अताराांकित प्रश्नोत्तराांची ३१० वी यादी

महाराष्ट्र ववधानसभा
ततसरे अधधवेशन, २०१७
___________

अताराांकित प्रश्नोत्तराांची यादी
प्रश्नाांची एिूण सांख्या - ५०
___________

साववजतनि बाांधिाम ववभागातील िाही शाखा अभभयांत्याांना पदोन्नतीच्या व इतर
लाभापासून वांधचत ठे वलेबाबत
(१)

३३७२ (२४-१२-२०१४).

श्री.लक्ष्मण जगताप (धचांचवड) :

सन्माननीय साववजतनि

बाांधिाम (साववजतनि उपक्रम वगळून) मांत्री पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१) औद्योगगक प्रशिक्षण  सीं्थेततील २ वर्षे कालावधीचा सर्व्हे अर हा अभ्यासक्रम उत्तीण ण
असलतल्या सावणजननक बाींधकाम ववभागातील िाखा अशभयींत्याींची अहणता ही सन १९७५ मधील
अगधसूचनतनुसार

िासकीय

तींत्रननकततन

नागपूर/उ्माननया

ववद्यापीठ

यतथेील

२

वर्षाांच्या

अभ्यासक्रमाच्या समकक्ष असल्याचत प्र.क्र.१७४/१३/ता.शि-४ / दिनाींक ६ जानतवारी, २०१४ रोजी
प्रधान सगचव, उच्च व तींत्र शिक्षण  ववभाग, मींत्रालय मुींबई याींनी ्वयीं्पष् अशभप्राय दिलत
आहत , हत खरत आहत काय,

(२) असल्यास, पा्बींधारत ववभागाच्या दिनाींक २७ मत, १९६५ च्या िासन ननण णयानुसार १० वर्षे
सतवा झालतल्या िाखा अशभयींत्यास उपअशभयींता पिावर पिोन्नती ित ण्यात आली आहत , हत ही खरत
आहत काय,
(३) असल्यास, सावणजननक बाींधकाम ववभागातील काही सर्व्हे अर अभ्यासक्रम पण 
ू ण करण ाऱ्या
िाखा

अशभयींत्याींना

मात्र

अहणतारदहताींचत

ननयम

लावन
ू

सतवाननवत्ृ तीनींतरही वींगचत ठत वलत आहत , हत ही खरत आहत काय,

त्याींना

शमळण ाऱ्या

लाभापासून

(४) असल्यास, उक्त प्रकरण ी या िाखा अशभयींत्याींना वततन व इतर अनुर्षींगीक फायित ,
पूवल
ण क्षक्षत प्रभावानत अिा करण्याबाबत िासनानत कोण ती कायणवाही कतली वा करण्यात यतत
आहत ?

श्री. चांद्रिाांत पाटील (१५-०३-२०१७) :(१) औद्यागगक प्रशिक्षण  सीं्थेततील २ वर्षे कालावधीचा
सर्व्हे अर हा अभ्यासक्रम िासकीय तींत्रननकततन नागपूर/ उ्माननया ववद्यापीठ यतथेील २
वर्षाणच्या अभ्यासक्रमािी िैक्षणण कदृष्या समकक्ष असल्याचत अशभप्राय उच्च व तींत्रशिक्षण 
ववभागानत दिलत आहत त.
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(२) िासन ननण णय, पा्बींधारत व ऊजाण ववभाग, दि.०७/०६/१९६५ नुसार सवण अ्ीींची पूतत
ण ा

कतल्यानींतरच ककमान १० वर्षे सतवा झालतलत िाखा अशभयींता, उप अशभयींता पिावर पिोन्नतीस
पात्र होतात.
(३) िासन ननण णय, पा्बींधारत व ऊजाण ववभाग, दि.१९/१२/१९७० अन्वयत उपववभागीय अगधकारी/
उपववभागीय अशभयींता पिाचत सतवाप्रवति ननयम प्रशसद्ध करण्यात आलत आहत त. तसतच सध
ु ाररत

सतवाप्रवति ननयम िा.नन. दि.२४/०९/१९७५ व दि.०३/०५/१९८५ अन्वयत प्रशसद्ध कतलत आहत त.
सावणजननक

बाींधकाम

सीं्थेाींर्व्यनतररक्त

ववभागातील

इतर सीं्थेामधन
ू

ज्या

अशभयींत्याींनी

सर्व्हे अर अभ्यासक्रम

सिर

िासन

ननण णयात

पण 
ू ण कतला आहत

नमूि

तत अशभयींता

अहणतारदहत आहत त. सिर अशभयींता उप अशभयींता पिावर पिोन्नती ित ण्यास पात्र ठरत
नसल्यामळ
ु त त्याींना पिोन्नतीपासन
ू वींगचत ठत वण्याचा प्रश्न उद्भ्ावत नाही.
(४) प्रश्न उद्भ्ावत नाही.

___________
पुणे शहरातील वडगाव उड्डाणपुल ते थेऊर फाटा या रस्तत्यास
राष्ट्रीय महामागावचा दजाव दे णेबाबत

(२)

३४३४९ (२३-१२-२०१५).

श्री.योगेश टटळे िर (हडपसर) :

सन्माननीय साववजतनि

बाांधिाम (साववजतनि उपक्रम वगळून) मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) राषरीय महामागण क्र. ९, क्र ४, व क्र. ९६५ ला जोडण ारा वडगाव उड्डाण पूल-कात्रज-कोंढवा-

मींतरवाडी चौक-लोण ी काळभोर तत थेतऊर फा्ा या र्त्यास राषरीय महामागाणचा िजाण
ित ण्याबाबतचा प्र्ताव केंद्र िासनाकडत पाठववण्य़ाबाबत ्थेाननक लोकप्रनतननधीनी माहत जुल,ै
२०१५ मध्यत वा त्या िरम्यान लतखी मागण ी कतली, हत खरत आहत काय,

(२) असल्यास, या मागण ीवर िासनानत काय कायणवाही कतली वा करण्यात यतत आहत ,
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारण त काय आहत त ?
श्री. चांद्रिाांत पाटील (३१-०३-२०१७) :(१) हत खरत आहत .
(२) केंद्रीय र्तत वाहतक
ू व महामागण मींत्रालयानत सिरील र्त्यास राषरीय महामागण म्हण न
ू

तत्वत: मान्यता दिलतली आहत.सिरील र्त्याचा सवव्तर प्रकल्प अहवाल तयार करण्यासाठी
ननवविा सल्लागार नतमण्याची ननवविा प्रकक्रया प्रगतीत आहत .
(३) प्रश्न उद्भ्ावत नाही.
___________
जळगाव जजल्हयातील अांिलेश्वर ते ब-हाणपुर राज्य मागव क्र.४ चे राष्ट्रीस
महामागावमध्ये रुपाांतर िरण्याबाबत

(३)

३६०८७ (२२-१२-२०१५).

श्री.हरीभाऊ जावळे

(रावेर) :

सन्माननीय साववजतनि

बाांधिाम (साववजतनि उपक्रम वगळून) मांत्री पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

वव.स. ३१० (3)

(१) जळगाींव जजल्हयातील अींकलतश्वर- ब-हाण पुर राज्य मागण क्र.४ वर मोठया प्रमाण ात रहिारी

वाढल्यामळ
ु त अनतक वतळा अपघात होऊन जजववतहानी होत असल्यानत सिर र्त्याचत चौपिीकरण 
करुन

राज्य

मागाणचत

राषरीय

महामागाणत

रुपाींतर

करण्याची

मागण ी

लोकप्रनतननधीींसह

नागरीकाींनी माहत ऑक््ोबर, २०१४ मध्यत वा त्या िरम्यान कतली आहत , हत खरत आहत काय,
(२) असल्यास,

सिर

राज्य

महागाणचत

चौपिरीकरण 

करुन

राषरीय

महामागाणत

रुपाींतर

करण्याबाबत िासनानत कोण ती कायणवाही कतली व करण्यात यतत आहत ,
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारण त काय आहत त ?
श्री. चांद्रिाांत पाटील (३१-०३-२०१७) :(१) होय, हत खरत आहत .
(२) केंद्रीय, र्तत वाहतक
ु व महामागण मींत्रालयानत ब-हाण पुर, चोपडा, शिरपुर, िहािा, तळोिा,
अक्कलकुवा, अींकलतश्वर या र्त्यास राषरीय महामागण म्हण न
ू तत्वत: मान्यता प्रिान कतलतली
आहत .

(३) प्रश्न उद्भ्ावत नाही.
___________
टहांगोली शहरातील भसमेंट रस्तत्याचे िाम पण
ू व िरुन सामाजजि न्याय भवनाच्या
तनिृष्ट्ट इमारत बाांधिामाची चौिशी िरण्याबाबत

(४)

४१३३८ (१७-०५-२०१६).

डॉ.सांतोष टारफे (िळमनुरी), श्री.अभमन पटे ल (मुांबादे वी),

श्री.अब्दल
सत्तार (भसल्लोड), श्री.अस्तलम शेख (मालाड पजश्चम), श्रीमती तनमवला गाववत
ु
(इगतपूरी) :

सन्माननीय साववजतनि बाांधिाम (साववजतनि उपक्रम) मांत्री पुढील गोष्ीींचा

खल
ु ासा करतील काय :-

(१) दहींगोली िहरातील शसमें् र्त्याचत काम १५ दिवसात पुण ण करण्यात यतईल व सामाजजक

न्याय भवनाच्या ननकृष् इमारत बाींधकामाची चौकिी करण्यात यतईल असत आश्वासन
मा.पालकमींत्री, दहींगोली याींनी दिनाींक १० डडसेंबर, २०१५ रोजी वा त्या िरम्यान दिलत आहत , हत
खरत आहत काय,

(२) असल्यास, सिर प्रकरण ी िासनानत कोण ती कायणवाही कतली वा करण्यात यतत आहत ,
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारण त काय आहत त ?
श्री. एिनाथ भशांदे (१६-०३-२०१७) :(१) नाही.
अिी नोंि ववभागाच्या कागिोपत्री नाही.
(२) प्रश्न उद्भ्ावत नाही.
(३) प्रश्न उद्भ्ावत नाही.
___________
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अमरावती जजल्हाधधिारी िायावलयातील पुनववसन ववभागात िायमस्तवरुपी व तनयभमत
पन
ु ववसन अधधिारी तनयक्
ु त िरण्याबाबत

(५)

४३२२७ (२८-०४-२०१६).

प्रा.ववरें द्र जगताप (धामणगाव रे ल्वे), श्री.अस्तलम शेख (मालाड

पजश्चम), श्री.अभमन पटे ल (मुांबादे वी) :
करतील काय :-

सन्माननीय महसूल मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा

(१) अमरावती जजल्हागधकारी कायाणलयातील सवाणगधक महत्त्वाच्या पुनवणसन ववभागाला मागील
सहा मदहन्यापासून कायम्वरुपी आणण  ननयशमत पुनवणसन अगधकारी नसल्याचत माहत डडसेंबर,
२०१५ िरम्यान ननििणनास आलत आहत , हत खरत आहत काय,

(२) असल्यास, याबाबत िासनानत चौकिी कतली आहत काय,
(३) असल्यास, चौकिीअींती यतथेत कायम्वरुपी व ननयशमत पुनवणसन अगधकारी ननयुक्त
करण्याबाबत िासनानत कोण ती कायणवाही कतली वा करण्यात यतत आहत ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारण त काय आहत त ?
श्री. चांद्रिाांत पाटील (१७-०३-२०१७) :(१), (२) व (३) उपजजल्हागधकारी (पन
ु वणसन), अमरावती हत
ररक्त पि दिनाींक २६.८.२०१६ च्या आित िान्वयत भरण्यात आलत आहत .
(४) प्रश्न उद्भ्ावत नाही.
___________
मौजे म्हसवे (ता.जज.सातारा) गावातून जाणाऱ्या महामागाववरील डी माटव
जवळ दोघा सख्ख्या बटहणीांचा मत्ृ यू झाल्याबाबत

(६)

४३३७० (२९-०४-२०१६).

श्री.शभशिाांत भशांदे (िोरे गाव), श्री.जजतेंद्र आव्हाड (मुांब्रा िळवा),

श्री.सुरेश लाड (िजवत), श्री.शामराव ऊफव बाळासाहे ब पाटील (िराड उत्तर), श्री.हसन मुश्रीफ
(िागल) :

सन्माननीय साववजतनि बाांधिाम (साववजतनि उपक्रम वगळून) मांत्री पढ
ु ील

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) मौजत म्हसवत (ता.जज.सातारा) गावातन
ू जाण ाऱ्या महामागाणवरील डी मा्ण जवळ दिनाींक २
जानतवारी, २०१६ रोजीच्या सुमारास िोघा सख्खख्खया बदहण ीींचा मत्ृ यू झाला, हत खरत आहत काय,

(२) असल्यास, उक्त महामागाणच्या सहापिरीकरण ाच्या कामात अनतक त्रु्ी रादहल्यामुळत िररोज
अपघाताींचत प्रमाण  वाढत असून अनतकाींचा जीव जात आहत , हत ही खरत आहत काय,

(३) असल्यास, याबाबत िासनानत चौकिी कतली आहत काय, चौकिीत काय आढळून आलत,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारण त काय आहत त ?
श्री. चांद्रिाांत पाटील (०१-०४-२०१७) :(१) होय.
(२) हत खरत नाही.
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(३) सिरील अपघाताची पोलीस ््त िन, सातारा याींचम
त ाफणत चौकिी करण्यात आली असून
कारचालक हयगयीनत व अववचारानत बतिरकारपण त गाडी चालववत असल्यानत अपघात झाला असून

कारचालाकाववरुध्ि न्यायालयात िोर्षारोपपत्र सािर कतलत असल्याचत पोलीस अधीक्षक, सातारा
याींनी कळववलत आहत .
(४) प्रश्न उद्भ्ावत नाही.
___________
चाळीसगाांव (जज.जळगाांव) येथील िन्नड घाटातील रस्तत्याची झालेली दरु ावस्तथा
(७)

४४६७३ (२९-०४-२०१६).

श्री.रुपेश म्हात्रे (भभवांडी पूव)व :

सन्माननीय साववजतनि

बाांधिाम (साववजतनि उपक्रम वगळून) मांत्री पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१)

चाळीसगाींव

(जज.जळगाींव)

यतथेील

कन्नड

घा्ात

दठकदठकाण ी

र्त्याींवर

पडलतल्या

खड्डयामुळत र्त्याची िरु ाव्थेा झाली असन
ू र्त्यातील सुरक्षा कठडत तसतच ररफ्लतक््र दिसत
नसल्यामळ
ु त र्त्याच्या िरु ाव्थेतबाबत पोलीस ननररक्षक-चाळीसगाींव ग्रामीण  याींनी सहायक

अशभयींता राषरीय महामागण याींच्याकडत माहत जानतवारी, २०१६ मध्यत वा त्या िरम्यान लतखी
ननवतिन दिलत आहत , हत खरत आहत काय,
(२) सिर घा्ातील र्त्याच्या िरु ाव्थेतमुळत ततथेत मोठया प्रमाण ावर अपघात होऊन चालक
तसतच सामान्य नागररक याींना आपला जीव गमवावा लागत असल्यानत याबाबत पोशलस

ववभागाकडून वारीं वारीं पत्रर्व्यवहार करण्यात यतऊनही कोण तीही कायणवाही करण्यात न आल्यामुळत
होण ाऱ्या जीववतहानी व ववत्त हानीस जबाबिार असण ाऱ्या अगधकरी व कमणचारी याींच्याववरुध्ि
िासनानत कोण ती कारवाई कतली वा करण्यात यत त आहत ,

(३) असल्यास, या सवण प्रकरण ाची चौकिी करण्यात आली आहत काय, चौकिीत काय आढळून
आलत व तिनुसार पुढत कोण ती कायणवाही कतली वा करण्यात यतत आहत ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारण त काय आहत त ?

श्री. चांद्रिाांत पाटील (०१-०४-२०१७) :(१) होय हत खरत आहत .
(२)

सोलापूर-औरीं गाबाि–धुळत

राषरीय

महामागण

क्र.२११

यामागाणवर

कन्नड

घा्

असून

भूसींपािनास ववलींब झाल्यानत प्र्ताववत चौपिरीकरण  प्रकल्प रखडला आहत . सियज्थेतीत
घा्ातील र्त्यावर पडलतलत खड्डत बज
ु ववण्यात आलत आहत त, असत प्रकल्प सींचालक, भारतीय
राषरीय राजमागण प्रागधकरण , औरीं गाबाि याींनी कळववलत आहत .

(३) कन्नड घा्ातील अपघात अनुर्षींगानत घडलतल्या घ्नाींमध्यत वतळीच गुन्हत िाखल करुन

कारवाईसह तपास कारवाई पुण ण करण्यात आलतली आहत , असत पोलीस अधीक्षक, जळगाींव याींनी
कळववलत आहत.

(४) प्रश्न उद्भ्ावत नाही.
___________

वव.स. ३१० (6)

तहभसल िायावलय, अचलपूर (ता.अचलपूर, जज.अमरावती) च्या नुतनीिरणासाठी
तनधी उपलब्ध िरुन दे ण्याबाबत

(८)

४५०१५ (२०-०४-२०१६).

