अताराांकित प्रश्नोत्तराांची ३६३ वी यादी

महाराष्ट्र ववधानसभा
चौथे अधधवेशन, २०१७
___________

अताराांकित प्रश्नोत्तराांची यादी
प्रश्नाांची एिूण सांख्या - ५०
___________

मैराळडोह (ता.मालेगाव, जि.वाशशम) येथील आददवासी शेति-याांना
वन ववभागाची अतीक्रमीत िमीन शमळणेबाबत
(१)

१७२५६ (१०-०८-२०१५).

श्री.अशमत झनि (ररसोड) :

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१)

मैराळडोह

ववभागाच्या

(ता.मालेगाव,

िकतरमन

जि.वाशिम)

केलेल्या

िशमनीची

येथील

सन्माननीय महसल
ू मांत्री पढ
ु ील

भम
ु ीहीन

तलाठ्याकडून

आदिवासी
मोका

पाहणी

िेतक-याींनी
करुन

वन

िहवाल

िे ण्यासींिभात दिनाींक १० फेब्रुवारी, २०१५ पासून आमरण उपोषण सुरु केले होते, हे खरे आहे
काय,

(२) िसल्यास, सिर िकतरशमत िशमनी भशु मदहन आदिवासी िेतक-याींच्या नावे कायम करुन
िे ण्याबाबाबाबतचा रस्ताव िासनाच्या ववचारानीन आहे काय,

(३) िसल्यास, या रस्तावावर िासनाने काय कायवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. चांद्रिाांत पाटील (१०-१०-२०१७) :(१), (२), (३) व (४) जिल्हा रस्मख
ु , वाशभमानी

ररपजललकन पक्ष व इतर १७ िणाींनी दि. १०/०२/२०१५ रोिी सुरु केलेले उपोषण त्याच दिविी
मागे घेण्यात आले. सिर िकतरमणनारकाींना िासन कनणय, महसूल व वन ववभाग,
दि.१२/०७/२०११ मनील “गायरान/गुरचरण िथवा गावक-याींच्या साविकनक वापरातील िमीन

कोणत्याही व्यक्ती, खािगी सींथा, सींघ्ना याींना कोणत्याही रस्योिनासाठी मींिरू करण्यात
येवू नये” या तरतूिीस िनुसरून िकतरशमत िमीन मींिूर करता येत नसल्याचे तहशसलिार,
मालेगाींव याींनी कळववले आहे.

___________

वव.स. ३६३ (2)
उदगीर (जि.लातूर) येथे प्रशासिीय इमारत बाांधण्याबाबत
(२)

४४७४४ (२९-०४-२०१६).

डॉ.सुधािर भालेराव (उदगीर) :

सन्माननीय सावविननि

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

(१) उिगीर (जि.लातरू ) येथे महसल
ु व इतर िासकीय इमारती नािरु
ु त िसल्याची तरार
थाकनक लोकरस्कतकननी याींनी माहे नोव्हें बाबर, २०१५ मध्ये वा त्यािरम्यान िासनाकडे केली
होती, हे खरे आहे काय,
(२) िसल्यास, िासनाची सव कायालये एकाच रस्िासकीय इमारतीमध्ये सुरु केल्यास
िासनाची कोट्यवनी रुपयाची बाबचत होणार िसल्याने नवीन रस्िासककय इमारत बाबाींनण्याची
मागणी करण्यात आली होती, हे ही खरे आहे काय,
(३) िसल्यास, उक्त रस्िासकीय इमारत बाबाींनकामासाठी िासनाने काय कायवाही केली वा
करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. चांद्रिाांत पाटील (१६-१०-२०१७) :(१) थाकनक लोकरस्कतकननी याींचे कोणतेही पत्र रस्ाप्त
झाल्याचे आढळून येत नाही.

(२) थाकनक लोकरस्कतकननी याींनी दि.१६/३/२०१६ िन्वये तत्कालीन महसूलमींत्री, महाराषर
राज्य याींचेकडे उिगीर येथील सव कायालये एकत्रत्रत करून नववन रस्िासकीय इमारत मींिूर
करणेबाबाबाबत मागणी केली आहे .

(३) उिगीर येथे रस्िासकीय इमारत बाबाींनण्यासाठी सद्यजथतीत िागा उपललन नाही. िागेच्या
उपललनतेनींतर, कननी व कनकष याींच्या िनीन राहून
घेण्याचे कनयोिन आहे .

रस्ानान्यरमानुसार इमारतीचे काम हाती

(४) रस्श्न उद््ावत नाही.
___________
ठाणे व पालघर जिल्हयातील शेिडो एिर िशमनीचे मुांबई-बडोदा
महामागावसाठी भस
ु ांपादन िरण्यात येत असल्याबाबत

(३)

४८३५९ (२०-०४-२०१६).

धनारे (डहाणू) :

श्री.ववलास तरे (बोईसर), श्री.दहतेंद्र ठािूर (वसई), श्री.पास्िल

सन्माननीय सावविननि बाांधिाम (सावविननि उपक्रम वगळून) मांत्री पुढील

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) ठाणे व पालघर जिल्हयातील िेकडो एकर सुपीक िेत िमीन मुींबाबई बाबडोिा व्हाया पनवेल
या महामागासाठी सींपादित करण्यात येणार िसल्यामळ
ु े येथथल िेतकऱयाींवर िन्याय होत

िसून या महामागाला िेतकरी कल्याणकारी सींघ्नेने तीव्र ववरोन ििववला िसून त्यासींबाबींनीचे
कनवेिन शभवींडी रस्ाींत िथनकाऱयाींना दिनाींक ३० डडसेंबाबर, २०१५ रोिी वा त्यासम
ु ारस िे ण्यात
आले आहे , हे खरे आहे काय,

वव.स. ३६३ (3)
(२) िसल्यास, सिरहू रस्ताववत महामाग ठाणे व पालघर जिल्हयाींतील िेकडो एकर सुपीक
िमीनीतून िात िसन
ू सिरहू िमीन िबाब
ु ार वपकाींची िसून त्यामध्येच या िशमनीींवर िसलेली
घरे , गुराींचे गोठे इ. तु्त िसल्याने आदिवासी व गरीबाब िेतकऱयाींवर बाबेघर होण्याची वेळ येणार

िसन
ू िेतकऱयाींच्या िशमनीचे ववभािन होऊन गावातील िाळा, िवाखाने, बाबािारहा् व िेतीवर
िाण्याचे रते बाबींि होणार िसून गावातील ववहीर, तलाव, पाणीपुरवठा योिना नष् होणार
आहे त, हे ही खरे आहे आहे काय,

(३) िसल्यास, यारस्करणी िासनाने चौकिी केली आहे काय,
(४)िसल्यास, चौकिीच्या िनष
ु ींगाने महामाग होऊ नये म्हणन
ू िासन कोणती उपाय योिना
करणार आहे वा करण्यात येत आहे ,

(५) नसल्यास, ववलींबाबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. चांद्रिाांत पाटील (२७-०९-२०१७) :(१) होय, हे खरे िसल्याचे जिल्हाथनकारी, ठाणे याींनी
कळववले आहे.
(२) हे खरे नाही.
रस्कल्पासाठी आवश्यक इतक्याच िशमनीचे सींपािन करण्यात येत िसल्यामळ
ु े गावातील

िाळा, िवाखाने, बाबािारहा् व िेतीवर िाण्याचे रते बाबींि होणार नसून गावातील ववहीर,
तलाव, पाणीपरु वठा योिना नष् होणार नाहीत िसे रस्कल्प सींचालक, भारतीय राषरीय
रािमाग रस्ाथनकरण, पनवेल याींनी कळववले आहे .
(३) रस्श्न उद््ावत नाही.
(४) रस्श्न उद््ावत नाही.
(५) रस्श्न उद््ावत नाही.
___________
गडदहांग्लि (ता.गडदहांग्लि, जि.िोल्हापूर) येथील दय्ु यम ननबांधिाचे िायावलय
स्वत:च्या मालिी िागेत उभारण्याचा घेतलेला ननणवय

(४)

५७२४५ (१९-०८-२०१६).

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

(मांब्र
ु ा िळवा), श्री.भास्िर िाधव (गह
ु ागर), श्री.हसन मश्र
ु ीफ (िागल) :
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय महसल
ू

(१) गडदहींग्लि (ता.गडदहींग्लि, जि.कोल्हापरू ) येथील िय्ु यम कनबाबींनकाचे कायालय वत:च्या
मालकी िागेत उभारण्याचा कनणय िासनाने माहे एवरस्ल, २०१६ मध्ये घेतला आहे , हे खरे आहे
काय,
(२) िसल्यास, यारस्करणी िासनाने चौकिी केली आहे काय,
(३) िसल्यास, चौकिीच्या िनष
ीं ाने सिर कायालयाची उभारणी ककती कालावनीत करण्यात
ु ग
येणार आहे वा करण्यात,येत आहे,

(४) नसल्यास, ववलींबाबाची कारणे काय आहे त ?

वव.स. ३६३ (4)

श्री. चांद्रिाांत पाटील (२४-१०-२०१७) :(१) नाही.
(२) रस्श्न उद््ावत नाही.
(३) व (४) िय्ु यम कनबाबींनक गडदहींग्लि याींच्या कायालयाच्या बाबाींनकामासाठी िागा उपललन
करण्यात आली िसून कायकारी िशभयींता, साविकनक बाबाींनकाम ववभाग (िक्षक्षण) कोल्हापूर
याींच्याकडून सिर बाबाींनकामाचे िींिािपत्रक मागववण्यात आले आहे .
___________

मे. िेएसडब्लल्य,ु ियगड पोटव शल. या िांपनीचा अवैध गौण खननि उत्खननाचा
दां ड अप्पर आयक्
ु त, िोिण ववभाग याांनी माफ िेल्याबाबत

(५)

६९५३५ (१६-१२-२०१६).

श्री.वैभव नाईि (िुडाळ) :

सन्माननीय महसल
ू मांत्री पुढील

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :े़
(१) मे.िेएसडलल्य,ु ियगड पो्, शल.
े़ या कींपनीने गह
ृ ववभागाचा िासन कनणय रमाींक–
पीआर्ी ०५०९/रस्.र.२३१/बाबींिरे –१ दिनाीं
े़ क २० ऑग्, २०१० नुसार सुनारीत करारनामा िियाप
पयत वाक्षाींककत केला नाही, हे खरे आहे काय,

(२) िसल्यास, सिर िासन कनणयानुसार सिर कींपनीने सन
ु ारीत करारनामा वाक्षाींककत केला
नसल्याने गौण खकनि उत्खननाबाबाबाबत वाशमत्वननाची सवलत सिर कींपनीला लागू होत नाही,
हे ही खरे आहे काय,

(३) िसल्यास, मे. िेएसडलल्य,ु ियगड पो्, शले़ या कींपनीला जिल्हाथनकारी रत्नाथगरी याींनी

िवैन गौण खकनि उत्खननापो्ी माहे डडसेबाबर, २०१४ साली लावलेला ५६ को्ी ३८ लक्ष ६
हिार ९८२ रुपयाींचा िीं ड िप्पर आयुक्त, कोकण ववभाग याींनी आपल्या िथनकारात माहे िुल,ै
२०१५ मध्ये माफ केल्याचे कनििनास आले आहे , हे खरे आहे काय,
(४) िसल्यास, उक्त रस्करणी िासनाने चौकिी केली आहे काय,
(५) िसल्यास, चौकिीच्या िनष
करण्याबाबाबाबत
ु ींगाने माफ केलेला िीं ड कींपनीकडून वसल
ू
िासनाने कोणती कायवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(६) नसल्यास, ववलींबाबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. चांद्रिाांत पाटील (२८-०९-२०१७) :(१) व (२) होय, हे खरे आहे .
(३) िपर आयुक्त कोकण ववभाग मुींबाबई याींनी दिनाींक ०९/०६/२०१५ रोिीच्या आिे िान्वये,

जिल्हाथनकारी रत्नाथगरी याींचे दिनाींक ०५/१२/२०१४ रोिीचे आिे ि िीं डात्मक आकारणीपुरते रद्द
करून, १,५४,३७२ ब्रास गौण खकनिाच्या पररमाणासाठी ववदहत िराने वाशमत्वननाची आकारणी
व वसुली, िििार कींपनीकडून करण्यापुरते कायम केले आहे .

(४) व (५) जिल्हाथनकारी रत्नाथगरी याींनी िपर आयक्
ु त कोकण ववभाग, मींबाब
ु ई याींच्या दिनाींक
०९/०६/२०१५ रोिीच्या आिे िाववरूध्ि मा. मींत्री (महसूल) याींच्याकडे पुनरीक्षण िि िाखल केला

वव.स. ३६३ (5)
िसून, सिर िि सुनावणी घेवून कनणय घेण्यासाठी रस्नान सथचव तथा वव.का.ि. (ि.व री)

याींच्याकडे वग केला आहे . त्यानुसार सिर पुनरीक्षण ििावर रस्नान सथचव तथा वव.का.ि. (ि.

व रर.) याींच्याकडून सव सींबाबींथनताींची सन
ु ावणी घेवून, उथचत कनणय घेण्याची कायवाही सुरू
आहे .

(६) रस्श्न उद््ावत नाही.

___________

मौिे ठें गोडा, सटाणा (जि.नाशशि) येथील गट क्र. ६६३ व ६७२ ची
शासिीय िशमन साठवण तलावासाठी शमळणेबाबत
(६)

७४३७८ (१२-०४-२०१७).

श्रीमती ददवपिा चव्हाण (बागलाण) :

मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय महसूल

(१) मौिे ठें गोडा, स्ाणा (जि.नाशिक) येथील ग् रमाींक ६६३ व ६७२ ची िासकीय िशमन
साठवण तलावासाठी शमळणेबाबाबाबतची मागणी मा.महसूल मींत्री याींचक
े डे बाबागलाण येथील
लोकरस्कतकननीनी दिनाींक
काय,

०७ डडसेंबाबर, २०१६ रोिी वा त्यासम
ु ारास केली आहे, हे खरे आहे

(२) िसल्यास, सिर मागणीच्या िनुषींगाने िासनाने कोणती कायवाही केली वा करण्यात येत
आहे ,

(३) नसल्यास, ववलींबाबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. चांद्रिाांत पाटील (१३-१०-२०१७) :(१) लोकरस्कतनीनी याींनी स्ाणा िहरातील पाणी ्ीं चाई
कनवारणाथ मौिे ठें गोडा येथील ग् नीं ६६३ व ६७२ या िासकीय िशमनी साठवण तलावासाठी
शमळणे बाबाबाबत मा.मींत्री (महसल
ू ) याींच्याकडे दि.१७.१०.२०१६ च्या पत्रान्वये कनवेिन दिले आहे .

