अताराांकित प्रश्नोत्तराांची ३५० वी यादी

महाराष्ट्र ववधानसभा
चौथे अधधवेशन, २०१७
___________

अताराांकित प्रश्नोत्तराांची यादी
प्रश्नाांची एिूण सांख्या - ५०
___________

मौजा मौदा येथे राष्ट्रीय महामाक्र

०६ वर असलेल्या वाय पााँईटवर

१६ जणाांचा अपघातात मत्ृ यु झाल्याबाबत
(१)

८७३२ (१०-०४-२०१५)

श्री सुधािर दे शमुख (नाक्पूर पश्श्चम), श्री िृष्ट्णा खोपडे (नाक्पूर

पव
ू )र , श्री वविास िांु भारे (नाक्परू मध्य) :

सन्माननीय सावरजननि बाांधिाम (सावरजननि

उप म वक्ळून) मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) मौजा मौदा येथे राषरीय मरामागर

०६ वर असलेल्या वाय पाईं्वर गत दोन वर्ारत १६

जणाींचा अपघाताने मत्ृ यू झाल्याचे ददनाींक ११ जानेवारी, २०१५ रोजी वा त्या सुमारास
ननदर्रनास आले, रे खरे आरे काय,

(२) असल्यास, सदर मरामागारवर औद्योगगकीकरण व र्ेती उत्पादन रोत असन
तेथे
ू

एन्ीपीसी, ररलायन्स, बिलार व अन्य उद्योगसमुराींचे कारखाने तसेच अनेक धार्मरक व

आध्यात्मित्मक थळे असल्यामळ
ु े यारेचेया वेळी लाखाींयावर वाकवक दर्रनाला येत असल्यामुळे

नेरमीच लोकाींची व वारनाींची मोठ्या प्रमाणात वदरळ सुरु असल्यामळ
ु े अपघाताया घ्नेत वाढ
रोत आरे , रे री खरे आरे काय,

(३) असल्यास, या मरामागारवर उक्त दिकाणी नकवन उड्डाण पुल िनकवण्याची तेथील
ग्रामथाींनी गत दोन वर्ारपासन
ू मागणी केली असून सुध्दा अद्यापपयत पुलाचे काम प्रलींबित
आरे , रे री खरे आरे काय,

(४) असल्यास, यािाित चौकर्ी केली आरे काय, असल्यास, चौकर्ीत काय आढळून आले व
तदनस
ु ार या प्रलींबित पल
ु ाचे काम पण
ू र करण्यािाित र्ासनाने कोणती कायरवारी केली वा
करण्यात येत आरे ,

(५) नसल्यास, कवलींिाची कारणे काय आरे त व सदररू पल
ु ाचे प्रलींबित काम पूणर करण्यासािी
ककती कालावधी लागणे अपेक्षित आरे ?

कव स ३५० (2)
श्री चांद्रिाांत पाटील (१२-०९-२०१७) : (१) नागपूर-रायपूर राषरीय मरामागर

६ (नकवन

५३) वर असलेल्या मौदा येथील वाय पााँईं्वर मागील दोन वर्ारत १६ जणाींचा अपघाताने मत्ृ यू
झालेला आरे रे खरे नारी सन २०१३ पासून ते ऑक््ोिर २०१५ पयत राषरीय मरामागर

६

वर असलेल्या मौदा येथील वाय पााँईं्वर ३ जणाींचा अपघाताने मत्ृ यू झालेला आरे, असे अपर
पोलीस मरासींचालक (वारतुक) याींया अरवालात नमुद आरे

(२) सदर मरामागारवर औद्योगगकरण व र्ेती उत्पादन रोत असून तेथे एन्ीपीसी, ररलायन्स,
बिलार व अन्य उद्योगसमुराींचे कारखाने आरे त मरामागारवरील मौदा

वाय पााँईं् पासून ४००

ते ५०० र्म्र अींतरावर िाि जम
ु दे व याींचे मारक असन
ू दरवर्ी २६ जानेवारीला यारेचा वरत

असते सदर यारेचेला ७ ते ८ लाख वाकवक दर्रनाला येतात तसेच दररोज १००० ते १२०० लोक
दर्रनाला

येतात

मागील

एक

ते

ददड

वर्ारपासून

सदर

मरामागर

चौपदरी

झाल्यामळ
ु े

अपघाताया घ्नेत वाढ रोत आरे असे म्रणता येणार नारी, असे अपर पोलीस मरासींचालक
(वा ) याींया अरवालात नमुद आरे

(३), (४) व (५) सदर दिकाणी उड्डाणपल
ु िाींधण्याचा अींतवारव सवलतकाराया कामाया वाव
मध्ये नव्रता परीं तु त्या दिकाणी उड्डाणपुल

िाींधण्याचा कामाया िदलाया प्रतावास केंद्र

र्ासनाया, वारतीय राषरीय राजमागर प्रागधकरण, मुख्यालय नवी ददल्ली याींनी तत्वतः
मान्यता ददली आरे तसेच

री िाि केंद्र र्ासनाया रते, वारतुक व पररवरन याींया सन

२०१५-१६ या वाकर्रक आराखड्यामध्ये अींतवत
ुर केलेली असन
ू या कामाचे सकवतर अींदाजपरेचक

करण्याचे काम सुरु असून प्रत्यिात काम सुरु झाल्यानींतर काम पुणर रोण्यास अींदात्मिजत १
वर्ारचा कालावधी अपेक्षित असल्याचे प्रकल्प सींचालक, वारतीय राषरीय राजमागर प्रागधकरण,
नागपूर याींनी कळकवले आरे

___________

खामक्ाव-जालना या रस्तत्याच्या चौपदरीिरणाबाबत
(२)

२७२०० (३१-०७-२०१५)

श्री सांतोष दानवे (भोिरदन) :

सन्माननीय सावरजननि

बाांधिाम (सावरजननि उप म वक्ळून) मांत्री पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) खामगाव-जालना या रत्याया चौपदरीकरणाचे काम पूणर करुन या मरामागारला राषरीय
मरामागारचा दजार दे ण्यात येणार आरे , रे खरे आरे काय,

(२) असल्यास, सदर रता र्समें् कॉक ्चा करण्यात येणार आरे , रे री खरे आरे काय,
(३) असल्यास, सदर प्रकरणी अींमलिजावणी केव्रापयत करण्यात येणार आरे तसेच त्याकरीता
ककती ननधीची तरतूद केंद्राकडून करण्यात आली आरे,
(४) नसल्यास, कवलींिाची कारणे काय आरे त ?
श्री

चांद्रिाांत पाटील (१२-०९-२०१७) : (१) खामगाव-जालना या लाींिीतील जालना-गचखली-

िुलढाणा री लाींिी

ह्या वाग राषरीय मरामागर

७५३A म्रणून घोकर्त झाली आरे तसेच

िुलढाणा ते खामगाींव री लाींिी राषरीय मरामागर म्रणून दजतन्नत करण्यािाित केंद्रसरकारने
तत्वतः मान्यता ददली आरे

कव स ३५० (3)
(२) सद्यत्मिथतीत असा प्रताव कवचाराधीन नारी
(३) प्रश्न उद््ावत नारी
(४) प्रश्न उद््ावत नारी
___________
मुांबई शहरातील शासिीय जाक्ा ववववध सांस्तथा व क्लबना ३० ते ९९ वषारच्या
िालावधीसाठी भाडेतत्वावर ददल्याबाबत

(३)

३६६१३ (०८-०१-२०१६)

गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

श्री राहूल िुल (दौंड) :

सन्माननीय महसूल मांत्री पुढील

(१) मुींिई र्ररातील र्ासकीय जागा कवकवध सींथा व क्लिना ३० ते ९९ वर्ारया
कालावधीसािी वाडेतत्वावर दे ण्यात आल्या रोत्या असून सदर जागें ची मुदत सींपल्याची िाि
मारे ऑक््ोिर, २०१५ मध्ये वा त्या दरम्यान ननदर्रनास आली आरे , रे खरे आरे काय,

(२) असल्यास, मद
ु त सींपल्यानींतर सदर जागा र्ासनास परत करण्यास सींथा व क्लि कवरोध
करीत आरे त, रे री खरे आरे काय,

(३) असल्यास, सदर जागा ताब्यात घेण्यासािी र्ासनाने काय कायरवारी केली वा करण्यात
येत आरे ,
(४) नसल्यास, कवलींिाची कारणे काय आरे त ?
श्री चांद्रिाांत पाटील (१०-०८-२०१७) : (१), (२), (३) व (४) मुींिई र्ररात कवकवध सींथा, क्लि
याींना वाडेपट्टयाने ददलेल्या र्ासकीय जर्मनीींपैकी
ददलेल्या र्ासकीय जर्मनीया वाडेपट्टयाची

कारी सींथा, क्लि याींना

मुदत सींपली आरे

वाडेपट्टयाने

ननवासी व वाणणत्मिययक

प्रयोजनाथर ददलेल्या वाडेपट्टयाची मद
ु त सींपलेल्या जागाींचा वाडेपट्टा नत
ु नीकरण करण्यािाित
र्ासन

ननणरय

जमीन-२५०५/प्र क ४०५/ज-२,

कारवाई करण्यात येते

ददनाींक

१२ १२ २०१२

मधील

तरतुदीनुसार

तसेच त्मिजमखान्याींना वाडेपट्टयाने ददलेल्या र्ासकीय जर्मनीींया

वाडेपट्टा नत
ु नीकरणािाित र्ासन ननणरय

जमीन-२५१२/०८/प्र

५१/ज-२, ददनाींक २३ ६ २०१७

अन्वये धोरण िरकवण्यात आलेले आरे

___________
भभवांडी (श्ज ठाणे) तालुक्यातील क्ोदामाांची खरे दी वव ी िरण्यास बांदी घातल्याबाबत
(४)

४१२०५ (२०-०४-२०१६)

श्री रुपेश म्हात्रे (भभवांडी पूव)र :
काय :-

श्री सभ
ु ाष भोईर (िल्याण ग्रामीण), श्री प्रशाांत बांब (क्ांक्ापूर),

सन्माननीय महसूल मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील

(१) वालर्र्ींद (ता र्ववींडी, त्मिज िाणे) या गावामध्ये र्ाकीय वूखींडाचे खो्े कागदपरेच तयार करून
परपर गोदाम कवकल्याने त्मिजल्रागधकारी िाणे याींनी सदर गोदामाींया िाींधकामा कवरोधात
ददनाींक ०८ जानेवारी, २०१६ रोजी वा त्या सम
ु ारास कारवाई केली आरे , रे खरे आरे काय,

कव स ३५० (4)
(२) असल्यास, याप्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी केली आरे काय,
(३) असल्यास, चौकर्ीया अनुर्ग
ीं ाने गोदामे कवकणाऱयाींवर र्ासनाने कोणती कारवाई केली वा
करण्यात येत आरे ,

(४) नसल्यास, कवलींिनाची कारणे काय आरे त ?
श्री चांद्रिाांत पाटील (०८-०८-२०१७) : (१) मौजे वालर्र्ींद, ता र्ववींडी, त्मिज िाणे येथील स नीं
१७/१ व १९/१ या सरकारी जर्मनीवर मे अररम अनमोल प्रोजेक््स प्रा र्ल याींनी अनगधकृत
िाींधकाम केल्याचे ननदर्रनास आल्याने उप कववागीय अगधकारी, र्ववींडी याींया मागरदर्रनाखाली
कारी अनगधकृत िाींधकामे दद ०८/०१/२०१६ रोजी ननषकार्सत करण्यात आली आरे त

(२), (३) व (४) प्रतुत जर्मनीवरील अनत मणे ननयमानुकूल करण्याची कवनींती अजरदार
मे अररम अनमोल प्रोजेक््स प्रा

र्ल

याींनी दद १९/१२/२०१५ या अजारन्वये त्मिजल्रागधकारी,

िाणे याींयाकडे केली रोती अजरदार याींनी मा उच न्यायालय, मुींिई येथे दाखल केलेल्या रर्
यागचका

माींक ६४९/२०१६ मध्ये सदर अजारवर दद ३०/०४/२०१६ पयत ननणरय घेण्याचे, तसेच

अजारवरील ननणरयापयत मराराषर जमीन मरसूल सींदरता, १९६६ चे कलम ५० अन्वये

ददलेल्या

नो्ीर्ीया अनुर्ींगाने ननषकासनािाित कारवाई न करण्याचे आदे र् दद १६/०२/२०१६ रोजी
मा उच न्यायालयाने ददले रोते त्यानुर्ींगाने मौजे वालर्र्ींद, ता र्ववींडी, त्मिज िाणे येथील स नीं

१७/१ व १९/१ री जमीन आकारी पडीत असल्याने कब्जेरक्काने र्मळण्याची अजरदार याींची
कवनींती त्मिजल्रागधकारी, िाणे याींनी अमान्य केली आरे
___________
िांु भार समाजावर क्ौण उत्खनन व मातीच्या वापरावर बांदी घातल्याबाबत
(५)

४१४०४ (२०-०४-२०१६)

श्री सत्यजीत पाटील-सरुडिर (शाहूवाडी) :
महसूल मांत्री पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

सन्माननीय

(१) गेली अनेक वर्े परीं परागत वी् व्यवसाय करणाऱया कींु वार समाजावर गौण उत्खनन व
मातीया वापरावर िींदी घातली आरे , रे खरे आरे काय,

(२) असल्यास, कींु वार समाजातील एका कु्ुींिाला ५०० ब्रास माती उत्खननास व वारतूक

केल्यास र्ासनाला कोणत्यारी प्रकारची रॉयल््ी वरायची नारी असा अध्यादे र् र्ासनाने ददनाींक
२१ जुलै, २०१४ रोजी राजपरेचाद्वारे काढला आरे , रे री खरे आरे काय,

(३) असल्यास, अध्यादे र् काढूनरी मरसूल कववाग कींु वार समाजावर दीं डात्मक कारवाई करत
असल्याने अनेक कु्ुींिाींचे आगथरक नुकसान रोत आरे , रे री खरे आरे काय,

(४) असल्यास, सदर अध्यादे र्ाची अींमलिजावणी करणेिाित र्ासनाने कोणती कायरवारी केली
आरे वा करण्यात येत आरे ,
(५) नसल्यास, कवलींिाची कारणे काय आरे त ?

कव स ३५० (5)
श्री चांद्रिाांत पाटील (२८-०९-२०१७) : (१) रे खरे नारी
(२) र्ासन अगधसूचना दद २१/०७/२०१४ अन्वये तरसीलदार ककीं वा नायि तरर्सलदार याींया

लेखी पुवर परवानगीने काणेतीरी फी ककीं वा वामीत्वधन न दे ता कोणत्यारी कपढीजात
कींु वाराया कु्ुींिास कव्ा, कौले ककीं वा इतर वतु तयार करण्याया व्यवसायासािी वर्ारला ५००
ब्रासपयतया मयारदेत माती काढता येईल अर्ी तरतूद करण्यात आली आरे
(३) अर्ी िाि ननदर्रनास आली नारी

(४) सदर अगधसूचनेची राययात अींमलिजावणी सुरू आरे
(५) प्रश्न उद््ावत नारी

___________
एलकिस्तटन स्तटे शन (मुांबई) येथील सेनापती बापट माक्र येथे
इांडडया बुल्सचे बाांधिाम सुरु असल्याबाबत

(६)

४२९३७ (१७-०५-२०१६)

श्री नसीम खान (चाांददवली), श्री अभमन पटे ल (मांब
ु ादे वी), प्रा वषार

क्ायिवाड (धारावी), श्री अब्दल
ु सत्तार (भसल्लोड), श्री ददपि िेसरिर (सावांतवाडी), श्री अस्तलम
शेख (मालाड पश्श्चम), डॉ सांतोष टारिे (िळमनुरी) :

सन्माननीय सावरजननि बाांधिाम

(सावरजननि उप म) मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) एलकफन््न ्े र्न (मुींिई) येथील सेनापती िाप् मागर येथे इींाडया िुल्सचे िाींधकाम सुरु
असन
ु त्याींनी समोर रदरवार्ी इमारती असन
ू री पल
ु ाखालया जागेचा तािा घेतला असल्याचे
मारे जानेवारी, २०१६ मध्ये वा त्या दरम्यान ननदर्रनास आले आरे , रे खरे आरे काय,

(२) असल्यास, या पुलाखालची जागा री रायय कवकास मरामींडळाला वाड्याने ददलेली असताना
त्या जागेचा करार करण्याचा उक्त मरामींडळाला अगधकार नसुन पार्लकेची री जागा या
मरामींडळाने इींाडया िल्
ु स या कींपनीला अवैधररत्या कराराने ददली आरे , रे री खरे आरे काय,
(३) असल्यास, यािाित र्ासनाने काय कायरवारी केली वा करण्यात येत आरे ,
(४) नसल्यास, कवलींिाची कारणे काय आरे त ?