श्री.ओमप्रिाश ऊफव बच्चू िडू (अचलपूर) :

सन्माननीय

महसूल मांत्री पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) तहशसल कायाणलय, अचलपूर (ता.अचलपूर, जज.अमरावती) च्या नुतनीकरण ाकररता रु.१

को्ी रुपायाींचा ननधी उपलब्ध करुन ित ण्याबाबत ्थेाननक लाकप्रनतननधी याींनी दिनाींक २१
ऑग््, २०१५ रोजी मा. मींत्री महसल
ू याींचतकडत लतखी ननवतिनाद्वारत मागण ी कतली आहत , हत खरत
आहत काय,

(२) असल्यास, याबाबत िासनानत काय कायणवाही कतली वा करण्यात यतत आहत ,
(३) असल्यास, सिरचा ननधी ककती कालावधीत उपलब्ध करुन ित ण्याबाबत िासनानत सुचना
दिल्या आहत त,

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारण त काय आहत त ?
श्री. चांद्रिाांत पाटील (२७-१२-२०१६) :(१) होय, ्थेाननक लोकप्रनतननधी याींच्या दि.२१ ऑग््,
२०१५ रोजीच्या ननवतिनार्व्िारत अचलपूर तहसील कायाणलयाच्या नुतनीकरण ासाठी रु.१ को्ी ननधी
उपलब्ध करुन ित ण्याची मागण ी प्राप्त झाली आहत.

(२), (३) व (४) सिर कायाणलयाचत नुतनीकरण  करण्यासाठीच्या कामाची रु.९९.०७ लक्ष ककीं मतीचत
प्राथेशमक अींिाजपत्रक प्रिासकीय मान्यततसाठी प्राप्त झालत असून सिर प्र्ताव िासन्तरावर
तपासण्यात यतत आहत .

___________

ततवसा (जज.अमरावती) येथील गुरुिांु जात प्रस्तताववत ५ बोगदयाांच्या बांटदस्तत
उड्डाणपुलाऐवजी स्ततांभावरचा खुला उड्डाणपुल बाांधण्याबाबत

(९)

५०३७९ (२९-०४-२०१६).

अॅड.यशोमती ठािूर (ततवसा) :

सन्माननीय साववजतनि

बाांधिाम (साववजतनि उपक्रम वगळून) मांत्री पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१)

नतवसा

(जज.अमरावती)

यतथेील

राषरसींत

तुकडोजी

महाराजाींची

कमणभम
ू ी

असलतल्या

गुरुकींु जातील प्र्ताववत ५ बोगद्याींच्या बींदि्त उड्डाण पुलाला मोझरी व गुरुित वनगर अिा

िोन्ही गावच्या नागरीकाींनी ववरोध ििणववत पूण प
ण ण त ्तींभावरचा खुला उड्डाण पुल बाींधण्याची
मागण ी जजल्हागधकारी याींच्याकडत कतली असल्याचत माहत जानतवारी, २०१६ मध्यत वा त्यािरम्यान
ननििणनास आलत, हत खरत आहत काय,
(२) असल्यास, उपरोक्त खुला उड्डाण पुल बाींधण्याबाबत िासनानत काय कायणवाही कतली वा
करण्यात यतत आहत , सिर उड्डाण पल
ु ककती कालावधीत पण 
ू ण होईल,
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारण त काय आहत त ?
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श्री.

चांद्रिाांत

पाटील

(०१-०४-२०१७)

:(१),

(२)

व

(३)

तळत गाींव-अमरावती

रा.म.६

या

महामागाणच्या चौपिरीकरण ामध्यत मोझरी गावात ३ गाळत असलतला उड्डाण पल
बाींधावयाचत
ु
प्र्ताववत काम भारतीय राषरीय राजमागण प्रागधकरण  याींचतकडत असून अिा आियाचत ननवतिन
प्राप्त झालतलत नाही,असत त्याींनी कळववलत आहत .

सिरील उड्डाण पुलासाठी राषरसींत तुकडोजी महाराज समाधीच्या आवारातील काही जागा

सींपािीत कतली होती तथेावप ्थेाननक नागरीकाींच्या व आश्रमाच्या ववरोधामुळत सिरील
उड्डाण पल
ू ाचत काम होऊ िकलत नाही.

्थेाननकाींच्या भावना ववचारात घतऊन उड्डाण पूलाचत काम रद्द करण्यात आलत असून

मा.केंद्रीय

मींत्री,र्तत

वाहतक
ू

व

महामागण

मींत्रालय

याींनी

गावाला

बाहयवळण 

र्ता

बाींधण्याबाबत कायणवाहीच्या सूचना दिल्या असल्यानत भारतीय राषरीय राजमागण प्रागधकरण 
याींचतकडून सवव्तर प्रकल्प अहवाल तयार करण्याचत काम प्रगतीत आहत .
___________

महाडच्या (जज.रायगड) राष्ट्रीय महामागव ववभागातील पदे ररक्त असल्याबाबत
(१०)

५०६३२ (२७-०१-२०१७).

श्री.अजय चौधरी (भशवडी) :

सन्माननीय साववजतनि

बाांधिाम (साववजतनि उपक्रम वगळून) मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१) मुींबई-गोवा राषरीय महामागाणच्या चौपिरीकरण ाच्या कामाला वतग यतत असताींनाच महाड
(जज.रायगड) यतथेील राषरीय महामागण ववभागातील उपअशभयींत्याचत पि वर्षणभरापासन
ू , कननषठ
अशभयींत्याींची २ पित , तसतच २००६ पासून क्लाकणची २ पित व शिपायाचत पिही ररक्त आहत त, हत
खरत आहत काय,

(२) असल्यास, त्याची कारण त काय आहत त व या कायाणलयातील ररक्त पिामुळत मुींबई-गोवा
महामागाणचत काम रखडण्याची िक्यता ननमाणण  झाली आहत, हत ही खरत आहत काय,

(३) असल्यास, सिर ररक्त पित तात्काळ भरण्याबाबत िासनानत काय कायणवाही कतली आहत वा
करण्यात यतत आहत ?
श्री.

चांद्रिाांत

पाटील

(०३-०४-२०१७)

:(१) राषरीय

महामागण

ववभाग

महाड

अींतगणत

उपववभागातील उप अशभयींता हत पि दि.५.२.२०१६ रोजी भरलत असन
ू कननषठ अशभयींता/िाखा
अशभयींता याींची सद्य:ज्थेतीत ४ पित , कननषठ शलवपक २ पित व शिपाई १ पि ररक्त आहत .

(२) व (३) राषरीय महामागण उपववभाग,महाडअींतगणत मुींबई-गोवा राषरीय महामागाणचत काम पतण 
ववभागाअींतगणत इतर उपववभागाींतील कननषठ अशभयींता याींचतकडत अनतररक्त
पूण ण करण्याची कायणवाही सुरु आहत.

सिर ररक्त पित िासनाच्या प्रचशलत धोरण ानस
ु ार

प्राथेम्यानत भरण्याबाबत कायणवाही करण्यात यतत आहत.

___________

कायणभार सोपवून

एवप्रल/मत-२०१७ च्या बिल्याींमध्यत

वव.स. ३१० (8)
भसांधुदग
व गरी नवनगर प्राधधिरण क्षेत्रातील खरे दी िेलेले भूखांड परत घेण्याबाबत
ु न
(११)

५११२६ (२०-०४-२०१६).

श्री.सांजय साविारे (भुसावळ) :

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय महसूल मांत्री

(१) शसींधुिग
ण गरी नवनगर प्रागधकरण  क्षतत्रातील खरत िी कतलतलत भख
ु न
ू ींड सींबींगधत सीं्थेा अथेवा

र्व्यक्ती ववकशसत करण ार नसतील तर परत घततलत जाण ार असल्याचत अनतररक्त जजल्हागधकारी
याींनी दिनाींक ४ जानतवारी, २०१६ रोजीच्या लोकिाही दिनाननशमत्त नमूि कतलत, हत खरत आहत
काय,

(२) असल्यास, उक्त प्रकरण ाची िासनानत चौकिी कतली आहत काय,
(३) असल्यास, चौकिीच्या अनर्ष
ु ींगानत खरत िी कतलतलत भख
ू ींड ववनावापर पडून असतील तर तत
परत घतण्याबाबत काय कायणवाही कतली आहत वा करण्यात यतत आहत ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारण त काय आहत त ?
श्री. चांद्रिाांत पाटील (०७-११-२०१६) :(१) होय, हत खरत आहत .
(२), (३) व (४) ज्या भूखींडधारकाींनी अद्याप बाींधकाम कतलत नाही, अिा भूखींडधारकाींना दिनाींक
३१ जल
ु ,ै २०१४ पयांत ववकास परवानगी ित ण्यास मान्यता ित ण्यात आली व या कालावधीत

मान्यता न घततल्यास पट्टत धारकानत जमा कतलतल्या वप्रशमयमच्या १०% रक्कम वजा करुन भख
ू ींड
परत घतण्यात यावा, असत प्रागधकरण ानत दि.२४/२/२०१४ च्या बैठकीमध्यत ठरववलत. त्यानुसार

एकुण  ८२ भूखींडधारकाींना नो्ीस ित ण्यात आली होती. त्यापैकी ८ भूखींडधारकाींचत भख
ू ींड परत
घतण्यात आलतलत आहत त. उवणरीत भख
ू ींडधारकाींना पन्
ु हा नो्ीसा ित ऊन ववहीत मि
ु तीत बाींधकाम न

कतल्यास त्याींचत भूखींड परत घतण्याची कायणवाही सुरु आहत. त्यामळ
ु त चौकिी करण्याचा प्रश्न
उद्भ्ावलतला नाही.

___________

वसई,पालघर व डहाणू (जज.पालघर) तालक्
ु यातील समद्र
ु किनाऱ्याांवर
धूप प्रततबांधि बांधारे बाांधण्याबाबत

(१२)

५१६१० (२७-०१-२०१७).

श्री.ववलास तरे (बोईसर) :

श्री.क्षक्षतीज ठािूर (नालासोपारा), श्री.टहतेंद्र ठािूर (वसई),

सन्माननीय साववजतनि बाांधिाम (साववजतनि उपक्रम वगळून)

मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) वसई, पालघर व डहाण ू (जज.पालघर) तालुक्यातील समुद्रककनाऱ्याींवर धूप प्रनतबींधक बींधारत

बाींधन
ू शमळण्यासाठी ्थेाननक लोकप्रनतननधीींनी दिनाींक १३ ऑक््ोबर, २०१५ व १८ नोर्व्हें बर,
२०१५ रोजीच्या पत्रान्वयत अप्पर मुख्खय सगचव, सा.बाीं. ववभाग याींचतकडत मागण ी कतली आहत , हत
खरत आहत काय,

(२) तसतच पालघर व डहाण ू तालुक्यातील गावाींमध्यत भरतीच्या वतळी पाण ी घुसून त्या
दठकाण ची जमीन नापीक होत असल्यानत सागरी ववननयमन ककनारा क्षतत्राअींतगणत (CRZ)
यतण ाऱ्या खारभम
ीं गणत धप
ू ी योजनतअत
ू प्रनतबींधक बींधारत

बाींधण्याची परवानगी शमळण्यासाठी
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लोकप्रनतननधीींनी दिनाींक २४ ऑग््, २०१५ रोजीच्या ननवतिनाद्वारत अप्पर मुख्खय सगचव,
पयाणवरण  ववभाग याींचतकडत मागण ी कतली आहत , हत ही खरत आहत काय,

(३) असल्यास, उपरोक्त मागण्याींबाबत िासनानत कोण ती कायणवाही कतली वा करण्यात यतत
आहत ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारण त काय आहत त ?
श्री. चांद्रिाांत पाटील (१७-०३-२०१७) :(१) व (२) होय.
(३) उपप्रश्न क्र.१ च्या अनर्ष
ु ींगानत - पालघर जजल्हयामध्यत एकूण  १२ दठकाण ी धप
ू प्रनतबींधक
बींधारत बाींधण्यासाठी रु.२०९०लक्ष इतक्या अींिाजजत ककीं मतीची कामत सन २०१६-१७ च्या
अथेणसींकल्पामध्यत समाववषठ करण्यात आली आहत त.

सिर कामत पयाणवरण  ववभागाची(CRZ)

परवानगी प्राप्त होताच हाती घतण्याचत ननयोजन आहत .
उपप्रश्न क्र.२च्या अनर्ष
ु ींगानत - खारभम
ू ी ववकास महामींडळाकडून सी.आर.झतड अगधननयम २०११

अींतगणत ठाण त व पालघर जजल्हयातील खारभूमी ववकास प्रकल्पाचत प्र्तावासाठी खारभूमी
ववकास मींडळ याींचतकडून पयाणवरण  आघात मुल्याींकन अहवाल मागववण्यात आलतला आहत .
(४) प्रश्न उद्भ्ावत नाही.

___________
मुांबई गोवा राष्ट्रीय महामागावच्या चौपदरीिरणाबाबत
(१३)

५४१३८ (२७-०१-२०१७).

श्री.भास्तिर जाधव (गुहागर), श्री.सांदीप नाईि (ऐरोली),

श्री.पाांडुरां ग बरोरा (शहापूर), श्री.जजतेंद्र आव्हाड (मुांब्रा िळवा), श्री.भरतशेठ गोगावले (महाड),
श्री.तनतेश राणे (िणिवली), श्री.सुभाष उफव पांडडतशेठ पाटील (अभलबाग), श्री.धैयश
व ील पाटील
(पेण), श्री.िालीदास िोळां बिर (वडाळा) :

सन्माननीय साववजतनि बाांधिाम (साववजतनि

उपक्रम वगळून) मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) मींब
असन
चौपिरीकरण ात
ु ई-गोवा राषरीय महामागाणच्या चौपिरीकरण ाची प्रकक्रया सरू
ु
ू
जशमन जाण ाऱ्या िततकऱ्याींना ित ण्यात यतण ाऱ्या मोबिल्याबाबत अद्याप ननण णय घतण्यात आला
नाही ,हत खरत आहत काय,
(२) असल्यास, या महामागाणवरील कितडी घा् र्त्याींवर अपघाताींचत प्रमाण  वाढलत असून
मागील ५ वर्षाांचा आढावा घततल्यास या घा्ात घडलतल्या १९३ अपघाताच्या घ्नामध्यत मोठी
जजवीत व ववत्तहानी झाली असल्यानत हत अपघात रोखण्यास िासन

अपयिी ठरलत आहत , हत ही

खरत आहत काय,
(३) असल्यास, सिरहू घा् र्त्याींवर मागील ५ वर्षाणत सींरक्षक कठडत, र्त्याींचत रूींिीकरण ,
वळण त सुधारण ा, मोऱ्याींचत काम आिी कामाींसाठी को्यावधी रूपयाींचा ननधी खचण कतला
असतानाही िरीच्या बाजच
ू ी सींरक्षक कठडत ककीं वा लोखींडी रत लीींगचत कठडत याींचत काम अत्यींत

ननकृष् व िजाणहीन झाल्यानत को्यावधी खचण करूनही वाहनत कठडयासह िरीत कोसळत आहत ,
हत ही खरत आहत काय,
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(४) तसतच र्ता रूींिीकरण ाचत काम करताना पालेगाव तत पोलािपूर या अींतरामध्यत र्त्याींच्या

िोन्ही बाजूला भराव ्ाकून र्त्याचत रूींिीकरण  करण्याऐवजी पूवीच करण्यात आलतल्या

साइणडपट्टीवर डाींबरीकरण  करण्यात आल्यानत या ६ ककमी अींतरामध्यत साइणडपट्टी उरलतली
नसल्यामळ
ु त अपघात होत असून याबाबत िासन काय कायणवाही करण ार आहत वा करीत आहत ,

(५) उक्त प्रश्न भाग १, २, ३ बाबत िासनानत अद्याप काय कायणवाही कतली वा करण्यात
यतण ार आहत व सिर महामागाणचत रखडलतलत काम कधीपयांत पूण ण करण्याचत िासनाचत ननयोजन
आहत आणण  सियज्थेतीत हत काम कोण त्या पातळीवर आहत ?
श्री. चांद्रिाांत पाटील (०१-०४-२०१७) :(१) हत खरत आहत .
पनवतल तत इींिापूर कक.मी.०.०० तत कक.मी.८४.०० या लाींबीतील चौपिरीकरण ाचत काम भारतीय

राषरीय राजमागण प्रागधकरण  याींच्या तफे प्रगतीत आहत.सिर प्रकल्पाचत भस
ू ींपािन तसतच मोबिला

वा्पाची प्रकक्रया सक्षम अगधकारी तथेा उप ववभागीय अगधकारी, पतण  याींच्यामाफणत प्रगतीत
आहत .
तसतच इींिापूर तत झाराप कक.मी.८४.०० तत कक.मी.४५०.१७० हया भागातील सींबींधीत

भूसींपािन सक्षम अगधकारी (CALA) हयाींचतमाफणत ननवाडा प्रकक्रया प्रगतीत आहत. सिरची

प्रकक्रया पूण ण झाल्यानींतर केंद्र िासनाची मींजुरी घतऊन िततक-याींना मोबिला अिा करण्याची
कायणवाही करण्यात यतईल.
(२) हत अींित: खरत आहत .
कितडी घा्ासाठी बोगिा बाींधण तसह चौपिरीकरण ाचा सवव्तर प्रकल्प अहवाल (DPR) तयार
करण त प्रगतीत आहत . केंद्र िासनाकडून मींजूरी होऊन ननवविा ननजश्चती करुन चौपिरीकरण ास
सरु
ु वात करण्यात यतईल.
(३) हत खरत नाही.

