
अताराांकित प्रश्नोत्तराांची ४०४ वी यादी 

 
महाराष्ट्र ववधानसभा 

  

पहहले अधधवेशन, २०१८ 
___________ 

  

अताराांकित प्रश्नोत्तराांची यादी 
  

प्रश्नाांची एिूण सांख्या - ५० 
___________ 

  

चेंबुर (मुांबई) येथील ममठागराांच् या गागेवर पोपटपटी ी ाभारयायात येत असयायाबाबत 
  

(१)  ३२३०७ (२३-१२-२०१५).   श्री.सुननल राऊत (ववक्रोळी) :   सन्माननीय महसलू मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) चेंबुर (मुींबई) येथील पी.एल.लोखींड े मागाावरील नागवाडी झोपडपट्टीला लागून असलेल् या 
ममठागराींच् या मोकयाया गागेवर मोठया रमामातात झोपडपट्टी ारारययात येत असल्याचे माहे 
ऑक् ्ोबर, २०१५ मध्ये वा त्या दरम्यान ननदर्ानास आले आहे, हे खरे आहे काय, 

(२) असल् यास, र्ासकीय गागाींवर अनतक्रमत करता-या बेकायदा झोपडयाींच् या ननष कासनासाठ  
र्ासन काही ठोस ापाय करतार आहे काय, 
(३) नसल् यास, त् यामागील लवलींबाची कारते काय आहेत ? 
  
श्री. चांद्रिाांत पाटील (२३-०२-२०१८) :(१) व (२) मौग ेचेंबुर येथील पी.एल. लोखींड ेमागाा नगीक 
नागवाडी या स्थाननक नावान ेओळखली गातारी झोपडपट्टी आहे. मौग ेचेंबुर येथील न.रू. क्र. 
६६१ अ व ६६१ब या ममळकती ममठागराींच्या असून ममळकत पत्रिकेवर “रारत सरकार” अर्ी 
नोंद दाखल आहे.  
       सदरहू गममनी कें द्र र्ासनाच्या मालकीच्या असल्यान ेत्यावरील अनतक्रमते काढययाची 
कायावाही कें द्र र्ासनाच्या सींबींधित लवरागामार्ा त अपेक्षित असून या कामी त्याींना आवश्यक त े
सहकाया करययाची तगवीग ठेवली आहे. 
(३) रमाश्न ाद् ावत नाही. 

___________ 
  

स्वातांत्र्य सैननि गणपत खरोटे याांच्या मोखाटा (जग.पालघर) येथील 
स्मारिाची दरुवस्था पायायाबाबत 

  

(२)  ५०३५१ (२५-०४-२०१६).   श्री.पास्िल धनारे (टहाणू) :   सन्माननीय साववगननि 
बाांधिाम (साववगननि ापक्रम वगळून) मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
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(१) मोखाडा (जग.पालघर) येथ ेसन १९९३ मध्ये र्ासनाने ारारलेल्या स्वातींत्र्य सनननक गतपत 
खरो्े याींच्या स्मारकाची दरुवस्था झाली असून सदर स्मारकाची दरुुस्ती करययाची मागती 
लोकरमानतननिीींनी र्ासनाकड ेकेली आहे, हे खरे आहे काय,  
(२) असल्यास, ाक्त मागतीच्या अनुषींगान ेर्ासनान ेकोतती कायावाही केली वा करययात येत 
आहे, 
(३) नसल्यास, लवलींबाची कारते काय आहेत ? 
  
श्री. चांद्रिाांत पाटील (१२-०१-२०१८) : (१) सावागननक बाींिकाम लवरागाकड े कोतत्याही 
लोकरमानतननिीींनी स्वातींत्र्य सनननक गतपत खरो्े या स्मारकाच्या दरुूस्तीबाबत मागती केलेली 
नाही. तथालप मोखाडा तालुक्यातील नागररकाींनी हुतात्मा स्मारकाच्या दरुूस्तीची मागती केली 
होती. 
(२) मोखाडा येथील हुतात्मा स्मारकाची देखराल व दरुूस्ती जगल्हा पररषद बाींिकाम 
ापलवराग, मोखाडा याींच्याकड े असून, सदर हुतात्मा स्मारकाच्या दरुूस्तीच्या अींदागपिकास 
जगल्हाधिकारी कायाालय, पालघर याींनी दद.२०/०८/२०१७ अन्वये रमार्ासकीय मान्यता रमादान केली 
आहे. सदर कामास कायाकारी अमरयींता, जग. प. (बाींि) पालघर याींच्यामार्ा त कायाादेर् देययात 
आलेले आहे. पुढील कायावाही रमागतीत आहे.  
(३) रमाश्न ाद् ावत नाही. 
  

