाी म्ृयु ्ाला आीतो ्यामुळत 
्याींच्या राा कालाी िीत कुीं मली ामी सााचा पिभार िसुऱया तला च  कमणचाऱयाकमत अनतररक्त 
स्ी ुनपात आापयतं असल्यानत ्याींना िररोा सिर सज्ााी र ीार राी त ाक्य ीोत नाीीो 
तसतच मींमळ अििकारी, कुीं मली ामी याींचतकमत बबर पलोली मींमळाचा अनतररक्त स्ी ुनपात पिभार 
असल्यानत ्याींना िररोा कुीं मली ामी यतकत ीार राी त ाक्य ीोत नाीीो परींतव सिर तला च 
आण  मींमळ अििकारी आपला पिभार साींभाळवन अनतररक्त पिभाराच्या द का ी िर िोन 
दिी साींनी कुीं मली ामी सज्ााी र ीार राीतातो ्यामुळत ाततकरी, पी यःयाककर, ातष  नागररक तसतच 
ननरािार योानततील ी ृिाना नाीक त्रास सीन कराी ा लागत आीत अााबर पाबर पतच्या को ्याीी 
प्रकारची लतखी ताार प्राप्त ्ाल्याचत ननिाणनास आलत नाीीो 
(४) प्रश्न ायः् ाी त नाीीो 

___________ 
  

.ुलूउमरी-शेंदरुिना (ता.मानोरा, जि.वाशशम  येथील मागचवरील पूरेचसेचे िाम  
तनिृच ष्ट्ट दिाचच ेझाल्याबाबत 

  

(४३   ८२०९५ (१२-०४-२०१७ .   श्री.अमर िाळे (यवी  :   सन्माननीय सावचितनि बाांधिाम 
(सावचितनि उपूरक्रम वगळून  मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :-  

ि१त रु्लवामरी, पोीरािती ी, ाेंिरुाना आढी  (ताोमानोरा, .ाोी ाशामत यतकील मागाणी रील पतचतसचत  
काम ननकृण ष् िााणचत ्ालत असल्याची बर पाबर प ननिाणनास आली, ीत खरत आीत काय, 
ि२त असल्यास, सिर प्रकर ी ाासनामार्ण त चोकाी करयात आली आीत काय, 
ि३त असल्यास, चौकाीनुसार ाक्त प्रकर ातील िोर्षीी र ाासनानत को ती कारी ाई कत ली ी ा 
करयात यतत आीत, 
ि४त नसल्यास, पी लींबर पाची कार त काय आीत ? 
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श्री. चांद्रिाांत पूराटील (०४-०७-२०१७  : (१) ीत खरत नाीीो 
(२), (३) ी  ि४) प्रश्न ायः् ाी त नाीीो 

___________ 
  

िळिोट (जि. लातूर  येथ ेनवीन शासिीय ववश्रामगहृ मांिूर िर्याबाबत 
  

(४४   ८२४२९ (१२-०४-२०१७ .   श्री.सुधािर भालेराव (उदगीर  :   सन्माननीय सावचितनि 
बाांधिाम (सावचितनि उपूरक्रम वगळून  मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :-  

ि१त ाळको् ि.ाो लातवरत तालकु्यात साी णाननक बर पाींिकाम पी भागाचत ाासकीय पी श्रामगीृ 
नाीी, ीत खरत आीत काय, 
ि२त असल्यास, सिर तालुक्यात ाासकीय पी श्राम गीृ मींावर करयाबर पाबर पत स्काननक 
लोकप्रनतननिीनी माीत ावल,ै २०१६ मयत ाासनाकमत माग ी कत ली आीत, ीत ीी खरत आीत काय, 
ि३त असल्यास, ाक्त माग ीच्या अनुर्षींगानत ाासनानत को ती कायणी ाीी कत ली ी ा करयात यतत 
आीत,  
ि४त नसल्यास, पी लींबर पाची कार त काय आीत ?  
  
श्री. चांद्रिाांत पूराटील (०३-०७-२०१७  : ि१त ीत खरत आीतो 
ि२त ीत खरत नाीीो 
ि३त प्रश्न ायः् ाी त नाीीो 
ि४त प्रश्न ायः् ाी त नाीीो 

___________ 
  

चाांदरू बािार (ता.चाांदरू बािार, जि. अमरावती  या शहरासा   वळण रस्ता बाांध्याबाबत 
  

(४५   ८२५९४ (१२-०४-२०१७ .   श्री.ओमप्रिाश ऊ.च  बच्चू िडू (अचलपूरूर  :        
सन्माननीय सावचितनि बाांधिाम (सावचितनि उपूरक्रम वगळून  मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :-  