श्री एिनाथ भशांदे (१८-०८-२०१७) : (१) ते (४) रे खरे नारी एलकफ्न पुलाखालची जागा
मराराषर रायय रते कवकास मरामींडळाया ताब्यात आरे मरामींडळाने सदर जागा मे ्ोअर

वन रर्े ल इींाडया र्लर्म्े ड या कींपनीस सुर्ोवीकरणासािी EOI तत्वावर दद ७ १ २०१५ पासून
११ वर्ारया करारावर ददली आरे

___________
मुरबाड तालुक्यातील आददवासीांनी आपल्या ववववध माक्ण्याांबाबत
तहसील िायारलयावर मोचार िाढल्याबाबत

(७)

४४१७४ (२९-०४-२०१६)

श्री सांदीप नाईि (ऐरोली), श्री श्जतेंद्र आव्हाड (मुांब्रा िळवा),

श्री सुरेश लाड (िजरत), श्री पाांडुरां क् बरोरा (शहापूर) :
गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

सन्माननीय महसूल मांत्री पुढील

कव स ३५० (6)
(१) मुरिाड तालुक्यातील आददवासीींनी आपल्या कवकवध मागण्याींसािी मारे जानेवारी, २०१६
या पदरल्या आिवड्यात तरसील कायारलयावर मोचार काढून आींदोलन केले रोते, रे खरे आरे
काय,

(२) असल्यास, उक्त प्रश्न वाग १ प्रकरणी केलेल्या मागण्याींचे थोडक्यात वरुप काय आरे व
त्यानुसार पुढे कोणती कायरवारी केली वा करण्यात येत आरे ,

(३) तसेच सदर प्रकरणी लवकरात लवकर ननणरय घेऊन या वागातील आददवासीींया समया
सोडकवण्यासींदवारत आतापयत कोणता पािपुरावा केला वा करण्यात येत आरे
(४) नसल्यास, कवलींिाची सवरसाधारण कारणे काय आरे त ?
श्री चांद्रिाांत पाटील (१३-०६-२०१७) : (१) रोय, रे खरे आरे
(२), (३) व (४) श्रमजीवी सींघ्ना-मराराषर याींनी दद ०४/०१/२०१६ रोजी तरर्सलदार, मुरिाड
याींना ददलेल्या ननवेदनात एकूण १० मागण्या असून सदर मागण्याींचा कवर्य ग्राम कवकास

कववाग तसेच इतर अन्य कववागाींर्ी सींिींगधत असल्याने ननवेदनातील मागण्याया अनर्
ु ींगाने
आवश्यक कायरवारी करण्यािाित ग् कवकास अगधकारी, पींचायत सर्मती, मुरिाड व इतर
सींिींगधत कववागाींना तरर्सलदार, मुरिाड याींनी कळकवले आरे
___________

औरां क्ाबाद, जालना व लातरू येथील सावरजननि बाांधिाम ववभाक्ातील
ववववध िामाांच्या मोजमाप पुश्स्ततिा क्हाळ झाल्याबाबत

(८)

४९५८८ (२९-०४-२०१६)

श्री राणाजक्जीतभसांह पाटील (उस्तमानाबाद) :

सन्माननीय

सावरजननि बाांधिाम (सावरजननि उप म) मांत्री पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) औरीं गािाद, जालना व लातूर येथील सावरजननक िाींधकाम कववागातील कवकवध कामाींया
मोजमाप पत्मिु तका गराळ झाल्याची िाि ननदर्रनास आली आरे , रे खरे आरे काय,

(२) असल्यास, सदर मोजमाप पत्मिु तका गराळ झाल्याप्रकरणी र्ोध घेऊन चौकर्ी करण्यात
आली आरे काय,
(३)

असल्यास,

चौकर्ीनुसार

मोजमाप

पुत्मितका

गराळ

रोण्याया

प्रकारास

जिािदार

असणाऱयाींवर काय कारवाई करण्यात आली वा येत आरे ,
(४) नसल्यास, कवलींिाची कारणे काय आरे त ?
श्री एिनाथ भशांदे (०३-०८-२०१७) : (१) रे खरे नारी
(२) मोजमाप पुत्मितका गणतीची प्रक या प्रगतीत आरे मोजमाप पुत्मितकाींया पडताळणीमध्ये

असलेली तफावत कमी रोत असल्याने सद्य:त्मिथतीत मोजमाप पत्मिु तका गराळ झाल्या आरे त
असे म्रणता येणार नारी

(३) मोजमाप पुत्मितकाींया अींनतम गणतीनींतर मोजमाप पुत्मितका प्राप्त न झाल्यास सींिींगधत
जिािदार अगधकाऱयाींवर प्रर्ासकीय कारवाई करण्यात येईल
(४) प्रश्न उद््ावत नारी

___________

कव स ३५० (7)
मजूर सहिारी सांस्तथाांना ३ लाखापयंतच्या िामामध्ये ववनाननववदा सवलत भमळण्याबाबत
(९)

५१९६२ (०३-०५-२०१६)

श्री शभशिाांत भशांदे (िोरे क्ाव), श्री शामराव ऊिर बाळासाहे ब

पाटील (िराड उत्तर), श्री श्जतेंद्र आव्हाड (मुांब्रा िळवा) :

सन्माननीय सावरजननि बाांधिाम

(सावरजननि उप म वक्ळून) मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१) रायय र्ासनाने ददनाींक २६ नोव्रें िर, २०१४ रोजी र्ासन ननणरयाव्दारे रु ३ लाखाया वरील
कामाींची ई-ननकवदा पध्दत सरु
ु केल्याने अनेक मजरू सरकारी सींथाींना कामे र्मळणे िींद
झाल्याने या सींथाींमधील मजूर िेरोजगार झाले आरे, रे खरे आरे काय,

(२) असल्यास, यािाित मराराषर रायय मजूर सरकारी सींघ मयार गुल्े कडी, माके्याडर पुणे
तसेच लोकप्रनतननधीींनी र्ासनाकडे मारे ाडसेंिर, २०१५ मध्ये मा मुख्यमींरेची, मा कवत्त मींरेची

याींयाकडे ननवेदनाव्दारे मजूर सरकारी सींथाींना रु १५ लाखापयतची कामे कवना-ननकवदा सवलत
र्मळावी अर्ी मागणी केली आरे , रे री खरे आरे काय,

(३) असल्यास, उक्त मागणीवर र्ासनाने कोणती कायरवारी केली वा करण्यात येत आरे ,
(४) नसल्यास, कवलींिाची कारणे काय आरे त ?
श्री चांद्रिाांत पाटील (२१-०८-२०१७) : (१) रे खरे नारी
(२) या कववागास प्राप्त नारी
(३) व (४) प्रश्न उद््ावत नारी
___________
पण
ु े श्जल््यातील खेड-भशवापरू येथील प्रवाशाांना मल
ु भत
ू सेवा परु ववल्या जात नसल्याबाबत
(१०)

५२००० (२८-०४-२०१६)

श्री लक्ष्मण जक्ताप (धचांचवड) :

सन्माननीय सावरजननि

बाांधिाम (सावरजननि उप म वक्ळून) मांत्री पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१) पुणे त्मिजल्ह्यातील खेड-र्र्वापूर येथील

्ोल नाक्यावर वोर व रवेली प्राींत अगधकारी याींनी

केलेल्या पारणी दरम्यान प्रवार्ाींना मल
ु वूत सेवा पुरकवल्या जात नसल्याचे मारे जानेवारी,
२०१६ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदर्रनास आले, रे खरे आरे काय,

(२) असल्यास, येथे वे् नोंदवरी व सीसी्ीव्री फु्े ज िे वले जात नसल्याचेरी ननदर्रनास आले
आरे रे दर खरे आरे काय,

(३) असल्यास, या प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी केली आरे काय,
(४) असल्यास, चौकर्ीअींती पण
ु े त्मिजल्ह्यातील खेड-र्र्वापरू येथील ्ोल नाक्यावर वोर व

रवेली प्राींत अगधकारी याींनी केलेल्या पारणी दरम्यान प्रवार्ाींना मुलवूत सेवा पुरकवण्यािाित
र्ासनाने कोणती कायरवारी केली वा करण्यात येत आरे ,
(५) नसल्यास, कवलींिाची कारणे काय आरे त ?

कव स ३५० (8)
श्री चांद्रिाांत पाटील (१२-०९-२०१७) : (१), (२), (३) व (४) रे खरे नारी
केंद्रीय रते वारतूक व मरामागर मींरेचालय याींचे अगधनत असलेल्या वारतीय राषरीय

राजमागर प्रागधकरणाया अखत्यारीत पुणे सातारा राषरीय मरामागर असून त्या लाींिीत खेडर्र्वापरू येथील पथकर नाका आरे

त्या पथकर नाक्यावर सवलत कारारनाम्यानुसार प्रवार्ाींना मुलवूत सेवा जसे

कपण्याचे पाणी वैदयकीय प्रथमोपचार व रुग्णवारीका या सुकवधा उपलब्ध आरे त

या व्यनतररक्त पथकर नाक्यावर वे् नोंदवरी व सीसी्ीव्री फु्े ज िे वण्यात येत

असन
ू तपासणीया १५ ददवसाींपव
ू ीपयतचे वयींचलीत सीसी्ीव्री फु्े ज उपलब्ध रोऊ र्कत
असल्याचे प्रकल्प सींचालक, वारतीय राषरीय राजमागर प्रागधकरण, पुणे याींनी कळकवले आरे
(५) प्रश्न उद््ावत नारी

___________
माझक्ाव (मांब
ु ई) येथील िननष्ट्ठ न्यायालयाची इमारत १७ वषारत धोिादायि ठरल्याबाबत
(११)

५३१९१ (२०-०५-२०१६)

अॅड भीमराव धोंडे (आष्ट्टी), श्री मांक्लप्रभात लोढा (मलबार

दहल), श्री सुननल प्रभू (ददांडोशी), श्री प्रिाश िातपेिर (चें बूर), श्री मांक्ेश िुडाळिर (िुलार),
श्री तुिाराम िाते (अणुशक्ती नक्र) :

सन्माननीय सावरजननि बाांधिाम (सावरजननि उप म

वक्ळून) मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) माझगाव (मींि
ु ई) येथील कननषि न्यायालयाची इमारत केवळ १७ वर्ारत धोकादायक
िरल्याने ररक्त करावी लागली आरे , रे खरे आरे काय,

(२) असल्यास, उक्त प्रकरणाची र्ासनाकडून चौकर्ी करण्यात आली आरे काय, चौकर्ीत
काय ननषपन्न झाले व त्यानस
ु ार र्ासनाकडून कोणती कारवाई करण्यात आली वा येत आरे ,
(३) नसल्यास, कवलींिाची कारणे काय आरे त ?
श्री चांद्रिाांत पाटील (१२-०९-२०१७) : (१) रोय
(२) प्रतुत प्रकरणी मा लोकआयक्
ु त, मराराषर रायय, मुींिई याींनी वागधकारे चौकर्ी करुन
र्ासनास सादर केलेला र्र्फारस अरवाल ददनाींक १६/११/२०१६ रोजी र्ासनास प्राप्त झाला
असन
ू त्यातील र्र्फारर्ीींया अनर्
ु ींगाने पढ
ु ील कायरवारी सरु
ु करण्यात आली आरे
(३) प्रश्न उद््ावत नारी

___________
डोणक्ाांव (ता मेहिर, श्ज बल
ु ढाणा) भशवारात असलेल्या िाच नदीपात्रात
शेतिऱयाांनी अनत मण िेल्याबाबत

(१२)

५५०८३ (२९-०८-२०१६)

डॉ सांजय रायमल
ु िर (मेहिर) :

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय महसूल मांत्री

कव स ३५० (9)
(१) मेरकर (त्मिज िुलढाणा) तालुक्यातील डोणगाींव र्र्वारात असलेली काच नदी कोरडी पडली

असून या नदीचे पारेच अनेक दिकाणी िज
ु कवण्यात येत असल्याचे मारे मे, २०१६ मध्ये वा
त्यादरम्यान ननदर्रनास आले, रे खरे आरे काय,

(२) तसेच, या नदीपारेचाया जागेत कारी र्ेतक-याींनी अनत मण केले आरे , रे री खरे आरे
काय,
(३) असल्यास, सदरचे नदीपारेचातील अनत मण र्वून त्यात जलसािा रोण्याया दृष्ीने
र्ासनाने कोणती कायरवारी केली वा करण्यात येत आरे,
(४) नसल्यास, कवलींिाची कारणे काय आरे त ?
श्री

चांद्रिाांत पाटील (२५-०९-२०१७) : (१), (२), (३) व (४) मेरकर तालुक्यातील डोणगाींव

र्र्वारात असलेली काच नदी कोरडी पडली आरे

सदर नदीचे पारेच कोणत्यारी र्ेतक-याने

अथवा व्यक्तीने िज
ु कवले नसून नदीपारेचामध्ये र्ेतकऱयाींनी अनत मण केल्याचे ननदर्रनास आले
नारी

___________
नाांदेड श्जल््यात मजूर सोसायट्याच्या नावाखाली िांत्राटदार व
राजिीय नेत्याांनी िेलेला क्ैरव्यवहार

(१३)

५९०३८ (२४-०८-२०१६)

जाधव-पाटील (अहमदपूर) :

श्री प्रतापराव पाटील धचखलीिर (लोहा), श्री ववनायिराव
सन्माननीय सावरजननि बाांधिाम (सावरजननि उप म वक्ळून)

मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) नाींदेड त्मिजल्ह्यात मजूर सोसायट्या काढण्यासािी राजकीय नेते व श्रीमींतानी वत:या
कागदोपरेची “श्रर्मक” दाखवून र्ासनाची ददर्ावुल केल्याचे नुकतेच मारे मे, २०१६ मध्ये
ननदर्रनास आले आरे , रे खरे आरे काय,

(२) असल्यास, उक्त मजूर सोसायट्याींया नावावर काम घेणाऱया कींरेचा्दार व राजकीय
मींडळीींनी चक्क मजरू सींथेया अध्यिाींया िोगस सह्या व र्र्क्के मारुन नाींदेड सावरजननक
िाींधकाम कववागाला बिले र्मळण्यासािी परेचव्यवरार केल्याचे ननदर्रनास आले आरे, रे री खरे
आरे काय,
(३) असल्यास, उक्त प्रकरणािाित र्ासनाने सखोल चौकर्ी केली आरे काय, त्यात काय
आढळून आले,

(४) तद्नुसार यास जिािदार असणाऱया दोर्ी व्यक्तीींवर र्ासनाने काय कायरवारी केली वा
करण्यात येत आरे , नसल्यास, कवलींिाची कारणे काय आरे त?
श्री चांद्रिाांत पाटील (२१-०८-२०१७) : (१) रे खरे नारी
(२) प्रश्न उद््ावत नारी
(३) प्रश्न उद््ावत नारी
(४) प्रश्न उद््ावत नारी

___________

कव स ३५० (10)
मौजा मलिापूर (ता उदक्ीर, श्ज लातुर) येथे उड्डाणपूल बाांधण्याबाबत
(१४)

५९७८३ (२४-०८-२०१६)

डॉ सध
ु ािर भालेराव (उदक्ीर) :

सन्माननीय सावरजननि

बाांधिाम (सावरजननि उप म वक्ळून) मांत्री पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१) मौजा मलकापूर (ता उदगीर, त्मिज लातुर) येथील िारे रुन गेलेला वळण रता रा र्ररालगत

असून या रत्यावर अवजड वारनाींची मोिी वदर ळ असल्यामुळे रत्यावर दररोज मोठ्या
प्रमाणात अपघात रोत आरे त, रे खरे आरे काय,

(२) असल्यास, वळण रत्यावर मलकापूर गावाजवळ उड्डाणपूलाला मींजूरी र्मळाली आरे , रे
री खरे आरे काय,

(३) असल्यास, यािाित र्ासनाने काय कायरवारी केली वा करण्यात येत आरे ,
(४) नसल्यास, कवलींिाची कारणे काय आरे त ?
श्री

चांद्रिाांत पाटील (२७-०२-२०१७) : (१) मौ मलकापूर, ता उदगीर,त्मिज लातूर येथून िारे रुन

गेलेल्या वळण रत्यावर रे ल्वे

ॉर्सींग असून, त्या दिकाणी रे ल्वे फा्क नसल्याने अद्याप

वारतूक सुरु करण्यात आलेली नारी त्यामुळे या वळण रत्यावर अपघात रोत नारीत
(२)

नारी

(३) व (४) प्रश्नाधीन पूलाचे काम ननकर्, मींजूरी व ननधी उपलब्धततेया अधीन रारून राती
घेण्याचे ननयोजन आरे
___________
शासिीय भख
ू ांडाच्या माक्णीसांदभारतील अनेि प्रिरणाांवर
शासनाने ननणरय घेतला नसल्याबाबत

(१५)

६०७४६ (१९-०८-२०१६)

श्री प्रताप सरनाईि (ओवळा माश्जवडा) :

सन्माननीय

महसूल मांत्री पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) आदर्र वूखींड घो्ाळा प्रकरणानींतर मा न्यायालयाया ननदे र्ानुसार रायय र्ासनाने
र्ासकीय वूखींड वा्पाया जुन्या धोरणानस
ु ार कोणालारी र्ासकीय जर्मनीचे वा्प केले
नसल्याचे मारे जून, २०१६ मध्ये वा त्या दरम्यान ननदर्रनास आले आरे , रे खरे आरे काय,

(२) असल्यास, र्ासकीय वख
ू ींडाया मागणी सींदवारतील गेल्या ५ ते ६ वर्ारमध्ये र्ासनाकडे
आलेल्या अनेक प्रकरणाींवर र्ासनाने ननणरय घेतलेला नारी, रे री खरे आरे काय,
(३) असल्यास, या प्रकरणी र्ासनने चौकर्ी केली आरे काय,
(४) असल्यास, चौकर्ीत काय आढळून आले व त्या अनुर्ींगाने जर्मनीया वा्पाया प्रकरणी
ननणरय घेणार आरे काय व असल्यास, ककती कालावधीत,
(५) नसल्यास, कवलींिाची कारणे काय आरे त ?

