अताराांकित प्रश्नोत्तराांची ३११ वी यादी

महाराष्ट्र ववधानसभा
ततसरे अधधवेशन, २०१७
___________

अताराांकित प्रश्नोत्तराांची यादी
प्रश्नाांची एिूण सांख्या - ५०
___________

ववक्रोळी, मुांबई पररसरात मुस्लीम समासासा क िरस्स् ान नसयाबाबत
(१)

८३४८ (०२-०४-२०१५).

श्री.सुतनल राऊत (ववक्रोळी) :

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय महसूल मांत्री पुढील

(१) विक्रोळी, मुींबई पररसरात मुस्लीम समासासा क करस्स् ान नसयामुळर रवािांाींची गसरसोय
ाोत असन
ू विक्रोळी यर ील न.भू.क्र. ६५७ पा्ट या सममनीमध्यर १७.३९९ क्षरत्रफळ इतकी सागा
करस्स् ानसा क करक्षीत असन
ु ाी समीन भाडरपट्टयानर विली ाोती, परीं तू विकासकानर विवात

अ्ीचा भींग करयामुळर लसााधिकाकारी, मुींबई उपनगर याींनी विनाींक ३० नोव्ाें बर, २०१२

रोसीच्या किर ंानर समीन पन्
ु ाा ंासनाच्या नािर िाखल करली कार . सिर करस्स् ानसा क
करक्षीत असलरली समीन मुस्लीम समासाला करस्स् ानसा क िर यात यािर ाणूून स् ाननक
लोकप्रनतननाीींनी मागणूी करली कार , ार खरर कार काय,

(२) असयास, यर ील मुस्लीम समासाची ाोणूारी गसरसोय िरु करयासा क सिरची सागा
करस्स् ानसा क िर याबाबत ंासनानर कोणूती कायटिााी करली िा करयात यरत कार ,
(३) नसयास, विलींबाची कारणूर काय कार त ?
श्री. चांद्रिाांत पाटील (१६-०५-२०१७) : (१) ि (२) मौसर विक्रोळी, ता.कुलाट यर ील स.नीं. २७५
पस.न.भ.ू क्र. ६५७ (पस.) माील समीन करस्स् ानासा क ममळणूरबाबत स् ाननक लोकप्रनतननाीींकडून
वि.०३/०६/२०१५ रोसी मागणूी प्राप्त झालरली कार.

स.नीं. २७५ पस. न.भू.क्र. ६५७ पस माील १६१९ एकर ३१ गुीं र समीन कार . त्यापसकी

सॉ् डडपा्ट में्, द्रत
ु गती माामागट ि कँध्रव्ाॅली सॉ् डडपा्ट में्, द्रत
ु गती माामागट ि

कँध्रव्ाॅली पॉिर ट्रान्सममंन लाईन या खालील समीन िगळता उरलरया सममनीपसकी २००
एकर १५ गुीं र ४ कणूर सममनीबाबत मा.मुींबई उच्च न्यायालयात रर् याधिकचका क्र.५७९२/१९९६
िाखल करयात कली कार. सिर रर् याधिकचकरमध्यर मा.मींब
ु ई उच्च न्यायालयानर वि.१४/१/१९९७
अन्ियर स् धिकगती किर ं पाररत करलरलर कार त.

वि.स. ३११ (2)
मुस्लीम समासाच्या करस्स् ानासा क करक्षक्षत असलरली समीन या प्रयोसनसा क

प्रिान करयाकरीता सिर स् धिकगती उ वियाच्या अनुषींगानर मा.मुींबई उच्च न्यायालयात

मसव्ाील ॲलप्लकरंन नीं.१७३८/२०१२ िाखल करलर ाोतर. त ावप, मा.मींब
ु ई उच्च न्यायालयानर
सिर मसव्ाील ॲलप्लकरंन वि.०७/०९/२०१२ रोसी रद्द करलर कार . यास्ति सिर सममनीिरील
स् धिकगती अद्याप कायम कार .
(३) प्रश्न उद््ाित नााी.
___________
खानापूर आणण आटपाडी (जस.साांगली) तालुक्यामये प्रमुख जसहा मागव व रतर जसहा
मागाांची, त्यावररल पुलाांची व मोऱयाांची दरु
ु स्ती िरण्याबाबत

(२)

१५२६२ (१०-०४-२०१५).

श्री.अतनल बाबर (खानापूर) :

सन्माननीय साववसतनि

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

(१) साींगली लसायातील खानापरू किणू क्पाडी ताल्
ु यामध्यर प्रमख
ु लसाा मागट ि इतर

लसाा मागाटिर सागोसागी पडलरया खडयामुळर तसरच मागाटिरील मात्त्िाचर पूल ि मोऱ्या
याींची गरया तकत्यरक िषाटत िर खभाल, िरू
ु स्ती न झायामळ
ु र पररसरातील िाातक
ु ीला मो या

समस्याींना सामोरर सािर लागत असयाचर सन २०१४ मध्यर िा त्या िरयान ननिंटनास कलर
कार , ार खरर कार काय,
(२) असयास, याप्रकरणूी ंासनानर चौकंी करली कार काय, चौकंीत काय कढळून कलर
तसरच सिरचर रस्तर, पूल ि मोऱ्या याींची िर खभाल ि िरू
ु स्तीबाबत ंासनानर कोणूती कायटिााी
करली िा करयात यरत कार ,

(३) नसयास, विलींबाची कारणूर ि याबाबतची सद्यःलस् ती काय कार ?
श्री. चांद्रिाांत पाटील (३१-०५-२०१७) : (१) अींंत: खरर कार .
(२) साींगली लसायातील क्पाडी ि खानापूर ताल्
लसाा मागट ार लसाा
ु यातील प्रमख
ु

पररषि, साींगली कडून सा.बाीं.खात्याकडर मर-२०१३ मध्यर िगट झालर असून प्रमुख लसाा

मागाटिरील खड्डर भरयात कलरलर कार त. सन २०१४ मध्यर विविा योसनरतन
ू कााी निीन
मोऱ्याींची बाींाकामर करयात कलरली कार त.

रस्त्याींची तसरच पूल ि मोऱ्याींची िरु
ु स्ती ननाी,

ननकष ि प्रा यक्रमानर ााती घरयाचर ननयोसन कार .
(३) प्रश्न उद््ाित नााी.

___________
मौसे नाांदोली (ता.शशराळा, जस.साांगली) ये ील सर्व्हे नां. ३६ व ११७ मधील बारा घराांच्या
बाांधिामाचे सानुग्रह अनुदान शमळण्याबाबत
(३)

१५६३० (०९-०४-२०१५).

श्री.शशवासीराव नाईि (शशराळा) :

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय महसूल मांत्री

वि.स. ३११ (3)
(१) मौसर नाींिोली (ता. मंराळा, लस.साींगली) यर ील सव्ाे नीं. ३६ ि ११७ माील बारा घराींच्या
बाींाकामाचर सानुग्रा अनुिान ममळयाबाबत सींबींधिकात १२ व्य्तीींनी लसााधिकाकारी, साींगली
याच्याकडर सन २०१३ मध्यर ननिरिन विलर ाोतर, ार खरर कार काय,

(२) असयास, त्याअनुषींगानर उपलसााधिकाकारी, भूसींपािन क्र. ५, साींगली याींनी विनाक १०
सुल,स २००२ रोसी नुकसान भरपाई िर याबाबतचा प्रस्ताि ंासनास सािर करला ाोता ि तो
अद्यापाी ंासनाकडर प्रलींबबत कार , ार ाी खरर कार काय,

(३) असयास, सींबींधिकात १२ कु्ुींबबयाींना नक
ु सान भरपाई िर याच्या ष्ष्ीनर सींबींधिकात प्रस्ताि
ंासनाकडर विघटकाळ प्रलींबबत राायामागील कारणूर काय कार त,

(४) असयास, प्रस्तुत प्रकरणूी ंासनाचर ाोरणू काय कार ि सींबींधिकात कु्ुींबाींना नक
ु सान
भरपाई िर याबाबत ंासनानर कोणूती कायटिााी करली िा करयात यरत कार ?
श्री. चांद्रिाांत पाटील (१५-०४-२०१७) : (१) ाोय.
(२) ाोय.
(३) ि (४) विभागीय कयु्त, पुणूर याींनी विभागास १.११.८० रोसी सािर करलरया प्रस्तािािर
वित्त विभागाचर अमभप्राय अपरक्षक्षलरलर असता वित्त विभागानर प्रकरणूी कक्षरप नोंिविलर ाोतर.

सिर कक्षरपाींची पुतत
ट ा करून विभागीय कयु्त, पुणूर याींनी वि. १८.१२.१९८६

रोसीच्या पत्रान्ियर ंासनास सा
ु ारीत प्रस्ताि सािर करयाचर कळविलर कार . त ापी, सिर

प्रस्ताि ंासनास प्राप्त झायाचर अमभलरखी विसून न कयामुळर विभागीय कु्ताींकडून
पुनश्च: प्रस्ताि मागवियात कला. विभागीय कयु्त कायाटलयानर

वि. १०.०२.२०१६ रोसी

सुाारीत प्रस्ताि सािर करला.

तसरच, मौसर नाींिोली, ता. मंराळा, लस. साींगली यर ील १२ घरर कलम ४ ची

अधिकासुचना प्रमसध्ि ाोयापूिी अलस्तत्िात असयाबद्दल सींपािक सींस् ा, कायटकारी अमभयींता,
िारणूा कालिर विभाग, क्र.१ याींचर प्रमाणूपत्र सािर करलर कार . तद्नींतर विभागानर सलसींपिा

विभागाच्या अमभप्रायासा क सिर प्रस्ताि सािर करला कार. सलसींपिा विभागाचर अमभप्राय प्राप्त
करून त्यास वित्त विभाग ि ंासन मान्यतरनर तातडीनर कायटिााी करयात यरत कार.
___________
सातारा जस्यातील िराड शहराला सोडणाऱया वाांरूसी फाटा ते ववसयनगर, िराड ते िावे,
सैदापूर ते बनवडी फाटा या रस्त्याांच्या चौपदरीिरणाबाबत
(४)

१८३०७ (३०-०७-२०१५).

श्री.सयांत पाटील (रस्लामपूर), श्री.जसतेंद्र आर्व्हाड (मुांरस्ा िळवा),

श्री.पाांडुरां ग बरोरा (शहापूर), श्री.रमेश िदम (मोहोळ), श्री.भास्िर साधव (गुहागर), श्री.अवधूत

तटिरे (श्रीवधवन), श्री.हनुमांत डोळस (माळशशरस), श्री.वैभव वपचड (अिोले), श्री.ददपि चर्व्हाण
(फलटण), श्री.सुरेश लाड (िसवत) :

सन्माननीय साववसतनि बाांधिाम (साववसतनि उपक्रम

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

(१) सातारा लस्यातील कराड ंाराला सोडणूाऱ्या िाींरूसी फा्ा तर विसयनगर, कराड तर
कािे, ससिापूर तर बनिडी फा्ा या रस्त्याींच्या चौपिरीकरणूाच्या कामाची सद्य:लस् ती काय
कार ,

वि.स. ३११ (4)
(२) असयास, या रस्त्याचर चौपिरीकरणूाचर काम सीं गतीनर सुरू कार ार ाी खरर कार काय,
(३) असयास, सिर काम सींतगतीनर सुरु असयाची कारणूर काय कार त,

(४) तसरच रस्त्याींची कामर पणू
ू ट करयाबाबत ंासनानर कोणूती कायटिााी करली िा करयात यरत
कार ,

(५) नसयास, विलींबाची कारणूर काय कार त ?
श्री. चांद्रिाांत पाटील (३१-०५-२०१७) : (१) सातारा लसायातील कराड ंाराला सोडणूाऱ्या
अ) िारुीं सी फा्ा तर विसयनगर ४.५ तक.मी. रस्त्यापसकी १ तक.मी.लाींबीतील रस्त्याच्या
चौपिरीकरणूाचर बाुताींंी काम पणू
ू ट झालर असन
ू उिटररत काम लिकरात लिकर पूणूट करणूरबाबत
कायटिााी सुरु कार .
ब) कराड तर कािे-४ तक.मी.

क) कृषणूा पूल तर ओगलरिाडी ४.२ तक.मी. ड) बनिडी फा्ा तर

कृषणूा कॅनॉल - १.५ तक.मी. या रस्त्याच्या चौपिरीकरणूाची बाुताींं कामर सद्यलस् तीत
प्रगतीप ािर असून सिरील कामर विवात मुितीत पूणूट करयाचर ननयोसन कार .
(२) ार खरर नााी

(३) प्रश्न उद््ाित नााी
(४) ननाी ि ननकषाींच्या अाीन रााून सिट कामर पूणूट करयाचर ननयोसन कार.
(५) प्रश्न उद््ाित नााी.
___________

बाांबवडे ते सरुड (ता.शाहूवाडी, जस.िोहापूर) ते साांगाव (ता.शशराळा, जस.साांगली)
या रस्त्याच्या दरु
ु स्तीबाबत
(५)

२१८२१ (०३-०८-२०१५).

श्री.सत्यसीत पाटील-सरुडिर (शाहूवाडी) :
सन्माननीय
साववसतनि बाांधिाम (साववसतनि उपक्रम वगळून) मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय:(१) बाींबिडर तर सरुड (ता.ंााूिाडी, लस.कोाापूर) तर साींगाि (ता.मंराळा, लस.साींगली) ाा रस्ता
राषट्रीय माामागट क्र. २०४ किणू राज्यमागट क्र १५० याींना सोडणूारा कार , ार खरर कार काय,

(२) असयास, सिर मागाटिर मोठ्या प्रमाणूात अिसड िाानाींची िाातक
ु ाोत असयामळ
ु र
सिरचा रस्ता िारीं िार खराब ाोतो, ार ाी खरर कार काय,

(३) असयास, सिर रस्त्याला राज्यमागाटचा िसाट िर णूरविषयी ंासनानर काय कायटिााी करली िा
करयात यरत कार ,
(४) नसयास, विलींबाची कारणूर काय कार ?
श्री. चांद्रिाांत पाटील (३१-०५-२०१७) : (१) ार खरर कार .
(२) ि (३) सिर रस्ता अिसड िाानाींच्या ििट ळीमुळर कााी प्रमाणूात खराब ाोतो.

परीं तू

सद्यलस् तीत प्रश्नाधिकान रस्त्याच्या एकुणू ७.१५० तक.मी. लाींबीपसकी बाींबिडर तर सरुड ाा ४.००
तक.मी. लाींबीतील रस्ता सरुड तर साींगाि या रस्त्यापसकी सरुड तर साींगली लसाा ावद्दपयंतचा

२.०० तकमी. लाींबीतील रस्ता ि साींगाि तर कोाापूर लसाा ाद्दीपयंतचा १.१५० तक.मी.

वि.स. ३११ (5)
लाींबीतील रस्त्यापसकी साींगाींि बासूकडील ०.४ तक.मी. लाींबीतील रस्ता असा एकूणू ६.४००

तक.मी. लाींबीतील रस्ता सुलस् तीत असून उिटररत ०.७५० तकमी लाींबीतील काम मींसूर असून
ननाी उपलब्ातरनस
ु ार पणू
ु र करयाचर ननयोसन कार.

प्रश्नातकीं त रस्ता ाा रा.म.क्र२०४ ि रा.मा.क्र.१५० याींना सोडणूारा असन
ू , प्रलसमा

िसाटचा कार, या मागाटिरील िाढती ििटळ लक्षात घरऊन सिर ७.१५० तक.मी. चा मागट
राज्यमागाटत िसोन्नत करयाचर सद्यलस् तीत प्रस्तािााीन कार .
(४) प्रश्न उद््ाित नााी.
___________
िोहापूर जस्यातील शेतिऱयाांना िोट्यवधी रुपयाांचा गांडा घातयाबाबत
(६)

२१९७९ (११-०८-२०१५).