(२) मौिे ठें गोडा ता.बाबागलाण जि.नाशिक येथील ग् नीं ६६३/१ व ६७२/१ पैंकी एकूण क्षेत्र
४३.८१ हे .आर या िशमनीपैंकी १२.७७ हे .आर क्षेत्र साठवण तलावासाठी स्ाणा नगरपररषिे स

शमळणेबाबाबाबतचा रस्ताव माहे ऑक््ोबाबर, २०१५ मध्ये िासनास रस्ाप्त झाला. मात्र रस्ताववत क्षेत्र
गायरान क्षेत्र िसल्याने महसूल व वन ववभाग, िासन कनणय र.िमीन ०३/२०११/ रस्.र.५३/ि-

१, दि.१२.०७.२०११ तसेच, सन २०१७ चा महाराषर िथनकनयम रमाींक ३४, दि.२६.०४.२०१७
िन्वये महाराषर िमीन महसल
सींदहता, १९६६ मध्ये समाववष् कलम २२ ि मनील
ू
तरतूिीच्या िनुषींगाने स्ाणा साठवण तलावाकरीता िागा मागणीबाबाबाबतचा उक्त रस्ताव
तपासण्यात येत आहे .

(३) रस्श्न उद््ावत नाही.

___________

नाशशि येथील अत्याधुननि मेरो ब्ललड बँिेच्या ननिृष्ट्ट बाांधिामाबाबत
(७)

७४५७० (२०-०४-२०१७).

फराांदे (नाशशि मध्य) :

श्रीमती सीमाताई दहरे (नाशशि पजश्चम), श्रीमती दे वयानी

सन्माननीय सावविननि बाांधिाम (सावविननि उपक्रम) मांत्री पुढील

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

वव.स. ३६३ (6)
(१) नाशिक येथे शसींहथ कींु भमेळा काळात बाबाींनकाम केलेल्या ित्यानुकनक मेरो ललड बाबँकेचे
बाबाींनकाम िकतिय कनकृष् ििाचे झाले िसल्याची बाबाबाब माहे िानेवारी, २०१७ मध्ये वा
त्यािरम्यान कनििनास आली आहे , हे खरे आहे काय,

(२) िसल्यास, या कनकृष् ििाच्या बाबाींनकामाची िासनाने िखल घेऊन त्याची चौकिी केली
आहे काय,

(३) िसल्यास, या रस्करणी सींबाबथनत िोषी िथनका-याींवर िासनाने कोणती कारवाई केली वा
करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. एिनाथ शशांदे (०५-१०-२०१७) :(१) हे खरे नाही.
सद्य:जथतीत इमारत सुजथतीत आहे .

(२), (३) व (४) रस्श्न उद््ावत नाही.

___________
नागपूर येथील सावविननि बाांधिाम ववभागात िोटयवधी रुपयाांचा झालेला गैरव्यवहार
(८)

७५३४३ (२६-०४-२०१७).

श्री.सरदार ताराशसांह (मुलुांड), श्री.शरददादा सोनावणे (िुन्नर) :

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

(१) नागपूर िथनवेिनाकरीता साविकनक बाबाींनकाम ववभागाने एकाच कामाकरीता ववववन

कनवविा काढून को्यवनी रुपयाींचा गैरव्यवहार केल्याची बाबाबाब दिनाींक १५ डडसेंबाबर, २०१६ रोिी
वा त्यासुमारास कनििनास आली, हे खरे आहे काय,

(२) िसल्यास, उपमख्
ु यमींत्री हे पि िजतत्वात नसताना त्याींच्या सेवेसाठी ६ लाख, ९५ हिार

३६० रुपये, आमिार कनवास ववींग २ मनील रुम नीं.३४९ ते ३६४, ४२९ ते ४५२ या ३८
खोल्याींच्या सफाईसाठी १४ लाख, ६२ हिार, मुख्यमींत्री याींचे कनवास, है द्राबाबाि हाऊस इ.दठकाणी
कामगार

पुरववण्यासाठी

१९ लाख

८८

हिार

व

मुख्य

सथचवाींच्या

बाबींगल्यात

फकनचर

पुरववण्यासाठी ८ लाख, ५४ हिार ििारस्कारे िवैन खच िाखवून कोट्यवनी रुपयाींचा
गैरव्यवहार करण्यात आला आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) िसल्यास, आमिार कनवासातील ववींग र.१ चे काम २५ एवरस्ल, २०१६ पासून करणाऱया
व्ही.डी.कन्रक्िन या कींपनीची मुित सींपल्यानींतर सिर कामाबाबाबाबत पुन्हा कनवविा न मागववता
उक्त कींपनीला िोन वेळा मुितवाढ िे ण्यात आली आहे, हे ही खरे आहे काय,
(४)

िसल्यास, सिर रस्करणी िासनाने चौकिी केली आहे काय,

(५) िसल्यास, चौकिीच्या िनष
ु ींगाने सींबाबींथनत िोषीींवर िासनाने कोणती कारवाई केली वा
करण्यात येत आहे ,

(६) नसल्यास, ववलींबाबाची कारणे काय आहे त ?

वव.स. ३६३ (7)
श्री. चांद्रिाांत पाटील (११-१०-२०१७) :(१) व (२) हे खरे नाही.
सद्य:जथतीत उपमुख्यमींत्री पि िजतत्वात नाही. तथावप, दहवाळी िथनवेिनािरम्यान िे वथगरी
बाबींगल्यात मा.मींत्री, साविकनक बाबाींनकाम याींचे वातव्य होते.

(३) कामाची कनकड व उपललन मनषु यबाबळ ववचारात घेऊन, व्ही. डी. कन्रक्िन कींपनीला िोन
वेळा मुितवाढ िे ण्यात आलेली आहे .

(४), (५) व (६) रस्श्न उद््ावत नाही.

___________

पुणे जिल्हयातील वदहवाटाच्या मोिण्या बांद िेल्याबाबत
(९)

७५८६३ (१२-०४-२०१७).

श्री.सांग्राम थोपटे (भोर) :

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय महसूल मांत्री पुढील

(१) पुणे जिल्हयात वदहवा्ाच्या मोिण्या तालुका भूशम िशभलेख कायालयाने

बाबींि करण्याचा

आिे ि बाबिावल्याने खातेिार व िेतकरी आरमक झाले िसल्याचे माहे िानेवारी, २०१७ मध्ये
वा त्या िरम्यान कनििनास आले आहे , हे खरे आहे काय,
(२) िसल्यास, मोिणी िििार व कायालयातील कमचारी याींच्यात िाजलिक चकमकी होवून
वाि होवू लागले आहे त, हे ही खरे आहे काय,

(३) िसल्यास, पण
ु े जिल््यातील वदहवा्ाच्या मोिण्या पव
ू वत सरु
ु करण्याबाबात िासनाने
कोणती कायवाही केली वा करण्यात येत आहे ,

(४) नसल्यास, ववलींबाबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. चांद्रिाांत पाटील (१०-१०-२०१७) :(१), (२), (३) व (४) रस्तत
ु रस्करणी जिल्हा िनीक्षक

भशू म िशभलेख, पण
ु े याींनी दि.२९.१२.२०१६ च्या पत्रान्वये पण
ु े जिल््यातील सव उप िनीक्षक
भूशम िशभलेख व नगर भुमापन िथनकारी याींना वदहवा्ीच्या मोिणीसींिभात उपसींचालक,
भूशम िशभलेख, पुणे रस्िे ि, पुणे याींच्या दि.१६.०५.२००९ च्या पररपत्रकाची का्े कोरपणे
िींमलबाबिावणी करण्याबाबाबाबत कळववले होते.

सिरचे पररपत्रक हे “वदहवा्ीच्या मोिणीची बाबेकायिे िीर कायपध्िती तात्काळ बाबींि
करण्यात यावी” याबाबाबाबत िसून त्याबाबाबाबत वदहवा्ीच्या मोिणी बाबींि केल्याबाबाबाबत बाबातम्या

वतमानपत्रात रस्शसध्ि झालेल्या आहे त. सिरच्या पररपत्रकासींिभात दि.१३.०८.२००९ रोिी
सुनाररत सूचना िे ण्यात आल्या िसल्याबाबाबाबत उपसींचालक भूशम िशभलेख, पुणे रस्िे ि, पुणे

याींनी दि.१०.०१.२०१७ रोिी जिल्हा िनीक्षक भूशम िशभलेख, पुणे याींच्या कनििनास आणून
त्यानष
ु ींगाने पढ
ु ील कायवाही करण्याचे कळववले आहे. त्यारस्माणे जिल्हा िनीक्षक भशू म
िशभलेख, पुणे याींनी दि.११.०१.२०१७ रोिी

पूवी दि.२९.१२.२०१६ रोिी कनगमीत केलेल्या

सूचना रद्द केल्या िसल्याबाबाबाबत सव िथननत कायालयाींना कळववलेले आहे .

तसेच यासींिभातील उपरोक्त आिे िाींच्या पररणामी पुणे जिल््यात खातेिार व िेतकरी

आरमक झाले िसल्याचे तसेच मोिणी िििार व कायालयातील कमचारी याींच्यात िाजलिक
चकमकीचे वाि झाल्याचे कनििनास आलेले नाही.
___________

वव.स. ३६३ (8)
राहाता (जि.अहमदनगर) तालुक्यातील तलाठी िायावलयाांसाठी इमारत बाांधण्याबाबत
(१०)

७६०४५ (१२-०४-२०१७).

श्री.राधािृष्ट्ण ववखे-पाटील (शशडी), श्री.वविय वडेट्टीवार

(ब्रम्हपूरी), श्री.अब्लदल
ु सत्तार (शसल्लोड), श्री.अशमत ववलासराव दे शमुख (लातूर शहर), श्री.अमर
िाळे (आवी), श्री.सनु नल िेदार (सावनेर) :

सन्माननीय सावविननि बाांधिाम (सावविननि

उपक्रम वगळून) मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) राहाता (जि.िहमिनगर) तालक्
ु यातील तलाठी कायालयाींना इमारत नसल्यामळ
ु े नागररकाींची
गैरसोय होत िसून मा.ववरोनी पक्षनेता ववनानसभा याींनी दिनाींक ९ नोव्हें बाबर, २०१६ व २०
िानेवारी, २०१७ रोिी मा.साविकनक बाबाींनकाम मींत्री तसेच दिनाींक २२ िून, २०१६, २५
ऑक््ोबाबर, २०१६ व २० िानेवारी, २०१७ रोिी रस्नान सथचव साविकनक बाबाींनकाम ववभाग याींना
पत्र पाठवून सिर तालुक्यातील तलाठी कायालयाींसाठी इमारत बाबाींनण्याची मागणी केली आहे , हे
खरे आहे काय,

(२) िसल्यास, यारस्करणी िासनाने
(३)

िसल्यास,

चौकिीनुसार

चौकिी केली आहे काय,
सिर

तालुक्यातील

तलाठी

कायालयाच्या

इमारतीच्या

बाबाींनकामाबाबाबाबत िासनाने कोणती कायवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाबाची कारणे काय आहे ?
श्री. चांद्रिाांत पाटील (११-१०-२०१७) :(१), (२), (३) व (४) राहाता (जि.िहमिनगर) येथील
उत्तर व िक्षक्षण भागातील एकुण २९ तलाठी कायालये महसूल व वन ववभागाच्या

दि.९/९/२०१४ च्या िासन कनणयानुसार मींिूरी रस्ाप्त झाली आहे . त्यानुसार सद्य:जथतीत ३

कामे पण
िसन
ू
ू , १५ कामे रस्गतीत आहे त. उवरीत ११ कामे िागा उपललनतेनस
ु ार हाती
घेण्यात येत आहे त.

___________
आश्वी (ता.सांगमनेर, जि.अहमदनगर) येथील व राहाता (जि.अहमदनगर)
तालुक्यातील रस्ते व पुलाांची दरु
ु स्ती िरण्याबाबत
(११)

७६०४६ (१२-०४-२०१७).

श्री.राधािृष्ट्ण ववखे-पाटील (शशडी), श्री.वविय वडेट्टीवार

(ब्रम्हपूरी), श्री.अब्लदल
सत्तार (शसल्लोड), श्री.अशमन पटे ल (मुांबादे वी), श्री.सुननल िेदार
ु
(सावनेर), श्री.अशमत ववलासराव दे शमुख (लातूर शहर), श्री.अमर िाळे (आवी) :

सन्माननीय

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

(१) आश्वी (ता.सींगमनेर, जि.िहमिनगर) येथील व राहाता (जि.िहमिनगर) तालक्
ु यातील

रते व पुलाींच्या िे खभाल िरु
ु ती कायरमातींगत ग् बाब च्या कामास मींिुरी शमळण्याबाबाबाबतचा
रस्ताव मख्
ु य िशभयींता साविकनक बाबाींनकाम रस्ािे शिक ववभाग, नाशिक याींनी दिनाींक १५ िून,
२०१६ रोिी िासनाकडे पाठववला आहे , हे खरे आहे काय,

वव.स. ३६३ (9)
(२) िसल्यास, उक्त रस्करणी मा.ववरोनी पक्षनेता महाराषर ववनानसभा याींनी दिनाींक ९
नोव्हें बाबर व २४ िानेवारी, २०१७ रोिी मा.साविकनक बाबाींनकाम मींत्री तसेच दिनाींक २२ िून

व

२५ ऑक््ोबाबर, २०१६ व दिनाींक २० िानेवारी, २०१७ रोिी रस्नान सथचव साविकनक बाबाींनकाम
ववभाग याींना पत्र पाठवन
ू सिर कामास मींिुरी शमळण्याबाबाबाबतची मागणी केली आहे , हे ही खरे
आहे काय,

(३) िसल्यास, सिर तालुक्यातील रत्याींची िरु वथा झाल्यामुळे त्याींची तातडीने िरु
ु ती करणे
गरिेचे आहे , हे ही खरे आहे काय,

(४) िसल्यास, सिर तालक्
ु यातील रत्याींच्या रस्तावास मींिरु ी िे ण्याबाबाबाबत िासनाने कोणती
कायवाही केली वा करण्यात येत आहे ,

(५) नसल्यास, ववलींबाबाची कारणे काय आहे ?
श्री. चांद्रिाांत पाटील (०४-१०-२०१७) :(१) होय.
(२) या ववषयाची मा.ववरोनी पक्षनेता, महाराषर ववनानसभा याींची दिनाींक २५.१०.२०१६,
दि.९.११.२०१६, दि.२०.१.२०१७ रोिीची कनवेिने रस्ाप्त झाली आहेत. मात्र दि.२२.६.२०१६ व
दि.२४.१.२०१७ रोिीची कनवेिने रस्ाप्त झाल्याचे आढळून आले नाही.

