अताराांकित प्रश्नोत्तराांची २६२ वी यादी

महाराष्ट्र विधानसभा
पहहले अधधिेशन, २०१७
___________

अताराांकित प्रश्नोत्तराांची यादी
प्रश्नाांची एिूण सांख्या - ५०
___________

अमरािती जिल््यातील सािनेर-खिरसाना-ननरसाना या मांिरू रस्त्याचे
अपूणण राहहलेले िाम त्िरीत पूणण िर्याबाबत

(१)

९३०४ (०८-०४-२०१५).

प्रा.विरें द्र िगताप (धामणगाि रे ल्िे) :

सन्माननीय सािणिननि

बाांधिाम (सािणिननि उपक्रम िगळून) मांत्री पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) अमरावती जिल््यातील सावनर-खखरसाना-ननरसाना या मींिरू रस्त्याच अपर्
ू ण राहिलल काम
्वरीत पूर्ण कर्यासा

स्तथाननक लोकरतिनतनन ी याींनी कायणकारी अयंयींता, जि.प.बाीं काम

ववंाग, अमरावती याींना हिनाींक १५ डिसेंबर, २०१४ रोिी वा ्या सुमारास लखी ननविन हिल
आि, ि खर आि काय,

(२) असल्यास, सिरिू रस्त्याींच काम पूर्ण कर्यासा
कायणवािी कली वा कर्यात यत आि,

सिर ननविनावर सासनान कोर्ती

(३) नसल्यास, ववलींबाची कारर् काय आित ?
श्री. चांद्रिाांत पाटील (२२-१२-२०१६) :(१) िोय.
(२)

लोर्ी

मोरगाव-िनन
ु ा-ह्म्ाळा-सावनर

िा

रतिजिमा

क्र.७८

ििाणचा

रस्तता

जि.प.बाीं काम ववंागाकिून सावणिननक बाीं काम ववंागाकि िस्तताींतररत झालला आि.

असन
ू

रतिशनाींककत रस्त्याच्या कक.मी. १४/०० त १७/०० या लाींबीतील काम जि.प. मार्णत माचण

२०१६ मध्य पूर्ण झालल आि.
(३) रतिशन उद्ावत नािी.

___________
रे णापुर (जि.लातूर) येथील शासिीय विश्रामगह
ु स्ती िर्याबाबत
ृ ाची दरु
(२)

२१०३८ (३०-०७-२०१५).

श्री.त्र्यांबिराि भभसे (लातूर ग्रामीण) :

सन्माननीय सािणिननि

बाांधिाम (सािणिननि उपक्रम िगळून) मांत्री पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

वव.स. २६२ (2)
(१) रर्ापुर (जि.लातूर) यथील सासकीय ववश्रामगि
ु स्तती कर्याबाबत व सासकीय
ृ ाची िरु
कमणचाऱयाींची सिर ववश्रामगि
ृ ासा

ननयुतती कर्याबाबत स्तथाननक लोकरतिनतनन ीींनी माि

म, २०१५ च्या सम
ु ारास कायणकारी अयंयींता सावणिननक बाीं काम ववंाग लातरू याींचकि
ननविनादवार मागर्ी कली आि, ि खर आि काय,

(२) असल्यास, सिर ववश्रामगि
ु स्ततीबाबत व कमणचारी नमर्ुकीबाबत कोर्ती कायणवािी
ृ ाच्या िरु
कली वा कर्यात आि,

(३) नसल्यास, ववलींबाची कारर् काय आित ?
श्री. चांद्रिाांत पाटील (०४-०१-२०१७) :(१) ि खर आि.
(२) ववश्रामगि
ु स्ततीच काम म अखर पूर्ण झाल आि. सदय:जस्तथतीत ववश्रामगि
ृ िरु
ृ सुजस्तथतीत
असन
वापरात आि. तसच मि्वाच्या व्यततीींची गैरसोय िोवू नय म्िर्न
उपलब्
ू
ू
कमणचाऱयाींकिून ता्पुर्या स्तवरुपात काम करुन घ्यात यत आि.
(३) रतिशन उद्ावत नािी.

___________

एिाजत्मि रस्ते प्रिल्पाचे नोबल टांटरे स्ट ि्सल्ट्सी टांजिननअसण या िांपनीने िेलेल मोिमाप
(३)

२२००४ (११-०८-२०१५).

(राधानगरी),

डॉ.सुजित

श्री.रािेश क्षीरसागर (िोल्हापूर उत्तर), श्री.प्रिाश आबबटिर

भमणचेिर

(हातिणांगले) :

सन्माननीय

सािणिननि

बाांधिाम

(सािणिननि उपक्रम) मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) कोल्िापूर सिरातील एकाज्मक रस्तत रतिकल्पाच नोबल टीं्रस्त् कन्सल््न्सी टींजिननअसण या

कींपनीन कलल्या मोिमापात मिानगरपायलकन कलल्या पन
ु :पिताळर्ीत कािी त्रु्ी आढळल्या
आित, ि खर आि काय,

(२) असल्यास, ्याकररता नोबल न आर्खी चार पथक नमन
ू पन्
ु िा नव्यान कामकािास
सुरुवात कली आि, ि िी खर आि काय,

(३) असल्यास, सिर नव्या पथकाला मोिमापाच काम पूर्ण करुन २० म पयंत सींपुर्ण अिवाल
सािर कर्याच्या सुचना हिल्या आित, सिर पथकान आपला अिवाल सासनास सािर कला
आि काय,

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारर् काय आित ?
श्री. एिनाथ भशांदे (०९-११-२०१६) :(१) िोय.
(२) पुनम
ण ुल्याींकन सयमतीन ननिे यसत कलल्या त्रु्ी िरु
ु स्तत करुन कींपनीन सु ारीत अिवाल

कोल्िापरू मिानगर पायलका व असोयसएसन ऑर् आककण्त् टींजिननअसण, कोल्िापरू याींचमार्णत
पुनम
ण ुल्याींकन सयमतीला सािर कला आि.
(३)

पुनम
ण ुल्याींकन

सयमतीन

आपला

अिवाल

सासनास

सािर

कला

आि.

सासनान

हि.१.०१.२०१६ पासून कोल्िापूर एकाज्मक रस्तत ववकास रतिकल्पावरील पथकर नाक बींि
कर्याचा ननर्णय घतला आि.
(४) रतिशन उद्ावत नािी.

___________

वव.स. २६२ (3)

(४)

सांगणिीिृत ७/१२ भमळ्यात येत असलेल्या अडचणीांबाबत

२८३५५ (२३-१२-२०१५).

श्री.भास्िर िाधि (गुहागर) :

पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

सन्माननीय महसूल मांत्री

(१) माचण २०१५ पासून सींगर्कीय ७/१२ ि्याच आिस सासनान काढल आित. परीं त,ु सवणच

तला

कायाणलयाींमध्य वीि, िरू ध्वनी िोिर्ी, टीं्रन्, वरतिीं्र या सुवव ा ि्यात आलल्या

नसल्यामळ
ु सींगर्क रतियसक्षर्ानींतर तला

रतियसक्षक्षत झाल आित वा कस याची खातरिमा

कर्यात न आल्यान ग्रामीर् ंागातील सतकयांना ७/१२ उ्तार

यमळव्यात अिचर्ी यत

आित, ि खर आि काय,
(२) असल्यास, उतत पररजस्तथतीचा ववचार करून सासनान कोर्ती कायणवािी कली वा कर्यात
यत आि,
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारर् काय

आित ?

श्री. चांद्रिाांत पाटील (२७-१२-२०१६) :(१), (२), (३) ई-र्रर्ार तथा ऑनलाणन म्यु्सन कायणक्रम
सुरु कर्याचा ननर्णय राज्य सासनान हि.२३.०१.२०१३ घतला आि.

ई-र्रर्ार कायणक्रमाींतगणत सींगर्कीकृत गा.न.नीं. ७/१२ चा िा्ा तयार करर्, तो िा्ा

स्त्् िा्ा सें्र (SDC) वर अपलोि करर्, ई-र्रर्ार आज्ञावलीच्या माध्यमातन
ू र्रर्ार नोंिी
घर् तसच सींगर्कीकृत गा.न.नीं. ७/१२ ववतरीत करर् या रतिकक्रयत कािी ह कार्ी िा्ा एन्री,

सव्िणर, कनत्ीव्िी्ी व आज्ञावली ववषयक समस्तया उिंवल्यान ्याींच्या ननराकरर्ाथण
यथोचचत उपाययोिना कर्यात आल्या आित. राषरीय सूचना ववज्ञान केंद्राकिून ई-र्रर्ार
आज्ञावली व्ििणन २ ववकयसत करुन ती वापरास उपलब्
यासींिंाणतील अिीअिचर्ीींच ननराकरर् कर्यासा
स्तथापन कर्यात आल्या आित.

करुन ि्यात आलली आि. तसच

उपववंागीय तसच जिल्िास्ततरावर सयम्या

सींगर्कीकृत गा.न.नीं. ७/१२ म ील िा्ा एन्री व िा्ा कन्व्ििणनच्या आढळर्ाऱया चुका

िरु
ु स्तत करुन ्यातील नोंिी िस्ततयलखखत गा.न.नीं. ७/१२ सी िळ
ु वव्याकरीता एिी् मोड्यल
ु
(Edit Module) उपलब्

करुन ि्यात आल आि. िस्ततयलखखत अयंलखाींरतिमार् गा.न.नीं.

७/१२ च सींगर्कीकृत उतार िथ ववतरीत करर् सतय नािी तथ खरीप िीं गामासा
खातिाराींना कवळ किण व अन्य सतीववषयक रतियोिनासा

सतकरी

हि.३१ िुल,ै २०१६ पयंत

िस्ततयलखखत गा.न.नीं. ७/१२ उतार ि्याची मं
ु ा रतििान कर्यात आली िोती. यास मुितवाढ
ि्याच्या आवशयकतचा आढावा घ्यात यत आि.
तसच “ई-र्रर्ार” कायणक्रमासा
उपलब्

सासनान स्त्् िा्ा सें्र यथ अच कच ५०TB स्त्ोरि

करुन हिल असून या कायणक्रमाकरीता िािा सव्िणसि
ण ी उपलब्

करुन ि्यात आल

आित. िथ कनत्ीव्िी्ी ववषयक समस्तया आित. असा रति्यक मींिळ स्ततरावर तला / मींिळ
अच काऱयाींसा

िायस्तपीि कनत्ीव्िी्ीसि कायणकक्ष (Work Station) स्तथापन कर्याच्या

सूचनािी सवण जिल्िाच काऱयाींना ि्यात आल्या आित. ्यानस
ु ार राज्यात एकूर् १४६५
कायणकक्षाींची स्तथापना स्तथापना कर्यात आली आि. यापररर्ामी ई-र्रर्ार आज्ञावलीच्या
अींमलबिावर्ीतील बिुताींस अिचर्ीींच ननराकरर् झाल आि.
___________

वव.स. २६२ (4)
मुांबई-पूणे एक्सप्रेसिरील िाढत्या अपघाताांची िारणे शोध्यासाठी नेमलेल्या
िे.पी.ररसचण टांडीया प्रा.भल.या िांपनीने सादर िेलेल्या अहिालाबाबत

(५)

३३००२ (२१-०१-२०१६).

अॅड.भीमराि धोंडे (आष्ट्टी) :

सन्माननीय सािणिननि

बाांधिाम (सािणिननि उपक्रम) मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) सासनान मुींबई-पुर् एतसरतिसवरील वाढ्या अपघाताींची कारर् सो ्यासा

नमलल्या

ि.पी.ररसचण टींिीया रतिा.यल.या सींसो न करर्ाऱया वाितक
ु क्षत्रातील रतियायात कींपनीन सन २०१२
त २०१४ या कालाव ीत सिर मिामागाणवर घिलल्या ३७२ अपघाताींच ववशलषर् करुन सासनास
अिवाल सािर कला आि, ि खर आि काय,
(२) असल्यास, सिर अिवालाच थोितयात स्तवरुप काय आि,
(३) असल्यास, सिरिू अिवालाम ील यसर्ारसीींची तातिीन अींमलबिावर्ी कर्याबाबत
सासनाकिून आितागायत कोर्ती कायणवािी कर्यात आली वा यत आित,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारर् काय आित ?
श्री. एिनाथ भशांदे (०९-११-२०१६) :(१) िोय.
(२) ि.पी.ररसचण टींिीया रतिा.यल. याींनी हि.२२.०६.२०१५ रोिी मुींबई-पुर् द्रत
ु गती मागाणवर रस्तता
सुरक्षाबाबत अिवाल सािर कला आि. ्यामध्य अपघाताला कारर्ींूत

रर्ाऱया १५ रतिमख
ु

बाबी नमि
ु कर्यात आल्या आित व ्यावर करावयाची उपाययोिना रतिस्ततावीत कली आि.

(३) मुींबई-पुर् द्रत
ु गती मागाणवर अपघात िोऊ नय म्िर्ून सुचना र्लक, वळर् र्लक, हिसा
िसणक र्लक, पाींढऱया रीं गाच पट्ट, िलीन्र, कॅ्ाईि

ोकािायक ह कार्ी पा्याच बॅरल्स

उंारर् ट. उपाययोिना कर्यात आली आि. ववसष उपाययोिना म्िर्ून २०१२ त २०१४ या

वषाणत अपघात रतिवर् लाींबीत आ ुननक स्त्ील वायर रोप क्रॅस बररयर बसवव्यात आल आि.
तर २५ ककमी लाींबीत आ नु नक स्त्ील वायर रोप बसवव्याच काम िाती घ्यात आल आि.
ि.पी.ररसचण रतिा.यल. याींनी सुचववलल्या उपाययोिनाींवर कायणवािी कर्यात यत आि.
(४) रतिशन उद्ावत नािी.

___________
िासई गव्हाण (ता.उरण, जि.रायगड) हा रस्ता मिबत
ू ीिरण ि रुां दीिरण िर्याबाबत
(६)

४०३५७ (१६-०५-२०१६).

श्री.मनोहर भोईर (उरण) :

सन्माननीय सािणिननि बाांधिाम

(सािणिननि उपक्रम िगळून) मांत्री पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) िासई गव्िार् (ता.उरर्, जि.रायगि) िा रस्तता मिबत
ू ीकरर् व रुीं िीकरर् करर्बाबत मा.
व्यवस्तथापकीय सींचालक, यसिको, मींब
ु ई याींना स्तथाननक लोकरतिनतनन ीींनी हिनाींक १७ िन
ू , २०१५

रोिीच्या सुमारास ननविन िऊनिी अदयाप या सींिंाणत कोर्तीच कायणवािी कली नािी, ि खर
आि काय,

(२) असल्यास, या सींिंाणत सासनान काय कायणवािी कली वा कर्यात यत आि,
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारर् काय आित ?

वव.स. २६२ (5)
श्री. चांद्रिाांत पाटील (२७-१२-२०१६) :(१) व (२) रतिशना ीन रस्त्याच मिबूतीकरर्, रुीं िीकरर्
कर्याबाबतच हि.१७/६/२०१५ च ननविन स्तथाननक लोकरतिनतनन ीींनी यसिको, मुींबई याींना हिलल
आि. तसच सिर काम कर्यासा

रतिशनाींककत रस्तता यसिकोकि वगण कर्याबाबतच ननविन

कायणकारी अयंयींता, सावणिननक बाीं काम ववंाग, अयलबाग, रायगि याींना हिलल आि.
्यानुसार रस्तता िस्तताींतरर्ाबाबतच अयंरतिाय यसिकोकिून मागवव्यात आल आित. अयंरतिाय
अदयाप रतिाप्त झालल नािीत.

सदयजस्तथतीत सावणिननक बाीं काम
वाितक
ु ीस सजु स्तथतीत

ववंागाींमार्णत रस्त्यावरील खड्ि ंरुन

रस्तता

व्यात आला आि.