(राधानगरी),

श्री.उहास

पाटील

डॉ.सुजसत शमणचेिर (हातिणांगले), श्री.प्रिाश आबबटिर
(शशरोळ),

श्री.रासेश

क्षीरसागर

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

(िोहापूर

उत्तर) :

(१) बींगयाच्या छतािर, ंरतसममनीत तकीं िा स्ित:च्या मालकीच्या सागरत नामिींत कींपनीचा
मोबाईल ्ॉिर उभारा किणू कोट्यिाी रुपयर ममळिा अंा सावारातीच्या माध्यमातून कोाापूर

लस्यातील ंरतकऱ्याींना कोट्यािाी रुपयाींचा गींडा घातयाचर माार मर, २०१५ मध्यर िा
त्यािरयान ननिंटनास कलर, ार खरर कार काय,
(२) असयास, कोणूत्यााी गुींतिणूुकीमंिाय मवान्याला ५० तर ६० ासार रुपयर भाडर ममळत

असयानर ंरतकरी तकीं िा अपा्ट में्चा मालक कपली समीन, बींगला, घराच्या छतािर असर
्ॉिर उभारयास परिानगी िर त कार त, ार ाी खरर कार काय,
(३) असयास, या कींपन्याींची चौकंी करली कार

काय, त्यात काय कढळून कलर,

चौकंीनस
ु ार सींबींधिकात कींपन्याविरुध्ि ंासनानर कोणूती कारिाई करली िा करयात यरत कार ,
(४) नसयास, विलींबाची कारणूर काय कार त ?

श्री. चांद्रिाांत पाटील (२८-०४-२०१७) : (१) मोबाईल ्ॉिर उभारणूीसा क समीन मालक ि
मोबाईल कींपनी (सरिा परु ि ािार) याींच्यामध्यर सामतीनर करारनामा ाोऊन ंरतसमीन अ िा
बींगयाच्या छतािर, स्ित:च्या मालकीच्या सागरत मोबाईल ्ॉिर उभारयास सींबींाीत सक्षम

प्राधिकाकाऱ्याींकडून परिानगी िर यात यरतर, त ावप, प्रश्नात नमूि करयाप्रमाणूर सावारातीच्या

माध्यमातून लस्यातील ंरतकऱ्याींना कोट्यािाी रुपयाींचा गींडा घातयाची बाब ननिंटनास
कलरली नााी.

(२) मोबाईल ्ॉिर उभारणूीसा क समीन मालक ि मोबाईल कींपनी (सरिा परु ि ािार)
याींच्यामध्यर परस्पर सामतीनर ्ॉिर उभारयाबाबत करार करयात यरत असयानर त्यापो्ी

तकती र्कम समीन मालकास िर यात यरतर ार िोन्ाी पक्षाींकडून पारस्पाररक सामतीनर त्याींच्या
स्तरािर

रवियात यरत.र

वि.स. ३११ (6)
(३) क्षरबत्रय पााणूीत कढळून कलरया अनधिकाकृत ्ॉिर उभारणूीबाबत अनधिकाकृत अकृवषक

िापरासा क िीं डाचर किर ं पारीत करुन अकृवषक ककारणूीच्या िसल
ु ीची कायटिााी सुरु करयात
कली कार .

(४) प्रश्न उद््ाित नााी.
___________
वीट उत्पादि शेतिरी व मांसरू ाांनी प्रात िायावलय शभवांडी ( ाणे) ये े िाढलेला मोचाव
(७)

२८२८३ (२९-०९-२०१५).

श्री.राधािृष्ट्ण ववखे-पाटील (शशडी) :

मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय महसल
ू

(१) डडसेंबर, २०१४ ि माचट एवप्रल, २०१५ या मवान्यात झालरया अिकाळी पािसामळ
ु र िी्
उत्पािक ि मुसराींचर नक
ु सान झायामुळर नुकसानग्रस्त िी् उत्पािक ंरतकरी ि मसूर याींनी
कपया मागयासा क विनाींक १३ एवप्रल, २०१५ रोसी प्राींत कायाटलय मभिींडी (लस. ाणूर) यर र
मोचाट काढून रास्ता रोको कींिोलन करलर, ार खरर कार काय,
(२) असयास, िी् उत्पािक ि मसूर याींच्या मागयाींचर

ोड्यात स्िरुप काय कार ,

(३) असयास, मभिींडी प्राींत कायाटलयानर मागील िषीच्या ाीं गामात मभिींडीतील िी् उत्पािक
ंरतकऱ्याींना स्िामीत्ि ानाच्या नो्ीसा िर ऊन, ंरत सममनीच्या उताऱ्यािर बोसा चढवियाचर
किर ं विलर ाोतर, ार ाी खरर कार काय,
(४) असयास, या िी् उत्पािक ंरतकरी ि मसूर याींच्या मागयाचर सींिभाटत तसरच स्िाममत्ि
ानाच्या बोसा ंरतकऱ्याींच्या उताऱ्यािरुणू कमी करयाबाबत ंासनानर कोणूती कायटिााी करली
िा करयात यरत कार ,
(५) नसयास, विलींबाची कारणूर काय कार त ?
श्री. चांद्रिाांत पाटील (१५-०२-२०१७) : (१) ाोय.

(२) i. अिकाळी पािसामुळर झालरया नक
ट सााय्य करािर.
ु सानीचर पींचनामर करून कधिक क

ii. बासारात सरफोरर ्स िी्ा कयानर ि रर तीिर बींिी असयानर िी् उत्पािनािर पररणूाम
ाोऊन रोसगार बड
ु त असणूर,

iii. िी् उत्पािकाींना विलरया िीं डाच्या नो्ीसा मागर घरणूर, िी्भट्टीिरील मसूराींना कामाच्या
विभागात रर ंननींगचर ाान्य ममळािर, ि

iv. सरफोरर ्स िी्ा बनिणूाऱ्या बड्या भाींडिलिार कींपन्या बींि करणूर.
अंा स्िरूपाच्या मागया करया कार त.
(३) ि (४) ज्या िी्भट्टी उत्पािक ंरतकऱ्याींनी गौणू खननसाचर अनधिकाकृतररत्या उत्खनन

करयाचर ननिंटनास कलर, अंा िी् उत्पािकाींना मााराषट्र समीन मासूल अधिकाननयम, १९६६

चर कलम ४८(७) माील तरतुिीनस
ु ार उपविभागीय अधिकाकारी मभिींडी याींचरमाफटत नो्ीसा िर यात

कया. सींबींधिकात िी्भट्टी ाारकाींकडून विवात मुितीत खल
ु ासा प्राप्त न झायानर िीं डाचर किर ं
पाररत करयात कलर कार त. तसरच सिर िीं डाची र्कम विवात मुितीत भरणूा न करयास,
सिर र्कम मााराषट्र समीन मासूलाची
कलर कार त.

कबाकी ाणूून िसल
ू करयाचर किर ं िर यात

वि.स. ३११ (7)
सिर िीं डननय रकमरचा बोसा कमी करणूरसा क कोणूत्यााी सींबींधिकात ंरतकऱ्यानर िरीष
कायाटलयात/न्यायालयात अवपल िाखल करलरलर नााी.
(५) प्रश्न उद््ाित नााी.
___________
पुणे जस्यात सशमनीच्या मालिी हक्िातील बदल (ऑनलाईन सातबारे )
सांगणिावर भरण्यास सुरुवात िेयाबाबत

(८)

३२९२१ (२३-१२-२०१५).

शेरी) :

श्री.सांसय (बाळा) भेगडे (मावळ), श्री.सगदीश मळ
ु ीि (वडगाव

सन्माननीय महसूल मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) पुणूर लस्यात सममनीच्या मालकी ा्कातील बिल ऑनलाईन करयाच्या ष्ष्ीनर

समाबींिी ि भूममअमभलरख विभागानर सन २००३ पासून सिट सातबारर उतारर सींगणूकािर भरयास
सुरिात करली कार, ार खरर कार काय,

(२) असयास, ३० सानरिारी, २०१५ पासन
ू ास्तमलिखत नोंिी बींि करयाचा ननणूटय सावार
करून राज्यात एकाचिरळी अनरक व काणूी ई फररफार योसना सुरू करयाची घोषणूा करली कार ,
ार ाी खरर कार काय,

(३) असयास, ई फररफार योसनरत पुररंी पूित
ट यारी न झायानर अनरक तला क कायाटलयातील
नोंिीचर काम
काय,

प्प झायानर नव्या प्रणूालीतील त्र्
ु ी प्रकषाटनर पढ
ु र कया कार त, ार ाी खरर कार

(४) असयास ई-फररफार सींगणूक प्रणूाली सुरळीत ाोयाकररता असून तकती कालािाील
लागणूार कार ?

श्री. चांद्रिाांत पाटील (२१-०५-२०१७) : (१), (२), (३) ि (४) राज्यात अधिकाकार अमभलरख
गा.न.नीं.७/१२ उतारर सींगणूकीकृत करयाची कायटिााी २००३ पासून सुरु करयात कली कार .
अधिकाकार

अमभलरखातील

फररफार

मींसूर

करयाच्या

कायटपध्ितीचर

पूणूत
ट :

सींगणूकीकरणू करुन “ई-फररफार” प्रणूालीतून ऑनलाईन यु्रंन कायटक्रम सींपूणूट राज्यात सुरु
करयाचा ननणूटय ंासनानर वि.२३.०१.२०१३ रोसी घरतला कार .

वि. ३० सानरिारी, २०१५ पासून ास्तमलिखत नोंिी बींि करयाची बाब िस्तुलस् तीस

ारुन नसन
ू ज्या-ज्या तालु्याींतील गा.न.नीं.७/१२ चा सींगणूकीकृत डा्ा स््र ् डा्ा सें्रिर
अपलोड करयात कला त्या-त्या तालु्याींमध्यर अधिकाकार अमभलरख ऑनलाईन पध्ितीनरच
अद्ययाित ाोणूर अपरक्षक्षत असयानर ास्तमलिखत नोंिी घरयाची कायटपध्िती बींि करयात

कली असन
स ी, चींद्रपरू लस्यातील लसिती तालक
ू अखरर राज्यातील ३५८ ताल्
ु याींपक
ु ा िगळता

उिटरीत सिट ३५७ तालु्याींतील गा.न.नीं.७/१२ चा सींगणूकीकृत डा्ा “स््र ् डा्ा सें्र” िर
अपलोड करयात कला कार .

ई-फररफार कायटक्रमाींतगटत सींगणूकीकृत गा.न.नीं.७/१२ चा डा्ा तयार करणूर, तो स््र ्

डा्ा सें्र (SDC)

िर अपलोड करणूर,

ई-फररफार कज्ञािलीच्या माध्यमातन
ू फररफार नोंिी

घरणूर तसरच सींगणूकीकृत गा.न.नीं.७/१२ वितरीत करणूर या प्रतक्रयरत असणूाऱ्या डा्ा एन्ट्री

वि.स. ३११ (8)
विषयक, सव्ाटरविषयक, कनर््ीव्ाी्ी विषयक ि कज्ञािलीविषयक समस्या कााी व काणूी
उिभिया ाोत्या. याबाबत “ई-फररफार” कज्ञािलीविषयक अडचणूी

विचारात घरिून राषट्रीय

सच
ू ना विज्ञान केंद्राकडून “ई-फररफार” कज्ञािली व्ासटन-२ विकमसत करुन ती क्षरबत्रय यींत्रणूरस
िापरास उपलब्ा करुन िर यात कलरली कार . तसरच यासींिभाटतील अडीअडचणूीींचर ननराकरणू
करयासा क उपविभागीय तसरच लसाास्तरािर सममत्या स् ापन करयात कया कार त.
सिट तला क ि मींडळ अधिकाकारी याींना “ई-फररफार” प्रणूालीचर प्रमंक्षणू िर यात कलरलर

कार . तसरच सिट सींबींधिकात कमटचाऱ्याींकडर किश्यक तर ााडटिअ
र र (लॅ प्ॉप / वप्रीं्सट ) उपलब्ा
असन
ू सर र सींबींधिकाताींकडर तर उपलब्ा नााीत अ िा परु वियात कलरलर ााडटिरअर कालबा्य झालर

कार अंा प्रकरणूी तर सींबींधिकाताींना पुरवियाबाबत सिट लसााधिकाकाऱ्याींना ननिे ं िर यात कलर
असून त्यानुसार किश्यक ती कायटिााी लसााधिकाकारी स्तरािरुन सुरु कार . सींगणूकीकृत
गा.न.नीं.७/१२ माील डा्ा एन्ट्रीच्या ि डा्ा कन्व्ासटनच्या कााी व काणूी कढळणूाऱ्या चुका

िरु
ु स्त करुन त्यातील नोंिी ास्तमलिखत गा.न.नीं.७/१२ ंी सळ
ु वियाकरीता तलाठ्याींना “एडी्
मोड्युल” ची सुविाा उपलब्ा करुन िर यात कली असून त्याच्या िापराबाबत सिट तला क ि
मींडळ अधिकाकारी याींना एडड् मॉड्यूलचर प्रमंक्षणू िर यात कलरलर कार .

तसरच सींगणूकीकृत गा.न.नीं. ७/१२ वितरीत करयात कााी व काणूी अद्यापाी यरत

असलरया अडचणूी विचारात घरता, “एडी् मोड्यूल” च्या माध्यमातून सींगणूकीकृत गा.न.नीं.

७/१२ मध्यर किश्यक त्या िरु
ु स्त्या ाोईपयंत तसरच, सर र ताींबत्रक कारणूाींस्ति “ई-फररफार”
प्रणूालीतून सींगणूकीकृत गा.न.नीं. ७/१२ च्या उताऱ्याींचर वप्रीं् कऊ् काढून असटिाराींस वितरीत
करणूर ं्य ाोत नसरल तर र, कता एक विंरष बाब ाणूून, करिळ ंरतकरी खातरिाराींना कसट

ि अन्य ंरती विषयक प्रयोसनाकरीता ास्तमलिखत गा.न.नीं. ७/१२ उतारर वितरीत करयास
वि.२८/०२/२०१७ पयंत

मभ
ु ा िर यात कली ाोती. ाी मि
ु त िाढवियाची बाब ंासनाच्या

विचारााीन कार. सर र कनर््ीव्ाी्ी विषयक समस्या कार त अंा भागात मींडळ स्तरािर
ाायस्पीड रस्ॉडबॅन्ड कनर््ीव्ाी्ीसा “ई-फररफार कायटकक्ष” स् ापन करयात कलर कार त. ज्या

मींडळस्तरािर इीं्रनर् सुविाा उपलब्ा नााी तर र सॅ्रलाई्व्िारर कनर््ीव्ाी्ी पुरवियाकरीता
प्रयत्न करयात यरत कार त.

“ई-फररफार” प्रणूाली राबवियासींिभाटतील सिट अडचणूीींिर मात करुन नतच्या प्रभािी
अींमलबसािणूी करीता ंासन प्रयत्नंील कार .
___________
मांब
ु ई उपनगर मालाड पजश्चम शलांि रोड ये ील मे. एर्व्होरा वविासिास गणपत ताबली या
आदीवासीने बेिायदा हस्ताांतरीत िेलेला भूखांड शासन समा िरण्याबाबत

(९)

पूव)व :

३३६४७ (२३-१२-२०१५).