कव स ३५० (11)
श्री चांद्रिाांत पाटील (१९-०९-२०१७) : (१), (२), (३), (४) मराराषर जमीन मरसूल सींदरता १९६६
या अींतगरत मराराषर जमीन मरसूल (सरकारी जर्मनीची कवल्रे वा् करणे) ननयम, १९७१

तसेच अनुर्ींगगक र्ासन ननणरयातील तरतुदीींनुसार र्ासनाकडे प्राप्त झालेल्या प्रकरणाींवर
प्रकरण परत्वे गण
ु वत्तेवर कायरवारी करण्यात येते
(५) प्रश्न उद््ावत नारी

___________
मांुबई-पण
ु े (यशवांतराव चव्हाण) एक्सप्रेस माक्ारची क्षमता वाढववण्याबाबत
(१६)

६५४५४ (१६-१२-२०१६)

श्री मांक्लप्रभात लोढा (मलबार दहल) :

सन्माननीय

सावरजननि बाांधिाम (सावरजननि उप म) मांत्री पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) मुींिई-पुणे (यर्वींतराव चव्राण) एक्सप्रेस मागारची िमता वाढवण्याचा ननणरय र्ासनाने
घेतला आरे , रे खरे आरे काय,

(२) असल्यास, सदर एक्सप्रेस मागारवरील खोपोली एत्मिग्झ् ते कुसगाव (र्सींरगड सींथा) या
वागात दोन िोगदे व आि पदरी रते व त्यानुर्ींगाने येणाऱया इतर कामाींचा समावेर् आरे, रे
री खरे आरे काय,

(३) असल्यास, मराराषर रायय रते कवकास मरामींडळाने वतःचा ननधी उवारुन आींतरराषरीय
थळाींवर ननकवदा मागवून रे काम पूणर करण्याची अ् यामध्ये समाकवष् आरे , रे री खरे आरे
काय,

(४) असल्यास, सदर रत्याचे काम ककती कालावधीत पुणर करण्याचे उद्दीष् आरे

व

त्यानुर्ींगाने कायरवारीची सद्यःत्मिथती काय आरे ?

श्री एिनाथ भशांदे (०४-०८-२०१७) : (१) रोय, रे खरे आरे
(२) रोय
(३) रोय, सदर प्रकल्पाची मराराषर रायय रते कवकास मरामींडळाने वत: ननधी उवारुन
EPC तत्वावर आींतरराषरीय तरावर पधारत्मक ननकवदा मागवन
ू अींमलिजावणी करण्यास
र्ासनाने मान्यता ददली आरे

(४) सदर प्रकल्प २०२०-२१ पयत पुणर करण्याचे उद्दीष् आरे व त्या अनुर्ींगाने सदर
कामाकरीता आींतरराषरीय तरावर ननकवदा मागकवण्यात आल्या आरे त
___________

शहापूर (श्ज ठाणे) तालुक्यातील शेतिऱयाांनी मुांबई-नाक्पूर समध्
ृ दी
महामाक्ारला ववरोध िेल्याबाबत

(१७)

६६१२८ (२४-०१-२०१७)

श्री सांदीप नाईि (ऐरोली), डॉ पांिज भोयर (वधार), श्री अस्तलम

शेख (मालाड पश्श्चम), श्री अभमन पटे ल (मुांबादे वी), श्रीमती ननमरला क्ाववत (इक्तपूरी), श्रीमती
ददवपिा चव्हाण (बाक्लाण), श्री श्जतेंद्र आव्हाड (मुांब्रा िळवा), श्री सुरेश लाड (िजरत),
श्री शभशिाांत भशांदे (िोरे क्ाव), श्री नरहरी झझरवाळ

(ददांडोरी), श्री हसन मुश्रीि (िाक्ल),

श्री ददलीप वळसे-पाटील (आांबेक्ाव), श्री पाांडुरां क् बरोरा (शहापूर), श्री किसन िथोरे (मुरबाड),

कव स ३५० (12)
श्री सरदार ताराभसांह (मुलुांड), श्री शामराव ऊिर बाळासाहे ब पाटील (िराड उत्तर), श्री प्रदीप
नाईि (किनवट), श्री राहुल मोटे (पराांडा), श्री वैभव वपचड (अिोले) :

सन्माननीय सावरजननि

बाांधिाम (सावरजननि उप म) मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) र्ासनाया प्रताकवत मींुिई- नागपरू समध्
ृ दी मरामागारसािी नार्र्क त्मिजल्रयातील इगतपरू ी

व र्सन्नर तसेच िाणे त्मिजल्ह्यातील र्रापूर व र्ववींडी येथील १ रजार १७४ रे क््र जमीन
सींपादीत केली जाणार असल्याचे मारे जल
ु ,ै २०१६ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदर्रनास आले आरे ,
रे खरे आरे काय,

(२) असल्यास, या १२० मी्र रुीं दीया रत्यासािी ककती रे क््र जर्मनीची आवश्यकता असन
ू
या मरामागारची लाींिी ककती ककलोर्म्र आरे , रा मरामागर कोणकोणत्या त्मिजल्ह्यातून /
तालुक्यातून जाणार आरे तसेच मरामागारसािी लागणाऱया जर्मनीपेिा दर ४० कक मी अींतरावर
उ्या रारणाऱया जनसुकवधा केंद्राना प्रत्येकी ५०० रे क््रवर जमीन लागणार आरे , रे री खरे
आरे काय,

(३) असल्यास,

यािाित

प्रर्ासकीय

तरावरुन

कोणतीच

अगधकृत

मादरती

ददली

जात

नसल्याने प्रर्ासन कवरुध्द ग्रामथ असा सींघर्र उवा रादरला असन
ू या मरामागारचे काम सुरु
रोत पयत नागपूर–वधार-यवतमाळ या रत्याची दरु वथा झालेली आरे , रे री खरे आरे काय,

(४) असल्यास, यािाितचा कवरोध मा मुख्यमींरेची, मा पालकमींरेची िाणे त्मिजल्रा तसेच प्रत्येक

त्मिजल्ह्यातील प्रर्ासनाकडे लेखी ननवेदनाद्वारे मारे सप््ें िर, २०१६ मध्ये वा त्या दरम्यान
दर्रकवलेला आरे , रे री खरे आरे काय,
(५) असल्यास, या प्रकल्पासािी ययाींया जर्मनी घ्यायया त्या ग्रामथाींना कवश्वासात
घेण्यािाित, र्ेतकऱयाींना त्याींया जर्मनीचा योग्य मोिदला व अथरसराय्य र्ासनामाफरत
दे ण्यािाित तसेच नागपूर–वधार-यवतमाळ या रत्याची दरु
ु ती करण्यािाित र्ासनाने कोणती
कायरवारी केली वा करण्यात येत आरे ,

(६) नसल्यास, कवलींिाची कारणे काय आरे त ?
श्री

एिनाथ भशांदे (११-०८-२०१७) : (१) नागपूर मुींिई

र्र्घ्रसींचार द्रत
ु गती मागर (मराराषर

समध्
ृ दी मरामागर) या करीता नार्र्क त्मिजल्ह्यातील इगतपूरी व र्सन्नर येथील सुमारे १२९० ६६
रे क््र आर तसेच िाणे त्मिजल्ह्यातील र्रापूर व र्ववींडी येथील ७७४ २६ ४० रे क््र आर इतकी
जमीन सींपादीत केली जाणार आरे

(२) नागपूर-मुींिई र्र्घ्रसींचार द्रत
ु गती मागारची एकूण लाींिी साधारणत: ७०६ कक मी व रुीं दी
१२० मी आरे त्याप्रमाणे या मरामागारकरीता साधारणत: ८४७२ रे आर जर्मनीची आवश्यकता

आरे सदर द्रत
ु गती मागर दरींगणा (त्मिज नागपूर), सेलू, वधार, आवी (त्मिज वधार), धामणगाव रे ल्वे,
चाींदरू

रे ल्वे,

नाींदगाव

खाींडश्े वर

(त्मिज अमरावती),

कारीं जा,

मींगळूरपीर,

मालेगाव,

ररसोड

(त्मिज वार्र्म), मेरकर, लोणार, दे ऊळगाव राजा, र्सींदखेडराजा (त्मिज िल
ु ढाणा), जालना, िदनापरू
(त्मिज जालना),

औरीं गािाद,

गींगापूर,

वैजापूर

(त्मिज औरीं गािाद), कोपरगाव

(त्मिज अरमदनगर),

इगतपुरी, र्सन्नर (त्मिज नार्र्क) व र्रापूर, र्ववींडी, कल्याण (त्मिज िाणे) या तालुक्यातन
ू जात
आरे

या द्रत
ु गती मागारवर साधारणत: २५ ते ४० कक मी

अींतरावर उवारण्यात येणाऱया

नवनगराकरीता (कृर्ी समद्ध
ृ ी केंद्रे ) साधारणत: प्रत्येकी ५०० रे आर जमीन लागणार आरे
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(३) प्रर्ासकीय तरावरुन कोणतीच अगधकृत मादरती ददली जात नारी, री िाि खरी नारी

िाणे त्मिजल्ह्यातील र्रापूर तालक्
ु यामध्ये जर्मनीया सींयुक्त मोजणीवेळी र्ेतकऱयाींचा कारी
प्रमाणात कवरोध झाला आरे नागपूर-वधार-यवतमाळ या रत्याचा

नागपूर ते िु्ीिोरी रा वाग

राषरीय राजमागर प्रागधकरण (NHAI) व ि्
ु ीिोरी-वधार-यवतमाळ रा वाग राषरीय मरामागर
कववाग, नागपूर याींयाकडे दे खवाल व दरु
ु तीसािी आरे

नागपूर-वधार-यवतमाळ या रत्याची दरु ावथा झालेली नारी

(४) यासींदवारत सप््ें िर, २०१६ व नोव्रें िर, २०१६ मध्ये ननवेदने प्राप्त झाली आरे त
(५) र्ासनाया धोरणाप्रमाणे जमीन धारकाींना कवश्वासात घेवन
ू च त्याींना दे य असलेले लाव
ददले जाणार आरे त व त्याची मादरती ग्रामथाींना दे ण्यात येत आरे

नागपूर-वधार-यवतमाळ या मागारवरील नागपूर ते िु्ीिोरी री ३०.०० कक मी लाींिी

सुत्मिथतीत असून िु्ीिोरी-वधार-यवतमाळ या एकूण ११५ कक मी लाींिीतील खराि झालेल्या
७१.०० कक मी लाींिीमध्ये डाींिरीकरणाचे काम पूणत्र वास येत असून रता सुत्मिथतीत आरे
(६) प्रश्न उद््ावत नारी

___________
भभांवडी (श्ज ठाणे) येथील पोलीस वसाहतीांची दरु वस्तथा झाल्याबाबत
(१८)

६७१२४ (१६-१२-२०१६)

श्री राधािृष्ट्ण ववखे-पाटील (भशडी) :

श्री नसीम खान (चाांददवली), श्री अभमन पटे ल (मुांबादे वी),

सन्माननीय सावरजननि बाांधिाम (सावरजननि उप म

वक्ळून) मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) र्वींवडी (त्मिज िाणे) येथील वादगवड प्राींत कायारलय, जुना पो् ऑकफस पोलीस ननयींरेचण
कि इत्यादी दिकाणी असलेल्या पोलीस वसारतीींची दरु वथा झाली असून यातील कारी

इमारती मरानगरपार्लकेने अनत धोकादायक जादरर केलेल्या असन
ू या चाररी वसारतीमध्ये
रारणाऱया पोलीसाींया वेतनातून दे ण्यात येणारा घरवाडे वत्ता कापण्यात येत असतानारी

ननवासथानाींया सोयी सुकवधाकडे सावरजननक िाींधकाम कववागाचे अगधकारी दल
र
करीत
ु ि
असल्याने वसारतीींची दरु वथा झाली असल्याचे मारे ऑक््ोिर, २०१६ रोजी वा त्यादरम्यान
ननदर्रनास आले आरे , रे खरे आरे काय,

(२) असल्यास, याप्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी केली आरे काय,
(३) असल्यास, चौकर्ीया अनुर्ग
ीं ाने र्ासनाने इमारतीींया दरु
ु तीचे काम करुन इमारातीकडे
दल
र करण्याऱया सावरजननक िाींधकाम कववागाया अगधकाऱयाींवर कोणती कारवाई केली वा
ु ि
करण्यात येत आरे ,

(४) नसल्यास, कवलींिाची कारणे काय आरे त ?
श्री चांद्रिाांत पाटील (२१-०८-२०१७) : (१) र्ववींडी (त्मिज िाणे) येथील वादवड प्राींत कायारलय,
जुना पो् ऑकफस व पोलीस ननयींरेचण कि येथील पोलीस ननवासथानाींया इमारती रया

अनतर्य जुन्या असल्याने इमारतीींची दरु ावथा झाली आरे , रे खरे आरे उपरोक्त पैकी वादवड
येथील

पोलीस

ननवासथाींनाया

इमारतीया

दरु
ु तीकररता

गर
ृ

कववागाने

एकूण
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रु ८,४५,८५,१०३/- इतक्या रकमेया अींदाजपरेचकाींस प्रर्ासकीय मान्यता प्रदान केली आरे तसेच
र्ववींडी येथील पोलीस इमारतीींया पुनिाधणीिाित पोलीस गर
ृ ननमारण व कल्याण मरामींडळ
मयारददत, मुींिई याींचेमाफरत कायरवारी प्रगतीत आरे
(२) प्रश्न उद््ावत नारी
(३) प्रश्न उद््ावत नारी
(४) प्रश्न उद््ावत नारी
___________
भशरोळ (श्ज िोल्हापुर) तालुक्यातील नदी पात्रातील वाळू साठे ननक्रभमत िरण्याबाबत
(१९) ६८६४१ (१६-१२-२०१६)

श्री हसन मुश्रीि (िाक्ल), श्री श्जतेंद्र आव्हाड (मुांब्रा िळवा) :

सन्माननीय महसूल मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) र्र्रोळ (त्मिज कोल्रापूर) तालुक्यातील नदी पारेचातील वाळू सािे ननगरर्मत करण्याची मुदत

ददनाींक १० ऑक््ोिर, २०१६ रोजी पयत असताींना अद्याप वाळू सािे नदीपारेचात असल्याने
िेकायदा वाळू उपसा रोण्याची र्क्यता ननमारण झाली आरे , रे खरे आरे काय,
(२) असल्यास, याप्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी केली आरे काय,

(३) असल्यास, चौकर्ीया अनर्
ु ींगाने वाळू सािे कृषणा नदीपारेचात िे वणाऱया िे केदारावर
र्ासनाने कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आरे ,
(४) नसल्यास, कवलींिाची कारणे काय आरे त ?
श्री चांद्रिाांत पाटील (१५-०९-२०१७) : (१), (२) व (३) र्र्रोळ तालक्
ु यातील (त्मिज कोल्रापरू ) सन
२०१५-१६ या वर्ारया र्ललाव धारकाींनी मींजूर वाळूग्ातून वाळू उत्खनन करून नदीपारेचालगत

िे वण्यात आलेली वाळू उचल/वारतूक करण्याची मुदत दद १०/१०/२०१६ रोजी सींपल्यानींतर,
र्र्रोळ तालुक्यातील नदीपारेचालगत कोिे री वाळूसािे ननदर्रनास आले नारीत
(४) प्रश्न उद््ावत नारी

___________
धमारबाद (श्ज नाांदेड) तालुक्यातील क्ायरान जभमनीतून अवैधररत्या
क्ौण खननजाांची चोरी झाल्याबाबत

(२०)

६८८३९ (१६-१२-२०१६)

श्री सनु नल राऊत (वव ोळी) :

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय महसल
ू मांत्री

(१) धमारिाद (त्मिज नाींदेड) तालुक्यातील जुनी, रसनाळी व येवती येथील गायरान जर्मनीतून
गेल्या २३ वर्ारपासून नस
ु रत कन्रक्र्न या कपींनीने खो्ी िनाव् कागदपरेचे िनवून

अगधकाऱयाींया सींगनमताने अवैध गौण खननजाींची चोरी प्रकरणी चौकर्ी उप आयुक्त
(पन
ु वरसन) औरीं गािाद याींयामाफरत चौकर्ी सरु
ु आरे, रे खरे आरे काय,
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(२) असल्यास, उप आयुक्त (पन
ु वरसन) औरीं गािाद याींयामाफरत सुरु असलेली चौकर्ी पूणर
झालेली आरे काय,

(३) असल्यास, चौकर्ीया अनुर्ग
ीं ाने दोर्ी असणाऱया कन्रक्र्न कींपनीवर र्ासनाने कोणती
कारवाई केली वा करण्यात येत आरे ,

(४) नसल्यास, कवलिाची कारणे काय आरे त ?
श्री

चांद्रिाांत पाटील (१५-०९-२०१७) : (१), (२) व (३) प्रश्नाधीन कवर्यी प्राप्त त ारीया