ि१त चाींिवर बर पााार िताोचाींिवर बर पााार, .ाोअमराी तीत या ाीरासा च   ी ळ  रस्ता 
बर पाींियाबर पाबर पतच्या सी ेक्ष  ाचत काम साी णाननक बर पाींिकाम पी भागानत पव ण कत लत असवन ी ळ  
रस््यासा च आी श्यक असलतल्या ाशमनीचत सींपािन न ्ाल्यामुळत रस््याचत काम रखमलत 
असल्याचत ननिाणनास आलत आीत, ीत खरत आीत काय, 

ि२त असल्यास, सिर रस््याच्या भवसींपािनासा च आी श्यक ननिी ापलब्ि करून ितयाबर पाबर पतची  
माग ी लोकप्रनतननिीींनी माो मुख्यमींत्री याींचतकमत दिनाींक ५ डमसेंबर पर, २०१६ रोाी ी ा ्यासुमारास 
कत ली आीत, ीत ीी खरत आीत काय, 
ि३त असल्यास, सिर रस््याच्या भवसींपािनासा च ननिी ापलब्ि करून ितयाबर पाबर पत ाासनानत 
को ती कायणी ाीी कत ली ी ा करयात यतत आीत, 
ि४त नसल्यास, पी लींबर पाची कार त काय आीत ? 
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श्री. चांद्रिाांत पूराटील (०४-०७-२०१७  : ि१त ीत अींात: खरत आीतो 
तकापप ाानती ारी २०१७ मयत नव्यानत घोपर्षत ्ालतल्या नागपवर-ी ुनम-मोाकर-अचलपवर-

परती ामा ह्या राषरीय मीामागण ३५३(ात ी र चाींिवरबर पााार गाी  आीतो 
सिर मीामागण आता राषरीय मीामागण म्ी वन घोपर्षत ्ाल्यानत ी ळ  रस््यासा च 

सींरतखा मींावरीची कायणी ाीी राषरीय मीामागण पी भागातरे् सुुन असवन MORTH कमवन सींरतखा 
मींावरीनींतर ी ळ  रस््याचत काम ीाती घतयात यतईलो 
ि२) ाानती ारी २०१७ मयत रस््याचत राषरीय मीामागाणत ुनपाींतर ्ाल्यानत भवसींपािनाची कायणी ाीी 
रस्तत, ी ाीतवक ी  मीामागण मींत्रालयाच्या ी तीनत करयात यतईलो 
ि३) प्रश्न ायः् ाी त नाीीो 
ि४) प्रश्न ायः् ाी त नाीीो 

___________ 
  

िसारा (ता.शहापूरूर, जि. ाणे  येथील पूरुलाांच्या दुुपस्तीबाबत 
  

(४६   ८२६१९ (१२-०४-२०१७ .   श्री.शाांताराम मोरे (शभवांडी ग्रामीण  :            
सन्माननीय सावचितनि बाांधिाम (सावचितनि उपूरक्रम वगळून  मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
ि१त कसारा िताोाीापवर, .ाो ा तत यतकील ाुन्या राषरीय मीामागाणी रील कसारा-मोखाी  त 
बर पायपास रस््याी रील बब्र्ीाकालीन िगमी पवल, लोखींमी पवल ी  िगमी ी नबर पींिाराी रील पवल ीत 
तीन्ीी पवल नािुुनस्त ीोनन िोकािायक ्ाल्याचत माीत ाानती ारी, २०१७ मयत ी ा ्यािरम्यान 
ननिाणनास आलत, ीत खरत आीत काय, 
ि२त असल्यास, सिर पवलाींची ाासनानत पाी ी कत ली आीत काय,  
ि३त असल्यास, पाी ीचत ननषकर्षण काय आीत ी  ्यानुसार सिर पवलाींची िुुनस्ती करयाबर पाबर पत ी  
सिर पुलास पयाणयी पवल बर पाींियाबर पाबर पत ाासनानत को ती कायणी ाीी कत ली ी ा करयात यतत आीत, 
ि४त नसल्यास, पी लींबर पाची कार त काय आीतत ? 
  
श्री. चांद्रिाांत पूराटील (०३-०७-२०१७  : ि१त अींात: खरत आीतो 
ि२) ी  ि३) साोबर पाींोपी भागाच्या अख्यारीतील मोखी  त यतकील बब्र्ीाकालीन पवल ी  ी न 
बर पींिाऱयाी रील िगमी पवलाची सन २०१६ च्या पाी साळयानींतर पाी ी कत ली असता मोखाी  त 
यतकील बब्र्ीाकालीन पवल िोकािायक असल्यानत ी ाीतकुीस बर पींि करयात आला आीतो ापलब्ि 
पयाणयी मागण अनताय ापयुक्त, सुकर असल्यामुळत नी ीन मो ा पुल बर पाींि त सींयु.क्तक नाीीो 

ी नबर पींिाऱयाी रील िगमी पवल सु.स्कतीत आीतो 
लोखींमी पवल ीा रतल्ी त पी भागाच्या अख्याररत आीतो 