(३) सिर रत्यावरील खड्डे माहे नोव्हें बाबर २०१६ मध्ये भरून घेण्यात आले आहे त.
(४) मा.ववरोनी पक्षनेता, महाराषर ववनानसभा याींनी रस्ताववत केलेल्या एकूण २१ कामाींपक
ै ी ७
कामाींना मींिूरी िे ण्यात आली िसून उवरीत २४ रत्याींच्या कामाींना कननीच्या उपललनतेनुसार
रस्ानान्यरम कनकषानुसार मींिूरी िे ण्याचे कनयोिन आहे .
(५) रस्श्न उद््ावत नाही.

___________
मुांबई-वडोदरा सुपरफास्ट हायवेच्या भूसांपादनाबाबत
(१२)

८३१९१ (१२-०४-२०१७).

श्री.दहतेंद्र ठािूर (वसई) :

श्री.क्षितीि ठािूर (नालासोपारा), श्री.ववलास तरे (बोईसर),

सन्माननीय सावविननि बाांधिाम (सावविननि उपक्रम वगळून) मांत्री

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) मुींबाबई-वडोिरा महामागाच्या भूसींपािनाबाबाबाबत रस्कल्पबाबाथनत १९ ग्रामपींचायतीींनी ‘पेसा’
(िनुसूथचत क्षेत्र पींचायत ववतार) कायद्याींतगत केलेले ववरोनी ठराव जिल्हाथनका-याींनी माहे

फेब्रव
ु ारी, २०१७ मध्ये वा त्यािरम्यान उक्त ग्रामपींचातीकडे पन
ु ववचारासाठी परत पाठववले
िसल्याचे कनििनास आले आहे , हे खरे आहे काय,
(२)

िसल्यास,

जिल्हाथनका-याींच्या

लोकरस्कतकननीींनी लेखी

सिर

भुशमकेववरोनात

ग्रामथाींनी

व

थाकनक

ववरोन ििववला आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) िसल्यास, उक्त रस्करणी िासनाने चौकिी केली आहे काय,
(४) िसल्यास, चौकिीच्या िनुषग
ीं ाने ग्रामथाींच्या मागण्याबाबाबाबत िासनाने कोणती कायवाही
केली वा करण्यात येत आहे ;

(५) नसल्यास, ववलींबाबाची कारणे काय आहे त ?

वव.स. ३६३ (10)
श्री. चांद्रिाांत पाटील (२७-०९-२०१७) :(१) होय, हे खरे आहे .
(२) होय, हे खरे आहे .
(३) होय.
रस्ताववत महामागामळ
ु े िे िाच्या िळणवळणामध्ये होणारी सन
ु ारणा तसेच िहराींमनील

िविड वाहतूक बाबाहयवळण रत्याने वळवून रते सुरक्षेत होणारी वाढ ववचारात घेता
रस्कल्पास ववरोन ििववला तरी रस्कल्प सींचालक, भारतीय राषरीय रािमाग रस्ाथनकरण, पनवेल
याींनी भूसींपािनाच्या पुढील कायवाहीसाठी सहमती रस्माणणत केली आहे .
(४) रस्श्न उद््ावत नाही.
(५) रस्श्न उद््ावत नाही.
___________
दे ऊळगाांव रािा (जि.बुलडाणा) तालुक्यात अवैध वाळू उपसा सुरु असल्याबाबत
(१३)

८३७३२ (१२-०४-२०१७).

डॉ.शशशिाांत खेडि
े र (शसांदखेड रािा) :

सन्माननीय महसल
ू

मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) िे ऊळगाींव रािा (जि.बाबल
ु डाणा) तालुक्यात िवैन वाळू उपसा मोठ्या रस्माणात सुरु
िसल्याचे माहे िानेवारी, २०१७ मध्ये कनििनास आले, हे खरे आहे काय,
(२) िसल्यास, उक्त रस्करणी िासनाने चौकिी केली आहे काय,
(३) िसल्यास, चौकिीनस
ु ार िवैन वाळू उपसा करणाऱयाींवर िासनाने कोणती कारवाई केली
वा करण्यात येत आहे ,

(४) नसल्यास, ववलींबाबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. चांद्रिाांत पाटील (२८-०९-२०१७) :(१), (२) व (३) बाबल
ु डाणा जिल््यातील िे ऊळगाव रािा

तालुक्यात वाळूच्या िवैन उत्खनन व वाहतक
ू ीस रस्कतबाबींन घालण्यासाठी भरारी पथके तसेच १०
तपासणी नाके कायाजन्वत करण्यात आले िसून, त्याींच्यामाफत केलेल्या तपासणीत काही

रस्करणे दृष्ोत्पत्तीस आलेली आहे त. त्यानस
ु ार सन २०१६-१७ या वषात वाळूच्या िवैन
उत्खनन व वाहतक
ू ीच्या २१ रस्करणाींत िीं डात्मक कारवाई करुन रु. ६,००,४००/- एवढा िीं ड वसूल
करण्यात आला आहे . तसेच ४ रस्करणाींमध्ये फौििारी गन्
ु हे िाखल करण्यात आले आहे त.
(४) रस्श्न उद््ावत नाही

___________
बल
ु डाणा येथील प्रशासिीय इमारतीची दरू वस्था झाल्याबाबत
(१४)

८५१०२ (१२-०८-२०१७).

श्री.हर्ववधवन सपिाळ (बल
ु ढाणा) :

सन्माननीय सावविननि

बाांधिाम (सावविननि उपक्रम वगळून) मांत्री पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१) बाबल
ु डाणा येथील रस्िासकीय इमारतीच्या इलेक्रीक बाबोड, पाण्याच्या ्ाकी, वच्छतागह
ृ ाची
िरु वथा

झाली

िसून

इमारतीतील

णखडक्या

व िारे

तु्ली

आहे

तसेच

इमारतीतील
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िवच्छतेमुळे
येणाऱया

िथनकारी/कमचाऱयाींची

ि्यागताींची

गैरसोय

व

िासकीय

होत

कामाकनशमत्य

िसल्याचे

माहे

िहरी-ग्रामीण

एवरस्ल, २०१७

भागातन
ू

मध्ये

वा

त्यािरम्यान कनििनास आले, हे खरे आहे काय,
(२) िसल्यास, याबाबाबाबत िासनाने चौकिी केली आहे काय ,
(३) िसल्यास, चौकिीच्या िनष
ु ींगाने सिर इमारतीचे नुतनीकरण करण्याबाबाबाबत िासनाने
कोणती कायवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाबाची कारणे काय आहे ?
श्री. चांद्रिाांत पाटील (०५-१०-२०१७) :(१), (२), व (३) बाबुलडाणा येथील रस्िासकीय इमारत सन

१९८८ साली बाबाींनण्यात आलेली िसून वच्छतागह
ु ार िरू
ु ती करण्यात आली
ृ ाची आवश्यकतेनस
आहे . इतर आवश्यक िरू
ु तीची काम वविेष िरू
ु ती िींतगत हाती घेण्याचे कनयोिन आहे .
(४) रस्श्न उद््ावत नाही.

___________

मनमाड (जि.नाशशि) शहरातून गेलेल्या पाांझण नदीवर नवीन पूल बाांधण्याबाबत
(१५)

८५३०३ (१२-०८-२०१७).

श्री.पांिि भि
ु बळ (नाांदगाव) :

सन्माननीय सावविननि

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

(१) मनमाड (जि.नाशिक) िहरातन
ू गेलेल्या पण
ु े इींिोर राज्य माग र. ८ वरील पाींझण

निीवरील पूलाची िरु वथा झाली िसून पूल मोडकळीस आल्याने पुलावरून वाहतूक बाबींि
करण्यात आली आहे , हे खरे आहे काय,

(२) िसल्यास, याबाबाबाबत िासनाने चौकिी केलेली आहे काय,
(३) िसल्यास, चौकिीत काय आढळून आले व त्यानुसार पाींझण निीवर नववन पुल
उभारन्याबाबाबाबत िासनाने कोणती कायवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. चांद्रिाांत पाटील (०७-१०-२०१७) :(१) होय.
(२) होय. या पल
ु ाची पावसाळयापव
ू ी ताींत्रत्रक तपासणी केली िसता पल
ु ाचे गडर,डेक लॅ बाबला
मोठया रस्माणावर भेगा पडल्या िसल्याचे कनििनास आले.

हा पल
वाहतक
ू
ु ीसाठी बाबींि

करण्यात आला आहे . िुन्या पुलाच्या बाबािूला नवीन पूल बाबी.ओ.्ी तत्वावर बाबाींनण्यात आला
िसून या पल
ु ावरून वाहतक
ू सुरळीतपणे सुरू आहे .
(३) व (४) रस्श्न उद््ावत नाही.

___________

धचांचघर-मुांबिे-बदहरवली (ता.खेड, जि.रत्नाधगरी) या रस्त्यालगत गटारी न िाढल्याबाबत
(१६)

८५३८६ (१२-०८-२०१७).

श्री.भास्िर िाधव (गुहागर) :

सन्माननीय सावविननि

बाांधिाम (सावविननि उपक्रम वगळून) मांत्री पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-
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(१) थचींचघर-मुींबाबके-बाबदहरवली (ता.खेड, जि.रत्नाथगरी) या मुख्य जिल्हा मागावर सन २०१६-१७
च्या िथसींकल्प व नाबाबाड या योिनेमनून खच ्ाकण्यात आला िसून रत्याचे नत
ु नीकरण व
डाींबाबरीकरण ही कामे करण्यात आली आहेत, हे खरे आहे काय,

(२) िसल्यास, सिर कामे करताना रत्यालगत ग्ारी काढण्यात आलेली नाही, हे ही खरे
आहे काय,
(३) िसल्यास, उक्त रत्यालगत ग्ारी न काढणाऱया सींबाबथनत ठे केिारावर िासनाने कोणती
कारवाई केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाबाची कारणे काय आहे ?
श्री. चांद्रिाांत पाटील (२८-०९-२०१७) :(१) होय
(२) रत्याच्या एकूण ४१.१०० कक.मी लाींबाबी पैकी काही लाींबाबीत मिबाबूतीकरण व डाींबाबरीकरणाची
कामे

करण्यात

आली

आहे त.

आवश्यक

दठकाणी

िल:कनसारणासाठी ग्ारे

बाबाींनणे

व

िजतत्वातील ग्ाराींची िरु
ु ती करण्यात आली आहे
(३) व (४) रस्श्न उद््ावत नाही.

___________
ििवत-िरमाळा या राज्य मागावचे िाम बांद असल्याबाबत
(१७)

८६२६७ (१२-०८-२०१७).

श्री.वविय औटी (पारनेर) :

सन्माननीय सावविननि

बाांधिाम (सावविननि उपक्रम वगळून) मांत्री पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१) कित-करमाळा या राज्यमागाचे काम

बाबींि िसून

झालेले काम ििेिार नसल्यामुळे

रत्याचे काम रखडल्याचे दिनाींक १५ िून, १७ रोिी वा त्यासुमारास कनििनास आले आहे , हे
खरे आहे काय,

(२) िसल्यास, या रस्करणी िासनाने चौकिी केली आहे काय, तसेच सिरचे काम कनीपासून
बाबींि आहे,

(३) िसल्यास, चौकिीनुसार सिर रत्याच्या कामास सुरुवात करून ििेिाररीत्या काम पूण
करण्याबाबाबाबत िासनाने कोणती कायवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाबाची कारणे काय आहे ?
श्री. चांद्रिाांत पाटील (०७-१०-२०१७) :(१), (२) व (३) हे खरे नाही.
रस्श्नानीन रत्याच्या कामाींपैकी रुीं िीकरण व खडीकरणाचे काम पूण झालेले िसून

पावसाळा सरू
ु झाल्यामळ
ु े उवररत ग्स, मध्य िभ
ु ािक

व डाींबाबरीकरणाचे काम पावसाळा

समाप्त झाल्यावर कनवविे तील तरतूिीनुसार व कननीच्या उपललनतेनुसार पूण करण्याचे
कनयोिन आहे .

(४) रस्श्न उद््ावत नाही.
___________

वव.स. ३६३ (13)
शसांधुदग
ु व जिल््यातील स्याद्री पववत राांगेतील स्याद्री राज्यमागावबाबत
(१८)

८६४१० (१२-०८-२०१७).

श्री.वैभव नाईि (िुडाळ) :

सन्माननीय सावविननि

बाांधिाम (सावविननि उपक्रम वगळून) मांत्री पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१) शसींनुिग
जिल््यातील स्याद्री पवत राींगेतील गावाींच्या दृष्ीने महत्वाच्या स्याद्री
ु
राज्यमागासाठी िासनाने ३.५ को्ी रुपयाींचा कननी मींिूर केला आहे , हे खरे आहे काय,

(२) िसल्यास, उक्त कननीतन
ू ककती ककलो मी्र लाींबाबीचे रते बाबाींनण्यात येणार आहे तसेच

या भागातील ककती गावाींना याचा फायिा होणार आहे व ककती कालावनीत सिरचे काम पूण
करण्याचे कनयोिन आहे ,

(३) नसल्यास, ववलींबाबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. चांद्रिाांत पाटील (२८-०९-२०१७) :(१) होय.
रस्श्नाींककत रत्याच्या सुनारणा/नूतनीकरण/मिबाबूतीकरण व इतर िरु
ु तीच्या ५ कामाींना

रु.१०.७८ को्ी इतक्या रकमेस मान्यता रस्िान करण्यात आली आहे. या कामाींसाठी सन
२०१७-१८ या ववजत्तय वषासाठी रु. २.७८ को्ी इतकी तरतूि उपललन करण्यात आली आहे .