सिर घा्ामध्यत केंदद्रय पररवहन मींत्रालय,नवी दिल्ली याींचतमाफणत उपलब्ध झालतल्या
ननधीनुसार सुरक्षा उपाय म्हण ून आवश्यक दठकाण ी क्रॅि बॅररअसण बसववण त,िरड रोखण्यासाठी

ब्रि्् वॉल बाींधण त, सींरक्षक शभींती बाींधण त अरुीं ि पूलाींचत रुीं िीकरण  करण त,डतललत्सण,कॅ् आईज,
मादहती व गचन्ह फलक, पाींढरत पट्टत , वळण ाींचत रुीं िीकरण , वळण ाच्या दठकाण ी वाहनत एकमतकाींना

दिसण तकररता ्त कडीच्या भागानत आवश्यक नोज क्ीींग हयाची व इतर आवश्यक कामत व
मानकाप्रमाण त चाचण्या घतऊन पूण ण करण्यात आलतली आहत त

(४) सिर र्त्याचत ७.०० मी.डाींबरी धावपट्टीचत काम साधारण पण त २०-२५ वर्षाणपूवी करण्यात

आलतलत आहत . त्यानींतर सिर र्त्यावर वाहतक
ू विण ळ मोठया प्रमाण ात वाढल्यामळ
ु त केंद्रीय र्तत

पररवहन मींत्रालयामाफणत चौपिरीकरण ाचत काम हाती घतण्यात आलत असून भूसींपािनाची व
सवव्तर प्रकल्प अहवाल मींजूरीची कायणवाही प्रगतीत आहत .

(५) उक्त प्रश्न क्र.१ बाबत वर उल्लतणखलतल्याप्रमाण त ववितर्ष भूसींपािन अगधका-याींकडून ननवाडत
प्राप्त होत असन
ू मोबिल्याचत प्र्ताव िासनाकडत मींजूरीसाठी सािर करण्याची प्रकक्रया सुरु
आहत .
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तसतच साखळी क्र.१६१/०० तत २१४/४०० कक.मी. २४१/३०० तत कक.मी. ३३२/२०० हया
लाींबीमधील कामाच्या उियोजकाची नतमण ूक झालतली असून जशमनीचा ताबा घतण त , सतवावादहन्या
हलववण त, झाडत हालववण त इ. प्रकक्रया प्रगतीत आहत .

___________
चें ढरे (ता.अभलबाग, जज.रायगड) येथील शासिीय िमवचारी तनवासस्तथानाबाबत
(१४)

५५२४७ (२७-०१-२०१७).

पाटील (पेण) :

श्री.सुभाष उफव पांडडतशेठ पाटील (अभलबाग), श्री.धैयश
व ील

सन्माननीय साववजतनि बाांधिाम (साववजतनि उपक्रम वगळून) मांत्री पढ
ु ील

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) चें ढरत (ता.अशलबाग, जज.रायगड) या जजल्हयाच्या मुख्खय दठकाण ी िासकीय कमणचारी व
अगधकारी याींच्या ननवास्थेानासाठी एकूण  ८ इमारतीींचा सन १९८५ सालापासून र्व्यव्थेा
करण्यात आली, हत खरत आहत काय,

(२) असल्यास, सद्य:ज्थेतीत १२२ सिननकाींपक
ै ी ४८ सिननकाींचत वा्प करण्यात आलत, ररक्त
७४ सिननकाींपैकी ६० सिननका िरू
ु ्ती अभावी ववनावापर पडून आहतत, हत ही खरत आहत काय,

(३) असल्यास, या इमारतीच्या िरू
ु ्तीबाबत सावणजननक बाींधकाम ववभागानत कोण ती कायणवाही
कतली वा करण्यात यतत आहत ,

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारण त काय आहत त ?
श्री. चांद्रिाांत पाटील (२५-०३-२०१७) :(१) हत खरत आहत .
(२) हत खरत आहत .
(३) व (४) सिरचत सिननका िरू
ु ्ती प्र्तावाबाबत िासन्तरावरून कायणवाही प्रगतीत आहत .
___________

शासनाने सांपूणव रस्तते हे टोलमुक्त िरण्याची घोषणा िेली असूनही
(१५)

टोल आिारणी अदयाप रद्द न िेल्याबाबत

५५८८५ (२७-०१-२०१७).

श्री.जयिुमार गोरे (माण), श्री.ववजय वडेट्टीवार (ब्रम्हपरू ी),

श्री.अभमन पटे ल (मुांबादे वी), श्री.भारत भालिे (पांढरपूर), श्री.अस्तलम शेख (मालाड पजश्चम),
श्री.सदा सरवणिर (माटहम), डॉ.पतांगराव िदम (पलूस िडेगाव), डॉ.सांतोष टारफे (िळमनुरी),

श्री.िुणाल पाटील (धुळे ग्रामीण), श्री.भभमराव तापिीर (खडिवासला) : सन्माननीय साववजतनि
बाांधिाम (साववजतनि उपक्रम वगळून) मांत्री पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) िासनानत सींपूण ण र्तत हत ्ोलमुक्त करण्याची घोर्षण ा करुन काही र्त्याींवरील ्ोल

आकारण ी रद्द कतली असून उवणरीत र्त्याींची ्ोल आकारण ी अद्याप रद्द न करण्याची कारण त
काय आहत त काय,

(२) असल्यास, राज्यात साडततीन वर्षाणत लहान वाहनाींना ्ोलमुक्त असलतलत २१ हजार
ककमीचत र्तत बाींधण ार असल्याची घोर्षण ा मा.सावणजननक बाींधकाम मींत्री महोियाींनी सभागह
ृ ात
कतल्याचत माहत एवप्रल, २०१६ च्या िरम्यान ननििणनास आलत, हत ही खरत आहत काय,

वव.स. ३१० (12)
(३) असल्यास, उक्त प्रश्न भाग (२) मधील घोर्षण तची अींमलबजावण ी करण्याबाबत िासनानत
कोण ती कायणवाही कतली वा करण्यात यतत आहत ,
(४) तसतच आय. आर. बी. इन्रा्रक्चसण डतर्व्हलपसण शलशम्त ड, मींब
ु ई या कींपनीनत सरु त िदहसर
्ोल वत प्रायर्व्हत ् शलशम्त ड या कींपनीच्या र्त्याचत ्ोल माफ कतलतलत नसतानाही र्त्यावरील

सुमारत सहा लाख वाहनानी ्ोल भरला नसल्यानत सिर वाहनाींवर कारवाई करुन ्ोलची रक्कम
वसूल करण्याचत पत्र कासा पोलीसाींना दिलत आहत, हत ही खरत आहत काय,

(५) असल्यास, याबाबत िासनानत चौकिी कतली आहत काय, त्यात काय आढळून आलत, तसतच
याबाबत िासनानत कोण ती कायणवाही कतली वा करण्यात यतण ार आहत , नसल्यास, ववलींबाची
कारण त काय आहत त ?
श्री. चांद्रिाांत पाटील (१४-०३-२०१७) :(१) हत अींित: खरत आहत .
(२) होय.
(३) सावणजननक बाींधकाम ववभागाच्या अखत्याररतील राज्यातील

१०००० कक.मी.लाींबीच्या

र्त्याींची सुधारण ा हायिीड ॲन्यई
ु ्ी कायणक्रमाींतगणत करण त सींिभाणत दिनाींक २९.११.२०१६ च्या
िासन ननण णयान्वयत आित ि ननगणशमत करण्यात आलत आहत त. त्याकरीता डडसेंबर २०१६ मध्यत
हायिीड ॲन्युई्ी कायणक्रमाींतगणत रू.३०,०००/- को्ी अींिाजजत ककीं मतीची १९५ र्त्याींची कामत

अथेणसींकल्पीत करण्यात आली असन
त्यास रू.२००/- को्ी इतकी तरति
ू
ू उपलब्ध करून
ित ण्यात आली आहत .
(४) होय.
(५) प्रश्न उद्भ्ावत नाही.
___________
अरबी समुद्रात उभारण्यात येणा-या भशवस्तमारिाला स्तथातनि मजच्िमाराांनी ववरोध िेल्याबाबत
(१६)

५६१५९ (२३-०८-२०१६).

श्री.शभशिाांत भशांदे (िोरे गाव), श्री.जजतेंद्र आव्हाड (मुांब्रा

िळवा), श्री.भास्तिर जाधव (गुहागर), श्री.सुरेश लाड (िजवत), श्री.मिरां द जाधव-पाटील (वाई),
श्री.वैभव वपचड (अिोले), श्री.शामराव ऊफव बाळासाहे ब पाटील (िराड उत्तर), श्री.मधस
ु द
ू न िेंद्रे

(गांगाखेड), श्री.पाांडुरां ग बरोरा (शहापूर), श्री.पथ्
ृ वीराज चव्हाण (िराड दक्षक्षण), श्री.अभमन पटे ल

(मुांबादे वी), श्री.ववजय वडेट्टीवार (ब्रम्हपूरी), डॉ.सांतोष टारफे (िळमनरु ी), श्री.िुणाल पाटील (धुळे
ग्रामीण), श्रीमती टदवपिा चव्हाण (बागलाण), श्री.हसन मुश्रीफ (िागल) : सन्माननीय

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

(१) छत्रपती शिवाजी महाराजाींच्या अरबी समुद्रातील प्र्ताववत ्मारकासाठी लागण ाऱ्या सवण
परवानग्या शमळवन
ू मत मदहन्यात या ्मारकाचत भम
ू ीपज
ू न करण्यात यतण ार असल्याची ग्वाही
मा. मुख्खयमींत्री याींनी दिल्याचत माहत एवप्रल, २०१६ मध्यत वा त्या िरम्यान ननििणनास आलत आहत ,
हत खरत आहत काय,

वव.स. ३१० (13)
(२) असल्यास, सिर शिव्मारकाला ्थेाननक मजच्छमाराींनी ववरोध ििणवून दिनाींक ५ मत, २०१६
रोजी ननििणनत कतली आहत त, हत ही खरत आहत काय,

(३) असल्यास, उक्त प्रकरण ी िासनानत आपली भशू मका ्पष् करुन मजच्छमाराींच्या सहमतीनत
शिव्मारक उभारण तबाबत कोण ती कायणवाही कतली वा करण्यात यतत आहत ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारण त काय आहत त ?
श्री. चांद्रिाांत पाटील (२५-०३-२०१७) :(१) होय.
(२) होय.
(३) व (४) ्थेाननक मजच्छमाराींच्या ववरोधा सींिभाणत चचेद्वारत त्याींचत गैरसमज िरु करण्याचा
िासनाचा प्रयत्न आहत . सिर ्मारकाच्या कामाच्या अींमलबजावण ीसाठी नतमलतल्या प्रकल्प

र्व्यव्थेापन सल्लागारास प्रकल्प पूण ण करण्यासाठी ४० मदहन्याचा कालावधी ववदहत करण्यात
आला आहत व त्याींचत काम प्रगतीपथेावर आहत.

___________
नेरुळ-िळां ब (जज.रायगड) रस्तत्यावरील उल्हास नदीवरील पुलाच्या
दोन्ही बाजूचे सांरक्षि पाईप तुटल्याबाबत

(१७)

५६३५७ (२४-०८-२०१६).

श्री.सरु े श लाड (िजवत), श्री.जजतेंद्र आव्हाड (मांब्र
ु ा िळवा),

श्री.भास्तिर जाधव (गुहागर), श्री.हसन मुश्रीफ (िागल) :

सन्माननीय साववजतनि बाांधिाम

(साववजतनि उपक्रम वगळून) मांत्री पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१) नतरळ-कळीं ब (जज.रायगड) र्त्यावरील िदहवली यतथेील उल्हास निीवरील पल
ु ाच्या िोन्ही
बाजूचत सींरक्षक पाईप तु्ल्यानत अपघात होण्याची िक्यता ननमाणण  झाली आहत , हत खरत आहत
काय,

(२) असल्यास, पुलावरील इतर सींरक्षक कठडतही दिवसेंदिवस कमकुवत होत आहत त, हत ही खरत
आहत काय,

(३) असल्यास, याबाबत ्थेाननक लोकप्रनतननधीनी सावणजननक बाींधकाम ववभाग कजणत
याींच्याकडत वारीं वार तक्रार करुनही िरु
ु ्तीबाबत कोण तीच कायणवाही कतली नाही आहत, हत ही खरत
आहत काय,

(४) असल्यास, याबाबतची कारण त काय आहत त, तसतच सिर पल
ू ाचत सींरक्षक कठडत िरु
ु ्त
करण्याबाबत िासनानत कोण ती कायणवाही कतली वा करण्यात यतत आहत ,
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारण त काय आहत त ?
श्री. चांद्रिाांत पाटील (२०-०३-२०१७) :(१) अींित: खरत आहत .
(२) व (३) खरत नाही.
(४) व (५) सिर िदहवली पुलावरील तु्लतलत रत शलींगच्या िरु
ु ्तीसाठीचत काम मींजुरी, ननधी,
ननकर्ष व प्राथेम्यक्रमानुसार हाती घतण्याचत ननयोजन आहत .
___________

वव.स. ३१० (14)
राज्यातील दे वस्तथानाांच्या जभमनीसांदभावत स्तथापन िेलेल्या सभमतीच्या अहवालाबाबत
(१८)

५६४१५ (१९-०८-२०१६).

श्री.जजतेंद्र आव्हाड (मुांब्रा िळवा), श्री.राणाजगजीतभसांह पाटील

(उस्तमानाबाद), श्री.किसन िथोरे (मुरबाड), श्री.हसन मुश्रीफ (िागल), श्री.टदपि चव्हाण
(फलटण), श्री.मिरां द जाधव-पाटील (वाई), श्री.शभशिाांत भशांदे (िोरे गाव), श्री.जयांत पाटील
(इस्तलामपूर) :

सन्माननीय महसूल मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) राज्यातील ित व्थेानाींच्या जशमनीसींिभाणत ननण णय घतण्यासाठी महसूल ववभागाच्या प्रधान
सगचवाच्या अध्यक्षततखाली ्थेापन कतलतल्या सशमतीनत आपला अहवाल िासनास सािर कतला
आहत , हत खरत आहत काय,
(२) असल्यास, उक्त प्रकरण ी सािर कतलतल्या अहवालातील शिफारिीींचत थेोडक्यात ्वरुप काय
आहत , त्यावर कोण ता ननण णय घतण्यात आला आहत ,
(३) असल्यास, राज्यातील ित व्थेानाींच्या जशमनीसींिभाणत सािर कतलतल्या अहवालावर लवकरात
लवकर ननण णय घतऊन आवश्यक उपाययोजना करण्यासींिभाणत िासनानत कोण ता पाठपुरावा कतला
वा करण्यात यतत आहत ,

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारण त काय आहत त ?
श्री. चांद्रिाांत पाटील (२७-१२-२०१६) :(१) नाही.
(२), (३) व (४) प्रधान सगचव (महसल
ू ) याींच्या अध्यक्षततखालील सशमती माफणत ित व्थेान
जशमनी सींिभाणत अभ्यास करण्यात यतत असून सिरहू सशमतीनत िासनास अहवाल सािर
कतल्यानींतर त्यातील शिफारिी सींिभाणत िासन्तरावर उगचत ननण णय घतण्याचत सींकजल्पत आहत .
___________
अधावपरू ( ता. जज.नाांदेड) येथील गायरान जभमनीवरील अततक्रमणाबाबत
(१९)

५८२०३ (१९-०८-२०१६).

श्रीमती अभमता चव्हाण (भोिर), श्री.डी.पी.सावांत (नाांदेड

उत्तर), श्री.वसांतराव चव्हाण (नायगाांव) :
करतील काय :-

सन्माननीय महसूल मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा

(१) अधाणपूर (ता.जज.नाींितड) यतथेील िासकीय गायरान जशमनीवरील अनतक्रमण ामळ
ु त ववकासाचत
काम रखडलत असल्याचत माहत जन
ू , २०१६ मध्यत वा त्यािरम्यान ननििणनास आलत आहत , हत खरत
आहत काय,

(२) असल्यास, नाींितड िहरात आठ िासकीय गायरान जमीनी असून या गायरान जशमनीत
काही िासकीय इमारती, कायाणलय, पट्टत , वगळता बहुताींिी क्षतत्रावर अनतक्रमण  झालत आहत , हत ही
खरत आहत काय,
(३) तसतच कींु भार समाजाची वदहवा्ीची असलतली िासकीय गायरानमधील जागाच गायब झाली

असल्यानत ववकासाच्या कामाला जागा उपलब्ध होत नसल्यानत उपलब्ध असलतला ननधी परत
जात असल्यामुळत िासन याप्रकरण ी कोण ती आवश्यक ती कायणवाही करण ार आहत वा करण्यात
यतत आहत ,

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारण त काय आहत त ?