श्री.सुतनल प्रभू (ददांडोशी), श्री.बाळासाहे ब सानप (नाशशि

सन्माननीय महसूल मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) मुींबई उपनगर मालाड पलश्चम मलींक रोड यर ील मर. एव्ाोरा विकासकास गणूपत ताबली

या किीिासीनर बरकायिा ास्ताींतरीत करलर ला भख
ू ींड ंासन समा करयाचर किर ं मींब
ु ई उपनगर
लसााधिकाकारी याींनी विलर, ार खरर कार काय,
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(२) असयास, उ्त बरकायिा ास्ताींतररत करलरला कवििासीचा भख
ू ींड ंासन समा करयास
ंासनास लागत असलरया विलींबाची सिटसााारणू कारणूर काय कारत,

(३) तसरच, या सींिभाटत लोकप्रनतननाीींनी मा. मख्
ु यमींत्री, मा. मख्
ु य सधिकचि, याींना विनाींक ५
सप््ें बर, २०१५ रोसी लरखी ननिरिन विलर, ार ाी खरर कार काय,
(४)

असयास,

उ्त

सद्य:लस् ती काय कार ,

भूखींड सरकार

समा

करणूरबाबत

ंासनानर

करलरया

कायटिााीची

(५) नसयास, विलींबाची कारणूर काय कार त ?
श्री. चांद्रिाांत पाटील (२५-०५-२०१७) : (१) ाोय.
(२) सिरचा भख
ू ींड विनाींक २१/११/२०१५ रोसी फररफार क्र. २२३० अन्ियर सरकारसमा करयात
कलरला कार .
(३) ाोय.
(४) सिरचा भख
ू ींड विनाींक २१/११/२०१५ रोसी फररफार क्र. २२३० अन्ियर सरकार समा करयात

कलरला कार. परीं तु विभागीय कयु्त, कोकणू विभाग याींचरकडील वि. ०६/०४/२०१६ रोसीचर
स् धिकगती किर ं असयानर सिर भूखींडाचा ताबा घरयात कलरला नााी. अपर कयु्त, कोकणू
विभाग याींचरसमोर त्यानुषींगानर सुनािणूी सुरू कार.
(५) प्रश्न उद््ाित नााी.

___________
पुणे-िोहापूर राष्ट्रीय महामागाववरील टोलनाक्यावरुन साणाऱया वाहनाांची सांख्या िमी दाखवन
ू
समा होणाऱया टोलची रक्िम िमी दाखववयाबाबत

(१०)

३५२५२ (२३-१२-२०१५).

श्री.उहास पाटील (शशरोळ) :

सन्माननीय साववसतनि

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

(१) पुणूर-कोाापूर राषट्रीय माामागाटिरील ्ोलना्यािरुन साणूाऱ्या िाानाींची सींख्या कमी
िाखिून समा ाोणूाऱ्या ्ोलच्या र्कमरच्या ननयापरक्षा कमी ्ोल समा झायाचर िाखविलर

साऊन या ना्याींिर तकती र्कम समा झाली, याची राषट्रीय माामागट प्राधिकाकरणू ि
सािटसननक बाींाकाम विभागाकडून िरगिरगळी मावाती विली सात असयाचर सींसय मंरोडकर
याींनी मावातीच्या अधिकाकारात ममळालरया मावातीच्या काारर माार ऑ््ोबर, २०१५ मध्यर
स्पष् करलर, ार खरर कार काय,
(२) असयास, याबाबत ंासनानर चौकंी करली कार काय, त्यात काय कढळून कलर,
(३) असयास, चौकंीनस
ु ार पढ
ु र कोणूती कायटिााी करली िा करयात यरत कार ,
(४) नसयास, विलींबाची कारणूर काय कार त ?

श्री. चांद्रिाांत पाटील (०७-०६-२०१७) : (१) ार खरर नााी.
पणू
ु र सातारा राषट्रीय माामागट ४ ाा राषट्रीय रासमागट प्राधिकाकरणू निी विली याींच्या

अखत्यारीत कार . सिर लाींबीपसकी सातारा-कोाापूर-कागल ाी राषट्रीय माामागट ४ ची लाींबीचर
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उियोसक मााराषट्र राज्य रस्तर विकास माामींडळ असुन सिर लाींबीतील प कर िसुली सींबींाीत
मावाती Electronic Display Board ि MSRDC च्या िरबसाई्िर िर यात यरत असयाचर
मााराषट्र राज्य रस्तर विकास माामींडळ याींनी कळविलर कार .
तसरच पुणूर सातारा वा लाींबी भारतीय राषट्रीय रासमागट प्राधिकाकरणू याींचर अखत्याररत

असुन सिर प्रकप खासगीकरणूाच्या माध्यमातुन प्रगतीत असयाचर ि त्यास उियोसकाची
ननवििा अधिकामूयाची (On Premium) असुन िरसाल ५% िाढीप्रमाणूर र्कम भारतीय

राषट्रीय रासमागट प्राधिकाकरणूाकडर समा करयात यरत असयानर कमीची िाातक
ििटळ
ु
िंटवियाचा प्रश्न उद्भित नसयाचर भारतीय राषट्रीय रासमागट प्राधिकाकरणूानर कळविलर कार.
(२) प्रश्न उद््ाित नााी.
(३) प्रश्न उद््ाित नााी.
(४) प्रश्न उद््ाित नााी.
___________
नवी मुांबई, पनवेल, सेएनपीटी आणण पेण रत्यादी महत्वाच्या द िाणाांना सोडणाऱया
गर्व्हाण फाटा रस्त्यावर उड्डाणपल
ू बाांधण्याबाबत

(११)

४०३५१ (२९-०४-२०१६).

श्री.मनोहर भोईर (उरण) :

सन्माननीय साववसतनि

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

(१) निी मुींबई, पनिरल, सरएनपी्ी किणू परणू इत्यािी मात्िाच्या व काणूाींना सोडणूाऱ्या
गव्ााणू फा्ा रस्त्यािर िारीं िार िाातक
कोंडी ाोत असयानर या व काणू उड्डाणूपूल
ू
बाींायाची मागणूी तर ील नागररक िारीं िार सींबधिकात अधिकाकाऱ्याींकडर करली, ार खरर कार काय,

(२) असयास, या मागणूीसींिभाटत ंासनानर ननणूटय घरतला कार काय, त्याचर स्िरुप काय कार ,
(३) नसयास, विलींबाची कारणूर काय कार त ?

श्री. चांद्रिाांत पाटील (०७-०६-२०१७) : (१) ि (२) सर.एन.पी.्ी.बींिर सोड रस्त्याच्या ६/८
पिरीकरणूाच्या रुीं िीकरणूाच्या प्रकपामध्यर गव्ााणू फा्ा यर र इीं्रचें स (Interchange)
बाींायाची तरति
ू असन
ू सिरचर काम प्रगनत प ािर असयाचर मींब
ु ई सरएनपी्ी पो्ट रोड
कींपनी मलमी्र ड (भारतीय राषट्रीय रासमागट प्राधिकाकरणू सींयु्त उपक्रम) याींनी कळविलर कार .
(३) प्रश्न उद््ाित नााी.

___________
पाचोरा (जस.सळगाांव) तालक्
ु यातील धगरणा नदीवर भडगाांव शहर ते सन
ू ा वाि रस्ता
या द िाणी पूलाचे बाांधिाम िरण्याबाबत

(१२)

४७२३० (२९-०४-२०१६).

श्री.किशोर पाटील (पाचोरा) :

सन्माननीय साववसतनि

बाांधिाम (साववसतनि उपक्रम वगळून) मांत्री पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-
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(१) पाचोरा (लस.सळगाींि) ताल्
ु यातील धिकगरणूा निीिर भडगाींि ंार तर सूना िाक रस्ता या

व काणूी पूलाचर बाींाकाम झायास नागररकाींच्या िरळरची ि इींानाची बचत ाोणूार असन
ू

यासींिभाटत नागररक िारीं िार मागणूी करीत असयानर या व काणूी पल
ू ाचर बाींाकाम ाोयाकररता
मा.सलसींपिा मींत्री याींना स् ाननक लोकप्रनतननाीींनी विनाींक १ डडसेंबर, २०१५ रोसी िा त्या
सुमारास लरखी ननिरिन विलर, ार खरर कार काय,

(२) असयास, या ननिरिनानस
ु ार ंासनानर ननणूटय घरतला कार काय, त्याचर स्िरुप काय कार ,
(३) नसयास, विलींबाची कारणूर काय कार त ?
श्री. चांद्रिाांत पाटील (२७-०४-२०१७) : (१) ाोय
(२) ि (३) भडगाि ंार तर सुना िाक रस्ता ाा ग्रामीणू मागट-८७ या लसाास्तरीय रस्त्यािरील
असून सिरचा रस्ता िर खभाल ि िरु
ु स्तीसा क लसाा पररषि, सळगाि याींचर अखत्यारीत कार .
मागणूीकृत पल
ू ाचर काम ननकष, मींसरू ी ि ननाी उपलब्ातरच्या अाीन रााून
ननयोसन कार .
___________

ााती घरयाचर

अमरावती जस्यात गत चार ते पाच वर्ावपासून तनमावण झालेया दष्ट्ु िाळी पररजस् तीमुळे
शासनाच्या महसूली उत्पन्नात घट झायाबाबत

(१३)

४८०२८ (२०-०४-२०१६).

अॅड.यशोमती

ािूर (ततवसा), डॉ.सांतोर् टारफे (िळमनुरी) :

सन्माननीय महसूल मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) अमरािती लस्यात गत चार तर पाच िषाटपासन
ू ननमाटणू झालरया िषु काळी पररलस् तीमळ
ु र
ंासनाच्या मासूली उत्पन्नात लक्षणूीय घ् झायाचर माार सानरिारी, २०१६ मध्यर िा
त्यािरयान ननिंटनास कलर, ार खरर कार काय,

(२) असयास, अमरािती लस्यात गौणू खननस ि मनोरीं सन कराची ््करिारी घसरयानर
विकास कामाींिर त्याचा पररणूाम ाोत कार , ार ाी खरर कार काय,

(३) असयास, अमरािती लस्यातील अींनतम पससरिारी कमी असयानर िषु काळाबाबत प्रस्ताि
ंासनाकडर पा ियात कला असून ंासनाकडून अद्याप िषु काळ घोवषत करयात कला
नााी, ार ाी खरर कार काय,

(४) असयास, अमरािती लस्यास िषु काळग्रस्त घरावषत करुन या लस्यात मासुलीत
िाढ ाोयाबाबत प्रंासनाकडून कोणूती कायटिााी करयात कली िा यरत कार ,
(५) नसयास विलबाची कारणूर काय कार त ?

श्री. चांद्रिाांत पाटील (२५-०५-२०१७) : (१) ि (२) अंी बाब ननिंटनास कली नााी.
(३) ंासन ननणूटय, मासल
ि िन विभाग, वि.२३.३.२०१६ अन्ियर २०१५-१६ च्या खरीप
ू

ाीं गामातील ५० पसंाींपरक्षा कमी अींनतम पससरिारी असलरया गािाींमध्यर विविा उपाययोसना सााीर
करून अमरािती लस्यातील १९६७ गािाींमध्यर अंा विविा उपाययोसना लागू करलरया
कार त.

(४) ि (५) प्रश्न उद््ाित नााी.

___________

वि.स. ३११ (12)
मुांबई उपनगरातील बोररवली पूवव रे वे स् ानिापासन
ू नॅशनलपािव
हायवेपयांत स्िाय वॉि बाांधण्याबाबत

(१४)

५००५३ (१७-०५-२०१६).

श्री.प्रिाश सुवे (मागा ाणे) :

सन्माननीय साववसतनि

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

(१) मुींबई उपनगरातील बोररिली पूिट रर िर स् ानकापासून नॅंनलपाकट ाायिरपयंत िाातूकीची
कोंडी ाोत असून पािचाऱ्याींनााी त्रास ाोत असयानर या व काणूी स्काय िॉक बाींायाची
मागणूी तर ील नागररकाींनी िारीं िार सींबींधिकात अधिकाकाऱ्याींकडर करली असयाचर ननिंटनास कलर
कार , ार खरर कार काय,
(२) असयास, सिर व काणूी स्कायिॉक बाींायाबाबत ंासनानर कोणूती कायटिााी िा
करयात यरत कार ,
(३) नसयास, विलींबाची कारणूर काय कार त ?
श्री. चांद्रिाांत पाटील (०४-०५-२०१७) : (१) ार खरर नााी. परीं तु स् ाननक लोकप्रनतननाीींनी सींसय
गाींाी

राषट्रीय

उद्यानासिळील

ओींकारर श्िर

मींिीर

यर र

पलश्चम

ओलाींडयाकरीता पािचारी पुलाची मागणूी करलरली कार .

द्रत
ु गती

माामागट

(२) प्रस्तावित सागा ाी माामागाटच्या ाद्दीत यरत असून, कसूबासस
ू नॅंनल पाकट ट्रॅ तफक चौकी

ि िाातक
बर् असन
सीं्ंन कार . तसरच पि
ू
ू िाातक
ू
ू ट / पलश्चम बासल
ू ा नॅंनल पाकट
उड्डाणूपूल सात असयानर पािचारी पूल बाींाणूर ं्य नााी, त्याचप्रमाणूर प्रस्तावित सागरमध्यर
नॅंनल

पाकट

उड्डाणूपल
ू ाचर

ताींबत्रकष्षट्या सींयुल्तक नााी.

फाऊींडरंन

यरत

असयानर

भुयारी

पािचारी

मागट

बाींाणूर

(३) प्रश्न उद््ाित नााी.

___________
पहे ला ते गोलेवाडी (जस.भांडारा) या रस्त्यातील नायावर पुलाचे
बाांधिाम िरुन त्यापुढील रस्ता दरु
ु स्त िरण्याबाबत

(१५)

५०३८६ (२९-०४-२०१६).

श्री.रामचांद्र अवसरे (भांडारा) :

सन्माननीय साववसतनि

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

(१) पार ला तर गोलरिाडी (लस.भींडारा) या रस्त्यािरील पूलाचर बाींाकाम ि त्यापुढील रस्ता
िरु
ु स्तीचा प्रश्न १५ तर २० िषाटपासून प्रलींबबत कार , ार खरर कार काय,

(२) असयास, त्याकरीता सींबींधिकात विभागाकडर अनरक िरळा ननिरिन सािर करयानींतराी त्याकडर
ार तप
ट करलर सात असयाचर ननिंटनास कलर कार , ार ाी खरर कार काय,
ु रु स्पर िल
ु क्ष
(३) असयास, सिर कामर प्रलींबबत असयाचर कारणूर काय कार ,

(४) असयास, सिर प्रलींबबत असलरया रस्ता िरु
ु स्तीचर काम पुणूट करयाबाबत ंासनानर काय
कायटिााी करली िा करीत कार ?

वि.स. ३११ (13)
श्री. चांद्रिाांत पाटील (२३-०२-२०१७) : (१) अींंतः खरर कार .
(२) नााी.
(३) ि (४) सलसींपिा विभाग अींतगटत गोसीखि
ट सन प्रकप भींडारा याींचरकडून अींतरीम
ु ट पन
ु ि
ननाी उपलब्ा झाला असन
ू रस्त्याच्या तातडीच्या तकरकोळ िरू
ु स्तीची कामर ााती घरयात यरत
कार त. उिटररत ननधिका प्राप्त झायािर पूलाचर काम ााती घरयाचर ननयोसन कार .
___________

झाई (ता.डहाण,ू जस.पालघर) ग्रामपांचायत अांतगवत होत असलेली अवैध वाहति
ू
(१६)

५१२७८ (३०-०४-२०१६).

श्री.पास्िल धनारे (डहाणू) :

सन्माननीय साववसतनि

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

(१) झाई (ता.डााणू,ू लस.पालघर) ग्रामपींचायत अींतगटत सागरी चरक पोस्् तर बोरीगाि घा् या

रस्ता बाींाणूीचर कामास ऑन ड्य्
ु ी पी डबयूडीचर लरबल धिकचक्िून भरााि िरगानर खडी, माती,

मरु
ु मनर भरलरली िाानर चालविली सात असयानर कवििासी मसरू ाींमध्यर भीती ननमाटणू झायानर
अपघात ाोयाची िा् ं्यता असयानर तात्काळ कारिाई करयाची मागणूी तर ील

कवििासीनी तसरच अखील भारतीय मानिाधिकाकार ि नागरीक प्रकप, डााणूू ि तलासरी
सममतीनर ंासनाकडर करली कार , ार खरर कार काय,

(२) असयास, या मागणूीच्या अनष
ु ींगानर सािटसननक बाींाकाम विभागानर

र करिाराना कोणूत्या

सूचना विया किणू त्याींची चौकंी करयात कली कार काय ि त्यात काय कढळून झालर,
(३) असयास, िोषीींिर ंासनानर काय कारिाई करली िा करयात यरत कार ,
(४) नसयास, विलींबाची कारणूर काय कार त ?
श्री. चांद्रिाांत पाटील (०१-०६-२०१७) : (१) खरर नााी.
कींत्रा्िारानर त्याींच्या खासगी िाानाींिर सा.बाीं.विभागाचर फलक लािून िाानर िरगानर

चालविलरलर असयाचर ननिंटनास कलरलर नााी असर सािटसननक बाींाकाम विभागाच्या क्षरबत्रय

अधिकाकाऱ्यानी कळविलर कार . तसरच याबाबत तक्रार प्राप्त झाली नसयाचर पोमलस ननरीक्षक,
तलासरी पोमलस

ाणूर याींनी कळविलर कार .