अनुर्ींगाने कववागीय आयुक्त औरीं गािाद याींनी उप आयुक्त (पुनवरसन) औरीं गािाद याींना चौकर्ी
करण्याचे

आदे र्

ददले

आरे त

त्यानुसार

उप

आयुक्त

(पन
ु वरसन)

औरीं गािाद

याींनी

दद १८/०६/२०१६, दद २७/०७/२०१६ व दद २६/१०/२०१६ रोजी सन
ु ावणी आयोजीत केली रोती

दद २६/१०/२०१६ रोजीया सुनावणीमध्ये मोजणी करून अरवाल सादर करण्याचे ननदे र् त्याींनी
ददले आरे त
चालू आरे

त्यानस
ु ार उपकववागीय अगधकारी, धमारिाद याींयातरावर मोजणीची कायरवारी

(४) प्रश्न उद््ावत नारी

___________

पुण्यातील सूसन रुग्णालयात सॅण्डववच बस बार ही यांत्रणा
लावण्याच्या ननववदे त झालेला क्ैरव्यवहार

(२१)

६९१५८

(जन्
ु नर) :

(१६-१२-२०१६)

श्री सरदार

ताराभसांह

(मुलड
ुां ),

श्री शरददादा

सोनावणे

सन्माननीय सावरजननि बाांधिाम (सावरजननि उप म वक्ळून) मांत्री पढ
ु ील

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) पुण्यातील सस
ू न रुग्णालयात सॅण्डकवच िस िाररी यींरेचणा लावण्याकररता ददनाींक ५ जुल,ै
२०१५ रोजी काढण्यात आलेल्या ई ननकवदाींतील अ्ीींची पूतत
र ा न करणाऱया पारे ख ब्रदसर या
कींपनीला ददनाींक २४ सप््ें िर, २०१५ रोजी वकर ऑडरर दे ऊनरी अद्यापी या कींपनीने कामाला
सरु
ु वात केली नसल्याची िाि ननदर्रनास आली, रे खरे आरे काय,

(२) असल्यास, सदर सॅण्डकवच िस िारचे काम ककती रक्कमेचे रोते, ई-ननकवदे तील अ्ी
कोणकोणत्या, ददनाींक ५ जुल,ै २०१५ नींतर व वेळेत ई-ननकवदा सादर करणाऱया कींपन्या

कोणत्या, पारे ख ब्रदसर याींनी ननकवदे तील अ्ीींची पूतत
र ा न करतानारी त्याींना वकर ऑडरर दे ण्यात
येऊनरी त्याींनी अद्यापी कामाला सरु
ु वात न करण्याची सवरसाधारण कारणे काय आरे त,

(३) असल्यास, पारे ख ब्रदसर कींपनीने ननकवदे तील अ्ीींमध्ये कवचारलेल्या कवकवध अनुवव व
प्रमाणपरेचाींपकररता सादर केलली कागदपरेचे िनाव् असताींनारी, या कींपनीला काम दे ण्याची
सवरसाधारण कारणे काय आरे त,
(४) असल्यास, उक्त प्रकरणाची र्ासनाने चौकर्ी केली आरे काय,
(५) असल्यास, चौकर्ीया अनर्
ीं ाने पारे ख ब्रदसर या कींपनीचा िचाव करणाऱया व सरकायर
ु ग
करणाऱया सींिींगधत अगधकाऱयाींवर व पारे ख कींपनीने र्ती व अ्ीींची पूतत
र ा न केल्यािद्दल
त्याींयाकवरुध्द र्ासनाने कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आरे ,
(६) नसल्यास, कवलींिाची कारणे काय आरे त ?
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श्री चांद्रिाांत पाटील (१३-०९-२०१७) : (१) रे खरे नारी
(२) दद २५/१०/२०१५ रोजी कायाररींव आदे र् दे ण्यात आले असून कामे सुरु करण्यात आलेली
आरे त

(३) कींरेचा्दाराने ननकवदे तील अ्ीींची पत
र ा केली असन
ू त
ू कींपनीची योग्यता तपासन
ू काम दे ण्यात
आले आरे

(४), (५) व (६) प्रश्न उद््ावत नारी
___________
राज्यातील १४ हजार मजूर सहिारी सांस्तथाांना १५ लाखापयंतची िामे
ई-ननववदा भशवाय भमळणेबाबत

(२२)

७०४४४ (१६-१२-२०१६)

श्री बबनराव भशांदे (माढा), श्री श्जतेंद्र आव्हाड (मुांब्रा िळवा) :

सन्माननीय सावरजननि बाांधिाम (सावरजननि उप म वक्ळून) मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा
करतील काय :-

(१) राययातील १४ रजार मजूर सरकारी सींथाींतील सात लाख कामगाराींची उपासमार रोत
असल्याने १५ लाखापयतची कामे “ई-ननकवदा” र्र्वाय दे ण्याची मागणी मा सावरजननक िाींधकाम

मींरेची, सगचव, सावरजननक िाींधकाम, सगचव, उद्योग कववाग याींचेकडे सवापती सोलापूर

ाडत्मिरक्् लेिर सोसाय्ीज ् को ऑप फेडरे र्न र्ल सोलापूर याींनी ददनाींक २८ जुल,ै २०१६ रोजी
व तत्पव
ू ी केली आरे , रे खरे आरे काय,

(२) असल्यास, राययातील लोकप्रनतननधी व इतर त्मिजल्रा लेिर सोसाय्ीनीरी यािाित
र्ासनाकडे मागणी केलेली आरे , रे री खरे आरे काय,
(३) असल्यास, उक्त मागणीया अनुर्ींगाने र्ासनाने कोणती कायरवारी केली वा करण्यात येत
आरे ,

(४) नसल्यास, कवलींिाची कारणे काय आरे त ?
श्री चांद्रिाांत पाटील (२१-०८-२०१७) : (१) रे खरे नारी
(२), (३) व (४) प्रश्न उद््ावत नारी
___________
वसई (श्ज पालघर) तालुक्यात सक्शन पांपाने बेिायदा रे ती उपसा होत असल्याबाबत
(२३)

७०४६८ (१६-१२-२०१६)

श्री सांतोष दानवे (भोिरदन) :

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय महसल
ू मांत्री

(१) वसई (त्मिज पालघर) तालक्
ु यात सक्र्न पींपाने िेकायदा रे ती उपसा करण्यासािी पोलीस व
मरसूल

कववागाला

रे ती

व्यावसायीक

लाच

दे त

असल्याप्रकरणी

श्रमजीवी

सींघ्नेने

भ्रष्ाचाराकवरोधात आवाज उिकवल्याचे मारे ऑक््ोिर, २०१६ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदर्रनास
आले आरे , रे खरे आरे काय,
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(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी केली आरे काय,
(३) असल्यास, चौकर्ीया अनुर्ग
ीं ाने रे ती व्यावसायीक, लाच घेणाऱया पोलीस व मरसूल
अगधकाऱयाींकवरुध्द र्ासनाने कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आरे ,
(४) नसल्यास, कवलींिाची कारणे काय आरे त ?
श्री चांद्रिाांत पाटील (१५-०९-२०१७) : (१) श्रमजीवी सींघ्नेने दद १७/१०/२०१६ रोजी तरर्सलदार
वसई याींना अर्ा आर्याचे ननवेदन ददले आरे
(२) व (३) सदर ननवेदनाया अनुर्ींगाने नायि तरर्सलदार वसई याींयामाफरत चौकर्ी केली

असता, त ारीत तथ्य आढळून आले नारी तथाकप, रे तीची अवैध वारतुक करणाऱया रकमालक
व रकचालक याींयाकवरूध्द गन्
ु रे दाखल करण्यात आले आरे त
(४) प्रश्न उद््ावत नारी

___________
मौजे खररवली (ता वाडा, श्ज पालघर) येथील व्यवसानयिाने बेिायदा उत्खनन िेल्याबाबत
(२४)

७३९०९ (१२-०४-२०१७)

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

श्री सनु नल प्रभू (ददांडोशी) :

सन्माननीय महसल
ू मांत्री पढ
ु ील

(१) मौजे खररवली (ता वाडा, त्मिज पालघर) या गावातील एक व्यवसानयक गावातीलच एका
आददवासी मालकाची जागा घेऊन सदर जागेवर

र्र लावून माती, खडी व दगडाचे िेकायदा

उत्खनन करीत असल्याचे ननदर्रनास आले, रे खरे आरे काय,

(२) असल्यास, सदर उत्खननादरम्यान रोणाऱया फो्ामळ
ु े गावातील दे वथान, रते आणण
घराींना तडे जाऊन दघ
र ना घडण्याचा धोका ननमारण झाल्याचेरी ननदर्रनास आले, रे री खरे
ु ्
आरे काय,

(३) असल्यास, सदर िेकायदा उत्खननामळ
ु े र्ासनाया लाखो रूपयाींया मरसूलाचे नक
ु सान
रोत आरे , रे री खरे आरे काय,

(४) असल्यास, सदर प्रकरणी सदररू जमीन मूळ मालकाला परत करणेिाित तसेच चौकर्ी
करून दोर्ी व्यवसानयकावर कारवाई करण्यािाित र्ासनाने कोणती कायरवारी केली वा
करण्यात येत आरे ,
(५) नसल्यास, कवलींिाची कारणे काय आरे त ?
श्री चांद्रिाांत पाटील (१५-०९-२०१७) : (१) मौजे खररवली तफे पोलिार (ता वाडा, त्मिज पालघर)
येथील ग नीं २२४/१ िेरेच ० ५७ रे

आर री जमीन एका आददवासी व्यक्तीया मालकीची

असून, तरसीलदार वाडा याींयाकडून त्याींना दद ३० ११ २०१७ पयत दगड उत्खनन करण्याची
परवानगी दे ण्यात आली आरे

(२) दगड खदानीमध्ये ब्ला्ीींग करून उत्खनन करीत नसून, ब्रेकरया (पोकलेन) सराय्याने

दगडाचे उत्खनन करण्यात येत आरे त्यामळ
र ना
ु े दे वथान, रते व घराींना तडे जाऊन दघ
ु ्
घडण्याचा धोका ननमारण झाल्याचे ननदर्रनास आले नारी
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(३) व (४) सदर आददवासी व्यक्तीने परवानगीपेिा ९ ब्रास जात दगडाचे उत्खनन केल्यािद्दल
तरर्सलदार वाडा याींनी दीं डात्मक कारवाई करून त्याींयाकडून रू ४७,७४५/- एवढी रक्कम वसूल
करून र्ासनजमा केली आरे
(५) प्रश्न उद््ावत नारी
___________
सुप्रीम इन्रास्तरक्चर प्रा भल या िांपनीिडून दां ड वसल
ू िरण्याबाबत
(२५)

७५६०७ (१२-०४-२०१७)

श्री अतल
भातखळिर (िाांददवली पूव)र , श्री प्रशाांत ठािूर
ु

(पनवेल), डॉ भमभलांद माने (नाक्परू उत्तर), श्री सनु नल प्रभू (ददांडोशी) :

सन्माननीय महसल
ू

(१)

खननजापो्ी

मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :वाडा-र्ववींडी-मनोर

इन्रारक्चर प्रा

र्ल

या

रत्याया

कामासािी

वापरलेल्या

गौण

सुप्रीम

या कींपनीला २४७ को्ी, ११ लाख, ३७ रजार, ५२० रुपयाचा दीं ड

आकारण्यात आला असल्याचे मारे ाडसेंिर, २०१६ मध्ये ननदर्रनास आले, रे खरे आरे काय,
(२) असल्यास, सदरचा दीं ड कींपनीने केलेल्या ८ ५४ लाख ब्रास गौणखननज उत्खननाचे
वार्मत्वधन र्ासनजमा न केल्यामुळे आकारण्यात आला आरे ,

रे री खरे आरे काय,

(३) असल्यास, सदर कींपनीवर आकारण्यात आलेला दीं ड वसल
ू करण्यािाित र्ासनाने कोणती
कायरवारी केली वा करण्यात येत आरे ,

(४) नसल्यास, कवलींिाची कारणे काय आरे त ?
श्री

चांद्रिाांत पाटील (१५-०९-२०१७) : (१), (२) व (३) सुप्रीम इन्रारक्चसर प्रा

र्ल

या

कींपनीने िाणे व पालघर त्मिजल्ह्याींया रद्दीतील मनोर-वाडा-र्ववींडी या रत्याया कामासािी
७,३०,२०८ ब्रास गौण खननजाचा वापर वार्मत्वधन र्ासनजमा न करता केल्याचे ननदर्रनास
आल्याने तरर्सलदार वाडा, पालघर व र्ववींडी आणण उपकववागीय अगधकारी, र्ववींडी याींनी
सींिगधत कींपनीकवरूध्द वेळोवेळी आदे र् पाररत करून, एकूण रू ४,७९,६९,४१,०२५ एवढा दीं ड
आकारला आरे

सींिींगधत कींपनीने तरसीलदार पालघर व वाडा याींया उक्त आदे र्ाकवरूध्द मा

उच

न्यायालयात रर् यागचका दाखल केली असन
ू , त्यामध्ये मा उच न्यायालयाने यागचकाकतार
याींयाकवरूध्द सक्तीची कारवाई करू नये असे अींतररम आदे र् ददले आरे त

सदर रर्

यागचकाींमधील मा मुींिई उच न्यायालयाया अींनतम आदे र्ानुसार दीं डाची रक्कम वसूलीिाित
आवश्यक ती कायरवारी करण्याचे सींकत्मिल्पत आरे

तरर्सलदार र्ववींडी याींयाकडून दीं डाया वसल
ु ीची कायरवारी सरू
ु आरे

(४) प्रश्न उद््ावत नारी

___________

कव स ३५० (19)
प्रिल्पग्रस्तताांचे पुनवरसन िरण्यासाठी महाराष्ट्र शेतजमीन अधधननयमात सुधारणा िरण्याबाबत
(२६)

७६२८६ (१३-०४-२०१७)

श्रीमती अभमता चव्हाण (भोिर), श्री बाळासाहे ब थोरात

(सांक्मनेर), श्री अभमन पटे ल (मुांबादे वी) :

सन्माननीय महसूल मांत्री पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा

करतील काय :-

(१) राषरीय व राययाया दृष्ीने मरत्वाया प्रकल्पाींसािी वूसींपादन करताींना प्रकल्पग्रताींचे
पुनवरसन मराराषर रायय र्ेती मरामींडळावरील जर्मनीवर करण्यासािी मराराषर र्ेतजमीन
अगधननयमात सुधारणा करण्यािाित रायय मींरेचीमींडळाया िैिकीत मान्यता ददल्याचे ददनाींक
२८ ाडसेंिर, २०१६ रोजी वा त्या सुमारास ननदर्रनास आले आरे, रे खरे आरे काय,

(२) असल्यास, सद्यत्मिथतीत या र्ेतीमरामींडळाकडे ६८ रजार ८२६ एकर र्ेतजमीन असन
ु

त्यापैकी २६ रजार ५०९ एकर िेरेच रे माजी खींडकऱयाींना वा्पासािी प्रताकवत असुन उवरररत

४२ रजार ३१६ एकर िेरेच मरामींडळाकडे र्र्ल्लक रारत असुन ते अरमदनगर, औरीं गािाद,
नार्र्क, सातारा, सोलापूर, कोल्रापूर व पुणे त्मिजल्ह्यामध्ये आरे , रे री खरे आरे काय,

(३) असल्यास, प्रश्न वाग १ मधील ननणरय वस
ू ींपादनाला खाजगी जमीनधारकाींचा रोणाऱया
कवरोधामुळे अनेक प्रकल्पाींना रोणारा कवलींि लिात घेऊन घेण्यात आला आरे तरी या
ननणरयाया अींमलिजावणीिाित र्ासनाने कोणती कायरवारी केली वा करण्यात येत आरे ,
(४) नसल्यास, कवलींिाची कारणे काय आरे त ?
श्री चांद्रिाांत पाटील (१९-०९-२०१७) : (१), (२) व (३) मराराषर रायय र्ेती मरामींडळातील
जमीनी रायय र्ासन अगधसुगचत करे ल अर्ा सावरजननक प्रकल्पातील प्रकल्पिाधीींताींया
पुनवरसनासािी वा्प करणे र्क्य व्रावे याकरीता

मराराषर र्ेत जमीन (जमीन धारणेची

कमाल मयारदा) अगधननयम, १९६१ मध्ये सुधारणा करण्यािाितचा ननणरय ददनाींक २७/१२/२०१६
रोजीया

मींरेचीमींडळ

कायद्यामध्ये
कवधानमींडळाची

िैिकीत

घेण्यात

करण्यासािीया
मान्यता

प्राप्त

आला

कवधेयकास
झाली

रोता

सन

असुन

त्यानस
ु ार

२०१७
सदर

या

कवधेयक

सदरची

पदरल्या

सध
ु ारणा

उक्त

अगधवेर्नामध्ये

मा राषरपती

मरोदयाींया

मान्यतेसािी केंद्र र्ासनाकडे पािकवण्यात आले आरे
(४) प्रश्न उद््ावत नारी
___________
ववववध व्यक्ती आझण सांस्तथाना िब्जेहक्िाने किां वा भाडेपट्टयाने ददलेल्या शासिीय जभमनीबाबत
(२७)