वव.स. ३१० (15)
श्री. चांद्रिाांत पाटील (०१-०३-२०१७) :(१) व (२) मौजत अधाणपूर, ता.जज.नाींितड यतथेील िासकीय

जमीन ग् नीं.१७८ नगरपींचायत, अधाणपूर याींच्या ताब्यात असून सिर िासकीय जशमनीवर
अधाणपरू ग्रामपींचायत अज्तत्वात आल्यापासन
ू काही लोकाींचत अनतक्रमण  झाल्याचत दिसन
ू आलत

आहत . सिर ग्ातील काही अनतक्रमण धारकानी जजल्हा न्यायालय, नाींितड यतथेत प्रकरण  िाखल
कतलत असल्यामुळत सिर प्रकरण  न्यायप्रववषठ आहत. तसतच ग् नीं.६७९ मध्यत काही पट्टत धारकाींना

पट्टत मींजुर करण्यात आलतलत आहत त. सिर पट्टत धारकाींनी त्याींना मींजुर करण्यात आलतल्या जमीनी

लगतच्या िासकीय गायरान जशमनीवर अनतक्रमण  कतल्याचत दिसन
ू आलत आहत . या शिवाय
लगतचत िततकऱ्याींनीही काही गायरान जशमनीवर अनतक्रमण  कतलतलत आहत . सद्यज्थेतीत सिरील

गायरान जशमनीवर मोठ्या प्रमाण ात रदहवासी अनतक्रमण  झाल्याचत दिसून यततत. वरीलप्रमाण त
झालतलत सवण अनतक्रमण  ननषकार्षीत करण्यासाठी िासन ननण णय, महसूल व वन ववभाग दिनाींक
१२/७/२०११ च्या तरतुिीनुसार तहसीलिार, अधाणपूर, जजल्हा नाींितड याींना आित िीत करण्यात
आलत आहत.

(३) मुख्खयागधकारी, नगरपींचायत, अधाणपूर याींचत अहवालानुसार कींु भार समाजाची अधाणपूर िहरात
लोकसींख्खया अत्यल्प असन
ु सिर समाजाची ्मिानभूमी ग.क्र.५४८ मधील िासकीय जशमनीवर
मागील बऱ्याच वर्षाणपासून आहत . परीं तु समाजाच्या ्मिानभुमीची नगरपींचायत कायाणलयाच्या

अशभलतखावर कोण त्याही प्रकारची वदहवा्ीप्रमाण त नोंि नाही. तसतच तलाठी अधाणपूर याींचत
अशभलतखात सध्
ु िा सिरील ग्ाच्या गा.न.नीं. ७/१२ उताऱ्यावर तिी नोंि नाही. सिर प्रकरण ात

कायित ववर्षयक अडचण ी उद्भ्ावू नयत म्हण ून कींु भार समाजास सावणजननक ्मिान भुमीचा
वापर करावा, असत कळववण्यात आलत आहत.
(४) प्रश्न उद्भ्ावत नाही.
___________
ित्रपती भशवाजी महाराजाांचा मररन लाईन्स अरबी समुद्रात उभारण्यात येणाऱ्या पुतळ्याबाबत
(२०)

५८८८९ (२३-०८-२०१६).

श्री.सदा सरवणिर (माटहम) :

सन्माननीय साववजतनि

बाांधिाम (साववजतनि उपक्रम वगळून) मांत्री पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१) मुींबईतील मररन लाईन्स अरबी समुद्रात छत्रपती शिवाजी महाराजाींचा १९० मी्सण उीं चीचा

अश्वारुढ पुतळा उभारण्यासाठी राज्य िासनानत सुमारत पाच वतळा ित िी व आींतराषरीय पातळीवर
ननवविा जारी कतल्या होत्या, हत खरत आहत काय,

(२) असल्यास, या महत्वपूण ण कामासाठी अमतररकन एजन्सी पुढत आली असून सिर अमतररकन
एजन्सीची प्रोजतक्् मॅनतजमें् म्हण न
ू ननवड करण्यात आली आहत , हत ही खरत आहत काय,

(३) असल्यास, मररन लाईन अरबी समुद्रात छत्रपती शिवाजी महाराजाींच्या पुतळयासाठी सवण
बहुताींिी परवानग्या िासनाला शमळाल्या असून पुतळ्याचा प्र्ताव पुढील कायणवाहीसाठी
उच्चगधकारी सशमतीला सािर करण्यात आला आहत , हत ही खरत आहत काय,

(४) असल्यास, सिर छत्रपती शिवाजी महाराजाींच्या पुतळ्यासाठी साधारण त: ककती को्ी
खचाणची तरित
ु करण्यात आली आहत तसतच उद्धा्न व प्रत्यक्ष कामास कतर्व्हा सुरुवात होण ार
आहत ?
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श्री. चांद्रिाांत पाटील (२४-०३-२०१७) :(१) व (२) मुींबईतील मररन लाईन्स यतथेील अरबी समुद्रात
छत्रपती शिवाजी महाराजाींचत ्मारक उभारण तसाठी प्रकल्प र्व्यव्थेापन सल्लागार ननवडण तसाठी,
एकूण  ४ वतळा राषरीय व आींतरराषरीय पातळीवर ननवविा मागववण्यात आल्या. चौथ्या वतळतस

प्राप्त ननवविाींमधून यि्वी ननवविाकार याींची नतमण क
ू करण्यात आली आहत . तसतच प्रत्यक्ष
्मारकाचत कामासाठी ित खील राषरीय व आींतरराषरीय पातळीवर जाहीर ननवविा प्रशसद्धी ित ऊन
मागववण्यात आल्या आहत त.
प्रकल्प र्व्यव्थेापन सल्लागार म्हण ून अमतररकन एजन्सीची ननवड करण्यात आली आहत

हत खरत नसन
ू मत.इजजस इींडडया कन्सजल््ीं ग इींजजननयसण प्रा.शल. व डडझाईन असोशसए्स कीं. या
भारतीय एजन्सीची प्रकल्प र्व्यव्थेापन सल्लागार म्हण ून ननवड करण्यात आली आहत .

(३) सिर प्रकल्पासाठी आवश्यक अिा एकूण  १२ ना हरकत प्रमाण पत्रत/परवानग्या ववभागास
प्राप्त झाल्या आहत त. प्रकल्प र्व्यव्थेापन सल्लागारानत तयार कतलतल्या आराखड्यास अनुसरून
पढ
ु ील कायणवाही प्रगतीपथेावर आहत.

(४) सिर प्रकल्पासाठी २०१६-२०१७ या आगथेणक वर्षाणसाठी सामान्य प्रिासन ववभागाींतगणत
रू.१०० को्ी इतकी तरतूि ििणववण्यात आली आहत . प्रकल्पाचत भूमीपूजन (जलपूजन) झालत
असून प्रत्यक्ष कामास ननवविा ननजश्चतीनींतर सुरूवात करण्यात यतईल.
___________

साववजतनि बाांधिाम ववभाग भोिर अांतगवत झालेला गैरव्यवहार
(२१)

५९३५६ (२४-०८-२०१६).

श्री.हे मांत पाटील (नाांदेड दक्षक्षण), श्री.प्रदीप नाईि (किनवट),

श्री.जजतेंद्र आव्हाड (मुांब्रा िळवा), श्री.पाांडुरां ग बरोरा (शहापूर), श्री.वैभव वपचड (अिोले) :

सन्माननीय साववजतनि बाांधिाम (साववजतनि उपक्रम वगळून) मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा
करतील काय :-

(१) सावणजननक बाींधकाम ववभाग, भोकर (जज.नाींितड) अींतगणत ककनव् १ व २ व माहूर असत ३
उपववभाग कायणरत असून हत तीनही उपववभाग आदिवासी उपयोजनतअींतगणत यततात या तीनही
उपववभागाचत कननषठ अशभयींता, उपअशभयींता, कायणकारी अशभयींता व ्थेाननक लोकप्रनतननधी

याींनी सींगनमतानत महाराषर िासन बजत् बक
ु लत् मधील मींजरू कामत सन २०१३-१४ प्रिासकीय

मान्यता दिनाींक ११ जुलै, २०१३ व आदिवासी उपययोजनत अींतगणत ककनव् माहूर (जज.नाींितड)
मींजूर कामत सन २०१३-१४ प्रिासकीय मान्यता दिनाींक ८ जुलै, २०१३ यानस
ु ार र्तत ववकास
आराखडा िासनाकडत सािर कतला आहत , हत खरत आहत काय,

(२) असल्यास, त्याींस मान्यताही ित ण्यात आली आहत , हत ही खरत आहत काय,
(३) असल्यास, वरील िोनही कामत एकाच दठकाण ी ििणवन
ू ओर्व्हरलोड करुन ग्रामपींचायतीच्या
अींतगणत

असलतली

कामत

उिा.

महाराषर

ग्रामीण 

रोजगार

हमी

योजनतची

पाण ींि

र्तत,

िशलतव्तीतील र्तत, ताींडा व्तीतील र्तत, आदिवासी व्तीतील ठक्करबाप्पा योजनततील
र्तत, बी.आर.जी.एफ. चत र्तत, १३ र्व्या ववत्त आयोगातून करण्यात आलतलत र्तत सिर
र्त्यावर िाखवन
ग्रामपींचायतीचत ना हरकत प्रमापण पत्र न घतता गैरर्व्यवहार कतल्याचत
ू
ननििणनास आलत, हत ही खरत आहत काय,
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(४) असल्यास, याबाबत िासनानत चौकिी कतली आहत काय, चौकिीनुसार पुढत कोण ती कारवाई
कतली वा करण्यात यतत आहत , नसल्यास ववलींबाची कारण त काय आहतत ?
श्री. चांद्रिाांत पाटील (०२-०३-२०१७) :(१) अींित: खरत आहत .
(२) होय.
(३) व (४) हत खरत नाही.
प्र्तत
ू प्रकरण ी एकाच गावामध्यत िोन वतगवतगळ्या योजनाींमधन
ू कामत मींजरू असली तरी

गावातील ग्रामपींचायत हद्दीत यतण ा-या वतगवतगळ्या र्त्यावर पूवी ग्रामपींचायतमाफणत कुठलतच
काम झालतलत नाही अिा र्त्यावर ्थेाननक लोकप्रनतननधी याींनी सुचववल्यानुसार व आवश्यक
अिा दठकाण ी ववर्षयाींककत कामत हाती घतण्यात आलतली आहत त. पूवी करण्यात आलतल्या कामाींवर
ववर्षयाींककत कोण तीही कामत ओर्व्हरलॅ प झालतली नाहीत.

___________
पालघर जजल््यातील सागरी महामागाववरील रे वसरे ड ते बोडी, झाई, बोरीगाव तसेच
डहाणू-धचांचणी आणण बरोर-वाढवण या रस्तत्याची झालेली दरु वस्तथा
(२२)

५९५२६ (२४-०८-२०१६).

श्री.पास्तिल धनारे (डहाण)ू :

सन्माननीय साववजतनि

बाांधिाम (साववजतनि उपक्रम वगळून) मांत्री पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१) पालघर जजल््यातील सागरी महामागाणवरील रत वसरत ड तत बोडी, झाई, बोरीगाव तसतच डहाण -ू

गचींचण ी आणण  बरोर-वाढवण  र्त्याची मोठमोठत खड्डत पडून िरु ाव्थेा झालतली असून सा.बाीं
ववभागाचत याकडत िल
ण होत असल्याचत दिनाींक १६ मत, २०१६ रोजी ननििणनास आलतलत आहत , हत
ु क्ष
खरत आहत काय,

(२) असल्यास, सिर प्रकरण ी चौकिी कतली आहत काय, त्यात काय आढळून आलत,

(३) तद्नुसार सिर प्रकरण ी िासन कोण ती कायणवाही करण ार आहत वा कररत आहत ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारण त काय आहत त ?
श्री. चांद्रिाांत पाटील (२०-०३-२०१७) :(१) नाही.
या र्त्याच्या डाींबरी पषृ ठभागावर पडलतलत खड्डत भरुन र्ता वाहतक
ू ीसाठी सजु ्थेतीत

ठत वण्यात आला आहत . र्त्याच्या क्षनतग्र्त भागातील डाींबरी पषृ ठभाग नत
ू नीकरण ाचत ४.०९५

कक.मी. लाींबीचत काम पूण ण करण्यात आलत आहत . ५.४८ कक.मी. लाींबीतील नत
ू नीकरण ाची ३ कामत
मींजूर असून २ कामत ननवविा ्तरावर आहत त व १ काम प्रगतीत आहत .
उपलब्धततनुसार कामत पूण ण करण्याचत ननयोजन आहत.
(२), (३) व (४) प्रश्न उद्भ्ावत नाही.

___________

ननधीच्या
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अजजांठा ते शेगाांव या राज्य मागावच्या चौपदरीिरणाबाबत
(२३)

६०१९६ (२४-०८-२०१६).

श्री.हषववधवन सपिाळ (बुलढाणा) :

सन्माननीय साववजतनि

बाांधिाम (साववजतनि उपक्रम वगळून) मांत्री पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) अजजींठा तत ितगाींव हा राज्य मागण पयण्नाच्या दृष्ीनत िोन महत्वपूण ण दठकाण ाींना जोडण ारा
मुख्खय र्ता आहत, हत खरत आहत काय,
(२)

असल्यास,

सिर

राज्यमागाणच्या

चौपिरीकरण ाची

मागण ी

्थेाननक

नागररक

व

लोकप्रनतननधीींच्या वतीनत करण्यात आलतली आहत , हत ही खरत आहत काय,
(३) असल्यास, सिर चौपिरीकरण ाच्या प्र्तावाबाबत राज्य िासनानत काय कायणवाही कतली वा
करण्यात यतत आहत ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारण त काय आहत त ?
श्री. चांद्रिाांत पाटील (२३-०२-२०१७) :(१) व (२) होय, हत खरत आहत .
(३) व (४) अजजींठा तत ितगाव अींतगणत अजजींठा तत जालना जजल्हा सरहद्द रामा-२४ र्ता राषरीय
महामागण म्हण ून घोवर्षत करण्यात आला आहत.

ववर्षयाींककत र्त्यापैकी बल
ु ढाण ा जजल््यातील र्त्याचत चौपिरीकरण  करण्याचत काम

ननकर्ष, मींजरू ी व ननधी उपलब्धतततच्या अधीन राहून हाती घतण्याचत ननयोजन आहत .
___________

मराठवाडयातील २१ हजार कि.मी. लाांबीचे रस्तते खडडेमुक्त िरणेबाबत
(२४)

६०४२४ (२४-०८-२०१६).

(उस्तमानाबाद) :

श्री.राजेश टोपे (घनसावांगी), श्री.राणाजगजीतभसांह पाटील

सन्माननीय साववजतनि बाांधिाम (साववजतनि उपक्रम वगळून) मांत्री पढ
ु ील

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) मराठवाड्यातील २१ हजार कक.मी. लाींबीचत र्तत खडडतमुक्त करण्याची घोर्षण ा सरकारनत
कतली आहत , हत खरत आहत काय,

(२) असल्यास उक्त प्रकरण ी िासनानत कोण ती कायणवाही कतली वा करण्यात यतत आहत ,
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारण त काय आहत त ?
श्री. चांद्रिाांत पाटील (०६-०३-२०१७) :(१) खड्डत मुक्त र्तत हत िासन सा. बाीं. ववभागाचत धोरण 
आहत .

(२) सन २०१६ च्या पावसाळयात सा.बाीं.ववभागाच्या र्त्याींवर पडलतलत खड्डत भरण्याची
कायणवाही प्रगतीत आहत.
(३) प्रश्न उद्भ्ावत नाही.
___________

वव.स. ३१० (19)
दौंड (जज.पुणे) येथील सत्ता प्रिार ‘ब’ जभमनीांना ब्रब्रटीश िालीन तनयम लागू असल्याबाबत
(२५)

६०७०९ (१९-०८-२०१६).

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

श्री.राहूल िुल (दौंड) :

सन्माननीय महसल
ू मांत्री पुढील

(१) िौंड (जज.पुण त) यतथेील सत्ता प्रकार ‘ब’ जशमनीींना ब्रि्ीि कालीन ननयम लागू असन
ू
िीघणकाळापासून सिर जशमनी ज्या जमीनधारकाींकडत आहत त त्याींना कायम्वरूपी मालकी

हक्कानत ित ण्याची मागण ी ्थेाननक लोकप्रनतननधी याींनी माहत जून, २०१५ तत माहत जून, २०१६
या िरम्यान वारीं वार मा. महसूल मींत्री याींच्याकडत कतली आहत , हत खरत आहत काय,

(२) असल्यास, सत्ता प्रकार ‘ब’ जशमनीींबाबत ननण णय घतण्यासाठी मा. महसल
ू मींत्री याींच्या
िालनात

दिनाींक

२३

नोर्व्हें बर,

२०१५

रोजी

झालतल्या

बैठकीनुसार

जजल्हागधकारी,

पुण त

याींच्याकडून मागववण्यात आलतला अहवाल अद्याप िासनास प्राप्त झालतला नाही, हत ही खरत
आहत काय,

(३) असल्यास, िौंड (जज.पुण त) यतथेील सत्ता प्रकार ‘ब’ जशमनी िीघणकाळापासून ज्या
जमीनधारकाींकडत आहत त त्याींना कायम्वरूपी मालकी हक्कानत ित ण्याबाबत िासनानत काय
कायणवाही कतली वा करण्यात यतत आहत ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारण त काय आहत त ?
श्री. चांद्रिाांत पाटील (०५-१२-२०१६) :(१) होय.
(२) व

(३)

तत्कालीन

मा.मींत्री

(महसल
ू )

याींच्या

अध्यक्षततखाली

यासींिभाणत

बैठक

दि.२३/११/२०१५ रोजी सींपन्न झाली होती.