(३) रतिशन उद्ावत नािी.
___________
िल्याण तालक्
ु यात (जि.ठाणे) ग्रामीण शासिीय विश्रामगह
ृ उभार्याबाबत
(७)

४११८९ (२९-०४-२०१६).

श्री.सभ
ु ाष भोईर (िल्याण ग्रामीण) :

सन्माननीय सािणिननि

बाांधिाम (सािणिननि उपक्रम िगळून) मांत्री पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) कल्यार् तालुतयात (जि. ार्) ग्रामीर् सासकीय ववश्रामगि
ृ उंार्याची मागर्ी स्तथाननक
लोकरतितीननच नी हिनाींक १० डिसेंबर, २०१४ रोिी वा ्या सुमारास पत्रान्वय मा.सावणिननक
बाीं काम मींत्री याींच्याकि कली आि, ि खर आि काय,

(२) असल्यास, कल्यार् तालुतयामध्य सासकीय ववश्रामगि
ृ बाीं ्यासींिंाणत सासनान कोर्ती
कायणवािी कली वा कर्यात यत आि,

(३) नसल्यास, ववलींबाची करर् काय आित ?
श्री. चांद्रिाांत पाटील (०४-०१-२०१७) :(१) हिनाींक १० डिसेंबर, २०१४ रोिी वा ्या सम
ु ारास
स्तथाननक लोकरतिनतनन ीींनी कल्यार् तालुतयात (जि. ार्) यथ ग्रायमर् सासकीय ववश्रामगि
ृ
उंार्याची मागर्ी कली नािी. तथावप, मा.श्री.नरें द्र पवार, वव.स.स. कल्यार् (पजशचम) याींनी
हि.०२/०२/२०१६ रोिीच्या पत्रान्वय कल्यार् यथील ववश्रामगि
ु स्ततीसा
ृ ाच्या बाीं काम व िरु
तरति
ू कर्याबाबत ननविन कल आि.

(२) कल्यार् तालुतयातील सासकीय ववश्रामगि
ृ ाचा ववस्ततार कर्याच्या दृष्ीन आराखिा व
अींिािपत्रक तयार कर्याच काम रतिगतीपथावर आि.
(३) रतिशन उद्ावत नािी.

___________

शहापूर तालुक्यातील रस्त्याची िामे ननिृष्ट्ट दिाणची झाली असल्याबाबत
(८)

४१८४४ (२९-०४-२०१६).

श्री.सुरेश

लाड

(ििणत),

श्री.जितेंद्र आव्हाड (मुांब्रा िळिा), श्री.किसन िथोरे (मुरबाड),

श्री.हसन

मुश्रीफ

(िागल),

श्री.ियांत

पाटील

(टस्लामपूर) :

सन्माननीय सािणिननि बाांधिाम (सािणिननि उपक्रम िगळून) मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा
करतील काय :-

वव.स. २६२ (6)
(१)

ार् जिल्ियातील सिापुर तालुतयातील सावणिननक बाीं काम उपववंागाच उपअयंयींता व

किार याींच्यातील सींगनमत व आचथणक गैरव्यविारामुळ सिापुर तालुतयातील रस्त्याची काम

ननकृष् ििाणची झाली असल्यारतिकरर्ी िक्षता व गर्
ु ननयींत्रर् मींिळ, नवी मींब
ु ई याींचकिून सरु
ु
असलली चौकसी पूर्ण झालली आि, ि खर आि काय,

(२) असल्यास, उतत रतिशन ंाग (१) म ील रतिकरर्ी कलल्या चौकसीत काय आढळून आल व
्यानुसार पुढ कोर्ती कायणवािी कली वा कर्यात यत आि,

(३) असल्यास, उतत रतिशनी अदयाप कोर्तीिी कायणवािी कलली नसल्यास, ववलींबाची

कारर्

काय आित, तसच सिर रतिकरर्ी सींबींच ताींवर ्वररत कारवाई कर्यासींिंाणत आतापयंत
कोर्ता पा पुरावा कला वा कर्यात यत आि ?
श्री. चांद्रिाांत पाटील (२७-१२-२०१६) :(१), (२) व (३) रतिशना ीन कामाची अ ीक्षक अयंयींता,
िक्षता व गर्
ु ननयींत्रर् मींिळ, नवी मींब
ु ई याींच्याकि चौकसी रतिगतीत आि.
___________

पुणे-बेंगलोर राष्ट्रीय महामागण क्र.४ चे सहापदरीिरण िराियाच्या िामाांतगणत
बाधीत होत असलेल्या नळ पाणीपुरिठा योिना ि त्याांची उपाांगे
स्थालाांतरीत िर्याच्या अांमलबिािणीबाबत

(९)

४२४८२ (२९-०४-२०१६).

श्री.सांग्राम थोपटे (भोर), श्री.ियिुमार गोरे (माण), श्री.अस्लम

शेि (मालाड पजश्चम), श्रीमती ननमणला गावित (टगतपूरी) :

सन्माननीय सािणिननि

बाांधिाम (सािणिननि उपक्रम िगळून) मांत्री पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) पुर्-बेंगलोर राषरीय मिामागण क्र.४ च सिापिरीकरर् करावयाच्या कामाींतगणत बा ीत िोत

असलल्या नळ पार्ी परु व ा योिना व ्याींची उपाींग स्तथालाींतरीत कर्याच्या कामाींच्या
अींमलबिावर्ीबाबत हिनाींक ०४ िुलै, २०१४ व हिनाींक ०१ िानवारी, २०१५ रोिी मा.रतिकल्प

सींचालक, ंारतीय राषरीय मिामागण रतिाच करर्, वारि पुर् याींना ननविन हिल िोत, ि खर
आि काय,

(२) असल्यास, याबाबतीत सासनान कोर्ती तातिीची कायणवािी कली वा कर्यात यत आि,
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारर् काय आित ?
श्री. चांद्रिाांत पाटील (०३-०१-२०१७) :(१) िोय.
(२) कायणकारी अयंयींता, जिल्िा पररषि, पुर् याींचकिून ९ गावाींच्या िद्दीतील नळ पार्ी पुरव ा

योिना व ्याींची उपाींग स्तथलाींतरीत कर्याच्या रु.८२.१२ लक्ष अींिाजित ककीं मतीच्या कामाींना
ंारतीय राषरीय रािमागण रतिाच करर्ान त्वत: मींिुरी हिली असून सिरील काम रतिगतीपथावर
आि.

(३) रतिशन उद्ावत नािी.
___________

वव.स. २६२ (7)
मुांबईतील सेट टॉप बॉक्स नसणाऱ्या ९ लाि हटव्हीचे भसग्नल बांद
िर्याचा शासनाने घेतलेला ननणणय

(१०) ४२६०८ (२०-०४-२०१६).

श्री.अभमन पटे ल (मुांबादे िी), श्री.अस्लम शेि (मालाड पजश्चम),

डॉ.सांतोष टारफे (िळमनरु ी), श्री.नसीम िान (चाांहदिली), श्री.भशरीषदादा चौधरी (अमळनेर) :
सन्माननीय महसूल मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) मुींबईतील स् ्ॉप बॉतस नसर्ाऱया ९ लाख ह्व्िीच यसग्नल बींि कर्याचा सासनान

ननर्णय घतला असल्याच माि िानवारी, २०१६ मध्य वा ्यािरम्यान ननिसणनास आल आि, ि
खर आि काय,
(२) असल्यास, या ननर्णयाची अींमलबिावर्ी कर्याबाबत सासनान कोर्ती कायणवािी कली वा
कर्यात यत आि,
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारर् काय आित ?
श्री. चांद्रिाांत पाटील (०९-११-२०१६) :(१) व (२) केंद्र सासनाच्या माहिती व रतिसारर्
मींत्रालयाच्या हि.११ नोव्िें बर, २०११ व हि.२१ िून, २०१२ च्या अच सूचननुसार नन ाणररत

कर्यात आलल्या कबल डििी्ायझसन र्ि-१ (PHASE-I) या कायणक्रमाींतगणत बि
ृ न्मुींबई
मिानगरपायलकच्या क्षत्रामध्य हि.३१/१०/२०१२ च्या मध्यरात्री पासून कबल ्ली जव्ििनच

कायणक्रम र्तत डििी्ल ॲड्रसबल पध्ितीनस
ु ार रतिक्षवपत ककीं वा पन
ु :रतिक्षवपत करर् रति्यक
कबल

चालकाींवर

बीं नकारक

कर्यात

आलल

आि.

्यानस
ु ार

हि.३१.१०.२०१२

च्या

मध्यरात्रीपासून बि
ृ न्मुींबई मिानगरपायलका क्षत्रामध्य कबल ह्. व्िी. िोि्याींकररता स् ्ॉप
बॉतस अननवायण कर्यात आलल आि.
(३) रतिशन उद्ावत नािी.

___________
मुांबईतील गोरे गाांि पूि,ण आरे िॉलनी ि हदांडोशीला िोडणाऱ्या उड्डाणपुलाचे शहहद िीर वििय
(११)

साळसिर उड्डाणपुल असे नामिरण िरणेबाबत

४४१९४ (२९-०४-२०१६).

श्री.सनु नल प्रभू (हदांडोशी) :

सन्माननीय सािणिननि

बाांधिाम (सािणिननि उपक्रम) मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) मुींबईतील गोरगाींव पूव,ण आर कॉलनी व हिींिोसीला िोिर्ाऱया उड्िार्पुलास सहिि वीर

वविय साळसकर उड्िार्पुल अस नामकरर् करर्बाबत मुींबई मिापायलकन राज्य सासनास
पा ववलल्या रतिस्ततावास मान्यता दयावी याकररता लोकरतिनतनन ीींनी मा.मींत्री तसच अपर मुयाय

सचचव, सावणिननक बाीं काम ववंाग याींना हिनाींक २२ सप््ें बर, २०१५ रोिी लखी ननविन हिल,
ि खर आि काय,
(२) असल्यास, गत ७ वषाणपासून रतिलींबबत असलल्या नामकरर्ाच्या रतिस्ततावास लागत
असलल्या ववलींबाची कारर् काय आित,

(३) तसच, सिरिू रतिस्ततावास तातिीन मींिरू ी ि्याबाबत सासनातर्े कोर्ती कायणवािी कर्यात
आली वा यत आि ?

वव.स. २६२ (8)
श्री. एिनाथ भशांदे (०९-११-२०१६) :(१) ि खर आि.
(२) व (३) सावणिननक बाीं काम ववंागाच्या सासन ननर्णय क्रमाींक-आरओिी-१०९९/२९२/९९/
रस्तत-४, हि.१५.२.२००० अन्वय, सावणिननक बाीं काम ववंागाच्या अख्याररतील रस्तत व पल
ु ाींना
ंववषयात कोर््यािी मान्यवराींच नाव न ि्याचा ननर्णय घतलला आि. अपवािा्मक बाब

म्िर्ून रतिस्तताव मा.मया
ु यमींत्री मिोियाींच्या ननिे सानस
ु ार मींत्रीमींिळापढ
ु सािर कर्याची कायणवािी
सुरु आि.

___________

मुांबई शहर ि उपनगरात माहे एवप्रल ते डडसेंबर २०१५ या िालािधीत डडटीएच आखण िेबल
हट.व्ही. ग्राहिाांिडून ३० िोटी रुपयाांहून अधधि िरमणि
ू िर िसल
ू िेल्याबाबत

(१२)

४४२४१ (२०-०४-२०१६).

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

श्री.सुननल प्रभू (हदांडोशी) :

सन्माननीय महसल
ू मांत्री पुढील

(१) मुींबई सिर व उपनगरात माि एवरतिल त डिसेंबर, २०१५ या कालाव ीत डि्ीएच आखर्

कबल ह्.व्िी. ग्रािकाींकिून ३० को्ी रुपयाींिून अच क करमर्ूक कर वसूल कला आि, ि खर
आि काय,

(२) असल्यास, सासनान ग्रािकाींकिून वसूल कलल्या करमर्ूक कराची सदय:जस्तथती काय आि,

(३) असल्यास, मुींबई सिर व उपनगरात एकूर् डि्ीएच आखर् कबल ह्व्िी ग्रािकाची सींयाया
ककती आि व ्यातून सासनाला िरवषाणला ककती करमर्ूक कर यमळत आि,

(४) असल्यास, मींब
ु ईची अच कृत १ को्ी ३० लाख लोकसींयाया ववचारात घता कबल
कर बुिवव्यासा

ारकानी

लपववलल्या ह्.व्िी. ग्रािकाींच सवेक्षर् करुन सासनास अच काच क

करमर्ूक कराचा मिसूल यमळ्यासा
वा यत आि,

सासनातर्े कोर्ती उपाययोिना

कर्यात आली आि

(५) नसल्यास, ववलींबाची कारर् काय आित ?
श्री. चांद्रिाांत पाटील (०९-१२-२०१६) :(१) िोय.
माि एवरतिल, २०१५ त डिसेंबर, २०१५ या ९ महिन्याींच्या कालाव ीत मुींबई सिर व मुींबई

उपनगर या िोन जिल््याींमध्य डि्ीएच आखर् कबल ह्.व्िी. च्या ग्रािकाींकिून मिाराषर

करमर्क
सल्
ु
ु क अच ननयमातील तरति
ु ीनस
ु ार रु.५४३३.२१ लाख टततया रकमचा करमर्क
ू
सुल्काची वसल
ू ी कर्यात आली आि.

(२) माि माचण, २०१६ अखर पयंत सींपूर्ण राज्यात डि्ीएच आखर् कबल ह्.व्िी. िोि्याींच्या
माध्यमातून रु.३६,६५०.४१ लाख टततया रकमच्या करमर्ुक सुल्काची वसूली कर्यात आली
आि.

(३) माि माचण, २०१६ अखर मींब
ु ई सिर व मींब
ु ई उपनगर या िोन जिल््याींमध्य एकूर् कबल
िोि्याींची व डि्ीएच ग्रािकाींची सींयाया अनुक्रम ८,३०,७१३ आखर् ६,६७,१९० टतकी आि.

माि माचण, २०१६ अखर मुींबई सिर व मुींबई उपनगर या िोन माध्यमातून अनुक्रम

रु.४०८५.२२ लाख व रु.४१५८.९३ लाख टततया रकमच्या करमर्ूक सुल्काची वसल
ू ी कर्यात
आली आि.
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(४) हि.२६.०३.२०१५ च्या सासन पररपत्रकातील तरतूिीनुसार राज्यातील रति्यक जिल््याींत

क्षत्रीय स्ततरावर स्तथाननक कबल पररचालक (L.C.O.) व बिुवव यींत्रर्ा पररचालक (M.S.O.)
याींच ववनाक्रम सव्िे क्षर् कर्यात यत. सिर ववनाक्रम सव्िे क्षर्ामध्य घोवषत कबल
िोि्यापक्षा िास्ततीच्या आढळलल्या कबल िोि्यासींिंाणत सींबचीं त कबल चालकाींववरुध्ि
मिाराषर करमर्ूक सुल्क अच ननयमातील ववहित तरतूिीींनुसार िीं िा्मक कारवाई कर्यात
यत.

यायसवाय सिर अच ननयमातील कलम-५ मध्य सु ारर्ा करुन करमर्ुक सुल्क

चक
ु वचगरीच्या

रतिकरर्ाींत

िीं िा्मक

कारवाई कर्याच

अच कार जिल्िाच काऱयाींना

रतििान

कर्यात आल आित. ्यानुसार, करमर्ूक सुल्क वसूलीच्या अनुषींगान क्षत्रीय पातळीवर
कायणवािी सुरु आि.

(५) रतिशन उद्ावत नािी.
___________
नालासोपारा (जि.पालघर) येथील िारधगलनगर ि त्या लगतच्या सप
ु ारि बाग येथील सरिारी

िमीनीिर अनतक्रमण िरुन बाांध्यात आलेल्या २५ टमारतीांचे बाांधिाम ननयभमत िर्याबाबत
(१३)

४४५९० (२०-०४-२०१६).

