
अताराांकित प्रश्नोत्तराांची ३१५ वी यादी 

 
महाराष्ट्र ववधानसभा 

  

ततसरे अधधवेशन, २०१७ 
___________ 

  

अताराांकित प्रश्नोत्तराांची यादी 
  

प्रश्नाांची एिूण सांख्या - ५० 
___________ 

  

पालघर जिल्ह्यातील ररक्त पदे भरुन ववववध शासकिय िायाालयासाठी िागा देण्याबाबत 
  

(१)  १८४९ (२२-१२-२०१४).   श्री.हहतेंद्र ठािूर (वसई), श्री.क्षितीि ठािूर (नालासोपारा), 
श्री.ववलास तरे (बोईसर), श्रीमती मतनषा चौधरी (दहहसर) :   सन्माननीय महसूल मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) दिनाींक १ ऑगस् ्, २०१४ पासून अस्स्तत् वात ेल् या नीवन पाल र स्ि्यातील, 
स्ि हाधिकाकारी कायाालय व अन् य कायाालयासाी  पुर्ीी कायाालयीन िागा पपल् ा नस याम ्ु 
अधिकाकारी व कमाचारी याींना अप-ुया िाग्त काम कराव ् लागत असून अभ याींगताींना अन्क 
गैरसोयीींना सामोर् िाव ्लागत ेह्, ह् खर् ेह् काय, 

(२) अस यास, नवीन ननमााण झाल् या पाल र स्ि ्यातील ववववा ीासयकय कायाालयासाी  
िागा पपल्ा करुन ि्ऊन अद्ययावत ीासकीय सींकुल पभारण्याबाबत व लवकरात लवकर 
कायाास्न्वत करण्याबाबत तसच् अधिकाकारी व कमाचाऱयाींची ररक्त पि् भरण्याबाबत ीासनान ्
कोणती कायावाही क्ली ेह्, 
(३) नस यास, ववलींबाची कारण् काय ेह्त ? 
  
श्री. चांद्रिाांत पाटील (१५-०६-२०१७) :(१), (२) व (३) ीासनान ्ीासकीय िममनीवर नवननममात 
पाल र स्ि्याच् मुख्यालय व पाल र नवनगर मसडको मल. याींच्यामार्ा त ववकमसत करण्यास 
दि. २९/०६/२०१६ च्या ीासन ननणायान्वय् मान्यता दिली ेह्. सुमार् १०३-५७.९० ह्.ेर 
एवढ्या ीासकीय िममनीवर प्रथम स्िहा मुख्यालय ववकमसत करुन त्यावर ववववा 
ववभागाींच्या स्िहास्तरीय कायाालयाींसाी  ीासकीय इमारतीींच ्बाींाकाम ेणण पायाभूत सुववाा 
पपल्ा करुन घ्याव्यात, अस् ेि्ी ि्ण्यात ेल् ेह्त. 
     स्िहाधिकाकारी, पाल र याींच्या अध्यक्षतख्ाली स्िहास्तरीय कायाालय प्रमखुाींची 
अधिकाकारी/कमाचारी ननयुक्तीबाबत व् ोव ्ी ेढावा बैीका  ्ण्यात य्वून अधिकाकारी/कमाचारी 
याींची ररक्त पि् बिलीन्/नवीन ननयुक्तीन् भरण्याबाबत सींबींधिकात कायाालयाींनी कायावाही सुरु 
क्ल्ली ेह्. 

___________ 
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ससांदेवाही (जि.चांद्रपूर) येथील तहससल िायाालयाच् या नवीन प्रशासि य  
इमारतीच ेबाांधिाम िरणेबाबत 

  

(२)  ५४८५ (०४-०४-२०१५).   श्री.वविय वडटे्टीवार (ब्रम्हपूरी), अडॅ.यशोमती ठािूर (ततवसा), 
श्रीमती तनमाला गाववत (इगतपूरी), श्री.असमन पटेल (म ांबादेवी) :   सन्माननीय महसलू मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) चींद्रपूर स्ि ्यातील मसि्वाही य्थ ् सन १९८१ मध्य् बाींाल् या इमारतीमध् य् तहमसल 
कायाालयाच ् प्रीासकीय कामकाि सुरु असनू सिर इमारत नािरुुस् त झायामु ् नवीन 
प्रीासकीय इमारतीच ् बाींाकाम करण् अत् यींत ेव यक ेह् सिर इमारत बाींाकाम 
करण् यासाी  ीासनान ् ननाीसह मींिूरी द्यावी अीी मागणी नागररकाींसह लाकप्रनतननाीींनी 
ननव्िनाद्वार् मा.महसूल मींत्री, प्राान सधिकचव, महसूल ववभाग, मुींबई याींच् याकड ् दिनाींक २८ 
िान्वारी, २०१५ च् या सुमारास क्ल्ली ेह्, ह् खर् ेह् काय, 
(२) अस यास, मसींि्वाही य्थील तहमसल कायाालयाच् या नववन प्रीासकीय इमारत बाींाकाम 
करण् यासाी  राज् य ीासनान् कोणती कायावाही क्ल्ली ेह् वा करण् यात य्त ेह्, 
(३) नस यास, ववलींबाची कारण् काय ेह्त ? 
  
श्री. चांद्रिाांत पाटील (१५-०६-२०१७) :(१) होय. यासींिभाात दि.२०/०१/२०१५ रोिीच् 
लोकप्रनतननाीींच ्ननव्िन ीासनास प्राप्त झाल् ेह्. 
(२) व (३) अाीक्षक अमभयींता, सावािननक बाींाकाम मींड , चींद्रपूर याींनी मसींि्वाही य्थ् नवीन 
प्रीासकीय इमारत बाींाकाम करण्याकरीता अींिािपत्रक व नकाी ् सावािननक बाींाकाम 
ववभागाकड ् सािर क्ल् ेह्त. सिर अींिािपत्रकास प्रीासकीय मान्यता प्रिान करण्याची 
कायावाही प्रगतीत ेह्. 

___________ 
 

महात्मा गाांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोिगार हमी योिना व इांहदरा गाांधी आवास योिनाांचे िाम 
िरण्यास लेखा अधधिाऱ याांनी निार हदल्हयाबाबत 

 

(३)  ३३२९२ (२२-०१-२०१६).   श्री. दत्तात्रय भरणे (इांदापूर), डॉ. सतीश (अण्णासाहेब) पाटील 
(एरांडोल), श्री. तनतेश राण े (िणिवली), श्री. पाांड रांग बरोरा (शहापूर), श्री. किसन िथोरे 
(म रबाड), श्री. जितेंद्र आव्हाड (म ांब्रा िळवा), श्री. स रेश लाड (ििात), श्री. हदपि चव्हाण 
(फलटण), श्री. रािेश टोपे (घनसावांगी) :   सन्माननीय रोिगार हमी मांत्री पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :-  

(१) महात्मा गाींाी राषरीय ग्रामीण रोिगार हमी योिना व इींदिरा गाींाी ेवास योिन्च्या 
कामासाी  ननयुक्त क्ल्या ३५० पींचायत सममत्यामाील १४०० ल्खा अधिकाकाऱ याींनी पक्त 
योिनाच् काम करण्यास नकार दिला ेह्, ह् खर् ेह् काय, 
(२) असयास, याप्रकरणी ीासनान् चौकीी क्ली ेह् काय तसच् चौकीीत काय ेढ ून 
ेल् ेह्, 
(३) तस्च प्रकरणी पक्त योिन्ची काम् करण्यास ल्खाधिकाकाऱ याींनी नकार ि्ण्याची कारण् काय 
ेह्त ? 
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श्री. चांद्रिाांत पाटील (१४-०६-२०१७) : (१) अींीत: खर् ेह्. 
काही स्िहयातील ल्खा अधिकाकाऱयाींनी मगाींराग्रारोहयो व इींदिरा गाींाी ेवास 

योिन्च ्काम करण्यास नकार दिला होता. 
(२) व (३) या सींिभाात दिनाींक १०.०८.२०१५ रोिी प्राान सधिकचव (ग्रामववकास) याींचक्ड ्स्िहा 
पररषि ल्खा कमाचारी सीं ्न्ीी चचाा झाली. त्यामध्य् पींचायत सममती मार्ा त अन्क कें द्र 
पुरस्कृत योिना राबववण्यात य्त असयान,् कामाचा बोिा मोीया प्रमाणावर पडत असयाची 
बाब ननिीानास ेणण्यात ेली. सिरच् ेींिोलन सींपुष्ात ेल् ेह्. 

___________ 
 

ऑनलाईन सात-बारा उतारे प्राप्त िरण्याच्या प्रकियेबाबत 
  

(४)  ३६५७५ (२३-१२-२०१५).   श्री.सदानांद चव्हाण (धचपळूण), श्री.रािन साळवी (रािापूर), 
श्री.उल्हहास पाटील (सशरोळ) :   सन्माननीय महसूल मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील 
काय :- 
(१) ीासनान ् सात-बारा व इतर िममनी ववषयक पतार् ऑनलाईन करण्याची कायावाही सुरू 
क्ली ेह्, ह् खर् ेह् काय, 

(२) अससास सिर ऑनलाईन प्रयिय्साी  ग्रामीण भागातील सवाच तलाी  कायाालयाींमध्य् 
ब्रॉडबँड सुववाा नसयामु ् इीं्रन््  अभावी सिरच ्पतार् वा्प करण्यात अडचणी ननमााण होत 
ेह्त, ह् ही खर् ेह् काय, 
(३) असयास, नागररकाींना व ््त पतार् मम त नसयामु ् िममनीींची खर्िी-वविी, ीासकीय 
मितीच् वा्प व अन्य कामाींसाी  ववलींब होत ेह्, ह् ही खर् ेह् काय, 
(४) असयास सिर प्रयिय्त सुाारणा होण्याच्या दृष्ीन् ीासनान ्कोणती कायावाही क्ली ेह् 
वा करण्त य्त ेह्, 
(५) नसयास, ववलींबाची कारण् काय ेह्त ? 
  
श्री. चांद्रिाांत पाटील (१२-०६-२०१७) :(१), (२), (३) व (४) ई-र््रर्ार तथा ऑनलाईन म्यु््ीन 
कायािम सुरु करण्याचा ननणाय राज्य ीासनान् दि.२३.०१.२०१३ रोिी  ्तला असनू त्यानसुार, 
राज्यातील नागरीकाींना ई-र््रर्ार कायािमाींतगात सींगणकीकृत गा.न.नीं. ७/१२ पतार् ववतरीत 
करण्याची कायावाही सुरु ेह्.   
     ई-र््रर्ार ेज्ञावलीची अींमलबिावणी सींपूणा राज्यात सुरू करण्यात ेली ेह्. सिर 
ेज्ञावली राबववताना य्त असल्या अडचणीींच ् ननराकरण करण्यासाी  “एडड् मोड्युल” ही 
प्रणाली ववकमसत करण्यात ेली असून नतचा वापर राज्यात सुरू ेह्. सिर प्रणालीचा वापर 
करण्यासाी  तालुकास्तरावर व ग्राममण भागात य्णारी कन्स्क््व्ही्ीची अडचण ववचारात  ्ऊन 
राज्यात मींड  स्तरावर पच्च क्षमत्च्या कन्स्क््व्ही्ीयुक्त एकूण १६८३ वका स्््ीन्स स्थापन 
करण्यात ेली असनू त्याव्िार् ई-र््रर्ार प्रणाली राबववण्याची कायावाही करण्यात य्त ेह्. 
     तस्च ज्या दीकाणी कन्स्क््व्ही्ी पपल्ा होत नाही, त्यादीकाणी सॅ््लाई् 
कन्स्क््व्ही्ी ि्ण्याबाबतचा ववचार सुरू असून मादहती तींत्रज्ञान ववभागान ्ेवयकत्प्रमाण् व्ब 
सव्हार व डा्ा सव्हार पपल्ा करून दिल्ल् ेह्त. 
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     ई-र््रर्ार प्रणालीच्या अींमलबिावणीत काही अडचणी ेयास त्या तात्का  िरू 
करण्याच्या दृष्ीन् िमाबींिी ेयकु्त ेणण सींचालक भूमम अमभल्ख, पुण् कायाालयात प्रत्य्क 
ववभागासाी  स्वतींत्र ई-र््रर्ार मित कक्ष कायारत ेह्.         
     ऑनलाईन गा.न.नीं. ७/१२ ववतरणातील अडचणी लक्षात  ्वनू ि्थ ्ताींत्रत्रक कारणास्तव 
ई-र््रर्ार प्रणालीतून सींगणकीकृत गा.न.नीं.७/१२ पतार् ववतररत करण् ीक्य नाही, त्या 
दीकाणी गा.न.नीं. ७/१२ ची तातडी ववचारात  ्वून हस्तमलणखत गा.न.नीं. ७/१२ ववतररत 
करण्यासाी  ३०.०४.२०१७ पयतं मभुा ि्ण्यात ेली ेह्. 
(५) प्रन पद्भ ावत नाही. 

___________ 
  

नासशि ताल क्यातील अनिे गावाांत सन १९६८ नांतर भूमी असभलेख  
ववभागािडून ससटी सव्हे िेला नसल्हयाबाबत 

  

(५)  ३७२१७ (२९-०४-२०१६).   डॉ.राहूल आहेर (चाांदवड) :   सन्माननीय महसूल मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) नामीक तालुक्यातील अनक् गावाींत सन १९६८ नींतर भूमी अमभल्ख ववभागाकडून 
मस्ीसव्हे क्ला नसयाची बाब माह् ऑक््ोबर, २०१५ मध्य् वा त्यािरम्यान ननिीानास ेली 
ेह्, ह् खर् ेह् काय, 
(२) असयास, मू  वादहवा्वार रदहवासी असून त् ररतसर ग्रामपामलक्ला कर भरतात अीा 
अन्क ग्रामस्थाींच्या  राींची मस्ी सव्हे नोंि नसयान् नागररकाींना अन्क समस्याींचा सामना 
करावा लागत ेह्, ह् खर् ेह् काय, 
(३) असयास, नामीक तालुक्यातील गावाींमध्य् मस्ी सव्हे व्हावा अीी मागणी नागररकाींना 
क्ली ेह्, ह् ही खर् ेह् काय, 
(४) असयास, नामीक तालुक्यातील सवा गावाींमध्य् मस्ी सव्हे करण्याबाबत ीासनान ्
काय कायावाही क्ली ेह् वा करण्यात य्त ेह्, 
(५) नसयास, ववलींबाची कारण् काय ेह्त ? 
  
श्री. चांद्रिाांत पाटील (१७-०५-२०१७) :(१) ह् खर् नाही. 
(२), (३), (४) व (५) स्िहाधिकाकारी, नामीक याींच्या अधिकासूचन्नुसार नामीक महानगरपामलका 
ववस्तारीत क््षत्रातील एकूण २५ गावाींच् व ्ोव ्ी सववस्तर मोिणीच् काम हाती  ्ण्यात ेल् 
असून त्यापैकी १८ गाींव् परररक्षणाखाली  ्ण्यात ेल्ली ेह्त. 
     नामीक ीहराच् वाढत ् ववस्तारीकरण व औियौधिकगकरणाम ्ु नामीक महानगरपामलका 
ीहरालगतच्या ववस्तारीत क््षत्रामध्य् समाववष् होणारी गाव् व त्याींच् क््षत्र सक्षम प्राधिकाकारी 
म्हणून स्िहाधिकाकारी, नामीक याींनी व ्ोव ्ी साममल करुन अधिकासूचना पाररत क्ल्या 
ेह्त. त्याअनुषींगान ् गावाींची सववस्तर मोिणी होऊन मम कतीच् नगर भूमापन अमभल्ख 
तयार करण्याची कायावाही ववीष् पप अाीक्षक भूमम अमभल्ख (न.भ.ू) ि. १ व २ 
कायाालयाकडून क्ली िात्. त्याअींतगात सववस्तर मोिणीच् काम व त्यानुषींगान् अनुसरण 
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कामकाि करण्यात य्त्. त्यानींतर सिर सववस्तर मोिणीच ् अनुषींगान ् नगर भूमापन 
अमभल्खाच ् हक्क चौकीीच् कामकाि ववी्ष पप अाीक्षक भूमम अमभल्ख तथा चौकीी 
अधिकाकारी (ी.मा.) ि. १, २ व ३ याींच ्कायाालयामार्ा त क्ल् िात्. त्याींचक्ड ्असल्ल् चौकीी 
बाबतची कायावाही करण्याची कायापध्िती व िबाबिारी त्याींना ननयुक्ती प्राधिकाकारी याींचम्ार्ा त 
न्मून ि्ण्यात ेल्ली ेह्. 

___________ 
  

खेड सशवापूर (जि.ठाणे) टोलनाक्यावर सवलत िरारनाम्यातील तरत दीन सार स्थातनि 
नागरीिाांच्या MH-१२ बबगर व्यावसातयि वाहनाांना पासेस देण्यात आले नसल्हयाबाबत 

  

(६)  ३९६८६ (२९-०४-२०१६).  श्री.सभमराव तापि र (खडिवासला) :   सन्माननीय सावाितनि 
बाांधिाम (सावाितनि उपिम वगळून) मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) पुण् ीहर हद्दीपासून १० त ् १५ यकमी अींतरावरील ख्ड मीवापूर ्ोलनाक्यावर सवलत 
करारनाम्यातील तरतुिीनुसार स्थाननक नागरीकाींच्या MH-१२ त्रबगर व्यावसानयक वाहनाींना 
पास्स ि्ण्यात ेल् नसयाच ्माह् िान्वारी, २०१६ िरम्यान ननिीानास ेल्, ह् खर् ेह् 
काय, 

(२) असयास, या ्ोलनाक्यापासून २० यक.मी. त्रत्रज्य्च्या अींतरात राहणाऱया नागररकाींना 
पास्स ि्ण्याच ्करारात नमूि असताींनाही पास्स दिल् नसयाच् ननिीानास ेल्, ह् ही खर् 
ेह् काय, 
(३) असयास, ेत्तापयतं २० यक.मी. त्रत्रज्य्च्या अींतरात राहणाऱया यकती वाहन ाारकाींना 
पास्स ि्ण्यात ेल्, त्याचा सववस्तर तपीील काय ेह्, 
(४)  असयास, यासींिभाात ीासनाकडून काय कायावाही करण्यात ेली वा य्त ेह्, 
(५) नसयास, ववलींबाची कारण् काय ेह्त ?     
  
श्री. चांद्रिाांत पाटील (१९-०६-२०१७) :(१), (२), (३), (४) व (५) ह् खर् नाही. पुण्-बेंगलोर 
राषरीय महामागा ि. ४ या रस्त्याच्या चौपिरीकरणाच ् काम भारतीय राषरीय रािमागा 
प्राधिकाकरण याींच्या मार्ा त सुरु ेह्. सिर रस्त्यावरील ख्ड मीवापूर ्ोलनाका पुण् ीहरापासून 
२५.४० यक.मी. ेह्. 
     भारतीय राषरीय रािमागा प्राधिकाकरण  ेणण कामाच ्सवलतकार म्. पी.एस. ्ोल रोड 
कीं पनी प्रायव्ह्् मलमम््ड याींच्यामध्य् झाल्या सवलतकरारनाम्यातील तरतुिीनसुार  
्ोलनाक्यापासनू २० यक.मी. त्रत्रज्य्च्या अींतरात राहणाऱया स्थाननक नागरीकाींच्या त्रबगर 
व्यावसानयक वाहनाींना पास्स ि्ण्यात ेयाच्  प्रकप सींचालक, भारतीय राषरीय रािमागा 
प्राधिकाकरण, पुण् याींनी क ववल् ेह्. 
     सन २०१० त ् माह् र््ब्रुवारी, २०१७ पयतं एकूण ७०९१ वाहन ाारकाींना पास्स ि्ण्यात 
ेल् असयाच् प्रकप सींचालक, भारतीय राषरीय रािमागा प्राधिकाकरण, पुण् याींनी क ववल् 
ेह्. 