(२), (३) ि (४) प्रश्न उद््ाित नााी.
___________
वाांद्रे (मांब
ु ई) ये ील मागासवगीय मल
ु ाांच्या वसततगह
ृ ासा क राखीव असलेला
भूखांड अनधधिृतपणे ववतररत िरण्यात आयाबाबत

(१७)

५३९३४ (१९-०८-२०१६).

श्री.अजसत पवार (बारामती), श्री.राणासगसीतशसांह पाटील

(उस्मानाबाद), श्री.वैभव वपचड (अिोले), श्री.पाांडुरां ग बरोरा (शहापरू ), श्री.राहुल मोटे (पराांडा),
श्री.शशशिाांत शशांदे (िोरे गाव), श्रीमती ददवपिा चर्व्हाण (बागलाण), श्री.किसन ि ोरे (मुरबाड),

श्री.सांसय िेळिर ( ाणे), श्री.जसतेंद्र आर्व्हाड (मांरस्
ु ा िळवा), डॉ.सतीश (अण्णासाहे ब) पाटील
(एरां डोल) :

सन्माननीय महसूल मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

वि.स. ३११ (14)
(१) िाींद्रर (मुींबई) यर ील स.क्र.३४१ माील मागासिगीय याींच्या िसनतगा
ृ ासा क समासकयाणू
विभागाला विलरली अनक्र
ु मर २४६३.६२५ चौ.मी.ि ८२३.८ चौ.मी.इतकी समीन कोणूत्या अ्ी ि
ंतीिर िर यात कली ाोती,

(२) असयास, सिर समीन समासकयाणू विभागाकडून काढून घरयाची कारणूर काय कार त,
(३) असयास, उ्त सागरिर सध्या बाींाकाम करयात कलर कार काय,

(४) असयास, प्रस्तुत प्रकरणूी मासूल ि िन विभागानर विनाींक १४ सानरिारी, २०१६ रोसी
ननयु्ती करलरया एक सिस्य सममतीनर कपला अािाल ंासनास सािर करला कार काय,

(५) असयास, अािालातील ननषकषट काय कार त ि त्यानस
ु ार याप्रकरणूी पढ
ु र काय कायटिााी
करयाींत कली कार ,

(६) नसयास, विलींबाची कारणूर काय कार त ?
श्री. चांद्रिाांत पाटील (१६-०५-२०१७) : (१) मौसर िाींद्रर, स.क्र. ३४१ माील ५००० चौ. याडट समीन
लसााधिकाकारी, मुींबई उपनगर लसाा याींचर किर ं वि.२९/०२/१९६४ अन्ियर मागासिगीय
विद्यार्थयांचर

िसनतगा
ृ

बाींायासा क

सींचालक,

समासकयाणू,

मााराषट्र

राज्य,

याींच्याकडर खालील अ्ी ि ंतींिर ास्ताींतरीत करयास मान्यता िर यात कली ाोती.

पुणूर

i. मींसूर प्रयोसनासा कच सममनीचा िापर करयात यािा.

ii. सींचालक समास कयाणू याींना उ्त सममनीची किश्यकता नसयास सिर समीन मासल
ू
विभागाला परत करािी लागरल.

iii. कायटकारी अमभयींता, ए्सप्ररस ाायिर डडव्ाीसन, अींाररी याींचरकडून पोच रस्त्याकरीता
ना-ारकत प्रमाणूपत्र घ्यािर.

iv. इमारतीींच्या बाींाकामाचर कराखडर ंासकीय िास्तवु िद्याविंारि याींचर कडून मींसरू करून
घ्यािरत.

v. सममनीचा ताबा ममळायापासन
ू िोन िषाटच्या कत इमारतीचर बाींाकाम पुणूट करािर लागरल.
vi. सममनीचा िापर मींसूर प्रयोसनासा क न करयास समीन ंासनसमा करयात यरईल.

(२) ि (३) समासकयाणू विभागानर सममनीचा िापर मींसूर प्रयोसनासा क न करयानर समीन
काढून घरयाबाबत लसााधिकाकारी, मींब
ु ई उपनगर याींच्याकडून ंासनास अािाल प्राप्त झाला
असता ंासन ज्ञापन, मासूल ि िन विभाग, वि.०४/०८/१९८३ ि वि.२०/१०/१९८३ अन्ियर

सिरचा भूखींड समास कयाणू विभागाकडून काढून घरयात कला ि सिराू समीन मर.
असोमसऐ्ड सनटस प्रा.मल. या सींस् रस िस ननक ित्ृ तपत्राच्या प्रकांनासा क ि नरारू लायरस्री

कम ररसचट इलन्स््ट्य्
ू स् ापन करयासा क प्रिान करयात कली. बा
ु ई माानगर
ृ न्मींब
पामलकरनर सिर भख
ू ींडािर ५ व्या मसयापयंत बाींाकामास परिानगी विली कार . सिर सागरिर
तळमसला + ५ मसलर असर अाटि् इमारतीचर बाींाकाम कार .

(४), (५) ि (६) या सममनीविषयी अननयममततरच्या अनुषींगानर ंासनास प्राप्त झालरया
तक्रारीींच्या चौकंी करीता ंासन ननणूटय वि. १४/१/२०१६ अन्ियर एक सिस्यीय सममती

ननय्
ु त करयात कली ाोती. सिर सममतीचा अािाल ंासनास प्राप्त झालरला असन
ू सिर
अािालाच्या अनुषींगानर पुढील उधिकचत ननणूटय घरयाची बाब ंासनाच्या विचारााीन कार .
___________

वि.स. ३११ (15)
मौसे मरिळ (ता.खेड,जस.पुणे) ये ील गट नां. २२९ च्या ७/१२ वरील
बोसा रद्द िरून सशमनीची ववक्री िेयाबाबत

(१८)

५८४७६ (१९-०८-२०१६).

श्री.सुरेश गोरे (खेड आळां दी) :

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय महसल
ू मांत्री

(१) मौसर मरकळ (ता.खरड,लस.पुणूर) यर ील ग् नीं. २२९ च्या ७/१२ िरील रुपयर २,०३,२०,२४४/कबाकी बोसा असताना ाा बोसा रद्द करून सममनीची विक्री करयात कयाचर माार फररस्ुिारी,

२०१६ मध्यर िा िरयान ननिंटनास कलर कार , ार खरर कार काय,

(२) असयास, ंासनाचर नक
ु सान ाोऊ नयर याकररता विनाींक ९ माचट, २०१६ रोसी िा
त्यासुमारास सींबींधिकातानी तासीलिार खरड, पुणूर याींच्याकडर ननिरिन विलर कार , ार ाी खरर कार
काय,

(३) असयास, याबाबत ंासनानर चौकंी करली का काय,
(४) असयास, चौकंीत काय कढळून कलर ि त्या अनुषींगानर
विक्रीस मित करणूाऱ्या सींबींधिकात िोषी

नोंिी रद्द करून समीन

अधिकाकाऱ्याींिर ंासनानर कोणूती कारिाई करली कार िा

करयात यरत कार ,
(५) नसयास, विलींबाची कारणूर काय कार त ?
श्री. चांद्रिाांत पाटील (१७-०६-२०१७) : (१) असर ननिंटनास कलर नााी.
(२) सिर प्रकरणूी सींबींधिकात गा.न.नीं.७/१२ िरील

कबाकी चुकीच्या पध्ितीनर कमी करयाबाबत

तालुका लोकंााी विनामध्यर असट प्राप्त झाला ाोता.
(३) ाोय.

(४) ि (५) यासींिभाटतील गा.न.नीं.७/१२ पााता त्यािर

कीत रकमाींचर बोसर कायम असयाचर

तसरच विक्रीकर बोझा रद्द करुन कोणूतीाी खरर िी झालरली नसयाचर विसन
ू यरत.र त्यामळ
ु र
अधिकाकाऱ्याींिर कारिाईचा प्रश्न उद््ाित नााी.

___________

अमरावती जस्यातील साववसतनि बाांधिाम ववभागाच्या
अखत्याररतील रस्त्याांची दरु वस् ा झायाबाबत
(१९)

६१०९१ (२८-०८-२०१६).

अॅड.यशोमती

ािूर (ततवसा), श्री.अशमन पटे ल (मुांबादे वी) :

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

(१) अमरािती लस्यात सािटसननक बाींाकाम विभागाच्या अखत्याररत असलरया रस्त्याींची
िरु िस् ा झाली असून तब्बल १९०१ तक.मी. लाींबीचर रस्तर खड्डरमय झालर असयाचर माार
फररस्ुिारी, २०१६ मध्यर िा त्या िरयान ननिंटनास कलर कार , ार खरर कार काय,

(२) असयास, ंासनानर ननणूटय घरऊन सिर रस्त्याींची िरु
ु स्ती करयाबाबत ंासनानर कोणूती
कायटिााी करली िा करयात यरत कार ,

(३) नसयास, विलींबाची कारणूर काय कार त ?

वि.स. ३११ (16)
श्री. चांद्रिाांत पाटील (१३-०४-२०१७) : (१) ि (२) ार अींंत: खरर कार .
अमरािती लस्यात सािटसननक बाींाकाम विभागाच्या अखत्याररत ३४८९ तक.मी.
लाींबीचर रस्तर िरु
ु स्ती ि िर खभालीसा क कार त. या रस्त्याच्या डाींबरी पषृ ्भागािर कााी प्रमाणूात
खड्डर पडलर ाोतर. या रस्त्यािरील खड्डर भरून रस्तर िाातक
ु ीसा क सुलस् तीत

र ियात कलर

कार त.या रस्त्याींच्या लाींबीतील कााी क्षनतग्रस्त लाींबीत मसबुतीकरणू ि डाींबरीकरणूाची कामर
करणूर किश्यक कार .

ाी कामर मींसूरी, ननाी, ननकष ि प्रााान्यक्रमानस
ु ार ााती घरयाचर ननयोसन कार .

(३) प्रश्न उद््ाित नााी.

___________
पै ण (जस. औरां गाबाद) ये ील ना
(२०)

६२४५३ (२४-०८-२०१६).

घाटासवळ गोदावरी नदीवर पल
ू बाांधण्याबाबत

श्री.सांदीपानराव भुमरे (पै ण) :

सन्माननीय साववसतनि

बाांधिाम (साववसतनि उपक्रम वगळून) मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१) पस णू (लस. औरीं गाबाि) यर ील ना
मागट उपलब्ा असून त्यामुळर

घा्ापासून ंरगाि-अामिनगरकडर सायासा क सिळचा

अींतर सुद्धा कमी ाोणूार कार परीं तु यासा क ना

घा्ा सिळ

गोिािरी निीिर पूल उभारणूर किश्यक कार, यापुलामळ
ु र प्रिासाचा िरळ ि इींान किी अनरक
फायिर असयानर या पल
ु ाच्या बाींाकामाची मागणूी स् ाननक ि कसब
ू ासच्
ू या सिटच ग्रामस् ाींनी
िारीं िार करली कार , ार खरर कार काय,

(२) तसरच या पुलामुळर पुढील भागात असणूारी ंासनाची सम
ु ारर ११० एकर सागा िापरात
यरऊन िारकऱ्याींची फार मो क सोय ाोणूार कार , ार ाी खरर कार काय,

(३) असयास, याबाबत ंासनानर चौकंी करुन कोणूती कायटिााी करली िा करयात यरत
कार ,
(४) नसयास, विलींबाची कारणूर काय कार त ?
श्री. चांद्रिाांत पाटील (३१-०५-२०१७) : (१) ाोय
(२), (३) ि (४) प्रश्नाींतकत रस्ता सन २००१-२१ रस्तर विकास योसनरअींतगटत समाविष् नााी.
योसनाबा्य रस्त्यािरील पूलाचर बाींाकाम सािटसननक बाींाकाम विभागाच्या ननकषात बसत
नााी.

___________
अिोला जस्यातील साववसतनि बाांधिाम ववभागाची िामे
अनेि मदहन्याांपासून प्रलांबबत असयाबाबत
(२१)

६४२०६ (२४-०८-२०१६).

श्री.गोवधवन शमाव (अिोला पजश्चम) : सन्माननीय साववसतनि

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

वि.स. ३११ (17)
(१) अकोला लस्यातील पल
ू ि रस्त्याींची िर खरर ख करयाची सबाबिारी असलरया सािटसननक
बाींाकाम विभागाचर कामकास गरया अनरक मवान्याींपासून प्रलींबबत असयाचर माार सून, २०१६
मध्यर ननिंटनास कलर कार , ार खरर कार काय,

(२) असयास, लस्यातील कायटकारी अमभयींता रसरिर असून इतर अधिकाकारी ि कमटचारी
सुध्िा गसरासर कार त, ार ाी खरर कार काय,

(३) असयास, पािसाळ्याचर वििस असून लस्यातील अनरक पूल नािरु
ु स्त झालर असयामुळर
त्याींची िरु
ु स्ती करणूर गरसरचर कार तसरच रस्त्याींची डागडुसी करणूर किश्यक कार , ार ाी खरर
कार काय,
(४)

असयास,

सींबधिकात

अधिकाकारी/कमटचारी

याींना

तातडीनर

कायटरत

करुन

कामर

करयाबाबत ंासनाची भूममका काय कार ?

पूणूट

श्री. चांद्रिाांत पाटील (०१-०६-२०१७) : (१) ि (२) ार खरर नााी.
(३) ि (४) नािरु
ु स्त पुलाींची ि रस्त्याींची िरु
ु स्ती करयात कली असुन िाातुक सुरळीत चालु
कार .

___________
उरण (जस.रायगड) शहराच्या पजश्चमेस असलेया नागाांव-वपरवाडी
समुद्र किनाऱयावरील धूप
(२२)

६५०६८ (१६-१२-२०१६).

ाांबववण्याबाबत

श्री.मनोहर भोईर (उरण) :

सन्माननीय साववसतनि

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

(१) उरणू ंाराच्या पलश्चमरस असलरया नागाींि- वपरिाडी समुद्र तकनाऱ्यािरील सुपीक
सममनीची ाप
ू

ाींबवियासा क ंासनानर प्रयत्न करािर, अंी मागणूी स् ाननक लोकप्रनतननाीींनी

मा. सािटसननक बाींाकाम मींत्री तसरच मुींबई मररी ्ाईम बोडाटच्या कायटकारी अमभयींता याींच्याकडर
माार सल
ु ,स २०१६ मध्यर िा त्यािरयान ननिरिनाद्िारर मागणूी करली कार , ार खरर कार काय,
(२) असयास, या तकनाऱ्याची िषाटनुिषे ाोणूारी ाूप

ाींबवियासा क मररी्ाईम बोडाटनर

कोणूतीाी उपाययोसना न करयानर समद्र
ु ाच्या िाढत्या ला्ाींचा पररसरातील ंरतकऱ्याींच्या

ंरतीना, वपयाच्या पायाच्या विवारीना तसरच नागररकाींना ाोका ननमाटणू झाला कार, ार ाी
खरर कार काय,

(३) असयास, या प्रकरणूी ंासनानर चौकंी करली कार काय,
(४) असयास, चौकंीच्या अनुषग
ीं ानर कोणूती कायटिााी करली िा करयात यरत कार ,
(५) नसयास, विलींबाची कारणूर काय कार ?