ि४) प्रश्न ायः् ाी त नाीीो 
___________ 
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किन्हीरािा ते वाशशम (ता.मालेगाव, जि. वाशशम   मागाचचे  
ुपदीिरणाच ेिाम अपूरूणच असल्याबाबत 

  

(४७   ८३२८४ (१२-०४-२०१७ .   श्री.अशमत झनि (करसोड  :   सन्माननीय सावचितनि 
बाांधिाम (सावचितनि उपूरक्रम वगळून  मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :-  

ि१) ककन्ीीरााा तत ी ाशाम ि.ाोी ाशामत या .ाल्ह्याच्या द का ाला ाोम ाऱया मुख्य 
रस््याच्या ुनीं िीकर ाचत काम रखमलत असल्यामुळत रस््याची िवरी स्का ीोनन प्री ाााींच्या ाीी ाला 
िोका ननमाण  ्ाल्याचत ननिाणनास आलत आीत, ीत खरत आीत काय, 
ि२) असल्यास, सिर रस््याचत ुनीं िीकरनाचत काम तातमीनत पव ण कुन  रस््याची िुुनस्ती 
करयाबर पाबर पत ाासनानत को ती कायणी ाीी कत ली ी ा करयात यतत आीत, 
ि३) नसल्यास, पी लबर पाींची कार त काय आीत ? 
  
श्री. चांद्रिाांत पूराटील (०३-०७-२०१७  : ि१त नाीीो 
(२) ी  ि३) प्रश्न ायः् ाी त नाीीो 

___________ 
  

मु.खामटे, पूरो.सावली (ता.मुुपड, जि.रायगड  येथील शासिीय िशमनीवरील  
घरे तनयमानुिूल िर्याबाबत 

  

(४८   ८३४२१ (१२-०४-२०१७ .   प्रा.विाच गायिवाड (धारावी  :   सन्माननीय महसूल मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

ि१त मुोखाम त् पोोसाी ली िताोमुुनम, .ाोरायगमत यतकील सव्ीे नींो१/६ या ाासकीय ाशमनीी र  
गत १५ ी र्षाणपासवन राीत असलतल्या गरीबर प ी  बर पतघर कु व् ींबर पाची घरत ननयमानुकव ल करयाबर पाबर पत 
ाासनाकमत ी ारींी ार माग ी करयात आली आीत, ीत खरत आीत काय, 
ि२त असल्यास, सिर प्रकर ी माोमीसवल मींत्री याींनी दिनाींक २२ र्त ब्रुी ारी, २०१६ रोाी अििक्ष क 
भवमी अशभलतख रायगम, सीायक नगररचनाकार रायगम ी  तीशसलिार मुुनम याींना कायणी ाीी 
करयाबर पाबर पत आिता दिलत असवन ्याबर पाबर पतची अींमलबर पााी  ी अियाप करयात आलतली नाीी, ीत 
ीी खरत आीत काय, 
ि३त असल्यास, ाक्त प्रकर ी ाासनानत चौकाी कली आीत काय, 
ि४त असल्यास, चौकाीनुसार सिर द का ची घरत ननयमानुकव ल करयाबर पाबर पत ाासनानत    
को ती कायणी ाीी कत ली ी ा करयात यतत आीत, 
ि५त नसल्यास, पी लींबर पाची कार त काय आीत ? 
  
श्री. चांद्रिाांत पूराटील (१५-०६-२०१७  : (१), (२), (३), (४) ी  ि५) रायगम .ाल्ह्यातील मुुनम 
तालुक्यातील मौात खामित यतकील सोनींो१/६ या ाासकीय ाागती र १७ लोकाींनी ननी ासी 
कार ासा च अनताम  कत लतलत असवन सिरची अनताम त ननयमानुकव ल करयाची ्याींची 
माग ी आीतो ्यानुर्षींगानत सिर ाागतची ाप अििक्ष क, भवशम अशभलतख, मुुनम याींचतकमवन दिनाींक 
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०६.०८.२०१६ रोाी स्कळपाी ी करयात आली असवन तीशसलिार, मुुनम याींचतस्तराी र 
प्रकर ाची  छाननी सुुन आीतो ाासकीय ाशमनीी रील अनताम  ननयमानुकव ल करयाबर पाबर पतचा 
प्रस्ताी  .ाल्ीाििकारी कायाणलयाकमवन पी भागीय आयुक्त याींचत मार्ण त ाासनास प्राप्त ीो त 
आी श्यक आीतो पररपव ण प्रस्ताी  ाासनास प्राप्त ्ाल्यानींतर ाासनाच्या प्रचशलत िोर ानुसार 
योग्य तो नन णय घतयाचत सींक.ल्पत आीतो  