___________ 
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नरसी फाटा, (जि. औरांगाबाद) येथील नायगाव तहसील िायाालयाच्या इमारतीतील  
बेड िााँि ट ववना परवानगी तोडून टािल्हयाबाबत 

  

(७)  ४२८३१ (२९-०४-२०१६).   श्री.वसांतराव चव्हाण (नायगाांव), श्री.असमन पटेल (म ांबादेवी), 
श्री.अ द ल सत्तार (ससल्हलोड) :   सन्माननीय महसलू मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील 
काय :- 
(१) नरसी र्ा्ा, स्िहा औरींगाबाि य्थील नायगाव तहसील कायाालयाच्या इमारतीतील 
मोक या िाग्त ीासनाकडून करण्यात ेल्ल् ब्ड कािँी् मिबतु असताींना ह् ब्ड काँिी् 
ववना परवानगी सींबींधिकात तहमसलिार याींनी मिूर लावून तोडून ्ाकल् असयाच् माह् िान्वारी, 
२०१६ मध्य् वा त्या िरम्यान ननिीानास ेल् ेह्, ह् खर् ेह् काय, 

(२) असयास, पक्त प्रकरणी ीासनान ्चौकीी करुन कोणती कारवाई क्ली वा करण्यात य्त 
ेह्, 
(३) नसयास, ववलींबाची कारण् काय ेह्त ? 
  
श्री. चांद्रिाांत पाटील (१५-०६-२०१७) :(१) होय. 
(२) नायगाींव, स्ि. नाींि्ड य्थ ् तहमसल कायाालय पररसरात बॅडममी्ं न ख् ण्यासाी  मैिान 
पपल्ा नव्हत ्यास्तव महसलूी िीडा स्पाेच्या अनुषींगान ्महसूल कायाालयातील अधिकाकारी व 
कमाचारी याींना बॅडममी्ं न ख् ण्यासाी  मसमें् काँिी् र्ोडुन बॅडममी्ं न को ा् तयार करण्यात 
ेल् ेह्. 
(३) प्रन पद्भ ावत नाही. 

___________ 
  

महसूल ववभागातील तलाठयाांना लॅपटॉप देण्याच्या घेतलेल्हया तनणायाबाबत 
  

(८)  ५३७२६ (१९-०८-२०१६).   श्री.स तनल प्रभ ू (हदांडोशी), श्री.तनतेश राणे (िणिवली), 
श्री.िालीदास िोळांबिर (वडाळा), डॉ.पतांगराव िदम (पलूस िडगेाव), श्री.वविय वडटे्टीवार 
(ब्रम्हपूरी), श्री.ि णाल पाटील (ध ळे ग्रामीण), श्री.असमन पटेल (म ांबादेवी), श्री.सांग्राम थोपटे 
(भोर), श्री.अस्लम शेख (मालाड पजश्चम), श्री.डी.एस.अहहरे (साि ), डॉ.सांतोष टारफे 
(िळमन री), श्री.स रेश लाड (ििात), श्री.जितेंद्र आव्हाड (म ांब्रा िळवा), श्री.भास्िर िाधव 
(ग हागर), श्री.हसन म श्रीफ (िागल), श्री.शामराव ऊफा  बाळासाहेब पाटील (िराड उत्तर), 
श्री.बाब राव पाचणे (सशरुर), श्री.राणािगिीतससांह पाटील (उस्मानाबाद), श्री.किसन िथोरे 
(म रबाड), श्री.हदपि चव्हाण (फलटण), श्री.मिरांद िाधव-पाटील (वाई), श्री.शसशिाांत सशांदे 
(िोरेगाव), श्री.ियांत पाटील (इस्लामपूर), श्री.रािेश टोप े (घनसावांगी), श्री.रािाभाऊ (पराग) 
वािे (ससन्नर), श्री.उल्हहास पाटील (सशरोळ), श्री.योगेश (बापू) घोलप (देवळाली), श्री.प्रिाश 
आबबटिर (राधानगरी) :   सन्माननीय महसूल मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) महसूल ववभागातील सवाात महत्वाचा  ्क असल्या तलाीयाींना ताींत्रत्रकदृष्या सक्षम 
करण्यासाी , तलाीयाच् काम गतीन् व त्रबनचुक व्हाव् यासाी  लॅप्ॉप दिल् असून कालबाहय 
सॉफ््व्अरसह न्् सें्रच ् त्रबल थकयान ् तलाीयाींच ् काम बींि पडल् असून, त्याींना अन्क 
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मदहन्याींपासून, ऑर्लाईन काम कराव् लागत असयाच्, माह् एवप्रल, २०१६ मध्य् वा 
त्यािरम्यान ननिीानास ेल्, ह् खर् ेह् काय,  
(२) असयास, ताींत्रत्रक कामात ीासनाकडून अप्क्षक्षत सहकाया मम त नसयाम ्ु, दिनाींक ०४ 
एवप्रल, २०१६ रोिी पासून राज्य तलाी  सीं ान् रािव्यापी ेींिोलन करुन ऑनलाईन 
कामकािावर बदहषकार ्ाकला होता, ह् ही खर् ेह् काय,  
(३) असयास, राज्यात तलाीयाींच् कामकाि ऑनलाईन सुरु करण्याच्या दृष्ीन ् ेवयक ती 
पपाय योिना करण्याबाबत ीासनाकडून कोणती कायावाही करण्यात ेली ेह् वा करण्यात 
य्त ेह्, 
(४) तस्च यासाी  राज्य ीासनान ्यकती रुपायाचा ननाी पपल्ा करुन दिला ेह्, 
(५) नसयास, ववलींबाची कारण् काय ेह्त ? 
  
श्री. चांद्रिाांत पाटील (१२-०६-२०१७) :(१), (२), (३), (४) व (५) अधिकाकार अमभल्खातील र््रर्ार 
मींिूर करण्याच्या कायापध्ितीच ् पूणात: सींगणकीकरण करुन “ई-र््रर्ार”   प्रणालीतून 
ऑनलाईन म्यु््ीन कायािम सींपणूा राज्यात सुरु करण्याचा ननणाय ीासनान ् दि.२३.०१.२०१३ 
रोिी  ्तला असनू त्याअनुषींगान् “ई-र््रर्ार” ेज्ञावलीच्या अींमलबिावणीसाी  राज्यातील 
१२६३७ तलाी  व २१०६ मींड  अधिकाकारी याींना महसूल व वन ववभाग ीासन ननणाय 
दि.०१.०१.२०१३ अन्वय् ड्् ा काडा खर्िीसाी  एकव् ची रक्कम रुपय् १४५०/- अिा करण्यात 
ेली ेह् व ड्् ा काडा वापरासाी च् िरमहा प्रनतपूती ीुक रुपय् ७५०/- याप्रमाण ्सन २०१२-
२०१३ पासून सन २०१५-२०१६ पयतं रक्कम तलाी  व मींड  अधिकाकारी याींना वा्प करण्यात 
ेल्ली ेह्. 
     तस्च ि्थ् कन्क््ीव्ही्ी ववषयक समस्या ेह्त अीा भागात मींड  स्तरावर हायस्पीड 
ब्रॉडबॅन्ड कन्क््ीव्ही्ीसह ई-र््रर्ार वका स्््ीन्स स्थापन करण्यात ेली ेह्त. ज्या 
मींड स्तरावर इीं्रन्् सुववाा पपल्ा नाही त्थ ् सॅ््लाई्व्िार् कन्क््ीव्ही्ी पुरववण्याकरीता 
प्रयत्न करण्यात य्त ेह्त. 
     ि्थ ् सींबींधिकात कमाचाऱयाींकड ् ेवयक त ् हाडाव्अर (लॅप्ॉप / वप्री्ं सा ) पपल्ा नाही 
अथवा पुरववण्यात ेल्ल् हाडावअ्र कालबा्य  झाल् ेह् अीा प्रकरणी त ् सींबींधिकाताींना 
पुरववण्याबाबत सवा स्िहाधिकाकाऱयाींना ननिेी ि्ण्यात ेल् असनू त्यानुसार ेवयक ती 
कायावाही सुरु ेह्. तलाठयाींना सींगणकीकृत गा.न.नीं.७/१२ माील डा्ा एन्रीच्या व डा्ा 
कन्व्हिानच्या काही दीकाणी ेढ णाऱया चुका िरुुस्त करुन त्यातील नोंिी हस्तमलणखत 
गा.न.नीं.७/१२ ीी िु ववण्याकरीता “एडी् मोड्युल” ची सुववाा पपल्ा करुन ि्ण्यात ेली 
असून सवा तलाी  व मींड  अधिकाकारी याींना एडड् मॉड्यूलच ्प्रमीक्षण ि्ण्यात ेल्ल् ेह्. 
     तस्च सींगणकीकृत गा.न.नीं. ७/१२ ववतरीत करण्यात काही दीकाणी अद्यापही य्त 
असल्या अडचणी ववचारात  ्ता, “एडी् मोड्यूल” च्या माध्यमातून सींगणकीकृत गा.न.नीं. 
७/१२ मध्य् ेवयक त्या िरुुस्त्या होईपयतं तसच्, ि्थ् ताींत्रत्रक कारणाींस्तव “ई-र््रर्ार” 
प्रणालीतून सींगणकीकृत गा.न.नीं. ७/१२ च्या पताऱयाींच ् वप्री्ं  ेऊ् काढून अिािाराींस ववतरीत 
करण् ीक्य होत नस्ल त्थ्, ेता एक ववी्ष बाब म्हणून, क्व  ी्तकरी खात्िाराींना किा 
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व अन्य ी्ती ववषयक प्रयोिनाकरीता हस्तमलणखत गा.न.नीं. ७/१२ पतार् ववतरीत करण्यास  
दि. ३०.०४.२०१७ पयतं मुभा ि्ण्यात ेली ेह्. 
     “ई-र््रर्ार” प्रणाली राबववण्यासींिभाातील सवा अडचणीींवर मात करुन तीच्या प्रभावी 
अींमलबिावणी करीता ीासन प्रयत्नमील ेह्. 

___________ 
  
गांगाझरी, हटिायातपूर, रतनारा,गोंदीया (जि.गोंहदया) इत्यादी गावातील बबगर आहदवासी याांनी 

फसवणूि िरुन, बेिायदा तायात घेतलेल्हया िमीनी हस्ताांतरीत िरण्याबाबत 
(९)  ५४४१७ (१९-०८-२०१६).   श्री.स तनल प्रभू (हदांडोशी) :   सन्माननीय महसूल मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) गींगाझरी, द्कायातपूर, रतनारा, गोंिीया (स्ि.गोंदिया) इत्यािी गावातील त्रबगर ेदिवासी 
याींनी र्सवणूक करुन, ब्कायिा ता्यात  ्तल्ली ४१ प्रकरणातील १६०५ एकर िममन 
ीासनान ्मू  ेदिवासीींना सन १९७५ पासून त ्अद्यापपयतं ता्यात दिली नाही, ह् खर् ेह् 
काय, 
(२) असयास, याप्रकरणी ीासनान् चौकीी क्ली ेह् काय, 
(३) असयास, चौकीीच्या अनुषींगान् महाराषर िममन महसलू सींदहता १९६६ माील कलम, 
३६, ३६-अ तसच् महाराषर अनसुूधिकचत िमातीींना िममन प्रत्यावपात करण्यासाी  अधिकाननयम, 
१९७४ व १९७५ अन्वय्, सिरहू िममनी म ु ेदिवासीींना ववनाववलींब हींस्तातरीत करण्याकरीता 
ीासनान् कोणती कायावाही क्ली वा करण्यात य्त  ेह्, 
(४) नसयास, ववलींबाची कारण् काय ेह्त ? 
  
श्री. चांद्रिाांत पाटील (१४-०६-२०१७) :(१) (२) (३) व (४) गींगाझरी, द्कायतपूर, रतनारा, 
गोंदिया या ता. स्ि. गोंदिया गावातील त्रबगर ेदिवासीींस झाल्या िममनीच्या 
हस्ताींतरणाबाबत एकुण ४८ प्रकरण् तहमसलिार गोंदिया कायाालयात नोंिववण्यात ेल्ली 
असून, सिर प्रकरणाींबाबत त्याींनी पभयपक्षाींना नो्ीस पाीवून सनुावणी  ्तली ेह्. सिर 
प्रकरणी ेवयक ती चौकीी क्यानींतर ४२ प्रकरणात पक्त िममनी ेदिवासीाारकाींस 
प्रत्यावपात करण्याबाबत तहमसलिार, गोंदिया याींनी ेि्ी पाररत क्ल् ेह्त.  
     वरील ४२ प्रकरणाींपैकी १० प्रकरणात सींबधिकात ेदिवासीाारकाींस िममनीचा ताबा 
ि्ण्याची कायावाही झाल्ली ेह्, २४ प्रकरणात िममनीचा ताबा ि्ण्याची कायावाही सुरु ेह् व 
८ प्रकरणाींत वररषी न्यायालयात अपील िाखल करण्यात ेल्ल् ेह्. 
     पवाररत ६ प्रकरणाबाबत तहमसलिार, गोंदिया याींच्या कायाालयात चौकीी सुरु ेह्. 

___________ 
  
राज्यातील सातबारा व ८-अ उतारे ऑनलाईन पध्दतीने देण्याच्या योिनेत अनेि उतारे सदोष 

व च ि च्या पध्दतीने ववतरीत झाल्हयाबाबत 
(१०)  ५५६२६ (१९-०८-२०१६).   श्री.स रेश हाळवणिर (इचलिरांिी), श्री.अतनल बाबर 
(खानापूर) :   सन्माननीय महसलू मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) राज्यातील सातबारा व ८-अ पतार् ऑनलाईन पध्ितीन् ि्ण्याच्या योिन्त अन्क पतार् 
सिोष व चकुीच्या पध्ितीन ् ववतरीत झायाची तस्च सव्हार बींि पडयामु ् नोंिी बींि 
करण्यात ेयाची बाब माह् एवप्रल, २०१६ रोिी व त्या त्यािरम्यान कोहापुर स्ि्यात 
ननिीानास ेली, ह् खर् ेह् काय, 
(२) असयास, ई-म्यु््ीन पध्ितीमु ् नोंिणी कायाालयात नोंिणी पुणा होण्याकररता सध्या 
अस्स्तत्वात असल्ल् खात ् पतार् गाव कामगार तलाी  याींनी चकुीच्या पध्ितीन् भरयामु ् 
हस्त मलखीत पतार् व ऑनलाईन पतार् यामध्य् तर्ावत ेढ ून ेली ेह्, ह् ही खर् ेह् 
काय, 
(३) असयास, ई-म्यु््ीन पध्ितीस स्थधिकगती ि्वून पुवीचीच नोंिणी पध्ित सुरू ी्वण्याची 
मागणी हातकणींगल् तालुक्यातील वकील व मुद्राींक ववि्त् याींनी ीासनाकड ्क्ली ेह्, ह् ही 
खर् ेह् काय, 
(४) असयास, या प्रकरणी ीासनान् चौकीी क्ली ेह् काय, 
(५) असयास, चौकीीच्या अनषुींगान् ईऱम्यु््ीन पध्ितीस स्थधिकगती ि्ण्याबाबत ीासनान ्
कोणती कायावाही क्ली ेह् वा करण्यात य्त ेह्, 
(६) नसयास, ववलींबाची कारण् काय ेह्त ? 
  
श्री. चांद्रिाांत पाटील (१२-०६-२०१७) :(१), (२), (३), (४), (५) व (६) अधिकाकार अमभल्खातील 
र््रर्ार मींिूर करण्याच्या कायापध्ितीच् पूणात: सींगणकीकरण करुन “ई-र््रर्ार” प्रणालीतून 
ऑनलाईन म्यु््ीन कायािम सींपणूा राज्यात सुरु करण्याचा ननणाय ीासनान ् दि.२३.०१.२०१३ 
रोिी  ्तला ेह्. 
     तालकुा स्िवती स्ि.चींद्रपूर वग ता राज्यात पवारीत ३५७ तालकु्याींत “ई-र््रर्ार” 
कायािमाची अींमलबिावणी सुरु ेह्. सींगणकीकृत गा.न.नीं.७/१२ माील डा्ा एन्रीच्या व डा्ा 
कन्व्हिानच्या काही दीकाणी ेढ णाऱया चुका िरुुस्त करुन त्यातील नोंिी हस्तमलणखत 
गा.न.नीं.७/१२ ीी िु ववण्याकरीता “एडी् मोड्युल” ची सुववाा तलाीयाींना पपल्ा करुन 
ि्ण्यात ेली ेह्. कोहापूर स्ि्यातील एकूण सवा १२ तालुक्याींमध्य् हस्तमलणखत 
गा.न.नीं.७/१२ व सींगणकीकृत गा.न.नीं.७/१२ यामध्य् तर्ावत ेढ यास, तलाी  “एडी् 
मोड्युल” ची सुववाा वापरुन ेवयक त्या िरुुस्त्या करुन गा.न.नीं.७/१२ व ८-अ पतार् 
ववतरीत करीत ेह्त.  
     सवा तलाी  व मींड  अधिकाकारी याींना एडड् मॉड्यूलच ् प्रमीक्षण ि्ण्यात ेल्ल् ेह्. 
तस्च स्िहास्तरावर ननवासी पपस्िहाधिकाकारी याींच्या अध्यक्षतख्ाली स्िहा सचूना ववज्ञान 
अधिकाकारी (ताींत्रत्रक मागािीान) याींच्या सहभागान् ह्प डस््क स्थापन करण्यात ेल् असून 
त्याींच्याकडून ताींत्रत्रक अडचणीच्या ननवारणाथा मागािीान करण्यात य्त्. 
     ई-र््रर्ार कायािमाच्या अींमलबिावणीसाी  पपल्ा सव्हारची क्षमता अपुरी पडत 
असयान् राषरीय सुचना ववज्ञान कें द्र, पुण् याींच्या सयानुसार मादहती तींत्रज्ञान 
ववभागामार्ा त म-्२०१६ मध्य् स्््् ड्् ा सें्र, मुींबई य्थ् नववन हाडाव्अर स्थावपत करण्यात 
ेल् असून स्््् ड्् ा सें्र माील तीनही सव्हारचा RAM वाढववण्याची कायावाही मादहती 
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तींत्रज्ञान ववभागान ्क्ल्ली ेह्. या पपरान्त सव्हार ववषयक य्णाऱया अडचणी िरू करण्यासाी  
प्रत्य्क महसूल ववभागासाी  स्वतींत्र डा्ा ब्स सव्हार व प्रत्य्क स्ि्याकरीता स्वतींत्र व्ब 
सव्हार ऑक््ोबर, २०१६ मध्य् पपल्ा करुन ि्ण्यात ेल् ेह्त. ि्थ् कन्क््ीव्ही्ी ववषयक 
समस्या ेह्त अीा भागात मींड  स्तरावर हायस्पीड ब्रॉडबॅन्ड कन्क््ीव्ही्ीसह “ई-र््रर्ार” 
वका स्््ीन्स स्थापन करण्यात ेली ेह्त. ज्या मींड स्तरावर इीं्रन्् सुववाा पपल्ा नाही 
त्थ् सॅ््लाई्व्िार् कन्क््ीव्ही्ी पुरववण्याकरीता प्रयत्न करण्यात य्त ेह्त. ि्थ् सींबींधिकात 
कमाचाऱयाींकड ्ेवयक त् हाडाव्अर (लॅप्ॉप / वप्री्ं सा) पपल्ा नाही अथवा पुरववण्यात ेल्ल् 
हाडाव्अर कालबा्य झाल् ेह् अीा प्रकरणी त ् सींबींधिकाताींना पुरववण्याबाबत सवा 
स्िहाधिकाकाऱयाींना ननिेी ि्ण्यात ेल् असून त्यानुसार ेवयक ती कायावाही सुरु ेह्. 
     तस्च िथ्् ताींत्रत्रक कारणाींस्तव “ई-र््रर्ार” प्रणालीतून सींगणकीकृत गा.न.नीं.७/१२ च्या 
पताऱयाींच ् वप्री्ं  ेऊ् काढून अिािाराींस ववतरीत करण् ीक्य होत नस्ल त्थ,् ेता एक 
ववी्ष बाब म्हणून, क्व  ी्तकरी खात्िाराींना किा व अन्य ीत्ी ववषयक प्रयोिनाकरीता 
त्सच थ्् ीासनासोबत िममन वविी व्यवहार करण्याच्या प्रयोिनाकरीता हस्तमलणखत 
गा.न.नीं.७/१२ पतार् ववतरीत करण्यास दि.३०.०४.२०१७ पयतं मुभा ि्ण्यात ेली ेह्.  
     ई-म्यू््ीन पध्ितीस स्थधिकगती ि्वून पूवीची पध्ित सुरु ी्वण्यासींिभाात ॲड. ेनींि प्वा 
याींची दि.१७.०३.२०१६ ची नो्ीस िमाबींिी ेयुक्त, पुण् कायाालयास प्राप्त झाली होती. त्याींना 
तहमसल कायाालय हातकणींगल् याींच्कडून दि.१६.०९.२०१६ रोिी यथोधिकचत पत्तर ि्ण्यात ेल् 
ेह्.         
     “ई-र््रर्ार” प्रणाली राबववण्यासींिभाातील सवा अडचणीींवर मात करुन तीच्या प्रभावी 
अींमलबिावणी करीता ीासन प्रयत्नमील असून या योिन्चा अींमलबिावणीस स्थधिकगती 
ि्ण्याचा प्रन पद्भ ावत नाही. 