श्री. चांद्रिाांत पाटील (०५-०६-२०१७) : (१) ाोय. सिर विषयाबाबतचर वि.२५.३.२०१६ चर ननिरिन
प्राप्त कार .
(२) अींंत: खरर कार.
(३) सिर नागाींि-वपरिाडी समुद्रतकनाऱ्याची पत्तन विभागानर पााणूी ि सिेक्षणू करलर कार.

वि.स. ३११ (18)
(४) नागाींि-वपरिाडी यर र समुद्र ाप
ू प्रनतबींाक बींाारा बाींायासा क रु.४००लक्ष इत्या अींिालसत

तकीं मतीच्या कामाचा सन २०१७-१८ च्या अ स
ट ींकपात समािरं करयात कला असून
ननाीच्या उपलब्ातरनस
ु ार काम ााती घरयाचर ननयोसन कार .
(५) प्रश्न उद््ाित नााी.

___________
दहांगोली जस्यातील चार पल
ु ाांचे स्रक्चरल ऑडीट िरण्याबाबत
(२३)

६५२३४ (१६-१२-२०१६).

डॉ.सांतोर् टारफे (िळमनरु ी) :

सन्माननीय साववसतनि

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

(१) वाींगोली लस्यातील सािटसननक बाींाकाम विभागाच्या अखत्याररत यरणूाऱ्या चार पल
ु ाींचर
स्ट्र्चरल ऑडी् करयात यरणूार कार , ार खरर कार काय,

(२) असयास, सिर पुलाींचर स्ट्र्चरल ऑडड् करयात कलर कार काय,

(३) असयास, स्ट्र्चरल ऑडी् मध्यर काय कढळून कलर ि त्यानस
ु ार सिरील पल
ु ाींच्या
िरु
ु स्तीबाबत ंासनानर कोणूती कायटिााी करली िा करयात यरत कार ,
(४) नसयास, विलींबाची कारणूर काय कार त ?

श्री. चांद्रिाांत पाटील (०८-०६-२०१७) : (१) ार खरर कार .
(२) स्ट्र्चरल ऑडड्ची कायटिााी प्रगतीत कार .
(३) स्ट्र्चरल ऑडड्चर अींनतम ननषकषट अद्याप प्राप्त झालरल नााीत. परीं त,ु पुलाच्या प्रा ममक

तपासणूीनस
ु ार चाराी पूल सुलस् तीत कार त. त ावप स्ट्र्चरल ऑडड् माील ननषकषाटनुसार
किश्यक उपाययोसना करयाचर ननयोसन कार .
(४) प्रश्न उद््ाित नााी.
___________
मुांबईतील मालाड पूव,व ददांडोशी, ये ील शासिीय सागेत तहशसल व शशधा
वाटप िायावलय सरु
ु िरण्याबाबत

(२४)

६५८९९ (१६-१२-२०१६).

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) मुींबईतील

मालाड

पूि,ट

श्री.सतु नल प्रभू (ददांडोशी) :

विींडोंी,

स.

अरुणूकुमार

सन्माननीय महसल
ू मांत्री पढ
ु ील
िसद्य

मागट,

यर ील

अलननंमन

केंद्रासिळील, न.भू.क्र. १०८ माील, ४,११७.६ चौ.मी. क्षरत्रफळाचा ंासकीय मालकीचा भूखींड,

अनतक्रमणू म्
ु त करुन, मालाड पि
ू ट भागातील, लाखो नागरीकाींसा कच्या, सािटसननक वाता ट
तामसल

ि

मंाा

िा्प

कायाटलय

सुरु

करणूरबाबतच्या

प्रस्तािास

मान्यता

िर णूरबाबत,

लोकप्रनतननाीीं याींनी मा. मुख्यमींत्री याींना, विनाींक ०१ ऑगस््, २०१६ रोसी लरखी ननिरिन विलर,
ार खरर कार काय,

(२) असयास, याबाबत ंासनानर चौकंी करली कार काय,
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(३) असयास, चौकंीच्या अनुषग
ीं ानर ंासकीय भख
ू ींडाचा ाोत असलरला अपव्यय बींि करुन

नागरीकाींना सरिा प्रिान करयासा क ि ंासकीय कायाटलयासा क तात्काळ भख
ू ींड उपलब्ा करुन
िर याच्या ष्ष्ीनर ंासनानर कोणूती कायटिााी करली िा करयात यरत कार ,
(४) नसयास, विलींबाची कारणूर काय कार त ?
श्री. चांद्रिाांत पाटील (२५-०५-२०१७) : (१), (२) ि (३) मौसर विींडोंी, ता. बोरीिली यर ील
न.भू.क्र. १०८ ाा ४,११७.६० चौ.मी. क्षरत्रफळाचा भख
ू ींड कार. सिर भूखींडापसकी १६.५० चौ.मी.

क्षरत्रािर अनतक्रमणू करयात कलरलर असन
ु , सिर अनतक्रमणूर लसााधिकाकारी याींनी यापि
ू ीच

ननषकामसत करली कार त. सिर अनतक्रमणू ाारकाींनी नगर वििाणूी न्यायालय विींडोंी यर र
याबाबतचा िािा िाखल करलरला कार . मौसर विींडोंी यर ील न.भ.ू क्र. १०८ माील न्यायालयीन
िािातील १६.५० चौ.मी. क्षरत्र िगळून उिटररत क्षरत्र ४१०१.१० चौ.मी. इतकर कार . ंासनाच्या
ननिे ंान्ियर लसााधिकाकारी, मींब
ु ई उपनगर याींनी विनाींक २४/०९/२०१५ रोसीच्या किर ंान्ियर

सिर ४१०१.१० चौ.मी. क्षरत्राचा कगािू ताबा, मुींबई मरट्रो रर िर कॉपोरर ंन मल. याींना सात
िषांकररता विला कार . प्रस्तुत सागरिर एम.एम.कर.डी.ए. माफटत सुरक्षारक्षक तसनात करयात
कलरलर कार त.

मौसर विींडोंी ार गाींि बोरीिली तालु्यात कार. या तालु्याचर मुख्यालय बोरीिली

(पलश्चम) यर र असन
ु तर ील तामसलिार कायाटलय ंासकीय सममनीिरील स्ितींत्र इमारतीत

कार . सिर कायाटलय सनतरच्या सोयोचर असयाचर लसााधिकाकारी, मुींबई उपनगर लसाा याींनी
कळविलर कार.

(४) प्रश्न उद््ाित नााी.
___________
नगरभूमापन िायावलय, उहासनगर ये ील ररक्त पदे भरण्याबाबत
(२५) ६६६५९ (१६-१२-२०१६).

श्रीमती ज्योती िलानी (उहासनगर) :

मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय महसल
ू

(१) नगरभम
ू ापन कायाटलय उाासनगर यर र नगरभम
ू ापन अधिकाकारी (भम
ू ापन कायाटलय
प्रमुख), िररष

मलवपक ि कननष

मलवपक ाी पिर अनुक्रमर वि.०१/०२/२०१५, ०१/०९/२०१६ ि

वि.२३/०६/२०१६ पासून रर्त कारत, ार खरर कार काय,

(२) असयास, रर्त तीनाी पिाींचर पिभार अनतरर्त कायटभार ाणूून इतर अधिकाकारी
कमटचारी याींच्याकडर सोपवियात कलर कार , ार ाी खरर कार काय,

(३) असयास, मात्िपणू
ू ट अधिकाकारी/कमटचारी याींची पिर रर्त असयामळ
ु र तर ील ंासकीय
कामाींचा खोळीं बा झालरला असयानर ंासनाकडर अनरक तक्रारी प्रलींबबत कार त , ार ाी खरर कार
काय,
(४) असयास, अधिकाकारी/कमटचारी याींची रर्त असलरली पिर भरयाबाबत ंासन स्तरािरून
काय कायटिााी करली िा करयात यरत कार ,
(५) नसयास, विलींबाची कारणूर काय कार त ?

वि.स. ३११ (20)
श्री. चांद्रिाांत पाटील (०२-०५-२०१७) : (१) ाोय.
(२) ाोय.
(३) असर ननिंटनास कलर नााी. अनतरर्त पिभारातील अधिकाकारी / कमटचाऱ्याींकडून कामाची
ननगटती ाोत कार . त्यामळ
ु र ंासकीय कामाचा खोळीं बा झालरला नााी.
(४) रर्त पिर भरणूरची कायटिााी सुरु कार .
(५) प्रश्न उद््ाित नााी.

___________
अरबी समुद्रात छत्रपती शशवासी महारास याांचे आांतरराष्ट्रीय दसावचे स्मारि उभारण्याबाबत
(२६)

६६९०९ (१६-१२-२०१६).

(मुांबादे वी), श्री.सांग्राम

श्री.पथ्
ृ वीरास चर्व्हाण (िराड दषक्षण), श्री.अशमन पटे ल

ोपटे (भोर), प्रा.ववरें द्र सगताप (धामणगाव रे वे), श्री.िुणाल पाटील

(धुळे ग्रामीण), डॉ.सांतोर् टारफे (िळमनुरी), श्रीमती तनमवला गाववत (रगतपूरी), श्री.सांसय
परु ाम (आमगाव), श्री.गणपत गायिवाड (ियाण पव
ू )व , श्री.अतनल बाबर (खानापरू ) :

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

(१) अरबी समुद्रातील मंिस्मारक उभारयाच्या प्रकपाचा िाि राषट्रीय ाररत न्यायाधिकाकारणूात

िाखल करला असन
ू या प्रकरणूी ससिविविाता ाो्यात यरत असयाबाबत खल
ु ासा केंद्र ि राज्य
ंासनाकडर माार सप््ें बर, २०१६ मध्यर िा त्यािरयान मागवियात कला कार , ार खरर कार
काय,
(२) असयास, अरबी समुद्रात छत्रपती मंिासी माारास याींचर कींतरराषट्रीय िसाटचर स्मारक
उभारयासा क सुकाणूू सममती नरमलरली कार , ार ाी खरर कार काय,

(३) असयास, छत्रपती मंिासी माारास याींचर अरबी समद्र
ु ात भव्य स्मारक उभारयासींिभाटत
नरमयात कलरया सममतीनर सािर करलरला कराखडा किणू सींकपनरला राज्य सरकानर मींसुरी

विली असन
ू मुींबई माानगरपामलकरला मींसुरीसा क पा वियानींतर ३ मवान्याच्या अिाीत

ननणूटय िर याचर किर ं िर ऊनाी ६ मवान्यानींतर सुध्िा सिर प्रकरणूी माानगरपामलकरकडून
ननणूटय न वियाचर विनाींक १५ ऑ््ोबर, २०१६ रोसी ननिंटनास कलर कार , ार ाी खरर कार
काय,
(४)

असयास,

ंासनानर

माापामलकरकडून

स्मारकाच्या

कराखड्यास

मंिस्मारक उभारयाबाबत कोणूती कायटिााी करली िा करयात यरत कार ,

मींसूरी

ममळिून

(५) नसयास, विलींबाची कारणूर काय कार त ?
श्री. चांद्रिाांत पाटील (२०-०५-२०१७) : (१) मंिस्मारक प्रकपाबाबत राषट्रीय ाररत लिाि, पुणूर

यर र सप््ें बर, २०१६ मध्यर असट िाखल झालरला कार . सिर असाटतील मुद्याींच्या अनुषींगानर
राज्य ंासन तसरच केंद्र सरकार याींचर सींबींाीत प्रनतिािी याींनी त्याींचर प्रनतज्ञापत्र राषट्रीय ाररत
लिािापढ
ु र सािर करलरलर कार .
(२) ार खरर कार .
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(३) ि (४) सिर प्रकपाची ननवििा प्रतक्रया पूणूट झायानींतर प्रकपाचर सविस्तर कराखडर ार
माानगरपामलका /सक्षम प्राधिकाकरणू याींच्याकडर मान्यतरकरीता सािर करयात यरतील.
(५) प्रश्न उद््ाित नााी.

___________

िोरे गाव-शभमा-िेंदरू पाबळ रस्त्याची दरु वस् ा झायाबाबत
(२७)

६७३१३ (०५-०१-२०१७).

श्री.बाबुराव पाचणे (शशरुर) :

सन्माननीय साववसतनि

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

(१) पुणूर लसायातील मंरुर ताल्
ु यातील अनरक गािर िाडयािस्त्याींना सोडणूारा कोरर गाि-मभमा-

केंिरू पाबळ ाा रस्ता अत्यींत अरुीं ि असयानर ि या रस्त्यािर अनरक खडडर पडयानर
िाातूकीस ाोकािायक बनला कार, ार खरर कार काय,

(२) असयास, कोरर गाि मभमा,िढू यर ील ग्रामस् ाींनी विनाींक १९ ऑगस््, २०१६ रोसी मा.
पालकमींत्री, पुणूर याींना कोरर गाि-मभमा-केंिरू पाबळ रस्ता तातडीनर िरु
ु स्त करयाबाबत ि या
रस्त्यासा क केंद्रीय रस्तर ननाी माून ननाी ममळयाबाबत ननिरिन विलर कार , ार ाी खरर कार
काय,

(३) असयास,िढू बु यर ील छत्रपती सींभासी माारासाींची समााी स् ळ, केंिरू यर ील कान्ाूरास
माारास िर िस् ान, पाबळ यर ील पद्ममनी ससन िर िस् ान ि ऐनताामसक मस्तानीची कबर या
व काणूी सायासा क या रस्त्याचा िापर ाोत कार , ार ाी खरर कार काय,
(४) असयास, कोरर गाि-मभमा-केंिरू पाबळ ाा रस्ता तातडीनर िरु
ु स्त करयाबाबत ंासनानर
कोणूती कायटिााी करली िा करयात यरत कार ,

(५) नसयास, विलींबाची कारणूर काय कार त ?
श्री. चांद्रिाांत पाटील (२०-०५-२०१७) : (१) अींंत:

खरर कार . सिर रस्त्याच्या ाािपट्टीिरील

खड्डर भरुन िाातक
ू सरु ळीत चालू कार .
(२) ि (३) ाोय.

(४) ि (५) विषयाींतकत रस्त्याचर काम ननकष, मींसूरी ि ननाी उपलब्ातरच्या अाीन रााून ााती
घरयाचर ननयोसन कार .
___________
नवापूर (जस.नांदरू बार) ये ील रां गावली नदीवरील पुलाची दरु
ु स्ती िरण्याबाबत
(२८)

६७४०९ (१६-१२-२०१६).

श्री.डी.एस.अदहरे (साक्री), श्री.अस्लम शेख (मालाड पजश्चम),

श्री.अशमन पटे ल (मुांबादे वी), डॉ.सांतोर् टारफे (िळमनुरी), श्री.बाळासाहे ब ोरात (सांगमनेर),
श्री.िुणाल पाटील (धळ
ु े ग्रामीण), श्रीमती तनमवला गाववत (रगतपूरी) : सन्माननीय साववसतनि
बाांधिाम (साववसतनि उपक्रम वगळून) मांत्री पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) निापूर (लस.नींिरू बार) यर ील रीं गािली निीच्या मोठ्या पुलािर सास्त मो या प्रमाणूात

खड्डर पडलर असयानर ि कलरया परु ामळ
ु र या पल
ु िारील असलरला रािारीचा मागट ाोकािायक
झायानर असलरया सुन्या मागाटचा िापर करयामळ
ु र विनाींक ११ ऑगस््, २०१६ रोसी
एस.्ी.बस परु ात अडकली ाोती, ार खरर कार काय,
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(२) असयास, उ्त प्रकरणूाची ंासनानर चौकंी करली कार काय,
(३) असयास, चौकंीच्या अनुषग
ीं ालर नविन मोठ्या पुलािरील रस्त्याींची झालरली िरु िस् ा ि

पल
ु ािर पडलरलर खडडर िरु
ु स्ती करयाबाबत ंासनाकडून कोणूती कायटिााी करयात कली िा
करयात यरत कार ,

(४) नसयास, विलींबाची कारणूर काय कार त ?
श्री. चांद्रिाांत पाटील (०६-०६-२०१७) : (१), (२) ि (३) ार खरर कार .
राषट्रीय रासमागट क्र.६, फागणूर तर मााराषट्र – गस
ु रात मसमरपयंतचर लाींबीिरील

चौपिरीकरणूाचर काम भारतीय राषट्रीय रासमागट प्राधिकाकरणू याींचरमाफटत वि.०९/११/२०१६ रोसी

सुरु झालरलर कार . सियलस् तीत निापुर यर ील रीं गािली निीच्या पल
ु ािरील मो र खड्डर
भरयात कलर कार त. सियलस् तीत रस्त्याची अिस् ा िाातूकीस योनय कार, असर भारतीय
राषट्रीय रासमागट प्राधिकाकरणू, ाळ
ु र याींनी कळविलर कार .
(४) प्रश्न उद््ाित नााी.