यासींिभाणत सन २०१६ चा महाराषर अगधननयम क्र. १७ अन्वयत महाराषर जमीन महसूल

सींदहता, १९६६ मध्यत सुधारण ा करण्यात आली असून वववक्षक्षत िासनाच्या जशमनीच्या
धारण ागधकाराचत रुपाींतरण  करण्याबाबत कलम २९ अ समाववष् करण्यात आलत आहत . सिर
अगधननयम िासन राजपत्रामध्यत दि.२९/०४/२०१६ रोजी प्रशसध्ि करण्यात आला आहत .
त्यानुर्षींगानत प्रिान करण्यात आलतल्या िासकीय जशमनीचा धारण ागधकार रुपाींतरीत

करण्याकामी सखोल अभ्यास करुन िासनास उगचत शिफारिी करण्याकरीता दि.२३/०३/२०१६
च्या िासन ननण णयान्वयत प्रधान सगचव

(महसल
ू ) याींच्या अध्यक्षततखाली अभ्यास सशमती

गठीत करण्यात आली आहत . सिर सशमतीचा अहवाल प्राप्त झाल्यानींतर सिर अहवालाच्या
आधारत याकामी पुढील उगचत कायणवाही करण्याचत सींकजल्पत आहत .
(४) प्रश्न उद्भ्ावत नाही.

___________

मौजे िोसेसरी (ता.डहाणू) येथील सुयाव नदीवरील पूलाच्या बाांधिामाबाबत
(२६)

६०७७९ (२४-०८-२०१६).

श्री.टहतेंद्र ठािूर (वसई) :

सन्माननीय साववजतनि बाांधिाम

(साववजतनि उपक्रम वगळून) मांत्री पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१) मौजत कोसतसरी (ता.डहाण ू) यतथेील सुयाण निीवरील पूलाच्या बाींधकामाबाबत आदिवासी
ववकास ववभागाकडील ववचाराधीन असलतल्या प्र्तावाबाबत ननण णय घतण्यात आला आहत काय,

वव.स. ३१० (20)
(२) असल्यास, याबाबतची सद्य:ज्थेती काय आहत ,
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारण त काय आहत त ?
श्री. चांद्रिाांत पाटील (२३-०२-२०१७) :(१), (२) व (३) आदिवासी ववकास ववभागाकडत माचण २०१६
पयांत सन २०१६-१७ च्या अथेणसींकल्पात नवीन कामाींचा समावति करण्यासाठी मोठ्या प्रमाण ात
प्राप्त झालतल्या मागण्याींपैकी १०% मागण्या मान्य करण त िक्य झालत आहत . मान्य करण्यात
आलतल्या मागण्याींमध्यत ववर्षयाींककत कामाचा समावति नाही.
___________
हातिणांगले (जज.िोल्हापूर) येथील मध्यवती प्रशासिीय
इमारतीच्या बाांधिामास तनधी भमळण्याबाबत

(२७)

६०८५३ (२४-०८-२०१६).

डॉ.सुजजत भमणचेिर (हातिणांगले) :

सन्माननीय साववजतनि

बाांधिाम (साववजतनि उपक्रम वगळून) मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) हातकण ींगलत (जज.कोल्हापूर) यतथेील पाच को्ीचा खचण असलतलत मध्यवती प्रिासकीय

इमारतीचत बाींधकाम गतल्या िोन वर्षाणत ननधी शमळाला नसल्यामळ
ु त अपूण ण अव्थेतत असल्याचत
माहत एवप्रल, २०१६ च्या िरम्यान ननििणनास आलत, हत खरत आहत काय,

(२) असल्यास, या इमारतीचत बाींधकामास ननधी न शमळण्याची कारण त काय आहत त,
(३) तसतच, या इमारतीचत बाींधकाम तातडीनत पण 
ू ण करण्यासींिभाणत िासनानत कोण ती कायणवाही
कतली वा करण्यात यतत आहत ,

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारण त काय आहत त ?
श्री. चांद्रिाांत पाटील (२३-०३-२०१७) :(१) होय. हत अींित: खरत आहत.
(२) उपलब्ध अनुिानाच्या अधीन राहून ननधी ववतरीत करण तत आला आहत .
(३) ननधीच्या उपलब्धततनस
ु ार उवणररत काम त्वरीत पूण ण करण्याचत ननयोजन आहत .
(४) प्रश्न उद्भ्ावत नाही.

___________

पारोळा (ता.पारोळा, जज.जळगाव) येथील प्रशासिीय इमारतीचे िाम २ वषावपासून पूणव होऊन
दे खील नवीन प्रशासिीय इमारतीमध्ये शासिीय िामिाज सुरु न झाल्याबाबत

(२८)

६१०९७ (१९-०८-२०१६).

डॉ.सतीश (अण्णासाहे ब) पाटील (एरां डोल) : सन्माननीय

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

(१) पारोळा (ता.पारोळा, जज.जळगाव) यतथेील प्रिासकीय इमारतीचत काम २ वर्षाां पव
ु ी पण 
ू ण
होऊनित खील नवीन प्रिासकीय इमारतीमध्यत िासकीय कामकाज सुरु झालतलत नाही, हत खरत आहत
काय,

(२) असल्यास, सिर
काय,

प्रिासकीय इमारतीचत अियापही उद्घा्न झालत नाही, हत ही खरत आहत

वव.स. ३१० (21)
(३) असल्यास, ्थेाननक नागररकाींना सोयी सुववधा उपलब्ध होण्यासाठी सिर प्रिासकीय
इमारत तात्काळ सुरु करण्यात यावी अिी मागण ी जनततकडून होत आहत , हत ही खरत आहत काय,

(४) असल्यास, याप्रकरण ी िासनानत चौकिी कतली आहत काय, चौकिीत काय आढळून आलत

त्या अनुर्षींगानत सिरची नवीन प्रिासकीय इमारत तातडीनत सुरु करण्याबाबत िासनानत काय
कायणवाही कतली वा करण्यात यतत आहत ,

(५) नसल्यास, ववलींबाची कारण त काय आहत त ?
श्री. चांद्रिाांत पाटील (२५-०३-२०१७) :(१) हत खरत नाही.
(२), (३), (४) व (५) प्रश्न उद्भ्ावत नाही.
___________
मौजे खराबवाडी (ता,खेड, जज.पुणे) येथील रस्तत्याच्या रुां दीिरणाबाबत
(२९)

६१२१९ (१९-०८-२०१६).

श्री.सरु े श गोरे (खेड आळां दी) :

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय महसल
ू मांत्री

(१) मौजत खराबवाडी (ता.खतड, जज.पण 
ु त) यतथेील र्त्याच्या रुीं िीकरण ामळ
ु त गावात असलतल्या

प्राथेशमक िाळा, हाय्कूल व प्रिासकीय इमारती नष् होण ार असन
ू पुन्हा प्रिासकीय इमारती
उभ्या करण्याकररता ग्रामपींचायतीकडत गायरान जशमन उपलब्ध नाही, हत खरत आहत काय,

(२) असल्यास, म्हाडाला ित ण्यात आलतल्या ग्रामपींचायतीच्या गायरान जागतमधील ग् क्र.२/२
मधील ०.९८ हत क््र आर जमीन पुन्हा ग्रामपींचायतीस ित ण तबाबतचा प्र्ताव ववभागीय आयुक्त,

पण 
ु त याींनी अप्पर मख्ख
ु य सगचव (महसल
ू ) याींना दिनाींक २१ फतिव
ू ारी, २०११ रोजी वा
त्यासुमारास पाठववला आहत , हत ही खरत आहत काय,

(३) असल्यास, याबाबत िासनानत चौकिी कतली आहत काय,
(४) असल्यास, चौकिीत काय आढळून आलत व त्या अनुर्षींगानत ग्रामपींचायतीस जागा ित ण तबाबत
िासनानत कोण ता ननण णय घततला वा घतण्यात यतत आहत ,
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारण त काय आहत त ?
श्री. चांद्रिाांत पाटील (३०-०३-२०१७) :(१) मौजत खराबवाडी गावचत अगधकार अशभलतख पाहता
ग.नीं. २/१ मध्यत २ हत . २८.५ आर गायरान जमीन

उपलब्ध आहत . तथेावप, त्यामध्यत ्थेाननक

व इतर याींनी अनतक्रमण त करुन काही क्षतत्रात बाींधकामत कतलतली आहत त.
(२) होय.
(३) होय.
(४) सिर प्र्ताव मींत्रालय ईमारतीच्या दि. २१/०६/२०१२

रोजीच्या आगीमध्यत नष् झाल्यानत

प्रकरण ी पढ
ु ील कायणवाही होऊ िकली नाही. सिर प्रकरण ी दि. ३०/०६/२०१६ च्या िासन पत्रानत
मागववलतला अहवाल प्राप्त झाल्यानींतर त्यावर तपासून उगचत कायणवाही करण्याचत सींकजल्पत
आहत .

(५) प्रश्न उद्भ्ावत नाही.

___________

वव.स. ३१० (22)
शहापूर (जज.ठाणे) तालुक्यातील डोळखाांब ते जाांभळ
ू वाड रस्तत्यावर
िॅकफिॉनव िांपनीने पोिलेन चालवन
ू रस्तता खराब िेल्याबाबत

(३०)

६१५०२ (२४-०८-२०१६).

ग्रामीण) :

श्री.रुपेश म्हात्रे (भभवांडी पूव)व , श्री.शाांताराम मोरे (भभवांडी

सन्माननीय साववजतनि बाांधिाम (साववजतनि उपक्रम वगळून) मांत्री पुढील

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) िहापूर (जज.ठाण त) तालुक्यातील डोळखाींब तत जाींभूळवाड र्त्यावर कॅकफकॉनण कींपनीनत
पोकलतन चालवून र्ता खराब कतल्याबाबत सावणजननक बाींधकाम ववभागानत ४ लाख रुपयाींची
नक
ु सानभरपाईची नो्ीस माहत जन
ू , २०१६ मध्यत वा त्या िरम्यान कींपनीवर बजाववली, हत खरत
आहत काय,

(२) असल्यास, उक्त नक
ु सानभरपाईची रक्कम तातडीनत न भरल्यास कॅकफकॉनण कींपनीच्या
७/१२ उताऱ्यावर बोजा ्ाकण्यात यतईल, असतही नमूि कतलत आहत, हत ही खरत आहत काय,

(३) असल्यास, उक्त प्रकरण ी िासनानत चौकिी कतली आहत काय, चौकिीत काय आढळून आलत

व तिनस
करण्याबाबत कोण ती
ु ार िासनानत कॅकफकॉनण कींपनीकडून नक
ु सानभरपाई वसल
ू
कारवाई कतली वा करण्यात यतत आहत ,

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारण त काय आहत त व सिरहू प्रकरण ाबाबतची सद्यज्थेती काय
आहत ?
श्री. चांद्रिाांत पाटील (२०-०३-२०१७) :(१) हत खरत आहत .
(२) हत खरत आहत .
(३) व (४) कॅकफकॉनण कींपनीनत र्त्याच्या कतलतल्या नुकसानीपो्ी रू.४.०० लक्ष इतकी रक्कम
भरण्याबाबत नो्ीस बजावण्यात आली आहत . कींपनीनत प्रनतसाि न दिल्यानत दि. ६/२/२०१७ व

१८/२/२०१७ रोजीच्या पत्रान्वयत कींपनीला पन
ु :सच
ू ना ित ण्यात आल्या असन
ू प्रनतसाि प्राप्त न
झाल्यास कपनीववरुध्ि योग्य िीं डनीय कारवाई करण्यात यतईल,
___________
अहमदनगर जजल््यातील अिोले येथे बाांधण्यात आलेल्या ववश्रामगह
ृ ाची झालेली दरु वस्तथा
(३१)

६२२३७ (२४-०८-२०१६).

श्री.वैभव वपचड (अिोले) :

सन्माननीय साववजतनि

बाांधिाम (साववजतनि उपक्रम वगळून) मांत्री पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१) अहमिनगर जजल््यातील अकोलत यतथेत बाींधण्यात आलत ल्या ववश्रामगह
ृ ाची मोठ्या प्रमाण ात
िरु व्थेा झाल्याचत माहत मत, २०१६ च्या नतसऱ्या आठवड्यात ननििणनास आलत, हत खरत आहत
काय,

(२) असल्यास, सिर ववश्रामगह
ृ ाची िासनामाफणत पाहण ी कतली आहत काय,

(३) असल्यास, पाहण ीचत ननषकर्षण काय आहत त व तद्नस
ु ार सिर ववश्रामगह
ु ्ती
ृ ाची िरु
करण तबाबत िासनानत कोण ती कायणवाही कतली वा करण्यात यतत आहत ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारण त काय आहत त ?

वव.स. ३१० (23)
श्री. चांद्रिाांत पाटील (०२-०३-२०१७) :(१) हत खरत नाही.
(२) होय.
(३) सिर ववश्रामगह
ृ सजु ्थेतीत आहत .
(४) प्रश्न उद्भ्ावत नाही.

___________

अमरावती येथे िेंद्रीय ववदयापीठ स्तथापन िरणेबाबत
(३२)

६२४८६ (१९-०८-२०१६).

डॉ.सुतनल दे शमुख (अमरावती) :

सन्माननीय महसूल मांत्री

पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) अमरावती यतथेत नर्व्यानत केंद्रीय ववद्यापीठ ्थेापन करण्यासाठी लागण ाऱ्या जागतचा प्र्ताव
माहत जानतवारी, २०१४ वा त्या िरम्यान िासनास सािर करण्यात आला आहत , हत खरत आहत
काय,
(२) असल्यास, अमरावती जजल्हयाचत िषु ्ीनत अत्यींत महत्वाकाींक्षी असलतल्या या प्रकल्पाबाबत
िासन ्तरावर काय कायणवाही करण्यात आली

वा करण्यात यतत आहत .

(३) नसल्यास, ववलींबाची कारण त काय आहत त ?
श्री. चांद्रिाांत पाटील (०१-०३-२०१७) :(१) असा प्र्ताव अद्याप िासनास प्राप्त झालतला नाही.
(२) प्रश्न उद्भ्ावत नाही.
(३) प्रश्न उद्भ्ावत नाही.

___________

पण
ु े सातारा महामागाववरील िात्रज बोगदा ते खेड भशवापरू टोल नाक्यापयंतच्या रस्तता
(३३)

६२५१२

रुां दीिरणाची व पल
ू ाांची िामे सांथ गतीने सुरु असल्याबाबत

(२४-०८-२०१६).

श्री.सांग्राम

थोपटे

(भोर),

श्री.जयिुमार

डॉ.पतांगराव िदम (पलूस िडेगाव), श्री.अभमन पटे ल (मुांबादे वी) :

गोरे

(माण),

सन्माननीय साववजतनि

बाांधिाम (साववजतनि उपक्रम वगळून) मांत्री पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) पण 
ु त सातारा महामागाणवरील कात्रज बोगिा तत खतड शिवापरू ्ोल नाक्यापयांतची िोन्ही

बाजूची अनतक्रमण त अडीच मदहन्याींपूवी काढली असूनही या िरम्यानच्या र्ता रुीं िीकरण ाचत

काम व पूलाींची कामत सींथे गतीनत सुरु असल्यानत दिवसेंदिवस अपघातात वाढ होत असल्याचत
दिनाींक २५ मत, २०१६ रोजी वा त्यासुमारास ननििणनास आलत आहत, हत खरत आहत काय,

(२) असल्यास, याबाबत िासनानत काम जलिगतीनत होण्याकामी काय कायणवाही कली आहत वा
करण्यात यतत आहत ,
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारण त काय आहत त ?
श्री. चांद्रिाांत पाटील (०१-०४-२०१७) :(१) व (२) कक.मी.८२१/१८५ मधील भुयारीमागाणचत काम
प्रगतीत आहत.

कक.मी.८२०/३२० हया खतडशिवापूर यतथेील भुयारी मागण ३० मी. रुीं िीचा करण्यासाठी

्थेाननकाींचा आग्रह असल्यानत काम बींि आहत .

वव.स. ३१० (24)
कक.मी.८२३/०० वतळू गावात र्त्याच्या हद्दीबाबत गावक-याींनी चक
ु ीची हरकत घततल्यानत

काम पोलीस बींिोब्तात धीम्या गतीनत सुरु आहत .काम जलिगतीनत होण्यासाठी जजल्हागधकारी

याींचत ्तरावर ५ बैठका,पालकमींत्री याींचतबरोबर १ बैठक, मींत्री (सा.बाीं.) याींचत्तरावर िोन बैठका
सींपन्न झाल्या आहत त. प्रधानमींत्री महोियाींनी प्रकल्पाचा दि.२१/०१/२०१७ च्या VC मध्यत
आढावा घततला आहत.
(३) प्रश्न उद्भ्ावत नाही.