(२) या कामाींमळ
ु े १४.५४ कक.मी. लाींबाबीच्या रत्याच्या भागात िरु
ु ती/सन
ु ारणा करण्याची कामे
पूण करण्याचे कनयोिन आहे . ही कामे वीकृत कनवविे तील तरतूिी व कनथन उपललनतेच्या

िनीन राहून १ वषात पूण करण्याचे कनयोिन आहे . रत्यावरील नरडवे, ना्ळ, दिगवळे ,
िाररते, शिवापूर, शिरशिींगे, वेले, कडावल, नबाबडकी, िाणोली, साींगेली, ओ्वणे, त्रबाबलवडे,
वाफोली, सातोळी, बाबावळा्, बाबाींिा या कणकवली, सावींतवाडी व कुडाळ तालुक्यातील गावाींना
फायिा होणार आहे .

(३) रस्श्न उद््ावत नाही.

___________

माळवाडी-िांु भोि (जि.िोल्हापरू ) पल
ू ाचे िाम अपण
ू व असल्याबाबत
(१९)

८६६४३ (१२-०८-२०१७).

डॉ.सुजित शमणचेिर (हातिणांगले) :

सन्माननीय सावविननि

बाांधिाम (सावविननि उपक्रम वगळून) मांत्री पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१) आष्ा, िन
ु गाींव ,समडोळी, कवठे वपरान, िन
ु गाव मागे कोल्हापूर जिल्हयाला िोडणा-या
माळवाडी-कींु भोि पूलाचे काम िद्यापही पूण झाले नसल्याचे कनििनास आले आहे , हे खरे
आहे काय,

(२) िसल्यास, सिर पूलाचे काम पूण न होण्याची कारणे काय आहे ,

(३) िसल्यास, या रस्करणी चौकिी करून सिर पल
करण्याबाबाबाबत
ू ाचे काम तातडीने पण
ू
िासनाने कोणती कायवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाबाची कारणे काय आहे ?

वव.स. ३६३ (14)
श्री. चांद्रिाांत पाटील (२८-०९-२०१७) :(१) हे खरे नाही.
रस्श्नाींककत पूलाचे काम पूण झाले आहे. तथावप पल
ू ाच्या िोडरत्याचे मातीकाम पूण झाले

िसून वाहतूक चालू आहे. िोडरत्याचे खडीकरण व डाींबाबरीकरणाचे काम कनवविा तरावर आहे .
(२), (३) व (४) रस्श्न उद््ावत नाही.

___________
नवाबाग बीच (ता. वेंगुलाव, जि.शसांधुदग
ु )व या रस्त्याच्या िामात झालेला गैरव्यवहार
(२०)

८६६५६ (१९-०८-२०१७).

श्री.ननतेश राणे (िणिवली) :

सन्माननीय सावविननि

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

(१) नवाबाबाग बाबीच (ता.वेंगुला, जि.शसींनुिग
ु ) या रत्याचे खडीकरण व डाींबाबरीकरणाचे काम

कनकृष् ििाचे करण्यात आले िसून काम पूण करण्याआनीच रत्याचा कननी खच
केल्याबाबाबाबतची तरार जिल्हाथनकारी, शसींनुिग
ु याींच्याकडे थाकनक ग्रामथाींनी माहे िानेवारी,
२०१७ च्या पदहल्या सप्ताहात केली आहे, हे खरे आहे काय,

(२) िसल्यास, उक्त तरारीच्या िनुनुषींगाने जिल्हाथनकारी,शसींनुिग
ु याींनी दिनाींक १३ िानेवारी,
२०१७ रोिी उपिशभयींता, सा.बाबाीं. उपववभाग, वेंगुला याींना यारस्करणी चौकिी करून िहवाल

सािर करण्याचे आिे ि दिले िसन
ू त्याींच्याकडून चौकिीस होत िसलेल्या ववलींबाबाच्या कनषेनाथ
थाकनक ग्रामथाींसह जिल्हा पररषि सिय, िािा कुबाबल याींनी
गींभीर इिारा दिलेला आहे , हे ही खरे आहे काय,

बाबेमुित उपोषण करण्याचा

(३) िसल्यास,या रस्करणाची चौकिी तातडीने पूण करून नवाबाबाग बाबीच रत्याच्या खडीकरण व
डाींबाबरीकरणाच्या कामात गैरव्यवहार करणाऱया सींबाबींथनताींवर कारवाई करण्याबाबाबाबत िासनाने
कोणती कायवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. चांद्रिाांत पाटील (१८-१०-२०१७) :(१) होय, हे खरे आहे .
(२) होय, हे खरे आहे .
(३) व (४) कायकारी िशभयींता, सा.बाबाीं.वव. सावींतवाडी याींनी कामाचा चौकिी िहवाल
जिल्हाथनकारी

शसींनि
ु ग
ू याींना

सािर

केला

आहे.

चौकिी

िहवालारस्माणे

रस्श्नाींककत

कामाबाबाबाबतच्या तरारीत तथ्य नसल्याचे दिसून आले आहे .
___________

मालवण-दे वगड (जि.शसांधद
ु ग
ु )व तालक्
ु याांना िोडणा-या आचरा पारावाडी
येथील नर नदीवरील पल
ू ाच्या सांरिि िठड्याला तडे गेल्याबाबत

(२१)

८६९७९ (१२-०८-२०१७).

श्री.वैभव नाईि (िुडाळ) :

सन्माननीय सावविननि

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

वव.स. ३६३ (15)
(१) मालवण-िे वगड (जि.शसींनुिग
ु ) तालुक्याींना िोडणा-या आचरा पारावाडी येथील नर निीवरील
पूलाच्या सींरक्षक कठड्याला तडे िाऊन पूलाच्या कठड्याचा काही भाग कोसळून पडला
िसल्याचे कनििनास आले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) िसल्यास, याबाबाबाबत ग्रामथाींनी साविकनक बाबाींनकाम ववभागाच्या सींबाबींथनत िथनका-याींना
दिनाींक ०४ माच, २०१७ रोिी वा त्यासुमारास मादहती दिली आहे, हे ही खरे आहे काय,
(३) िसल्यास, सिर पूलाला नवीन सींरक्षक कठडे बाबसववण्याबाबाबाबत ककीं वा

सींरक्षक कठड्याची

िरु
ु ती करण्याबाबाबाबत िासनाने कोणती कायवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. चांद्रिाांत पाटील (२८-०९-२०१७) :(१) होय.
(२) होय, हे खरे आहे .
(३) व (४) पूलाच्या क्षकतग्रत झालेल्या कठडयाच्या दठकाणी िरु
ु तीचे काम कनवविातरावर
आहे . कनवविा कनजश्चती करुन काम हाती घेवन
ू पण
ू करण्याचे कनयोिन आहे .
___________

बुलडाणा (जि.बुलडाणा) येथील शासिीय ववश्राम गह
ृ ाच्या इमारतीचे नुतनीिरण िरण्याबाबत
(२२)

८६९९८ (१२-०८-२०१७).

श्री.हर्ववधवन सपिाळ (बुलढाणा) :

सन्माननीय सावविननि

बाांधिाम (सावविननि उपक्रम वगळून) मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१) बाबुलडाणा (जि.बाबुलडाणा) येथील िासकीय ववश्राम गह
ृ ात सोई-सुववनाींचा िभाव िसून
ववश्राम गह
ृ ाच्या इमारतीची िरू वथा झाल्याने येणा-या ि्यागताींची गैरसोय होत िसल्याचे
दिनाींक १० िून, २०१७ रोिी वा त्यासुमारास कनििनास आले आहे, हे खरे आहे काय,
(२) िसल्यास, याबाबाबाबत िासनाने चौकिी केली आहे काय,

(३) िसल्यास, चौकिीनस
ु ार बाबल
ु डाणा येथील िासकीय ववश्राम गह
ृ व ववश्राम भवनामध्ये

आवश्यक सवु वना परु वन
ू ववश्राम गह
ु नीकरण करण्याबाबाबाबत
ृ व ववश्राम भवनाच्या इमारतीचे नत
िासनाने कोणती कायवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. चांद्रिाांत पाटील (०५-१०-२०१७) :(१) हे खरे नाही.
सद्य:जथतीत बाबल
ु ढाणा येथील ववश्रामगह
ृ सजु थतीत आहे.
(२), (३) व (४) रस्श्न उद््ावत नाही.

___________

िोवाड (जि.िोल्हापूर) येथील ताम्रपणी नदीवरील पल
ु ाची दरु
ु स्ती िरण्याबाबत
(२३)

८७४९२ (१२-०८-२०१७).

श्रीमती सांध्यादे वी दे साई-िुपेिर (चांदगड) :

सन्माननीय

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

वव.स. ३६३ (16)
(१) कोवाड (जि.कोल्हापूर) येथील ताम्रपणी निीवरील पुलाची व पल
ु ासमोरील रत्याची िरु
ु ती
करण्याची मागणी लोकरस्कतकननी, चींिगड याींनी मा.मुख्यमींत्री, मा.साविकनक बाबाींनकाम मींत्री
याींचेकडे माहे माच, २०१७ च्या पदहल्या सप्ताहात केली आहे , हे खरे आहे काय,

(२) िसल्यास, उक्त मागणीच्या िनष
ु ींगाने िासनाने कोणती कायवाही केली वा करण्यात येत
आहे ,

(३) नसल्यास, ववलींबाबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. चांद्रिाांत पाटील (१७-१०-२०१७) :(१) हे खरे नाही.
तथावप रस्श्नाींककत पूलाच्या िोड रत्याची िरु
ु ती करण्याचे काम कनवविा तरावर

आहे . कनवविा कनजश्चती करुन काम हाती घेण्याचे कनयोिन आहे .
(२) व (३) रस्श्न उद््ावत नाही
___________

रािगोळी बुद्रि
ु ते रािगोळी खुदव (ता.चांदगड, जि.िोल्हापूर)
या रस्त्याची दरु वस्था झाल्याबाबत

(२४)

८७४९५ (१२-०८-२०१७).

श्रीमती सांध्यादे वी दे साई-िुपेिर (चांदगड) : सन्माननीय

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

(१) रािगोळी बाबुद्रक
ु ते रािगोळी खुि (ता.चींिगड, जि.कोल्हापूर) या रत्याची मोठया रस्माणात
िरु वथा झाल्याचे माहे माच, २०१७ च्या िस
ु ऱया सप्ताहात कनििनास आले, हे खरे आहे काय,
(२) िसल्यास, सिर रत्याची िासनामाफत पाहणी केली आहे काय,

(३) िसल्यास, पाहणीचे कनषकष काय आहेत व त्यानुसार सिर रत्याची िरु
ु ती करणेबाबाबाबत
िासनाने कोणती कायवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. चांद्रिाांत पाटील (२८-०९-२०१७) :(१) नाही.

रस्श्नाींककत रता सुजथतीत िसून रत्यावरुन वाहतूक सुरळीत चालू आहे.

(२), (३) व (४) रस्श्न उद््ावत नाही.

___________
राज्यात ३१६५ नवीन तलाठी सज्िा व ५२८ मांडळाची ननशमवती
िरण्याचा ननणवय शासनाने घेतल्याबाबत
(२५)

८८०२५ (१२-०८-२०१७).

श्री.नारायण पाटील (िरमाळा), अॅड.आशशर् शेलार (वाांद्रे

पजश्चम), श्री.प्रशाांत ठािूर (पनवेल), श्री.नरें द्र पवार (िल्याण पजश्चम), श्री.सांिय िेळिर
(ठाणे), श्री.अतल
ु भातखळिर (िाांददवली पूव)व , अॅड.पराग अळवणी (ववलेपाले), श्री.अननल बाबर

वव.स. ३६३ (17)
(खानापूर), श्री.अशमत साटम (अांधेरी पजश्चम), श्री.सांग्राम थोपटे (भोर), श्री.अशमन पटे ल
(मुांबादे वी), श्री.राहूल िुल (दौंड), श्री.सत्यिीत पाटील-सरुडिर (शाहूवाडी) :
महसूल मांत्री पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

सन्माननीय

(१) राज्यात ३१६५ नवीन तलाठी सज्िा व ५२८ मींडळाची कनशमती करण्याचा कनणय िासनाने
घेतला आहे , हे खरे आहे काय,
(२) िसल्यास, सिर

सज्िा व मींडळाींची तालुका व जिल्हाकनहाय ववभागणी करण्यात आली

आहे काय व त्याचे वरुप काय आहे ,

(३) िसल्यास, िाहुवाडी (जि.कोल्हापरू ) या तालक्
ु यातील िनेक गावात तलाठी कायालये
(सज्िा) नसल्यामळ
ु े उपरोक्त कनणयाच्या िनष
ु ींगाने सिर तालुक्यात ककती तलाठी कायालये
कनमाण करण्यात येणार आहे ,

(४) तसेच, उक्त कनणयावर ककती कालावनीत कायवाही होणे िपेक्षक्षत आहे ?
श्री. चांद्रिाांत पाटील (०९-१०-२०१७) :(१) व (२) होय.
राज्यात तलाठी साझा पुनरचना सशमतीच्या िहवालाच्या िनुषग
ीं ाने िासनाने ३१६५ नवीन
तलाठी सज्िा व ५२८ मींडळाची कनशमती करण्यास दिनाींक २५.५.२०१७ च्या िासन कनणयान्वये
६ महसूल ववभागकनहाय पुढील रस्माणे मान्यता िे ण्यात आली आहे :ि.र.