___________ 
 

समरा भाईंदर महापासलिा नव्या म ख्यालयाच्या वादग्रस्त भखूांडाबाबत 
  

(११)  ५६१२५ (१९-०८-२०१६).   श्री.नसीम खान (चाांहदवली), श्री.असमन पटेल (म ांबादेवी), 
श्री.अस्लम शखे (मालाड पजश्चम), श्री.वविय वडटे्टीवार (ब्रम्हपूरी), श्री.सांिय साविारे 
(भ सावळ) :   सन्माननीय महसलू मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) ममरा-भाईंिर महापामलका नव्या मुख्यालयाच्या वािग्रस्त भखूींडाच्या चौकीीच् ेि्ी ि्ऊन 
बाींाकामास स्िहाधिकाकारी याींनी स्थधिकगती दियाची बाब माह् एवप्रल, २०१६ च्या पदहयाच 
ेीवडयात ननिीानास ेली, ह् खर् ेह् काय, 
(२) असयास, दिनाींक २६ एवप्रल, २०१६ रोिी पक्त वािग्रस्त भखूींडाची चौकीी थाींबववण्याच ्
ेि्ी कोकण ववभागीय ेयुक्ताींनी दिल्, ह् ही खर् ेह् काय, 
(३) असयास, या प्रकरणाची ीासनान् चौकीी क्ली ेह् काय, 
(४) असयास, चौकीीत काय ेढ ून ेल् व त्या अनुषींगान्  याप्रकरणी ीासनान् 
कोणती कायावाही क्ली ेह् वा करण्यात य्त ेह्, 
(५) नसयास, ववलींबाची कारण् काय ेह्त ? 
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श्री. चांद्रिाांत पाटील (१४-०६-२०१७) :(१) स्िहाधिकाकारी, ीाण ् याींना प्राप्त झाल्या एका 
तिारीच्या अनुषींगान ् तहमसलिार, ीाण् याींच्या दि.२८.१०.२०१५ व पप ववभागीय अधिकाकारी, 
ीाण् याींच्या दि. १७.१२.२०१५ च्या अहवालावरुन मौि् भाईंिर य्थील िुना सव्हे ि. ४७८ प ै
(नवीन सव्हे ि. ११४पै) व ४८१ पै (नवीन सव्हे ि. ११३ पै) या िममनी ीासकीय असयाच् 
स्िहाधिकाकारी, ीाण् याींच्या ननिीानास ेयान् स्िहाधिकाकारी, ीाण् याींनी त्याींच्या         
दि. १८.१२.२०१५ च्या पत्रान्वय् ेयुक्त, ममरा भाईंिर महानगरपामलका याींना ीासनाच्या 
दहतसींबींााबाबत ननणाय होईपयतं सिर िममनीवरील बाींाकाम परवानगी स्थधिकगत करण्यात 
यावी, अस् क ववल् ेह्. 
(२), (३), (४) व (५) र््रर्ार िमाींक ९११, दि. १५.०१.१९५३ नुसार मौि् भाईंिर, ता.स्ि.ीाण ्
य्थील सिर िुना स.नीं. ४९८ व ४८१ या िममनी दि सालस्् इस्््् (लँड र्व्ह्न्यू एक्झम्ीन 
ॲबोमलीन) ॲ् १९५१ च्या कलम ४ नुसार सरकारी त्रबन ेकारी पडीत म्हणून िाखल 
करण्बाबत नोंि करण्यात ेली. 
     तद्नींतर सिर िममनीच्या खािगी व्यक्तीींच्या लाभात नोंिी झाल्या असयान ्
िममनीच्या हस्ताींतरणाबाबत पप ववभागीय अधिकाकारी, ीाण् याींनी यासींिभाात सुनावणीची 
कायावाही सरुू क्ली होती. सिर कायावाहीववरुध्ि म.् ेर.एन.ए कॉपोर्ीन प्रा.मल. याींनी 
ववभागीय ेयुक्त, कोकण याींच्याकड ् महाराषर िमीन महसूल सींदहता कलम २५७ अन्वय् 
पुनरीक्षण अिा िाखल क्ला होता. सिर पुनरीक्षण अिााच्या अनुषींगान् ववभागीय ेयुक्त, 
कोकण याींनी दि. २६/४/२०१६ रोिी ेि्ी पारीत करुन पप ववभागीय अधिकाकारी, ीाण ्
याींच्याकडील पनुरीक्षणाची कायावाही रद्द क्ली. 
     मौि् भाईंिर, ता.स्ि.ीाण ् य्थील सिर मम कतीबाबतच् र््रर्ार ि. ४६१६ व ५११२ 
पुनरीक्षणात  ्ण्याबाबतचा प्रस्ताव स्िहाधिकाकारी, ीाण् व ववभागीय ेयुक्त, कोकण 
याींच्याकडून प्राप्त झाल् असून सिर प्रस्ताव ीासन स्तरावर ववचारााीन ेह्. 

___________ 
  

राज्यातील भमूी असभलेख िमाचाऱयाांनी िेलेले आांदोलन 
  

(१२)  ५७६३२ (१९-०८-२०१६). श्री.सांिय िेळिर (ठाणे), अॅड.आसशष शेलार (वाांदे्र पजश्चम), 
श्री.किसन िथोरे (म रबाड) : सन्माननीय महसूल मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील     
काय :- 
(१) राज्यातील भूमी अमभल्ख कमाचाऱयाींची अपूणा सींख्या तस्च ताींत्रत्रक ििाासह व्तन श््रणी 
तयार करण्यासाी  राज्यातील ववववा स्ि्यातील कमाचाऱयाींनी सन २०१५ मध्य् ब्मूित बींि 
ेींिोलन करूनही त्याींच्या मागण्या पूणा करण्यात ेया नाही, ह् खर् ेह् काय, 

(२) असयास, राज्यातील हिारो कमाचाऱयाींवर अन्याय होत असयान् कमाचाऱयाींमध्य् असींतोष 
ननमााण झाला ेह्, ह् ही खर् ेह् काय, 
(३) असयास, याबाबत ीासनान ्चौकीी क्ली ेह् काय, 
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(४) असयास, चौकीीच्या अनुषींगान् कमाचाऱयाींनी क्ल्या मागण्या पूणा करण्याबाबत 
ीासनान् कोणती कायावाही क्ली ेह् वा करण्यात य्त ेह् व त्याच् स्वरुप काय ेह्, 
(५) नसयास, ववलींबाची कारण् काय ेह्त ? 
  
श्री. चांद्रिाांत पाटील (१२-०६-२०१७) :(१), (२), (३), (४) व (५) राज्य भूमी अमभल्ख कमाचारी 
सीं ्न्च्या कमाचाऱयाींनी त्याींच्या ववववा मागण्याींसाी  पुण् ववभागात दि.१६.०१.२०१५ त ्
०९.०२.२०१५ या कालावाीत तर मुींबई, नामीक व औरींगाबाि ववभागात दि.२७.०१.२०१५ त् 
०७.०२.२०१५ या कालावाीत काम बींि ेींिोलन क्ल् होत्.  
     िमाबींिी ेयकु्त, पुण् याींनी भूमम अमभल्ख ववभागातील कमाचाऱयाींच्या सींवगांना ताींत्रत्रक 
ििाा ि्ऊन त्याप्रमाण् वत्नश््रणी ि्ण्याच्या कमाचाऱयाींच्या मागणीसींिभाात ीासनास प्रस्ताव 
सािर क्ला ेह्. मात्र भूमम अमभल्ख ववभागातील काही सींवगा  वग ता, अन्य सींवगाातील 
पिभरतीच्या ननयमाींत ववमीष् ताींत्रत्रक अहाता ाारण करण्याची पूवाीता नाही. स्वाप्रव्ीानींतर 
काही सींवगांना भूमम अमभल्ख प्रमीक्षण प्रबोधिकानी, औरींगाबाि य्थ ्प्रमीक्षण ि्ण्यात य्त असल् 
तरी त् अपकालावाीच् असून त्याच् सक्षम प्राधिकाकरणाकडून प्रमाणणकरण झाल्ल् नाही. या 
पावाभूममवर भूमम अमभल्ख ववभागास सरसक् ताींत्रत्रक ववभाग म्हणून मान्यता ि्ण् ीक्य 
होत नाही.   

___________ 
  

राज्यातील िृवष तांत्रज्ञान व्यवस्थापन यांत्रने (आत्मा) मध्ये ८५४ पदे ररक्त असल्हयाबाबत 
  

(१३)  ५८३९६ (२०-०८-२०१६).   डॉ.स जित समणचिेर (हातिणांगले), श्री.बाब राव पाचणे 
(सशरुर), श्री.चांद्रदीप नरिे (िरवीर) :   सन्माननीय िृषी मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा 
करतील काय :- 

(१) राज्यातील ी्तक-याींच्या समस्या िाणून  ्ऊन त्याींची सोडवणूक करण् ेणण त्याींची 
ेधिकथाक स्स्थती पीं चावण्यासाी  स्थापन करण्यात ेल्या कृवष तींत्रज्ञान व्यवस्थापन यींत्रणा 
(ेत्मा) मध्य् त्बल ८५४ पि् ररक्त ेह्त, ह् खर् ेह् काय, 
(२) तसच् कृवष तींत्रज्ञान व्यवस्थापन यींत्रणा (ेत्मा) मध्य् पूणा व्  सींचालकही नाही, ह् ही 
खर् ेह् काय, 
(३) असयास, ही ररक्त पि् तातडीन ् भरण्यासींिभाात ीासनान ् कोणती कायावाही क्ली वा 
करण्यात य्त ेह्, 
(४) नसयास, ववलींबाची कारण् काय ेह्त ?  
  
श्री. पाांड रांग फ ां डिर (१२-०६-२०१७) :(१) अींीत: खर् ेह्. ेत्मा योिन ्अींतगात एकुण १५८२ 
पिाींपैकी ८८७ पि् दि. ३० िनु २०१६ अख्र ररक्त ेह्त.                   
(२) होय ह् खर् ेह्. अनतररक्त पिभार ि्ण्यात ेला ेह्. 
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(३) ेत्मा यींत्रण्तील ररक्त पि् भरण्याऐविी या ववभागाच्या ीासन ननणाय दि.२३.३.२०१७ 
अनुसार खरीप २०१७ पासून कृवष सहाय्यक याींनी त्याींच्या कायाक््षत्रामध्य् राषरीय अन्न सुरक्षा 
अमभयान अींतगात समाववष् वपकाींसाी  प्रत्य्की एक प्रात्यक्षक्षक समूह ेयोस्ित करण्याची 
िबाबिारी ि्ण्यात ेली ेह्. तस्च ग्ी्ती योिनेंअतगातही ४० त् ५० ह्क््र समुहावर 
ेाुननक ी्तीला प्रोत्साहन ि्ण्याचा ववी्ष कायािम राबववण्यात य्णार ेह्. 
अीाअसमुहाकररता कृवष तींत्रज्ञानाच्या ववस्ताराकररता ेवयत्नरुुप कृवष तज्ञ, प्रगतीीील 
ी्तकरी व वपकननहाय पत्तम मादहती असणाऱया ब्रोिगार कृवष पिवीार याींची स्वा कृवष 
मागािीाक व तींत्रज्ञान व्यवस्थापक म्हणून पपल्ा करुन ि्ण्यात य्णार ेह्. यानुसार कृवष 
ववस्ताराकररता ननवडक ग्ाींसोबत काया करणा-या कृवष मागािीाक व तींत्रज्ञान व्यवस्थापकाींना 
ेत्मा योिन्अींतगात कृवषक समुहामार्फा त त्या हींगामाच्या कालावाीकरीता ववदहत 
मापिींडाप्रमाण् मानान ि्ण्यात य्णार ेह्. हींगामाच्या ी्व्ी वपकाच्या यकमान हमी 
िराप्रमाण् पररगणणत प्रनतह्क््री पत्पन्न िास्त असयास अीा कृवष मागािीाक व तींत्रज्ञ याींची 
स्वा पुढील हींगामासाी  अग्रिमान ्पपल्ा करुन ि्ण्यात य्णार ेह्त. 
(४) प्रन पद्भ ावत नाही. 

___________ 
  

साांगली–िोल्हहापूर मागााच्या चौपदरीिरणाांतगात ियससांगपूर शहरातून द पदरी आणण तमदलगे  
बायपास मागा द पदरी िरण्याबाबत तसेच हेरवाड ेिॉलनीपासनू पायोस  

हॉजस्पटलपयतं वपलरवरील उड्डाणपूलाच्या मागणीबाबत 
  

(१४)  ५९३३२ (२४-०८-२०१६).   श्री.उल्हहास पाटील (सशरोळ), डॉ.स जित समणचिेर 
(हातिणांगले) :   सन्माननीय सावाितनि बाांधिाम (सावाितनि उपिम वगळून) मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) साींगली–कोहापूर चौपिरीकरणाींतगात ियमसींगपूर ीहरातून ेणण तमिलग् बायपास मागा 
िपुिरी करण्याची तसच् ह्रवाड ्कॉलनीपासून पायोस हॉस्स्प्लपयतं वपलरवरील पड्डाणपूलाची 
ेवयकता ेह्, ह् खर् ेह् काय, 

(२) असयास, सिर पड्डाणपूलाचा प्रस्ताव बाींाकाम ववभागाच्या ववचारााीन ेह् काय, 
(३) तस्च हातकणींगल्-तमिलग् णखींडी य्थ् (स्ि.कोहापूर) िोन्ही मागा एकत्र य्त असयामु ् 
ियमसींगपूर मागे िाणा-या वाहनाींची सींख्या मोीया प्रमाणात असयान् तस्च बायपास 
मागााचाही अन्क प्रवासी अवलींब करीत असयाम ्ु या एकत्र य्णा-या मागाावर कोणत्याही 
प्रकारचा दिीािीाक र्लक नसयामु ् बसवान णखींड अप ाताच् कें द्र बनत चालल् ेह्, ह् ही 
खर् ेह् काय, 
(४) असयास, याबाबत ीासन काय कायावाही करणार ेह् वा कररत ेह्, नसयास 
ववलींबाची कारण् काय ेह्त ? 
  
श्री. चांद्रिाांत पाटील (१३-०६-२०१७) :(१) अींीत: खर् ेह्. 
(२) नाही. 
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     सिरचा पड्डाणपूल रद्द करण्बाबतचा ीराव ियमसींगपूर नगरपररषि याींनी 
दि.०२.०६.२०१२ अन्वय् मींिूर क्ला असल्न ्सिरचा पड्डाणपूल रद्द करण्बाबतचा प्रस्ताव वाव 
बिल प्रस्तावासह मींत्रत्रमींड  पायाभूत सुववाा सममतीपुढ् सािर करण्याची कायावाही ीासन 
स्तरावरून करण्यात य्ईल. 
(३) ह् खर् नाही. 
     तमिलग् णखींड य्थ ्दिीािीाक र्लक (व ण रस्ता र्लक, काम चाल ूर्लक व िींक्ीन 
र्लक इ.) लावल्ल् असून िींक्ीन िव  झब््रा पट््ट मारण्त ेल्ल् ेह्त. 
(४) प्रन पद्भ ावत नाही. 

___________ 
  
भ सम असभलेख (ता.वरुड, जि.अमरावती) िायाालयातील अधधिारी व िमाचारी याांनी िसमनीची 

मोिणी िरण्यासाठी पैशाची मागणी िेल्हया असल्हयाबाबत 
  

(१५)  ५९६२८ (२४-०८-२०१६).   प्रा.ववरेंद्र िगताप (धामणगाव रेल्हवे) :   सन्माननीय महसूल 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) अमरावती स्ि्यातील वरुड य्थील भुमम अमभल्ख कायाालयातील अधिकाकारी व कमाचारी ह् 
ी्तकऱयाींच्या िममनीच् मोिमाप करण्यासाी  ी्तकऱयाींकडून हिारो रुपयाची मागणी करीत 
असयाच ्माह् म,् २०१६ मध्य् वा त्यािरम्यान ननिीानास ेल् ेह्, ह् खर् ेह् काय, 
(२) असयास, या प्रकरणी ीासनान ्चौकीी क्लीेह् काय, 
(३) असयास, चौकीीत काय ेढ ून ेल् व त्याअनुषींगान् पैीाची मागणी करणाऱया 
सींबींधिकात िोषी अधिकाकाऱयाींवर ीासनान् कोणती कारवाई क्ली वा करण्यात य्त ेह्, 
(४) नसयास, ववलींबाची कारण् काय ेह्त ? 
  
श्री. चांद्रिाांत पाटील (१२-०६-२०१७) :(१) अस ्ननिीानास ेल् नाही. 
(२), (३) व (४) प्रन पद्भ ावत नाही. 