तप्ृ ती सािांत (िाांद्रे पि
ू )ण :

श्री.िैभि नाईि (िुडाळ), श्री.पास्िल धनारे (डहाणू), श्रीमती

सन्माननीय महसल
ू मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) नालासोपारा (जि.पालघर) यथील कारचगलनगर व ्या लगतच्या सुपारक बाग यथील
सरकारी िमीनीवर अनतक्रमर् करुन बाीं ्यात आलल्या २५ टमारतीींच बाीं काम ननययमत
कर्याबाबत टमारतीमध्य रािर्ाऱया रहिवाशयाींच्या सोसाय्याींनी सासनाकि ननविनादवार
हिनाींक १६ ऑत्ोंबर, २०१५ रोिी वा ्यासम
ु ारास मागर्ी कली आि ि खर आि काय,
(२) असल्यास, या रतिकरर्ी सासनान चौकसी कली आि काय,

(३) असल्यास चौकसीत काय आढळून आल व ्या अनुषींगान उतत ननविनावर कोर्ती
कायणवािी कली वा कर्यात यत आि,

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारर् काय आित ?
श्री. चांद्रिाांत पाटील (२९-११-२०१६) :(१) मुयाय रतिवतणक सुपारक नगर को.िौ.सो. नालासोपारा व
मया
ु य रतिवतणक, कारचगलनगर को.िौ.सो. ववरार याींनी त्कालीन मा.मिसल
ू मींत्री, मिाराषर
राज्य याींचकि हि.१६/१०/२०१५ रोिी ननविन हिल आि.

(२), (३) व (४) कारगीलनगर को.िौ.सो. याींनी मागर्ी कलली मौि ववरार ता.वसई यथील
स.न. १६२/२ब, १६२/३ ब पै. व १६२/४ ब िी सासकीय िमीन नवीन अववंाज्य सतीवर मुळ
आहिवासी

ारकाला रतििान कली असून सिर ियमनीस मिाराषर िमीन मिसूल सींहिता १९६६

म ील कलम ३६ अ च्या तरति
ु ी लागू आित. मात्र ववषयाींककत िमीन आहिवासी खातिाराच
नावावर

असताना

ववनापरवानगी

्यावर

बबनसती

त्रयस्तथाींकिून

वापर

सुरु

अनच कृत

आि.

बाीं काम

उपसींचालक,

कर्यात

नगररचना

आली

वसई-ववरार

असून
सिर

मिारगनरपायलका याींच अयंरतिायानुसार सिर िमीन िररतक्षत्र (ग्रीन झोन एररया) ववंागात
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यत असन
सिर ियमनीवरील बाीं काम ननयमानुकुल करता यत नािीत. ्यामुळ सिर
ू
सासकीय िमीन ननवासी रतियोिनासा
नािी.

अिणिार सिकारी गि
ृ ननमाणर् सींस्तथस मींिूर करर् सतय

्याचरतिमार् सुपारक नगर को.िौ.सो. याींनी मागर्ी कलली मौि सोपारा ता.वसई यथील

स.न. ३२ अ२ व ३२अ १अ अ १ अ १ िी सासकीय िमीन वसई ववरार सिर
मिानगरपायलकन मींिूर ववकास आराखड्यात वववव

सावणिननक

रतियोिनाींसा

(उिा. बस

िपो, खळाच मैिान, िी.पी. रस्तता, अजग्नसमन केंद्र ट.) आरक्षक्षत कलली आि. या बाबीींच्या
ववचार करता सिर सासकीय िमीन ननवासी रतियोिनासा

अिणिार सिकारी गि
ृ ननमाणर्

सींस्तथस मींिूर करर् सतय नािी. असा ननर्णय सासन स्ततरावर घ्यात आला आि.
___________

मांब
ु ई-पण
ु े महामागाणलगत सारसन हद्दीत असणारा नैसधगणि नाला एक्सप्रेस रि टभमणनल
(१४)

िांपनीने बुिविल्याने या पररसरात ननमाणण झालेल्या पूरपररजस्थतीबाबत

४४६६२ (२९-०४-२०१६).

श्री.सुरेश लाड (ििणत), श्री.जितेंद्र आव्हाड (मुांब्रा िळिा),

श्री.पाांडुरां ग बरोरा (शहापूर), श्री.किसन िथोरे (मुरबाड) :

सन्माननीय सािणिननि बाांधिाम

(सािणिननि उपक्रम) मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) मुींबई-पुर् मिामागाणलगत सारसन िद्दीत असर्ारा नैसचगणक नाला एतसरतिस रक ्यमणनल
कींपनीन बुिववल्यान या पररसरात पूरपररजस्तथती ननमाणर् झाली आि, ि खर आि काय,

(२) असल्यास, याबाबत साींिगाव ग्रामपींचायतीन सावणिननक बाीं काम ववंाग, अयलबाग तसच
सासनाकि माि डिसेंबर, २०१५ मध्य लखी तक्रारी कल्या आित, ि खर आि काय,
(३) असल्यास, नैसचगणक नाला बि
ु ववर्ाऱया

किाराींवर व रक ्यमणनल कींपनीवर

सासनान कोर्ती कारवाई कली वा कर्यात यत आि,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारर् काय आित ?
श्री. एिनाथ भशांदे (०९-११-२०१६) :(१) नािी.
(२) िोय.
(३) सारसन यथील सिर िागवर रक ्यमणनस उंार्याच्या कामाकरीता कायाणरींं आिस
हि.९.०१.२०१५ रोिी ि्यात आला कायणकारी अयंयींता रायगि पा्बीं ार ववंाग याींनी
रतिमाखर्त कलल्या नकासानुसार सारसन यथील रक ्यमणनसची िागा िी पजशचम बािुला

िक्षक्षर्किून उ्तरकि वािर्ाऱया पाताळगींगा निीच्या पो् नाल्याींपासून क्षत्राची यसमा ३०.००

मी. (तीस मी्र) व उ्तरकिील पाताळगींगा निीच पात्रा पासून ५५०.०० मी. (पाचस पींन्नास

मी्र) क्षक्षनति समाींवर अींतरावर आि (सोबत पत्राची रतित). या व्यनतररतत पावसाच्या पा्याचा
नीचरा कर्यासा

सिर रक ्यमणनसच्या िद्दीतून सध्याच्या गरिपक्षा िप्ु प् क्षमतच

(रति्यकी ९०० mm च) िोन पाईप घाल्यात आल आित. तसच जिल्िाच कारी, रायगि याींनी
वाखर्जज्यक रतियोिनासा
रतिशन उद्ावत नािी.
(४) रतिशन उद्ावत नािी.

मींिूर नकासारतिमार् बाीं कामास परवानगी हिली असल्यान कारवाई

___________

वव.स. २६२ (11)

उदगीर (जि.लातूर) येथे शासनाच्या नभोिाणी विभागाच्या परिानगी भशिाय चालत असलेल्या
्यि
ु चॅनलिडून िायदा ि सव्ु यिस्था बबघडि्याच्या बातम्या प्रसारीत होत असल्याबाबत

(१५)

४४७३८ (२०-०४-२०१६).

श्री.सुधािर भालेराि (उदगीर) :

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय महसूल मांत्री

(१) उिगीर (जि.लातूर) यथ सासनाच्या नंोवार्ी ववंागाच्या परवानगी यसवाय चालु असलल

न्युि चॅनल्स कायिा व सुव्यवस्तथा बबघिव्याबाबतच्या बातम्या रतिसारीत करीत असल्याबाबत

तक्रार माि ऑत्ोबर, २०१५ च्या िरम्यान यथील स्तथाननक लोकरतिनतनन ीींनी कली िोती, ि
खर आि काय,
(२) असल्यास, मिसल
ु ववंागान या अनच कृत न्यि
ू चॅनल व कबल चालकाींची चौकसी करुन
सासनाकि अिवाल सािर कला, ि िी खर आि काय,

(३) असल्यास, मिसुल ववंागान सासनास अिवाल सािर कला आि, ि िी खर आि काय,

(४) असल्यास, या अिवालानुसार, करमर्ूक सुल्क अच ननयमाच्या तरतूिीन्वय कबल चालक
व अनच कृत न्यि
ू चॅनल चालकावर कोर्ती कारवाई कर्यात आली आि वा कर्यात यत
आि,

(५) नसल्यास, ववलींबाची कारर् काय आित ?
श्री. चांद्रिाांत पाटील (०९-११-२०१६) :(१) उिगीर, जि.लातूर यथील समथण कबल न्वकणदवार
िाखवव्यात यर्ार अनच कृत न्यि
ू चॅनल ता्काळ बींि कराव व कबल चालकाींची चौकसी

करुन गुन्ि िाखल कराव, असा आसयाची तक्रार स्तथाननक लोकरतिनतनन ी याींनी हि.१८.१०.२०१५
रोिी जिल्िाच कारी कायाणलय, जि. लातूर याींचकि कली िोती.

(२), (३) व (४) हि.२६/०३/२०१५ च्या सासन पररपत्रकातील तरतुिीींनुसार राज्यातील रति्यक

जिल््यात क्षत्रीय स्ततरावर स्तथाननक कबल पररचालक (L.C.O.) व बिुवव यींत्रर्ा पररचालक
(M.S.O.) याींच ववनाक्रम सव्िे क्षर् कर्यात यत. सिर तरतुिीींनुसार तियसलिार, उिगीर,
जि.लातूर याींचकिून

रतिस्ततुत

रतिकरर्ी

उिगीर जि.लातूर यथ कर्यात आलल्या कबल

िोि्याींच्या सव्िे क्षर्ात आढळून आलल्या अनतररतत िोि्याींवर मिाराषर करमर्ूक सुल्क

अच ननयमातील तरतुिीींनस
ु ार जिल्िाच कारी कायाणलय लातूर याींचदवार करमर्ूक सुल्काच्या
रकमची व ्यावरील िीं िा्मक व्यािाच्या रकमची आकारर्ी कर्यात आलली आि.
चालकाींनी

तथावप, जिल्िाच कारी कायाणलय, लातूर याींच्या सिर आिसाववरुध्ि सींबींच त कबल
ववंागीय

आयुतत,

औरीं गाबाि

याींच्याकि

अपील

िाखल

कल

असून

सिर

अवपलासींिंाणत िोर्ाऱया ननर्णयाच्या अनुषींगान ववहित ननयमाींनुसार आवशयक ती कायणवािी
सींकजल्पत आि.

(५) रतिशन उद्ावत नािी.
___________

वव.स. २६२ (12)
िल्याण तालुक्यातील नेिाळी विमानतळाची िागा शेतिऱ्याांना परत िर्याबाबत
(१६)

४४९१० (२०-०४-२०१६).

श्री.बाळासाहे ब थोरात (सांगमनेर), श्री.राधािृष्ट्ण वििे-पाटील

(भशडी), श्री.सभ
ु ाष भोईर (िल्याण ग्रामीण), श्री.जितेंद्र आव्हाड (मब्र
ुां ा िळिा), श्री.हसन मुश्रीफ
(िागल),

श्री.किसन

िथोरे

(मरु बाड),

(िोरे गाि), श्री.ियांत पाटील (टस्लामपूर) :
करतील काय :-

श्री.हदपि

चव्हाण

(फलटण),

श्री.शभशिाांत

भशांदे

सन्माननीय महसूल मांत्री पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा

(१) कल्यार् तालुतयातील बि्ीस कालीन नवाळी ववमानतळाची वापराववना पिून असलली
िागा सतकऱयाींना परत कर्याची मागर्ी मा.लोकरतिनतनन ी याींनी जिल्िाच कारी याींच्याकि
माि िानवारी, २०१६ मध्य वा ्यािरम्यान कल्याच ननिसणनास आल, ि खर आि काय,
(२) असल्यास, मा.लोकरतिनतनन ी याींनी उतत रतिकरर्ी कलल्या मागर्ीनुसार सासनान ननर्णय
घऊन सिर िमीनी सतकऱयाींना परत कर्याबाबत कोर्ती कायणवािी कली वा कर्यात यत
आि,
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारर् काय आित ?
श्री. चांद्रिाांत पाटील (२९-११-२०१६) :(१) िोय, ि अींसत: खर आि.
मा.आमिार श्री.गर्पत काळू गायकवाि याींच्या जिल्िाच कारी,

ार् याींना हिलल्या

ननविनाची रतित हि. ११.५.२०१५ रोिी हिलली आि.
(२) जिल्िाच कारी,
नवाळी ववमानतळासा

ार् याींचकिून रतिाप्त अिवालाच्या अनुषींगान नमूि कर्यात यत की,
Defence of India Rules, Rule नुसार कल्यार् व अींबरनाथ

तालुतयातील िमीन अच ग्रिीत (Requisition) कर्यात आली आि. अींबरनाथ तालुतयातील
मौि चचींचवली, आींबोसी, वसार, ंाल, नवाळी, आिीवली, दवारली, माींगरुळ व काकिवाल या
गावातील एकूर् ४२१.६३.५ ि. आर िमीन अच ग्रिीत कर्यात आलली आि. सिर ियमनी

्या नवाळी एरोड्रम, सींरक्षर् मींत्रालय, ंारत सरकार याींच नाव कर्याबाबत उपववंागीय
अच कारी उल्िासनगर याींचकिील आिस क्र.आर्ी.एस/अपील नीं. ९३/२०१०, हि.२०.९.२०१०
अन्वय आिस ि्यात आल आित.
कल्यार् तालत
ु यातील मौि नतीवली, नाींहिवली उर्ण अींबरनाथ, खोर्ी, विवली ब.ु व

ाम्र् या गावातील एकूर् क्षत्र २५५.४१.९ ि. आर क्षत्र तसच नतसगाव, वपसवली या

गावातील एकूर् क्षत्र ५.५४.० ि. आर. नवाळी ववमानतळासा

अच ग्रिीत करर्त आल आि.

सिर सींपाहित कलली िमीन नवाळी एरोड्रम याींच नाव िाखल असन
ू ियमनीची माि एवरतिल व
म, २०१५ रोिी मोिर्ी करुन डिर्न्स टस्त्् ऑकर्सर, मुींबई याींना िद्दी िसणवव्यात आलल्या
आि.

सिर िमीन केंद्र सासनाच्या सींरक्षर् ववंागाची असल्यान सिर बाब केंद्र सासनाच्या
अख्याररतील आि.
(३) रतिशन उद्ावत नािी.
___________

वव.स. २६२ (13)
भभिांडी तालुक्याच्या (जि.ठाणे) िाडी किनाऱ्यािर बनािट िागदपत्रे दाििून
गोडाऊनचे अनधधिृत बाांधिाम िेल्याबाबत

(१७)

४५२१० (२०-०४-२०१६).