७६४३४ (१२-०४-२०१७)

श्रीमती अभमता चव्हाण (भोिर) :

मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय महसूल

(१) कवकवध व्यक्ती आणण सींथाना कब्जेरक्काने ककीं वा वाडेपट्टयाने ददलेल्या र्ासकीय
जर्मनीवरील

इमारतीींया

िाींधकामासािी

मुदतवाढ

दे ताींना

मोठ्या

प्रमाणात

अगधमुल्य

(प्रीमीयम) आकारण्याचा ननणरय रायय मींरेचीमींडळाया िैिकीत घेण्यात आल्याचे ददनाींक २८
ाडसेंिर, २०१६ रोजी वा त्या सम
ु ारास ननदर्रनास आले, रे खरे आरे काय,

कव स ३५० (20)
(२) असल्यास, उक्त धोरणानुसार जमीन मरसूल सींदरतेत सुधारणा करणे गरजेचे असताना
सुधारणा न करण्यामागील कारणे काय आरे त,

(३) असल्यास, सदर प्रकरणी र्ासन कोणती कायरवारी करणार वा करीत आरे ,
(४) नसल्यास, कवलींिाची कारणे काय आरे त ?
श्री चांद्रिाांत पाटील (१९-०९-२०१७) : (१), (२), (३) व (४) मराराष्र जमीन मरसल
ू सींदरता,

१९६६ आणण मराराषर जमीन मरसूल (सरकारी जर्मनीींची कवल्रे वा् करणे) ननयम, १९७१
मधील तरतद
ू ीनस
ु ार र्ासकीय जमीन कवकवध व्यक्ती, सींथा अथवा कींपनी याींना कवकवध
प्रयोजनाथर कब्जेरक्काने अथवा वाडेप््याने वेळोवेळी प्रदान करण्यात आलेल्या र्ासकीय

जर्मनीवरील इमारत िाींधकामासािी अगधमूल्य आकारुन मुदतवाढ दे ण्यािाित मरसल
ू व वन
कववाग, र्ासन ननणरय,

जमीन-२०१६/प्र

२५४/ज-१, ददनाींक ११.१.२०१७ अन्वये ननगरर्मत

करण्यात आला आरे
नारी

सदर प्रयोजनाथर मराराषर जमीन मरसल
ू सींदरता, १९६६ यामध्ये सध
ु ारणा अपेक्षित
___________

ठाणे श्जल््यातील तलाठी व मांडळ अधधिारी नेमलेल्या दठिाणी हजर राहत नसल्याबाबत
(२८)

७६६०८

(१२-०४-२०१७)

(नेवासा), श्री राहूल िुल (दौंड) :
काय :-

श्री जयप्रिाश

मांद
ु डा

(बसमत),

श्री बाळासाहे ब

मरु िुटे

सन्माननीय महसूल मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील

(१) िाणे त्मिजल्ह्यातील िरुताींर् तालुक्यातील तलािी व मींडळ अगधकारी नेमलेल्या दिकाणी
दररोज रजर रारत नसल्यामळ
ु े जनतेची कवकवध कामाींसािी गैरसोय रोत आरे , रे खरे आरे
काय,

(२) असल्यास, ननयुक्तीया दिकाणी उपलब्ध रराणे िींधनकारक असल्याचे पररपरेचक जारीर
करूनसुद्धा िरुताींर् तलािी व मींडळ अगधकारी नेमणक
ु ीया दिकाणी रजर नसतात, रे री खरे
आरे काय,

(३) असल्यास, कारी दिकाणी तलठ्याींकडून सवरसामान्याींना ७/१२ वा अन्य प्रकारचे दाखले
दे ताना रे तुपूरसर कवलींि करणे, जात पैर्ाची मागणी करणे इत्यादी प्रकारे रेचास ददला जात
असून व बिल्डर वा त्याींया प्रनतननधीींना त्वरीत दाखले ददले जात आरे तसेच नोंदी घेतल्या
जात आरे, रे री खरे आरे काय,

(४) असल्यास, सदर प्रकारास आळा िसण्यासािी र्ासनाकडून कोणती कायरवारी केली वा
करण्यात येत आरे ,

(५) नसल्यास, कवलींिाची कारणे काय आरे त ?

कव स ३५० (21)
श्री चांद्रिाांत पाटील (२३-०८-२०१७) : (१), (२), (३) व (४) िाणे त्मिजल्ह्यात र्रापूर, मुरिाड,

उल्रासनगर, र्वींवडी, कल्याण, अींिरनाथ आणण िाणे असे एकूण ७ तालुके असून र्रापूर
तालुका अनतदग
र , कवताराने मोिा व िाणे तालुका रा लोकसींख्येने सवारत मोिा तालुका आरे
ु म

सध्या गाननीं ७/१२ सींगणकीकरणाचे कामकाज सरु
ु असन
ू मींडळ अगधकारी व तलािी याींना
त्या-त्या तालुक्याया दिकाणी असलेल्या वकर्े र्न येथे एकबरेचतररत्या कामकाज करणेसािी
िसकवणेत आले आरे

िाणे त्मिजल्रयातील सवर तालुक्यातील गाननीं ७/१२ व फेरफाराींचे

सींगणकीकरण करण्यात आले असुन त्याचे ऑनलाईन पध्दतीने तलािी याींया वािरीने

नागररकाींना/र्ेतकऱयाींना कवतरण केले जाते तथाकप, गाननीं ७/१२ दे ताींना ताींबरेचक अडचणी जरी
आल्या तरी त्याींचे ननराकरण करुन र्ेतकऱयाींना/नागररकाींना गाननीं ७/१२ तसेच दाखले दे णखल
कवतररत केले जातात

यािाित कोणत्यारी प्रकारया त ारी प्राप्त झाल्याया ननदर्रनास

आल्या नारीत
(५) प्रश्न उद््ावत नारी
___________
श्रीक्ोंदे (श्ज अहमदनक्र) तालुक्यातील लोणी व्यांिनाथ सेवा सांस्तथेने
खरे दी िेलेल्या जभमनीबाबत

(२९)

७७४७५ (१२-०४-२०१७)

श्री ववजय औटी (पारनेर) :

गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

सन्माननीय महसल
ू मांत्री पुढील

(१) श्रीगोंदे (त्मिज अरमदनगर) तालुक्यातील लोणी व्यींकनाथ सेवा सींथेने खरे दी केलेल्या

जर्मनीचा ग् एक असून उतारे अनेक ननघत असल्याने तरर्सलदार (श्रीगोंदे ) याींनी दोन
उताऱयावर वेगवेगळे िेरेच नोंदकवणाऱया अगधकाऱयाींकवरुध्द गुन्रे दाखल करणार असल्याचे
ददनाींक २ जानेवारी, २०१७ रोजी वा त्यासम
ु ारास साींगगतले आरे , रे खरे आरे काय,
(२) असल्यास, उक्त प्रकरणाची र्ासनाने चौकर्ी केली आरे काय,

(३) असल्यास, चौकर्ीत काय आढळून आले व त्यानुसार दोर्ी अगधकारी व इतर सींिींगधतावर
र्ासनाने कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आरे ,
(४) नसल्यास, कवलींिाची कारणे काय आरे त ?
श्री चांद्रिाांत पाटील (२२-०८-२०१७) : (१) मौजे लोणी व्यींकनाथ ता श्रीगोंदा येथील न वु

२८५

मधील लोणी व्यींकनाथ कवकवध कायरकारी सोसाय्ी र्ल याींनी खरे दी केलेल्या िेरेचास नाव दाखल
करणेकामी ददनाींक ७/१२/२०१६ रोजी उप अगधिक,वुर्म अर्वलेख, श्रीगोंदा याींचक
े डे अजर दाखल
केल्यानस
ु ार फेरफार नोंद

७२/२०१६ ददनाींक ९/१२/२०१६ रोजी मींजरु करण्यात येवन
ु सींथेया

नावाने ११४७.७५ चौ र्म एवढे िेरेच दाखल केले व त्यानुसार र्मळकत पबरेचकेची नक्कल दे ण्यात
आली

त्यानींतर

ननमतानदार

२

याींनी

िेरेचामध्ये खाडाखोड करुन ११४७.७५ चौ मी
वअगधकारात नक्कल ददली

वअगधकारात

र्मळकतपबरेचकेवरील

खरे दीया

ऐवजी १०६५.१६ चौ मी अर्ी दरु
ु ती करुन

कव स ३५० (22)
(२) व (३) सदर सदोर् कायरवारीिाित वतरमानपरेचातील प्रर्सध्द झालेल्या िातमीया अनुर्ींगाने
उप अगधिक, वुर्म अर्वलेख, श्रीगोंदा याींनी सादर केलेल्या अरवालास अनुसरुन त्मिजल्रा

अगधिक, वुर्म अर्वलेख, अरमदनगर याींनी मराराषर जमीन मरसल
ू अगधननयम १९६६ मधील
कलम २५८ अन्वये न वु

२८५ चे र्मळकत पबरेचकेवरील खरे दी नोंदीतील फेरफार

मधील सदोर् कायरवारी रदद करण्यास परवानगी दे ण्यात आली
केलेल्या िेरेचानुसार र्मळकतीची नक्कल दे ण्यात आली आरे
न वु

२८५ चे फेरफार

७२/२०१६

त्यानस
ु ार सींथेस दरु
ु त

७२/२०१६ मध्ये वअगधकारात र्मळकत पबरेचकेवरील

खरे दीया िेरेचामध्ये खाडाखोड केल्याची सदोर् कायरवारी केल्याने उप अगधिक, वर्ु म
अर्वलेख,

ननमतानदार

श्रीगोंदा

याींया

ददनाींक

१८/३/२०१७

रोजीया

आदे र्ान्वये

दोर्ी

कमरचारी

२ याींचेकवरुध्द मराराषर नागरी सेवा (र्र्त व अकपल) ननयम १९७९ चे ननयम

१० अन्वये कारवाई करण्यात आलेली आरे
(४) प्रश्न उद््ावत नारी

___________

शासनाने मुांबईत दीघरिालीन भाडेपट्टयावर ववववध उद्योक्ाांना ददलेल्या जभमनीबाबत
(३०)

७८२८३ (१२-०४-२०१७)

श्री अस्तलम शेख (मालाड पश्श्चम) :

मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय महसूल

(१) र्ासनाने मींि
ु ईत दीघरकालीन वाडेपट्टयावर कवकवध उद्योगाींना जर्मनी ददलेल्या असन
ू मींि
ु ई
र्रर त्मिजल्ह्यातील १२८२ तर मुींिई उपनगर त्मिजल्ह्यातील २९५ र्मळकती वाडेपट्टयावर दे ण्यात
आल्या आरे त, रे खरे आरे काय,

(२) असल्यास, सदर वाडेपट्टयावर दे ण्यात आलेल्या र्मळकतीपैकी मुींिईतील ६९२ तर मुींिई
उपनगरातील १४९ र्मळकतीींचा वाडेपट्टा कालावधी सींपुष्ात आला असून त्याींचे नुतनीकरणरी
करण्यात आलेले नारी, रे री खरे आरे काय,

(३) असल्यास, यािाित र्ासनाने आढावा घेऊन सदर जर्मनीया वाडेकराराचे नत
ु नीकरण
करण्यािाित अथवा जर्मनी र्ासनजमा करण्यािाित कोणती कायरवारी केली वा करण्यात येत
आरे ,

(४) नसल्यास, कवलींिाची कारणे काय आरे ?
श्री चांद्रिाांत पाटील (१०-०८-२०१७) : (१) मुींिई र्रर त्मिजल्ह्यामध्ये १३०७ व मुींिई उपनगर
त्मिजल्ह्यात ३५६ र्ासकीय र्मळकती कवकवध प्रयोजनाकरीता वाडेपट्टयाने प्रदान करण्यात आल्या
आरे त
(२) मींि
ु ई र्रर त्मिजल्ह्यात ६७५ व मींि
ु ई उपनगर त्मिजल्ह्यात १४९ र्ासकीय र्मळकतीींचा
वाडेपट्टा कालावधी सींपुष्ात आलेला आरे
(३) व (४) र्ासन ननणरय

जमीन-२५०५/प्र

४०५/ज-२, दद १२ १२ २०१२ या तरतुदीनस
ु ार

वाडेपट्टा सींपुष्ात आलेल्या वाडेपट्टाधारकाींना नुतनीकरणा कररता नोद्स िजावण्यात आल्या
आरे त यानस
ु ार जर्मनीींया वाडेपट्टा कराराचे नत
ु नीकरण करण्याची कायरवारी प्रगतीत आरे
___________

कव स ३५० (23)
एम ववश्वेश्वरय्या इांडस्तरीयल ररसचर ॲण्ड डेव्हलपमेंट सेंटर या सांस्तथेला ददलेल्या भख
ू ांडाबाबत
(३१)

७८२८४ (१२-०४-२०१७)

श्री अस्तलम शेख (मालाड पश्श्चम) :

मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) वल्डर रे ड सें्र, मुींिई या इमारतीचा वूखींड (

सन्माननीय महसूल

६३९) एम कवश्वेश्वरय्या इींडरीयल ररसचर

ॲण्ड डेव्रलपमें् सें्र या सींथेला ददनाींक १८ नोव्रें िर, १९७४ रोजी करारान्वये वाडेपट्टयाने
ददला असून त्यानींतर र्ासनाने वेळोवेळी आदे र् काढून अनेक अ्ी घातल्या आरे , रे खरे आरे
काय,

(२) असल्यास, उक्त सींथेला ककती िेरेचफळाचा वख
ू ींड वाडेकराराने दे ण्यात आला रोता व
त्यासािी कोणत्या अ्ी व र्ती घालण्यात आल्या रोत्या,

(३) असल्यास, सदर सींथेकवरुध्द इमारतीतील वाडेकरुीं या असोर्सएर्नने मारे सप््ें िर, २०१६
मध्ये अथवा त्यापूवी र्ासनाकडे त ारी केल्या असन
ू त ारीींया अनुर्ींगाने त्मिजल्रागधकारी,
मींि
ु ई याींनी यािाित सन
ु ावणी घेतली रोती, रे री खरे आरे काय,

(४) असल्यास, वाडेकरुीं या असोर्सएर्नने र्ासनाकडे केलेल्या त ारीींचे वरूप काय आरे व
त्यािाित घेण्यात आलेल्या सुनावणीचे ननषकर्र काय आरे ,

(५) असल्यास, उक्त सुनावणीया अनुर्ींगाने र्ासनाने पुढे कोणती कायरवारी केली वा
करण्यात येत आरे ?

श्री चांद्रिाांत पाटील (१४-०९-२०१७) : (१) व (२) र्ासनाने दद १६/१०/१९७० या आदे र्ान्वये ६
रे ९६.४९ आर िेरेचफळाची पुन:प्राकपत र्ासकीय जमीन एम कवश्वेश्वरय्या औद्योगगक सींर्ोधन
व कवकसन केंद्राला वाडेपट्टयाने ददली रोती तद्नींतर दद १८/११/१९७४ या र्ासनननणरयान्वये

पूवी ननगरमीत केलेले सवर आदे र् अगध र्मत करून एकुण ७१०७१ चौ मी िेरेचफळाची र्ासकीय
जमीन उक्त सींथेस वाडेपट्टयाने दे ण्याचा ननणरय घेण्यात आला

त्यापैकी र्ासनाया

दद १६.४.१९७९ या आदे र्ान्वये २३०४६ चौ मी जमीन र्ासनाने परत घेतली सद्यत्मिथतीत
एम कवश्वेश्वरय्या औद्योगगक सींर्ोधन व कवकसन केंद्र याींचेकडे ४८०२५ चौ मी
र्ासकीय जमीन आरे सदर र्ासकीय जमीन वाडेपट्टयाने दे ताना ती प्रामख्
ु याने खालील

इतकी
अ्ी

व र्तीया अगधन रारून ददली आरे :(i) सदर र्ासकीय जमीनीचा वाडेपट्टा रा ९९ वर्ारसािी असेल तदनींतर त्याचे नुतनीकरण
करता येईल

(ii) सें्रने एकूण र्मळणा-या उत्पनामधन
ू सींथेया व्यवथापनावर व इतर कामावर तसेच
कवकवध कर अदा करण्यासािी रोणारा खचर वजा जाता जे ननव्वळ उत्पन्न र्मळे ल त्या
उत्पन्नाया ५०%

रक्कम र्ासनास अदा करावी लागेल

(iii) रुपये ३२५/- प्रनत चौ मी या दराने एकूण जमीनीया ककमींतीया ६.५०%

या दराने

वई
ु वाडे दरवर्ी आकारण्यात येईल

(iv) र्ासनाया परवानगीर्र्वाय सदररू जमीन ककीं वा नतचा कोणतारी वाग गराण िे वता
येणार नारी ककीं वा रताींतररत करता येणार नारी
(v) जमीन मींजूर करण्याया र्तीपैकी कोणत्यारी र्तीचा वींग झाल्यास वाडेपट्टा रद्द करुन
कोणत्यारी वरपाईर्र्वाय जमीन परत घेण्याचा र्ासनास अगधकार रादरल
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(३) रोय
(४) जागा प्रदान आदे र्ातील अ्ी व र्तीचे उल्लींघन व जागेया वापरािाित अननयर्मतता
झालेची त ार वाडेकरुीं या असोर्र्एर्न याींनी केली रोती त्मिजल्रागधकारी मुींिई र्रर याींया