___________

जव्हार (जज.पालघर) तालुक्यातील लेंडी धरणाच्या बुडडत क्षेत्रातील १८० हे क्टर
क्षेत्र शासनाने अनधधिृतररत्या सांपाटदत िेल्याबाबत

(३४)

६४०९३ (२२-०८-२०१६).

श्री.ववलास तरे (बोईसर) :

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय महसूल मांत्री पुढील

(१) जर्व्हार (जज.पालघर) तालक्
ु यातील लेंडी धरण ाच्या बडु डत क्षतत्राच्या पाच महसल
ू गावाींतील

१८० हत क््र क्षतत्र िासनानत अनगधकृत पध्ितीनत सींपादित कतल्याप्रकरण ी ्थेाननक धरण ग्र्ताींनी

त्याींच्या कृती सशमतीमाफणत दिनाींक २१ जून, २०१६ रोजीपासन
ू आझाि मैिान, मुींबई यतथेत
िासनाचत लक्ष वतधण्यासाठी बतमुित दठय्या आींिोलन सुरू कतलत आहत , हत खरत आहत काय,

(२) असल्यास, िासनानत सिर प्रकरण ी लक्ष ित ऊन प्रकल्पग्र्ताींच्या मागण्याींबाबत कोण ता
ननण णय घततला आहत वा घतण्यात यतत आहत ,
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारण त काय आहत त ?
श्री. चांद्रिाांत पाटील (२२-०३-२०१७) :(१) लेंडी धरगण ग्र्ताींच्या सींघर्षण सशमतीच्या अध्यक्षा

श्रीमती रजनी रमति पाींढरत याींनी दिनाींक २०.६.२०१६ रोजी लेंडी धरण ग्र्ताींच्या मागण्याींबाबत
मींत्रालयासमोर

बतमुित

दठय्या

आींिोलनाबाबतच्या

ननवतिनाची

प्रत

जजल्हागधकारी,

ठाण त

कायाणलयास प्राप्त झाली होती. त्यानुर्षींगानत सिर दठय्या आींिोलन मागत घतण तबाबत उपववभागीय
अगधकारी, जर्व्हार याींचतकडून कळववण्यात आलत आहत.

(२) लेंडी धरण ाच्या बुडीत क्षतत्रात ५ गावाींचत १७२.०६.५ हत . आर क्षतत्र यततत. यापैकी ५.९८.२ हत .आर

क्षतत्रासाठी अींनतम ननवाडा घतर्षीत करण्यात यतऊन ३४.५३ लक्ष इतकी मोबिल्याची रक्कम
सींबींगधत खाततिाराींना वा्प करण्यात आली आहत . उवणररत १६६.०८.३ हत . आर. क्षतत्रासाठी मळ
ू
सींपािन प्रकक्रया र्व्यपगत झाली आहत .

लेंडी लघुपा्बींधारत प्रकल्पासाठी सिर क्षतत्र िासन ननण णय दि.१२.५.२०१५ व दि.३.९.२०१५

मधील ननिे िानस
ु ार खाजगी वा्ाघा्ीनत थेत् खरत िी पध्ितीनत जमीन घतण्याच्या अनर्ष
ु ींगानत
जमीन

खरत िी

िराची

ननजश्चतीबाबत

जजल्हागधकारी,

पालघर

याींच्या

अध्यक्षततखाली

दि.२८.९.२०१६ रोजी बैठक आयोजजत करुन प्रकल्पग्र्ताींच्या प्रनतननधीींना त्याबाबत मादहती
ित ण्यात आली आहत. १६६.०८.३ हत .आर. जमीन मालकाींनी िरास मान्यता दिल्यास खाजगी
वा्ाघा्ीनत थेत् खरत िी पध्ितीनत जमीन घतण्याची कायणवाही करण्यात यतण ार आहत .
(३) प्रश्न उद्भ्ावत नाही.

___________

वव.स. ३१० (25)
ठाणे (जुन्या) खाडीपूलावरुन सुरु असणारी हलक्या वाहनाांची
वाहतूि पूणप
व णे बांद िरण्यात आल्याबाबत

(३५)

६५१८७ (१६-०८-२०१६).

श्री.अभमत ववलासराव दे शमख
ु (लातूर शहर) :

सन्माननीय

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

(१) ठाण त (जुन्या) खाडीपूलावरुन सुरु असण ारी हलक्या वाहनाींची वाहतूक माहत ऑग््, २०१६
मध्यत वा त्यािरम्यान पूण प
ण ण त बींि करण्यात आली आहत , हत खरत आहत काय,

(२) असल्यास, यामळ
ु त नवीन पुलावरील वाहतूकीचा भार वाढला असून या वाहतक
ू ीमळ
ु त
ववितर्षत: ्ोल नाक्यावरील कोंडीतही वाढ झाली आहत , हत ही खरत आहत काय,

(३) असल्यास, हा जुना खाडीपूल तोडून त्याजागी नवा पूल बाींधण्याबाबत िासनानत कोण ती
कायणवाही कतली वा करण्यात यतत आहत ,

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारण त काय आहत त ?
श्री. एिनाथ भशांदे (२३-०२-२०१७) :(१) व (२) हत खरत नाही.
प्रश्नाधीन पुल क्षतीग्र्त झाल्यानत खबरिारीचा उपाय म्हण ून दि. १४. ८. २०१६

पुलावरील

वाहतुक

बींि

करण्यात

आली

होती.

क्षतीग्र्त

भागाची

डागडुजी

पासून

करून

दि.२२.१२.२०१६ पासून प्रश्नाधीन पुलावरील वाहतूक पुन्हा सुरू करण्यात आली आहत .

(३) प्रश्नाधीन जन
ु ा पल
ू पाडून नवीन पल
ू बाींधण्याबाबत कोण ताही प्र्ताव सद्य:ज्थेतीत
ववभागाच्या ववचाराधीन नाही.
(४) प्रश्न उद्भ्ावत नाही.
___________
टहांगोली ते सांति
ु वपांपरी व समगा ते वसई (जज.टहांगोली) या रस्तत्याची दरु
ु स्तती िरण्याबाबत
(३६)

६५२६१ (१६-१२-२०१६).

डॉ.सांतोष टारफे (िळमनुरी) :

सन्माननीय साववजतनि

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

(१) दहींगोली तत सींतुक वपींपरी व समगा तत वसई (जज.दहींगोली) ८ कक.मी. र्ता नािरु
ु ्त झाला
असून या पररसरातील यत-जा करण ाऱ्या ववद्याथ्याांसह अनतक नागररकाींना त्रास सहन करावा
लागत असल्याची बाब माहत ऑग््, २०१६ मध्यत वा त्यािरम्यान ननििणनास आली आहत , हत
खरत आहत काय,
(२) असल्यास, याप्रकरण ी ग्राम्थेाींकडून सावणजननक बाींधकाम ववभागाकडत र्ता िरु
ु ्तीसाठी
वारीं वार ववनींती करुनही तत िल
ण करीत असल्याची बाबही ननििणनास आली आहत , हत ही खरत
ु क्ष
आहत काय,

(३) असल्यास, दहींगोली तत सींतुक वपींपरी व समगा तत वसई (जज.दहींगोली) ८ कक.मी.र्त्याची
तातडीनत िरु
ु ्ती करण्याबाबत िासनानत कोण ती कायणवाही कतली वा करण्यात यतत आहत ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारण त काय आहत त ?

वव.स. ३१० (26)
श्री. एिनाथ भशांदे (०६-०३-२०१७) :(१) नाही.
(२) हत खरत नाही.
(३) प्रश्नाींककत र्तत िोन आहत त.
२४९ चा भाग आहत .

या पैकी दहींगोली तत सींतक
ु िरम्यानचा र्ता राज्य मागण

या भागाची लाींबी ८ कक.मी. र्ता वाहतक
ु ीसाठी सुज्थेतीत आहत .

वसई

तत समगा िरम्यानचा र्ता इजजमा ३५ असून लाींबी १६.९०० कक.मी. आहत. या र्त्यावरुन
वाहतूक सुरळीत सुरू आहत . र्ता जजल्हा पररर्षि दहींगोली याींच्या अखत्यारीत आहत.

या िोन्ही र्त्याींच्या डाींबरी पषृ ठभागावरील खड्डत भरुन र्तत सुज्थेतीत ठत वण्यात आलत

आहत त. इजजमा ३५ र्त्याच्या काही लाींबीत मजबत
ु ीकरण  डाींबरीकरण ाची कामत करण त आवश्यक
आहत . ही कामत मींजुरी ननगध, ननकर्ष व प्राधान्यक्रमानस
ु ार हाती घतण्याचत ननयोजन आहत .
(४) प्रश्न उद्भ्ावत नाही.

___________
सोलापूर जजल््यातील पुलाांची पाहणी व स्तरक्चरल ऑडीट िरण्याबाबत
(३७)

६५५२७ (१६-१२-२०१६).

श्री.गणपतराव दे शमुख (साांगोले) :

सन्माननीय साववजतनि

बाांधिाम (साववजतनि उपक्रम वगळून) मांत्री पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) सोलापूर जजल््यातील र्त्यावरील ३० मी्र पतक्षा जा्त लाींबी असलतल्या ४१६ पुलाींची
दिनाींक ३० सप््ें बर, २०१६ रोजी वा त्यासम
ु ारास पाहण ी करण्याचत िासनानत ठरववलत आहत , हत
खरत आहत काय,

(२) असल्यास, वरील सवण पुलाींचत दिनाींक १५ डडसेंबर २०१६ अखतर ्रक्चरल ऑडी् करण्याचा
िासनानत ननण णय घततला आहत , हत ही खरत आहत काय,

(३) असल्यास, सोलापूर जजल््यामध्यत ३० मी्र पतक्षा जा्त लाींबी असलतल्या ककती पुलाींचत
्रक्चरल ऑडड् करण्यात आलत आहत ,

(४) असल्यास, ्रक्चरल ऑडी्प्रमाण त ककती पल
ु ाींची िरु
ु ्ती करण्याची आवश्यकता आहत व
सिरची िरु
ु ्ती कधीपयांत करण्यात यतण ार आहत ,
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारण त काय आहत त ?

श्री. चांद्रिाांत पाटील (१८-०३-२०१७) :(१) व (२) अींित: खरत आहत .
सोलापूर जजल्हयात ३० मी.पतक्षा जा्त लाींबीचत ९९ पूल आहत त. या पुलाींची पाहण ी

करण्याचत िासनानत ठरववलत आहत .

(३), (४) व (५) ९९ पूलाींचत ्रक्चरल ऑडड् करण त आवश्यक आहत .

सन २०१६-१७ मध्यत १९

पल
ू ाींचत व तिनींतर उवणररत ८० पल
ू ाींचत ्रक्चरल ऑडड् करण्याचत काम प्राधान्यक्रम व
ननधीच्या उपलब्धततप्रमाण त ्प्प्या्प्प्यानत हाती घतण्याचत ननयोजन आहत . ्रक्चरल ऑडड्
ननषकर्षण प्राप्त झाल्यानींतर त्यातील ननषकर्षाणनुसार योग्य कायणवाही करण्यात यतण ार आहत.
___________

वव.स. ३१० (27)
भशविालीन पारगड (ता.दोडामागव, जज.भसांधुदग
ु )व किल्ल्याला जोडणाऱ्या
(३८)

मोले-पारगड या रस्तत्याची दरु
ु स्तती िरण्याबाबत

६५५७९ (१६-०८-२०१६).

श्री.तनतेश राणे (िणिवली) :

सन्माननीय साववजतनि

बाांधिाम (साववजतनि उपक्रम वगळून) मांत्री पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) गोवा-महाराषर-कनाण्क राज्याला जवळच्या मागाांनत जोडण ाऱ्या तसतच शिवकालीन पारगड
ककल्ल्याींला जोडण ाऱ्या मोले-पारगड (ता.िोडामागण, जज.शसींधुिग
ु )ण या र्त्याचत काम ववनाववलींब
हाती घतऊन युध्ि पातळीवर सुरू करण्यात यावत यासाठी अनतक वर्षाणपासूनची त्या पररसरातील
ग्राम्थेाींची मागण ी आहत , हत खरत आहत काय,

(२) असल्यास, सिरहू र्त्याअभावी सध्या वाहतूक सुरू असलतला व अत्यींत धोकािायक
म्हण ून ओळखला जाण ाऱ्या नतलारी घा् र्त्याींची िरु ाव्थेा झालतली असन
िरवर्षेच्या
ू
पावसाळयात सिरहू घा्ात िरडी कोसळून वारीं वार र्ता वाहतूकीसाठी बींि ठत वण्यात यततो, हत
ही खरत आहत काय,

(३) असल्यास, िोडामागण मागे घो्कतवाडी, मोले, ननरवतल, पारगड, पा्ण त फा्ा असा र्ता
झाल्यास कोल्हापूर-बतळगाव व शसींधुिग
ु ण जजल्हा हत जवळच्या मागाणनत जोडलत जावून सम
ु ारत ३० तत
३५ ककमी अींतर कमी होण ार आहत व हा मागण सुरक्षतततचा होण ार आहत , हत ही खरत आहत काय,

(४) असल्यास, शिवकालीन पारगड ककल्ल्याींला जोडण ाऱ्या मोले-पारगड या र्त्यासाठी
वनववभागानत आपल्या हद्दीतन
ू या र्त्याला जाण्यास परवानगी दिलतली असतानाही आजशमतीस
सिरहू र्त्याींच्या कामास सुरूवात झालतली नाही, हत ही खरत आहत काय,
(५) असल्यास, सिरहू र्त्याींचत काम सुरु न कतल्यास मोले¹पारगड, घो्गतवाडी यतथेील
ग्राम्थेाींना या र्त्याींसाठी मोले साततरी मींदिर र्त्याींच्या पायथ्यािी उपोर्षण ाला बसावत लागतल

असा इिाराही ततथेील ग्राम्थेाींनी माहत सप््ें बर, २०१६ च्या पदहल्या पींधरवडयात एका
ननवतिनाद्वारत दिला आहत , हत ही खरत आहत काय

(६) असल्यास, सिरहू र्त्याचत काम हाती घतवून पूण ण करण्याच्या दृष्ीनत िासनानत कोण ती
कायणवाही कतली वा करण्यात यतत आहत ,
(७) नसल्यास, ववलींबाची कारण त काय आहत त ?
श्री. चांद्रिाांत पाटील (२०-०३-२०१७) :(१) होय, हत खरत आहत .
(२) होय.
(३) होय, हत खरत आहत .
(४) अींित: खरत आहत .
(५) असत ननवतिन प्राप्त नाही.
(६) व (७) प्रश्नाींककत र्ता रा.मा. १८७ असा आहत . र्त्याींची लाींबी ६८.५६५ कक.मी.

आहत . या

लाींबीपैकी शसींधि
ु ग
ू ण जजल्हयातील लाींबी ११.९६५ कक.मी. आहत . या लाींबीपैकी ५.५६५ कक.मी.लाींबीत
र्ता अज्तत्वात नाही. या र्त्याींच्या लाींबीत पा्बींधारत ववभागानत धरण ाच्या कामासाठी

बाींधलतल्या काींिोळी घा्ातील र्त्याचा समावति आहत . या लाींबीत र्ता मानकाींप्रमाण त व
वाहतुकीसाठी योग्य नसल्यानत र्ता वाहतुकीसाठी बींि करण्यात आल्याबाबत जलसींपिा
ववभागानत सच
ू ना फलक लावलत आहत त व वाहतक
ू ीस प्रनतबींध करण्यात आला आहत.

वव.स. ३१० (28)
या र्त्याच्या लाींबीपैकी काही लाींबीत र्ता सध
ु ारण ा व मजबूतीकरण ाची २ कामत मींजूर

असून कामत प्रगतीत
असन
ू प्रगतीत आहत.
या

र्त्याच्या

आहत त. नर्व्यानत र्ता
लाींबीपैकी

अज्तत्वात

बाींधण्यासाठी आवश्यक भूसींपािनाचत काम मींजूर
नसलतल्या

लाींबीत

नवीन

र्ता

बाींधण त

व

अज्तत्वातील क्षनतग्र्त लाींबीतील र्ता सध
ु ारण ा व डाींबरीकरण ाची कामत करण त आवश्यक
आहत . ही कामत मींजूरी,ननगध, ननकर्ष व प्राधान्यक्रमानस
ु ार हाती घतण्याचत ननयोजन आहत .
___________

मांत्रालय इमारतीसाठी बाांधिाम मजबूती प्रमाणपत्र न घेतल्याबाबत
(३९)

६५७७९ (१६-१२-२०१६).