___________ 
  

वैतरणा रेल्हवे स्थानिापासून पालघर रेल्हवे स्थानिापयतंचा रस्ता वविससत िरण्याबाबत 
  

(१६)  ५९८५० (२६-०८-२०१६).   श्री.हहतेंद्र ठािूर (वसई) :   सन्माननीय सावाितनि बाांधिाम 
(सावाितनि उपिम) मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) वसई-ववरार पपप्रि्ीातील प्रस्ताववत वैतरणा र्व् स्थानकापासून पाल र र्व ्
स्थानकापयतं र्व्ला समाींतर रस्ता ववकमसत करण्याची मागणी दिनाींक १८ नोव्हेंबर, २०१५ 
रोिीच्या पत्रान्वय् स्थाननक लोकप्रनतननाीींनी मा. मुख्यमींत्री महोियाींकड ् क्ली ेह्, ह् खर् 
ेह् काय, 
(२) असयास, प्रस्तुत मागणीतील प्रस्तावावर ीासनान् कोणता ननणाय  ्तला ेह्, 
(३) नसयास, ववलींबाची कारण् काय ेह्त ? 
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श्री. एिनाथ सशांदे (१५-०६-२०१७) :(१) होय, ह् खर् ेह्. 
(२) व (३) ववषयाींयकत रस्त्याच ् काम ननकष, मींिूरी व ननाी पपल्ातत्च्या अाीन राहून 
हाती  ्ण्याच ्ननयोिन ेह्. 

___________ 
  

ववरार पूवा (जि.पालघर) येथील ८० वषा ि नी असलेल्हया तलाठी 
 िायाालयाची इमारत मोडिळीस आल्हयाबाबत 

  

(१७)  ५९९९१ (१९-०८-२०१६).   श्री.ववलास तरे (बोईसर), श्री.हहतेंद्र ठािूर (वसई) :   
सन्माननीय महसूल मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) ववरार पूवा (स्ि.पाल र) मन्वलपाडा रस्त्यावरील ८० वषा िुनी असल्ली तलाी  
कायाालयाची कौलारु इमारत मोडक ीस ेयाच् माह् म,् २०१६ मध्य् वा त्यािरम्यान 
ननिीानास ेल् ेह्, ह् खर् ेह् काय, 

(२) असयास, पाल र स्ि्यातील बहुत्क तलाी  कायाालय् ही स्वतींत्र इमारतीींमध्य् सुरू 
होऊनही पपरोक्त तलाी  कायाालय स्वतींत्र इमारतीमध्य् सुरू न होण्याची कारण् काय ेह्त, 
(३) असयास, प्रन भाग १ माील इमारतीच्या िरुुस्तीसाी  ीासनान् कोणता ननणाय  ्तला 
ेह् तस्च पावसाळ्यात या तलाी  कायाालयास पयाायी योग्य ती िागा पपल्ा करुन 
ि्ण्याबाबत कोणती पपाययोिना करण्यात ेली ेह् वा करण्यात य्त ेह्, 
(४) नसयास, ववलींबाची कारण् काय ेह्त ? 
  
श्री. चांद्रिाांत पाटील (१५-०६-२०१७) :(१) होय. 
(२) ववरार पूवा, मनव्लपाडा य्थील तलाी  कायाालयाकरीता नवीन इमारत बाींाकाम 
करण्यासाी च ् अींिािपत्रक सावािननक बाींाकाम ववभाग याींच्या क््षत्रीय कायाालयामार्ा त तयार 
करुन  ्ण्यात ेल् असनू सिर अींिािपत्रक् मींिुरीसाी  ीासनास सािर करण्याबाबतची 
कायावाही स्िहाधिकाकारी, पाल र करीत ेह्त. 
(३) सिर तलाी  कायाालयाची ेवयक ती डागडुिी करण्यात ेली ेह्. अन्य िरुुस्ती 
करण्यासाी  तहमसलिार, वसई कायाालयामार्ा त पप अमभयींता, सावािननक बाींाकाम ववभाग, 
वसई, पप ववभाग, वसई याींना क ववण्यात ेल् ेह्. सद्यस्स्थतीत इतरत्र िागा पपल्ा 
झाली नसयान ्सिर तलाी  कायाालय स्थलाींतरीत करण्यात ेल्ल् नाही. 
(४) प्रन पद्भ ावत नाही. 

___________ 
  

रािूरा (धच.चांद्रपूर) ताल क्यातील रस् त् याांची झालेली द रवस्था 
  

(१८)  ६२५४६ (२४-०८-२०१६).   श्री.स रेश धानोरिर (वरोरा) :   सन्माननीय सावाितनि 
बाांधिाम (सावाितनि उपिम वगळून) मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) रािूरा (धिकच.चींद्रपूर) तालुका मागासल्ला व ेदिवासी बहुल असून य्थील रस् त् याींची अत् यींत 
िरुवस् था झाली असयान ्या रस् त् यावर अप ाताींच् प्रमाण वाढ याच् माह् म,् २०१६ मध्य् वा 
त्यािरम्यान ननिीानास ेल्, ह् खर् ेह् काय, 
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(२) अस यास, सिरच् या रस् त् याींची िरुुस् ती करण् याकरीता ीासनान ्कोणती कायावाही क्ली वा 
करण् यात य्त ेह्,  
(३) अस यास, या रस् त् याींची िरुुस् ती क्व् हापयतं करण् यात य्णार ेह् ? 
  
श्री. चांद्रिाांत पाटील (१२-०६-२०१७) :(१) अींीतः खर् ेह्. 

पावसाम ्ु रस्त्यावर काही प्रमाणात खड्ड ् पडल्ल् ेह्त. या रस्त्यावरील झाल्ल् 
अप ात वाहन चालकाच्या िोषाम ्ु झायाच् पोलीस अहवालात नमूि ेह्. 
(२) सद्यःस्स्थतीत पावसाळ्यात रस्त्यावरील खड्ड ् मुरूम व खडीन् भरून रस्त् वाहतुकीस 
योग्य ी्वण्यात ेल् ेह्. पावसाळ्यानींतर डाींबरममश्रीत खडीन् खड्ड ् भरण्याच ् ननयोिन 
ेह्. ीासनाच्या ववववा योिनामाून मींिूर २४ कामापकैी ३ काम ्पूणा व १२ काम ्प्रगतीत, 
९ काम ्ननवविास्तरावर ेह्त काम् पपल्ा ननाीप्रमाण् पूणा करण्याच् ननयोिन ेह्. 
(३) सद्यःस्स्थतीत पावसाळ्यात रस्त्यावरील खड्ड्, खडी व मरुूमान् भरून रस्ता वाहतुकीस 
सूर ीत ी्वण्यात ेला असून डाींबर ममश्रीत खडीन ्खड्ड ्भरण्यात य्त ेह्त. 

___________ 
  

पोंभ णाा (जि.चांद्रप र) तहससल िायाालयात आवश्यि सोयी-स ववधा नसल्हयाबाबत 
 

(१९)  ६२७०९ (१९-०८-२०१६).   श्री.स रेश धानोरिर (वरोरा) :   सन्माननीय महसूल मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) पोंभुणाा (स्ि.चींद्रपुर) तालुका ननममाती होऊन १७-१८ वषांचा कालावाी झाला असतानाही 
य्थील तहमसल कायाालयात ेवयक त्या सोयी-सुववाा पपल्ा नाही, ह् खर् ेह् काय, 
(२) असयास, या कायाालयास मा.पालकमींत्री याींनी दिनाींक ५ म,् २०१६ रोिीच्या सुमारास भ्् 
दिली ेह्, ह् ही खर्ेह् काय, 
(३) असयास, याप्रकरणी ीासनान् चौकीी क्ली ेह् काय, 
(४) असयास, चौकीीच्या अनषुींगान् तहमसल कायाालयात ेवयक त्या सुववाा तातडीन् 
ि्ण्यासींिभाात ीासनान् कोणती कायावाही क्ली वा करण्यात य्त ेह्, 
(५) नसयास, ववलींबाची कारण् काय ेह्त ? 
  
श्री. चांद्रिाांत पाटील (१५-०६-२०१७) :(१) ह् खर् नाही. 
(२) मा.पालकमींत्री याींनी पोंभुणाा तालुक्याच्या ववकास ेराखड्यासींिभाात दि. ०५/०५/२०१६ रोिी 
तहमसल कायाालयास भ्् दिली होती. 
(३) व (४) पोंभुणाा तालुक्यातील तहमसल कायाालयासाी  सन २०११-१२ मध्य् नव्यान ्इमारत 
बाींाण्यात ेली असून सिर इमारतीत ेवयक सोयी-सुववाा पपल्ा करुन ि्ण्यात ेया 
ेह्त. 
(५) प्रन पद्भ ावत नाही. 

___________ 
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नासशि येथील सेत ूिें द्रातनू ववद्यार्थयांना दाखले समळत नसल्हयाबाबत 
 

(२०)  ६३९६५ (१९-०८-२०१६).   श्रीमती तनमाला गाववत (इगतपूरी) :   सन्माननीय महसूल 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) नामीक य्थील स्तू कें द्रातून िोन मदहन्यापासून नागरीकाींना मिुत सींपुनही िाखल् मम त 
नसयान् सका पासून स्त ूकें द्राबाह्र ववद्याथी व पालकाींची राींग लागत असयाच् माह् िनू, 
२०१६ मध्य् वा त्यािरम्यान ननिीानास ेल् ेह्, ह् खर् ेह् काय, 
(२) असयास, पत्पन्नाचा िाखला स्तू कें द्रातून िलाला मार्ा त ३ हिार रुपय्  ्वून दिला िात 
ेह्, ह् ही खर् ेह् काय, 
(३) असयास, याप्रकरणी ीासनान् चौकीी क्ली ेह् काय, 
(४) असयास, चौकीीत काय ेढ ून ेल् व त्या अनुषींगान ् िलालावर कारवाई करुन 
ननाााररत व् ्त िाखल् ि्ण्याबाबत ीासनान ् कोणती कायावाही क्ली ेह् वा करण्यात य्त 
ेह्, 
(५) नसयास ववलींबाची कारण् काय ेह्त ? 
  
श्री. चांद्रिाांत पाटील (१२-०६-२०१७) :(१) नामीक स्ि्यात दि. १ एवप्रल, २०१६ पासून सवा 
तालुक्याींत महाऑनलाईन पो ा्ल च्या माध्यमातून ‘महा-ई-स्वा कें द्र’ व ‘स्तू कें द्रा’ मार्ा त 
ववद्यार्थयांना व ््त िाखल् ि्ण्याची कायावाही क्ली िात ेह्. अिािार याींनी िाखल क्ल्या 
िात प्रमाणपत्र यकीं वा इतर प्रकरणात त्रु्ी ेढ ून ेयास अीा प्रकरणाति्खील अिािार 
याींच्कडून ेवयक त्या कागिपत्राींची पूताता करुन  ्तली िात ्व नागररक व ववद्यार्थयांना 
व् ्त िाखल् ि्ण्याबाबत िक्षता  ्तली िात.् 
     तस्च महारािस्व अमभयानाींतगात स्ि्यातील गावोगाींवी मीत्रबर् ेयोस्ित करुन 
इयत्ता १० व १२ वी च्या ववद्यार्थयांना िात प्रमाणपत्र तस्च इतर ेवयक असल्या 
प्रमाणपत्राींच ्ववतरण करण्यात ेल्ल् ेह्. 
(२) अीी बाब नाही. 
(३), (४) व (५) प्रन पद्भ ावत नाही. 

___________ 
 

बावी (जि.सोलापूर) मागे बस सेवा स रु िरण्याबाबत 
  

(२१)  ६५५६५ (१६-१२-२०१६).   डॉ.सांिय रायम लिर (मेहिर) :   सन्माननीय पररवहन मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) बावी (ता.वाीी, स्ि.पस्मानाबाि) ग्रामपींचायत कायाालय याींनी महाराषर राज्य पररवहन 
महामींड  ेगार प्रमुख क ींब, भूम स्ि.पस्मानाबाि व ेगार प्रमुख बाीी स्ि.सोलापूर याींना 
बावी मागे बस सोडण्याबाबतचा प्रस्ताव ि्ऊनही कोणतीच कायावाही क्ली नसयाच् नुकतच् 
ननिीानास ेल्, ह् खर् ेह् काय, 

(२) असयास, बावी मागे बस सरुु करण्याबाबत ीासनान् कोणती कायावाही क्ली वा करण्यात 
य्त ेह्, 
(३) नसयास, ववलींबाची कारण् काय ेह्त ? 
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श्री. हदवािर रावत े(०९-०६-२०१७) :(१) नाही. 
(२) ग्रामपींचायत, बावी याींच्या मागणीनुसार बाीी, ेगारामार्ा त दिनाींक २९.०६.२०१६ पासून 
बावी मागे सका ी ९.३० व सायींका ी १६.१५ अीा िैनींदिन २ र््ऱया सुरु क्या ेह्त. 
(३) प्रन पिभवत नाही. 

___________ 
  

राज्य पररवहन महामांडळान ेम ांबई सेंरल आगार बांद िरण्याचा घेतलेला तनणाय  
  

(२२)  ६५६९२ (१६-१२-२०१६).   अॅड.पराग अळवणी (ववलेपाले), श्री.नरेंद्र पवार (िल्हयाण 
पजश्चम), अॅड.आसशष शेलार (वाांदे्र पजश्चम), श्री.हदलीप वळस-ेपाटील (आांबेगाव), श्री.पाांड रांग 
बरोरा (शहापूर) :   सन्माननीय पररवहन मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) राज्य पररवहन महामींड ान् मुींबई सेंरल ेगार बींि करण्याच ् ीरववल् असयाच ्
ननिीानास ेल् ेह्, ह् खर् ेह् काय, 

(२) असयास, मुींबई सेंरलहून सु् णाऱया बस लालबाग ेणण पररसरातील कोकणवासीयाींसाी  
सोयीच्या असून त्या बींि झायास सिर नागररकाींची गैरसोय होणार असयाच ् समोर ेल् 
ेह्, ह् ही खर् ेह् काय, 
(३) असयास, एस्ी बस माून प्रवास करण्यासाी  प्रवाीाींचा प्रनतसाि वाढववण्याकररता व 
एस्ीच्या ववस्तारीकरणासाी  ीासनान् कोणती कायावाही क्ली वा करण्यात  य्त ेह्, 
(४) नसयास, ववलींबाची कारण् काय ेह्त ? 
 
श्री. हदवािर रावत े (०९-०६-२०१७) :(१) व (२) मुींबई सेंरल ेगार बींि करण्याचा कोणताही 
ननणाय  ्ण्यात ेल्ला नाही. प्रवाीाींची कोणतीही गैरसोय झाल्ली नाही. 
(३) राज्य पररवहन महामींड ाकड ्प्रवाीी ेकवषात होण्याकररता सव््मध्य् सुाारणा व प्रवाीाींना 
ेाुननक सुववाा ि्ण्यासाी  दहरकणी बसस्च्या ेसन सुववा्त बिल करुन त्या पीुबॅक 
करण्यात ेल्या ेह्त. 
     तस्च यापुढ् साध्या व ननमेराम बस्स ऐविी वातानुकूमलत बस्स प्रवाीाींना पपल्ा 
करुन ि्ण्यात य्णार ेह्त. महामींड ाकडून ववनावाहक ववनाथाींबा थ्् स्वा सुरु करण्यात 
ेली असनू त्यामध्य् राज्य पररवहन महामींड ाच्या एकूण ७७९ र््ऱया सुरु करण्यात ेल्या 
ेह्त. 
     राज्य पररवहन प्रवासी व पत्पन्नात वाढ होण्यासाी  महामींड ान ्दि.१ िान्वारी, २०१७ 
त् ३१ माचा, २०१७ पयतं “प्रवासी वाढवा ववी्ष अमभयान” राबववण्यात ेल् ेह्. 
(४) प्रन पद्भ ावत नाही. 

___________ 
  

ग हागर (जि.रत्नाधगरी) किनाऱयावर पयाटिाांसाठी उभारण्यात आलेल्हया िेटीबाबत 
 

(२३)  ६५९९३ (०७-०२-२०१७).   श्री.भास्िर िाधव (ग हागर) :   सन्माननीय सावाितनि 
बाांधिाम (सावाितनि उपिम वगळून) मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
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(१) गुहागर (स्ि.रत्नाधिकगरी) यकनाऱयावर पया् काींना पाण्यात न िाता ला्ाींचा अनभुव लु्ता 
यावा यासाी  प्रायोधिकगक तत्वावर ि््ी बाींाण्यात ेली होती, ह् खर् ेह् काय, 

(२) असयास, सियस्स्थतीत सिर ि््ीची िरुवस्था झाली असून ि््ीवर पभारण्यात ेल्ल् 
सौर पथदिप, सींरक्षक र्मलींग बार नािरुूस्त झायामु ् पया् काींच्या सुरक्षक्षतत्चा प्रन ननमााण 
झाला ेह्, ह् ही खर् ेह् काय, 
(३) असयास, सिर ि््ीची िरुूस्ती करण्याबाबत ीासनान ् कोणती कायावाही क्ली वा 
करण्यात य्त ेह्, 
(४) नसयास, ववलींबाची कारण् काय ेह्त ? 
  
श्री. चांद्रिाांत पाटील (१४-०६-२०१७) :(१) होय. 
(२) गुहागर य्थ ्सन २०१४ मध्य् सॉमलड ि्ट्टी बाींाण्यात ेली होती.  समुद्राच्या पााणामु ् 
ि्ट्टीला समुद्राकडील भागाला तड ्ग्ल् ेह्त.  तस्च समुद्राकडील भागाच ्र्मलींग व ि्ट्टीवरील 
सौर पथदिपच्ही नुकसान झाल्ल् ेह्.  ि्ट्टीच् बाींाकामासाी  सींरक्षण बींाारा बाींाण् ेवयक 
ेह्.  
(३) सिर ि्ट्टीस पुण् य्थील सी.ड्य.ुपी.ेर.एस. सींस्थन् ् सुचववयाप्रमाण् सींरक्षक 
पपाययोिना करावयाच ्काम सन २०१७-१८ च्या अथासींकपात रु.१००.००लक्ष इतक्या अींिास्ित 
यकमतीस मींिूर असून सिर सींरक्षक पपाययोिन्च् काम ननाीच्या पपल्ातन्ुसार पूणा 
करण्याच् ननयोिन ेह् 
(४) प्रन पद्भ ावत नाही. 

___________ 
  

प्रधानमांत्री िृवष ससांचन योिनेंतगातच्या हठांबि ससांचन योिनेच ेउद्दीष्ट्ट  
सांपल्हयाने सांगणि यांत्रणा बांद िेल्हयाबाबत 

  

(२४)  ६६४६० (१६-१२-२०१६).   श्री.उल्हहास पाटील (सशरोळ) :   सन्माननीय िृषी मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) प्राानमींत्री कृवष मसींचन योिनेंतगात ी्तकऱ याींसाी  सुरु करण्यात ेल्या दीबक मसींचन 
योिन्च ्पद्दीष् सींपयान ्ी्व्च ्िोन दिवस सींगणक यींत्रणा बींि करण्यात ेली होती, ह् खर् 
ेह् काय, 

(२) असयास, यामु ् कोहापूर स्िहयातील एक हिाराहून अधिकाक ीत्करी या योिन्पासून 
वींधिकचत राहणार ेह्त, ह् ही खर् ेह् काय, 
(३) तस्च अनक् व् ा सींक्तस्थ ाला ताींत्रत्रक अडचणी ननमााण होत असयान् ी्तक-याींना 
ऑनलाईन र्ॉमा भरता ेल् नाही, ह् ही खर् ेह् काय, 
(४) असयास, याबाबत या योिन्स मुितवाढ ि्ण्याबाबत ीासनान् कोणती कायावाही क्ली वा 
करण्यात य्त ेह्, 
(५) नसयास, ववलींबाची कारण् काय ेह्त  ?  
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श्री. पाांड रांग फ ां डिर (३१-०३-२०१७) :(१) नाही. सन २०१६-१७ या वषाासाी  ऑनलाईन अिा 
स्वीकारण्यासाी  दि.७.९.२०१६ त ् ६.१०.२०१६ या कालावाीत ई दीींबक ेज्ञावली सुरु होती. 
यामीवाय, या कालावाीत पद्ववष् पूणा न झाल्या ८ स्िहयाकरीता ऑनलाईन अिा 
स्वीकारण्यासाी  दि.१४ ऑक््ोबर, २०१६ पयात मुितवाढ ि्ण्यात ेली होती. 
(२) व (३) नाही. दि.१०.९.२०१६ त् १४.९.२०१६ या कालावाीत ताींत्रत्रक िोष ननमााण झायाम ्ु 
ऑनलाईन प्रणाली बींि ी्वण्यात ेली होती. सवा ताींत्रत्रक िोष पुणा करुन दि.१४.१०.२०१६ 
पासून पुन्हा सुरु करण्यात ेली. कोहापूर स्िहयात सन २०१६-१७ या वषाासाी  एकूण 
६५५५ ी्तकऱयाींच् अिा प्राप्त झाल् ेह्त. कोहापूर स्िहयात प्राप्त अिााची सींख्या त्या 
स्िहयासाी  ीरवून दिल्या पद्ववष्ाींप्क्षा िास्त ेह्. 
(४) व (५) प्रन पद्भ ावत नाही. 