श्री.राि पुरोहहत (िुलाबा), श्री.योगेश सागर (चारिोप),

श्री.सध
(नागपरू पजश्चम), श्री.वििय औटी (पारनेर), अॅड.आभशष शेलार (िाांद्रे
ु ािर दे शमि
ु
पजश्चम), श्री.प्रशाांत ठािूर (पनिेल), अॅड.पराग अळिणी (विलेपाले), श्री.नरें द्र पिार (िल्याण
पजश्चम), श्री.सांिय िेळिर (ठाणे) :
करतील काय :-

सन्माननीय महसूल मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा

(१) यंवींिी तालत
ु याच्या (जि. ार्) खािी ककनाऱयावर बनाव् कागिपत्र िाखवन
ू गोिाऊनच
अनच कृत बाीं काम कल असल्याची बाब हिनाींक ११ िानवारी, २०१६ रोिी वा ्यासुमारास
ननिसणनास आली, ि खर आि काय,

(२) असल्यास, सिर बकायिा गोिाऊनच बाीं काम करून कलली र्सवर्ूक थाींबवव्यासा

िोपयणत बाीं कामाची स्यता पिताळर्ीच काम पूर्ण िोत नािी तोपयणत बाीं कामाच्या खरिी-

ववक्रीची नोंिर्ी करु नय अस जिल्िाच कारी यानी सींबींच ताना आिस हिल आि, ि िी खर
आि काय,
(३) असल्यास, यारतिकरर्ी आतापयणत ककती लोकाींवर असा रतिकारच्या कारवाया कर्यात आल्या
आित,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारर् काय आित ?
श्री. चांद्रिाांत पाटील (२९-११-२०१६) :(१) मौि कसळी, गुींिवली, िापोि, हिव, अींिूर, ता.यंवींिी,
जि. ार् या गावाच्या िद्दीलगत खािी ककनारी सरकारी नाल्याच्या क्षत्रापासून ५० मी्रच्या
आत गोिाऊनच बाीं काम कल्याच हि.१६/११/२०१५ रोिी उप ववंागीय अच कारी, यंवींिी
याींच्या ननिसणनास आल आि.
(२)

नागररकाींची

र्सवर्ूक

थाींबवव्याच्या

दृष्ीन

व

अनच कृत

बाीं काम

करर्ाऱया

व्यकतीींना/रतिव्ृ तीला आळा घाल्याच्या दृष्ीकोनातन
मौि गुींिवली, ता.यंवींिी, जि. ार्
ू

यथील स.नीं. २/१ व टतर या यमळकतीींवरील गाळयाींच्या /गोिाऊनच्या खरिी-ववक्रीच व्यविार
नोंिर्ीकृत करु नयत, अस जिल्िाच कारी,
हि.०१/१२/२०१५ च्या पत्रान्वय कळववल आि.

ार् याींनी सि जिल्िा ननबीं क,

ार् याींना

(३) व (४) सींबींच त ववकासक याींच्याववरुध्ि पयाणवरर् सींरक्षर् अच ननयम, १९८६ च्या तरतूिी
अन्वय नारपोली पोलीस स्त्सन यथ हि.१६/११/२०१५ रोिी गुन्ि िाखल कर्यात आल आित.
___________
नागि ते िराड हा मागण राष्ट्रीय महामागाणतून िगळ्यात आल्याबाबत
(१८)

४५३२७ (२९-०४-२०१६).

श्री.अननल बाबर (िानापूर) :

सन्माननीय सािणिननि

बाांधिाम (सािणिननि उपक्रम िगळून) मांत्री पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१) वविापूर त नागि या राज्य मागण क्रमाींक १३६ म ील मागण राषरीय मिामागाणत रुपाींतरीत
कर्यात आला आि, ि खर आि काय,

वव.स. २६२ (14)
(२) असल्यास, राज्य मागाणतील नागि त कराि िा मागण राषरीय मिामागाणतून वगळ्यात
आला आि, ि िी खर आि काय,

(३) असल्यास, नागि त कराि िा मागण राषरीय मिामागाणतन
ू वगळ्याच कारर् काय आित,
(४) असल्यास, नागि त कराि िा मागण राषरीय मिामागाणत रुपाींतरीत कर्यासा

सासनान

कोर्ती कायणवािी कली वा कर्यात यत आि,
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारर् काय आित ?
श्री. चांद्रिाांत पाटील (०३-०१-२०१७) :(१) िोय, ि खर आि.
(२) नािी.
सदय:जस्तथतीत नागि त कराि िा मागण राषरीय मिामागाणत समाववष् कला आि.
(३) रतिशन उद्ावत नािी.
(४) रतिशन उद्ावत नािी.
(५) रतिशन उद्ावत नािी.
___________
नागनिाडी ि आसगाि (ता.चांदगड, जि.िोल्हापूर) ताम्रपणी नदीिर सािि बाांध्याबाबत
(१९)

४५३७२ (२१-०४-२०१६).

श्रीमती सांध्यादे िी दे साई-िुपेिर (चांदगड), श्री.जितेंद्र आव्हाड

(मुांब्रा िळिा), श्री.शामराि ऊफण बाळासाहे ब पाटील (िराड उत्तर), श्री.हसन मुश्रीफ (िागल) :

सन्माननीय सािणिननि बाांधिाम (सािणिननि उपक्रम िगळून) मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा
करतील काय :-

(१) कोल्िापूर जिल्ियातील चींिगि तालुतयात नागनवािी व आसगाव ताम्रपर्ी निीवर साकव

बाीं ्याबाबत गत २० वषाणपासन
सासनाकि आसगाव-पा्ीलवािा चरु र्ीचा वािा यथील
ू
ग्रामस्तथाींनी मागर्ी कली आि, ि खर आि काय,

(२) असल्यास, याबाबत सासनान चौकसी कली आि काय व चौकसीत काय आढळून आल,
(३) असल्यास, तदनुसार सासनान कोर्ती कायणवािी कली वा कर्यात यत आि,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारर् काय आित ?

श्री. चांद्रिाांत पाटील (२७-१२-२०१६) :(१) िोय, ि खर आि.
(२), (३) व (४) ववषयाींककत साकव बाीं काम कर्याकरीता ्याबाबतच अींिािपत्रक रतिसासकीय
मींिूरीसा

जिल्िा ननयोिन सयमती, कोल्िापूर याींचकि सािर कर्यात आल आि.
___________

राज्यातील िभमनीचे अिृवषि (एनए) परिाने दे ताांना वििास आरािडा मांिूर असलेल्या
हठिाणी िमीन एनए िर्याची अट रद्द िर्याबाबत

(२०)

४५५७६ (२०-०४-२०१६).

श्री.डड मल्लीिािन
रे ड्डी (रामटे ि), श्री.सदा सरिणिर
ूण

(माहहम), डॉ.शभशिाांत िेडि
े र (भसांदिेड रािा), श्री.सांदीपानराि भम
ु रे (पैठण), श्री.सांग्राम थोपटे

वव.स. २६२ (15)
(भोर), श्री.ियिुमार गोरे (माण), श्री.भारत भालिे (पांढरपूर), अॅड.यशोमती ठािूर (नतिसा),
श्री.किसन िथोरे (मुरबाड) :
काय :-

सन्माननीय महसल
ू मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील

(१) राज्यातील ियमनीच अकृवषक (एनए) परवान िताींना ववकास आराखिा मींिूर असलल्या

ह कार्ी िमीन एनए कर्याची अ् रद्द कर्याचा सासनान माि िानवारी, २०१६ मध्य
ननर्णय घतला आि ि खर आि काय,
(२) असल्यास, या ननर्णयाच स्तवरुप काय आि व ननर्णयाची राज्यात अींमलबिावर्ी झाली आि
काय,
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारर् काय आित ?
श्री. चांद्रिाांत पाटील (०९-११-२०१६) :(१) व (२) हि.२२/०८/२०१४ रोिी रािपत्रात अच सूचचत
अध्यािस क्र.१७/१४ व तद नींतर हि.२२/१२/२०१४ च्या सासन रािपत्रात रतियसध्ि कलल्या

मिाराषर अच ननयम क्र. ३७/१४ अन्वय मिाराषर िमीन मिसूल सींहिता, १९६६ मध्य कलम
४२ अ ि नवीन कलम समाववष् कर्यात आल आि. ्यानुसार मिाराषर रतिाियसक ननयोिन

व नगररचना अच ननयम, १९६६ च्या तरतुिीींन्वय तयार कर्यात आलल्या रतिारुप अथवा
अींनतम ववकास योिनत ननजशचत कलल्या वापरानुसार ियमनीच्या वापरात बिल कर्यासा
कलम ४२ अन्वय अकृवषक परवानगी घ्याची आवशयकता असर्ार नािी.

सिर तरतुिीींच्या अनुषींगान करावयाच्या कायणवािीबाबतची स्तपष्ता, कायणपध्िती व

िबाबिारी सासन ननर्णय, मिसूल व वन ववंाग क्र, एनएपी-२०१६/रति.क्र.७/्ी-१, हि.२२.१.२०१६
च्या सासन ननर्णयादवार ननजशचत कर्यात आली आि.
(३) रतिशन उद्ावत नािी.
___________
अिोला जिल्हा प्रशासनािडून िरमणूि िर िसुलीत हदरां गाई िर्यात येत असल्याबाबत
(२१)

४५५९५ (२०-०४-२०१६).

श्री.हररष वपांपळे (मुनतणिापूर) :

पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

सन्माननीय महसूल मांत्री

(१) अकोला जिल्िा रतिसासनाकिून करमर्क
कर वसुलीत हिरीं गाई कर्यात आली असून
ू
चचत्रप् गि
ु ीच
ृ , जव्ििीओ यसनमा, िी्ीएच कबल आिी सा नाींम ून कवळ ४९ ्तक कर वसल
उद्दीष् करमर्ूक कर ववंागान साध्य कल्याच माि िानवारी, २०१६ मध्य ननिसणनास आल
आि, ि खर आि काय,

(२) असल्यास, कवळ तीन महिन राहिल असून ५१ ्तक वसुली कर्याच उद्दीष् अपुर राहिल
आित, ि िी खर आि काय,

(३) असल्यास, १०० ्तक वसल
ु ी करुन उद्दीष् पर्
ू ण कर्याबाबत सासन काय कायणवािी
करर्ार आि वा कर्यात आि,

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारर् काय आित ?

वव.स. २६२ (16)
श्री. चांद्रिाांत पाटील (०९-१२-२०१६) :(१), (२) व (३) हि.०१.०६.२०१५ च्या सासन ननर्णयान्वय
सन २०१५-१६ या आचथणक वषाणकरीता अकोला जिल््यासा

नन ाणररत कर्यात आलल्या

रु.५९० लाख टततया रकमच्या करमर्क
ू सल्
ु क वसल
ु ीच्या उहिष्ापैकी माि िानवारी, २०१६

अखर अकोला जिल््याच एकूर् ६०.६०% टततया रकमच्या करमर्ूक सुल्क वसुलीच उहद्दष्
साध्य झाल िोत. सन २०१५-१६ या आचथणक वषाणमध्य अकोला जिल््याकररता नन ाणररत

कर्यात आलल करमर्ूक सुल्क वसुलीच उहिष् १००% पूर्ण कर्याकरीता जिल्िाच कारी,
अकोला याींचमार्णत करमर्ूक सुल्क वसुली पथक नम्यात आल िोत.

माि माचण, २०१६ अखरीस अकोला जिल््यात एकूर् वसल
ु ी हि ४७०.८७ लाख टततया

रकमाींच्या करमर्क
ू सुल्काची वसुलीस झाली असून सिर रतकम िी सन २०१५-१६ आचथणक
वषाणकररता अकोला जिल््यासा
७९.८१% टतकी आि.
(४) रतिशन उद्ावत नािी.

नन ाणररत कर्यात आलल्या करमर्ूक सुल्क उहद्दष्ाच्या
___________

मुांबईत प्रिेश िरताना असलेल्या पाच टोल नाक्याांिर टोल भर्यासाठी िेटीांगिर असलेल्या
गाड्याांमुळे तब्बल ६ हिार २६० िोटी रुपयाांचे नुिसान होत असल्याबाबत

(२२)

४५९७६ (२९-०४-२०१६).

श्री.राि पुरोहहत (िुलाबा), श्री.योगेश सागर (चारिोप),

श्री.बाळासाहे ब सानप (नाभशि पि
ू )ण , डॉ.पतांगराि िदम (पलूस िडेगाि), श्री.वििय िडेट्टीिार

(ब्रम्हपरू ी), श्री.अभमन पटे ल (मांब
ु ादे िी), श्रीमती हदवपिा चव्हाण (बागलाण), श्री.जितेंद्र आव्हाड
(मुांब्रा िळिा), श्री.पाांडुरां ग बरोरा (शहापूर) :

सन्माननीय सािणिननि बाांधिाम (सािणिननि

उपक्रम) मांत्री पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) मुींबईत रतिवस करताना असलल्या पाच ्ोल नातयाींवर ्ोल ंर्यासा

व्ीींगवर

असलल्या गाड्याींमळ
ु तब्बल ६ ििार २६० को्ी रुपयाींच नक
ु सान िोत असल्याची माहिती
माि िानवारी, २०१६ मध्य वा ्या िरम्यान ननिसणनास आली आि, ि खर आि काय,

(२) असल्यास, सिरिू माहिती खद्द
ु रस्तत ववकास मिामींिळान कलल्या एका सवेक्षर्ातून समोर
आली असून मुींबईतील रािर्ीमान, वािनाींना व्ीींगमध्य िोर्ारा उयसर, वािनाींच्या ककीं मती व
ििाण बघता नुकसान िोत असल्याच अिवालात म्ि्ल आि, ि िी खर आि काय,
(३) असल्यास, सिरिू नक
ु सान रोख्याकरीता सासन कािी
काय,

ोस उपाययोिना करर्ार आि

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारर् काय आित ?
श्री. एिनाथ भशांदे (०९-११-२०१६) :(१) नािी.
(२) मुींबईतील पाच रतिवस नातयाींवर असा कोर्तािी अ्यास कर्यात आलला नािी.
(३) पथकर नातयावर कमीत कमी वळ लागावा याकररता उपलब्

िागत सध्या स्त्ॅ गररींग

पध्ितीन कािी अनतररतत माचगणका बनवव्यात आल्या आित. तसच या ह कार्ी वळ कमी
लागावा या दृष्ीन ई्ीसी माचगणका बनवून टलत्ॉननक पध्ितीन पथकर गोळा कर्याची
रतिर्ाली पथकर नातयाींवर सरु
ु कर्यात आली आि.

वव.स. २६२ (17)
(४) रतिशन उद्ावत नािी.

___________

रािमाची (ता.मािळ, जि.पण
ु े) गािामध्ये मल
ु भत
ू सोई सवु िधा दे ्याबाबत
(२३)

४५९८० (०६-०५-२०१६).

श्री.सांिय (बाळा) भेगडे (मािळ) :

सन्माननीय सािणिननि

बाांधिाम (सािणिननि उपक्रम िगळून) मांत्री पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) पुर् जिल्िा-मावळ तालुतयातील लोर्ावळया पासन
ू १८ कक.मी िरू असलल्या रस्त्याची

िरु वस्तथा झाली आि, ि खर आि काय,

(२) असल्यास, रािमाची गावात एस्ी बस नािी यामळ
खािगी मालवाितक
ु
ू ीतन
ू य-िा
करावी लागत आि तसच गावात िवाखाना नसल्यान वद्ध
ृ , गरोिर महिला, लिान मुल याींची
खूप मोठ्या रतिमार्ावर गैरसोय िोत आि, ि िी खर आि काय,

(३) या गावात स्तमसानंूमी नसन
ु , एवरतिल महिन्यानींतर पा्याची तीव्र ्ीं चाई ननमाणर् िोत

आि, तसच गावात रतिाथयमक साळा नसन
ु , वीि, नागररकाींकि िातीच िाखल नसल्यामळ
ु
सतकरी सासकीय योिनाींपासून वींचचत आित, ि िी खर आि काय,

(४) असल्यास, रािमाची गावामध्य सोई सुवव ा पुरवव्याच्या दृष्ीन सासनान कोर्ती
कायणवािी कली वा कर्यात यत आि,

(५) नसल्यास, ववलींबाची कारर् काय आित ?
श्री. चांद्रिाांत पाटील (०२-०१-२०१७) :(१) िोय. ि अींसत: खर आि.
रतिशनाींककत रस्तता रतिजिमा १४६ आि. िा रास्तता जिल्िा पररषि, पुर् याींच्याकिून

सावणिननक बाीं काम ववंागाकि २०१३ मध्य िस्तताींतरीत कर्यात आला आि. या रस्त्याचा
कक.मी. ३/०० त ५/०० या लाींबीतील ंाग नगरपररषि लोर्ावळा याींच्या ताब्यातील आि.

रस्त्याची एकूर् लाींबी २३.८०० कक.मी. आि. रस्त्याचा कक.मी.१०/०० त २३/८०० िा ंाग

वनक्षत्रातील आि. या १३.८०० कक.मी. लाींबीपैकी ४.३०० कक.मी. लाींबीत खिीच्या पषृ ंागाचा व
उवणररत ९.५०० कक.मी. लाींबीत मातीच्या पषृ ंागाचा रस्तता आि. वन खात या लाींबीत रस्त्याच

कोर्तिी िरु
ु स्ततीच काम कर्यास परवानगी ित नािी. रस्त्याचा कक.मी. ०/०० त १०/०० या
लाींबीतील ंाग सजु स्तथतीत आि.