महसूली ववभागाचे नाींव

नवीन तलाठी साझे

कोकण

७४४

२

नाशिक

६८९

११५

३

पुणे

४६३

७७

औरीं गाबाबाि

६८५

११४

नागपूर

४७८

८०

१०६

१८

३१६५

५२८

१

४
५
६

िमरावती
एकूण

नवीन महसुल मींडळे
१२४

वरील तक्त्यानस
ु ार सव ववभागीय आयुक्त याींनी त्याींच्या िथनपत्याखालील महसल
ू ी ववभागात

कनमाण करण्यात येणारी नवीन तलाठी साझा व महसल
ू ी मींडळाींची जिल्हाकनहाय ववगतवारी
करुन सिर सींख्या त्याींच्या कनयींत्रणाखालील सव सींबाबींथनत जिल्हाथनकारी याींना कळववण्याबाबाबाबत

कनिे शित केले आहे. त्यानुसार ववभागीय आयुक्त, पुणे याींनी पुणे ववभागातील कोल्हापूर
जिल्हयाकरीता ३१ नवीन वाढीव तलाठी साझे मींिूर केले आहे त.

(३) तलाठी साझा पुनरचना सशमतीच्या िहवालाच्या िनुषींगाने ववदहत केलेल्या कनकषारस्माणे

िाहुवाडी तालक्
ु याकरीता नवीन तलाठी साझा िनज्ञ
ु ेय ठरत नाही.
(४) नवीन वाढीव तलाठी साझा व महसुली मींडळ थापन करण्याकरीता िासनाने दिनाींक

०१.०६.२०१७ च्या पत्रान्वये सव सींबाबींथनत ववभागीय आयक्
ु त व जिल्हाथनकारी याींना सूचना
दिल्या आहे त. त्यानुसार नवीन वाढीव तलाठी साझे थापन करण्याची कायवाही जिल्हातरावर
दिनाींक ३१.१०.२०१७ पयत पूण करण्याचे कनयोजित आहे .
___________

वव.स. ३६३ (18)

पांचगांगा नदीवरील शशवािी पुलालगतच्या पयावयी पल
ु ाचे िाम रखडल्याबाबत
(२६)

८८३२२ (१२-०८-२०१७).

श्री.रािेश िीरसागर (िोल्हापूर उत्तर) :

सन्माननीय

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

(१) पींचगींगा (जि.कोल्हापरू ) निीवरील

शिवािी पल
झाले िसन
ु ास १३५ वषे पण
ू
ू सिर

पुलावरून वाहतूक करणे नोकािायक झाले िसताना या पुलाच्या पयायी पुलाचे काम केंद्रीय
पुरातत्व ववभागाच्या परवानगी िभावी रखडले िसल्याचे माहे एवरस्ल,२०१७ मध्ये व त्या
िरम्यान कनििनास आले,हे खरे आहे काय,

(२) िसल्यास, उक्त कामास िियापी परवानगी शमळाली नसताना साविकनक बाबाींनकाम
ववभागाने नव्याने कनवविा रस्शसध्ि केली आहे , हे ही खरे आहे काय,
(३) िसल्यास, याबाबाबाबत िासनाने चौकिी केली आहे काय,
(४) िसल्यास, चौकिीनुसार शिवािी पुलाच्या बाबाींनकामास मींिरु ी शमळण्याबाबाबाबत िासनाने
कोणती कायवाही केली वा करण्यात येत आहे ,

(५) नसल्यास, ववलींबाबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. चांद्रिाांत पाटील (११-१०-२०१७) :(१) पींचगींगा (जि.कोल्हापूर) निीवरील

शिवािी पुलास

१३५ वषे पूण झाल्याने तसेच सध्याची वाहतक
ू विळ ववचारात घेता पूल िरुीं ि िसल्याने
पयायी पुलाचे बाबाींनकाम हाती घेण्यात आले होते.

पयायी पल
ु ाचा कोल्हापरू बाबािक
ू डील िोडरत्याचा काही भाग ‘ब्रम्हपरु ी’ ्या भारतीय परु ातत्व
ववभागाच्या िखत्यारीत िसलेल्या ‘राषरीय मारका’पासून १०० मी. िींतरापयंतच्या बाबाींनकाम
रस्कतबाबींथनत क्षेत्रामध्ये येत िसल्याने कोल्हापूर बाबािक
ू डील िींत्यपािाचे बाबाींनकाम हाती घेता आले
नसल्याने पुलाचा एक गाळा व कोल्हापूर बाबािक
ू डील िोडरत्याचे काम रस्लींत्रबाबत आहे , हे खरे
आहे .

(२) पयायी पुलाचे कोल्हापूर बाबािूकडील िींत्यपाि, एक गाळा व िोडरत्याचे बाबाींनकाम ्या
उवरीत बाबाींनकामासाठी कनवविा रस्शसध्ि केली, हे खरे आहे .

(३) पुरातत्व ववभागाकडून मींिूरी रस्ाप्त होताच पुढील ववलींबाब होऊ नये म्हणून पयायी पुलाच्या
उवररत बाबाींनकामाची कनवविा कनजश्चतीची रस्करया सुरु केली िसून केंद्रीय पुरातत्व ववभागाची
परवानगी रस्ाप्त झाल्यानींतर रस्त्यक्ष बाबाींनकाम हाती घेण्यात येणार आहे .

(४) पुरातत्व ववभागाच्या सींबाबींथनत कायद्यामनील भाग २० ि मध्ये बाबाींनकामास िनुमती

िे ण्याच्या दृष्ीने सुनारणा करण्यास केंद्रीय मींत्रत्रमडळाने मान्यता दिली आहे . त्या िनुषींगाने
पुरातत्व ववभागास पुन्हा नव्याने रस्ताव मान्यतेसाठी सािर करण्यात आला आहे .
(५) रस्श्न उद््ावत नाही.

___________

वव.स. ३६३ (19)
रािगुरुनगर (जि.पुणे) येथील हौद ओढ्यावरील पल
ु ाची दरु वस्था झाल्याबाबत
(२७)

८८४३२ (१२-०८-२०१७).

श्री.सुरेश गोरे (खेड आळां दी) :

सन्माननीय सावविननि

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

(१) पण
ु -े नाशिक महामागावरील रािगरु
ु नगर (जि.पण
ु े) येथील हौि ओढ्यावरील १०२ वषाच्या
त्रब्र्ीिकालीन पुलाची िरु वथा झाली िसून सिर पुलाला सींरक्षक शभींतीचा िभाव िसल्याने व

पुलाच्या कठड्याचे िगड ववखळल्याने पल
ू वाहतुकीस नोकािायक झाला िसल्याचे कनििनास
आले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) िसल्यास, या पुलाचे िासनाने ्क्चरल ऑडी् केले आहे काय,
(३)

िसल्यास,

्क्चरल

ऑडी्च्या

िनष
ु ींगाने

सिर

पल
ु ाची

करण्याबाबाबाबत िासनाने कोणती कायवाही केली वा करण्यात येत आहे ,

िरु
ु ती

वा

पन
ु बाबांनणी

(४) नसल्यास, ववलींबाबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. चांद्रिाांत पाटील (१२-१०-२०१७) :(१) हे खरे नाही.
(२) व (३) सिर हौि नाल्यावरील पुलाचे रक्चरल ऑडी् करण्यात आले िसुन सिर पल
ु ाच्या

िरु तीसाठीचे िींिािपत्रक मान्यतेसाठी भारतीय राषरीय रािमाग रस्ाथनकरण, नवी दिल्ली

याींचेकडे सािर केल्याचे रस्कल्प सींचालक, भारतीय राषरीय रािमाग रस्ाथनकरण, नाशिक याींनी
कळववले आहे.
(४) रस्श्न उद््ावत नाही.
___________
वारां गा-दाांडग
े ाव (ता.िळमनुरी, जि.दहांगोली) या रस्त्याची दरु वस्था झाल्याबाबत
(२८)

८८९९४ (१२-०८-२०१७).

प्रा.ववरें द्र

(मुांबादे वी),

िगताप

(धामणगाव

श्री.अस्लम

शेख

डॉ.सांतोर् टारफे (िळमनरु ी), अॅड.यशोमती ठािूर (नतवसा),

रे ल्वे),

श्री.वविय

(मालाड

पजश्चम) :

वडेट्टीवार

(ब्रम्हपूरी),

सन्माननीय

श्री.अशमन

सावविननि

पटे ल

बाांधिाम

(सावविननि उपक्रम वगळून) मांत्री पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१) वारीं गा-िाींडग
े ाव (ता.कळमनुरी, जि.दहींगोली) या रत्याची मागील ३० ते ३५ वषापासून
िरु वथा झाली िसल्यामळ
ु े रत्यावरुन रस्वास करणे ग्रामथाींना िडचणीचे होत िसल्याचे
माहे मे, २०१७ मध्ये वा त्या िरम्यान कनििनास आले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) िसल्यास, यासींिभात चौकिी करुन या रत्याची िरु
ु ती करण्याबाबाबाबत िासनाने कोणती
कायवाही केली वा करण्यात येत आहे ,

(३) नसल्यास, ववलींबाबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. चांद्रिाांत पाटील (०७-१०-२०१७) :(१) हे खरे नाही.
रस्श्नानीन रत्याच्या २.३० कक.मी.लाींबाबीचे मिबाबुतीकरण, डाींबाबरीकरण व पूल मोरीचे काम

माच, २०१७ िखेर पूण करण्यात आले िसून २२० मी. लाींबाबीच्या शसमें् काँरी्ीकरणाचे काम
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रस्गतीपथावर आहे . हे काम कनवविे तील तरतूिी व कननीच्या उपललनतेनुसार पूण करण्याचे
कनयोिन आहे . सद्यजथतीत सिर रत्यावरुन वाहतुक सुरळीतपणे सुरु आहे .
(२) व (३) रस्श्न उद््ावत नाही.

___________
दाताळा - नघणी - बेलाड हा बा्यवळण मागव बाांधण्याबाबत
(२९)

८९११४ (१२-०८-२०१७).

श्री.चैनसख
ु सांचेती (मलिापूर) :

सन्माननीय सावविननि

बाांधिाम (सावविननि उपक्रम वगळून) मांत्री पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१) मलकापूर ते सोलापूर व मबाब
ुीं ई ते नागपूर या िोन्ही मागांना समाींतर िोडणारा मौिे

िाताळा - कघणी - बाबेलाड बाबा्यवळण माग नसल्यामुळे मलकापूर िहरातील बाबुलढाणा रोडवर
िड वाहनाींच्या िवागमनामुळे सतत िपघात होत िसल्याचे माहे िून, २०१७ मध्ये वा
त्यािरम्यान कनििनास आले, हे खरे आहे काय,

(२) िसल्यास, सिर बाबा्यवळण माग बाबाींनण्याबाबाबाबत थाकनक लोकरस्कतकननीनी वेळोवेळी
कायकारी िशभयींता साविकनक बाबाींनकाम ववभाग, खामगाव याींना सथू चत केले आहे , हे ही खरे
आहे काय,
(३)

िसल्यास, याबाबाबाबत चौकिी करून सिर बाबा्यवळण माग बाबाींनण्याबाबाबाबत िासनाने

कोणती कायवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. चांद्रिाांत पाटील (१३-१०-२०१७) :(१) होय. रस्श्नाींककत रत्यावर दि. िाने. २०१७ ते
दि. िून २०१७ या कालावनीत १० िपघात झाले आहे त.
(२) होय.

(३) व (४) बाबा्यवळण माग बाबाींनण्यासाठी िाताळा थनणी बाबेलाड ते रामा र.६ ला िोडणारा
इजिमा ििाचा रता आहे . सिरचा रता ििोन्नत करुन बाबा्यवळण माग बाबाींनता येईल.
त्यासाठीची कायवाही जिल्हा पररषिे माफत करण्यात येत आहे.
___________
पेठ – नाशशि – येवला – औरां गाबाद या रस्त्याची दरु
ु स्ती िरणेबाबत
(३०)

८९२०९ (१२-०८-२०१७).

श्री.छगन भि
ु बळ (येवला), श्री.पांिि भि
ु बळ (नाांदगाव) :

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

(१) पेठ – नाशिक – येवला – औरीं गाबाबाि रस्.रा.मा.र. २ या चौपिरी रत्यावर १७९/०० ते
२२८/४०० कक.मी. िरम्यान खड्डे पडून रत्याची िरू वथा झाल्यामुळे या रत्याची तातडीने
िरु
ु ती करण्याची मागणी लोकरस्कतकननीींनी दिनाींक २४ आक््ोंबाबर, २०१६ रोिी व माहे मे,
२०१७ मध्ये वा त्यािरम्यान िासनाकडे केली आहे , हे खरे आहे काय,
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(२) िसल्यास, या रत्याची िरु
ु ती करण्याबाबाबाबत िासनाने कोणती कायवाही केली वा
करण्यात येत आहे ,

(३) नसल्यास, ववलींबाबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. चांद्रिाांत पाटील (०७-१०-२०१७) :(१) होय, हे खरे आहे .
(२) रस्श्नानीन रत्याच्या लाींबाबीतील खड्डे डाींबाबर शमथश्रत खडीने भरुन रता वाहतक
ु ीस योग्य
करण्यात

आला

आहे.

तसेच सिर रत्याच्या

उपललनततेनस
ु ार पण
ू करण्याचे कनयोिन आहे .

िरु
ु तीचे

काम

मींिूर िसून

कननीच्या

(३) रस्श्न उद््ावत नाही.

___________
नाशशि जिल्हयातील धोिादायि पुलाांबाबत
(३१)

८९८८९ (१२-०८-२०१७).

श्रीमती सीमाताई दहरे (नाशशि पजश्चम) :

सन्माननीय

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

(१) नाशिक जिल्हयातील नोकािायक व कमकुवत पुलाींची मादहती दिनाींक १५ िून, २०१७

रोिीपयंत िे ण्याचे आिे ि जिल्हाथनकारी याींनी साविकनक बाबाींनकाम ववभागाला दिले िसताना
सिर मादहती िद्यापी सािर केली नसल्याचे माहे मे,

२०१७ मध्ये वा त्या िरम्यान

कनििनास आले, हे खरे आहे काय,
(२) िसल्यास, सिरची मादहती िे ण्यास ववलींबाब लागण्याची कारणे काय आहे ,
(३) िसल्यास, सिर मादहती िे ण्यास ववलींबाब लावणाऱया िथनकाऱयाींवर िासनाने कोणती
कारवाई केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. चांद्रिाांत पाटील (०७-१०-२०१७) :(१) हे खरे नाही.
(२) व (३) रस्श्न उद््ावत नाही.
(४) रस्श्न उद््ावत नाही.

___________
शासनाने १ हिार, ५०० इमारतीमध्ये टयुब लाईटच्या िागी
एल.ई.डी. ददवे बसववण्याचा घेतलेला ननणवय

(३२)

८९९७४ (१२-०८-२०१७).