___________ 
  

पराांडा-भूम-वाशी (जि.उस्मानाबाद) मतदार सांघातील स क्ष्म ससांचन योिनेच्या  
लाभार्थयांना अन दान समळाले नसल्हयाबाबत 

  

(२५)  ६६८०२ (१६-१२-२०१६).   श्री.राह ल मोटे (पराांडा) :   सन्माननीय िृषी मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 

(१) पस्मानाबाि स्िहयातील पराींडा-भूम-वाीी ववाानसभा मतिार सीं ातील प्राानमींत्री कृषी 
मसींचन योिनअ्ींतगात सुरु करण्यात ेल्या सुक्ष्म मसींचन योिन्च्या लाभार्थयांच् अनुिान गत 
एक वषाापासून ि्ण्यात ेल्ल् नाही, ह् खर् ेह् काय, 
(२) असयास,सिर योिन्च् अनुिान लाभाथी ी्तक-याींना त्वररत ववतररत करण्याबाबत 
स्थाननक लोकप्रनतननाीींनी मा.कृषी मींत्री याींच्याकड ् दिनाींक १८ ऑक््ोबर, २०१६ रोिी वा 
त्यासुमारास ननव्िन दिल् ेह्, ह् ही खर् ेह् काय, 
(३) असयास, याबाबत ीासनान ्चौकीी क्ली ेह् काय, 
(४) असयास, चौकीीअींती सिरहू योिना कायाान्वीत करण्याबाबत तस्च योिनच्् अनुिान 
लाभाथी ी्तक-याींना त्वररत ववतररत करण्याबाबत ीासनान् कोणती कायावाही क्ली वा 
करण्याींत य्त ेह्, 
(५) नसयास, ववलींबाची कारण् काय ेह्त ? 
 
श्री. पाांड रांग फ ां डिर (०९-०६-२०१७) :(१), (२) व (३) लोकप्रनतननाीींच ् दिनाींक १८ ऑक््ोबर, 
२०१६ च् ननव्िन प्राप्त झाल् ेह्. 

पस्मानाबाि स्िहयाींतील पराींडा, भुम व वाीी या तालुक्याींसाी  सन २०१५-१६ या 
वषाात रु.१८०.२४ लक्ष एवढा ननाी पपल्ा करुन ि्ण्यात ेला होता. पपल्ा ननाीच्या 
मयााि्त प्राप्त अिा ११७९ पैकी ६६२ अिांना प्राथम्य िमानसुार पवूासींमती ि्ण्यात ेली. सिर 
अिािाराींनी सुक्ष्म मसींचन सींचाची पभारणी क्यानींतर अनुिानाची रक्कम रु.१८०.२४ लक्ष 
त्याींच्या बँक खात्यावर िमा करण्यात ेली ेह्. 
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     पूवासींमती नसताींना परस्पर सुक्ष्म मसींचन बसववल्या लाभार्थयांना अनुिान अनुज््ञय 
नाही. 
(४) व (५) प्रन पद्भ ावत नाही. 

___________ 
  

हवेली (जि.प णे) द य्यम तनबांधि ि.१ या िायाालयाची झालेली द रवस्था 
  

(२६)  ६७३०९ (१६-१२-२०१६).   श्री.सभमराव तापि र (खडिवासला), श्रीमती मेधा ि लिणी 
(िोथरुड) :   सन्माननीय महसूल मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) हव्ली (स्ि.पुण्) ियु्यम ननबींाक ि.१ या कायाालयाची िरुवस्था झाली असनू कायाालय 
इतरही अन्क समस्याींनी ग्रासल् असयाच् माह् ऑक््ोबर, २०१६ मध्य् वा त्यािरम्यान 
ननिीानास ेल् ेह्, ह् खर् ेह् काय, 

(२) असयास, सिरहू दीकाणी महत्वाच् िस्तऐवि असल्ल् र्कॉडा रूम माील कमाचाऱयाींची 
अर्रावी व कायाालयाच्या प्रचींड िरुवस्थामु ् त्थ ् य्णाऱया नागररकाींमध्य् असींतोषाची भावना 
ननमााण झाली ेह्, ह् ही खर् ेह् काय, 
(३) असयास, या कायाालयात िुन्या िस्ताची नक्कल मम वण्यासाी  अन्क ज्य्षी 
नागररकाींना वारींवार र््ऱया माराव्या लागत असून त्याींच् अिा बऱयाच मदहन्यापासून प्रलींत्रबत 
ेह्त, ह् ही खर् ेह् काय, 
(४) असयास, याप्रकरणी ीासनान् चौकीी क्ली ेह् काय, चौकीीच्या अनुषींगान् ीासनान ्
कोणती कायावाही क्ली वा करण्यात य्त ेह्, 
(५) नसयास, ववलींबाची कारण् काय ेह्त ? 
 
श्री. चांद्रिाांत पाटील (१६-०६-२०१७) :(१) अीी बाब ननिीानास ेली नाही. 
(२) व (३) ियु्यम ननबींाक कायाालय, हव्ली ि.१ य्थ ् िैनींदिन िस्त नोंिणीच्या कामकािा 
बरोबरच िुन ्अमभल्ख ि्खील ितन करण्याच् कामकाि असयान् सामान्य िनत्कडून मु  
िस्त, प्रमाणणत प्रती व इींडक््स II ची मोठया प्रमाणात िररोि मागणी होत असत्. त्यामु ् 
अमभल्खाींच्या पपल्ात्नुसार पक्षकाराींना तात्का  ि्ण्यात य्तात. 
(४) सन १९८५-२००२ या कालावाीत छापील व र्ो्ो या पध्ितीन् िस्त नोंिणीस स्स्वकारल्ल् 
ेह्त. त्यातील नोंिणी पूणा झाल्या र्ो्ो पध्ितीखालील िस्ताींच् स्कॅन क्ल्ल् ेह्त. मात्र 
छापील पध्ितीखालील नोंिणी पूणा झाल्ल् िस्त स्कॅन झाल्ल् नाहीत, अस् िस्त स्कॅन 
करण्यासाी  ननवविा मागवून ननवड झाल्या पात्र सींस्थ्कडून ह् काम करुन  ्ण्याची ननवड 
प्रयिया सुरु करण्यात ेल्ली ेह्. नोंिणी पूणा झाल्या छापील िस्ताींच् स्कॅननींग करुन 
त्याचा सॉफ्् डा्ा एकत्रत्रतपण् या ववभागाच्या www.igrmaharashtra.gov.in या 
सींक्तस्थ ावर ई-सचा या सिराखाली िनत्स ीोाासाी  पपल्ा करुन ि्ण्याच ् सींकस्पत 
ेह्. त् याद्वार् गरि्नुसार त्याींच्या नकला डापनलोड करुन  ्ण्याची सुववाा सुध्िा पपल्ा 
करुन ि्ण्यात य्ईल. 
(५) प्रन पद्भ ावत नाही. 

___________ 
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िोल्हहापूर जिल्ह्यामध्ये ऑनलाईन प्रणालीच्या त्र टी द र होईपयात हस्तसलणखत  
सातबारा वापरण्यास परवानगी देण्याबाबत 

  

(२७)  ६७७९६ (१६-१२-२०१६).   श्री.चांद्रदीप नरिे (िरवीर) :   सन्माननीय महसलू मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) कोहापूर स्िहयामध्य् ६ लाख ३१ हिार िमीनाारक खात्िाराींची सींख्या असनू 
स्ि्यामध्य् ४५३ तलाीयाींकडून प्रत्यक्ष गाववार महसूलाच् काम क्ल् िात,् ह् खर् ेह् काय, 

(२) असयास, सन २०११ मध्य् कोहापूर महसूल ववभागान ् ऑनलाईन सात बारा व िस्त 
नोंिीकरीता स्वतींत्र सॉफ््व्अर तयार क्ल् होत,् ह् ही खर् ेह् काय, 
(३) असयास, सिर सॉफ््वअ्र यींत्रणा व्यवस्स्थत चालत नसयान् ऑनलाईन हक्क 
सोडपत्राचा तपमील तयार होत नाही त्यामु ् सातबारावर कुपनमलका, ववहीरी नोंिी करताना 
गोंा  ननमााण होत ेह्, ह् ही खर् ेह् काय, 
(४) असयास, ऑनलाईन प्रणालीच्या त्रु्ी िरू होईपयतं हस्तमलणखत सात बारा काढण्यास व 
वापरण्यास परवानगी ि्ण्याबाबत ीासनान् कोणती कायावाही क्ली वा करण्यात य्त ेह्, 
(५) नसयास, ववलींबाची कारण् काय ेह्त ?    
  
श्री. चांद्रिाांत पाटील (१२-०६-२०१७) :(१), (२), (३), (४) व (५) कोहापूर स्ि्यात एकूण 
९,८७,१२८ खात्िार असून स्ि्यात एकूण ४४८ तलाठयाींकडून सिर महसलूाच ्काम क्ल् िात 
ेह्. 
     सन २०११ मध्य् कोहापूर स्ि्यातील सवा १२ तालुक्याींमध्य् एका यींत्रण्न ् ववकसीत 
क्ल्या ेज्ञावलीमाून गा.न.नीं.७/१२ ची नोंि सॉफ््वअ्रमध्य् ऑर्लाईन क्ली िात होती व 
र््रर्ाराच्या नोंिी हस्तमलणखत क्या िात होत्या.  तस्च र््रर्ाराच ् अद्यावतीकरण स्तू 
कें द्रामार्ा त क्ल् िावून गा.न.नीं.७/१२ ला सिर र््रर्ाराचा अींमल  ्तला िात होता.  
     अधिकाकार अमभल्खातील र््रर्ार मींिूर करण्याच्या कायापध्ितीच् पूणात: सींगणकीकरण 
करुन “ई-र््रर्ार” प्रणालीतून ऑनलाईन म्यु््ीन कायािम सींपूणा राज्यात सुरु करण्याचा 
ननणाय ीासनान ् दि.२३.०१.२०१३ रोिी  ्तला ेह्.  त्यानुसार सींपुणा राज्यात सींगणकीकृत 
गा.न.नीं.७/१२ पतारा ि्ण्यासाी  व  ‘ई-र््रर्ार’ नोंिी  ्ण्यासाी  राषरीय सूचना ववज्ञान कें द्र, 
पुण् याींच्याकडून स्वतींत्र ेज्ञावली ववकसीत करण्यात ेली असनू सिर ेज्ञावलीचा वापर 
कोहापूर स्ि्यात सुरू ेह्.  या ेज्ञावलीद्वार् गा.न.नीं.७/१२ च् सींगणकीकरण व 
ऑनलाईन र््रर्ार  ्ण्याची कायावाही सुरू असून ज्या िस्त प्रकारचा तपीील ई-र््रर्ार 
ेज्ञावलीमध्य् स्वयींचलीतररत्या तयार होत नाही (पिा.हक्कसोडपत्र) त्या िस्ताच्या सूची-२ 
वरून तलाी   अनोंिणीकृत पध्ितीन् ऑनलाईन र््रर्ार  ्त ेह्त. 
     तस्च सींगणकीकृत गा.न.नीं. ७/१२ ववतरीत करण्यात काही दीकाणी य्त असल्या 
अडचणी ववचारात  ्ता, “एडी् मोड्यूल” च्या माध्यमातनू सींगणकीकृत गा.न.नीं. ७/१२ मध्य् 
ेवयक त्या िरुुस्त्या होईपयतं तसच्, ि्थ् ताींत्रत्रक कारणाींस्तव “ई-र््रर्ार” प्रणालीतून 
सींगणकीकृत गा.न.नीं. ७/१२ च्या पताऱयाींच ्वप्री्ं  ेऊ् काढून अिािाराींस ववतरीत करण् ीक्य 
होत नसल् त्थ,् एक ववी्ष बाब म्हणून, क्व  ी्तकरी खाति्ाराींना किा व अन्य ी्ती 
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ववषयक प्रयोिनाकरीता तस्च थ्् ीासनासोबत िममन वविी व्यवहार करण्याच्या 
प्रयोिनाकरीता हस्तमलणखत गा.न.नीं. ७/१२ पतार् ववतरीत करण्यास दि.३०.०४.२०१७ पयतं 
मुभा ि्ण्यात ेली ेह्.   
     “ई-र््रर्ार” प्रणाली राबववण्यासींिभाातील सवा अडचणीींवर मात करुन तीच्या प्रभावी 
अींमलबिावणी करीता ीासन प्रयत्नमील ेह्. 

___________ 
  

ततरोडा (जि.गोंहदया) येथील तहसील िायाालयाची इमारत िीणा अवस्थेत असल्हयाबाबत 
  

(२८)  ६९५७१ (१६-१२-२०१६).   श्री.वविय रहाांगडाले (ततरोडा) :   सन्माननीय महसूल मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) नतरोडा (स्ि.गोंदिया) य्थील तहसील कायाालयाच्या इमारतीची अत्यींत िीणा अवस्था झाली 
असयान ्इमारत कोस ून अप ात होण्याचा ाोका ननमााण झाला ेह्, ह् खर् ेह् काय, 

(२) असयास, तहसील कायाालय ह् तालुक्यातील महत्वाच ्कायाालय असयान् नागररकाींच्या 
सुववा् कररता िीणा झाल्या इमारतीच्या बिली प्रीासकीय इमारत ीासनामार्ा त बाींाण्यात 
य्णार ेह् काय, 
(३) असयास, सिर इमारती ाोकािायक झाली असयान् नवीन इमारत बाींाण्यासाी  
स्थाननक लोकप्रतीननधिकाींनी दिनाींक २२ र््ब्रुवारी, २०१६ रोिीच्या पत्रान्वय् मा. महसलू मींत्री 
याींच्कड ्मागणी क्ली ेह्, ह् ही खर् ेह् काय, 
(४) असयास, याप्रकरणी ीासनान् चौकीी क्ली ेह् काय, 
(५) असयास, चौकीीच्या अनुषींगान् िीणा झाल्ली तहसील कायाालयाच्या इमारतीची िरुुस्ती 
करण्याबाबत व नवीन प्रीासकीय इमारत बााण्याबाबत ीासनान ्कोणती कायावाही क्ली वा 
करण्यात य्त ेह्, 
(६) नसयास, ववलींबाची कारण् काय ेह्त ? 
  
श्री. चांद्रिाांत पाटील (१५-०६-२०१७) :(१) नतरोडा स्िहा गोंदिया य्थील तहसील कायाालयाची 
इमारत सन १९८२-८३ मध्य् बाींाण्यात ेली ेह्. सिर इमारतीला काही दीकाणी भ्गा 
पडल्या ेह्त. 
(२) तहसील कायाालय व पप ववभागीय अधिकाकारी (रािस्व) याींच्या नवीन प्रीासकीय 
इमारतीच्या बाींाकामाच ् प्राथममक अींिािपत्रक कायाकारी अमभयींता, सावािननक बाींाकाम 
ववभाग, गोंदिया याींचक्डून स्िहाधिकाकारी कायाालयाकड ्प्राप्त झाल् ेह्. 
(३) होय, ह् खर् ेह्. 
(४), (५) व (६) नतरोडा य्थ् नवीन प्रीासकीय इमारत बाींाकामाच्या प्राथममक अींिािपत्रकावर 
स्िहाधिकाकारी, गोंदिया याींच्या कायाालयात कायावाही सुरु ेह्. 
  

___________ 
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उदगीर (ता.उदगीर, जि.लातूर) येथील सावाितनि बाांधिाम ववभागाच्या  
िायाालयाची नवीन इमारत बाधण्याबाबत 

  

(२९)  ७१६६४ (१६-१२-२०१६).   श्री.स धािर भालेराव (उदगीर) :   सन्माननीय सावाितनि 
बाांधिाम (सावाितनि उपिम वगळून) मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) पिगीर (ता.पिगीर,स्ि.लातूर) य्थील सावािननक बाींाकाम ववभागाची स्वतींत्र इमारत नसनू 
त् तात्पुरत्या स्वरुपात लातूर य्थ् कायाान्वयीत करण्यात ेल् ेह् या कायाालयात ववववा 
साई सुववाा पपल्ा होत नसयामु ् व सिर इमारत खािगी भाड ् तत्वावरील िाग्त 
असयाम ्ु प्रीासनाची व नागररकाींची गैरसोय होत असयामु ् सावािननक बाींाकाम 
ववभागाच्या स्वतींत्र इमारतीसाी  ननाी पपल्ा करुन ि्ण्यासाी  सन २०१६ मध्य् स्थाननक 
लोकप्रनतननाीींनी ीासनाच्या ननिीानास ेणून दिल् ेह्, ह् खर् ेह् काय. 

(२) असयास, राज्य ीासनान् पिगीर य्थील सावािननक बाींाकाम ववभागाची स्वतींत्र इमारत 
बाींाण्यासाी  १० को्ी रुपयाचा ननाी मींिूर क्ला ेह्, ह् ही खर् ेह् काय, 
(३) तस्च, नवीन ि को् (स्ि.लातूर) तालुक्यात मागील १५ वषाा पूवी मींिूर झाल्या 
सावािननक बाींाकाम ववभागाच ्ीासकीय ववश्राम गहृ अद्याप बाींाण्यात ेल्ल् नाही, ह् ही 
खर् ेह् काय, 
(४) असयास, सावािननक बाींाकाम ववभागाची पिगीर य्थ् इमारत व ीासकीय ववश्राम गहृ 
बाींाण्यासाी  ीासनान ्कोणती कायावाही क्ली वा करण्यात य्त ेह्, 
(५) नसयास, ववलींबाची कारण् काय ेह्त ? 
  
श्री. चांद्रिाांत पाटील (१३-०६-२०१७) :(१) ह् खर् ेह्. 
(२) ह् खर् नाही. 
(३) ह् खर् नाही. सावािननक बाींाकाम खात्याच ्ववश्रामगहृाच ्काम मींिूर नाही. 
(४) सावािननक बाींाकाम ववभागाची इमारत पिगीर य्थ् बाींाण्बाबत माननीय ेमिार 
महोियाींची मागणी होती. तथावप, दि.१७/०५/२०१६ रोिीच्या ीासन ननणायानुसार सावािननक 
बाींाकाम ववभागाच् मुख्यालय लातूर य्थ् कायाास्न्वत झाल्ल् ेह्. दि.१८/०९/२००२ रोिीच्या 
मींत्रत्रमींड ाच्या बैीकीतील चचते नवीन ववश्रामगह्ृ बाींाण्यात य्ऊ नय् अीाप्रकारच्या झाल्या 
ननणायानुसार, नवीन ि को् य्थील ीासकीय ववश्रामगहृाच् बाींाकाम अद्याप हाती  ्ण्यात 
ेल् नाही. 
(५) प्रन पद्भ ावत नाही. 