रस्त्याच्या खिीच्या व मातीच्या पषृ ंागाच्या लाींबीतील िाींबरीकरर्ाच काम वन

ववंागाची परवानगी यमळवून मींिूरी, नन ी, ननकष व रतिा ान्य क्रमानुसार िाती घर्च
ननयोिन आि.

(२) अींसत: खर आि.
(३) अींसत: खर आि.
(४) रािमाची गावात आवशयक सोई सुवव ा उपलब्

करुन ि्याबाबतचा रतिस्तताव स्तथाननक

स्तवराज्य सींस्तथकिून ियमनीच्या कागिपत्रासि रतिाप्त झाल्यावर ्यानुसार याबाबत आवशयक ती
कायणवािी कर्यात यईल.
(५) रतिशन उद्ावत नािी.

___________

वव.स. २६२ (18)
ग्रामीण भागातील शेतिमीन अिृवषि िर्यासाठीच्या
अधधमुल्य दरात िपात िर्याच्या ननणणयाबाबत

(२४)

४७१८२ (२०-०४-२०१६).

श्री.राहूल िुल (दौंड), श्री.प्रिाश सुिे (मागाठाणे), श्री.योगेश
सन्माननीय महसूल मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

हटळे िर (हडपसर) :

(१) ग्रामीर् ंागातील सतिमीन अकृवषक कर्यासा च्या अच मुल्य (रतिीयमयम) िरात कपात
कर्याच्या ननर्णय राज्य सासनान माि िानवारी, २०१६ मध्य वा ्या िरम्यान घतला आि,
ि खर आि काय,
(२) असल्यास, या ननर्णयाच स्तवरुप काय आि व सिर ननर्णयाची अींमलबिावर्ी कर्यासा
काय कायणवािी कली आि वा कर्यात यत आि,
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारर् काय आित ?
श्री. चांद्रिाांत पाटील (०९-११-२०१६) :(१) माि िानवारी, २०१६ वा ्या िरम्यान असा ननर्णय
घ्यात आलला नािी.
(२) व (३) रतिशन उद्ावत नािी.
___________
चाांदिड (जि.नाभशि) येथील प्रशासिीय टमारतीतील सोयी सि
ु धाांचा अभाि
(२५)

४७२८९ (२०-०४-२०१६).

डॉ.राहूल आहे र (चाांदिड) :
सन्माननीय सािणिननि
बाांधिाम (सािणिननि उपक्रम िगळून) मांत्री पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१) चाींिवि (जि.नायसक) यथ कोट्यव ी रुपय खचण करुन बाीं ्यात आलली रतिसासकीय
टमारत

तीन

महिन्याींपूवी

टतर सोयीसुवव ाीं उपलब्

सुरु

झाली

असूनिी

यथ

वप्याच्या

पा्याची

सोय

व

नसल्यान अच कारी, कमणचारी व नागररकाींची अ्यींत गैरसोय िोत

असल्याच माि िानवारी, २०१६ मध्य वा ्यािरम्यान ननिसणनास आल आि, ि खर आि
काय,
(२) असल्यास नव्यान बाीं ्यात आलली िी रतिसासकीय टमारत १ ककमी यम्र लाींब असल्यान
व िवळ कोर््यािी सुवव ा नसल्यान नागररक त्रस्तत झाल आित, ि िी खर आि काय,
(३) असल्यास, यारतिकरर्ी सासनान चौकसी कली आि काय,

(४) असल्यास, चौकसीच्या अनष
ु ींगान रतिसासकीय टमारतीत वप्याच्या पा्यासि टतर सवण
सोयीसुवव ा उपलब्

करुन ि्याबाबत कोर्ती कायणवािी करर्ार आि वा कर्यात यत आि,

(५) नसल्यास ववलींबाची कारर् काय आित ?
श्री. चांद्रिाांत पाटील (०८-१२-२०१६) :(१) व (२) ि खर नािी.
(३), (४) व (५) रतिशन उद्ावत नािी.
___________

वव.स. २६२ (19)
चाळीसगाि ि भडगाि (जि.िळगाि) गािाांमधून िाणारे िामदा, िोळगाि,
(२६)

गुढे येथील अरुां द पल
ु ाचे िाम अपण
ू ाणिस्थेत आल्याबाबत

४७७३८ (१४-०५-२०१६).

श्री.किशोर पाटील (पाचोरा) :

सन्माननीय सािणिननि

बाांधिाम (सािणिननि उपक्रम िगळून) मांत्री पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) चाळीसगाव व ंिगाव (जि.िळगाव) गावाींम ून िार्ार िामिा, कोळगाव, गुढ यथील
कालव्याच्या अरुीं ि पुलाकि सावणिननक बाीं काम ववंाग व पा्बीं ार ववंागाच िल
ण िोत
ु क्ष
असल्यान या ह कार्ी अपघाताींच रतिमार् वाढल आि, ि खर आि काय,

(२) असल्यास, या अरुीं ि पल
ु ाच काम तातिीन कर्यासींिंाणत सासनान कोर्ती कायणवािी कली
वा कर्यात यत आि,

(३) नसल्यास, ववलींबाची कारर् काय आित ?
श्री. चांद्रिाांत पाटील (०४-०१-२०१७) :(१) िोय, ि अींसत: खर आि, िलसींपिा ववंागान
बाीं लल कालव्यावरील पुल मानकानुसार आवशयक असलल्या रुीं िीपक्षा अरुीं ि आित. सिर

पुलावरुन वाितुक सुजस्तथतीत चालू आि. सींबींच त पोलीस स्त्सनवरील नोंिीनस
ु ार मागील ३
वषाणत या ह कार्ी अपघात झालल नािीत.

(२) पूलाींच्या रुीं िीकरर्ाच काम मींिूरी, नन ी, ननकष व रतिाध्यान्यक्रमानस
ु ार िाती घ्याच
ननयोिन आि.

(३) रतिशन उद्ावत नािी.

___________

िढोली (ता.िुरिेडा, जि.गडधचरोली) येथील प्रशासिीय टमारतीचे
(२७)

बाांधिाम अपण
ु ाणिस्थेत असल्याबाबत

४८५६५ (२९-०४-२०१६).

श्री.िृष्ट्णा गिबे (आरमोरी) :

सन्माननीय सािणिननि

बाांधिाम (सािणिननि उपक्रम िगळून) मांत्री पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) कढोली (ता.कुरखिा, जि.गिचचरोली) यथील रतिसासकीय टमारतीच बाीं काम मागील चार
वषाणपासन
ू अदयापिी पर्
ु ण झाल नािी, ि खर आि काय,

(२) असल्यास, उतत रतिसासकीय टमारतीच बाीं काम अपूर्ण अवस्तथत अस्याच कारर् काय,
(३) असल्यास, उतत बाीं कामाच्या ियकाींची रतकम कींत्रा्िाराला अिा कली आि काय,

(४) असल्यास, बाीं काम पूर्ण न करतािी ियकाची रतकम अिा करर्ाऱया अच काऱयाींवर
सासनान कोर्ती कारवाई कली वा कर्यात यत आि,
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारर् काय आित ?
श्री. चांद्रिाांत पाटील (०४-०१-२०१७) :(१) ि खर आि.
(२) नन ी अंावी ियकाच ंुगतान कींत्रा्िारास वळोवळी न यमळाल्यामळ
ु कींत्रा्िारान काम

बींि कल िोत. कींत्रा्िारान बाीं कामाला सरु
ु वात कलली आि. सदय:जस्तथतीत आ.सी.सी. च

यलीं्ल लव्िल पयंत बाीं काम पर्
ू ण झालल असून १/३ ंागाचा स्तलॅ ब झालला आि. तसच
सींरक्षर् यंींतीच काम पूर्ण झाल आि. सिर काम रतिगतीत आि.
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(३) कींत्रा्िारान काम बींि कर्यापूवी िवढ काम कल ्या कामाच चालु ियक नन ीच्या
उपलब् तनुसार अिा कर्यात आल आि.
(४) व (५) रतिशन उद्ावत नािी.

___________
िसई-विरार महानगरपाभलिा हद्दीतील आरक्षक्षत िागा आगरी
समाि वििास मांडळास दे ्याच्या मागणीबाबत
(२८)

५२४४५ (२१-०४-२०१६).

श्री.क्षक्षतीि ठािूर (नालासोपारा), श्री.हहतेंद्र ठािूर (िसई) :

सन्माननीय महसूल मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) वसई-ववरार मिानगरपायलका िद्दीतील मौि हिवार्मान मा.वसई यथील सव्िे नीं. १७६
म ील रतिस्तताववत आरक्षर् क्र. ५९४ क म ील ३१२५.३२५ चौ.मी. व १२ मी रुीं िीचा िी.पी. रोि
आरक्षक्षत िागा आगरी समाि ववकास मींिळ, वसई या सींस्तथस ि्याबाबच ननविन स्तथाननक
लोकरतिनतनन ीींनी मा.मिसल
ू मींत्री याींचकि हिनाींक १८ ऑगस्त्, २०१४ रोिी वा ्यासुमारास
हिल िोत, ि खर आि काय,

(२) असल्यास, उतत ननविनातील रतिमख
ु माग्या कोर््या आित,

(३) असल्यास, सिरिू मागर्ी मान्य कर्यासींिंाणत सासनान कोर्ती कायणवािी कली वा
कर्यात यत आि,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारर् काय आित ?
श्री. चांद्रिाांत पाटील (२९-११-२०१६) :(१), (२) व (३) िोय, ि खर आि. वसई-ववरार सिर
मिानगरपायलका िद्दीतील मौि हिवार्मान यथील माध्ययमक साळा व समािकेंद्र यासा
आरक्षक्षत असलली सव्िे नीं.१७६ िी सासकीय िमीन आगरी समाि ववकास मींिळ, वसई याींना
साळसा

व सामाजिक सुवव ा केंद्र (CFC) बाीं ्यासा

यमळ्यासींिंाणत मा.मुयायमींत्री

मिोियाींना हिनाींक १८.११.२०१५ व हिनाींक २३.०२.२०१६ च्या पत्रान्वय स्तथाननक लोकरतिनतनन ी
याींनी ववनींती कलली आि. ्यानष
ु ींगान सासनपत्र हिनाींक २६.०४.२०१६ अन्वय जिल्िाच कारी,

पालघर याींना उपरोतत ववषयाबाबत अिवाल सािर कर्याबाबत सूचना ि्यात आलल्या
आित उतत अिवाल सासनास रतिाप्त झाल्यानींतर सासनाच्या रतिचयलत
ननर्णय घ्याच सींकजल्पत आि.

ोरर्ानुसार योग्य तो

(४) रतिशन उद्ावत नािी.
___________
िाांद्रे मुांबई येथील मागास मुलाांच्या िसतीगह
ृ ासाठी रािीि असणारा भूिांड अनधधिृत
मे.असोभसएटे ड िनणल्सला वितरीत िेल्याबाबात

(२९)

५३७८८ (१९-०८-२०१६).

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

श्री.सुननल प्रभू (हदांडोशी) :

सन्माननीय महसल
ू मांत्री पुढील
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(१) वाींद्र मुींबई यथील मागासवगीय मुलाींच्या वसनतगि
ृ ासा
म.असोयसए्ि

िनणल्सला,

ववतरीत

कल्याबाबतच्या

राखीव असर्ारा ंूखींि अनच कृत

रतिकरर्ी नमलल्या चौकसी

सयमतीन

अिवाल सािर कला असन
ू या अिवालावर सरु
ु असलली छाननीची कायणवािी अदयाप पर्
ू ण
झाली नािी, ि खर आि काय,

(२) असल्यास,याबाबत सासनान चौकसी कली आि काय,
(३) असल्यास,चौकसीच्या अनुषींगान छाननीची सुरु असलली

कायणवािी पूर्ण करुन बकायिा

ववतरीत कलला ंूखींि रिि कर्याबाबत तसच सिर ंूखींिाचा बकायिा वापर कल्याबाबत
सासनान उतत सींस्तथववरुध्ि कोर्ती कारवाई कली वा कर्यात यत आि,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारर् काय आित ?
श्री. चांद्रिाांत पाटील (२९-११-२०१६) :(१) सिर अिवालावरील छाननीची कायणवािी ववंागाच्या
स्ततरावर पर्
ू ण झाली आि.

(२), (३) व (४) सिर अिवालाच्या अनुषींगान पुढील उचचत ननर्णय घ्याची बाब सासनाच्या
ववचारा ीन आि.

___________
प्हाळा, ज्योनतबा आखण रत्नाधगरीिडे िा्यासाठी महत्िाचा असलेल्या
भशिािी पुलाचे िाम बेिायदे शीर झाले असल्याबाबत
(३०)

५४५५९ (२४-०८-२०१६). श्री.रािेश क्षीरसागर (िोल्हापूर उत्तर) : सन्माननीय सािणिननि

बाांधिाम (सािणिननि उपक्रम िगळून) मांत्री पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१) पन्िाळा,ज्योनतबा आखर् र्नाचगरीकि िा्यासा

मि्वाचा असलल्या पयाणयी यसवािी

पुलाच काम बकायिसीर झाल असल्याच नुकतच माि म, २०१६ मध्य वा ्या िरम्यान
लोकरतिनतनन ीींनी स्तपष् कल आि, ि खर आि काय,

(२) असल्यास, उतत यसवािी पल
ु ाच काम ७५ ्तक पूर्ण झाल असन
ु याकररता आिपयणत
सुमार १० को्ी रुपयाींचा खचणिी झालला आि, ि खर आि काय,

(३) असल्यास, सिर रतिकरर्ी सासनान सखोल चौकसी कली आि काय,
(४) असल्यास, उतत बकायिसीर पुलाच बाीं कामास केंद्रीय परु ात्व ववंागाची मान्यता

नसताींनािी पल
ु ास परवानगी िर्ा-या तसच बकायिसीर पल
ु ाच्या बाीं कामास आतापयणत १०
को्ी रुपयाींचा खचण कर्यास िबाबिार असर्ा-या सींबच ताींवर सासनान कोर्ती कारवाई कली
वा कर्यात यत आि,
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारर् काय आित ?
श्री. चांद्रिाांत पाटील (०३-०१-२०१७) :(१) ि खर नािी.
(२) आितागायत सुमार ७०% काम पूर्ण झालल आि व खचण सम
ु ार रु.१०.०० को्ी आलला
आि.
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(३) चौकसी बाबत रतिशन उद्ावत नािी.
(४) रतिशन उद्ावत नािी.
(५) रतिशन उद्ावत नािी.
___________
ब्रम्हपूरी ि भसांदेिाही (जि.चांद्रपूर) येथे प्रशासिीय टमारत बाांध्याबाबत
(३१)

५५५०९ (२४-०८-२०१६).