श्री.सनु नल प्रभू (ददांडोशी) :

सन्माननीय सावविननि

बाांधिाम (सावविननि उपक्रम वगळून) मांत्री पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१) िासनाने ऊिा बाबचत करण्याकरीता १ हिार,

५०० इमारतीमध्ये ्युबाब लाई्च्या िागी

एल.ई.डी. दिवे लावून सव्वा तीनिे को्ीची भाींडवली गुींतवणूक ईईएसएल सोबाबत करण्याचा
कनणय दिनाींक १८ मे, २०१७ रोिी वा त्यासम
ु ारास घेतला, हे खरे आहे काय,

वव.स. ३६३ (22)
(२) िसल्यास, सिरहू ऊिा बाबचत करणारे एल.ई.डी. दिवे लावण्याकरीता केंद्रीय ईईएसएल
आणण राज्य िासनातफे रस्त्येकी ककती कननी उपललन करुन िे ण्यात आला आहे ,

(३) िसल्यास, उक्त कनणयानुसार िद्यापपयंत ककती इमारतीमध्ये एल.ई.डी. दिवे बाबसववण्यात
आले व ककती इमारतीत बाबसववणे बाबाकी आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाबाची कारणे काय आहे ?
श्री. चांद्रिाांत पाटील (०७-१०-२०१७) :(१) होय.
(२) व (३) सिरहू ऊिा बाबचत करणारी एल.ई.डी. दिवे लावण्याकरीता राज्य िासनातफे
कोणताही कननी उपललन करुन िे ण्यात आला नसून सींपूण खच EESL माफत करण्यात येणार

आहे . EESL तफे फक्त एल. ई. डी. दिवे लावण्यात येत नसून वातानुकुशलत यींत्र,े पींखे व
री्लाईट्स व ट्युबाबलाईट्स सुद्धा लावण्यात येणार आहे त. मे, २०१७ मध्ये व्यवथापकीय
सींचालक EESL याींचेसोबाबत करण्यात आलेल्या MOU (सहमतीनामा) नस
ु ार हे उद्दीष् ३ वषात
पण
ू करावयाचे आहे .

(४) रस्श्न उद््ावत नाही.
___________
सोलापरू शहरातील िड वाहति
ु बांद िरण्याबाबत
(३३)

९०२९१ (१२-०८-२०१७).

िुमारी प्रणणती शशांदे (सोलापरू शहर मध्य) :

सन्माननीय

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

(१) सोलापूर िहरातील रत्याींची िड वाहतुकीमुळे रस्चींड िरु वथा झाली िसून या िड
वाहतुकीमळ
ु े रत्याींखालील िलवाहीन्या वारीं वार फु्त िसल्याने
करण्याबाबाबाबत थाकनक लोकरस्कतकननीींनी दिनाींक

िहरातील िड वाहतक
ु बाबींि

४ एवरस्ल, २०१७ रोिी मा. साविकनक

बाबाींनकाम मींत्री याींना कनवेिन दिले आहे , हे खरे आहे काय,
(२) िसल्यास, सोलापूर िहरातील सैफुल, िुना वविापूर नाका, पत्रकार भवन, महावीर चौक,
गुरुनानक चौक, ििोक पाणी (िाींती चौक), िुना बाबोरामणी नाका, माके् याड रस्वेिव्िार
यादठकाणी िड वाहतुकीमुळे वारीं वार िपघात होत आहे त, हे ही खरे आहे काय,

(३) िसल्यास, उक्त कनवेिनाच्या िनुषींगाने सोलापूर िहरातील िड वाहतक
ू बाबींि करण्याबाबाबाबत
िासनाने कोणती कायवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. चांद्रिाांत पाटील (१२-१०-२०१७) :(१) कनवेिन रस्ाप्त झाल्याची िशभलेख्यामध्ये नोंि नाही.
तथावप

िड

वाहतक
ू ीमळ
ु े

रत्याखालील

िलवादहन्या

िनन
ू

मनन
ू

फु्ल्यानींतर

महानगरपाशलकेकडून त्याींची तातडीने िरु
ु ती करण्यात येत िसल्याचे आयुक्त, सोलापूर
महानगरपाशलका याींनी कळववले आहे .
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(२) सोलापूर िहरातील सैफुल - िुना वविापूर नाका ते पत्रकार भवन हा राषरीय महामाग

र.१३ आणण िुना बाबोरामणी नाका ते माके् याड रस्वेिद्वार हा राषरीय महामाग र.९ िसून
िोन्ही रते सुजथतीत आहे, तसेच पत्रकार भवन - महावीर चौक – गुरुनानक चौक – ििोक
चौक ते िाींती चौक हा िहरातील रीींग रोड आहे.

िड वाहतुकीमुळे सन २०१५ पासून िून २०१७ िखेर या रत्याींवर १२ रस्ाणघातक व १२

गींभीर िपघात झाल्याचे पोलीस िनीक्षक (मुख्यालय) वाहतूक, महाराषर याींनी कळववले आहे .

(३) सोलापूर िहराच्या हद्दीत सैफुल – िन
ु ा बाबोरामणी नाका ते सोलापूर या मागावर सकाळी

७.०० ते िप
ु ारी १.०० आणण िप
ु ारी ४.०० ते सायींकाळी ७.०० हया कालावनीत िड मालवाहू
वाहतूकीस बाबींिी करण्यात आल्याचे पोलीस आयुक्त, सोलापूर याींनी कळववले आहे.
तसेच भारतीय राषरीय रािमाग रस्ाथनकरणामाफत बाबाळे ते हत्तरु हया २१ कक.मी. सोलापूर
बाबाहयवळण रत्याच्या बाबाींनकामासाठी कनवविा रस्करया रस्गतीत िसून सिर बाबाहयवळण रता
पूण झाल्यावर सोलापूर िहरामनन
ू िडवाहतक
ू बाबहुताींिी रस्माणात बाबींि होणार आहे .
(४) रस्श्न उद््ावत नाही.
___________
सातारा येथील राष्ट्रीय महामागावच्या सहापदरीिरणाच्या िामाबाबत
(३४)

९०६९३ (१२-०८-२०१७).

श्री.ियिुमार गोरे (माण) :

सन्माननीय सावविननि

बाांधिाम (सावविननि उपक्रम वगळून) मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१) सातारा येथील

राषरीय महामागाच्या सहापिरीकरणाच्या कामामुळे साताराकडून पुण्याच्या

दििेने िन्
शलबाबणखींडीत िडववण्यात आली िसन
ती
ु या महामागावरुन कनघालेली वाहतक
ू
ू
उल्या दििेच्या सव्हीस रत्याने वळववल्याने वाहन चालकाींमध्ये गोंनळ कनमाण होऊन िनेक

िपघात होत िसल्याचे व काहीींना त्यात िीवही गमवावा लागला िसल्याचे माहे एवरस्ल, २०१७
मध्ये वा त्यािरम्यान कनििनास आले, हे खरे आहे काय,
(२) िसल्यास, सिर सव्हीस रोडवर िपघात होऊ नये यासाठी सव्हीस रोडवर दििाििक
फलक लावण्याबाबाबाबत तसेच महामागाचे काम कननाररत वेळेत पूण करण्याबाबाबाबत िासनाने
कोणती कायवाही केली

वा करण्यात येत आहे ,

(३) नसल्यास, ववलींबाबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. चांद्रिाांत पाटील (२७-०९-२०१७) :(१) हे खरे नाही िसे रस्कल्प सींचालक, भारतीय राषरीय
रािमाग रस्ाथनकरण, पुणे तसेच पोलीस िनीक्षक, सातारा याींनी कळववले आहे .

(२) रस्श्न उद््ावत नाही. तथावप सिर दठकाणी सहापिरी मुख्य महामागाच्या िोन्ही बाबािूस
आनार शभींतीचे काम पूण करण्यात आले िसून वाहतूक पूववत सरु
ु करण्यात आल्याचे रस्कल्प
सींचालक, भारतीय राषरीय रािमाग रस्ाथनकरण, पण
ु े याींनी कळववले आहे .
(३) रस्श्न उद््ावत नाही.

___________

वव.स. ३६३ (24)
पालघर जिल््यात ववववध ववभागाांची िायावलये स्थापन झाली नसल्याबाबत
(३५)

९०८७९ (१२-०८-२०१७).

श्री.दहतेंद्र ठािूर (वसई), श्री.ववलास तरे (बोईसर), श्री.क्षितीि

ठािूर (नालासोपारा), श्रीमती मननर्ा चौधरी (ददहसर) :
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय महसूल मांत्री पुढील

(१) पालघर जिल््याची कनशमती होऊन तीन वषाचा कालावनी झाल्यानींतरही ६१ पैकी ३०
महत्वाच्या ववभागाींची कायालये जिल््यात थापन झाली नसल्याचे माहे िून, २०१७ मध्ये
कनििनास आले, हे खरे आहे काय,

(२) िसल्यास, सिर कायालये सरु
ु न होण्याची कारणे काय आहे,

(३) िसल्यास, याबाबाबाबत चौकिी करून पालघर जिल््यातील ववववन ववभागाींची कायालये सरु
ु
करणेबाबाबाबत िासनाने कोणती कायवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. चांद्रिाांत पाटील (०९-१०-२०१७) :(१) होय.
(२), (३) व (४) पालघर जिल्हयातील िनतेच्या गरिेची व िै नदिन कामकािािी सींबाबथनत ३१
कायालये थापन करण्यात आली आहे त. उवरीत कायालये थापन करण्याबाबाबाबत सींबाबींथनत
ववभागामाफत कायवाही सुरु आहे . मा.मुख्यमींत्री महोिय याींच्या िध्यक्षतेखाली नवकनशमत
पालघर जिल्हयाच्या समयाींसींिभात दि. १८.११.२०१५ रोिी झालेल्या बाबैठकीत मा. मुख्यमींत्री
महोियाींनी नवकनशमत पालघर जिल्हयाींकरीता महत्वाची नवीन कायालये रस्ानान्यरमानस
ु ार
सुरु करण्यात यावीत िसे सव सींबाबींथनत ववभागाींना कनिे ि दिले आहे.
___________

नायगाव-िुचांद्र-बापाणे रा.म.८ या रस्त्यावरील उड्डाणपुलाच्या बाांधिामाबाबत
(३६)

९०९०१ (१२-०८-२०१७).

श्री.ववलास तरे (बोईसर) :

श्री.दहतेंद्र ठािूर (वसई), श्री.क्षितीि ठािूर (नालासोपारा),

सन्माननीय सावविननि बाांधिाम (सावविननि उपक्रम वगळून)

मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१)

नायगाव-िुचींद्र-बाबापाणे

(रा.म.र.८)

या

मागावरील

(रा.मा.र.८३)

िप
ु िरी

रे ल्वे

उड्डाणपुलाच्या बाबाींनकामास रस्िासकीय मान्यता सन २०१४-१५ मध्ये शमळाली आहे , हे खरे
आहे काय,

(२) िसल्यास, नाररींगी-ववरार-बाबोळीींि या बाबा्य वळण रत्यावरील िप
ु िरी उड्डाण पल
ु ाकररता
रस्िासकीय मान्यताही सन २०१४-१५ मध्ये शमळाली आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) िसल्यास, उक्त िोन्ही रत्यावरील पल
ु ाचे बाबाींनकाम िप
ु िरी ऐविी चौपिरी करण्याबाबाबाबत
थाकनक लोकरस्कतकननीींनी दिनाींक २१ मे, २०१७ रोिी वा त्यासुमारास मा.साविकनक बाबाींनकाम
मींत्री याींना पत्राद्वारे ववनींती केली, हे ही खरे आहे काय,

(४) िसल्यास, उक्त मागणीच्या िनुषींगाने िासनाकडून कोणती कायवाही करण्यात आली वा
करण्यात येत आहे ,

(५) नसल्यास, ववलींबाबाची कारणे काय आहे त ?

वव.स. ३६३ (25)
श्री. चांद्रिाांत पाटील (२६-०९-२०१७) :(१), (२) व (३) होय.
(४) व (५) रस्श्नाींककत िोन्ही रत्यावरील चार पिरी उड्डाणपूलाचे काम कनकष, मींिूरी व
कननी उपललनततेच्या िनीन राहून हाती घेण्याचे कनयोिन आहे .
___________

सातारा –साांगली या दोन जिल्हयाांना िोडणा-या पस
ु ेसावळी-गोरे गाांव-वाांगी
या रस्त्याच्या डाांबरीिरणाबाबत

(३७)

९१२०५ (१२-०८-२०१७).

श्री.ियिुमार गोरे (माण) :

सन्माननीय सावविननि

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

(१) सातारा व साींगली या िोन जिल्हयाींना िोडणा-या पुसेसावळी-गोरे गाींव-वाींगी या रत्याच्या

डाींबाबरीकरणाचे काम माहे डडसेंबाबर, २०१६ पासून रखडले िसल्यामळ
ु े सिर रत्यावर िपघाताचे
रस्माण वाढले िसल्याचे कनििनास आले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) िसल्यास, सिर रत्याच्या कामासाठी कननी उपललन करुन डाींबाबरीकरणाचे काम तातडीने
पूण करण्याबाबाबाबत िासनाने कोणती कायवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(३) नसल्यास, ववलींबाबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. चांद्रिाांत पाटील (२८-०९-२०१७) :(१) नाही
तथावप, रस्श्नाींककत रत्याच्या िरु
ु तीचे काम करण्यास ठे केिाराकडून ववलींबाब झाला

आहे . या रत्यावरील िपघाताींच्या सींख्येत वाढ झालेली नाही. रत्याच्या िरु
ु तीची िन्य
कामे मींिूर िसून कनवविा तरावर आहे त.

कनथनच्या उपललनतेनुसार कामे पूण करण्याचे

कनयोिन आहे . सियजथतीत रत्यावरुन वाहतूक सुरळीत चालू आहे .
(२) व (३) रस्श्न उद््ावत नाही.

___________
मौिे सापे (ता.शभवांडी, जि.ठाणे) येथील िमीन खरे दीत झालेला गैरव्यवहार
(३८)

९१८०४ (१९-०८-२०१७).