___________ 
  

येवला व तनफाड (जि.नासशि) ताल क्यातील तलाठी व मांडळ अधधिारी  
िायाालये व तनवासस्थाने बाांधण्याबाबत 

  

(३०)  ७१९२६ (१६-१२-२०१६).   श्री.नगन भ िबळ (येवला) :   सन्माननीय महसूल मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 



वव.स. ३१५ (25) 

(१) य्वला (स्ि.नामीक) तालुक्यातील ३० गावाींमध्य् तस्च ननर्ाड (स्ि.नामीक) तालुक्यातील 
१९ गावाींमध्य् तलाी  व मींड  अधिकाकारी कायाालय् व ननवासस्थान ्बाींाण्याच्या अींिािपत्रकाींना 
प्रीासकीय मान्यता मम ण्यासाी  दिनाींक २८ माचा, २०१६ व दिनाींक ८ ऑगस््, २०१६ रोिी 
ववभागीय ेयुक्त नामीक याींनी ीासनाकड ्प्रस्ताव सािर क्ल्ला ेह्, ह् खर् ेह् काय, 

(२) असयास, प्रन भाग (१) माील कायाालय्-ननवासस्थान् बाींाण्याकररता ेवयक ननाी व 
प्रीासकीय मान्यता मम ण्याबाबत स्थाननक लोकप्रनतननाीींनी दिनाींक २४ ऑगस््, २०१६ रोिी 
वा त्यासुमारास ीासनाकड ्मागणी क्ल्ली ेह्, ह् ही खर् ेह् काय, 
(३) असयास, प्रन भाग (१) व (२) बाबत ीासनामार्ा त चौकीी करण्यात ेली ेह् काय, 
(४) असयास, चौकीीच्या अनुषींगान् ीासनान् कोणती कायावाही क्ली वा करण्यात य्त ेह्, 
(५) नसयास ववलींबाची कारण् काय ेह्त ? 
  
श्री. चांद्रिाांत पाटील (१५-०६-२०१७) :(१) व (२) होय खर् ेह्. 
(३), (४) व (५) य्वला तालुका स्ि.नामीक माील ३० गावाींमध्य् तस्च ननर्ाड तालुका 
स्ि.नामीक यामाील १९ गावाींमध्य् तलाी  व मींड  अधिकाकारी कायाालय्-एवीं-ननवासस्थान ्
बाींाण्यासाी  प्रीासकीय मान्यता ि्ण्याच्या ववभागीय ेयुक्त, नामीक याींच्याकडून प्राप्त 
झाल्या प्रस्तावाची छाननी करण्यात ेली ेह्. याबाबत काही मुद्याींची मादहती ववभागीय 
ेयुक्त नामीक ववभाग, नामीक याींच्या कायाालयाकडून मागववण्यात ेली ेह्. 

___________ 
  

नाांदेड शासि य आय वेहदि महाववद्यालयातील पदव्य त्तर ववद्यार्थयासंाठी  
बाांधण्यात आलेल्हया वस्तीगहृाच्या इमारतीला तड ेगेल्हयाबाबत 

  

(३१)  ७२१५८ (१६-१२-२०१६).   डॉ.त षार राठोड (म खेड) :   सन्माननीय सावाितनि बाांधिाम 
(सावाितनि उपिम वगळून) मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) नाींि्ड ीासकीय ेयुवेदिक महाववद्यालयातील पिव्युत्तर ववद्यार्थयासंाी  बाींाण्यात 
ेल्या वस्तीगहृ इमारतीला तड ् िाऊन एका वषाात या इमारतीस ग ती लागयाच ् माह् 
िून, २०१६ मध्य् ननिीानास ेल् ेह्, ह् खर् ेह् काय, 
(२) असयास, िोन को्ी रुपय् खचा करुन पभारण्यात ेल्या या इमारतीच ्काम कीं त्रा्िार 
व अमभयींत्याद्वार् ननकृष् ििााच ्झाल् ेह्, ह् ही खर् ेह् काय, 
(३) असयास, पक्त प्रकरणी चौकीी करण्यात ेली ेह् काय, 
(४) असयास, चौकीीनुसार सिरहू ननकृष् काम करणाऱया कीं त्रा्िार व अमभयींत्यावर 
ीासनान् कोणती कारवाई क्ली वा करण्यात य्त ेह्,  
(५) नसयास, ववलींबाची कारण् काय ेह्त ? 
  
श्री. चांद्रिाांत पाटील (१४-०६-२०१७) :(१) अींीत: खर् ेह्. ननाी अभावी ग तीप्रनतबींाक 
पपाययोिन्च् काम करण् ीक्य न झायान् काही दीकाणी छतामाून पाण्याची ग ती झाली 
होती. 
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(२) ह् खर् नाही. 
(३) सिर कामास ननाी पपल्ा झायानींतर छतावरील ग ती प्रनतबींाक पपाययोिना 
करण्यात ेली असनू ग ती पूणापण् बींि ेह्. 
(४) व (५) प्रन पद्भ ावत नाही. 

___________ 
 

नागपूर-म ांबई समधृ्दी महामागाालगतच्या शेिडो हेक्टर िसमनीची अवैध खरेदी 
  

(३२)  ७४१८९ (१२-०४-२०१७).   श्री.सरदार ताराससांह (म ल ांड), श्री.राधािृष्ट् ण ववख-ेपाटील 
(सशडी), श्री.वविय वडटे्टीवार (ब्रम्हपूरी), श्री.स तनल िेदार (सावनेर), श्री.अमर िाळे (आवी), 
श्री.असमत ववलासराव देशम ख (लातूर शहर), श्री.असमन पटेल (म ांबादेवी), श्री.राह ल बोंदे्र 
(धचखली) :   सन्माननीय महसूल मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) नागपूर-मुींबई समधृ्िी महामागाालगतची ीक्डो ह्क््र िममन राज्याच् मािी मुख्य सधिकचव 
अरुण बोंगीरवार व त्याींचा मलुगा पीयुष, ि्.पी.डाींग् व त्याींचा मुलगा नरेंद्र, ीाण्याच ्
प्राींताधिकाकारी सुिाम परि्ीी याींचा भाऊ सुभाष, ीाण्याच् अनतररक्त ेयुक्त मममलींि चव्हाण 
याींचा भाऊ सुननल चव्हाण, तत्कामलन अनतररक्त स्िहाधिकाकारी कैलास िााव याींचा भाऊ 
सुभाष इ. अनक् ेिी-मािी अधिकाकाऱयाींनी त्याींच्या व त्याींच्या नात्वाईकाींच्या नाव ् पिाचा 
गैरवापर करून खर्िी करुन ी्तकऱयाींची र्सवणूक क्ली असयाच् दिनाींक १६ डडसेंबर, २०१६ 
रोिी वा त्या सुमारास ननिीानास ेल् ेह्, ह् खर् ेह् काय, 
(२) असयास, पक्त प्रकरणाची  ल्खी तिार श्री.बबन हरण,् समन्वयक ी्तकरी सीं षा 
सममती याींनी यापूवीच ीासनाकड ्क्याच्ही ननिीानास ेल् ेह्, ह् ही खर् ेह् काय, 
(३) असयास, पक्त तिारीच्या अनुषींगान ् काही ववाानसभा सिस्याींनी ववववा दीकाणच्या 
िममनीच् ७/१२ ववधिकामींड ाच्या सभागहृात माींडून ज्याींनी िममनी  ्तया त्याींच्ववरुध्ि कारवाई 
करण्याची मागणी क्याच्ही ननिीानास ेल् ेह्, ह् ही खर् ेह् काय, 
(४) असयास, पक्त प्रकरणी चौकीी करण्यात ेली ेह् काय, 
(५) असयास, चौकीीत काय ननषपन्न झाल् व त्यानुसार नागपूर मुींबई समधृ्िी 
महामागाालगतच्या िमीनी खर्िी करणाऱयावर ीासनान् कोणती कारवाई क्ली वा करण्यात 
य्त ेह्, 
(६) नसयास, ववलींबाची कारण् काय ेह्त ? 
  
श्री. चांद्रिाांत पाटील (१४-०६-२०१७) :(१), (२), (३), (४),(५) व (६) याबाबत माह् डडसेंबर, २०१६ 
मध्य् काही वतामानपत्रात बातम्या प्रमसध्ि झाल्या होत्या. तसच् सन २०१६ च्या दहवा ी 
अधिकाव्ीनात दि.१५ डडसेंबर, २०१६ रोिी ववाानसभ्त सन्मानननय सिस्याींनी महाराषर 
ववाानसभा ननयम ९७ अन्वय् स्थगन प्रस्तावाची सूचना माींडली होती. सिर स्थगन 
प्रस्तावाच्या सूचन्त सन्मानननय सिस्याींनी माींडल्या मुद्याच्या अनुषींगान ् चौकीी क्ली 
िाईल अस ् ेवासन मा.मुख्यमींत्री महोियाींनी सभागहृास दिल् ेह्. सिर ेवासनाच्या 
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अनुषींगान,् तस्च माह् डडसेंबर, २०१६ मध्य् या सींिभाात ववववा वतामानपत्रातील बातम्यात 
पपस्स्थत क्ल्या बाबीींची ीहाननीा करुन वस्तुननषी अहवाल सािर करण्यास सवा सींबींधिकात 
ववभागीय ेयुक्ताींना ीासनान ् क ववल् असून सिर अहवाल प्राप्त झायानींतर पधिकचत 
कायावाही करण्याच ्सींकस्पत ेह्. 

___________ 
 

ससांध द गा जिल्ह्यातील बाांदा-आरोसबाग, शेले-बाांदा या गावाांतील पूल बाांधण्याबाबत 
  

(३३)  ७४३४९ (१२-०४-२०१७).   श्रीमती तपृ्ती सावांत (वाांदे्र पूवा), श्री.तनतेश राणे 
(िणिवली) :   सन्माननीय सावाितनि बाांधिाम (सावाितनि उपिम वगळून) मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) मसींाुिगुा स्ि्यातील बाींिा-ेरोसबाग, ी्ले-बाींिा या गावाींतील ग्रामस्थाींना 
ि णव णासाी  ेवयक असल्या पूलास नाबाडा-२१ माून मींिूरी मम ाली ेह्, ह् खर् 
ेह् काय, 

(२) असयास, सिर  पुलाच्या अींिािपत्रकास प्रीासकीय व ताींत्रत्रक मींिूरी ि्ण्यात ेली ेह्, 
ह् ही खर् ेह् काय, 
(३) असयास, सिर पूलासाी  यकती ननाीची तरतूि करण्यात ेली ेह् व यकती कालावाीत 
सिर पुलाच ्बाींाकाम पूणा करण्यात य्णार ेह्,  
(४) असयास, पक्त प्रकरणी म्रर्ाईम बोडाान ् दिल्या बाबीींची पुताता झाली 
नसयास ववलींबाची कारण् काय ेह्त ?  
  
श्री. चांद्रिाांत पाटील (०१-०६-२०१७) :(१) होय, ह् खर् ेह्. 
(२) होय, ह् खर् ेह् 
(३) प्रनाींयकत पूलासाी  सन २०१७-१८ या ेधिकथाक वषााकरीता रु.२७६.०९ लक्ष इतक्या ननाीची 
तरतूि करण्यात ेली ेह्. सिर काम ननवविास्तरावर  ेह्. 
(४) म्री्ाईम बोडाान् दिल्या बाबीींची पूताता पूलाचा रचना ेराखडा तयार करताना करण्यात 
ेली ेह्. 

___________ 
  

अधीिि असभयांता, सावाितनि बाांधिाम ववभाग, उस्मानाबाद  
याांच्या ववरुद्ध िारवाई िरण्याबाबत 

  

(३४)  ७४६३४ (१२-०४-२०१७).   श्री.सरदार ताराससांह (म ल ांड) :   सन्माननीय सावाितनि 
बाांधिाम (सावाितनि उपिम वगळून) मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :-  

(१) लातूर स्िहयातील नागररकाींच्या ववववा तिारीनुसार मा.मींत्री, कौीयववकास, 
पद्योिकता व कामगार याींनी मा.मखु्यमींत्री याींचक्ड ् श्री.श्रीननवास कातकड,् अाीक्षक 
अमभयींता, सावािननक बाींाकाम ववभाग, पस्मानाबाि याींनी कायाालयीन कामकािात मोीया 
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प्रमाणात ेधिकथाक व प्रीासकीय गैरव्यवहार करुन ीासकीय अधिकाकाराचा गैरवापर क्याबाबत 
कारवाई करण्याची पत्राद्वार् मागणी क्याच ् दिनाींक २० िानव्ारी, २०१७ रोिी वा त्या 
सुमारास ननिीानास ेल्, ह् खर् ेह् काय, 
(२) असयास, मा.मींत्री महोियाींनी श्री.श्रीननवास कातकड,् अाीक्षक अमभयींता, सा.बाीं.ववभाग, 
पस्मानाबाि याींच्या ेधिकथाक व प्रीासकीय गैरकारभार व ीासकीय अधिकाकाराचा गैरवापर 
याबाबत क्ल्या नम्क्या तिारी कोणत्या ेह्त, 
(३) असयास,  पक्त सवा तिारीींची ीासनान् चौकीी क्ली ेह् काय, 
(४) असयास, चौकीीच ् ननषकषा काय ेह्त व त्यानुसार सींबींधिकाता ववरुद्ध ीासनान ्
कोणती कारवाई क्ली वा करण्यात य्त ेह्, 
(५) नसयास, ववलींबाची कारण् काय ेह्त ?  
 

श्री. चांद्रिाांत पाटील (०१-०६-२०१७) :(१) अीा ेीयाची तिार ीासनास प्राप्त झाली ेह्.  
(२) प्राप्त तिारीतील मुद््द प्रामुख्यान् खालीलप्रमाण् ेह्त :- 
     अ) सन २०१५-१६ व २०१६-१७ मध्य् वररषी कायाालयाच्या अधिकाकारात असल्या 
अींिािपत्रकाच्या यकीं मती कमी करुन (िव पास ३० त् ४०%) स्वत:च्या अधिकाकारात ताींत्रत्रक 
मान्यता ि्ण,् तस्च ी्क्िाराींीी सींगनमत करुन त्याच कामावर ेवयकता नसताींना 
प्रीासकीय मान्यता ेवाकाच्या बाह्र िाऊन स्वत:ची ननररक्षण द्पणी ननगाममत करण्,  
     ब) लातूर य्थील सी. ेर. एर्. अींतगात मींिूर लातूर-बाीी रस्त्याींच् काम व बीड 
स्ि्यातील काही कामाींसाी  वारींवार र््र ननवविा काढून, मिीतया कीं त्रा्िाराच्या 
कागिपत्राप्रमाण् अथा लावण् व ननवविा ननयमावली डावलून मिीतील कीं त्रा्िारास काम बहाल 
करण्, 
     क) लातूर स्ि्यातील  रणी निीवरील मोठया पुलाींच्या बाींाकामाची ननवविा सन 
२०१२-१३ मध्य् स्वीकृत होऊन, ी्क्िारान ् ननवविा ीथीच् पालन करुनही ी्क्िारास कायाारींभ 
ेि्ी स्वत:च्या लाभासाी  न दियान् ेितागायत काम सुरु झाल्ल् नसण्, यामू ् सिरील 
कामाींच्या यकीं मतीत वाढ होण्,  
     ड) ीासनाकडून सींगणक प्रणालीव्िार् ननाी ववतररत होऊन ि्खील स्वत:च्या ेधिकथाक 
लाभासाी  ी्क्िारास बोलावून ्प्प्या्प्प्यान् ननाी स्वत:च्या सोईनुसार ववतरीत करण्. 
(३) अधिकाक्षक अमभयींता, िक्षता व गुण ननयींत्रण मींड , पुण् याींच्मार्ा त सिर तिारीची सखोल 
चौकीी करण्यात य्त ेह्. 
(४) अधिकाक्षक अमभयींता, िक्षता व गुण ननयींत्रण मींड , पुण् याींच्याकडून चौकीी अहवाल प्राप्त 
झाल्नींतर त्यातील ननषकषाानुसार ेवयकत्प्रमाण ्मीस्तभींगववषयक पुढील कायावाही करण्यात 
य्ईल. 
(५) प्रन पद्भ ावत नाही. 

___________ 
 

िोल्हहापूर जिल्ह्यातील भूमी असभलेख ववभागातील ररक्त पदाांबाबत 
 

(३५)  ७४७८८ (१२-०४-२०१७).   श्री.रािेश िीरसागर (िोल्हहापरू उत्तर) :   सन्माननीय 
महसूल मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :-  
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(१) कोहापूर स्ि्यातील भमूी अमभल्ख ववभागातील चौिा कायाालयाींसाी  क्व  ेी 
पपअधिकाक्षक कायारत ेह्, ह् खर् ेह् काय, 
(२) असयास, पपअधिकाक्षक नसयामु ् अन्य तालुक्याींच्या कायाालयातील कामकाि अत्यींत 
धिकाम्या गतीन् चाल ू ेह् त्याम ्ु तथ्ील नागररकाींची प्रॉप्ी काडाासह अनक् काम् रखडली 
असयाच ् माह् डडसेंबर, २०१६ मध्य् वा त्यािरम्यान ननिीानास ेल् ेह्, ह् ही खर् ेह् 
काय, 
(३) असयास, सिर कायाालयातील ररक्त िागा तातडीन ् भरण्यासींिभाात ीासनान ् कोणती 
कायावाही क्ली वा करण्यात य्त ेह्, 
(४) नसयास, ववलींबाची कारण् काय ेह्त ? 
  
श्री. चांद्रिाांत पाटील (१५-०६-२०१७) :(१) व (२) कोहापूर स्ि्यात पप अधिकाक्षक भूमी 
अमभल्ख या ग् “ब” सींवगाात १४ पि् मींिूर असून सद्यस्स्थतीत ८ अधिकाकारी कायारत ेह्त. 
ररक्त पि् असल्या तालुक्यातील नागररकाींच्या कामाची अडचण होवू नय् म्हणून सिरचा 
पिभार अन्य तालुक्यातील अधिकाकारी याींच्कड ्अनतररक्त कायाभार म्हणून सोपववण्त ेल्ला 
ेह्.  
(३) व (४) पप अधिकाक्षक भूमम अमभल्ख, ग्-“ब” या सींवगााच्या पिोन्नती कोट्यातील ररक्त 
पिाींवर पिोन्नती मम ण्यास पात्र पम्िवाराींना पिोन्नती ि्ण्याची कायावाही सुरु असनू त्याद्वार् 
पपल्ा होणाऱया पम्िवाराींना ननयुक्त्या ि्ताना याबाबत ननयमानुसार कायावाही करण्यात 
य्ईल.  