तरावरील यािाितया सन
ु ावणीमध्ये वाडेपट्टामधील अ्ी व र्तीचे वींग झालेचे आढळून
आले

(५) त्मिजल्रागधकारी,

मुींिई र्रर

याींनी

दद २४/११/२०१६ या आदे र्ान्वये सदर जागा

र्ासनाया ताब्यात घेण्यािाित आदे र् ददले रोते या कवरुध्द
सींर्ोधन व कवकसन केंद्र याींनी मा

एम कवश्वेश्वरय्या औद्योगगक

उच न्यायालयात दावा

३१४१/२०१६ दाखल केला

त्मिजल्रागधकारी, मुींिई र्रर याींया आदे र्ास मा उच न्यायालयाने
उच न्यायालयाया ननदे र्ानुसार त्मिजल्रागधकारी याींचे दद

थगगती ददली व मा

२४/११/२०१६ चे आदे र् मराराषर

मरसूल न्यायागधकरणात आव्राननत करण्यात आले असून सदर प्रकरण न्यायप्रकवषि आरे
___________

मौजे वपांपळक्ाव (ता भसन्नर, श्ज नाभशि) येथील भमळित

१, २, ३, आझण १०९

भमळितीस ग्रामपांचायत वपांपळक्ावचे नाव लावणेबाबत
(३२)

७८६४१ (१२-०४-२०१७)

श्री राजाभाऊ (पराक्) वाजे (भसन्नर) :

मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) मौजे कपींपळगाव (ता र्सन्नर, त्मिज नार्र्क) येथील र्मळकत

सन्माननीय महसूल

१, २, ३ आणण १०९ या

र्मळकतीींया ७/१२ उताऱयावर पूवीया ग्रामपींचायत पींचाळे चे नाव लागले असून सदरया
र्मळकतीस ग्रामपींचायत कपींपळगावचे नाव लावणे िाित थाननक वरायय सींथेद्वारे
त्मिजल्रागधकारी नार्र्क याींना लेखी ननवेदने दे ण्यात आले आरे, रे खरे आरे काय,
(२) असल्यास, उक्त मागणीया अनर्
ु ींगाने र्ासनामाफरत कोणती

कायरवारी करण्यात आली

वा करण्यात येत आरे ,

(३) नसल्यास, कवलींिाची कारणे काय आरे त ?
श्री चांद्रिाांत पाटील (१९-०९-२०१७) : (१) प्रतुत कवर्याया अनुर्ग
ीं ाने मा कवधानसवा सदय,
र्सन्नर याींनी तरर्सल कायारलय, र्सन्नर येथे ग्रामपींचायत कपींपळगाींवया िरावासर ददनाींक
३०/९/२०१६ रोजी ननवेदन दाखल केलेले आरे
(२) व (३) मा कवधानसवा सदय, र्सन्नर याींया ननवेदनाया अनुर्ींगाने तरर्सलदार, र्सन्नर
याींनी ददनाींक १६/१०/२०१६ रोजीया परेचान्वये सदरचे प्रकरण त्मिजल्रागधकारी, नार्र्क याींया

कायारलयास सादर केलेले असन
ु ग् कवकास अगधकारी, पींचायत सर्मती, र्सन्नर याींना त्याींचा
अरवाल मख्
ु य कायरकारी अगधकारी, त्मिजल्रा पररर्द, नार्र्क याींयामाफरत सादर करण्यािाित
सुगचत केलेले आरे

तद्नींतर त्मिजल्रागधकारी, नार्र्क याींनी ददनाींक २९/१२/२०१६ रोजीया परेचानुसार

प्रकरणी मुददे ननराय वयींपष् अर्वप्रायाींसर प्रताव सादर करणेिाित तरर्सलदार, र्सन्नर

याींना कळकवले आरे त्यानस
ु ार तरर्सलदार, र्सन्नर याींनी ग् कवकास अगधकारी, र्सन्नर याींना

कव स ३५० (25)
मुददे ननराय चौकर्ी अरवाल सादर करण्यािाित कळकवले आरे

सदर मुददे ननराय अरवाल

अद्याप अप्राप्त आरे रेचु्ीपुतत
र ा अरवाल प्राप्त झाल्यानींतर प्रकरणी कायरवारी करण्याची दिता
त्मिजल्रागधकारी, नार्र्क याींनी घेतलेली आरे
___________

डहाणू (श्ज पालघर) तालुक्यातील दक्
र भाक्ातील मुख्य रस्तते, दाभाडी ते किन्हवली रस्तत्याांची
ु म
व नदीवरील पूलाांची झालेली दरु वस्तथा

(३३)

७८७९१ (१४-०४-२०१७)

श्री भारत भालिे (पांढरपूर) :

सन्माननीय सावरजननि

बाांधिाम (सावरजननि उप म वक्ळून) मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) डराणू (त्मिज पालघर) तालुक्यातील दग
र वागातील मुख्य रते, दावाडी ते ककन्रवली या
ु म

रत्याची व नदीवरील पल
ू ाची दरु वथा झाली असून या गावात मूलवूत सुकवधाींचा अवाव
असल्याचे ददनाींक २२ जानेवारी,२०१७ रोजी वा त्यासुमारास ननदर्रनास आले, रे खरे आरे काय,

(२) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी सींिींगधत कववाग दल
र
करीत असल्याचे ननदर्रनास आले
ु ि
आरे , रे री खरे आरे काय,

(३) असल्यास, या प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी केली आरे काय, चौकर्ीनुसार रते व नदीवरील
पूलाची दरु
ु ती करण्यािाित कोणती कायरवारी केली वा करण्यात येत आरे ,
(४) नसल्यास, कवलींिाची कारणे काय आरे त ?

श्री चांद्रिाांत पाटील (२१-०९-२०१७) : (१) अींर्त: खरे आरे
(२), (३) व (४) डराणू तालुक्यात सावरजननक िाींधकाम कववागाया अखत्यारीत १९७.४६७

कक मी व त्मिजल्रा पररर्द,पालघर याींया अखत्यारीत ११७९.८४कक मी लाींिीचे रते आरे त या
रत्याींया लाींिी पैकी कारी लाींिीत रते िनतग्रत झाले आरे त

या रत्याींया डाींिरी

पषृ िवागावरील खड्डे वरुन रत्याींवरुन वारतक
ु सरु ळीत िे वण्याची कायरवारी करण्यात येत
आरे

दावाडी ककन्रवली रता सा िाीं कव या ताब्यात आरे या रत्याची सुधारणा करणे व

पुलाींची पुनि
र ाींधणी करण्याचे काम राती घेवून जवळ जवळ पुणर करण्यात आले आरे
रत्यावरुन वारतक
ु सरु ळीत चालु आरे

तालुक्यातील रत्याया िनतग्रत लाींिीतील सुधारणा व दरु
ु तीची कामे मींजुरी,

ननकर्, ननधी व प्राधान्य

मानुसार राती घेवुन पुणर करण्याचे ननयोजन आरे
___________

िरमाळा (श्ज सोलापरू ) तालक्
ु यामध्ये तलाठी सज्जा वाढववण्याबाबत
(३४)

७९५२३ (१२-०४-२०१७)

श्री नारायण पाटील (िरमाळा) :

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१)

करमाळा

(त्मिज सोलापूर) तालुक्यामध्ये

तलािी

सयजा

सन्माननीय महसल
ू मांत्री
कमी

कमरचाऱयाींवर अनतररक्त कामाचा िोजा पडत आरे , रे खरे आरे काय,

असल्यामुळे

तलािी
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(२) असल्यास, मराराषर रायय तलािी सींघाने व लोकप्रनतननधीींनी ददनाींक २६ सप््ें िर, २०१६
रोजी तलािी सयजा वाढकवण्याची मागणी र्ासनाकडे केली आरे , रे री खरे आरे काय,
(३) असल्यास, उक्त मागणीया अनुर्ींगाने र्ासनाने कोणती कायरवारी केली वा करण्यात येत
आरे , असल्यास, कायरवारीची सद्यःत्मिथती काय आरे ,
(४) नसल्यास, कवलींिाची कारणे काय आरे त ?
श्री चांद्रिाांत पाटील (२२-०७-२०१७) : (१), (२) व (३) वाढीव तलािी साझे मींजूर करण्याची
मागणी र्ासनाकडे कवकवध माध्यमातन
ू करण्यात आली रोती

यासींदवारत कवचाराींती

र्ासन

ननणरय ददनाींक २५ मे, २०१७ अन्वये सींपूणर राययात ३१६५ नवीन वाढीव तलािी साझे व ६
तलािी साींझासािी १ मरसल
ू ी मींडळ या तत्वाप्रमाणे ५२८ नवीन मरसूली मींडळे थापन

करण्यास मान्यता दे ण्यात आली आरे त्यामध्ये पुणे मरसल
ू ी कववागासािी मींजूर ४६३ नवीन

तलािी साझे व ७७ नवीन मरसल
ू ी मींडळाींमध्ये सोलापूर त्मिजल्रयासािी एकूण १२ नवीन वाढीव
तलािी साझे व २ नवीन वाढीव

मरसल
मींडळाचा
ू

समावेर् आरे

र्ासनाने ददलेल्या

वेळापरेचकानुसार त्मिजल्रागधकारी, सोलापूर याींचेकडून कवरीत कायरपध्दतीचा अवलींि करुन सोलापूर
त्मिजल्रयात आवश्यक तेथे नवीन वाढीव तलािी साझे व मरसूली मींडळे थापन करण्याची
कायरवारी सुरु आरे

(४) प्रश्न उद््ावत नारी

___________

भडक्ाव (श्ज जळक्ाव) तालुक्यातील दलवाडे भशवारातील धक्रणा
नदीपात्रातील वाळू भललावाबाबत

(३५)

७९७५० (१२-०४-२०१७)

(एरां डोल) :

श्री किशोर पाटील (पाचोरा), डॉ सतीश (अण्णासाहे ब) पाटील

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

(१) वडगाव (त्मिज जळगाव) तालुक्यातील दलवाडे र्र्वारातील गगरणा नदीपारेचातील वाळू
र्ललावास कवरोध करणारे ननवेदन ग्रामथाींनी वडगाव ननवासी नायि तरसीलदार याींना मारे
जानेवारी, २०१७ मध्ये वा त्यादरम्यान ददले आरे , रे खरे आरे काय,
(२) असल्यास, उक्त ननवेदनाया अनर्
ु ींगाने र्ासनाने कोणती कायरवारी केली वा करण्यात येत
आरे ,

(३) नसल्यास, कवलींिाची कारणे काय आरे ?
श्री

चांद्रिाांत पाटील (११-०९-२०१७) : (१) व (२) वडगाव तालक्
ु यातील मौजे गोंडगाव व

दलवाडे येथील ग्रामथाींकडून मौजे दलवाडे येथील वाळूग्ाचा र्ललाव रद्द करण्यािाित प्राप्त
झालेल्या ननवेदनाया अनुर्ींगाने, र्ासन ननणरय दद १२/०३/२०१३ अन्वये, कवदरत केलेल्या

वाळू/रे ती ननगरती धोरणातील तरतुदीनुसार त्मिजल्रातरीय सर्मतीने सुनावणी घेऊन, सदर
वाळूग्ाचा र्ललाव रद्द करण्याचा ननणरय घेतला आरे
(३) प्रश्न उद््ावत नारी

___________

कव स ३५० (27)
अहमदनक्र श्जल््यातील वाळू साठयाांच्या भललावाबाबत
(३६)

८०१७८ (१२-०४-२०१७)

श्री बाळासाहे ब मुरिुटे (नेवासा) :

सन्माननीय महसूल मांत्री

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) अरमदनगर त्मिजल्ह्यात ऑनलाईन वाळू र्ललावात ६९ वाळू साठ्याींचे लीलाव अपेक्षित
असताना परील्या ्प्प्यातील र्ललावात केवळ ६ वाळू साठ्याींचे र्ललाव रोऊन ३ को्ी, ६३
लि रुपयाींचा मरसूल र्ासनाला र्मळाला, रे खरे आरे काय,

(२) असल्यास, उक्त त्मिजल्ह्यातील केवळ १९ वाळू साठ्याचाच र्ललाव झाला असून वाळू
र्ललावाची ककचक् ऑनलाईन प्रक या व जात ककीं मत यामळ
ु े उवरररत साठ्याींचा र्ललाव झाला
नारी आरे , रे री खरे आरे काय,

(३) असल्यास, उवरररत साठ्याींचे र्ललाव न झाल्यामुळे

िेकायदे र्ीर वाळू उपसा करण्याया

प्रमाणात वाढ झाली असून वाळू माकफया व र्ासकीय कमरचारी याींया सींगनमताने अवैध
वाळूचा उपसा रोत आरे, रे री खरे आरे काय,

(४) असल्यास, उक्त प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी केली आरे काय,
(५) असल्यास, चौकर्ीया अनुर्ींगाने सदर वाळू साठ्याींचा योग्य प्रक येद्वारे

र्ललाव

करण्यािाित कोणती कायरवारी केली तसेच अवैध वाळू उपसा करणाऱया वाळू माकफयावर व
त्यास मदत करणाऱया सींिींगधत कमरचाऱयाींवर र्ासनाने कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत
आरे ,
(६) नसल्यास, कवलींिाची कारणे काय आरे त ?
श्री

चांद्रिाांत

ददनाींक

पाटील

१२ ०३ २०१३

(११-०९-२०१७)
अन्वये

:

कवदरत

(१),

(२),

करण्यात

(३),

(४)

आलेल्या

व

वाळू/रे ती

(५)

र्ासन

ननगरती

ननणरय

धोरणातील

तरतद
ु ीनस
ु ार अरमदनगर त्मिजल्ह्यात ग्रामसवेचा िराव, पयारवरण अनम
ु ती प्राप्त करून रातची
ककीं मत ननत्मिश्चत करून ई-्ें डररींग व ई-ऑक्र्न प्रककयेद्वारे वाळूग्ाींचे र्ललाव करण्यात येतात
त्यानुसार अरमदनगर त्मिजल्ह्यात सन २०१६-१७ सािी
ननत्मिश्चत करण्यात आले आरे त

र्ललावासािी योग्य असे ६९ वाळूग्

त्यापैकी आतापयत १८ वाळूग्ाींचे र्ललाव रोऊन त्यापासून

रुपये ८,६६,२६,६८३/- एवढा मरसल
ू र्ासनास प्राप्त झालेला आरे वाळू/रे ती ननगरती धोरणातील
तरतद
ू ीींनस
ू ार उवररीत वाळूसाठ्याींया र्ललावाची प्रक या सरू
ु आरे
अरमदनगर

त्मिजल्रातरावर
आरे त

त्मिजल्ह्यात

गौण

खननजाची

उपकववाग तरावर व तालक
ु ा तरावर

अवैध

उत्खनन

वारतुक

रोखणेकामी

वरारी पथके गदित करण्यात आलेली

सदर वरारी पथकाींनी सन २०१६-१७ या कालावधीत केलेल्या तपासणीत गौण

खननजाया अवैध वारतक
ु ीया ८८५ वारनाींवर कारवाई करून, रू ३,२२,०१,०००/- एवढा दं ड
वसुल करण्यात आलेला आरे तसेच एकूण ८० वारनधारकाींवर

गुन्रे दाखल करण्यात आले

असून, २७० वारन धारकाींवर उपप्रादे र्र्क पररवरन अगधकारी याींयामाफरत कारवाई करण्यात
आलेली आरे

(६) प्रश्न उद््ावत नारी
___________

कव स ३५० (28)
चेिवेळवा (ता पोंभुणार, श्ज चांद्रपूर) रे ती घाटावरुन जाणारे अवैध रे तीचे तीन रि पिडल्याबाबत
(३७)

८०८६० (१२-०४-२०१७)

श्री सुरेश धानोरिर (वरोरा) :

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय महसूल मांत्री

(१) चेकवेळवा (ता पोंवण
ु ार, त्मिज चींद्रपरू ) रे ती घा्ावरुन जाणारे अवैध रे तीचे तीन रक ददनाींक ६
जानेवारी, २०१७ रोजीया सुमारास तरर्सलदार, पोंवुणार याींनी पकडले आरे , रे खरे आरे काय,

(२) असल्यास, सदर प्रकरणी रे तीची अवैध वारतूक करणाऱयाींवर र्ासनाने कोणती कारवाई
केली वा करण्यात येत आरे ,

(३) नसल्यास, कवलींिाची कारणे काय आरे ?
श्री चांद्रिाांत पाटील (१५-०९-२०१७) : (१) व (२) तरर्सलदार पोंवुणार याींनी दद १८/१/२०१७ रोजी
पोंवुणार येथे चेकवेळवा येथून रे तीची अवैध वारतूक करणारी ३ वारने जप्त करून दीं डात्मक

कारवाईद्वारे रू १,०२,७००/- एवढा दीं ड वसूल करण्यात आला तसेच प्रत्येक वारन मालकाकडून
रू २,००,०००/- चे िींधपरेच घेण्यात आले आरे
(३) प्रश्न उद््ावत नारी