___________

घोटी-त्र्यांबिेश्वर (जस.नाशशि) या रस्त्याचे िाम तनिृष्ट्
(२९)

६७९१५ (१६-१२-२०१६).

दसावचे झायाबाबत

श्रीमती तनमवला गाववत (रगतपरू ी) :

सन्माननीय साववसतनि

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

(१) नामंक लसायात िाकी ारणूामध्यर घो्ी-त्र्यींबकरश्िर ाा रस्ता गरयानर निीन पयाटयी
रस्ता तीन िषाटपूिीच बनवियात कया असून रस्त्याचर काम ननकृष् िसाटचर झालर असयानर

रस्त्यािर मो -मो र खड्डर पडलर असयाचर माार सल
ु ,स २०१६ मध्यर िा त्यािरयान ननिंटनास
कलर कार , ार खरर कार काय,

(२) असयास, याप्रकरणूी ंासनानर चौकंी करली कार काय,
(३) असयास, चौकंीच्या अनष
ु ींगानर सिर रस्त्याची िरु
ु स्ती करुन ननकृष् िसाटचर काम
करयाऱ्या

र करिाराींिर ंासनानर कोणूती कारिाई करली िा करयात यरत कार ,

(४) नसयास, विलींबाची कारणूर काय कार त ?
श्री. चांद्रिाांत पाटील (०८-०५-२०१७) : (१) ार खरर नााी.
प्रश्नााीन रस्त्याच्या एकूणू लाींबीपसकी िाकी ारणूाच्या बुडीत क्षरत्रालगतच्या ५.४०

तकमी लाींबीचा रस्ता सलसींपिा विभागाच्या अधिकापत्याखाली ाोता. विनाींक ९.१.२०१७ रोसी
रस्ता सा
ु ारणूरच्या कामाींसा क किश्यक ननाी उपलब्ा करून िर याच्या ंतीिर सािटसननक
बाींाकाम विभागाकडर ास्ताींतरीत करयात कला कार.

म्तरिारास कायाटरींभ किर ं िर यात

कलर कार त. काम प्रगतीप ािर कार . सलसींपिा विभागाकडून ननाी प्राप्त ाोईल त्याप्रमाणूर
काम पूणूट करयाचर ननयोसन कार.

(२), (३) ि (४) प्रश्न उद््ाित नााी.

___________

वि.स. ३११ (23)
सोलापूर-नागपूर या राष्ट्रीय महामागावसा क सांपादीत िरण्यात येणाऱया समीनीचा मोबदला
शेतिऱयाांना चालू बासारभावाने दे ण्याबाबत

(३०)

६७९४६ (१६-१२-२०१६).

श्रीमती अशमता चर्व्हाण (भोिर), श्री.डी.पी.सावांत (नाांदेड

उत्तर), श्री.अस्लम शेख (मालाड पजश्चम), डॉ.सांतोर् टारफे (िळमनरु ी), प्रा.वर्ाव गायिवाड
(धारावी) :

सन्माननीय महसूल मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) सोलापूर-नागपूर ाा राषट्रीय माामागट नाींिरड लस्यातील अााटपूर िळणूरस्ता ारुन ाोणूार
असयानर या रस्त्याच्या मध्यभागातून िोन्ाी बासूींनी १०० फू् ंरतकऱ्याींची समीन सींपािीत
करली साणूार असयाचर माार ऑगस््, २०१६ मध्यर िा त्यािरयान ननिंटनास कलर कार , ार
खरर कार काय,
(२) असयास, याप्रकरणूी ंासनानर चौकंी करली कार काय,
(३) असयास, चौकंीच्या अनुषग
ीं ानर रस्त्यामुळर सींपािीत ाोणूाऱ्या समीनीमुळर बाधिकात ाोणूाऱ्या
ंरतकऱ्याींना त्याींच्या सममनीचा मोबिला चालू बासारभािानर िर याबाबत ंासनानर कोणूती
कायटिााी करली िा करयात यरत कार ,

(४) नसयास, विलींबाची कारणूर काय कार त ?
श्री. चांद्रिाांत पाटील (०२-०६-२०१७) : (१) ाोय.
(२) भस
ू ींपािनाची प्रतक्रया सरू
ु कार.

(३) भुमी सींपािन अधिकाननयम २०१३ माील तरतुिीनुसार कायटिााी करयात यरत कार.

(४) भूसींपािनाची प्रतक्रया मुितीत पूणूट करून मािरसा िा्पाची कायटिााी करयात यरत कार .
___________

मालेगाव (जस.वाशशम) तालुक्यातील िाटे पुणाव नदीवरील पुलाची झालेली दरु वस् ा
(३१)

६८०६२ (१६-१२-२०१६).

श्री.अस्लम

शेख

(िळमनुरी) :

(मालाड

श्री.अशमत झनि (ररसोड), श्री.अशमन पटे ल (मुांबादे वी),

पजश्चम),

श्री.बाळासाहे ब

ोरात

(सांगमनेर),

डॉ.सांतोर्

टारफे

सन्माननीय साववसतनि बाांधिाम (साववसतनि उपक्रम वगळून) मांत्री पुढील

गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) मालरगाि (लस.िामंम) तालु्यातील सऊळका रर िर यर ील का्र पुणूाट निीिरील पुलाची

िरु िस् ा झाली असन
ू पुलाच्या बासूला असलरलर क डर अनरक व काणूी तु्लरलर असयानर
पुलािरुन साताना िाानाारकाींना मो या प्रमाणूात खड्डयातून सािर लागत असन
ू अपघात
ाोयाची ं्यता ननमाटणू झायाचर माार ऑगस््, २०१६ मध्यर िा त्यािरयान ननिंटनास कलर
कार , ार खरर कार काय,
(२) असयास, याबाबत ंासनानर चौकंी करली कार काय,
(३) असयास, चौकंीच्या अनुषग
ीं ानर या पुलाचर रुीं िीकरणू करुन पुलाची िरु
ु स्ती करयाबाबत
ंासनानर कोणूती कायटिााी करली िा करयात यरत कार ,
(४) नसयास, विलींबाची कारणूर काय कार त ?

वि.स. ३११ (24)
श्री. चांद्रिाांत पाटील (२८-०४-२०१७) : (१) ाोय, ार अींंत: खरर कार .
सिर पुलाच्या एका गाळयामाील क ड्याचा कााी भाग िाानाची ाडक लागयामुळर

नािरु
ु स्त झाला ाोता. त्याची िरु
ु स्ती करली कार . पल
ु ाचर सींरचणूात्मक तपासणूी करयात कलर
कार .

सद्य:लस् तीत पुल िाातुकीस सुलस् तीत कार .

(२) (३) ि (४) प्रश्न उद््ाित नााी.

___________

गगनबावडा ते ववसयदग
ु व (जस.शसांधद
ु ग
ू )व या राज्य मागव
क्रमाांि १७७ ची झालेली दरु वस् ा

(३२)

६९५२२ (१६-१२-२०१६).

श्री.वैभव नाईि (िुडाळ) :

सन्माननीय साववसतनि

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

(१) गगनबािडा तर विसयिग
ु ट (लस.मसींाुिग
ू )ट या राज्य मागट क्रमाींक १७७ ची अत्यींत िरु िस् ा
झालरली असयाबाबत तसरच राज्य माामागाटिर उसव्या बासूला ३१२१२ मी लाींबीची रस्त्याींच्या
मध्यापासन
ू ९ मी्र अींतरािर ्ाकयात कलरया ऑप््ीकल फायबर करबल मर.ररलायन्स
सीओ

इन्फोकॉम

मल.

मुींबई

याींनी

्ाकली

असयाबाबतच्या

प्रश्नाला

उत्त्तर

िर ताना

मा.साींिस
ट ननक बाींाकाम मींत्री माोियाींनी सिर करबल सागा असताना रस्त्याच्या साईडप््ी
िरुन ९ मी च्या कत ्ाकली असयास सींबधिकात कननष

अमभयींता याींना सबाबिार ारुन

त्याींच्यािर कारिाई करयाचर ि रस्ता नािरु
ु स्त झायास कींपनीकडून अनामत र्कम रुपयर

३७ लक्ष ार सिरच्या रस्त्यािर खचट करयात यरतील असर कश्िासन अ स
ट ींकपीय अधिकािरंनात
सभागा
ृ ात विलर ाोतर, ार खरर कार काय,

(२) असयास, मर. ररलायन्स सीओ इन्फोकॉम मल. मुींबई याींच्याकडून अनामत र्कम रुपयर
३७ लक्ष माार डडसरबर, २०१५ ला खचट करयाचर मााीती नुकतीच माार सप््ें बर,२०१६ मध्यर िा
त्यािरयान मागविलरया मावातीच्या अधिकाकारात ननिंटनास कली कार , ार खरर कार काय,

(३) असयास, मा.सािटसननक बाींाकाम मींत्री माोियाींना चतु कची मााीती िर िन
सींबधिकात
ू
अधिकाकारी याींनी मींत्री माोियाींची विंाभूल करली कार , ार ाी खरर कार काय,
(४) असयास, उ्त प्रकरणूी ंासनानर चौकंी करली कार काय,

(५) असयास, चौकंीच्या अनुषग
ीं ानर खो्ी मावाती िर णूाऱ्या अधिकाकाऱ्याींिर ि िोषी कींपनीिर
ंासन स्तरािर काय कायटिााी करली िा करयात यरत कार ,
(६) नसयास, विलींबाची कारणूर काय कार त ?
श्री. चांद्रिाांत पाटील (०४-०५-२०१७) : (१) ाोय, ार अींंत: खरर कार .
मा.मींत्री माोियाींनी माार माचट २०१६ च्या अधिकािरंनामध्यर विाानसभा ताराींतकत प्रश्न
क्र.४०८६० ला उत्तर िर ताना”, रस्त्याच्या मध्यापासून १५ मी.अींतरािर करबल ्ाकणूरचर ननयम

असन
ू ाी कााी व काणूी अमलकडर ्ाकया गरया असतील, साईडपट्टीिर ्ाकया असतील तर

तर ील डरप्यु्ी इींलसननअर ज्याच्या अींतगटत ार काम चालतर तोच त्याला सबाबिार किणू
त्याच्यािर न्की कारिाई करली साईल”, असर कश्िासन विलर कार.

वि.स. ३११ (25)
(२) ार खरर नााी.
(३) प्रश्न उद््ाित नााी.
(४) प्रश्न उद््ाित नााी.
(५) प्रश्न उद््ाित नााी.
(६) प्रश्न उद््ाित नााी.
___________
डहाणू ते बोडी (जस.पालघर) रस्त्यापयांतच्या सशमनीची धप
ू होऊन रस्त्याच्या बासस
ू असलेली
सुरूची झाडे नष्ट्ट होत असयाबाबत

(३३)

६९९०६

(१६-१२-२०१६).

श्री.ववलास

तरे

(बोईसर),

श्री.दहतेंद्र

ािूर

(वसई) :

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

(१) डााणूू तर बोडी (लस.पालघर) रस्त्यापयंतच्या सममनीची ाप
ू ाोत असन
ू रस्त्याच्या बासल
ू ा
लािलरली सुरूची झाडर समुद्राच्या ला्ाींमळ
ु र नष् ाोत असयाचर ननिंटनास यरिूनाी याप्रकरणूी
सािटसननक बाींाकाम विभागाचर अधिकाकारी साणूीिपूिक
ट िल
ट करीत कार , ार खरर कार काय,
ु क्ष

(२) असयास, सिर भागातील ग्रामस् , मलच्छमार ि िाातूकिाराींना सीि ाो्यात घालून
यर-सा करािी लागत कार , ार ाी खरर कार काय,

(३) असयास, याप्रकरणूी ंासनानर चौकंी करली कार काय,
(४) असयास, चौकंीच्या अनुषग
ीं ानर ंासनानर कोणूती कायटिााी करली िा करयात यरत कार ,
(५) नसयास, विलींबाची कारणूर काय कार त ?

श्री. चांद्रिाांत पाटील (०३-०३-२०१७) : (१) ार खरर नााी.
(२) ार खरर नााी.
(३) प्रश्न उद््ाित नााी.
(४) प्रश्न उद््ाित नााी.
(५) प्रश्न उद््ाित नााी.
___________
िोहापूर-साांगली रस्त्याच्या चौपदरीिरणाचे िाम
(३४)

७००८९ (१६-१२-२०१६).

ाांबववयाबाबत

श्री.धनसांय (सुधीर) गाडगीळ (साांगली) :

सन्माननीय

साववसतनि बाांधिाम (साववसतनि उपक्रम) मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१) कोाापूर-साींगली या रस्त्याच्या चौपिरीकरणूाचर काम

ाींबवियात कलर कार , ार खरर कार

काय,

(२) असयास, सद्यलस् तीत या रस्त्याचर काम तकती प्रमाणूात पूणूट झालर कार तसरच अपूणूट
काम प्रलींबबत राायाची सिटसााारणू कारणूर काय कार त,

वि.स. ३११ (26)
(३) असयास, सिरचा रस्ता राषट्रीय प्रााीकरणूाकडर िगट करयात कला कार , ार ाी खरर कार
काय,
(४) असयास,

ंासनानर

एक

कालबद्ध

कायटक्रम

कखन
ू

उिटररत

रस्त्याचर

काम

करयाबाबत कोणूती कायटिााी करली िा करयात यरत कार ,

पणू
ू ट

(५) नसयास, विलींबाची कारणूर काय कार त ?
श्री. एिना

शशांदे (०८-०३-२०१७) : (१) ार खरर नााी.

(२) रस्त्याचर काम
काम प्रगतीत कार .

ाींबविणूरत कलरलर नााी, सद्यलस् तीत रस्त्याचर ५९ ््कर पणू
ू ट झालर असन
ू

(३) सिरचा रस्ता राषट्रीय प्राधिकाकरणूाकडर िगट करयात कलरला नााी, मात्र सिरचा रस्ता
राषट्रीय माामागट घोवषत झाला असयानर प्राधिकाकरणूाकडर िगट करयाच्या अनुषींगानर कायटिााी
सरू
ु कार .

(४) ंासन ननणूटय क्र. खाक्षरस-२००९/ प्र .क्र.१/रस्तर-९-अ, वि.२५.१०.२०१६ अन्ियर

या प्रकपाचर

कतापयंत झालरया कामाच्या तकीं मतीची पररगणूना करणूरसा क सममती स् ापन करयात कली
कार . त्यानुसार प्रकपाचर मूयाींकन करयात कलर कार.

(५) प्रकपाच्या कतापयंत झालरया कामाच्या तकमतीच्या पररगणूनरबाबतचा अािाल प्राप्त
झाला असन
ू , करारनायातील Financial Bid Vol.III माील पान क्र.१० िरील Bill of
Quantities (BOQ) प्रमाणूर तकीं मत काढयाची कायटिााी सुरू कार.
___________

बल
ु डाणा शहरातील िमवचाऱयाांच्या शासिीय तनवास स् ानाची दरु वस् ा झायाबाबत
(३५)

७०२३५ (१६-१२-२०१६).