___________ 
 

ि न्नर व आांबेगाव (जि.प णे) ताल क्याला िोडणारा पूल बाांधण्याबाबत 
 

(३६)  ७५३८५ (१२-०४-२०१७).   श्री.शरददादा सोनावणे (ि न्नर) :   सन्माननीय सावाितनि 
बाांधिाम (सावाितनि उपिम वगळून) मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) िुन्नर व ेींब्गाव (स्ि.पुण्) तालुक्याला िोडणाऱया मीना निीवर मौि् खोडि, ेवी, 
वपींप गाव-वणीम ा, मीरोली खुद्र त् मीरोली बुद्रकु ति््वाडी य्थ् पूल बाींाण् व धिकचींचोली-पारूीं ड-्
का््ड-्य्ण्र् मागे इींग ून रस्त्याींच ् डाींबरीकरण करण् तसच् काव  वपींपरी-ननमगाव सावा 
कारखानामागे य्डगाव-िुन्नर रस्त्याींच् डाींबरीकरण करण् इत्यािी मागण्याच ् ननव्िन स्थाननक 
लोकप्रनतननाीींनी दिनाींक १८ म,् २०१६ रोिी मा.मुख्यमींत्री याींच्याकड ् दिल् ेह्, ह् खर् ेह् 
काय, 

(२) असयास, सिरहू ननव्िनाच्या अनुषींगान् ीासनान् कोणती कायावाही क्ली ेह् वा 
करण्यात य्त ेह्,  
(३) नसयास, ववलींबाची कारण् काय ेह्त ? 
 
श्री. चांद्रिाांत पाटील (१३-०६-२०१७) :(१) होय, ह् खर् ेह्. 
(२) (i) िुन्नर ेींब्गाव तालुक्याला िोडणाऱया मीना निीवरील मौि ् खोडि य्थ ् पुलाच्या 
बाींाकामास नाबाडा -२२ अींतगात मींिूरी प्राप्त झाली असून सिर कामासाी च ्अींिािपत्रक सािर 
करण्यात य्ईल 
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(ii) मौि् ेवी वपींप गाव वाणीम ा, मीरोली खुिा त् मीरोली बु.त्ि्वाडी य्थ ्पुल 
बाींाण् या पुलाींची काम् अथासींकपात ननाी, ननकष व अग्रिम यास अाीन राहून प्रस्ताववत 
करण्याचा प्रयत्न राहील. 

 
(iii) धिकचींचोली पारुीं ड ् का््ड ् य्ण्र् मागा इींग ून रस्त्याच् डाींबरीकरण करण् या 

लाींबीतील मौि् इींग ून त ् ब्लसर यकमी १५/०० त ् २३/९०० रस्त्याच ् डाींबरीकरणाच ् काम 
अथासींकप माह् िुल,ै २०१६ अींतगात मींिूर अूसन सियस्स्थतीत ह् काम ननवविा स्तरावर ेह्. 

(iv) काव  वपींपरी ननमगाव सावा या कामास प्रीासकीय मान्यता असनू सिरच् 
काम अींिािपत्रकीय स्तरावर ेह्. 
(३) प्रन पद्भ ावत नाही.  

___________ 
  

आांधळगाव मोहाडी बायपास रस्ता बाांधिामािररता तनधी उपलध िरून देण्याबाबत 
  

(३७)  ७५४४२ (१२-०४-२०१७).   श्री.चरण वाघमारे (त मसर) :   सन्माननीय सावाितनि 
बाांधिाम (सावाितनि उपिम वगळून) मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :-  

(१) नवननममात मोहाडी नगरपींचायतीच्या (ता.मोहाडी, स्ि.भींडारा) मुख्य वस्तीमाून भींडारा 
राम््क राज्यमागा िात असून नगरपींचायतीची वाढती लोकसींख्या व वाहनामु ् सिर मागाावर 
न्हमीच वाहतुकीची कोंडी व अप ात होतात, ह् खर् ेह् काय, 
(२) असयास, सिर मागााला पयाायी ीरणाऱया मोहाडी ेींा गाव व ण मागाासाी  ननाी 
मींिूर होण्बाबत स्थाननक लोकप्रनतननाीींनी मा.मींत्री, सावािननक बाींाकाम याींच्याकड ्
दिनाींक ०३ र््ब्रुवारी, २०१६ रोिी वा त्यासुमारास मागणी क्ली ेह्, ह् ही खर् ेह् काय, 
(३) असयास, त्यानुसार सा.बाीं.ववभागान् सिर व ण रस्त्याच्या भूसींपािनाकररता ननाीची 
मागणी ीासनाकड ्माह् ऑक््ोबर, २०१६ मध्य् क्ली ेह्, ह् ही खर् ेह् काय, 
(४) असयास, पक्त व ण रस्त्याकररता ननाी पपल्ा करून ि्ण्याबाबत ीासनान ्कोणती 
कायावाही क्ली वा करण्यात य्त ेह्, 
(५) नसयास, ववलींबाची कारण् काय ेह्त ? 
  
श्री. चांद्रिाांत पाटील (०१-०६-२०१७) :(१) व  (२) होय 
(३), (४) व (५) िाींब ेींा गाव मोहाडी रोहा मुींढरी राज्यमागा ि.३६१ या रस्त्याच् साुारणा 
करण्याच् काम Annuity अींतगात मींिूर असून Annuity अींतगात ननवडण्यात ेल्या 
रस्त्याींची सुाारणा करताना ीहर/ गावाभोवती व णमागा प्रस्ताववत न करता पपल्ा िाग्तच 
ROW मध्य् रस्ता साुारण्याच ् काम करण्बाबत दि.३.५.२०१७ च्या ीासन पररपत्रकान्वय् 
सूचना ननगाममत करण्यात ेया ेह्त. 

___________ 
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वातनवड ेसरवणिरवाडी (ता.देवगड, जि.ससांध द गा) येथे धूपप्रततबांधि बांधारा बाांधण्याबाबत 
  

(३८)  ७५९८३ (१२-०४-२०१७).   श्री.तनतेश राणे (िणिवली), श्री.शरददादा सोनावणे (ि न्नर), 
श्री.िालीदास िोळांबिर (वडाळा) :   सन्माननीय सावाितनि बाांधिाम (सावाितनि उपिम 
वगळून) मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) वाननवड ् सरवणकरवाडी (ता.ि्वगड, स्ि.मसींाुिगुा) य्थ ् ाूपप्रनतबींाक बींााऱयाच्या अींिािीत 
रुपय् १ को्ी खचाापैकी सन २०१६-२०१७ च्या अथासींकपात २१ लाख, ७४ हिाराची तरतूि 
क्ल्ली असतानाही  अद्यापपाव्तो सिरहू बींााऱयाच्या कामास सुरूवात करण्यात ेल्ली नाही, 
ह् खर् ेह् काय, 

(२) असयास, सिरहू ाूपप्रनतबींाक बींााऱयाच्या कामास सुरूवात न होण्याची कारण् काय 
ेह्त, 
(३) असयास, सिरहू ाूपप्रनतबींाक बींााऱयाच् काम तातडीन् पूणा करण्याबाबत ीासनान ्
कोणती कायावाही क्ली वा करण्यात य्त ेह्, 
(४) नसयास, ववलींबाची कारण् काय ेह्त ? 
  
श्री. चांद्रिाांत पाटील (०३-०६-२०१७) :(१) होय.     
(२) सिर कामाची ननवविा प्रयिया पूणा झाली असनू पयाावरण ववभागाची परवानगी प्राप्त न 
झायामु ् सिर कामास सुरुवात झाल्ली नाही. 
(३) सिर कामाची ननवविा प्रयिया पूणा करण्यात ेली असून पयाावरण ववभागाची परवानगी 
प्राप्त करण्यासाी  दि.२३.३.२०१७ रोिी प्रस्ताव पयाावरण ववभागास सािर करण्यात ेल्ला 
ेह्.  
(४) प्रन पद्भ ावत नाही. 

___________ 
  

श्रीगोंदा (जि.अहमदनगर) ताल क्यातील रस्त ेराष्ट्रीय महामागा िमाांि ५५ ला िोडण्याबाबत 
  

(३९)  ७६८५७ (१२-०४-२०१७).   श्री.राह ल िगताप (श्रीगोंदा), श्री.अजित पवार (बारामती), 
श्री.ियांत पाटील (इस्लामपूर), श्री.पाांड रांग बरोरा (शहापूर), श्री.राह ल मोटे (पराांडा), श्री.वैभव 
वपचड (अिोले), श्री.सांदीप नाईि (ऐरोली) :   सन्माननीय सावाितनि बाांधिाम (सावाितनि 
उपिम वगळून) मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) राज्य महामागा िमाींक ५५ हा महामागा राषरीय महामागा म्हणून  ोवषत क्ला असून 
श्रीगोंिा (स्ि.अहमिनगर) तालुक्यातील रस्त् महामागााला िोडण्याचा ननणाय ीासनान् माह् 
िान्वारी, २०१७ च्या पदहया सप्ताहात   ्तला ेह्, ह् खर् ेह् काय, 
(२) असयास, पक्त ननणायाच्या अनुषींगान् ीासनान् कोणती कायावाही क्ली वा करण्यात य्त 
ेह्, 
(३) नसयास, ववलींबाची कारण् काय ेह्त ? 
 



वव.स. ३१५ (32) 

श्री. चांद्रिाांत पाटील (०१-०६-२०१७) :(१) व (२) कें द्र ीासनाच्या दि.३.१.२०१७ च्या 
अधिकासूचन्नुसार राज्यमागा-५५ हा रस्ता राषरीय महामागा िमाींक ५४८–ड म्हणून  ोवषत 
करण्यात ेल्ला ेह्. सद्य:स्स्थतीत अस्स्तत्वातील राज्यमागा-५५ या रस्त्याला श्रीगोंिा 
तालुक्यातील अस्स्तत्वातील राज्यमागा ि.६०, ६७, प्रमुख स्िहा मागा ि. ५९, ६२, ६३, ६५, 
इतर स्िहा मागा ि.१३९,१४०,१३७, १३५, १३८ व ग्रामीण मागा ि.६४, ६३, ८३, ३३, १६२, ३४, 
१४२, १३६, २९३, २, १५८, १९०, ९९, १८७, ३२२, ३५, ३१८, १८८ ह् रस्त् िोडल्ल् ेह्त. 
(३) प्रन पद्भ ावत नाही. 

___________ 
  

ततवसा, (जि. अमरावती) येथील शासि य ववश्रामगहृासाठी तनधी मांिूर िरणेबाबत 
  

(४०)  ७७०५२ (१२-०४-२०१७).   अॅड.यशोमती ठािूर (ततवसा), श्री.असमन पटेल (म ांबादेवी) :   
सन्माननीय सावाितनि बाांधिाम (सावाितनि उपिम वगळून) मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
(१) नतवसा (स्ि.अमरावती) य्थील ीासकीय ववश्रामगहृामध्य्  अनतररक्त सु्च् बाींाकाम 
करण्यासाी  व ववश्रामगहृाची साुारणा करण्याकररता रुपय् २.०० को्ी ननाी मींिूर करण्बाबत 
स्थाननक लोकप्रनतननाी याींनी मा.मींत्री, सावािननक बाींाकाम ववभाग याींना दिनाींक ५ नोव्हेंबर, 
२०१५ रोिी वा त्यासुमारास ननव्िन दिल् ेह्, ह् खर् ेह् काय, 

(२)  असयास, पक्त ननव्िनाच्या अनुषींगान ्अद्यापपयतं कोणतीही कायावाही करण्यात ेली 
नाही, ह् ही खर् ेह् काय, 
(३) असयास, पक्त सू्च्या बाींाकामाकररता ननाी पपल्ा करून ि्ण्याबाबत ीासनान ्
कोणती कायावाही क्ली वा करण्यात य्त ेह्, 
(४) नसयास, ववलींबाची कारण् काय ेह्त ? 
  
श्री. चांद्रिाांत पाटील (०५-०६-२०१७) :(१) ह् खर् ेह्. 
(२) सिर कामाच् अींिािपत्रक या ववभागास प्राप्त असून अींिािपत्रकाची छाननी ीासनस्तरावर 
प्रगतीपथात ेह्. 
(३) नतवसा य्थील महत्वाच्या ीासकीय ववश्रामगहृाच्या अनतररक्त सू्च् बाींाकाम व 
ववश्रामगहृाची सुाारणा करण्याकररता मागणी करण्यात ेल्ला ननाी पपल्ात्नुसार 
प्रााान्यिमान ्हाती  ्ण्याच् ननयोिन ेह्. 
(४) प्रन पद्भ ावत नाही. 

___________ 
  

मीरा-भाइंदर पररसरात खाडी किनारी असलेल्हया आगरी आणण िोळी समािाच्या  
वस्तीतील नागररिाांना खोट्या नोटीसा पाठ्ववल्हयाबाबत 

 

(४१)  ७७९६३ (१२-०४-२०१७).   श्रीमती तपृ्ती सावांत (वाांदे्र पूवा) :   सन्माननीय महसलू मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  
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(१) मीरा-भाइंिर पररसरात खाडी यकनारी असल्या ेगरी ेणण को ी समािाच्या वस्ती 
िव ील नतवराींच् िींगल तोडण् व मातीचा भराव ्ाकन् या कारणास्तव ग्रामस्थाींवर महसूल 
ववभागान् कारवाईच्या नो्ीसा दिया ेह्त, ह् खर् ेह् काय, 
(२) असयास, सिर प्रकरणी ग्रामस्थाींनी सिर नो्ीसा खोट्या असून त्याींनी सिर 
नो्ीसाच्या ववरोाात ेींिोलन करण्याचा इीारा महसूल ववभाग व तहमसलिार याींना ल्खी 
ननव्िनाव्िार् दिला ेह्, ह् ही खर् ेह् काय, 
(३) असयास, पक्त वसाहतीतील रदहवायाींवर खोट्या नो्ीसा बिावण्याची कारण् काय 
ेह्त, 
(४) असयास, पक्त प्रकरणी ीासनान् चौकीी करून सिर खोट्या नो्ीसा पाीववणाऱया 
अधिकाकाऱयाींवर कोणती कारवाई क्ली ेह् वा करण्यात य्त ेह्, 
(५) नसयास, ववलींबाची कारण् काय ेह्त ? 
  
श्री. चांद्रिाांत पाटील (१४-०६-२०१७) :(१) होय, ह् खर् ेह्. 
(२), (३), (४) व (५) पक्त नो्ीसीच्या अनुषींगान् ग्रामस्थाींनी ेींिोलनाचा इीारा ननव्िनाद्वार् 
दिला ेह्. तथावप, पक्त वसाहतीतील रदहवायाींना खोट्या नो्ीसा बिावल्या नाहीत. सिर 
नो्ीसा मा.पच्च न्यायालयाच् रर् याधिकचका ि.३२४६/२००४ (रुपाींतरीत िनदहत याधिकचका 
ि.८७/२००६) माील दि.६/१०/२००५ रोिी दिल्या ननणायास अनुसरुन काढण्त ेल्या 
ेह्त. 

___________ 
  

पांढरपूर (जि.सोलापूर) येथे येणाऱ या पालखी महामागाावरील प ल बाांधण्याबाबत 
  

(४२)  ७८२७१ (१२-०४-२०१७).   श्री.बबनराव सशांदे (माढा) :   सन्माननीय सावाितनि 
बाांधिाम (सावाितनि उपिम वगळून) मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :-  

(१) वविभा तस्च मराीवाडा य्थून पींढरपूर य्थ ् य्णाऱ या पालखी मागाावरील सोलापूर 
स्ि्यातील खैराव कुीं भ्ि रस्त्यावरील पुल बाींाण्याच्या कामाचा नाबाडा अींतगात समाव्ी 
करण्याची मागणी स्थाननक लोकप्रनतननाीींनी मा.सावािननक बाींाकाम मींत्री याींच्कड् दिनाींक २८ 
म,् २०१६ रोिी वा त्यासुमारास क्ली ेह्, ह् खर् ेह् काय, 
(२) असयास, सिर पुल नसयामु ् पींढरपूर वारीच्या व् ्स वारकऱयाींना निीपात्रातनू िाव ्
लागत,् ह् ही खर् ेह् काय, 
(३) असयास, पक्त मागणीच्या अनुषींगान ् ीासनान ् कोणती कायावाही क्ली वा करण्यात 
य्त ेह्, 
(४) नसयास, ववलींबाची कारण् काय ेह्त? 
 
श्री. चांद्रिाांत पाटील (१५-०५-२०१७) :(१) व (२) होय  
(३) व (४) ववषयाींयकत पूलाच ् काम नाबाडा मध्य् प्रस्ताववत करण्यात ेल् असून मींिूरी व 
ननाी पपल्ातत्च्या अाीन राहून हाती  ्ण्याच् ननयोिन ेह्. 

___________ 
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िोल्हहापूर जिल्ह्यातील ववववध पलूाांना मोबाईल िां पन्याच्या िेबलचा ववळखा पडल्हयाबाबत 
  

(४३)  ७८५२६ (१२-०४-२०१७).   श्री.रािेश िीरसागर (िोल्हहापूर उत्तर), श्री.सत्यिीत पाटील-
सरुडिर (शाहूवाडी) :   सन्माननीय सावाितनि बाांधिाम (सावाितनि उपिम) मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) कोहापूर स्ि्यातील मीवािी पलूासह ववववा पूलाींना ववववा मोबाईल कीं पन्याच्या 
क्बलचा वव खा पडला असयाच ्माह् ऑगस््, २०१६ मध्य् वा त्यािरम्यान ननिीानास ेल्, 
ह् खर् ेह् काय, 
(२) असयास, पक्त कीं पन्याींच्या क्बलच्या वव ख्यामु ् अप ात होण्याचा ाोका ननमााण 
झाला असून याकड ् सावािननक बाींाकाम ववभाग ेणण राषरीय महामागा प्राधिकाकरणाच्या 
अधिकाकाऱयाींच ्िलुाक्ष झाल् ेह्, ह् ही खर् ेह् काय, 
(३) असयास, पक्त प्रकरणी सिर पुलाींची  ीासनान ्पाहणी क्ली ेह् काय, 
(४) असयास, पाहणीत  काय ेढ ून ेल् व पाहणीनसुार सिर पुलाींवरून क्बलचा वव खा 
ह्ववण्याबाबत ीासनान् कोणती कायावाही क्ली वा करण्यात य्त ेह्, 
(५) नसयास, ववलींबाची कारण् काय ेह्त ? 
 
श्री. एिनाथ सशांदे (०१-०६-२०१७) :(१) ह् खर् नाही. 

काही पुलाींच्या बाबतीत पुलाींच्या कबा वरून/बािून् ओ.एर्.सी. क्बल ्ाकण्यात 
ेल्ली ेह्. परींतु त्यामु ् पुलाला क्बलचा वव खा पडल्ला नाही. यास्तव वाहतुकीस ाोका 
यकीं वा अप ात होण्याचा सींभव नाही. 
(२) ह् खर् नाही. 
(३) प्रन पद्भ ावत नाही. 
(४) प्रन पद्भ ावत नाही. 
(५) प्रन पद्भ ावत नाही. 

___________ 
  

चांदगड शहराला (जि.िोल्हहापूर) बा्यवळण रस्ता बाांधण्याबाबत 
  

(४४)  ७८६८३ (१२-०४-२०१७).  श्रीमती सांध् यादेवी देसाई-ि पेिर (चांदगड) :  सन्माननीय 
सावाितनि बाांधिाम (सावाितनि उपिम वगळून) मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील    
काय :-  

(१) चींिगड (स्ि.कोहापूर) ीहराला बा्यव ण (बायपास) रस्ता बाींाण्याची बाब ीासनाच्या 
ववचारााीन ेह्, ह् खर् ेह् काय, 
(२) असयास, कोहापूर स्िहयातील ेिरा-महागाव रस्त्याच् रुीं िीकरण करण्याची 
बाबही ीासनाच्या ववचारााीन ेह्, ह् ही खर् ेह् काय, 
(३) असयास, पपरोक्त प्रन भाग १ व २ च्या अनुषींगान ्ीासनान् ननणाय  ्तला ेह् काय, 
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(४) असयास, ननणायाच् स्वरूप काय ेह् व त्या अनुषींगान ् चींिगड ीहराला  बा्यव ण 
(बायपास) रस्ता बाींाण्याबाबत व ेिरा-महागाव रस्त्याच् रुीं िीकरण करण्याबाबत  ीासनान् 
कोणती कायावाही क्ली वा करण्यात य्त ेह्, 
(५) नसयास, ववलींबाची कारण् काय ेह्त ?    
  