श्री.अमर िाळे (आिी) :

श्री.वििय िडेट्टीिार (ब्रम्हपूरी), श्री.सुननल िेदार (सािनेर),

सन्माननीय सािणिननि बाांधिाम (सािणिननि उपक्रम िगळून)

मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) चींद्रपरू जिल्ियातील िम्िपरू ी आखर् यसींिवािी यथील रतिसासकीय टमारतीच बाीं काम

कर्यासा चा १२ को्ी ६८ लक्ष रूपय आखर् १० को्ी ५२ लक्ष रूपय अींिािपत्रक असलला
रतिस्तताव माि ३ माचण, २०१५ च्या सुमारास सचचव बाीं काम ववंाग याींच्याकि अींनतम मींिूरी

करीता पा वव्यात आलला असता तब्बल हिि वषाणपासून िोन्िी रतिस्तताव मींिूरीववना रतिलींबबत
व्यात आल असल्याच हिनाींक ५ िून, २०१६ रोिी वा ्या सुमारास ननिसणनास आली आि,

ि खर आि काय,

(२) असल्यास, िम्िपूरी यथील रतिसासकीय टमारत बाीं काम कर्याचा रतिस्तताव ५ को्ी
रूपयाींच्यावर असल्यामूळ बाीं काम सुकानु सयमतीन मींिूरी िवून सुध्िा वारीं वार त्रु्या काढून
सिर रतिस्तताव रतिलींबबत
(३) असल्यास,
रूपयाींच्यावर

व्यात आल आित, ि िी खर आि काय,

यसींिवािी यथील रतिसासकीय टमारत बाीं काम कर्याचा रतिस्तताव ५ को्ी

असल्यामूळ

अदयापिी

बाीं काम

सुकानु

सयमतीसमोर

व्यात

आलल

नसल्यामळ
ू च मींिूरीववना सिर रतिस्तताव सावणिननक बाीं काम ववंाग मींत्रालयात हिि वषाणपासून
रतिलींबबत आि, ि िी खर आि काय

(४) असल्यास, या रतिस्ततावास तातिीन मींिूरी िवून नन ी उपलब्

करून ि्याबाबत सासनान

कोर्ती कायणवािी कलली आि वा कर्यात यत आि

(५) असल्यास, िम्िपूरी आखर् यसींिवािी यथील रतिसासकीय टमारतीच बाीं काम ककती वषाणत
पुर्ण कर्यात यर्ार आि व ्याचा तपयसल काय आि,नसल्यास ववलींबाची

कारर् काय

आित ?

श्री. चांद्रिाांत पाटील (०४-०१-२०१७) :(१) अींसत: खर आि.
(२)

िम्िपूरी

यथील

तालुकास्ततरीय

मध्यवती

रतिसासकीय

टमारतीच्या

बाीं कामाकररता

हि.२०/६/२०१६ अन्वय रु.१२४७.७६ लक्ष रकमस रतिसासकीय मान्यता ि्यात आली आि.
यसींिवािी यथील रतिसासकीय कायाणलयाच्या टमारतीच बाीं कामाचा रतिस्तताव सासनास
रतिाप्त झाला आि.
(३) व (४) यसींिवािी यथील रतिसासकीय कायाणलयीन टमारतीस नन ी व ननकष याच्या अच न
रािून रतिसासकीय मान्यता ि्याच ननयोिीत आि.
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(५) िम्िपुरी यथील कामाच रतिाथयमक स्तवरुपाच अींिािपत्रक मान्यतसा

सािर कर्यात आल

असून नन ीच्या उपलब् तनुसार िोन वषाणत काम पूर्ण कर्याच ननयोिन आि. यसींिवािी
यथील टमारत बाीं कामाच्या रतिस्ततावास रतिसासकीय मान्यता ि्याबाबतची कायणवािी नन ी व
ननकष या बाबीनुसार रतिगतीपथावर आि.

___________

चाांदरू बािार (जि.अमरािती) येथील विश्रामगह
ृ ाच्या बाांधिामाबाबत
(३२)

५५७९५ (२४-०८-२०१६).

(िळमनुरी),

श्री.अस्लम

शेि

प्रा.विरें द्र िगताप (धामणगाि रे ल्िे), डॉ.सांतोष टारफे

(मालाड

पजश्चम) :

सन्माननीय

सािणिननि

बाांधिाम

(सािणिननि उपक्रम िगळून) मांत्री पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१) चाींिरू बािार (जि.अमरावती) यथील सावणिननक बाीं काम ववंागाच्या अच नस्तत असलल्या

ववश्रामगि
ृ ाच्या बाीं कामावर झालला लाखो रुपयाींचा खचण वाया िात असल्याच माि माचण,
२०१६ मध्य वा ्या िरम्यान ननिसणनास आल, ि खर आि काय,

(२) असल्यास, सिरील ववश्रामगि
ु स्तती करुन अदययावत सुवव ा उपलब्
ृ ाची नव्यान िरु

करुन

ि्याबाबत सासनान कोर्ती कायणवािी कली वा कर्यात यत आि,
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारर् काय आित ?

श्री. चांद्रिाांत पाटील (०४-०१-२०१७) :(१) चाींिरू बािार ववश्रामगि
ू
ृ ाच बाीं काम पूर्ण झाल असन
सिर ववश्रामगि
ु बाबीींसा
ृ ाच्या स्तथाप्य व ववदयत

आितागायत रु.२९.९५ लक्ष टतका खचण

झाला आि.

(२) व (३) सिर ववश्रामगि
ृ ात र्ननणचर व कमणचारी उपलब्
कायाणजन्वत कर्यात यत आि.

करुन ३ महिन्यात ववश्रामगि
ृ

___________

िायगाांि ते आष्ट्टी (जि.अमरािती) या मागाणिरील झाडाांची तस्िरी
(३३)

५५८१४ (२४-०८-२०१६).

प्रा.विरें द्र िगताप (धामणगाि रे ल्िे), श्री.अस्लम शेि (मालाड

पजश्चम), श्री.अभमन पटे ल (मुांबादे िी), श्री.िुणाल पाटील (धळ
ु े ग्रामीण), श्री.अब्दल
ु सत्तार
(भसल्लोड), डॉ.सांतोष टारफे (िळमनुरी) :

सन्माननीय सािणिननि बाांधिाम (सािणिननि

उपक्रम िगळून) मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१) अमरावती जिल््यातील ्ाकरखिा सींंू यथून िवळच असलल्या वायगाव त आष्ी
मागाणवरील अनक झाि बऱयाच महिन्यापासन
ू रस्त्याच्या किला कोलमिून पिली असन
ू या
सीं ीचा र्ायिा घत चोरट्याींनी या झािाींची तस्तकरी कली असल्याच माि माचण, २०१६ िरम्यान
ननिसणनास आल आि, ि खर आि काय,
(२) असल्यास, यासींिंाणत सासनान चौकसी करुन लाकूि तस्तकरी रोख्याबाबत कोर्ती
कायणवािी कली वा कर्यात यत आि,

(३) नसल्यास, ववलींबाची कारर् काय आित ?

वव.स. २६२ (24)
श्री. चांद्रिाांत पाटील (१४-१२-२०१६) :(१) ि खर नािी.
(२) रतिशन उद्ावत नािी.
(३) रतिशन उद्ावत नािी.
___________
पुणे नगर रस्त्यािर िाघोली, सणसिाडी, िोरे गाि भभमा ि भशक्रापूर
येथे उड्डाणपूल बाांध्याबाबत

(३४)

५६२४५ (२४-०८-२०१६).

श्री.बाबरु ाि पाचणे (भशरुर) :

सन्माननीय सािणिननि

बाांधिाम (सािणिननि उपक्रम िगळून) मांत्री पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१) पर्
ु -नगर रस्ततावरील कोरगाव यंमा यथ रस्त्यावर मो या रतिमार्ावर पाऊसाच पार्ी
सा ू न वाितूक कोंिी िोत असत, ि खर आि काय,

(२) असल्यास, पुर् नगर रस्त्यावर वाघोली, सर्सवािी, कोरगाव यंमा व यसक्रापूर यथ
वाितूक कोंिी निमी िोत असल्यान रतिवाशयाींना तासनतास वािन घवून राींगत उं रिाव
लागत, ि िी खर आि काय,

(३) असल्यास, सावणिननक बाीं काम व पीएमआरिीए याींच्या सींयत
ु त ववदयमान या चारिी
ह कार्ी उड्िार्पल
ू बाीं ्याच रतिस्तताववत कर्यात आल आि, ि िी खर आि काय,

(४) असल्यास, उतत ह कार्ी उड्िार्पुल बाीं ्याबाबत सासनान काय कायणवािी कली व
कर्यात यत आि, नसल्यास ववलींबाची कारर् काय आित ?

श्री. चांद्रिाांत पाटील (२७-१२-२०१६) :(१) कोरगाव यंमा यथ रस्तता सखल ंागातन
ू िात असून
तथ िोरिार अवकाळी पाऊसाच पार्ी सा ल्यान वाितूक कािी काळ सींथ गतीन िात िोती. ि
खर आि.

(२) पुर् नगर रस्त्यावरील वाघली, सर्सवािी, कोरगाव यंमा व यसक्रापूर यथ गिीच्या
वळस/आ विी बािाराच्या हिवसी वाितूक ववस्तकळीत िोत.

(३) व (४) अिमिनगर पुर् रस्तता नव्यान राषरीय मिामागण म्िर्न
ू त्वत: घोवषत कर्यात
आला आि.

___________
ििणत तालुक्यातील (जि.रायगड) चौि-ििणत रस्त्याची साईडपट्टी
िोदन
ू ररलाय्स िांपनीने िेबल टािल्याबाबत

(३५)

५६३७८ (२४-०८-२०१६).

श्री.सुरेश लाड (ििणत), श्री.जितेंद्र आव्हाड (मुांब्रा िळिा),

श्री.भास्िर िाधि (गुहागर), श्री.हसन मुश्रीफ (िागल) :

सन्माननीय सािणिननि बाांधिाम

(सािणिननि उपक्रम िगळून) मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१)

किणत खालापूर तालुतयातील (जि.रायगि) रस्त्याींची साईिपट्टी

खोिन
्याह कार्ी
ू

ररलायन्स व एअर्ल कींपनीन माि एवरतिल, २०१६ मध्य कबल ्ाकली आि, ि खर आि काय,

वव.स. २६२ (25)
(२) असल्यास, कबल ्ाक्याकरीता साईिपट्टी खोि्याबाबत सावणिननक बाीं काम ववंाग,
किणत याींची परवानगी घतली नािी ि िी खर आि काय,
(३) असल्यास, साईिपट्टी खोिल्यामळ
ु चाींगला रस्तता पावसामळ
ु खच्याची सतयता ननमाणर्
झाली आि, ि िी खर आि काय,

(४) असल्यास, याबाबत सींबीं ीत कींपन्याींवर सासनान कोर्ती कारवाई कली वा कर्यात यत
आि, नसल्यास, ्याची कारर् काय आित ?
श्री. चांद्रिाांत पाटील (०५-१२-२०१६) :(१) िोय, ि खर आि.
(२) ि खर नािी.
(३) रतिशन उद्ावत नािी.
(४) रतिशन उद्ावत नािी.
___________
पालघर जिल््यातील धोंडमाऱ्याची मेट ि सभोितालच्या पररसरातील सािणिननि बाांधिाम
विभागाने िेलेल्या िडीिरण ि डाांबरीिरणाचे िाम ननिृष्ट्ट दिाणचे झाले असल्याबाबत
(३६)

५६५९८ (२४-०८-२०१६).

श्री.अिय चौधरी (भशिडी) :

सन्माननीय सािणिननि

बाांधिाम (सािणिननि उपक्रम िगळून) मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१) पालघर जिल््यातील

ोंिमाऱयाची म् व संोवतालच्या पररसरातील सावणिननक बाीं काम

ववंागान कलल्या खिीकरर् व िाींबरीकरर्ाच काम ननकृष् ििाणच झाल असल्याबाबतच्या
तक्रारी वािनचालक, रतिवासी व स्तथाननक गावपाड्यातील लोकाींनी माि म, २०१६ मध्य व
त्पुवी अनक वळा सावणिननक बाीं काम ववंागाच्या अच काऱयाींकि कल्या आित, ि खर आि
काय,
(२)

असल्यास,

सिर

तक्रारीच्या

अनुषींगान

रस्त्याच

ननकृष्

ििाणच

काम

करर्ाऱया

किाराववरुध्ि काय कारवाई कर्यात आली आि व सिर रस्तता ििेिार बनवव्यासा
कायणवािीची सदय:जस्तथती काय आि,
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारर् काय आित ?
श्री. चांद्रिाांत पाटील (२७-१२-२०१६) :(१), (२) व (३) पालघर जिल््यातील

ोंिमाऱयाची म्

िोिर्ाऱया रस्त्याच खिीकरर् वा िाींबरीकरर्ाच काम सावणिननक बाीं काम ववंागामार्णत
कर्यात आलल नािी.
तथावप नायसक जिल््यातील त्र्यींबकशवर तालुतयातील रतिशनाींककत

पररसरातील राज्य मागण २३ त चींद्राची म्,

ोंिमाऱयाची म् च्या

ार् जिल्िा िद्द कक.मी. १/०० त ३/२०० ि काम

सावणिननक बाीं काम ववंागाअींतगणत आि. या रस्त्याच बी.बी.एम. कारप् यसलको् पर्
ू ण झाल
असुन काम सुजस्तथतीत आि. सिर कामाच अींयम ियक अदयाप अिा कर्यात आलल नािी.
___________

वव.स. २६२ (26)
बेळगाि-िेंगुले या भविष्ट्यात होणाऱ्या राज्यमागाणिरील गिसे
फाटा ते बबिूर पयंतची िळणे िाढ्याची मागणी

(३७)

(मुांब्रा

५६९९० (२४-०८-२०१६).
िळिा),

श्री.भास्िर

श्रीमती सांध्यादे िी दे साई-िुपेिर (चांदगड), श्री.जितेंद्र आव्हाड

िाधि

(गुहागर),

श्री.हसन

मुश्रीफ

(िागल) : सन्माननीय

सािणिननि बाांधिाम (सािणिननि उपक्रम िगळून) मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील
काय :-

(१) बळगाव-वेंगुले या ंववषयात िोर्ाऱया राज्यमागाणवरील गवस र्ा्ा त बबिूर पयणतची वळर्
काढ्याची मागर्ी मा.मुयायमींत्री, मा.सावणिननक बाीं काम मींत्री याींचकि काजिर्े-म्िाळुींग
ग्रामस्तथाींनी माि र्िुवारी, २०१६ मध्य कली आि, ि खर आि काय,

(२) असल्यास, उतत मागर्ीच्या अनष
ु ींगान सासनान कोर्ती कायणवािी कली वा कर्याींत यत
आि,

(३) नसल्यास, ववलींबाची कारर् काय आित ?
श्री. चांद्रिाांत पाटील (२२-११-२०१६) :(१) अस ननविन रतिाप्त झाल्याच हिसून यत नािी.

(२) व (३) रतिशनाींककत रस्तता रा.मा.क्र.१८० आि. या रस्त्यावर कक.मी.८०/२०० मध्य म्िाळींु ग
गावािवळ

ोकािायक वळर् आि. या वळर्ाच्या िोन्िी बािूस सूचना र्लक उपलब्

करुन

ि्यात आल आित व रस्त्यावरील वाितक
ू सुरळीत चालू आि.

रतिस्ततुत रस्तता केंद्र सासनान राषरीय मिामागण म्िर्ून घोवषत कला आि. या रस्त्याच

िस्तताींतरर् सावणिननक बाीं काम ववंागाकिून केंद्र सासनाकि कर्याची कायणवािी रतिगतीत
आि. या रस्त्याची सु ारर्ा करर् व िरु
ु स्तती व िखंालीच काम केंद्र सासनामार्णत कर्यात
यर्ार आि.

___________
िळां बोली (ता.पनिेल, जि.रायगड) येथील सरिारी िसाहतीांची
अनतशय दरु ािस्था झाली असल्याबाबत
(३८)

५८४३९ (२४-०८-२०१६).