श्री.हर्ववधवन सपिाळ (बुलढाणा) :

सन्माननीय साववसतनि

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

(१) बुलडाणूा ंारातील अनरक कमटचारी याींच्या ंासतकय ननिास स् ानाची िरु िस् ा झाली

असून ननिासस् ानर पािसाळयात गळणूर, वपयाच्या पायाची असुविाा, नािरु
ु स्त िरिासा-

िखड्या ई. समस्याींनी ग्रासलर असयाची बाब माार , सप््ें बर २०१६ मध्यर िा त्यािरयान
ननिंटनास कलर कार , ार खरर कार काय,
(२) असयास, उ्त प्रकरणूी ंासनानर चौकंी करली कार काय,
(३) असयास, चौकंीच्या अनष
ु ींगानर कमटचाऱ्याींच्या ंासकीय ननिास स् ानाींची िरु
ु स्ती
करयाच्या ष्ष्ीनर ंासनानर कोणूती कायटिााी करली िा करयात यरत कार,
(४) नसयास, विलींबाची कारणूर काय ?
श्री. चांद्रिाांत पाटील (०४-०३-२०१७) : (१) ार अींंत: खरर कार.
(२), (३) ि (४) ंासकीय कमटचाऱ्याींची ननिासस् ानर िरू
ु स्त करयासा क विविा इमारत
िरू
ु स्ती कायटक्रमामाून ननाीच्या उपलब्ातरनुसार प्रााान्यक्रमानस
ु ार ननिासस् ान िरू
ु स्ती

कायटक्रम मींसरू करयात कलरला कार ि त्यानस
ु ार ननिासस् ानाची िरू
ु स्ती करयाचर काम
प्रगतीप ािर कार .

___________

वि.स. ३११ (27)
मुांबई आणण नवी मुांबईला सोडणारा पदहला (सुना) पुल खचयाबाबत
(३६)

७०४४८ (१६-१२-२०१६).

श्री.शामराव ऊफव बाळासाहे ब पाटील (िराड उत्तर) :

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

(१) मुींबई किणू निी मुींबईला सोडणूारा पवाला (सुना) पुल माार ऑगस््, २०१६ रोसी िा
त्यािरयान खचला असयाचर ननिंटनास कलर कार , ार खरर कार काय,

(२) असयास, या पुलाची ंासनातफे पााणूी करयात कली कार काय,

(३) असयास, या पल
ु ाच्या पााणूीनींतर निीन पल
ु बाींायाबाबत ंासनानर कोणूती कायटिााी
करली िा करयात यरत कार ,

(४) नसयास, विलींबाची कारणूर काय कार त ?
श्री. एिना
पुलािरील

शशांदे (२७-०२-२०१७) : (१) ि (२) ार खरर नााी.

प्रश्नााीन पल
ु क्षतीग्रस्त झायानर खबरिारीचा उपाय ाणून
ू
िाातुक

बींि

करयात

कली

ाोती.

क्षतीग्रस्त

वि.१४.८.२०१६

भागाची

डागडुसी

पासन
ू

करून

वि.२२.१२.२०१६ पासून प्रश्नााीन पुलािरील िाातूक पुन्ाा सुरू करयात कली कार .

(३) प्रश्नााीन सुना पूल पाडून निीन पूल बाींायाबाबत कोणूतााी प्रस्ताि सद्य:लस् तीत
विभागाच्या विचारााीन नााी.
(४) प्रश्न उद््ाित नााी.
___________
सुन्या मोढयातील गोदावरी नदीवरील (जस. नाांदेड) पूलाांची दरु
ु स्ती िरण्याबाबत
(३७)

७०६२४ (१६-१२-२०१६).

श्री.हे मांत पाटील (नाांदेड दषक्षण) :

सन्माननीय साववसतनि

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

(१) सुन्या मोढयातील गोिािरी निीिरील (लस. नाींिरड) पूलाच्या िरु
ु स्ती कामाचर उद्घा्न
ाोऊन िोन मवानर झालर तरी अद्याप कामास सुरुिात करयात कली नााी, ार खरर कार काय,
(२) असयास, या िरु
ु स्तीच्या कामास सुरुिात न करयाची कारणूर काय कार त,
(३) असयास, याबाबत ंासनानर चौकंी करली कार काय,

(४) असयास, चौकंीच्या अनष
ु ींगानर िरु
ु स्तीच्या कामास तातडीनर सुरुिात करयाबाबत
ंासनानर कोणूती कायटिााी करली िा करयात यरत कार ,
(५) नसयास, विलींबाची कारणूर काय कार त ?
श्री. चांद्रिाांत पाटील (२८-०२-२०१७) : (१) ार खरर नााी.
(२), (३) ि (४) प्रश्नााीन पुलाचर िरू
ु स्तीचर काम विाीत मुितीपूिी पूणूट करयात यरऊन पल
ू
िाातुकीसा क खल
ु ा करयात कला कार.
(५) प्रश्न उद््ाित नााी.

___________

वि.स. ३११ (28)
नाांदेड जस्यातील प्रमुख राज्यमागव क्रमाांि १० या रस्त्याचे िाम अपूणव असयाबाबत
(३८)

७०६४६ (१६-१२-२०१६).

श्री.प्रदीप नाईि (किनवट), श्री.जसतेंद्र आर्व्हाड (मांरस्
ु ा िळवा),

श्री.पाांडुरां ग बरोरा (शहापूर), श्री.वैभव वपचड (अिोले) :

सन्माननीय साववसतनि बाांधिाम

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

(१) नाींिरड लस्यातील सारखणूी-माींडिी-वपींपळगाींि तर राज्यसीमा ि इस्लापूर-तकनि्-घो्ीकींबाडी-वपींपळगाींि तर राज्यसीमा प्रमुख राज्यमागट क्रमाींक १० या रस्त्यािर पूराानी अींतगटत

नत
ु नीकरणूाचर काम मींसरू असन
ू अडीच िषाटचा कालािाी लो्ून माार ऑ््ोबर, २०१६ अखरर
पयंत काम पूणूट करयात कलर नााी, ार खरर कार काय,

(२) असयास, याप्रकरणूी ंासनानर चौकंी करली कार काय,
(३) असयास, चौकंीच्या अनुषग
ीं ानर सिर रस्त्याचर काम तातडीनर पूणूट करयाबाबत ंासनानर
कोणूती कायटिााी करली िा करयात यरत कार ,

(४) नसयास, विलींबाची कारणूर काय कार त ?
श्री. चांद्रिाांत पाटील (२८-०२-२०१७) : (१) ाोय. अींंत: खरर कार.
(२) ि (३) पूराानी ग्-ई कायटक्रमाींतगटत प्रश्नााीन रस्त्यािर ७ कामर मींसूर कार त. त्यापसकी ६
कामर पणू
ू ट झाली असन
ू एक काम प्रगतीप ािर कार . तर ३१.१.२०१७ रोसी पणू
ू ट करयाचर
ननयोसन कार .

(४) प्रश्न उद््ाित नााी.

___________

भस
ु ावळ ते आमोदा (ता.यावल, जस.सळगाांव) रामा-४४ या रस्त्याच्या झालेया दरु वस् ेबाबत
(३९)

७०९८१ (१६-१२-२०१६).

श्री.हरीभाऊ सावळे (रावेर) :

सन्माननीय साववसतनि

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

(१) भस
ू ािळ तर कमोिा (ता.यािल, लस.सळगाींि) रामा-४४ ाा रस्ता िाातक
ु ीस अत्यींत
ाोकािायक झालरला कार , ार खरर कार काय,

(२) असयास, ंासनानर याबाबत चौकंी करली कार काय,
(३) असयास, चौकंीच्या अनष
ु ींगानर सिर रस्ता िरु
ु स्त करयासा क ंासनानर कोणूती
कायटिााी करली िा करयात यरत कार ,

(४) नसयास, विलींबाची करणूर काय कार ?
श्री. चांद्रिाांत पाटील (२३-०२-२०१७) : (१) ार खरर नााी.
(२) ि (३) प्रश्नाींतकत रस्ता रामा.४४ असून लाींबी ४४ तकमी कार . ाा रस्ता गुसरात ि
मध्यप्रिर ंातन
ू यरणूाऱ्या रस्त्याींना सोडणूारा कार . या रस्त्यािरून अिसड िाानाींची िाातक
ू
मो या प्रमाणूािर ाोत असतर. रस्ता कााी व काणूी क्षनतग्रस्त झाला ाोता. रस्त्याच्या डाींबरी

पषृ भागािरील खड्डर भरयाचर काम करयात कलर कार . सद्य:लस् तीत रस्ता िाातक
ु ीस
सुलस् तीत कार.

(४) प्रश्न उद््ाित नााी.

___________

वि.स. ३११ (29)
शभिनगाव-पाल-सावदा-वपांपरूड रामा- ४५ (भाग-पाल ते रावेर फाटा)
या रस्त्याच्या झालेया दरु वस् ेबाबत
(४०)

७०९८४ (१६-१२-२०१६).

श्री.हरीभाऊ सावळे (रावेर) :

सन्माननीय साववसतनि

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

(१) मभकनगाि-पाल-साििा-वपींपरूड रामा- ४५ (भाग-पाल तर रािरर फा्ा) ाा रस्ता िाातुकीस
अत्यींत ाोकािायक झालरला कार , ार खरर कार काय,

(२) असयास, याप्रकरणूी ंासनानर चौकंी करली कार काय,
(३) असयास, चौकंीच्या अनष
ीं ानर सिरचा रस्ता िरु
ु ग
ु स्त करयासा क ंासनानर कोणूती
कायटिााी करली िा करयात यरत कार ,

(४) नसयास, विलींबाची करणूर काय कार त ?
श्री. चांद्रिाांत पाटील (२८-०२-२०१७) : (१) नााी.
रस्त्याच्या डाींबरी पषृ भागािर पडलरलर खड्डर डाींबर ममश्रीत खडीनर भरयात कलर

कार त. रस्त्यािरून िाातूक सुरळीत सुरू कार .

(२), (३) प्रश्नााीन रस्त्यािर रािरर फा्ा तर पाल रामा क्र.१८९ माील तकमी ३५/०० तर ४०/००
या लाींबीत डाींबरी नूतनीकरणू ि मसबूतीकरणूाचर काम सन २०१२-१३ मध्यर पूणूट करयात कलर
कार .

सिर रस्ता सुाारयाचर काम मींसूर करयात कलर कार. कामाचर सविस्तर प्रकप

अािाल तयार करयासा क सलागार नरमणूूकीची प्रक्रीया प्रगतीप ािर कार .
(४) प्रश्न उद््ाित नााी.

___________
मौसे बलगुसर (ता.जस.बीड) ये ील शेतिऱयाांच्या समीनीस अप मावेसा मांसूर िेयाबाबत
(४१)

७१०६२ (१६-१२-२०१६).

डॉ.सुरेश (भाऊ) खाडे (शमरस) :

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) अामिनगर-बीड-परळी िससना

सन्माननीय महसूल मांत्री

या नविन रर िर मागाटसा क सींपािीत करलरया मौसर बलगुसर

(ता.लस.बीड) यर ील सव्ाे नीं.८४ ि ८७ या समीनीला १०५ रुपयर प्रती चौ. प्रमाणूर ि सव्ाे नीं.८२,
८९, ९२, १००, १०१, १०२, १०३ या लगतच्या समीनीना १८०० रुपयर प्रती चौ. मी्र असा
मािरसा लसााधिकाकारी बीड याींनी मींसूर करयानर सव्ाे नीं.८४ ि ८७ या

सममन मालकाींचर

नुकसान ाोऊन त्याींच्यािर अन्याय झायाबाबतची तक्रार विवात मुितीत विनाींक १/१२/२०१५

रोसी लसााधिकाकारी बीड ि विनाींक १४/७/२०१६ रोसी .विभागीय कय्
ु त, औरीं गाबाि याींच्याकडर
करली कार , ार खरर कार काय,

(२) असयास, उ्त प्रकरणूी लसााधिकाकारी, बीड ि विभागीय कयु्त याींनी चौकंी करली
कार काय,

वि.स. ३११ (30)
(३) असयास, सिर चौकंीच्या अनुषींगानर सव्ाे नीं.८४ ि ८७ या

सममन मालकाींना प्रनत चौ.

रुपयर १८०० प्रमाणूर मािरसा िर यासींिभाटत ंासनानर कोणूती कायटिााी करली िा करयात यरत
कार ,
(४) नसयास, विलींबाची कारणूर काय कार त ?
श्री. चांद्रिाांत पाटील (०८-०३-२०१७) : (१) ार खरर कार .
(२) ाोय.
(३) असटिाराच्या मागणूी प्रमाणूर िर िर याकररता ननिाडयामध्यर भम
ू ी सींपािन पन
ु िटसन ि
पुनस्
ट ापना करताना िासिी भरपाई ममळयाचा पारिंटकतरचा
कलम-३३ नुसार िरू
ु स्ती

ा्क अधिकाननयम, २०१३ चर

करणूर किश्यक कार . त्यानुसार लसााधिकाकाऱ्यास, कोणूत्यााी

िरळी,परीं तु ननिाड्याच्या तारखरपासन
ू साा मवान्यापरक्षा नींतरच्या नसरल अंा कालािाीत तकीं िा

सरव्ाा या अधिकाननयमाच्या तरति
ु ीींन्ियर त्यानर कलम ६४ खालील प्राधिकाकाऱ्याकडर ननिे ं करणूर
किश्यक असरल तरव्ाा, असा ननिे ं करयापूविट, कोणूत्यााी ननिाड्याींमाील लरखन विषयक

तकीं िा अींकगिणूतीय स्िरूपाच्या चुका तकीं िा एकतर, त्याच्या स्ित:च्या प्रस्तािािरून तकीं िा
वातसींबींधिकात व्यल्तनर तकीं िा स् ाननक प्राधिकाकरणूानर करलरया असाटिरून त्यात विसून कलरया
िोषाींची, किर ंाद्िारर िरू
ु स्ती करता यरईल. तसरच कलम ६४ नुसार ज्याींनी ननिाडा स्िीकारला
नााी. अंा व्य्तीला लसााधिकाकारी याींच्याकडर लरखी असट करून या बाबत लसााधिकाकारी याींनी

ननिाड्यासा क प्रााीकरणूाकडर ननिे ंीत करािी अंी मागणूी करता यरईल. मग तीचा कक्षरप
सममनीच्या मापना सींबींाी अ िा भरपाईच्या र्कमर सींबा
ीं ी असो अंी तरतुि कार . त्यानस
ु ार
सींबींधिकात वातसींबींधिकातानी कायटिााी करणूर किश्यक कार .
(४) प्रश्न उद््ाित नााी.
___________
अमरावती (राष्ट्रीय महामागव क्र. ६ बायपास) या रस्त्यावर िोणत्याही
प्रिारे सांरक्षनात्मि उपाययोसना नसयाबाबत

(४२)

७१२५२ (१६-१२-२०१६).

श्री.ओमप्रिाश ऊफव बच्चू िडू (अचलपरू ), श्री.शशरीर्दादा

चौधरी (अमळनेर), श्री.ववनायिराव साधव-पाटील (अहमदपूर), डॉ.अतनल बोंडे (मोशी) :

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

(१) अमरािती (राषट्रीय माामागट क्र. ६ बायपास) रस्त्यािर कतापयंत माार सप््ें बर, २०१६
पासन
ू अनरक मक
ु ी सनािरर ४ चाकी िाानाच्या ाडकरमळ
ु र मत्ृ यम
ू ख
ु ी पडली कार त, ार खरर कार
काय,

(२) असयास, कय. कर. बी. या कींपनीनर या राषट्रीय माामागाटिर कोणूत्यााी प्रकारर
सींरक्षनात्मक उपाययोसना न करता ्ोल िसल
ु ी कररत कार , ार ाी खरर कार काय ,
(३) असयास, याप्रकरणूी ंासनानर चौकंी करली कार काय,

वि.स. ३११ (31)
(४) असयास, चौकंीच्या अनुषग
ीं ानर कय. कर. बी. या कींपनीिर ंासनानर कोणूती कारिाई
करली िा करयात यरत कार ,

(५) नसयास, विलींबाची कारणूर काय कार त ?
श्री. चांद्रिाांत पाटील (०१-०४-२०१७) : (१) ार अींंत: खरर कार.
रस्त्यािर मुकी सनािरर मत्ृ यम
ू ुखी पडतात ि त्यामध्यर कुत्र्याींचा मुख्यत: समािरं

असतो. परीं तु यामध्यर गायी ांी यासारखर प्राणूी मरणू पाियाची तक्रार प्राप्त नााी.
(२) ार खरर नााी.