श्री.रुपेश म्हात्रे (शभवांडी पूव)व :

पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

सन्माननीय महसूल मांत्री

(१) मौिे सापे (ता.शभवींडी, जि.ठाणे) येथील सव्हे र. २/५ मनील िेतिमीन खरे िी करण्यासाठी
िशमन मालकानी िहापरू (जि.ठाणे) येथील िेतकरी िसल्याचा िवैन ७/१२ व फेरफार उतारा
सािर केल्यामुळे उपववभागीय िथनकारी, शभवींडी याींनी दिनाींक १७ फेब्रुवारी, २०१७ रोिी वा
त्यासुमारास या खरे िीला थथगती दिली आहे , हे खरे आहे काय,

(२) िसल्यास, सिर खरे िीला उपववभागीय िथनकाऱयाींनी थथगती दिली िसतानाही तत्काशलन
तलाठी, मींडळ िथनकारी व तहशसलिार याींनी सिर िवैन फेरफाराची नोंि केली िसल्याचे
कनििनास आले आहे , हे ही खरे आहे काय,

वव.स. ३६३ (26)

(३) तसेच, िमीन मालक श्री.तुषार को्क याींनी महसल
ू िथनकाऱयाींच्या सींगनमताने िहापूर,

कसारा, वेळूक, सापे व कासणे या दठकाणी बाबेकायिे शिरपणे िशमनी खरे िी केल्या आहे त, हे ही
खरे आहे काय,

(४) िसल्यास, उक्त सव रस्करणी िासनाने चौकिी केली आहे काय, चौकिीत काय आढळून

आले व तद्नुसार बाबोगस फेरफाराची नोंि करणाऱया तत्काशलन तहशसलिार, मींडळ िथनकारी,
तलाठी व िमीन मालकाववरुध्ि िासनाने कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे ,
(५) नसल्यास, ववलींबाबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. चांद्रिाांत पाटील (१०-१०-२०१७) :(१), (२), (३), (४) व (५) मौिे सापे, ता.शभवींडी, जि.ठाणे
येथील स.नीं. २/५ नसून स.नीं. २/२५/ि िसा आहे . उक्त शमळकतीसींिभात तहशसलिार, शभवींडी

याींनी पारीत केलेल्या दिनाींक १६/०१/२०१७ च्या आिे िाववरुध्ि िाखल ििावर उप ववभागीय
आथनकारी, शभवींडी याींनी दिनाींक २७/०२/२०१७ रोिी “िैसे थे” पररजथती ठे वण्याचे आिे ि दिले
होते. रस्तुत रस्करणी “िैसे थे” आिे ि िसताना सिर शमळकतीच्या पुढील हताींतरणाबाबाबाबतची
नोंि फेरफार रमाींक १९८८ िन्वये घेतल्याने सींबाबींथनत तलाठी याींच्याववरुध्ि उप ववभागीय
िथनकारी, शभवींडी याींच्यामाफत ववभागीय चौकिी रस्ताववत करण्यात आली आहे.
िहापरू तालक्
ु यातील मौिे िहापरू , वेळूक व कसारा येथे श्री.तष
ु ार को्क याींच्या नावे

िशमनी नाहीत. तथावप, शभवींडी तालुक्यातील मौिे सापे व कासणे येथील िशमनी श्री.तुषार
को्क याींनी खरे िी करुन नींतर ववरी केल्या आहे त. शभवींडी तालुक्यातील सापे येथील िमीन
खरे िी करण्यासाठी श्री.तुषार को्क याींनी िेतकरी िसल्याचा पुरावा म्हणून मौिे वेळूक,

ता.िहापूर येथील स.नीं. १८/११ चा बाबनाव् गाव नमुना नींबाबर ७/१२ वापरल्याचे कनििनास
आल्याने सींबाबींथनताववरुध्ि कसारा पोलीस ्े िन येथे ग.ु र.र. I ४६/२०१७, भा.िीं .वव.सीं. कलम

४२०, ४६५, ४६७, ४७१ व ४७३ िन्वये दिनाींक २७/०७/२०१७ रोिी गुन्हा िाखल करण्यात आला
आहे .

___________
िरमाळा ते िामखेड (जि.सोलापूर) या रस्त्यावरील पूलाची उां ची वाढववण्याबाबत
(३९)

९१९२३ (१२-०८-२०१७).

श्री.नारायण पाटील (िरमाळा) :

सन्माननीय सावविननि

बाांधिाम (सावविननि उपक्रम वगळून) मांत्री पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१) करमाळा ते िामखेड (जि.सोलापूर) या रत्यावर बाबािार सशमती िवळ िसलेल्या पूलाची
उीं ची

कमी िसल्यामुळे

तसेच रत्यावर खड्डे िसून

त्यामध्ये पावसाचे

िसल्यामळ
ु े वाहतूकीस िडथळा कनमाण होत आहे , हे खरे आहे काय,

पाणी साचत

(२) िसल्यास, याबाबाबाबत चौकिी करून सिर पल
ू ाची उीं ची वाढववण्याबाबाबाबत तसेच रत्यावरील
खड्डे बाबुिववण्याबाबाबाबत िासनाने कोणती कायवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(३) नसल्यास, ववलींबाबाची कारणे काय आहे त ?

वव.स. ३६३ (27)
श्री. चांद्रिाांत पाटील (०९-१०-२०१७) :(१) करामाळा ते िामखेड रत्यावर कक.मी. ०/२०० मध्ये
लहान मोरी िसल्याने पावसाच्या पाण्याचा कनचरा न झाल्याने पावसाळ्यात काही काळ
वाहतूकीस िडथळा कनमाण होतो.

ववषयाींककत रत्यावरील डाींबाबरी पषृ ठभागावर पडलेले खड्डे कनयशमतपणे बाबि
ु वन
ू वाहतक
ू

सुजथतीत ठे वली िाते.

(२) व (३) ववषयाींककत रत्यावरील आजतत्वातील पूलाच्या दठकाणी नवीन पूल बाबाींनण्याचे
काम कनकष, मींिूरी व कननी उपललनततेच्या िनीन राहून हाती घेण्याचे कनयोिन आहे .
___________

मौिे दे वलापार (ता.रामटे ि, जि.नागपूर) या गावाला तालुक्याचा दिाव दे ण्याबाबत.
(४०)

९२०३४ (१२-०८-२०१७).

श्री.डड मल्लीिािन
ूव रे ड्डी (रामटे ि) :

मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

सन्माननीय महसूल

(१) मौिे िे वलापार (ता.राम्े क, जि.नागपूर) हे गाव आदिवासी बाबहुल क्षेत्रात येत िसून
तालुक्याचे दठकाण िरू िसल्यामळ
ु े येथील व आिूबाबािूच्या पररसरातील आदिवासी नागररकाींना
तालुक्याच्या दठकाणी िाने िडचणीचे ठरत िसल्यामुळे थाकनक लोकरस्कतकननी (राम्े क)
याींनी उक्त गावाला तालुक्याचा ििा िे ण्याबाबाबाबत कनवेिन मा.मुख्यमींत्री याींना दिनाींक ९ िन
ू ,
२०१७ रोिी वा त्यासम
ु ारास दिले आहे , हे खरे आहे काय,
(२) िसल्यास, उक्त
येत आहे ,

कनवेिनाच्या िनुषींगाने िासनाने कोणती कायवाही केली वा करण्यात

(३) नसल्यास, ववलींबाबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. चांद्रिाांत पाटील (०९-१०-२०१७) :(१) होय.
(२) तालक
ु ा ववभािनाच्या िनुषींगाने कनकष कनजश्चत करण्याबाबाबाबत ववभागीय आयुक्त, कोकण
याींच्या िध्यक्षतेखाली
आहे .

गठीत करण्यात आलेल्या सशमतीचा िहवाल िासनास रस्ाप्त झालेला

रस्ाप्त िहवालातील शिफारिीच्या िनुषींगाने सव ववभागीय आयुक्ताींकडून मागववण्यात

आलेले िशभरस्ाय रस्ाप्त झाले िसून त्याींचा ववचार करून

तालुका ववभािनाचे कनकष कनजश्चत

करण्याकामी नोरण िींकतम करण्याची कायवाही िासनतरावर सुरु आहे . सिर नोरण कनजश्चत

झाल्यानींतर रस्करणपरत्वे नवीन तालक
ु ा कनशमतीसींिभात उथचत कनणय घेण्याचे सींकजल्पत
आहे .” सिर नोरण कनजश्चत झाल्यानींतर िे वलापार येथे तसेच िन्यत्र
कनशमतीसींिभात उथचत कनणय घेणे िक्य होणार आहे .

नवीन तालुका

(३) रस्श्न उद््ावत नाही.
___________
धचखली-भालोद-दहांगोणा (ता.यावल, जि.िळगाव) या रस्त्याच्या दरु
ु स्तीबाबत
(४१)

९२३५८ (१९-०८-२०१७).

श्री.हरीभाऊ िावळे (रावेर) :

सन्माननीय सावविननि

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

वव.स. ३६३ (28)
(१) थचखली-भालोि-दहींगोणा (ता.यावल, जि.िळगाव) येथील रस्जिमा-५८ ककमी ६२/५०० ते
६५/५००

या

मींिूर

रत्याच्या

िरु
ु तीच्या

कामास सुरुवात

न

झाल्यामुळे

िपघाताच्या

घ्नाींमध्ये वाढ होत िसल्याचे माहे िून,२०१७ मध्ये व त्या िरम्यान कनििनास आले, हे खरे
आहे काय,

(२) िसल्यास, सिर रत्याच्या िरु
ु तीचे काम तातडीने सुरु करण्याबाबाबाबत िासनाने कोणती
कायवाही केली वा करण्यात येत आहे ,

(३) नसल्यास, ववलींबाबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. चांद्रिाांत पाटील (०७-१०-२०१७) :(१) व (२) हे खरे नाही.
(३) रस्श्न उद््ावत नाही.
___________
धचखली (जि.बल
ु डाणा) येथील तहशसलदाराांना ननलांबबत िरण्याबाबत
(४२)

९२७९० (१२-०८-२०१७).

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

श्री.राहुल बोंद्रे (धचखली) :

सन्माननीय महसूल मांत्री पुढील

(१) थचखली (जि.बाबुलडाणा) येथील तहशसलिार श्री.वविय लोखींडे याींनी कायालयात लागणाऱया
कायालयीन सादहत्याचे पैसे रस्ाप्त झाले िसतानाही सींबाबींथनताना िे यके ििा केली नसल्याचे
तसेच त्याींच्याबाबाबाबत नागररकाींनी िनेक तरारी केल्या िसल्याचे कनििनास आले आहे , हे खरे
आहे काय,
(२) िसल्यास, उक्त तरारीींच्या िनष
ु ींगाने थाकनक लोकरस्कतकननीनी सिर तहशसलिाराींना
तात्काळ कनलींबाबीत करण्याची मागणी मा.महसुल राज्यमींत्री याींच्याकडे दिनाींक १७ माच, २०१७
रोिी वा त्यासम
ु ारास केली आहे, हे ही खरे आहे काय,

(३) िसल्यास, याबाबाबाबत िासनाने चौकिी केली आहे काय,
(४) िसल्यास, चौकिीच्या िनष
ीं ाने सींबाबींथनत तहसीलिाराींना कनलींत्रबाबत करण्याबाबाबाबत िासनाने
ु ग
कोणती कायवाही केली वा करण्यात येत आहे ,

(५) नसल्यास, ववलींबाबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. चांद्रिाांत पाटील (१८-१०-२०१७) :(१) व (२) होय.
(३) व (४) रस्ाप्त तरारीच्या िनष
ु ींगाने जिल्हाथनकारी बाबल
ु डाणा याींच्या आिे िानस
ु ार िपर
जिल्हाथनकारी, बाबुलडाणा याींच्या िध्यक्षतेखाली चौकिी सशमती कनयुक्त करण्यात आली होती.
सिर

सशमतीने

सािर

केलेल्या

िहवालाच्या

िनुषींगाने

ववभागीय

आयुक्ताींना

िशभरस्ायासह शितभींगववषयक रस्ताव सािर करण्याच्या सूचना िे ण्यात आल्या आहे त.
(५) रस्श्न उद््ावत नाही.

___________

त्याींच्या

वव.स. ३६३ (29)

शसन्नर (ता.शसन्नर, जि.नाशशि) येथील मध्यवती प्रशासिीय इमारतीत
फननवचर व मल
ु भूत सुववधा पुरववण्याबाबत
(४३)

९२९१२

(१२-०८-२०१७).

श्री.रािाभाऊ

(पराग)

वािे

(शसन्नर) :

सन्माननीय

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

(१) शसन्नर (ता.शसन्नर, जि.नाशिक) येथील मध्यवती रस्िासकीय इमारतीचे बाबाींनकाम सन
२०१५ मध्ये पूण झाले िसून या इमारतीमध्ये आवश्यक कायालयीन फकनचर व

मुलभूत

सुववना नसल्याने इमारत ववना वापर पडून िसल्याचे माहे िल
ु ,ै २०१७ मध्ये वा त्यािरम्यान
कनििनास आले, हे खरे आहे काय,

(२) िसल्यास, उक्त इमारतीमध्ये आवश्यक फकनचर तसेच मुलभूत सुववना पुरववण्याबाबाबाबत
थाकनक लोकरस्कतकननीींनी वारीं वार मा.ववत्तमींत्री याींच्याकडे लेखी कनवेिनाद्वारे मागणी केली
आहे , हे ही खरे आहे काय,
(३) िसल्यास, उक्त मागणीच्या िनुषींगाने िासनाने कोणती कायवाही केली वा करण्यात येत
आहे ,

(४) नसल्यास, ववलींबाबाची कारणे काय आहे ?
श्री. चांद्रिाांत पाटील (०७-१०-२०१७) :(१) होय खरे आहे .
(२) लोकरस्कतकननीींकडून रस्ाप्त झालेली कनवेिने या ववभागास रस्ाप्त झालेले नाहीत.

(३) शसन्नर येथील रस्िासकीय इमारतीच्या फकनचरच्या कामास रस्िासकीय मान्यता िे ण्याची
कायवाही कननीच्या उपललनतेनुसार व रस्ाथम्यरमानुसार पूण करण्याचे कनयोिन आहे .
(४) रस्श्न उद््ावत नाही.