श्री.प्रशाांत ठािूर (पनिेल), श्री.समीर िुणािार (हहांगणघाट),

अॅड.आभशष शेलार (िाांद्रे पजश्चम), श्री.वििय िाळे (भशिािीनगर) :

सन्माननीय सािणिननि

बाांधिाम (सािणिननि उपक्रम िगळून) मांत्री पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१) कळीं बोली (ता.पनवल, जि.रायगि) यथील सरकारी वसाितीींची अनतसय िरु ावस्तथा झाली
असन
ू घार्ीच्या साम्राज्यामळ
ु रहिवासाींच्या आरोग्याला

ोका ननमाणर् झाल असल्याच माि म

२०१६ मध्य वा ्यािरम्यान ननिसणनास आल आि, ि खर आि काय,
(२) असल्यास, तु्लली ग्ार, ग्ाराींम ून वािर्ारा मैला साचून यर्ाऱया िग
ु ं ीमुळ
नागररकाींच्या

आरोग्याला

ोका

ननमाणर्

झाला

असून

मोिकळीस

आलल्या

टमारती

पावसाळयात कोसळ्यामुळ जिवीत व वव्त िानी िो्याची सतयता ननमाणर् झाली आि, ि िी
खर आि काय,

वव.स. २६२ (27)
(३) असल्यास, उतत सरकारी वसाितीींच्या िरू
ु स्ततीचा रतिस्तताविी मींिूर कर्यात आला आि, ि
िी खर आि काय,

(४) असल्यास, सावणिननक बाीं काम ववंागाच्या िल
ण ामळ
ु क्ष
ु रहिवासाींना अनक समस्तयाींना तोंि

दयाव लागत असून उतत रतिकरर्ी सासनान चौकसी करून सरकारी वसाितीींच्या िरू
ु स्ततीच
काम तातिीन सुरू कर्याबाबत कोर्ती कायणवािी कली आि वा करीत आि,
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारर् काय आित ?

श्री. चांद्रिाांत पाटील (०८-११-२०१६) :(१) कळीं बोली यथील सरकारी वसाितीींची िरु ावस्तथा झालली
नािी.

तथावप, म २०१६ मध्य क एल-४ यथील यसिको नवी मुींबई याींची मया
ु य ड्रनि लाईनचा

ननचरा व्यवजस्तथत िोत नव्िता ि अींसत: खर आि.

(२) माि म, २०१६ मध्य यसिको नवी मींब
ु ई याींची मया
ु य ड्रनि लाईनचा ननचरा व्यवजस्तथत
िोत नसल्यामुळ क एल-४ यथील ननवासस्तथानाींच्या टमारतीच्या आवारातील चें बर व ग्ार

तुींबलल िोत. याबाबत अच क्षक अयंयींता, सा.बाीं. मींिळ, रायगि याींचकिून यसिको कायाणलयास
कळवून मुयाय ड्रनि लाईनची सार् सर्ाई कर्यात आलली आि. तसच टमारती िरु
ु स्ततीची

ककरकोळ काम आवशयकतनुसार कली िातात व ्यामुळ सदय:जस्तथतीत सन २०१६ च्या
पावसाळयात टमारती कोसळ्याची सतयता नसल्यान जिवीत व वव्त िानी िो्याची सतयता

हिसून यत नािी. ग्ार, चें बर याींची वळोवळी सार्सर्ाई कर्यात यत असल्यान सध्या
िग
ु ं ी पसरली नािी.
(३) ि खर आि.

(४) टमारतीींची ककरकोळ िरु
ु स्ततीची काम िस प्लॅ स्त्र, रीं गकाम, मलनन:स्तसारर् वािीनी व

चें बरची िरु
ु स्तती ट्यािी िरु
ु स्ततीची काम ननवविा स्ततरावर असून लवकरच काम िाती घवून पूर्ण
कर्याच ननयोिन आि.

(५) रतिशन उद्ावत नािी.
___________
चांद्रपूर जिल्हयातील ब्रम्हपूरी, भसांदेिाही आखण सािली येथील मुख्य
रस्त्याचे भसमेंटक्रााँक्रीटसह चौपदरीिरण िर्याबाबत

(३९)

५८४७७ (२४-०८-२०१६).

श्री.वििय िडेट्टीिार (ब्रम्हपूरी) :

सन्माननीय सािणिननि

बाांधिाम (सािणिननि उपक्रम िगळून) मांत्री पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१) चींद्रपूर जिल्ियातील िम्िपरू ी सिराम ून मुयाय रस्त्यावरून नागपूर-विसा, नागपूरगिचचरोली ि राज्य मागण िात आित, तर सावली सिराम ून मुयाय रस्त्यावरून चींद्रपूरगिचचरोली िा राज्य मागण िात आि तसच यसींिवािी सिराम न
ू मया
ु य रस्त्यावरून नागपरू -मल
ू

िा राज्य मागण िात असन
ू चारिी रस्त्यावर मो या रतिमार्ात वाितूक सरू
ु असून विण ळीच
ह कार् असल्यान चारिी रस्त्यावर वाींरवार अपघात िोत आित, ि खर आि काय,

वव.स. २६२ (28)
(२) असल्यास
रस्त्यापयंत,

िम्िपूरी सिरातील १.खिस्ततानींि चौक त विसा रोिकि िार्ाऱया १ ककमी

२.उराि परोलपींप त आरमोरी या हिि ककमी रस्त्यापयंत,

३.सावली सिरातील

कृषी उ्पन्न बािार सयमती नाकापासन
ू तर ग्रामीर् रूग्र्ालयापयंत हिि ककमी रस्त्यापयंत,
४.यसींिवािी सिरातील पवणत प्ोलपींप त िसरा चौक िोन ककमी पयंत या चारिी रस्त्याींच
यसमें्क्रााँकी्सि

चौपिरीकरर्

कर्याबाबत

सावणिननक

बाीं काम

ववंाग,

चींद्रपूर

याींनी

सासनाकि वारीं वार रतिस्तताव पा वून सुध्िा अदयापिी मींिूरी ि्यात आलली नसल्याची
माहिती
काय,

हिनाींक ५ िून २०१६ रोिी वा ्या सम
ु ारास ननिसणनास आली आि, ि िी खर आि

(३) असल्यास, उतत रस्त्याींच चौपिरीकरर् कर्यात याव अस ननविन मा.मींत्री सावणिननक
बाीं काम, मींत्री, वव्त व ननयोिन, अप्पर मुयाय सचचव आखर् सचचव सावणिननक बाीं काम
ववंाग याींना वारीं वार हिल िोत, ि िी खर आि काय
(४) असल्यास, या कामासा

सासन रतिसासकीय मान्यतसि नन ी उपलब्

करून िर्ार आि

काय, नसल्यास, ववलींबाची कारर् काय आित ?
श्री. चांद्रिाांत पाटील (२७-१२-२०१६) :(१) अींसत: खर आि.
(२), (३) व (४) खिस्तानांद चौि ते िडसा रोडिडे िाणाऱ्या १ किमी रस्त्यापयंत---सिरिू रस्तता

िम्िपरू ी विसा कुरखिा कोरची त राज्य यसमपयंत केंद्र सासनान राषरीय मिामागण म्िर्न
ू
त्वत: मान्यता हिलली आि. राषरीय मिामागण ववंागाकिून िीपीआर तयार कर्याच काम
रतिगतीत आि. सिरचा रस्तता सदय:जस्तथतीत राषरीय मिामागण ववंागाच्या अख्याररत नािी.

उराडे पेरोलपांप ते आरमोरी या हदड किमी रस्त्यापयंत--- सिरचा रस्तता राषरीय मिामागण
क्र.३५३ िी म्िर्न
ू ििोन्न्त झाल्यान राषरीय मिामागण ववंागास िस्तताींतरीत कर्यात आला
आि.

सािली शहरातील िृषी उत्प्न बािार सभमती नािापासून तर ग्रामीण रुग्णालयापयंत हदड

किमी रस्त्यापयंत--- सिर रस्तता राषरीय मिामागण क्र.९३० म्िर्ून ििोन्नत झाल्यान राषरीय
मिामागण ववंागास िस्तताींतरीत कर्यात आला आि.

भसांदेिाही शहरातील पिणते पेरोलपांप ते दसरा चौि दोन किमी पयंत -- सिर रस्तता रतिरामा-९
ििाणचा असून ्या रस्त्यावरील यसींिवािी सिरातील कक.मी.१२९/८०० त १३१/२०० ्या लाींबीच
चौपिरीकरर् कर्याच काम ननकष, मींिूरी, नन ी उपलब् तच्या अ ीन रािून िाती घ्याच
ननयोिन आि.
___________
िोल्हापूर शहरातील नागाळा पािाणत जिल्हाधधिारी िायाणलयासमोर असलेल्या महा-ई-सेिा
िेंद्रात विविध स्िरुपाच्या दािल्यासाठी पैसे घेत असल्याबाबत

(४०)

५९४६२ (१९-०८-२०१६).

श्री.रािेश क्षीरसागर (िोल्हापरू उत्तर) :

महसल
ू मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

सन्माननीय

वव.स. २६२ (29)
(१) कोल्िापूर सिरातील नागाळा पाकाणत जिल्िाच कारी कायाणलयासमोर असलल्या मिा-ई-सवा
केंद्रात वववव

स्तवरुपाच्या िाखल्यासा

पैस घत असल्याची घ्ना हिनाींक १ िून, २०१६

रोिीच्या सम
ु ारास ननिसणनास आली, ि खर आि काय,

(२) असल्यास, याबाबतची माहिती मिसूल रतिसानास असूनिी अथणपूर्ण व्यविारामुळ या केंद्र
चालकाींवर कोर्तीच कारवाई कली िात नािी, ि िी खर आि काय,
(३) असल्यास, याबाबत सासनान चौकसी कली आि काय,
(४) असल्यास, चौकसीनुसार पुढ कोर्ती कारवाई कली वा कर्यात यत आि,
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारर् काय आित ?

श्री. चांद्रिाांत पाटील (२७-१२-२०१६) :(१), (२), (३), (४) व (५) हि.०२.०६.२०१६ रोिीच्या
व्ृ तपत्रामध्य असा आसयाची बातमी रतियसध्ि झाली िोती.

उतत बातमीच्या अनष
ु ींगान करवीर तालत
ु यातील सवण मिा-ई-सवा कद्र चालकाींची बै क

घवून िाखल्याींसा

सासनान वविीत कलल्या सुल्कापक्षा अच क सुल्क आकारर्ी करु नय

असा सुचना ि्यात आल्या आित.

मिा-ई-सवा केंद्रामध्य िाखल्यासा

असल्याबाबत

करवीर

तालुतयात

वविीत सुल्का पक्षा अच क रतकम आकारली िात

कोर्तीिी

तक्रार

रतिाप्त

झालली

नसून

सींबींच त

कायाणलयामार्णत कर्यात आलल्या तपासर्ी मध्य असी बाब आढळून आली नािी.
___________
भातुिली (जि.अमरािती) या तालक्
ु यातील िांत्राटदारािडून
अिैध िक्ष
ृ तोड िर्यात आल्याबाबत

(४१)

५९६२९ (२४-०८-२०१६).

प्रा.विरें द्र िगताप (धामणगाि रे ल्िे) : सन्माननीय सािणिननि

बाांधिाम (सािणिननि उपक्रम िगळून) मांत्री पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) ंातुकली (जि.अमरावती) या तालुतयात वािळी वाऱयामुळ रस्त्यावर िरवषी मो या
रतिमार्ात वक्ष
ृ ाींची पिझि िोत असल्यान वक्ष
ृ तोि कर्याची परवानगी कींत्रा्ाराींना हिल िात

परीं तु कींत्रा्िार टतरिी वक्ष
ृ ाींची अवै रर्या वक्ष
ृ तोि करीत असल्याच माि िून, २०१६ मध्य वा
्यािरम्यान ननिसणनास आल आि, ि खर आि काय,

(२) असल्यास, या रतिकरर्ी चौकसी कर्यात आली आि काय,
(३) असल्यास, चौकसीत काय आढळून आल व ्यानुसार कींत्रा्िार व ्याींना मित करर्ाऱया
सींबींच त िोषी अच काऱयाींवर कोर्ती कारवाई कली वा कर्यात यत आि
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारर् काय आित ?
श्री. चांद्रिाांत पाटील (१४-१२-२०१६) :(१) नािी, ि खर नािी.
(२) रतिशन उद्ावत नािी.
(३) रतिशन उद्ावत नािी.
(४) रतिशन उद्ावत नािी.

___________

वव.स. २६२ (30)
मुांबई-िडोदरा महामागाणसाठी ढोिे, दावपिली, एरां िाड, भोि यासह
१० गािातील शेतिऱ्याांना भस
ू ांपादनाच्या नोटीस पाठविल्याबाबत

(४२)

६०२४६ (१९-०८-२०१६).

श्री.रुपेश म्हात्रे (भभिांडी पूि)ण , श्री.नसीम िान (चाांहदिली),

श्री.राधािृष्ट्ण वििे-पाटील (भशडी), श्री.अभमन पटे ल (मुांबादे िी) :
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१)

मुींबई-विोिरा

मिामागाणसा

ढोक,

िावपवली,

एरीं िाि,

सन्माननीय महसूल मांत्री

ंोि

यासि

१०

गावातील

सतकऱयाींना ंूसींपािनाच्या नो्ीस माि म, २०१६ मध्य वा ्यािरम्यान पा ववल्या आित, ि
खर आि काय,

(२) असल्यास, या सतकऱयाींच र्रर्ार रतिाींतच काऱयाींनी कोर्तीिी सुनावर्ी न घता थ् बिलल
आित, ि िी खर आि काय,

(३) असल्यास, िोपयंत बािारंावारतिमार् योग्य मोबिला यमळत नािी तोपयंत सवेक्षर् करु न
ि्याचा टसारा तथील ग्रामस्तथाींनी हिला आि, ि िी खर आि काय,
(४) असल्यास, या रतिकरर्ी सासनान चौकसी कली आि काय,
(५)

असल्यास

चौकसीत काय

आढळून

आल

व

्या

अनुषींगान

ंािारंावारतिमार्

योग्य मोबिला ि्याबाबत सासनान कोर्ती कायणवािी कली आि वा कर्यात यत आि,
(६) नसल्यास ववलींबाची कारर् काय आित ?
श्री. चांद्रिाांत पाटील (२९-११-२०१६) :(१) िोय, खर आि.
(२) असी बाब आढळून आलली नािी.

(३), (४) व (५) स्तथानीक पातळीवर चचाण िोऊन सतकऱयाींना ककती मोबिला िर्ार, ्याच िर
िािीर िोत नािी तोपयंत ियमनीची मोिर्ी रतिकक्रया करु नय असीमागर्ी कली िोती. याबाबत
अपर

जिल्िाच कारी,

ार्

याींनी

बाच त

सतकऱयाींनी

उपजस्तथत

कलल्या

मद
ु याींबाबत

सींबींच ताबरोबर हिनाींक ५.७.२०१६ रोिी बै क घऊन याबाबत सा कबा क चचाण कर्यात

आली. ्यानस
ु ार सींबींच त सतकऱयाींना ववशवासात घऊन सवण सींमनतन सींयुतत मोिर्ीचा
कायणक्रम हिनाींक ८.८.२०१६ त २७.८.२०१६ या कालाव ीत घऊन १० गावाच एकूर् क्षत्र
१२६.९२०१ ित्र आर ियमनीच सींयत
ु त मोिर्ीच काम पर्
ू ण कर्यात आल आि.

िमीनीच मुलयाींकन, ियमनीस सींलग्न असलल बाीं कामाच मुल्याींकन, ननवासी घराींच

मुल्याींकन व बाच त िोर्ाऱया कु्ुींबाच पुनवणसन ि नवीन ंूसप
ीं ािन कायिा, २०१३ नुसार
कर्यात यर्ार आि.

(६) रतिशन उद्ावत नािी.
___________
िोल्हापूर जिल््यातील लनलाईन सात-बारा उताऱ्यािर पीि पा्याचा िॉलम नसल्याबाबत
(४३)

६१२७७ (१९-०८-२०१६).