श्री.सांजय पोतनीस (िभलना), श्री.सदा सरवणिर (माटहम),

श्री.अतल
ु भातखळिर (िाांटदवली पूव)व , अॅड.आभशष शेलार (वाांद्रे पजश्चम), अॅड.पराग अळवणी
(ववलेपाले),

श्री.अभमत

साटम

(अांधेरी

पजश्चम) :

सन्माननीय

साववजतनि

बाांधिाम

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

(१) मींत्रालयाला लागलतल्या आगीनींतर २६० को्ी रुपयत खचणकरुन नत
ू नीकरण  कतलतल्या मींत्रालय
इमारतीसाठी बाींधकाम मजबूती प्रमाण पत्र (्रक्चरल ््ॅ ब्रबशल्ी सद्ण कफकत्) प्राप्त झालतलत
नाही तसतच मींत्रालयाच्या इमारतीची िरु
ु ्ती न नुतनीकरण  करण्याकररता नतमण्यात आलतल्या
प्रकल्प सल्लागार याींची नतमण क
ु ीची कागिपत्रत गहाळ झाल्याचत माहत सप््ें बर, २०१६ मध्यत
ननििणनास आलत, हत खरत आहत काय,

(२) तसतच, राजत ्रक्चरल या कींपनीनत प्रकल्प सल्लागार म्हण ून काम कतलतल्या कामाचत २
को्ी ५३ लाख रुपयत थेकववल्या बद्दल राज्य सरकारला कायित िीर नो्ीस पाठववली आहत , हत ही
खरत आहत काय,
(३) असल्यास, राजत ्रक्चरल कींपनीस सल्लागार पिी नतमलतच नर्व्हतत असत सावणजननक
बाींधकाम ववभागानत ्पष् कतलत असल्यानत नतमकत प्रकल्प सल्लागार कोण  व त्याबाबतची
कागिपत्रत िासनाला शमळाली नाहीत, हत ही खरत आहत काय,
(४) असल्यास, उक्त प्रकरण ी िासनानत चौकिी कतली आहत काय,
(५) असल्यास, चौकिीच्या अनर्ष
ीं ानत िासनानत कोण ती कायणवाही कतली वा करण्यात यतत आहत ,
ु ग
(६) नसल्यास, ववलींबाची कारण त काय आहत त ?
श्री.

चांद्रिाांत

नूतनीकरण ाच्या

पाटील

(०२-०३-२०१७)

कामावर

आतापयांत

:(१)

हत

खरत

रू.२२०.६३

नाही,
को्ी

मींत्रालय
इतका

मुख्खय

खचण

इमारतीच्या

झालतला

असून

नत
ू नीकरण ानींतर मींत्रालय इमारतीसाठी बाींधकाम मजबत
ू ी प्रमाण पत्र (्रक्चरल ््ॅ ब्रबशल्ी
सद्ण कफकत्) प्राप्त झालत आहत.

मींत्रालयाच्या इमारतीची िरू
ु ्ती व नूतनीकरण  करण्याकररता मत.राजा अडतरी, खाजगी

वा्तुवविारि याींची नतमण ूक कतली होती.

वव.स. ३१० (29)
(२) हत अींित: खरत आहत, मत.एच. एम. राजत याींनी दि.०३/०९/२०१६ रोजी त्याींच्या कामाचत ित यक
थेकववल्याबद्दल कायित िीर नो्ीस पाठववलतली आहत . राजत ्रक्चरल या कींपनीला राज्य
सरकारनत प्रकल्प सल्लागार ननयक्
ु त कतलत नसल्यानत असत कोण ततही ित यक अिा करण्याचा प्रश्न
उद्भ्ावत नाही.

(३) हत खरत नाही. मींत्रालयाच्या इमारतीची िरू
ु ्ती व नूतनीकरण  करण्याकररता मत.राजा अडतरी,

खाजगी वा्तुवविारि याींची वा्तुिा्त्रज्ञ म्हण ून नतमण ूक कतली होती. मींत्रालय मुख्खय
इमारतीच्या िरू
ु ्ती व नूतनीकरण ाचत काम खाजगी वा्ति
ु ा्त्रज्ञ मत. राजा अडतरी कन्सल््ीं ्
प्रा. शल., मींब
ु ई व त्याींच्या सब कन्सल््ीं ्स याींचत ित खरत खीखाली पण 
ू ण करण्यात आलतलत आहत.
(४), (५) व (६) प्रश्न उद्भ्ावत नाही.

___________
उल्हासनगर (जज.ठाणे) येथील प्रशासिीय इमारतीच्या बाांधिामास ववलांब होत असल्याबाबत
(४०)

६६०३२ (१६-१२-२०१६).

श्रीमती ज्योती िलानी (उल्हासनगर) : सन्माननीय साववजतनि

बाांधिाम (साववजतनि उपक्रम वगळून) मांत्री पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) उल्हासनगर (जज.ठाण त) यतथेील कॅम्प ३ व कॅम्प ५ यतथेील प्रिासकीय भवनाच्या
बाींधकामास ताींब्रत्रक मान्यता शमळून ननवविा मागववण्यात आल्या होत्या, हत खरत आहत काय,

(२) असल्यास, उक्त कामाची ननवविा प्रकक्रया पण 
ू ण करण्यात आलतली नाही, हत ही खरत आहत
काय,

(३) असल्यास, उक्त कामाची सुरुवात करण्याबाबत िासनानत कोण ती कायणवाही कतली वा
करण्यात यतत आहत ,

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारण त काय आहत त ?
श्री. चांद्रिाांत पाटील (२४-०३-२०१७) :(१) हत खरत आहत .
(२) हत खरत नाही.

कामाींची ननवविा प्रकक्रया पण 
ू ण करून कॅम्प ५ व कॅम्प ३ यतथेील िासकीय भवनाच्या

बाींधकामास अनक्र
ु मत दि.२०/१०/२०१६ व दि.२/१२/२०१६ रोजी कायाणरींभ आित ि ित ण्यात आलत
आहत त.

(३) व (४) प्रश्न उद्भ्ावत नाही.
___________
साववजतनि बाांधिाम ववभाग, ठाणे येथील िमवचाऱ्याांनी
(४१)

सांसद सदस्तयाांबरोबर गैरवतवणूि िेल्याबाबत

६६३९५ (१६-१२-२०१६). श्री.जजतेंद्र आव्हाड (मुांब्रा िळवा), श्री.अजजत पवार (बारामती),

श्री.किसन

िथोरे

(मुरबाड),

श्री.राणाजगजीतभसांह

पाटील

(उस्तमानाबाद) : सन्माननीय

साववजतनि बाांधिाम (साववजतनि उपक्रम वगळून) मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील
काय :-

वव.स. ३१० (30)

(१) ठाण त यतथेील सावणजननक बाींधकाम ववभागातील कमणचाऱ्याींनी सींसि सि्याींबरोबर गैरवतणण ूक

करुन ववश्रामगह
ृ ातील कक्ष ित ण्यास नकार दिल्याप्रकरण ी लोकप्रनतननधीींनी प्रधान सगचव,

सावणजननक बाींधकाम ववभाग याींचक
त डत दिनाींक ८ आक््ोबर, २०१६ रोजी वा त्या सुमारास तक्रार
कतली आहत , हत खरत आहत काय,

(२) असल्यास, याप्रकरण ी िासनानत चौकिी कतली आहत काय,
(३) असल्यास, चौकिीच्या अनुर्षग
ीं ानत ववश्रामगह
ृ ातील कक्ष ित ण्यास नकार ित ण ाऱ्या व गैरवतणण 
करण ाऱ्या कमणचाऱ्याींवर िासनानत कोण ती कारवाई कतली वा करण्यात यतत आहत ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारण त काय आहत त ?
श्री. चांद्रिाांत पाटील (०७-०२-२०१७) :(१) होय.
(२) होय.
(३) चौकिीअींती तक्रारीत तथ्य नसल्याचत आढळून आल्यानत कारवाईचा प्रश्न उद्भ्ावत नाही.
(४) प्रश्न उद्भ्ावत नाही.

___________
पराांडा (जज.उस्तमानाबाद) तालक्
ु यातील खैरी नदीवरील पल
ु ाांची उां ची वाढववणेबाबत
(४२)

६६८०१ (१६-१२-२०१६).

श्री.राहुल मोटे (पराांडा) :
सन्माननीय साववजतनि बाांधिाम
(साववजतनि उपक्रम वगळून) मांत्री पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) पराींडा (जज.उ्मानाबाि) तालुक्यामध्यत माहत सप््ें बर व ऑक््ोबर, २०१६ मध्यत वा

त्यािरम्यान अनतवषृ ्ीमुळत खैरी निीवरील ितळगाव शिवारातील मोरत बींधारा फु्ून पुर आल्यानत
९ गावाींचा चार दिवस सींपकण त्
ु ला होता, हत खरत आहत काय,

(२) असल्यास, खैरी निीवरील ितळगाव पुलाची उीं ची कमी असल्यानत वारीं वार पुराचा धोका

ननमाणण  होत असल्यानत सिरील पुलाची उीं ची वाढववण्याबाबत ्थेाननक लोकप्रनतननधीींनी

मा.सावणजननक बाींधकाम मींत्री याींच्याकडत दिनाींक १८ ऑक््ोबर, २०१६ रोजी वा त्यासम
ु ारास
ननवतिनाद्वारत तक्रार कतली आहत , हत खरत आहत काय,

(३) असल्यास, याप्रकरण ी िासनानत चौकिी कतली आहत काय,
(४) असल्यास, चौकिीच्या अनर्ष
ु ींगानत सिर पुलाची उीं ची वाढववण्याबाबत िासनानत कोण ती
कायणवाही कतली वा करण्यात यतत आहत ,

(५) नसल्यास, ववलींबाची कारण त काय आहत त ?
श्री. चांद्रिाांत पाटील (२३-०२-२०१७) :(१) व (२) होय
(३), (४) व (५) ववर्षयाींककत पुलाचत काम ननकर्ष, मींजूरी व ननधी उपलब्धततच्या अधीन राहून
हाती घतण्याचत ननयोजन आहत.
___________

वव.स. ३१० (31)

साववजतनि बाांधिाम उपववभाग, उल्हासनगर (जज.ठाणे) िायावलयातील ररक्त पदे भरण्याबाबत
(४३)

६६८१८ (१६-१२-२०१६). श्रीमती ज्योती िलानी (उल्हासनगर) :

सन्माननीय साववजतनि

बाांधिाम (साववजतनि उपक्रम वगळून) मांत्री पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) सावणजननक बाींधकाम उपववभाग, उल्हासनगर यतथेील िाखा अशभयींता २ पित , वररषठ
शलवपक १ पि, शिपाई २ पित , चौकीिार २ पित ररक्त आहत त, हत खरत आहत काय,
(२) असल्यास याबाबत िासनानत चौकिी कतली आहत काय,
(३)

असल्यास, उक्त

पिाींवर पण 
ण तळ
ू व

अगधकारी कमणचारी याींची

िासन्तरावरून काय कायणवाही कतली वा करण्यात यतत आहत ,

ननयक्
ु त करण्याबाबत

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारण त काय आहत त ?
श्री. चांद्रिाांत पाटील (२९-०३-२०१७) :(१) नाही.
सिरची मींजरू सवण पित भरण्यात आली आहत त.

(२) प्रश्न उद्भ्ावत नाही.
(३) प्रश्न उद्भ्ावत नाही.
(४) प्रश्न उद्भ्ावत नाही.

___________
भशरुर (जज.पुणे) तालुक्यातील राांजणगाव साांडस फाटा ते राांजणगाव रस्तत्याची झालेली दरु वस्तथा
(४४)

६७११३ (०५-०१-२०१७).

श्री.बाबुराव पाचणे (भशरुर) :

सन्माननीय साववजतनि

बाांधिाम (साववजतनि उपक्रम वगळून) मांत्री पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१) शिरुर (जज.पुण त) तालुक्यातील राींजण गाव साींडस फा्ा तत राींजण गाव हया प्रधानमींत्री

ग्रामसडक योजनततील र्त्यावर अनतक दठकाण ी खड्डत पडल्यानत अनतक अपघात होत असल्यानत
राींजण गाव साींडस ग्राम्थेाींनी तातडीनत र्ता िरु
ु ्त करावा अिी मागण ी कायणकारी अशभयींता,
प्रधानमींत्री ग्रामसडक योजना याींच्याकडत कतली, हत खरत आहत काय,

(२) असल्यास, शभमा निीवरील शिरुर-सातारा या राज्यमागाणवरील पारगाव नजीकच्या पुलाचत
िरु
ु ्तीचत काम सुरु असल्यानत यामागाणवरील सवण वाहतूक राींजण गाव साींडस र्त्यावरुन कतली
होती, हत ही खरत आहत काय,

(३) असल्यास,या र्त्याखालून अनतक िततकऱ्याींच्या जलवादहन्या गतलतल्या असल्यानत त्या फु्ून
लाखो शल्र पाण ी र्त्यावरुन वाहून या र्त्याचीही िरु व्थेा झाली आहत , हत ही खरत आहत
काय,

(४) असल्यास,राींजण गाव साींडस र्त्याची िरु
ु ्ती करण्याबाबत िासनानत कोण ती कायणवाही
कतली वा करण्यात यतत आहत ,

(५) नसल्यास, ववलींबाची कारण त काय आहत त ?
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श्री. चांद्रिाांत पाटील (१८-०२-२०१७) :(१) होय.
(२) होय
(३) अींित: खरत आहत.
(४) व (५) प्रश्नाींककत र्ता राींजण गाव फा्ा - राींजण गाव साींडस प्रजजमा ११३ आहत . र्त्याची
लाींबी ३५.८०० कक.मी. आहत . र्त्याची शिरुर तालुक्यातील लाींबी १३.८०० कक.मी. आहत . र्ता
शभमा निीच्या लगतच्या भागातून जात असल्यानत व वाळू वाहतक
ू करण ारी जड वाहनत मोठया
प्रमाण ात र्त्याचा वापर करत असल्यानत काही दठकाण ी क्षनतग्र्त झाला होता. क्षनतग्र्त

भागातील डाींबरी पषृ ठभागावरील खड्डत भरुन र्ता सजु ्थेतीत आण ण्यात आला आहत . या

र्त्याच्या काही लाींबीत मजबूतीकरण  व डाींबरीकरण  करण्याची कामत करण त आवश्यक आहत . ही
कामत मींजूरी ननगध ननकर्ष व प्राधान्यक्रमानस
ु ार हाती घतण्याचत ननयोजन आहत. र्त्यावरुन
वाहतूक सुरळीत सुरु आहत .

___________

मनोर-वाडा-भभवांडी (जज.पालघर) मागाववर दोन टठिाणी टोल वसल
ू ी सुरू िरण्यात आल्याबाबत
(४५)

६७४९४

(डहाणू) :

(०५-०१-२०१७).

श्री.िालीदास

िोळां बिर

(वडाळा),

श्री.पास्तिल

धनारे

सन्माननीय साववजतनि बाांधिाम (साववजतनि उपक्रम वगळून) मांत्री पुढील

गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) पालघर जजल्हयातील मनोर-वाडा-शभवींडी मागाणचत ननम्मत काम झालत असताना माहत फतिुवारी,
२०१३ पासन
ू या मागाांवर २ दठकाण ी ्ोल वसल
ू ी सरू
ु करण्यात आली आहत, हत खरत आहत काय,

(२) असल्यास, सिरहू महामागाणचत चौपिरीकरण  करण्याचत काम ननकृष् िजाणचत झाल्यामळ
ु त
र्त्याची िरु ाव्थेा होवून गतल्या िोन-अडीच वर्षाणत १४० हून अगधकाींना प्राण  गमवावत लागलत

आहत तर ५०० हून अगधक प्रवासी तथेा ्थेाननक गींभीर झालत आहत त, हत ही खरत आहत काय,
(३) असल्यास, र्त्याींसाठी १ हजार ९५ िततक-याींच्या जशमनी सींपादित करण्यात आल्या असून
त्यापैकी ४८ आदिवासी व २८९ बीगर आदिवासी िततक-याींना जशमनीचा मोबिलाही दिला गतलतला
नाही, हत ही खरत आहत काय,
(४)

असल्यास,

मनोर-वाडा-शभवींडी

या

र्त्याच्या

चौपिरीकरण ासाठी

व

अन्य

प्रलींब्रबत

मागण्यासाठी दिनाींक २३ ऑग््, २०१६ पासून पालघर यतथेील हुतात्मा चौका जवळ
ग्राम्थेाींनी आींिोलन सरू
ु कतलत आहत , हत ही खरत आहत काय,
(५) असल्यास, याप्रकरण ी िासनानत चौकिी कतली आहत काय,चौकिीच्या अनुर्षींगानत

कतलतल्या मागण ी नुसार िासनानत कोण ती कारवाइण कतली आहत वा करण्यात यतत आहत ,

सिरहू

(६) नसल्यास, ववलींबाची कारण त काय आहत त ?

श्री. चांद्रिाांत पाटील (०४-०३-२०१७) :(१) हत खरत नाही
(२) हत खरत नाही.
सिरचत अपघात हत वाहतक
ु ीचत ननयम न पाळण्यामुळत व वाहनचालकाच्या चुकीमुळत

घडलतलत आहत त.