___________
दौंड (जि.पुणे) शहरातील प्रवासी ननवाऱ्यासाठी मुख्य रस्त्याच्या लगतची िागा शमळणेबाबत
(४४)

९३०२९ (१९-०८-२०१७).

श्री.राहूल िुल (दौंड), श्री.सांग्राम थोपटे (भोर) :
सन्माननीय
सावविननि बाांधिाम (सावविननि उपक्रम वगळून) मांत्री पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील
काय :-

(१) िौंड (जि.पुणे) िहरातील िासकीय ववश्रामगह
ृ पररसरातील िागा एस्ी वपकिप िेडसाठी
वावषक रु.१/- या नाममात्र भाड्याने उपललन करुन िे ण्याचा कनणय साविकनक बाबाींनकाम
ववभागाच्या दिनाींक ०५ सप््ें बाबर, २०११ च्या िासन कनणयान्वये घेण्यात आला आहे , हे खरे
आहे काय,
(२) िसल्यास, सिरची िागा मुख्य रत्याच्या मागील बाबािूस
होत

िसून

रात्रीच्या

वेळी

मदहला

रस्वािाच्या

िसल्यामुळे रस्वािाची गैरसोय

सुरक्षक्षततेच्या

दृष्ीने

िडचणीची

ठरत

िसल्यामळ
ु े रत्यालगतची सा.बाबाीं. ववभागाची िागा शमळण्याची मागणी लोकरस्तीकनथननी

वव.स. ३६३ (30)
दिनाींक १६ माच, २०१७ रोिी वा त्यासुमारास कनवेिनाद्वारे केली िसून दिनाींक ३१ मे, २०१७
रोिी मा.साविकनक बाबाींनकाम मींत्री याींनी कायवाही करण्याचे आिे ि दिले आहे त, हे ही खरे
आहे काय,
(३) िसल्यास, या रस्करणी चौकिी करून िासनाने कोणती कायवाही केली वा करण्यात येत
आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. चांद्रिाांत पाटील (२८-०९-२०१७) :(१) होय, हे खरे आहे .
(२) सिर िागेची महाराषर राज्य पररवहन महामींडळाने मागणी केल्यास ती उपललन करुन
िे ण्यास मा.मींत्री महोियाींनी सहमती दिली आहे . तथावप, िद्याप पररवहन ववभागाने िागेची
मागणी केलेली नाही.
(३) व (४) रस्श्न उद््ावत नाही.

___________

सावविननि बाांधिाम ववभाग, औरां गाबाद अांतगवत झालेला गैरव्यवहार
(४५)

९३१५० (१९-०८-२०१७).

श्री.आशसफ शेख (मालेगाांव मध्य), श्री.अस्लम शेख (मालाड

पजश्चम), श्री.अशमन पटे ल (मुांबादे वी) :

सन्माननीय सावविननि बाांधिाम (सावविननि

उपक्रम वगळून) मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१) साविकनक बाबाींनकाम ववभाग, औरीं गाबाबाि िींतगत सन २०१५-१६ व २०१६-१७ या आथथक
वषामध्ये ठे व िनि
ु ान इमारतीची िींिाजित ५ को्ी रक्कम ही इतर रत्याींच्या व इमारत
िरु
ु तीच्या कामावर तत्कालीन कायकारी िथनकारी पा.ई.सुखिे याींनी खच केली आहे , हे खरे
आहे काय,

(२) िसल्यास, सिरील िरु
ु तीची िींिाजित ५ को्ीची रक्कम कोणतीही कामे न करता
कागिोपत्री खच करुन गैरव्यवहार केला आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) िसल्यास, या रस्करणी िासनाने चौकिी करुन सींबाबींथनत िोषी िथनका-याींवर कारवाई
करण्याबाबाबाबत कोणती कायवाही केली

वा करण्यात येत आहे ,

(४) नसल्यास, ववलींबाबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. चांद्रिाांत पाटील (२७-०९-२०१७) :(१) हे खरे नाही.
(२), (३) व (४) रस्श्न उद््ावत नाही.

___________

अशलबाग रोहा राज्यमागाववरील सहाण या गावािवळील पुलाला िोडणारा रस्ता
अनतवष्ट्ृ टीमळ
ु े खचल्यामळ
ु े वाहति
ू ीस धोिा ननमावण झाल्याबाबत

(४६)

९३२७० (१९-०८-२०१७).

श्री.भरतशेठ गोगावले (महाड) :

सन्माननीय सावविननि

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

वव.स. ३६३ (31)
(१)

िशलबाबाग-रोहा

राज्य

मागावरील

सहाण या

गावािवळील

पुलाला

िोडणारा

रता

िकतवषृ ्ीमुळे खचल्यामुळे वाहतक
ू ीस नोका कनमाण झाल्याचे माहे िून, २०१७ मध्ये वा
त्यािरम्यान कनििनास आले, हे खरे आहे काय,

(२) िसल्यास, या रस्करणी सींबाबींथनत ववभागाचे लक्ष वेनण्याचा रस्यत्न तेथील िेतकरी महे श्वर
िे िमुख याींनी केला िसता तेथील िबाबाबाबिार िथनकारीच िपत्त्तीच्या रस्सींगी जिल्हयाबाबाहे र
िसल्याचे कनििनास आले आहे , हे आहे काय,
(३)

िसल्यास,

सींपूण

पावसाळयात

सींभाव्य

आपत्कालीन

पररजथतीच्या

पाश्वभूमीवर

कोणत्याही सरकारी िथनका-याींनी आपले मख्
ु यालय सोडून जिल्हयाबाबाहे र िाऊ नये िसे सक्त
आिे ि िसताींनाही आिे िाचे उल्लघींन करुन जिल्हयाबाबाहे र गेलेल्या िोषी िथनका-याींववरुध्ि
िासनाने कोणती कारवाई करण्यात आली आहे वा येत आहे ,
(४) नसल्यास, त्याची कारणे काय आहे त ?
श्री. चांद्रिाांत पाटील (१३-१०-२०१७) :(१) हे खरे नाही.
तथावप िन
ू , २०१७ मध्ये झालेल्या िकतवषृ ्ीमुळे व रत्यावरील िड वाहनाींच्या

वाहतुकीमळ
ु े रस्श्नाींकीत रत्याच्या कक.मी. ५/५०० मनील सहाणगोठी गावािवळील मोरी

क्षकतग्रत झाली होती. या भागात एकेरी वाहतक
ू सुरु करुन मोरीच्या िरु
ु तीचे काम पूण
करण्यात आले. सद्यजथतीत रत्यावरील वाहतक
ू सरु ळीत चालू आहे .
(२) हे खरे नाही.

(३) व (४) रस्श्न उद््ावत नाही.
___________
हमगाव (ता.मत
ु ीिापरू , जि.अिोला) ग्रामपांचायत हद्दीतील ददव्याांग
बेरोिगार सांघटनेचे िायावलय पाडल्याबाबत

(४७)

९३३४० (१२-०८-२०१७).

श्री.ओमप्रिाश ऊफव बच्चू िडू (अचलपूर) :

सन्माननीय

महसूल मांत्री पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) हमगाव (ता.मुतीिापूर, जि.िकोला) ग्रामपींचायत हद्दीतील नाका नीं. २ येथील महाराषर
राज्य िपींग

दिव्याींग बाबेरोिगार सींघ्नेचे कायालय व दिव्याींग व्यक्तीच्या उिरकनवाहाचे

सानन िसलेले झेरोक्स सें्र तसेच ववद्याथी खानावळ तहसीलिार, मुतीिापूर याींनी
६ सप््ें बाबर, २०१६ रोिी पाडले

दिनाींक

आहे , हे खरे आहे काय,

(२) िसल्यास, दिव्याींग सींघ्नेचे कायालय व झेरोक्स सें्र पाडण्याची कारणे काय आहे ,
(३) िसल्यास, सिर कायालय व झेरोक्स सें्र पाडणाऱया तहसीलिारावर िासनाने कोणती
कारवाई केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाबाची कारणे काय आहे त ?

वव.स. ३६३ (32)
श्री. चांद्रिाांत पाटील (१०-१०-२०१७) :(१), (२), (३) व (४) “हातगाींव, ता.मुकतिापूर, जि.िकोला

या ग्रामपींचायतीच्या गावठाण हद्दी बाबाहे रुन गेलेल्या राषरीय महामाग र. ६ व मुख्य राज्य
रत्यावरील चौपिरी करणास िडथळा ठरणाऱया िनथनकृत बाबाींनकाम व द्न पत्र्याचे िेड
इत्यािी

याींचे

िकतरमण

काढण्याची

मोदहम

तत्कालीन

जिल्हाथनकारी,

िकोला

याींच्या

सुचनेनुसार व ग्रामपींचायत कायालय, हातगाींव, ता.मुकतिापूर, जि.िकोला याींच्यामाफत नो्ीस
दिल्यानींतर दि. ५ व ६ सप््ें बाबर, २०१६ रोिी राबाबववण्यात आली. सिर दठकाणी महाराषर राज्य
िपींग दिव्याींग बाबेरोिगार सींघ्नेचे कायालय िसलेला फलक एका द्न पत्र्याच्या खोक्यावर
होता. सिर खोक्यामध्ये झेरॉक्स मशिन व हॉ्े लचा व्यवसाय होता. िकतरमण ह्ाव
मोदहमेवेळी सिर िकतरमण द्न पत्र्याची िेड ही िकतरमण केलेल्या व्यक्तीने वत:हून
काढली आहे.
___________
नतवसा व मोझरी (जि.अमरावती) येथील शासिीय ववश्रामगह
ु स्तीबाबत
ृ ाच्या दरु
(४८)

९३४१२ (१२-०८-२०१७).

अॅड.यशोमती ठािूर (नतवसा) :

सन्माननीय सावविननि

बाांधिाम (सावविननि उपक्रम वगळून) मांत्री पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१) कतवसा व मोझरी (जि.िमरावती) येथील िासकीय ववश्रामगह
ृ ाच्या मुलभूत सुववना व
िरु
ु तीकररता

४

को्ी

रुपयाींचा

कननी

मींिूर

करण्याबाबाबाबत थाकनक

लोकरस्कतकननीनी

मा.उियोग, खकनकम व साविकनक बाबाींनकाम राज्यमींत्री याींना दिनाींक ३ माच, २०१७ रोिी वा
त्या सम
ु ारास लेखी कनवेिन दिले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) िसल्यास, उक्त कनवेिनावर िासनाने कोणती कायवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(३) नसल्यास, ववलींबाबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. चांद्रिाांत पाटील (२८-०९-२०१७) :(१) लोकरस्कतकननीींकडून रस्ाप्त झालेली कनवेिने या
ववभागास रस्ाप्त नाहीत.
(२)

कतवसा

व

मोझरी

येथील

ववश्रामगह
ृ ाची

रस्ानान्यरमानस
ु ार करण्याचे कनयोिन आहे.

िरु
ु ती

कननीच्या

उपललनतेनुसार

व

(३) रस्श्न उद््ावत नाही.

___________
सफाळे -टें भीखोडावे (जि.पालघर) रस्त्यावरील माांडे येथील पुलाचे िाम बांद असल्याबाबत
(४९)

९३४९८ (१२-०८-२०१७).

श्री.पास्िल धनारे (डहाणू) :

सन्माननीय सावविननि

बाांधिाम (सावविननि उपक्रम वगळून) मांत्री पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१) सफाळे -्ें भीखोडावे (जि.पालघर) रत्यावरील माींडे येथील पुलाचे काम गत िनेक
मदहन्यापासून बाबींि िसल्याचे माहे िून, २०१७ मध्ये वा त्यािरम्यान कनििनास आले, हे खरे
आहे काय,

वव.स. ३६३ (33)
(२) िसल्यास, याबाबाबाबत िासनाने चौकिी केली आहे काय,
(३) िसल्यास, चौकिीच्या िनष
ु ींगाने सिर पुलाचे तातडीने बाबाींनकाम सुरू करण्याबाबाबाबत
िासनाने कोणती कायवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. चांद्रिाांत पाटील (२८-०९-२०१७) :(१) खरे नाही.
रस्श्नाींकीत पल
ु ाचे बाबाींनकाम पण
ु झाले आहे . पल
ु ावरुन वाहतुक चालु आहे .

(२), (३) व (४) रस्श्न उद््ावत नाही.

___________
ववक्रमगड (जि.पालघर) येथील सावविननि बाांधिाम ववभागाच्या
(५०)

९३९३५ (१२-०८-२०१७).

इमारतीची दरु वस्था झाल्याबाबत

श्री.रुपेश म्हात्रे (शभवांडी पव
ू )व :

सन्माननीय सावविननि

बाांधिाम (सावविननि उपक्रम वगळून) मांत्री पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१) ववरमगड (जि.पालघर) येथील साविकनक बाबाींनकाम ववभागाच्या इमारतीची िरु वथा झाली
िसून इमारतीचा पाया खचल्यामुळे व छतातून पाणी गळती होऊन शभींतीींना तडे गेल्यामळ
ु े
कमचाऱयाींची व ि्यागताींची गैरसोय होत आहे , हे खरे आहे काय,
(२ ) िसल्यास, उक्त रस्करणी िासनाने चौकिी केली आहे काय,
(३)

िसल्यास, चौकिीनस
ु ार ववरमगड येथील साविकनक बाबाींनकाम उपववभागासाठी नववन

इमारत बाबाींनण्याबाबाबाबत िासनाने कोणती कायवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाबाची कारणे काय आहे त ?

श्री. चांद्रिाांत पाटील (०५-१०-२०१७) :(१), (२), व (३) िल
ु ै २०१७ च्या िकतवषृ ्ीमुळे साविकनक
बाबाींनकाम उपववभाग, ववरमगड (जि.पालघर) या कायालयाच्या माथगल बाबािच
ू े पत्रे त्
ु लेले होते.

सिर दठकाणी नववन पत्रे बाबसववले आहे त. तसेच आवश्यकतेनुसार ककरकोळ िरू
ु तीची कामे
हाती घेण्यात येत आहे त.
(४) रस्श्न उद््ावत नाही.

___________

ववधान भवन :

डॉ. अनांत िळसे

नागपूर.

प्रधान सधचव,
महाराष्ट्र ववधानसभा.
_________________________
िासकीय मध्यवती मुद्रणालय, नागपूर.