श्री.सत्यिीत पाटील-सरुडिर (शाहूिाडी) :
महसूल मांत्री पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

सन्माननीय

वव.स. २६२ (31)
(१) सतकऱयाींना तिसीलिार व तला

कायाणलयात वारीं वार िाव

लागू नयत म्िर्ून राज्यात

को िी सात बारा यमळ्याकररता ऑनलाईन सात बारा उतारा यमळ्याची सोय कर्यात आली
आि, ि खर आि काय,

(२) असल्यास, सिर ऑनलाईन सात बारा उताऱयात पीकपा्याचा कॉलम नसल्याच ननिसणनास
आल आि, ि िी खर आि काय,
(३) असल्यास, पीकपा्याचा कॅालम नसतानािी जिल््यातून ििा लाखाींिून अच क यमळकतीची
नोंिर्ी झाली आि, ि िी खर आि काय,

(४) असल्यास, यारतिकरर्ी सासनान चौकसी कली आि काय,
(५) असल्यास, चौकसीच्या अनुषगान कोर्ती कायणवािी कली आि वा कर्यात यत आि,
(६) नसल्यास, ववलींबाची कारर् काय आित ?
श्री.

चांद्रिाांत

पाटील

(२७-१२-२०१६)

:(१)

व

(२)

सासनान

https://mahabhulekh.

maharashtra.gov.in या सींकतस्तथळावरुन सतकऱयाींना सींगर्कीकृत गा.न.नीं.७/१२ उतारा
यमळव्याची सोय उपलब्

करुन ि्याच्या दृष्ीन कायणवािी िाती घतली असून सिर

सींगर्कीकृत नमुन्यातील गा.न.नीं.१२ मध्य पीकपािर्ीचािी कॉलम उपलब्

करुन ि्यात

आलला आि. तसच पीकपािर्ीच्या कॉलममध्य वपकखालील क्षत्राचा तपसील वषणननिाय व
िीं गामननिाय िसणवव्याची सोयिी उपलब्

करुन ि्यात आलली आि.

(३), (४), (५) व (६) रतिशन उद्ावत नािी.
___________
माांिरसम्
ु भा- पाटोदा–आष्ट्टी-िडा–धानोरा ते अहमदनगर
या राष्ट्रीय महामागाणच्या िामाची सद्यजस्थती

(४४)

६२३९१ (२४-०८-२०१६).

अॅड.भीमराि धोंडे (आष्ट्टी) :

सन्माननीय सािणिननि

बाांधिाम (सािणिननि उपक्रम िगळून) मांत्री पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१) माींिरसुम्ंा-पा्ोिा–आष्ी-किा– ानोरा त अिमिनगर या रस्त्यास

राषरीय मिामागण

म्िर्ून मींिुरी ि्यात आली आि, ि खर आि काय,

(२) असल्यास, सिर रस्त्याच्या कामाची सदयजस्तथती काय आि,
(३) असल्यास, सिर मिामागाणच काम ककती कालाव ीत पर्
ू ण िोर् अपक्षक्षत आि ?
श्री. चांद्रिाांत पाटील (०३-०१-२०१७) :(१), (२) व (३) केंद्र सासन रस्तत, वाितूक आखर् राषरीय
मिामागण मींत्रालयान सिर रस्त्यास सववस्ततर रतिकल्प अिवालाच्या र्लननषप्तीनुसारच्या अ ीन

रािून त्वत: राषरीय मिामागण म्िर्ून मींिूरी हिली आि. रस्त्याच्या सु ारर्सा
सववस्ततर
रतिकल्प अिवाल तयार कर्याच काम रतिगतीत आि. ्यानींतर कामाववषयी पढ
ील
कायण
व
ािी केंद्र
ु
सासन रस्तत, वाितूक आखर् राषरीय मिामागण मींत्रालय मार्णत िाती घ्यात यईल.
___________

वव.स. २६२ (32)
भभिांडी तालुक्यातील (जि.ठाणे) घोटी ि पडघा या दोन
टोल नाक्यािर गैरव्यिहार होत असल्याबाबत

(४५)

६३४८५

(शहापूर) :

(२४-०८-२०१६).

श्री.महे श

चौघुले

(भभिांडी

पजश्चम),

श्री.पाांडुरां ग

बरोरा

सन्माननीय सािणिननि बाांधिाम (सािणिननि उपक्रम िगळून) मांत्री पुढील

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) यंवींिी तालुतयातील (जि. ार्) घो्ी व पिघा या िोन ्ोल नातयावर ्ोलमध्य
गैरव्यविार िोत असल्याची बाब माि म, २०१६ मध्य ननिसणनास आली, ि खर आि काय,
(२) असल्यास, उतत बाबीची चौकसी कर्यात आली आि काय,
(३) असल्यास, चौकसीच्या अनुषग
ीं ान या गैरव्यविाराला ता्काळ आळा घाल्यासा

सासनान

कोर्ती कायणवािी कली वा कर्यात यत आि,

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारर् काय आित ?
श्री. चांद्रिाांत पाटील (०३-०१-२०१७) :(१) ि खर नािी, अस ंारतीय राषरीय रािमागण
रतिाच करर्, पुर् याींनी कळववल आि.
(२) रतिशन उद्ावत नािी.
(३) रतिशन उद्ावत नािी.
(४) रतिशन उद्ावत नािी.

___________

तुमसर (जि.भांडारा) तालुक्यातील उपअधधक्षि भूमी अभभलेि
हे ररक्त असलेले पद भर्याबाबत

(४६)

६३८५४ (१९-०८-२०१६).

श्री.चरण िाघमारे (तुमसर) :

पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

सन्माननीय महसूल मांत्री

(१) उपअच क्षक ंूमी अयंलख कायाणलय तुमसर (जि.ंींिारा) यथील उप अच क्षक ि

पि

मागील अनक महिन्यापासन
ू ररतत असल्यान कायाणलयातील तक्रारीच रतिमार् वाढत असून
नागरीकाींची िोर्ारी गैरसोय थाींबवव्यासा

उतत पि ंर्याबाबत स्तथाननक लोकरतितीननच

याींनी मा.मया
ु यमींत्री याींना हिनाींक २३ िन
ू , २०१६ रोिी ननविन हिल, ि खर आि काय,
(२) असल्यास, या रतिकरर्ी सासनान चौकसी कली आि काय,

(३) असल्यास, चौकसीच्या अनुषग
ीं ान ररतत असलल पि ंर्याबाबत कोर्ती कायणवािी कली
वा कर्यात यत आि,

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारर् काय आित ?
श्री. चांद्रिाांत पाटील (१९-१०-२०१६) :(१) िोय,
(२), (३) व (४) उप अ ीक्षक ंूयम अयंलख, तुमसर जि.ंींिारा ि पि ररतत असल्यामुळ
सिर पिाचा अनतररतत कायणंार उप अ ीक्षक ंूयम अयंलख, मोिािी जिल्िा ंींिारा याींचकि
सोपववर्त आलला आि.

वव.स. २६२ (33)
उप अ ीक्षक ंूयम अयंलख, तुमसर या कायाणलयात माि डिसेंबर, २०१५ पासून त िुलै

२०१६ अखर एकूर् २७३ मोिर्ी रतिकरर् रतिाप्त झालली असून ्यापैकी २३९ रतिकरर् ननकाली

झालली आित. आियमतीस ३४ रतिकरर् मोिर्ीवर यसल्लक आित. ररतत पि ंरर्कामी
कायणवािी रतिगतीत आि.

___________

मािलगाांि (जि.बीड) येथे स.नां. ३८० मधील गायरान िभमनीच्या २ हे क्टर
िागेिर आठिडी बािारास परिानगी भमळ्याबाबत
(४७)

६४००१ (१९-०८-२०१६).

श्री.आर. टी. दे शमि
ु (मािलगाांि) :

सन्माननीय महसल
ू

मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) मािलगाींव (जि.बीि) यथ स.नीं. ३८० म ील गायरान ियमनीच्या २ ित्र िागवर
आ विी बािारास परवानगी यमळावी या मागर्ीसा

स्तथाननक लोकरतिनतनन ी याींनी हिनाींक ९

र्िुवारी, २०१६ रोिी मा.मिसूल मींत्री याींच्याकि मागर्ी कली, ि खर आि काय,

(२) असल्यास, स्तथाननक लोकरतिनतनन ी याींनी मा.जिल्िाच कारी, बीि, उपववंागीय अच कारी,
मािलगाींव, तियसलिार, मािलगाींव याींना लखी पत्राव्िार व वारीं वार ननविन िवन
ू िी उपरोतत
मागर्ीकि िल
ण कल्या िात आि, ि िी खर आि काय,
ु क्ष

(३) असल्यास, यारतिकरर्ी सासनान चौकसी कली आि काय,
(४) असल्यास, चौकसीत काय आढळून आल व ्या अनुषींगान लोकरतिनतनन ीींच्या मागर्ीनुसार
आ विी बािार सुरु कर्याबाबत सासनान कोर्ती कायणवािी कली वा कर्यात यत आि,
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारर् काय आित ?
श्री. चांद्रिाांत पाटील (०५-१०-२०१६) :(१) िोय.
(२), (३) व (४) मौि मािलगाींव, ता.मािलगाव जिल्िा बीि यथील आ विी बािारासा
नीं.३८० म ील रतिस्तताववत असलल्या २ ित्र िमीनीचा वाि न्यायरतिववष

सवे

आि. न्यायालयीन

वािावर अींनतम ननकाल लागपयंत रतिस्तताववत िमीन आ विी बािारासा

नगरपररषि,

मािलगाींव, जिल्िा बीि याींना िस्तताींतरीत करता यत नािी.
(५) ववलींबाचा रतिशन उद्ावत नािी.

___________

चािण तळे गाि चौिात उड्डाणपल
ू बाांध्याबाबत ि पुणे
(४८)

नाभशि महामागाणचे सहापदरीिरण िर्याबाबत

६४४०८ (२४-०८-२०१६).

श्री.सांिय (बाळा) भेगडे (मािळ) :

सन्माननीय सािणिननि

बाांधिाम (सािणिननि उपक्रम िगळून) मांत्री पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१) चाकर्-तळगाव

चौकात

उड्िार्पल
ू

बाीं ्याबाबत

व

पर्
ु

नायसक

मिामागाणच

सिापिरीकरर् कर्याबाबत राषरीय मिामागण रतिाच करर् आखर् केंद्रीय पररविन मींत्रालयातील
अच काऱयाींसोबत नवी हिल्ली यथ मि्वपूर्ण बै क झाली आि, ि खर आि काय,

वव.स. २६२ (34)
(२) असल्यास, िा रतिकल्प आता केंद्रीय पररविन मींत्रालयाऐविी एनएचआय करल असा ननर्णय
सरकारन घतला िोता, ि िी खर आि काय,
(३) असल्यास, सींपर्
िीपीआर
ू ण रतिकक्रया पर्
ू ण झाल्यानींतर िा रतिकल्प िस्तताींतरीत कल्यामळ
ु

मींिुरी आखर् टतर रतिकक्रया एनएचआयच्या ननयमानुसार पुन्िा नव्यान कर्यात यईल, ि िी
खर आि काय,

(४) असल्यास, अनक वषण रतिलींबबत असलला तळगाव चाकर् रस्त्यावरील तळगाव चौकात
उड्िार्पूल बाीं ्याबाबत व पर्
नायसक मिामागाणच सिापिरीकरर् कर्याबाबत सासन
ु
स्ततरावर कायणवािी कर्यात यत आि काय, नसल्यास ववलींबनाची कारर् काय आित ?
श्री. चांद्रिाांत पाटील (२९-१०-२०१६) :(१), (२), (३) व (४) िोय.
हिनाींक ११/५/२०१६ रोिी मा.मींत्री (रस्तत, वाितूक व मिामागण) याींच अध्यक्षतखाली

झालल्या बै कीत नायसक र्ा्ा त खि िया मिामागाणच्या सिापिरीकरर्ाचा रतिकल्प ंारतीय
राषरीय रािमागण रतिाच करर् (NHAI) याींच मार्णत राबवव्याचा ननर्णय झाला. पूवीच्या
सल्लागारान कलल्या सववस्ततर रतिकल्प अिवाल (DPR) िा अींनतम ्प्पयात असल्यान तो

ववचारात घऊनच पुढील कायणवािी ंारतीय राषरीय रािमागण रतिाच करर् (NHAI) मार्णत

रतिगतीत आि. सिरील रतिकल्पात चाकर् त तळगाव चौकात उड्िार्पुलाच्या बाीं कामाचा
समावस आि, अस ंारतीय राषरीय रािमागण रतिाच करर्, पर्
ु याींनी कळववल आि.
___________

लातूर जिल््यातील भभसे िाघोली ते मसला या रस्त्याच्या दरु
ु स्तीबाबत
(४९)

६४४८० (२४-०८-२०१६).

श्री.त्र्यांबिराि भभसे (लातूर ग्रामीण) : सन्माननीय सािणिननि

बाांधिाम (सािणिननि उपक्रम िगळून) मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१) लातूर जिल््यातील अ्यींत खराब झालला

यंस वाघोली त मसला या जिल्िा वावषणक

योिनत रतिस्तताववत करावयाच्या कामाची िखंाल िरु
ु स्ततीसा च नािरकत रतिमार्पत्र जिल्िा
पररषि बाीं काम ववंाग लातूर याींच्याकिून रतिाप्त झाल आि काय,

(२) असल्यास, सिर कामाच्या मींिरु ीबाबत सासनान कोर्ती कायणवािी कली आि वा कर्यात
यत आि,

(३) नसल्यास, ववलींबाची सवणसा ारर् कारर् कोर्ती व सिर रस्त्याची िरु
ु स्तती कर्याबाबत
सासनान कोर्ती कायणवािी कली वा कर्यात यत आि ?
श्री. चांद्रिाांत पाटील (२७-१०-२०१६) :(१) िोय.
(२) व (३) रतिशना ीन जिल्िास्ततरीय रस्त्याची िरू
ु स्तती करर्बाबतचा रतिस्तताव जिल्िा वावषणक

योिना अींतगणत रतिसासकीय मान्यतकरीता जिल्िा ननयोिन सयमती,लातूर याींचकि सािर
कर्यात आला आि. ्यास मान्यता अदयाप अरतिाप्त आि.
___________

वव.स. २६२ (35)
टें बी (ता.औसा) येथील प्रस्तावित सौर उिाण प्रिल्पासाठी िमीन सांपादनाच्या ि मािेिा
िाटपाच्या प्रलांबबत िायणिाहीबाबत
(५०)

६४४८२ (१६-०८-२०१६).

श्री.त्र्यांबिराि भभसे (लातूर ग्रामीण) :

मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१)

लातूर

जिल््यातील

्ें बी

ता.औसा

यथील

सौर

उिाण

सन्माननीय ऊिाण

रतिकल्पासा

िमीनीच्या

सींपािनाबाबत व सींपाहित कलल्या ियमनीचा माविा ्वररत वा्प करुन सिर रतिकल्पाच
काम सुरु कर्याबाबत स्तथाननक लोकरतितीनन ी याींनी मा.ऊिाण मींत्री याींच्याकि मागर्ी कली
िोती, ि खर आि काय,

(२) असल्यास, सिर मागर्ीच्या अनुषींगान मा.उिाण मींत्री याींनी हिनाींक ३० िून, २०१६
रोिी मींत्रालयात झालल्या बै कीत मिािनको याींच्या अच काऱयाींना ्वररत कायणवािी कर्याच
आिस हिल आित, ि िी खर आि काय,
(३) असल्यास, यारतिकरर्ी सासनान कोर्ती कायणवािी कली आि वा कर्यात यत आि.
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारर् काय आित ?
श्री. चांद्रशेिर बािनिुळे (२३-०९-२०१६) :(१) िोय, ि खर आि.
(२) िोय, ि खर आि.

(३) मिाननयमणती कींपनीन ्प्पा क्र.१ सा
ियमन सींपाहित कली आि व ्यासा

एकूर् १३२ ि. आर. ियमनीपैकी ११७.४९ ि.आर.

रु.११.७२ को्ी सींबींच त खािगी िमीन

ारकाींना अिा

कल आि. उवणररत ियमनीची सींपािन रतिकक्रया सुरु आि.
(४) रतिशन उद्ावत नािी.

___________

विधान भिन :

डॉ. अनांत िळसे

मुांबई.

प्रधान सधचि,
महाराष्ट्र विधानसभा.

_________________________
सासकीय मध्यवती मुद्रर्ालय, मुींबई.