वव.स. ३१० (33)
(३) अींित: खरत आहत
र्त्यासाठी ज्याींची जमीन बागधत झाली आहत त्याबाबत बागधत जमीन धारकाींना त्याींचा
ननयमाप्रमाण त मोबिला ित ण्याची कायणवाही प्रगतीपथेावर आहत.
(४) हत खरत आहत .
(५) र्त्यावरील ित खभाल िरू
ु ्तीबाबत उद्योजकाकडून अपतक्षक्षत कायणवाही होत नसल्यानत
कायणकारी अशभयींता, सावणजननक बाींधकाम ववभाग, जर्व्हार याींचतकडून दि. १०.१२.२०१६ रोजी या
र्त्यावरील पथेकर नाकत बींि करण्यात आलत होतत. त्याववरूध्ि उद्योजकानत मा. उच्च
न्यायालयात यागचका िाखल कतली असता मा. उच्च न्यायालयानत दिलतल्या आित िान्वयत पथेकर
वसूली पुन्हा दि.१९.१२.२०१६ रोजी सुरू करण्यात आली.तथेावप ित खभाल व िरू
ु ्ती अींतगणतची
कामत ही उद्योजकानत ववदहत कालावधीमध्यत पूण ण करण्याचत आित ि मा. उच्च न्यायालयानत

दिलतलत आहत त. व त्यासाठी मतरी, नाशिक या सीं्थेतला उद्योजकानत कतलतल्या कामाचा अहवाल हा
उच्च न्यायालयास सीलबींि शलफाफ्यात सािर करण्याबाबतचत आित ि मा. उच्च न्यायालयाकडून
ननगणशमत करण्यात आलतलत आहत त.
(६) प्रश्न उद्भ्ावत नाही.

___________

भोिर म्हे सा या राष्ट्रीय महामागाववर िांत्राटदारानी खोदिाम
िरुन झाडे तोडल्याबाबत
(४६)

६७९४५ (१६-१२-२०१६). श्रीमती अभमता चव्हाण (भोिर), श्री.डी.पी.सावांत (नाांदेड उत्तर),

श्री.अस्तलम शेख (मालाड पजश्चम), डॉ.सांतोष टारफे (िळमनुरी) : सन्माननीय साववजतनि
बाांधिाम (साववजतनि उपक्रम वगळून) मांत्री पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) भोकर म्हतसा या राषरीय महामागाणवर खाजगी मोबाईल कींपनीचत कतबल वायर ्ाकण्यासाठी
कींत्रा्िाराच्या कामगाराींनी खोिकाम करुन छो्ी मोठी झाडत मुळासक् तोडली असल्याचत
दिनाींक २२ सप््ें बर, २०१६ रोजी वा त्यासुमारास ननििणनास आलत, हत खरत आहत काय,

(२) असल्यास, याप्रकरण ी सींबींगधत ववभागाचत अगधकारी जाण ीव पव
ण िल
ण करीत असल्याचत
ु क
ु क्ष
ननििणनास आलत आहत , हत ही खरत आहत काय,

(३) असल्यास, उक्त प्रकरण ी झाडत तोडण्यास िासनानत मींजुरी दिलतली नाही, हत ही खरत आहत
काय,

(४) असल्यास, झाडत तोडण ाऱ्या सींबींगधत कींत्रा्िारावर व िल
ण
करण ाऱ्या अगधकाऱ्याींवर
ु क्ष
िासनानत कोण ती कारवाई कतली वा करण्यात यतत आहत ,
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारण त काय आहत त ?
श्री. चांद्रिाांत पाटील (०१-०४-२०१७) :(१) अींित: खरत आहत.
क्षतत्रीय अशभयींत्याींना महामागाणची पाहण ी करीत असताींना र्त्याच्या कडतला ववना परवानगीचत
काम करीत असल्याचत ननििणनास आलत असन
ू , त्या दठकाण ी वाळलतलत, बड
ु ातन
ू पोकळ झालतलत
झाड पडल्याचत ननििणनास आलत होतत.
(२) हत खरत नाही.

वव.स. ३१० (34)
क्षतब्रत्रय उपववभागीय अशभयींता याींनी दि.२२.०९.२०१६ च्या पत्रान्वयत सिर काम बींि
करण्याच्या सूचना दिल्या असून ततर्व्हापासून काम बींि आहत .
(३) प्रश्न उद्भ्ावत नाही.
(४) प्रश्न उद्भ्ावत नाही.
(५) प्रश्न उद्भ्ावत नाही.

___________

आांबेगाव-भशरुर (जज.पण
ु े) येथील घोड व वेळ नदीवरील ६ पल
ु ाांचे बाांधिाम
(४७)

६९०४५

(शहापूर) :

पूणव होवूनही जोडरस्तत्याांची िामे पूणव न झाल्याबाबत

(१६-१२-२०१६).

श्री.टदलीप

वळसे-पाटील

(आांबेगाव),

श्री.पाांडुरां ग

बरोरा

सन्माननीय साववजतनि बाांधिाम (साववजतनि उपक्रम वगळून) मांत्री पुढील

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) पण 
ु त जजल््यातील घोडनिीवरील शिींितवाडी-आमोंडी, महाळींु ग-त सप
ु तधर, वळती-नागपरू , चासनारोडी वतळ निीवरील केंिरू -पाबळ व कुकडी निीवरील जाींबूत-चोंबूत हत एकूण  ६ पूल बाींधून

तयार असन
ू कतवळ जोडर्त्याींची कामत झाली नसल्यानत माहत ऑक््ोबर, २०१६ रोजी पयांत
वाहतुकीसाठी र्तत खुलत करण्यात आलत नाही, हत खरत आहत काय,

(२) असल्यास, ववववध भागातील सावणजननक बाींधकाम ववभागातील अगधकाऱ्याींमध्यत समन्वय
नसल्यामळ
ु त सिर जोडर्त्याची कामत होण्यास ववलींब झाला आहत , हत खरत आहत काय,
(३) असल्यास, याप्रकरण ी िासनानत चौकिी कतली आहत काय,
(४)

असल्यास,

चौकिीच्या

अनुर्षींगानत

जोडर्त्याची

कामत

पण 
ु ण

करुन

सिरचा

र्ता

वाहतुकीसाठी खल
ु ा करण्याबाबत िासनानत कोण ती कायणवाही कतली वा करण्यात यतत आहत ,
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारण त काय आहत त ?

श्री. चांद्रिाांत पाटील (२३-०२-२०१७) :(१) अींित: खरत आहत .
पुण त जजल््यातील एकूण  सहा पल
ु ाींपैकी वतळ निीवरील केंिरू पाबळ या पुलाींच्या जोड

र्त्याचत खडीकरण ाचत काम पूण ण झालत असून डाींबरीकरण ाचत काम प्रगतीत आहत . सिर पुल

वाहतुकीसाठी खुला करण्यात आला आहत . उवणररत पाच पुलाींच्या जोडर्त्याच्या कामाींचत
भूसींपािन करण्याची कायणवाही प्रगतीपथेावर आहत .
(२) हत खरत नाही.

(३) प्रश्न उद्भ्ावत नाही.
(४) भूसींपािनाची कायणवाही पूण ण झाल्यावर जोडर्त्याची कामत हाती घतवून पूण ण करण्याचत
ननयोजन आहत .

(५) पण 
ु त जजल््यातील वतळ निीवरील केंिरु पाबळ या र्त्यावरील पल
ू ाच्या जोडर्त्याचत काम
खडीकरण ापयांत पूण ण झालत आहत. डाींबरीकरण ाचत काम प्रगतीत आहत . व वहातूक सुरळीत सुरु
आहत . उवणरीत ५ पूलाींच्या जोडर्त्यासाठी आवश्यक जशमनीचत भस
ू ींपािन करण्याचत काम प्रगतीत

आहत . सन २०१५ मध्यत भूसींपािन कायद्याप्रमाण त भूसींपािन प्रक्रीयतत बिल करण त आवश्यक
झाल्यानत ववलींब होत आहत .

___________

वव.स. ३१० (35)
वसमत (जज.टहांगोली) तालुक्यातील घामोडा या नाल्यावर पूल व ववधूरा
गावातील अपूणव रस्तता पूणव िरण्याबाबत

(४८)

६९२३४ (१६-१२-२०१६).

श्री.जयप्रिाश मुांदडा (बसमत) :

सन्माननीय साववजतनि

बाांधिाम (साववजतनि उपक्रम वगळून) मांत्री पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) दहींगोली जजल््यात यावर्षी झालतल्या सततच्या पावसामुळत ह््ा –सावींगी (ता.वसमत, जज.

दहींगोली) र्त्यावरील घामोडा या नाल्यावर आलतल्या पुरामळ
ु त सावींगी, िाम्हण गाव-(खु),
िाम्हण गाव (ब)ु , या गावातील ववद्याथेी ह््ा या गावात शिक्षण ासाठी तीन दिवस जावू िकलत
नाहीत तसतच एरीं डश्त वर-ररधरु ा-पळिी या मींजरू र्त्याच्या ववधरू ा गावातील र्ता अपण 
ू ण आहत , हत
खरत आहत काय,

(२) असल्यास, ववद्याथेी वगण व ग्राम्थेाींची होण ारी गैरसोय िरु करण्यासाठी ्थेाननक
ग्राम्थेाींनी

व

्थेाननक

लोकप्रनतननधीींनी

सिर

नाल्यावर

तात्काळ

पल
ु

बाींधण्याकरीता

मा.सावणजननक बाींधकाम मींत्री याींचक
त डत दिनाींक १९ ऑक््ोबर, २०१६ रोजी ननवतिन दिलत आहत , हत
ही खरत आहत काय,
(३) असल्यास, या ननवतिनाच्या अनुर्षींगानत िासनानत चौकिी कतली आहत काय,

(४) असल्यास, चौकिीच्या अनुर्षग
ीं ानत तात्काळ पुल बाींधण्यास मींजूरी ित वून पुलास लागण ारा
ननधी उपलब्ध करुन ित ण्याबाबत व एरीं डश्त वर-ररधुरा-पळिी या मींजूर र्त्याच्या ववधूरा
गावातील र्ता अपण 
ू ण पण 
ू ण करण्याबाबत िासनानत कोण ती कायणवाही कतली वा करण्यात यतत
आहत ,

(५) नसल्यास, ववलींबाची कारण त काय आहत त ?
श्री. चांद्रिाांत पाटील (०२-०३-२०१७) :(१) व (२) होय.
(३), (४) व (५) हट्टा-सावींगी इतर जजल्हा मागण-१७ र्त्यावरील घामोडा नाल्यावरील पल
ू
जजल्हा्तरीय र्त्यावरील असल्यामुळत प्र्तुत पल
ु ाचत काम नाबाडण कजण सहाय्य योजनेंतगणत

मींजूरी व ननधीच्या उपलब्धततच्या अधीन राहून हाती घतण्याचत ननयोजन आहत.
एरीं डश्त वर-ररधोरा-पळिी या प्रजजमा-१५ र्त्यावरील ररधोरा गावातील अपूण ण र्त्याचत
मजबत
ु ीकरण  व डाींबरीकरण  करण्याचत काम ननकर्ष मींजरू ी व ननधी उपलब्धततच्या अधीन
राहून

हाती घतण्याचत ननयोजन आहत .

___________
शहादा (जज.नांदरू बार) तालक्
ु यातील िोठळ वाळु ठीया येथे मॅजजि पेनचा

(४९)

वापर िरन रॉयल्टी पावतीचा गैरवापर िेल्याबाबत

६९४७५ (२४-०१-२०१७).

श्री.सुधािर िोहळे (नागपूर दक्षक्षण) :

मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय महसूल

(१) िहािा (जज.नींिरु बार) तालुक्यातील कोठळ वाळु ठीया यतथेत मॅजजक पतनच्या वापरानत
रॉयल््ी पावतीचा गैरवापर करुन िासनाचा लाखो रुपयाींचा महसल
ू बड
ु ववला आहत, हत खरत आहत
काय,

वव.स. ३१० (36)

(२) असल्यास, नींिरु बारचत अप्पर जजल्हागधकारी याींनी कौठळ वाळु ठीयावरुन वाळू वाहतक
ु
करण ाऱ्या रक चालकाींकडून या पावत्या जप्त कतल्या आहत त, हत ही खरत आहत काय,

(३) असल्यास, याप्रकरण ी सींबींधीत ठत कतिारावर गुन्हा िाखल करण त गरजतचत असल्यानत अप्पर
जजल्हागधकाऱ्याींकडून गुन्हा िाखल करण्यात आला वा करण्यात यतत आहत काय,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारण त काय आहत त ?

श्री. चांद्रिाांत पाटील (१६-०२-२०१७) :(१), (२) व (३) अपर जजल्हागधकारी नींिरू बार याींनी
दि.१७/०९/२०१६ रोजी िहािा तालुक्यातील मौजत सारीं गखतडा यतथेत वाळूची वाहतक
करण ाऱ्या
ू
वाहनाींची तपासण ी कतली असता, एका वाहनासोबत असलतल्या पावतीवर सींिया्पि खाडाखोड

कतल्याचत ननििणनास आल्यानत, सिर पावती व वाहनाचत कागिपत्र मींडळ अगधकारी, सारीं गखतडा
याींच्याकडत पढ
ु ील कायणवाहीसाठी सप
ु ि
ू ण करण्यात आलत असता, मींडळ अगधकारी, सारीं गखतडा याींनी

सींबींधीत वाहनचालकाववरूध्ि सारीं गखतडा पोशलस ्थेानकात गुन्हा िाखल कतला असून, याबाबत
पोशलस ववभागामाफणत पुढील कायणवाही करण्यात यतत आहत .
(४) प्रश्न उद्भ्ावत नाही

___________
िेंद्र शासनािडून राज्य शासनाला भमळालेल्या तनधीतून बाधण्यात आलेल्या प्रिल्पाबाबत
(५०)

६९८५८ (१६-१२-२०१६).

श्री.बसवराज पाटील (औसा) :

सन्माननीय साववजतनि

बाांधिाम (साववजतनि उपक्रम वगळून) मांत्री पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) केंद्रीय मागण ननधीत जमा होण ाऱ्या रकमततून मा.केंद्रीय र्तत व महामागण वाहतूक मींत्री
याींनी राज्याला ३८०० को्ी रुपयाींच्या १७० प्रकल्पाींना मींजरु ी दिली आहत , हत खरत आहत काय,

(२) असल्यास, आतापयांत मींजूर झालतल्या एकूण  ननधीतील ककती रक्कम राज्याला प्राप्त झाली
आहत ,

(३) असल्यास, १७० मींजूर झालतल्या प्रकल्पाींचत दठकाण  व प्रकल्पाचत ्वरूप त्याचा ननयोजजत
खचण काय आहत ,

(४) असल्यास, गतल्या वर्षी राज्याला याचप्रकारत ४४२ को्ीींचा ननधी मींजूर झाला होता, हत ही
खरत आहत काय

(५) असल्यास, गतल्या वर्षी मींजूर झालतल्या प्रकल्पाींची सद्य:ज्थेती काय आहत व गतल्या
वर्षणभरात ककती प्रकल्प पूण ण करण्यात आलत आहत त,
(६) नसल्यास, ववलींबाची कारण त काय आहत त ?

श्री. चांद्रिाांत पाटील (२३-०२-२०१७) :(१) व (२) सन २०१५-१६ मध्यत केंद्र िासनानत केंद्रीय मागण
ननधी अींतगणत रु.२९४६.९१ को्ी इतक्या अींिाजजत ककीं मतीच्या १६९ र्तत व पूल प्रकल्पाींना
मींजरू ी दिली आहत.

वव.स. ३१० (37)
त्यापैकी रु.५०१.४४ को्ी इतका ननधी सन २०१६-१७ मध्यत केंद्र िासनाकडून आतापयांत

प्राप्त झाला आहत.

(३) साींगली, बीड, अहमिनगर, बल
ु ढाण ा, चींद्रपरू , औरीं गाबाि, अकोला, भींडारा, धळ
ु त ,अमरावती,
गोंदिया, पुण त, गडगचरोली, दहींगोली, नागपूर, लातूर, जळगाव,सोलापूर,कोल्हापूर, मुींबई, नाींितड,
वधाण, सातारा, वाशिम, पालघर, नींिरु बार, जालना, नाशिक, ठाण त, उ्मानाबाि, रायगड,

शसींधुिग
ू ,ण यवतमाळ या दठकाण ी १६९ र्तत व पूलाच्या कामाकरीता मींजूर करण्यात आलत असून
त्याचा अींिाजजत खचण रु.२९४६.९१ को्ी इतका आहत.

(४), (५) व (६) सन २०१४-१५ मध्यत केंद्रीय मागण ननधी अींतगणत केंद्र िासनानत रु.१७१८.०२
को्ी इतक्या अींिाजजत ककीं मतीची ८५ र्तत व पूलाींची कामत मींजूर कतली असून त्याकरीता सन
२०१५-१६ मध्यत (गतल्या वर्षी) केंद्रिासनाकडून राज्य िासनास रु.२०६.२० को्ी इतका ननधी
प्राप्त झाला आहत.

उपरोक्त मींजरू कतलतल्या ८५ र्तत व पल
ू ाींच्या कामाींपैकी ७८ कामत प्रगतीत आहत त आणण 

४ कामत ननवविा ्तरावर असून ३ कामत अद्याप सुरु कतलतली नाही.
___________

ववधान भवन :

डॉ. अनांत िळसे

मुांबई.

प्रधान सधचव,
महाराष्ट्र ववधानसभा.

_________________________
िासकीय मध्यवती मुद्रण ालय, मुींबई.