___________

रुिडी (ता हातिांणक्ले, श्ज िोल्हापूर) येथील नववन बाांधिाम भमळितीचा
क्ावठाणात समावेश िरण्याबाबत

(३८)

८१२९३

(िरवीर) :

(१२-०४-२०१७)

डॉ सश्ु जत

भमणचेिर

(हातिणांक्ले),

श्री चांद्रदीप

नरिे

सन्माननीय महसूल मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) रुकडी (ता रातकींणगले, त्मिज कोल्रापूर) येथील नकवन िाींधकाम र्मळकतीचा गाविाणात
समावेर्

करण्यािाित

तसेच

र्स्ी

सवे

कायारलयाकडून

प्रॉप्ी

काडर

र्मळण्यािाितया

मागणीसािी ग्रामथाींनी अनतग्रे फा्ा येथे ददनाींक ११ जानेवारी, २०१७ रोजी वा त्यासम
ु ारास
राता रोको आींदोलन केले, रे खरे आरे काय,

(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी ग्रामथाींनी त्मिजल्रा वूमी अर्वलेख अगधकारी व त्मिजल्रागधकारी
याींयाकडे वारीं वार ननवेदन दे ऊनरी कायरवारी करण्यात आली नारी, रे री खरे आरे काय,

(३) असल्यास, कोल्रापूर येथील र्स्ी सवे कायारलयात र्मळकत पबरेचकाींवरील नोंदीननराय
र्ल्
ु क आकारण्यािाित अद्यापपयत कोणतारी ननणरय घेण्यात आला नारी, रे री खरे आरे
काय,

(४) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी करून कोणती कायरवारी केली वा करण्यात
येत आरे ,
(५) नसल्यास, कवलींिाची कारणे काय आरे त ?
श्री चांद्रिाांत पाटील (०१-०९-२०१७) : (१), (२) व (३) रुकडी (ता रातकींणगले, त्मिज कोल्रापूर)

येथील नकवन िाींधकाम र्मळकतीचा गाविाणात समावेर् करण्यािाित तसेच र्स्ी सवे
कायारलयाकडून प्रॉप्ी काडर र्मळण्यािाितया मागणीसािी ग्रामथाींनी अनतग्रे फा्ा येथे

कव स ३५० (29)
ददनाींक ०४ जानेवारी, २०१७ रोजी राता रोको आींदोलन केले रोते या कवर्यीची ग्रामथाींची
ददनाींक ११ ०५ २०१६ व ददनाींक ५ १२ २०१६ रोजीची त्मिजल्रागधकारी, कोल्रापूर याींना प्राप्त
ननवेदने अनु मे ददनाींक ११ ०५ २०१६ व ददनाींक ०६ १२ २०१६ रोजी त्मिजल्रा अधीिक वम
ू ी

अर्वलेख, कोल्रापरू याींचेकडे कायरवारीसािी पािकवण्यात आली रोती सदरचा मद्द
ु ा धोरणात्मक

वरुपाचा असल्याने यािाित मराराषर र्ासन राजपरेच असाधारण दद २५ ०९ २००१ नुसार
नक्कल फी ची आकारणी करुन उतारा दे ण्याची कायरवारी सुरु आरे

(४) ग्रामपींचायत, रुकडी याींचेकडून आवश्यक कागदपरेचे व िराव प्राप्त न झाल्याने वूमी
अर्वलेख कायारलयास पढ
ु ील कायरवारी करता आली नारी
(५) प्रश्न उद््ावत नारी

___________
मेहिर (ता मेहिर, श्ज बुलढाणा) शहरातील पेनटािळी वसाहतीतील िायारलयात क्ौण
खननजाचे उत्खन िरून चोरी िरण्यात आल्याबाबत

(३९)

८१४२९ (१२-०४-२०१७)

डॉ सांजय रायमल
ु िर (मेहिर) :

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय महसूल मांत्री

(१) मेरकर (ता मेरकर, त्मिज िुलढाणा) र्ररातील पेन्ाकळी वसारतीतील कायारलयात गौण
खननजाचे उत्खनन करुन चोरी करण्यात आल्याचे ददनाींक १७ जानेवारी, २०१७ रोजी वा
त्यासम
ु ारास ननदर्रनास आले, रे खरे आरे काय,

(२) असल्यास, यािाित र्ासनाने चौकर्ी केली आरे काय,
(३) असल्यास, चौकर्ीत काय आढळून आले व त्यानुसार र्ासनाने दोर्ीींवर कोणती कारवाई
केली वा करण्यात येत आरे,

(४) नसल्यास, कवलींिाची कारणे काय आरे त ?
श्री

चांद्रिाांत पाटील (१५-०९-२०१७) : (१), (२) व (३) मौजे मेरकर वाग-१, ता

मेरकर,

त्मिज िुलढाणा येगथल पेन्ाकळी प्रकल्पाया ताब्यात असलेल्या सवे नीं १०३ या जर्मनीतन
ू
१०३ ब्रास मुरूमाचे अवैध उत्खनन करण्यात आल्याचे दद १७ ०१ २०१७ रोजी ननदर्रनास आले
आरे

त्यानस
ु ार तरर्सलदार मेरकर याींनी दद २७ ०२ २०१७ रोजी सदर अवैध उत्खननाची

जिािदारी उपकववागीय अगधकारी, पेन्ाकळी प्रकल्प व्यवथापन उपकववाग, मेरकर याींयावर
ननत्मिश्चत करून, त्याींया नावे रू २,४७,२००/- एवढ्या रकमेया दीं डाचे आदे र् पाररत करून,
दीं डाची रक्कम १५ ददवसाया आत र्ासनजमा करण्याचे आदे र्र्त केले रोते
तथाकप, सदर दीं डात्मक रकमेचा वरणा सींिींगधताींनी अद्यापपयत केला नसल्याने,
तरर्सलदार मेरकर याींनी दद ३/५/२०१७ रोजी सदर दीं डात्मक रकमेची वसल
ू ी सींिींगधताींया

वेतनातून करून र्ासनजमा करण्यािाित कायरकारी अर्वयींता, िुलडाणा पा्िींधारे कववाग,
िुलडाणा याींना कळकवले आरे
(४) प्रश्न उद््ावत नारी

___________

कव स ३५० (30)
नघवली (ता श्ज पालघर) क्ावाच्या धूप प्रनतबांधि बांधाऱयाचे बाांधिाम पूणर िरण्याबाबत
(४०)

८१९४५ (१२-०४-२०१७)

श्री ववजय औटी (पारनेर) :

सन्माननीय सावरजननि

बाांधिाम (सावरजननि उप म वक्ळून) मांत्री पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) नघवली (ता त्मिज पालघर) गावाया धप
ू प्रनतिींधक िींधाऱयाया ४५० मी्र लाींिीचे िाींधकाम

सन २००९-२०११ या कालावधीत पूणर झाले असन
ू उवरररत ७०० मी्र लाींिीया दीड को्ी
रुपयाींया िाींधकामास सन २०१५-२०१६ मध्ये प्रर्ासकीय मान्यता र्मळाली आरे , रे खरे आरे
काय,
(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी प्रर्ासकीय मान्यता र्मळूनरी नतवरीींची झड
ु पाींमुळे काम सुरु
झालेले नसल्यामळ
ु े मा मख्
ु यमींरेची, मा पयारवरण मींरेची व प्रधान सगचव, पयारवरण याींचेकडे मारे
फेब्रुवारी, २०१७ मध्ये नतवरीींची झड
ु पे वछ करण्यािाित ननवेदने ददलेली आरे , रे री खरे
आरे काय,

(३) असल्यास,

उक्त

ननवेदनाया

अनुर्ींगाने उवरररत

िींधाऱयाचे

िाींधकाम

तातडीने

करण्यािाित र्ासनाने कोणती कायरवारी केली वा करण्यात येत आरे ,

पूणर

(४) नसल्यास, कवलींिाची कारणे काय आरे ?
श्री

चांद्रिाांत पाटील (०७-०९-२०१७) : (१) रे अींर्त: खरे आरे

गावाजवळ १३० मी

नघवली (ता त्मिज पालघर)

लाींिीचा िींधारा िाींधण्याचे काम सन २०१६-१७ या अथरसींकल्पात

रु १ ५०को्ी अींदात्मिजत ककीं मतीचे समाकवषि असन
ू त्यासािी

रु ३२ ६१लि व सन २०१७-१८

मध्ये रु २५ ८२लि एवढया ननधीची तरतूद आरे
(२) रोय
(३)

धूपप्रनतिींधक

िींधारा

िाींधण्यासािी

मराराषर

सागरी

िेरेच

व्यवथापन

प्रागधकरण

(MCZMA) याींचक
े डून ना-ररकत प्रमाणपरेच (CRZ Clearance) घेण्यासािी कायरवारी प्रगतीत
आरे

(४) प्रश्न उद््ावत नारी
___________
ठाणे श्जल्ह्यात बेिायदे शीरपणे रे तीचे उत्खनन तसेच वाहति
ू िरणाऱया रे तीमाकियाांवर
एमपीडीए िायद्यानुसार क्ुन्हे दाखल िरण्याबाबत

(४१)

८२००२ (१२-०४-२०१७)

श्री जयांत पाटील (इस्तलामपूर), श्री शभशिाांत भशांदे (िोरे क्ाव),

श्री पाांडुरां क् बरोरा (शहापूर), श्री ददलीप वळसे-पाटील (आांबेक्ाव), श्री वैभव वपचड (अिोले) :
सन्माननीय महसूल मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) िाणे त्मिजल्ह्यात िेकायदे र्ीरपणे रे तीचे उत्खनन तसेच वारतक
ू करणाऱया रे तीमाकफयाींवर
एमपीडीए कायद्यानुसार गुन्रे दाखल करण्याचा ननणरय रे ती ग्र्ाखेने मारे फेब्रुवारी, २०१७
या पदरल्या सप्तारात घेतला आरे , रे खरे आरे काय,

कव स ३५० (31)
(२) असल्यास, उक्त ननणरयाया अनुर्ींगाने एमपीडीए कायद्यानस
ु ार ककती जणाींवर कारवाई
करण्यात आली वा येत आरे,

(३) नसल्यास, कवलींिाची कारणे काय आरे त ?
श्री

चांद्रिाांत पाटील (१५-०९-२०१७) : (१) व (२) उपकववागीय अगधकारी कल्याण याींनी

दद १७ ०२ २०१७ या परेचान्वये पोलीस उपायुक्त पररमींडळ कल्याण-३ याींना अनगधकृत गौण
खननज गुन्रे प्रकरणात वारीं वार आढळणाऱया इसमाींवर एम पी डी ए
करण्यािाित

कळकवण्यात

आले

असन
ू ,

रे तीया

अवैध

उत्खनन

एम पी डी ए कायद्यानुसार अद्याप कारवाई करण्यात आलेली नारी
(३) प्रश्न उद््ावत नारी

कायद्याींतगरत कारवाई
व

वारतक
ु

प्रकरणी

___________

अिोले (श्ज अहमदनक्र) तालक्
ु यातील भभू मअभभलेख िायारलयातील ररक्त पदाांबाबत
(४२)

८४४१४ (१२-०४-२०१७)

श्री वैभव वपचड (अिोले) :

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय महसल
ू मांत्री पढ
ु ील

(१) अकोले (त्मिज अरमदनगर) तालुक्यातील वूर्मअर्वलेख कायारलयातील उपननिींधक, वूमापन
अगधकारी, दप्तरिींद व र्र्पाई री पदे ररक्त असल्याने र्ेतकऱयाींची वूमापनाची कामे मोठ्या
प्रमाणात प्रलींबित असल्याचे ननदर्रनास आले आरे , रे खरे आरे काय,

(२) असल्यास, उक्त कायारलयातील ररक्त पदे वरण्यािाित र्ासनाने कोणती कायरवारी केली
वा करण्यात येत आरे ,
(३) नसल्यास, कवलींिाची कारणे काय आरे त ?
श्री चांद्रिाांत पाटील (०७-०७-२०१७) : (१) उप अधीिक वर्ू म अर्वलेख, अकोले रे पद

ररक्त

आरे परीं तु नागररकाींया कामाची अडचण रोवू नये म्रणून या पदाचा अनतररक्त पदवार अन्य
अगधकाऱयाींकडे सोपकवण्यात आला आरे तसेच वगर ४ सींवगारतील दफ्तरिींद व र्र्पाई अर्ी दोन
पदे ररक्त आरे त तथाकप,जमीन मोजणी, फेरफार नोंदी तसेच अर्वलेखाया नकला जनतेस
दे णेकामी

आवश्यक

असलेली

मख्
ु यालय

सराय्यक,

र्र्रतेदार,

वम
ू ापक,

ननमतानदार,

परररिण वूमापक, प्रनतर्लपी र्लकपक री वगर - ३ सींवगारतील सवर पदे वरलेली आरे त

उप अधीिक वूर्म अर्वलेख, अकोले या कायारलयात एकप्रल २०१७ अखेर ११३

मोजणी प्रकरणे र्र्ल्लक असन
ू त्यापैकी ७३ प्रकरणात मोजणीची कायरवारी पूणर झालेली आरे

तसेच ३७ प्रकरणात मोजणी तारखा ई मोजणी आज्ञावलीद्वारा ननत्मिश्चत केलेल्या आरे त
त्याचप्रमाणे ३ को्र कर्मर्न / वा्प प्रकरणात मा न्यायालयाची थगगती असल्याने ती
प्रलींबित आरे त
(२) उप अधीिक वूर्म अर्वलेख, अकोले रे ररक्त पद ननयत कार्लक िदलीवेळी / पदोन्नतीने
वरण्याची दिता घेण्यात येत आरे
(३) प्रश्न उद््ावत नारी

___________

कव स ३५० (32)

अांजनेरी (ता त्र्यांबिेश्वर, श्ज.नाभशि) येथील रे किां क् सेंटरचे िाम अपूणर असल्याबाबत
(४३)

८६५७५ (१२-०८-२०१७)

श्री पांिज भज
ु बळ (नाांदक्ाव) :

सन्माननीय सावरजननि

बाांधिाम (सावरजननि उप म वक्ळून) मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) अींजनेरी (ता त्र्यींिकेश्वर, त्मिज.नार्र्क) येथील रे ककीं ग सें्रचे काम गत तीन वर्ारपासून
अपूणर असल्याचे मारे मे, २०१७ मध्ये वा त्या दरम्यान ननदर्रनास आले, रे खरे आरे काय,

(२) असल्यास, सदरया रे ककीं ग सें्रचे काम तातडीने पूणर करून रे ककीं ग सें्र कायारन्वीत
करण्यािाित र्ासनाने कोणती कायरवारी केली वा करण्यात येत आरे ,
(३) नसल्यास, कवलींिाची कारणे काय आरे ?
श्री चांद्रिाांत पाटील (१९-०९-२०१७) : (१) रे अींर्त: खरे आरे
अींजनेरी (ता त्र्यींिकेश्वर, त्मिज नार्र्क) येथील रे ककीं ग सें्र िाींधकामाचे काम पूणर

करण्यात आले असन
ू कवद्यत
ु ीकरणाचे काम प्रगतीत आरे

(२) व (३) रे ककीं ग सें्रचे काम कवदरत कालमयारदेत पूणर केले नसल्याने िे केदारावर दीं डात्मक
कारवाई करण्यात आली आरे प्रतुत इमारत कवद्युतीकरणासर पूणर करून मारे ाडसेंिर, २०१७
अखेर पूणर रोणे अपेक्षित आरे

___________

क्डनदी व जानवली (ता िणिवली, श्ज भसांधुदक्
ु )र नदीवरील पाच पल
ू धोिादायि झाल्याबाबत
(४४)

८७१४१ (१२-०८-२०१७)

श्री वैभव नाईि (िुडाळ) :

सन्माननीय सावरजननि

बाांधिाम (सावरजननि उप म वक्ळून) मांत्री पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१) र्सींधुदग
ु र त्मिजल्ह्यातील राषरीय मरामागर

माींक ६६ वरील खारे पा्ण पासन
ू सुरु रोणाऱया

धोकादायक बब्र्ीर्कालीन पल
ू ाींचे रक्चरल ऑाड् करण्याचे काम ध्रव
ु ई या
ु कन्सल््न्सी, मींि
सींथेला दे ण्यात आले आरे , रे खरे आरे काय,

(२) असल्यास, सदर सींथेने गडनदी व जानवली (ता कणकवली, त्मिज र्सींधुदग
ु )र नदीवरील पाच
पूल धोकादायक असल्यािाितचा अरवाल र्ासनास सादर केला आरे , रे री खरे आरे काय,

(३) असल्यास, सदर पल
ू ाींची दरु
ु ती ककीं वा पन
ु िाधणी करण्यािाित र्ासनाने कोणती कायरवारी
केली वा करण्यात येत आरे ,

(४) नसल्यास, कवलींिाची कारणे काय आरे ?
श्री चांद्रिाांत पाटील (१८-०९-२०१७) : (१) व (२) रे खरे आरे
राषरीय मरामागर

६६ वरील सवर पल
ू ाींचे रक्चरल ऑाड् करण्याचे काम मे ध्रव
ु

कन्सल्न्सी याींयामाफरत प्रगतीत आरे प्रश्न
सदरचे दोन्री मोिे पुल सुत्मिथतीत आरे

२ मधील पुलाींची सींख्या ५ नसुन दोन आरे

कव स ३५० (33)
(३) सदरया दोन मोिया पुलाींपैकी जानवली पूलाचे जागी ७३.४० मी्र लाींिीचा नवीन चौपदरी