या बायपासिर िाानाींसा क ४ भुयारीमागट ि पािचाऱ्याींसा क २ भुयारी मागट सुरक्षरच्या

ष्ष्ीनर बाींायात कलर कार त.
(३) प्रश्न उद््ाित नााी.
(४) प्रश्न उद््ाित नााी.
(५) प्रश्न उद््ाित नााी.

___________

मांगळवेढा (जस.सोलापूर) तालुक्यातील लक्ष्मी ददहवाडी ते गुांसेगाव या
रस्त्याची झालेली दरु वस् ा

(४३)

७१३७० (१६-१२-२०१६).

श्री.भारत भालिे (पांढरपरू ) :

सन्माननीय साववसतनि

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

(१) मींगळिरढा (लस.सोलापूर) ताल्
र ाि या रस्त्याची िरु िस् ा
ु यातील लक्ष्मी िवािाडी तर गुींसग
झाली असून नागरीकाींची गसरसोय ाोत असयाचर माार सप््ें बर, २०१६ मध्यर िा त्यािरयान
ननिंटनास कलर कार , ार खरर कार काय,

(२) असयास, या रस्त्यािर का्र री झड
ु पर िाढली असून ाी का्र री झड
ु पर रस्त्यािर कली
असयामळ
ु र यर र प्रिास करीत असताना त्रास सान करािा लागत कार , ार ाी खरर कार काय,

(३) असयास, या रस्त्याची िरु
ु स्ती ि रस्त्याच्या बासूला िाढलरली का्र री झड
ु पर काढयाबाबत
ंासनानर कोणूती कायटिााी करली कार िा करयात यरत कार ,
(४) नसयास, विलींबाची कारणूर काय कार त ?
श्री. चांद्रिाांत पाटील (२७-०२-२०१७) : (१) अींंत: खरर कार .
(२) अींंत: खरर कार.
(३) ि (४) रस्त्याच्या डाींबरी पषृ भागािर कााी प्रमाणूात खड्डर पडलर ाोतर.

सिर खड्डर डाींबर

ममधिकश्रत, खडीनर भरयाचर काम ााती घरयात कलर कार . रस्त्याच्या लगत िाढलरली का्र री
झड
ु पर काढयाचर काम ााती घरयात कलर कार . काम लिकरच पूणूट करयाचर ननयोसन कार.

रस्त्याच्या कााी लाींबीत सुाारणूा, मसबूतीकरणू, डाींबरीकरणू करयाचर कामर करणूर

किश्यक कार . ाी कामर मींसूरी ननाी ननकष ि प्रााान्यक्रमानस
ु ार ााती घरयाचर ननयोसन
कार .

___________

वि.स. ३११ (32)
माळशशरस (जस.सोलापूर) तालुक्यातील नातेपुत-े ददहगाव या रस्त्याची दरु वस् ा झायाबाबत
(४४)

७१३७७ (१६-१२-२०१६).

श्री.भारत भालिे (पांढरपूर) :

सन्माननीय साववसतनि

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

(१) माळमंरस (लस.सोलापूर) ताल्
ु यातील नातरपुत-र िवागाि या रस्त्याची िरु िस् ा झाली असून
नागरीकाींची गसरसोय ाोत असयाचर माार ऑ््ोबर, २०१६ मध्यर िा त्यािरयान ननिंटनास
कलर कार , ार खरर कार काय,
(२) असयास, सिर रस्त्याची त्िरीत िरु
ु स्ती करयाबाबत ंासनानर कोणूती कायटिााी करली
िा करयात यरत कार ,

(३) नसयास, विलींबाची कारणूर काय कार त ?
श्री. चांद्रिाांत पाटील (२७-०२-२०१७) : (१) नााी.
प्रश्नाींतकत रस्ता ाा डाळस कळस िालचींिनगर नातरपुतर मंींगणूापूर िवािडी कराड या

रा.मा.१२४ चा भाग कार. रस्त्याची नातरपत
ु र तर िवागाि या िरयानची लाींबी २५.१०० तक.मी
कार . या भागातील रस्त्याच्या डाींबरी पषृ भागािर पािसाळयात कााी प्रमाणूात खड्डर पडलर

ाोतर. सिर खड्डर डाींबर ममधिकश्रत खडीनर भरयात कलर कार त. रस्त्यािरुन िाातूक सुरळीत सुरु
कार .

(२) या प्रश्नाींतकत लाींबीतील रस्त्याच्या कााी भागात मसबत
ू ीकरणू ि डाींबरीकरणू करयाचर

काम करणूर किश्यक कार. या लाींबीतील काम मींसूरी ननाी, ननकष ि प्रााान्यक्रमानुसार ााती
घरयाचर ननयोलसत कार.

(३) प्रश्न उद््ाित नााी.
___________
सुयाव नदीवरील (ता.डहाण,ू जस.पालघर) िासा पूलाची दरु वस् ा झायाबाबत
(४५)

७१३८० (१६-१२-२०१६).

श्री.षक्षतीस

ािूर (नालासोपारा), श्री.दहतेंद्र

ािूर (वसई) :

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

(१) सय
ु ाट निीिरील (ता.डााणू,ू लस.पालघर) कासा पल
ू डााणूू सव्ाार-विक्रमगड याींना सोडणूारा

मुख्यरासमागाटिरील मात्िाचा पल
कार , सिराू पुलाची िरु
ु
ु स्ती अभािी मोठ्या प्रमाणूात
िरु िस् ा झाली असून सिराू पुलाला सींरक्षणू क डर ि प विव्याींची योनय सोय नसयानर या
पुलाची मुित सींपली कार, ार खरर कार काय,

(२) असयास, याप्रकरणूी ंासनानर चौकंी करली कार काय,
(३) असयास, चौकंीच्या अनुषग
ीं ानर पुलाची तातडीनर िरु
ु स्ती करयाबाबत ंासनानर कोणूती
कायटिााी करली िा करयात यरत कार ,

(४) नसयास, विलींबाची कारणूर काय कार त ?

वि.स. ३११ (33)
श्री. चांद्रिाांत पाटील (०१-०६-२०१७) : (१) प्रश्नाींकीत सुन्या पूलाला समाींतर निीन पयाटयी पूल

बाींायात कलरला कार. या निीन पूलािरुन माचट २०१६ पासून िाातूक चालू कार . सूना पल
ू
िाानाींसा क पणू
ट : बींि करयात कलरला कार .
ू त
(२), (३) ि (४) प्रश्न उद््ाित नााी

___________

मौसे बाांगाडे (ता.माळशशरस, जस.सोलापूर) व मौसे तनमसाखर,(ता.रांदापूर, जस.पुणे) या दोन्ही
गावाांना सोडण्यासा क तनरा नदीवरील पल
ु ाचे बाांधिाम िरण्याबाबत

(४६)

७१३८२ (१६-१२-२०१६).

श्री.भारत भालिे (पांढरपरू ) :

सन्माननीय साववसतनि

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

(१) मौसर बाींगाडे (ता.माळमंरस, लस.सोलापूर) ि मौसर ननमसाखर (ता.इींिापूर, लस.पुणूर) या
िोन्ाी

गािाींना

सोडयासा क

ननरा

निीिर

पुलाचर

बाींाकाम

करयाबाबत

मा.स् ाननक

लोकप्रनतननाीींनी मा.सािटसननक बाींाकाम मींत्री याींना विनाींक २१ सप््ें बर, २०१६ रोसी लरखी
ननिरिन विलर कार , ार खरर कार काय,
(२) असयास, उ्त प्रकरणूाची ंासनानर चौकंी करली कार काय,
(३) असयास,

चौकंीच्या

अनुषींगानर

उपरो्त

व काणूी

पल
ू

उभारयासा क

तातडीनर

अींिासपत्रक मागिून किश्यक ननाी उपलब्ा करून िर याबाबत ंासनानर कोणूती कायटिााी
करली िा करयात यरत कार ,

(४) नसयास, विलींबाची कारणूर काय कार त ?
श्री. चांद्रिाांत पाटील (०१-०६-२०१७) : (१) ि (२) ाोय.

(३) ि (४) मौ.ननमसाखर (ता.इींिापूर, लस.पुणूर) या गािापासून तसरच मौ.बाींगडे (ता.माळमंरस,
लस.सोलापरू ) या गािापासन
ननरा निीपयंतचा रस्ता योसनाबा्य (Non plan) कार .
ू
योसनाबा्य रस्त्यािरील पूलाचर काम सािटसननक बाींाकाम विभागाच्या ननकषात बसत नााी.
___________
मनोर-पालघर (जस.पालघर) रस्त्यालगतच्या घाटामये तीन द िाणी
दरडी िोसळण्याच्या घटना घडयाबाबत
(४७)

७१५३२ (१६-१२-२०१६).

श्री.दहतेंद्र

ािूर (वसई) :

सन्माननीय साववसतनि बाांधिाम

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

(१) मनोर-पालघर (लस.पालघर) रस्त्यालगतच्या घा्ामध्यर तीन व काणूी िरडी कोसळयाच्या
घ्ना माार सप््ें बर, २०१६ मध्यर िा त्यािरयान घडयाचर ननिंटनास कलर कार , ार खरर कार
काय,
(२) असयास,

सिर

रस्त्याची

अनरकिरळा

िरू
ु स्ती

करूनाी

पािसाळयामध्यर

िरडी

कोसळयाच्या घ्ना िारीं िार घडत असयानर ार काम ननकृष् िसाटचर झालर असयाचर
ननिंटनास कलर कार , ार ाी खरर कार काय,

(३) असयास, उ्त प्रकरणूाची ंासनानर चौकंी करली कार काय,

वि.स. ३११ (34)
(४) असयास, चौकंीच्या अनुषग
ीं ानर ंासनानर कोणूती कायटिााी करली िा करयात यरत कार ,
(५) नसयास, विलींबाची कारणूर काय कार त ?

श्री. चांद्रिाांत पाटील (१५-०५-२०१७) : (१) ाोय.
(२) नााी.
(३), (४) ि (५) प्रश्न उद््ाित नााी.

___________

चौिे-धामापूर-िुडाळ (जस.शसांधुदग
े ाबत
ु )व या रस्त्याच्या झालेया दरु वस् ब
(४८)

७१७६८ (१६-१२-२०१६).

श्री.सुतनल शशांदे (वरळी) :

सन्माननीय साववसतनि बाांधिाम

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

(१) चौकर-ाामापूर-कुडाळ (लस.मसींाुिग
ु )ट या रस्त्याची सद्यलस् तीत अत्यींत ियनीय अिस् ा
झाली असयाची बाब माार नोव्ाें बर, २०१६ च्या पवाया सप्तााात ननिंटनास कली कार , ार
खरर कार काय,
(२) असयास, उ्त रस्त्याची ंासनाकडून पााणूी करयात कली कार काय,

(३) असयास, सिर पााणूीत काय कढळून कलर ि त्याअनुषींगानर सिराू रस्त्याच्या
नुतनीकरणू ि डाींबरीकरणूाचर काम तातडीनर करयाबाबत ंासनानर कोणूती कायटिााी करली िा
करयात यरत कार ,

(४) नसयास, विलींबाची कारणूर काय कार त ?
श्री. चांद्रिाांत पाटील (२१-०३-२०१७) : (१) नााी.
(२), (३) ि (४) प्रश्न उद््ाित नााी.

___________

सांगमेश्वर (जस.रत्नाधगरी) तालुक्यातील आरवली-िुचाांबे या रस्त्याच्या दरु वस् ेबाबत
(४९)

७२४६६ (१६-१२-२०१६).

श्री.सदानांद चर्व्हाण (धचपळूण) :

सन्माननीय साववसतनि

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

(१) सींगमरश्िर (लस.रत्नाधिकगरी) ताल्
ु यातील करिली-कुचाींबर या रस्त्यािर मोठ्या प्रमाणूात
खड्डर पडलर असून या मागाटची अत्यींत िरु िस् ा झालरली कार , ार खरर कार काय,

(२) असयास, सिर रस्त्याचर डाींबरीकरणू ि रुीं िीकरणू करयाबाबत मागणूी करयात यरऊनाी
त्याकडर िल
ट ाोत कार , ार ाी खरर कार काय,
ु क्ष

(३) असयास, याबाबत चौकंी करली कार काय ि चौकंीनस
ु ार सिर रस्त्याचर डाींबरीकरणू ि

रुीं िीकरणू करयाबाबत ि िल
ट
करणूाऱ्या अधिकाकाऱ्याींिर कारिाई करयाबाबत ंासनानर
ु क्ष
कोणूती कायटिााी करली िा करयात यरत कार ,

(४) नसयास, विलींबाची कारणूर काय कार त ?

वि.स. ३११ (35)
श्री. चांद्रिाांत पाटील (३१-०३-२०१७) : (१) अींंत: खरर कार .
त ावप सिर रस्त्याच्या डाींबरी पषृ भागािरील पडलरलर खड्डर भरणूरचर काम अींनतम

्प्प्यात कार .

रस्त्यािरुन िाातक
ू सुरळीत सुरु कार .

(२) ार खरर नााी,

प्रश्नाींतकत

रस्त्याच्या

एकूणू

लाींबीतील

३

तक.मी.

लाींबीमध्यर

डाींबरीकरणूाचर काम मींसूर असून ननवििा स्तरािर कार.
(३) ि (४) प्रश्न उद््ाित नााी.

सुाारणूा

ि

___________

वारणा नदीवरील तनलेवाडी-ऐतवडे (जस. िोहापूर) या पल
ु ाची दरु
ु स्ती िरण्याबाबत
(५०)

७८०९३ (१५-०४-२०१७).

डॉ.सुजसत शमणचेिर (हातिणांगले) :

सन्माननीय साववसतनि

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

(१) िारणूा निीिरील ननलरिाडी-ऐतिडर (लस. कोाापूर) ाा पूल ाोकािायक अिस् त
र असयाची
बाब माार ऑ््ोबर, २०१६ मध्यर िा त्यािरयान ननिंटनास कली, ार खरर कार काय,

(२) असयास, सिर पूलाची िरु
ु स्ती करयाची मागणूी तर ील स् ाननकाींनी िारीं िार सींबधिकाताकडर
करुनाी कोणूतीच कायटिााी करयात कलरली नााी कार , ार ाी खरर कार काय,

(३) असयास, उ्त पूलाची िरु
ु स्ती करयाबाबत ंासनानर कोणूती कायटिााी करली िा
करयात यरत कार ,

(४) नसयास, विलींबाची कारणूर काय कार त ?
श्री. चांद्रिाांत पाटील (०१-०६-२०१७) : (१) ार खरर नााी.

त ावप पुलाच्या िान मागाटिरील खड्डर भरयाचर काम पूणूट करयात कलर असून

िाातूक सुरळीत सुरु कार . रर लीींगच्या िरु
ु स्तीचर काम मींसूरी ननाी ननकष ि प्रााान्यक्रमानुसार
ााती घरयाचर ननयोसन कार.
(२) ार खरर नााी.
(३) प्रश्न उद््ाित नााी.
(४) प्रश्न उद््ाित नााी.

___________

ववधान भवन :

डॉ. अनांत िळसे

मुांबई.

प्रधान सधचव,
महाराष्ट्र ववधानसभा.

_________________________
ंासकीय मध्यिती मद्र
ु णूालय, मींब
ु ई.