श्री. चांद्रिाांत पाटील (२९-०५-२०१७) :(१) होय, ह् खर् ेह् 
(२) होय, ह् खर् ेह् 
(३), (४) व (५) चींिगड व ण रस्त्याच ्काम हाती  ्ण्यात ेल् ेह्.  रस्त्याच्या १ यक.मी. 
लाींबीपैकी ०.५२० मी. लाींबीच् काम पूणा झाल् ेह्. पवाररत ०.४८० यक.मी. लाींबीत स्िहा 
पररषि, कोहापूर याींच्या मालकीची इमारत य्त ेह्.  सिर इमारत स्िहा पररषि, कोहापूर 
याींच्यामार्ा त पाडण्याची कायावाही करण्यात य्णार ेह्. इमारत पाडयानींतर पवाररत काम पूणा 
करण्याच् ननयोिन ेह्. ेिरा-महागाव रस्त्याच्या रुीं िीकरणाच ्काम मींिूरी, ननाी, ननकष व 
प्राथम्यिमानुसार हाती  ्ण्याच ्ननयोिन ेह्.  

___________ 
  

समऱया (रत्नाधगरी) त ेनागपूर महामागााच्या चौपदरीिरणाबाबत 
  

(४५)  ७८७६८ (१२-०४-२०१७).   श्री.भारत भालिे (पांढरपूर), श्री.परृ्थ वीराि चव्हाण (िराड 
दक्षिण) :   सन्माननीय सावाितनि बाांधिाम (सावाितनि उपिम वगळून) मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) ममऱया (रत्नाधिकगरी) त् नागपरू महामागााच्या चौपिरीकरणाच्या प्रस्तावास मींिुरी मम ाली 
असनू महामागााच्या चौपिरीकरणाच्या कामाला लवकरच सुरुवात होणार असयाच ् माह् 
डडसेंबर, २०१६ मध्य् वा त्यािरम्यान ननिीानास ेल् ेह्, ह् खर् ेह् काय, 

(२) असयास, पक्त महामागााच्या चौपिरीकरणासाी  िमीन सींपािनाच्या कामाला सुरुवात 
क्ली ेह्, ह् ही खर् ेह् काय, 
(३) असयास, या प्रकपात बााीत होणा-या प्रकपग्रस्ताींच्या पुनवासनाबाबत व त्याींना 
त्याींच्या िममनीचा योग्य तो मोबिला ि्ण्याबाबत ीासनान् कोणती कायावाही क्ली वा 
करण्यात य्त ेह्, 
(४) नसयास, ववलींबाची कारण् काय ेह्त ? 
  
श्री. चांद्रिाांत पाटील (०७-०६-२०१७) :(१) ह् खर् ेह्. 
(२)  होय. 
(३) नागपूर - तु िापूर- रत्नाधिकगरी ह् अींतर ९४१ यक.मी. ेह्. त्यामध्य् तीन राषरीय महामागा 
समाववष् असून त्याची सियस्स्थती खालीलप्रमाण् ेह्. 
• नागपूर (बुट्टीबोरी) त ् तु िापूर हया ५२५.०० यक.मी. राषरीय महामागा ि.१६६ च्या 
चौपिरीकरणाच्या कामाच्या सववस्तर प्रकप अहवालास (DPR’s) कें द्रीय रस्त् वाहतुक व 
महामागा मींत्रालयाच्या अधिकानस्त असल्या भारतीय राषरीय रािमागा प्राधिकाकरणास ८ 
भागामध्य् मींिूरी प्राप्त असनू त्यासाी  भसूींपािनाची कायावाही प्रगतीत ेह्. 



वव.स. ३१५ (36) 

• राषरीय महामागा ि.५२ (िुना २११) च्या त ुिापूर त ् सोलापूर ्या ४७.०० यक.मी. 
रस्त्याच्या चौपिरीकरणाच् काम भारतीय राषरीय रािमागा प्राधिकाकरणामार्ा त प्रगतीत ेह्. 
• राषरीय महामागा ि. १६६ च्या सोलापूर त ् रत्नाधिकगरी ्या ३६९ यक.मी. महामागाापकैी 
सोलापूर त् साींगली व कोहापरू त् रत्नाधिकगरी या भागाच्या सववस्तर प्रकप अहवालास 
मान्यता प्राप्त असून ्या भागाींच्या चौपिरीकरणासाी  भूसींपािनाची कायावाही भारतीय राषरीय 
रािमागा प्राधिकाकरणामार्ा त प्रगतीत ेह्. पवारीत साींगली त् कोहापूर ्या ६२ यक.मी. 
रस्त्याच्या  चौपिरीकरणाच् राज्य ीासनामार्ा त खािगीकरणामाून हाती  ्तल्ल् काम ७० 
्क्क्  पूणा झाल् असनू हा भाग सुध्िा भारतीय राषरीय रािमागा प्राधिकाकरणाकड ्हस्ताींतरीत 
करण्याच ्ननिेी मा.कें दद्रय मींत्री, रस्त् वाहतकु व महामागा याींनी दिल् असुन कायावाही प्रगतीत 
ेह्.              

्या सवा प्रकपाींसाी  राषरीय महामागा अधिकाननयम १९५६ नुसार भूसींपािन करण्यात 
य्णार असून RFCTLARR Act २०१३ माील तरतुिीनुसार मोबिला ि्ण्यात य्णार ेह्, अस् 
सींबींाीत प्रकप सींचालक, भारतीय राषरीय रािमागा प्राधिकाकरण याींनी क ववल् ेह्.  
(४) प्रन पद्भ ावत नाही. 

___________ 
  
मौि ेगार त ेदौंड शहर (ता.दौंड, जि.प णे) या दरम्यान भीमा नदीवर उड्डाण पूल बाांधणेबाबत 

  

(४६)  ७९६३६ (१२-०४-२०१७).   श्री.राहूल ि ल (दौंड), श्री.महेश (दादा) लाांडगे (भोसरी), 
श्री.शरददादा सोनावणे (ि न्नर) :   सन्माननीय सावाितनि बाांधिाम (सावाितनि उपिम 
वगळून) मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 

(१) मौि ्गार (ता.िौंड, स्ि.पुण्) य्थील व पररसरातील नागररकाींना ीि्ारील मीरूर तालुक्यात 
व त्यालगतच्या गावामध्य् िाण्यासाी  िरूच्या अींतरावरून िाव् लागत असयाम ्ु मौि् गार 
त् िौंड ीहर या िरम्यान भीमा निीवर पड्डाणपूल बाींाण्बाबत स्थाननक लोकप्रतीननधिकानी माह् 
िून, २०१६ मध्य् वा त्यािरम्यान क्ल्ली मागणी अद्याप प्रलींत्रबत ेह्, ह् खर् ेह् काय, 
(२) असयास, मौि ््ाक ीभीमा ता. िौंड व ्ाक ी भीमा ता.मीरूर याींना िोडणाऱया मोठया 
पुलाच् काम सुरु करण्याबाबत ीासनान्  ोषीत क्ल् ेह्, ह् ही खर् ेह् काय, 
(३) असयास, पपरोक्त िोन्ही पुलाींच्या बाींाकामाबाबत ीासनान ्कोणती कायावाही क्ली वा 
करण्यात य्त ेह्, 
(४) नसयास, ववलींबाची कारण् काय ेह्त ? 
 
श्री. चांद्रिाांत पाटील (१५-०५-२०१७) :(१) होय 
(२) सन २०१६ च्या अथासींकपीय अधिकावी्नातील ववाान सभा ताराींयकत प्रन ि.५२२७६ 
सींिभाात सभागहृात झाल्या चचचे्या व् ी मा.मींत्री (सा.बाीं.) याींनी “एवप्रलमध्य् नाबाडा अींतगात 
 ्तया िाणा-या कामाींमध्य् सिर पूलाचा प्रााान्यान् समाव्ी क्ला िाणार ेह्.” अस ्
साींधिकगतल् ेह्. 
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(३) व (४) पुण् स्ि्यातील मौि् गार त् िौंड रस्त्यावरील भीमा निीवर पूलाच ्काम ननकष, 
मींिूरी व ननाी पपल्ात्च्या अाीन राहून हाती  ्ण्याच ्ननयोिन ेह्. 
पुण् स्ि्यातील ्ाक ी मभमा य्थील मभमा निीवर पूल बाींाण्याच् काम नाबाडा अींतगात 
प्रस्ताववत करण्यात ेल् ेह्. 

___________ 
  

नागभीड-ब्रहमप री (जि. चांद्रपूर ) या महामागााची द रवस्था झाल्हयाबाबत 
  

(४७)  ७९८५४ (१२-०४-२०१७).   श्री.स रेश धानोरिर (वरोरा) :   सन्माननीय सावाितनि 
बाांधिाम (सावाितनि उपिम वगळून) मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) नागभीड-ब्रहमपुरी (स्ि.चींद्रपूर) या महामागााची अत्यींत िरुवस्था झायान ्वाहन् चालववन् 
अडचणीच ् ीरून कोणत्याही क्षणी मोीा अप ात होऊन िीवीत व ववत्त हानी होण्याची  
ीक्यता ननमााण झायाच ् माह् िान्वारी, २०१७ मध्य् ननिीानास ेल् ेह्, ह् खर् ेह् 
काय,  
(२) असयास, सिर महामागााची ीासनान् पाहणी क्ली ेह् काय, 
(३) असयास, पाहणीत काय ेढ ून ेल् व त्यानुसार पक्त महामागााची िरुुस्ती 
करण्याबाबत ीासनान ्कोणती कायावाही क्ली वा करण्यात य्त ेह्,   
(४) नसयास, ववलींबाची कारण् काय ेह्त ? 
  
श्री. चांद्रिाांत पाटील (०७-०६-२०१७) :(१) रस्त्याच्या पषृीभागावरील डाींबरीकरणाचा थर 
नन ायान् रस्त्याचा पषृीभाग काही भागात खडबडीत झाला ेह्, ह् खर् ेह्. 
(२) व (३) नागमभड-ब्रम्हपूरी-ेरमोरी हया महामागााच्या िपुिरी काँिी् रस्त्याच ् बाींाकाम 
माह् डडसेंबर, २०१६ मध्य् सुरु करण्यात ेल् असून माह् डडसेंबर, २०१८ मध्य् काम पूणा 
करण्याच् ननयोिन ेह्. 
(४) प्रन पद्भ ावत नाही. 

___________ 
  

राष्ट्रीय महामागा ि.६५ या महामागााची झालेली द रवस्था 
  

(४८)  ८२५३८ (१२-०४-२०१७).   श्री.ज्ञानराि चौग ले (उमरगा) :   सन्माननीय सावाितनि 
बाांधिाम (सावाितनि उपिम वगळून) मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) राषरीय महमागा ि. ९ (नवीन राषरीय महमागा ि. ६५) वरील िस्तापूर त् महाराषर 
मसम्िरम्यानच्या रस्त्याची िरुवस्था झायान् या अींतरात सन २०१२ त् २०१६ या कालावाीत 
अप ातात १५० प्क्षा िास्त नागररक मतृ्युमुखी पडल् ेह्त, ह् खर् ेह् काय, 
(२) असयास, पक्त महामागााची िरुवस्था झायामु ् व चौपिरीकरणाच्या कामात सुरक्षा 
ननयमाींचा अवलींब होत नसयान् सिर अप ात होत असून पक्त प्रकरणी िबाबिार असणाऱ या 
सवा सींबींधिकाताींवर कारवाई करण्याबाबत पमरगा-लोहारा य्थील लोकप्रनतननाी याींनी 
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स्िहाधिकाकारी, पस्मानाबाि याींच्याकड ्दिनाींक ३० िान्वारी, २०१५ रोिी वा त्यासुमारास ल्खी 
ननव्िनाव्िार् मागणी करुनही अद्यापपयतं कोणतीच कायावाही करण्यात ेल्ली नाही, ह् ही 
खर् ेह् काय, 
(३) असयास, पक्त ननव्िनाच्या अनुषींगान् सिर अप ातास िबाबिार असणाऱया 
अधिकाकाऱयाींवर कारवाई करण्याबाबत ीासनान्  कोणती कायावाही क्ली वा करण्यात य्त ेह्, 
(४) नसयास, ववलींबाची कारण् काय ेह् ? 
  
श्री. चांद्रिाांत पाटील (०७-०६-२०१७) :(१) ह् खर् असयाच् पोलीस अधिकाक्षक, पस्मानाबाि याींनी 
क ववल् ेह्. 
(२) व (३) पक्त प्रकरणी िबाबिार असणा-या सवा सींबींाीींताींवर कायावाही करण्बाबत पमरगा-
लोहारा य्थील लोकप्रनतननाीींनी मा.स्िहाधिकाकारी, पस्मानाबाि याींच्कड ् दिनाींक ३० िान्वारी, 
२०१५ रोिी ननव्िन दिल्ल् असयान् स्िहाधिकाकारी, पस्मानाबाि याींनी क ववल् ेह्. स्िहा 
रस्ता सुरक्षा सममती, पस्मानाबाि अींतगात स्िहाधिकाकारी याींच्या अध्यक्षत्खाली ीासनान् 
सींबींाीत ववभागातील अधिकाका-याींची राषरीय महामागाावरील वाढत्या अप ाताींसाी  व 
स्िहयातील इतर दीकाणी होणा-या अप ाताच्या वाढत् प्रमाण कमी करण्याच्या ह्तून् 
ननयममत बैीक ेयोस्ित करण्यात य्त.्राषरीय महामागाावरील भुसींपािन ववषयक काम ्
सुर ीत पार पाडण्यासाी  व कायिा सुव्यवस्थाववषयक पररस्स्थती हाता ण्यासाी  पपववभागीय 
अधिकाकारी याींच्या अध्यक्षत्खाली ्ास्क र्ोसाची ननममाती करण्यात ेली असून राषरीय 
महामागााच्या कामासींबींाी समस्य्बाबत ननयींत्रण ी्वल् िात्. अस ् स्िहाधिकाकारी, पस्मानाबाि 
याींनी क ववल् ेह्. 
     राषरीय महामागा ि.९ (िुना) व नवीन ६५ या रस्त्याच्या चौपिरीकरणाच ्काम राषरीय 
रािमागा प्राधिकाकरणामार्ा त (NHAI) प्रगतीपथावर ेह्त. सिर चौपिरीकरणाच्या कामात 
पद्योिकाबरोबरील करारनाम्याच्या तरतुिीनुसार सुरक्षा ननयमाींचा अवलींब करण्बाबत 
पद्योिकास व् ोव ्ी क ववण्यात ेल्ल् असून त्याप्रमाण् पद्योिकान् सुरक्षा ननयमाींचा 
अवलींब करण्बाबत कायावाही क्ल्ली ेह् अस् प्रकप सींचालक, भारतीय राषरीय रािमागा 
प्राधिकाकरण, सोलापूर याींनी क ववल् ेह्. 
(४) प्रन पद्भ ावत नाही. 

___________ 
  

मौि ेवालावल (ता.ि डाळ, जि.ससांध द गा) येथील रस्त्याच्या िामाबाबत 
(४९)  ८४१७६ (१२-०४-२०१७).   श्री.सशवािीराव िर्ड ाले (राह री), श्री.सांतोष दानव े
(भोिरदन) : सन्माननीय सावाितनि बाांधिाम (सावाितनि उपिम वगळून) मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) मौि् वालावल (ता.कुडा , स्ि.मसींाुिगुा) य्थील पोस्् कायाालय त् निीयकनारा या 
रस्त्याच्या खासिार र्ीं डातून करण्यात ेल्या खडीकरण व डाींबरीकरणाच्या कामाची चौकीी 
करण्याच ्ेि्ी कायाकारी अमभयींता सा.बाीं. ववभाग, सावींतवाडी याींनी पपववभागीय अधिकाकारी, 
मालवण याींना दियाच ्माह् र््ब्रवुारी, २०१७ मध्य् वा त्यािरम्यान ननिीानास ेल्, ह् खर् 
ेह् काय, 
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(२) असयास, पक्त ेि्ीानुसार सिर कामाची चौकीी करण्यात ेली ेह् काय, 
(३) असयास, चौकीीच् ननषकषा काय ेह् व त्यानुसार िोषी असणाऱया कीं त्रा्िार व 
अधिकाकाऱ याींवर ीासनान् कोणती कारवाई क्ली वा करण्यात य्त ेह्, 
(४) नसयास, ववलींबाची कारण् काय ेह् ? 
  
श्री. चांद्रिाांत पाटील (१५-०६-२०१७) :(१) होय. 
(२) होय. 
(३) प्रनाींकीत रस्त्याच् काम माह् डडसेंबर, २०१४ मध्य् पूणा झाल् ेह्. चौकीीच्या 
ननषकषाानुसार रस्त्याच ्काम योग्य ििााच् ेह्. सिर रस्ता सुस्स्थतीत असून वाहतूक सुर ीत 
चालू ेह्. त्याम ्ु कीं त्रा्िार व अधिकाकाऱयाींवर कारवाई करण्याचा प्रन पद्भवत नाही. 
(४) प्रन पद्भ ावत नाही. 

___________ 
  

िेत्त र नां.२ ते पोमलवाडी (ता.िरमाळा, जि.सोलापूर)  
दरम्यान नवीन प ल उभारण्याबाबत 

  

(५०)  ८४४१९ (१२-०४-२०१७).   श्री.नारायण पाटील (िरमाळा) :   सन्माननीय सावाितनि 
बाांधिाम (सावाितनि उपिम वगळून) मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) सोलापूर स्ि्यातील पिनी ारण पुणा क्षमत्न् भरयाम ्ु क्त्तुर नीं.२ त् पोमलवाडी 
(ता.करमा ा, स्ि.सोलापूर) िरम्यान स्थाननक ग्रामस्थाींनी लोकसहभागातून क्ल्ला भराव 
पाण्याखाली ग्याम ्ु िोन गावाींचा सींपका  तु्ला ेह्, ह् खर् ेह् काय, 
(२) असयास, सिर िोन्ही गावाींतील नागररकाींच्या ि णव णासाी  पक्त दीकाणी नवीन पुल 
पभारण्याबाबत ीासनान् कोणती  कायावाही क्ली वा करण्यात य्त ेह्, 
(३) नसयास, ववलींबाची कारण् व याबाबतची सद्यःस्स्थती काय ेह् ? 
  
श्री. चांद्रिाांत पाटील (१५-०५-२०१७) :(१) होय. 
(२) व (३) ववषयाींयकत पलूाच ् काम नाबाडा मध्य् प्रस्ताववत करण्यात ेल् असून मींिूरी व 
ननाी पपल्ातत्च्या अाीन राहून हाती  ्ण्याच् ननयोिन ेह्. 

___________ 
  
  
ववधान भवन :   डॉ. अनांत िळसे 
म ांबई.   प्रधान सधचव, 

महाराष्ट्र ववधानसभा. 
  

_________________________ 
ीासकीय मध्यवती मुद्रणालय, मुींबई. 