___________ 
  

चािण-तळेगाव (जि.पूरुणे  या राज्य महामागच क्र. ५५ वरील खेड तालुक्यातील  
रस्ता नादुुपस्त झाल्याबाबत 

  

(४९   ८३९१६ (१२-०४-२०१७ .   श्री.सुरेश गोरे (खेड यळांदी  :   सन्माननीय सावचितनि 
बाांधिाम (सावचितनि उपूरक्रम वगळून  मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :-  

ि१त चाक -तळतगाी  ि.ाोपु तत या राज्य मीामागण ाो ५५ ी रील खतम तालुक्यातील रस्ता अनतक 
द का ी नािुुनस्त ्ाला असल्यानत मोांया प्रमा ात ी ाीतवक कद मी ीोनन अपघाताींचत प्रमा  
ी ाढीस लागल्यानत ाीपी त ी  पी ्त ीानी ीोत असल्याचत ननिाणनास आलत आीत, ीत खरत आीत 
काय, 
ि२त असल्यास, ाक्त मीामागण राषरीय मीामागण म्ी वन घोपर्षत ्ाल्यानत िुुनस्तीसा च 
कें द्राकमवन पी ातर्ष ननिी ापलब्ि करयाचत आश्ी ासन माोराज्यमींत्री याींनी दिलत आीत, ीत ीी खरत 
आीत काय, 
ि३त असल्यास, ्याअनुर्षींगानत ाक्त मीामागाणसा च कें द्राकमवन पी ातर्ष ननिी ापलब्ि करयाबर पाबर पत 
ाासनानत को ती कायणी ाीी कत ली ी ा करयात यतत आीत, 
ि४त नसल्यास, पी लींबर पाची कार त काय आीत ? 
  
श्री. चांद्रिाांत पूराटील (०५-०७-२०१७  : ि१) ीोय राज्यमागण ाो५५ ी रील खतम तालुक्यातील ककमी 
१२/०० तत २३/०० या लाींबर पीमयत बर पऱयाच द का ी रस््याच्या पषृ भागाचत नवतनीकर  आी श्यक 
आीतो 
ि२) ीा रस्ता राषरीय मीामागण म्ी वन घोपर्षत ्ाला आीतो ीत खरत आीतो तकापप कें द्राकमवन 
पी ातर्ष ननिी अियाप ापलब्ि ्ालतली नाीीो 
ि३) सिर रस्ता कें द्र ाासनास ली करच ीस्ताींतर करयात यतत आीतो तो पयतं राज्य 
ाासनाकमवन ितखभाल िुुनस्ती करयात यतत आीतो 
ि४) प्रश्न ायः् ाी त नाीीो 

___________ 
  

मौि ेइांदरुखा (ता.जि.भांडारा  येथील रस्त्याच्या बाांधिामाबाबत 
  

(५०   ८४४३४ (१२-०४-२०१७ .   श्री.रामचांद्र अवसरे (भांडारा  :   सन्माननीय सावचितनि 
बाांधिाम (सावचितनि उपूरक्रम वगळून  मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  



पी ोसो ३३० ि36त 

ि१त मौात इींिरुखा िताो.ाोभींमारात यतकील रस््याच्या बर पाींिकामाला आमिार स्काननक पी कास 
ननिी कायणाम िसन २०१५-१६त अींतगणत दिनाींक ०४ ाानती ारी, २०१६ रोाी ी ा ्यासुमारास 
प्राासकीय मींाुरी ी  ननिी  शमळाला असवन कायाणरींभ  आिताीी बर पाींिकाम पी भागाकमवन ितयात 
आला आीत, ीत खरत आीत काय, 
ि२त असल्यास, सिर रस््याचत बर पाींिकाम तातमीनत पव ण करयाबर पाबर पत ाासनानत को ती कायणी ाीी 
कत ली ी ा करयात यतत आीत, 
ि३त नसल्यास, पी लींबर पाची कार त काय आीतत ? 
  
श्री. चांद्रिाांत पूराटील (०४-०७-२०१७  : (१), (२) ी  ि३) प्रश्नककत काम सवरू करयाचत आिता 
 तकत िाराींना माचण २०१६ मयत ितयात आलत आीततो  तकत िाराींनी काम सवुन कत लत असता गाी ातील 
ग्रामस्क ी  लोक प्रतीननिी याींनी काम करयास पी रोि कत लाो ्यामुळत काम स्किगत  ती  त 
भाग पमलत .ाल्ीा प्राासनाची मित घतनन ग्रामस्क ी  लोक प्रनतननिी याींच्यााी सींी ाि सािवन 
्याींचा पी रोि िवर करून काम सवरू करयाचत प्रय्न आीतत 

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

महाराष्ट्र ववधानसभा. 

  
_________________________ 
ाासकीय मयी तकर मुद्र ालय, मुींबर पईो 