पूल िाींधणेचे काम प्रगतीपथावर आरे व गडनदीवरील मोिया पल
ू ाचे काम राषरीय मरामागर
६६ या मींजूर चौपदरीकरणाींया कामात समाकवषि असून सदर कामाचा करारनामा झालेला

आरे व काम लवकरच सरु
ु करण्यात येणार आरे
(४) प्रश्न उद््ावत नारी

___________
राजेंद्रनक्र (जि.िोल्हापरू ) येथे एिाच प्लॉटची अनेिाांना झालेली वव ी
(४५)

८७६३८ (१९-०८-२०१७)

श्री हसन मश्र
ु ीि (िाक्ल) :

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय महसल
मांत्री
ू

(१) राजेंद्रनगर (त्मिज कोल्रापूर) येथील एकाच प्लॉ्ची अनेकाया नावे कव ी झाल्याचे मारे
एकप्रल, २०१७ या दस
ु ऱया सप्तारात ननदर्रनास आले, रे खरे आरे काय,
(२) असल्यास, या प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी केली आरे काय,

(३) असल्यास, चौकर्ीचे ननषकर्र काय आरे व त्यानस
ु ार एकाच प्लॉ्ची अनेकाींया नावे कव ी
करणाऱयाींवर तसेच यास जिािदार असणाऱया सींिींगधत अगधकाऱयाींवर र्ासनाने कोणती कारवाई
केली वा करण्याींत येत आरे ,
(४) नसल्यास, कवलींिाची कारणे काय आरे त ?
श्री चांद्रिाांत पाटील (१५-०९-२०१७) : (१) व (२) मौजे राजेंद्रनगर (ता करवीर, त्मिज कोल्रापूर)
येथील वूमापन

५३०, दरसा

१/१३ पै प्लॉ् नीं १ िेरेच २९७ ४० चौ मी ची कव ी मूळ

प्लॉ्धारक सौ छाया ओमप्रकार् चव्राण याींया खोट्या सह्या करुन व अज्ञात व्यक्ती उवी

करुन िोगस रत्मिज्डर खरे दी परेचक केलेिाित मळ
ू प्लॉ्धारक याींनी ददनाींक ०७ ०४ २०१७ रोजी

तरर्सल कायारलय, करवीर येथे त ारी अजर दाखल केला आरे त्यावर उपकववागीय अगधकारी,
करवीर याींचे न्यायालयात रत्मिज्डर खरे दी दताया आधारे नोंद झालेल्या फेरफार

८७९०२

व ८८५४६ िाित केलेले अकपल सन
ु ावणी तरावर आरे

या र्मळकतीचे मुळ प्लॉ् धारक सौ छाया चव्राण रा रै द्रािाद, तलेंगणा याींनी

सदर प्लॉ्या कव ीिाित केलेल्या त ारीनस
ु ार जन
ु ा राजवाडा पोलीस िाणे, कोल्रापरू येथे
गुन्रा दाखल झाला असून पोलीसखात्यामाफरत चौकर्ी चालू आरे
सौ

छाया चव्राण याींनी ददनाींक २४.०४.२०१७ रोजी सर दय्ु यम ननिींधक वगर-२

कायारलय, करवीर

३ याींचेकडे दत

४३४७/२०१६ िोगस झालेिाित केलेल्या त ारीवरील

सन
ु ावणीदे खील त्याींचेकडे चालू आरे
(३) फेरफार

८७९०२ व ८८५४६ िाित दाखल केलेले अधरन्यायीक कामकाज उपकववागीय

अगधकारी, करवीर याींचेकडे सुरु असून अपील अद्याप ननणणरत झालेले नारी
(४) प्रश्न उद््ावत नारी

___________

कव स ३५० (34)
मौजा साांक्वी, पो नायक्ाव (ता खांडाळा, श्ज सातारा) येथील शेत जभमनीवर प्रववण मसाले
िांपनीने अनत मण व खोदिाम िेल्याबाबत
(४६)

९००९२ (१२-०८-२०१७)

श्री सभ
ु ाष भोईर (िल्याण ग्रामीण) :

मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

सन्माननीय महसूल

(१) मौजा साींगवी, पो नायगाव (ता खींडाळा, त्मिज सातारा) येथील र्ेतकऱयाींया सव्रे

५२३ या

र्ेत जर्मनीवर प्रकवण मसाले या कींपनीने अनत मण व खोदकाम करून र्ेतीचे नुकसान
केल्याचे ननदर्रनास आले आरे , रे खरे आरे काय,

(२) असल्यास, यािाित थाननक र्ेतकऱयाींनी मा मरसल
मींरेची, त्मिजल्रागधकारी, सातारा व
ू
पोलीस मरासींचालक याींचेकडे ददनाींक २३ जानेवारी, २०१३ व २३ ऑक््ोिर, २०१५ रोजी लेखी
त ारी केल्या आरे , रे री खरे आरे काय,
(३) असल्यास, उक्त त ारीया अनुर्ींगाने र्ासनाने चौकर्ी केली आरे काय,

(४) असल्यास, चौकर्ीचे ननषकर्र काय आरे व त्यानस
ु ार सदर कींपनीवर व इतर सींिींगधतावर
र्ासनाने कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आरे ,
(५) नसल्यास, कवलींिाची कारणे काय आरे त ?
श्री

चांद्रिाांत पाटील (१२-०९-२०१७) : (१), (२), (३) व (४) श्री

चींद्रकाींत कवठ्ठल वीर या

व्यक्तीने तरर्सलदार, खींडाळा याींना या सींदवारत र्लदरलेला ददनाींक २३ १० २०१५ रोजीचा अजर
तरर्सलदार कायारलयात प्राप्त झाला रोता

सदर अजारवर अजरदाराची वािरी नसल्याने,

अजारसोित अजरदाराची जमीन स नीं ५२३ चे गाीं न नीं ७/१२ उतारे न जोडल्यामुळे तसेच
त्याींचे जर्मनीवर अनत मण केल्यािाितचा वू नकार्ा न जोडल्यामळ
ु े अजरदाराींना आवश्यकत्या

कागदपरेचाींची पत
र ा करुन फेरअजर सादर करण्यािाित तरर्सलदार, खींडाळा याींनी त्याींचे ददनाींक
ु त
३० ११ २०१५ या परेचान्वये कळकवले आरे
(५) प्रश्न उद््ावत नारी
___________
जालना ते खामक्ाांव या राष्ट्टीय महाक्ारवरील क्तीरोधि िाढल्याबाबत
(४७)

९१३९६ (१२-०८-२०१७)

श्री राहुल बोंद्रे (धचखली) :

सन्माननीय सावरजननि बाांधिाम

(सावरजननि उप म वक्ळून) मांत्री पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) िुलडाणा त्मिजल्रयातील जालना ते खामगाींव या राष्ीय मरामागारवर रता दरू
ु तीचे काम
सुरू

असून

दे ऊळगाींव मरी,

गचखली, अमडापूर,

उीं द्री

या दिकाणचे

गतीरोधक काढून

्ाकल्यामळ
ु े वारणे वेगात चालकवली जात असून त्यामुळे मोठ्या प्रमाणात अपघात रोत
असल्याने र्ररालगत गतीरोधक उवारण्याची मागणी नागरीकाींकडून रोत असल्याचे मारे
मे, २०१७ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदर र्नास आले, रे खरे आरे काय,
(२) असल्यास, यािाित र्ासनाने चौकर्ी केली आरे काय,

कव स ३५० (35)
(३) असल्यास, चौकर्ीनुसार सदर मागारवरील वदर ळीया दिकाणी गतीरोधक उवारण्यािाित
र्ासनाने कोणती कायरवारी केली वा करण्यात येत आरे ,
(४) नसल्यास, कवलींिाची कारणे काय आरे त ?
श्री

चांद्रिाांत पाटील (१८-०९-२०१७) : (१) जालना ते खामगाव रता दरु
ु ती करताना

गनतरोधक काढून ्ाकले रे खरे नारी र्ररालगत गनतरोधक उवारण्याची मागणी करण्यात
आली आरे , रे खरे आरे

(२) व (३) जालना गचखली रत्याया दरु
ु तीचे काम करताना कोणतेरी गनतरोधक काढून
्ाकलेले नारी तथाकप आवश्यक दिकाणी थमतप्ला्ीक रीं गाने गतीरोधक रीं गकवण्यात आलेली
आरे त
गचखली ते खामगाींव रया राषरीय मरामागर

५४८ या पेव्रड र्ोल्डर दप
ु दरीकरण

िाींधकामाची ननकवदा ननत्मिश्चत झालेली असून राषरीय मरामागारया मागरदर्रक सूचनेनुसार
आवश्यक दिकाणी अपघात प्रवण िेरेचात रते सरु िा उपाययोजनेची तरतद
ू ननकवदे मध्ये
करण्यात आलेली आरे

(४) प्रश्न उद््ावत नारी
___________
धारणी-खामला-अचलपूर-अमरावती-यवतमाळ-िारां जा या रस्तत्याच्या सुधारणा िामाबाबत
(४८)

९१६९६ (१२-०८-२०१७)

श्री ओमप्रिाश ऊिर बच्चू िडू (अचलपूर) : सन्माननीय

सावरजननि बाांधिाम (सावरजननि उप म वक्ळून) मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय:-

(१) धारणी-खामला-अचलपूर-अमरावती-यवतमाळ-कारीं जा या रत्याया सुधारणा कामामध्ये

मरत्वपूणर सुधारणा कामाींचा समावेर् करण्यात यावा अर्ी मागणी लोकप्रनतननधीींनी प्रधान
सगचव, सावरजननक िाींधकाम कववाग याींचक
े डे ददनाींक ९ जानेवारी, २०१७ रोजी वा त्यासम
ु ारास
केली, रे खरे आरे काय,

(२) असल्यास, सदर मागणीया अनुर्ींगाने तातडीने कायरवारी करण्याचे ननदे र् र्ासनाने
प्रादे र्र्क अगधकारी, वारतीय राषरीय राजमागर प्रागधकरण, नागपूर याींना ददनाींक १७ फेब्रुवारी,
२०१७ रोजी ददले, रे री खरे आरे काय,

(३) असल्यास, उक्त आदे र्ाया अनुर्ींगाने अद्यापपयत कोणतीरी कायरवारी झाली नसल्याचे
ननदर्रनास आले आरे , रे री खरे आरे काय,

(४) असल्यास, या प्रकरणी तातडीने कायरवारी करण्यािाित र्ासनाने कोणती कायरवारी केली
वा करण्यात येत आरे ,
(५) नसल्यास, कवलींिाची कारणे काय आरे ?
श्री चांद्रिाांत पाटील (१८-०९-२०१७) : (१) रे खरे आरे
अर्ा आर्याची मागणी मा मख्
ु यमींरेची याींना दद ०९.०१.२०१७ या परेचान्वये केलेली आरे

(२) रोय, रे खरे आरे
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(३) व (४) सदरचा प्रकल्प केंद्र र्ासनाया रते वारतूक व मरामागर याींयातफे मागास
िेरेच/धार्मरक/पयर्न िेरेच (BRT) जोडण्याया योजनेमध्ये रािकवण्यात येत असून रया रत्याचा

सकवतर प्रकल्प अरवाल तयार करण्याचे काम प्रगतीत असून सवर लोकप्रनतननधीींया सूचना
सकवतर प्रकल्प अरवालात अींतवत
ूर करण्यात आल्याचे प्रकल्प सींचालक, वारतीय राषरीय
राजमागर प्रागधकरण, अमरावती याींनी कळकवले आरे
(५) प्रश्न उद््ावत नारी
___________
बबांदस
ू रा (श्ज बीड) नदीवरील बब्रटीश िालीन पूल वाहतूिीसाठी बांद असल्याबाबत
(४९)

९२६८७ (१२-०८-२०१७)

श्री जयदत्त क्षीरसाक्र (बीड) :

सन्माननीय सावरजननि

बाांधिाम (सावरजननि उप म वक्ळून) मांत्री पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१) बिींदस
ू रा (त्मिज िीड) नदीवरील बब्र्ीर् कालीन पूल गत वर्रवरापासून वारतूकीसािी िींद
असल्याकारणाने सवरसामान्य नागररकाना नारक रेचास सरन करावा लागत आरे, रे खरे आरे
काय,
(२) असल्यास, सदर दिकाणी नवीन पल
ू उवारण्यािाित ककीं वा पल
ु ाची दरु
ु ती करण्यािाित
सींिींधीतांना वारीं वार लेखी कळवन
ू री कोणतीरी कायरवारी करण्यात आली नारी, रे री खरे आरे
काय,

(३) असल्यास, यािाित चौकर्ी करून उक्त नदीवर नवीन पूल उवारण्यािाित ककीं वा जुन्या
पुलाची दरु
ु ती करण्यािाित र्ासनाने कोणती कायरवारी केली वा करण्यात येत आरे ,
(४) नसल्यास, कवलींिाची कारणे काय आरे ?
श्री

चांद्रिाांत पाटील (१८-०९-२०१७) : (१) पल
ु ाची धारणिमता कवचारात घेवून पूल जड

वारतूकीसािी िींद करण्यात आला आरे

(२) व (३) दद ११.०६.२०१७ रोजी झालेल्या अनतवषृ ्ीमळ
ु े िारय वळण रत्याया िनतग्रत

झालेल्या वागाची तात्काळ पुन
र थापना करण्यात आल्याचे तसेच जुना पुल तोडून नकवन

चौपदरी पुलाचे िाींधकाम राती घेण्यात येत असल्याचे प्रकल्प सींचालक, वारतीय राषरीय
राजमागर प्रागधकरण, औरीं गािाद याींनी कळकवले आरे
(४) प्रश्न उद््ावत नारी

___________

अांधेरी (पूव)र येथे उड्डाणपुलाखाली सरित्या श्जन्यासह पादचारी पल
ु बाांधण्याबाबत
(५०)

९३७२७ (२९-०७-२०१७)

श्री रमेश लटिे (अांधेरी पूव)र :

सन्माननीय सावरजननि

बाांधिाम (सावरजननि उप म वक्ळून) मांत्री पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१)

मींि
ु ईतील

पत्मिश्चम

द्रत
ु गती

मरामागारवर

साखळी

५१९/०० अींधेरी

(पव
ू )र

येथे

उड्डाणपुलाखाली पादचारी पूल िाींधण्याकररता प्रर्ासकीय मान्यता व सन २०१६-१७ या
अथरसींकल्पात रु ३ ५ को्ी इतक्या रक्कमेची तरतूद करण्यात आली आरे, रे खरे आरे काय,

कव स ३५० (37)
(२)

असल्यास, सदर पादचारी पूलाया कामाकरीता ननधी व प्रर्ासकीय मान्यता र्मळून २

वर्ारचा कालावधी पूणर रोऊनरी सदर पादचारी पूलाचे काम अद्याप सुरु करण्यात आले नारी,
रे री खरे आरे काय,

(३) असल्यास, सदर पादचारी पल
न िाींधल्यामळ
ू
ु े पत्मिश्चम द्रत
ु गती मरामागारवर रता

ओलाींडणाऱया नागररकाींना व वारनाींना मोठ्या प्रमाणावर रेचास सरन करावा लागत आरे , रे री
खरे आरे काय,
(४) असल्यास, सरकत्या त्मिजन्यासर सदर पादचारी पल
ू ाचे िाींधकाम तातडीने सुरु करण्याकरीता
र्ासनाने काय कायरवारी केली वा करण्यात येत आरे ,
(५) नसल्यास, कवलींिाची कारणे काय आरे त ?
श्री चांद्रिाांत पाटील (०१-०८-२०१७) : (१) रोय तथाकप प्रतुत कामास र्ासनाने रू ३ ५० को्ी
इतक्या रकमेस प्रर्ासकीय मान्यता प्रदान केली आरे या कामासािी सन २०१६-१७ सािी
रू ५४ ०६ लि रकमेची तरतद
करण्यात आली रोती
ू
(२), (३), (४) व (५) अींर्त: खरे आरे

प्रश्नाींककत कामास प्रर्ासकीय मान्यता प्रदान

केल्यानींतर या रत्यावर मुींिई मरानगर प्रदे र् कवकास प्रागधकरणामाफरत प्रताकवत असलेल्या

मेरो लाईन-७ या कामाची सकवतर आखणी व सींकल्पन ननत्मिश्चत न झाल्याने पुलाया

आराखडयास अींनतम रूप दे णे र्क्य झाले नारी या दिकाणी रता ओलाींडणाऱ्या नागररकाींना व
वारनाींना वारतूक पोलीसाींया मदतीने वारतूक ननयमन करून वारतूक सुरळीत िे वण्यात आली
आरे

सद्यत्मिथतीत पत्मिश्चम द्रत
ु गती मागर मुींिई मरानगर प्रदे र् कवकास प्रागधकरणाकडे

रताींतरीत करण्यात आला आरे

___________

ववधान भवन :

डॉ अनांत िळसे

नाक्परू

प्रधान सधचव,
महाराष्ट्र ववधानसभा

_________________________
र्ासकीय मध्यवती मुद्रणालय, नागपूर