___________ 
  

मुांबईत शेिटो िोटी रुपयाांची िरमणुि िराची थिबािी असयायाबाबत 
  
(३)  ५६३७४ (२५-०४-२०१६).   श्री.जगतेंद्र आव्हाट (मुांब्रा िळवा), श्री.राणागगगीतमसांह पाटील 
(ास्मानाबाद), श्री.किसन िथोरे (मुरबाट), श्री.हसन मुश्रीफ (िागल), श्री.हदपि चव्हाण 
(फलटण), श्री.मिरांद गाधव-पाटील (वाई), श्री.शमशिाांत मशांदे (िोरेगाव), श्री.गयांत पाटील 
(इस्लामपूर) :   सन्माननीय महसूल मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मुींबईतील करमतूक कर लवरागाच्या दलुािपतामळेु र्केडो को्ी रुपयाींची करमतुक कराची 
थकबाकी असल्याची बाब माहे एलरमाल, २०१६ च्या र्ेव्च्या आवडयात ननदर्ानास आली, हे 
खरे आहे काय, 
(२) असल्यास,या रमाकरती र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, 
(३) असल्यास, चौकर्ीत काय आढळून आले व त्या अनुषींगान ेकरमतूक कराची कोट्याविी 
रुपयाींची असलेली थकबाकी वसलु करययासाठ  र्ासनाने कोतती कायावाही केली आहे वा 
करययात येत आहे, 
(४) नसल्यास, लवलींबाची कारते काय आहेत ? 
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श्री. चांद्रिाांत पाटील (१२-०१-२०१८) :(१), (२) व (३) सन २०१५-२०१६ या आधथाक वषाामध्ये  
मुींबई र्हर व मुींबई ापनगर या दोन्ही जगल्हयाींसाठ  ननजश्चत करययात आलेल्या  करमतूक 
र्ुल्काच्या वसूलीचे ादिष् १००% पूता करययात आले असून त्या व्यनतररक्त रमालींत्रबत 
असलेल्या करमतूक र्ुल्काच्या थकबाकीची रक्कम महाराषर करमतूक र्ुल्क अधिननयमातील 
तरतुदीींनुसार वसूल करययाची कायावाही िेिीय पातळीवर करययात येत आहे. 
(४) रमाश्न ाद् ावत नाही. 
  

___________ 
  

िोिण ववभागातील नायब तहमसलदाराांची ज्येष्ट्ठता यादी प्रमसध्द पाली नसयायाबाबत 
  

(४)  ६६८७७ (२४-०१-२०१७).   श्री.अममत घोटा (पालघर) :   सन्माननीय महसूल मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) र्ासन अधिसचूना ददनाींक ८ गून, २०१० अन्वये रागपत्रित व अरागपत्रित पदावर 
पदोन्नतीने ननयुक्तीसाठ  लवरागीय सींवगा सींरचना व सींवगा वा्प याबाबत ननयमावली २०१० 
मध्ये केली असताींना देखील कोकत लवरागातील नायब तहमसलदार याींची ज्येषठता यादी 
आगपयतं रमामसध्द झालेली नाही, हे खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, र्ासन ननताय ददनाींक ८ गानेवारी, २०१६ अन्वये पदोन्नतीची रमाकिकया पूता 
होययाच्या दृष्ीने वेळापिक तयार केलेले असताींनाही कोकत लवरागातील नायब तहमसलदार 
पदाींच्या पदोन्नतीची लवदहत कायावाही झालेली नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, कोकत लवरागातील नायब तहमसलदाराींची अनेक वषाापासून तहमसलदार पदी 
पदोन्नती न झाल्यामुळे अव्वल कारकून पदोन्नतीपासून वींधचत रादहले असून त्यातील काही 
अव्वल कारकून सेवाननवतृ्त्त झाले आहेत व काही सेवाननवतृ्ती होतार आहेत, हे ही खरे आहे 
काय, 
(४) असल्यास, याबाबत र्ासनान ेचौकर्ी केली आहे काय, 
(५) असल्यास, चौकर्ीच्या अनषुींगाने तहमसलदार पद पदोन्नतीने ररययाबाबत र्ासनान े
कोतती कायावाही केली वा करययात येत आहे, 
(६) नसल्यास, लवलींबाची कारते काय आहेत ? 
 
श्री. चांद्रिाांत पाटील (२८-०२-२०१८) : (१), (२), (३), (४), (५) व (६)  नायब तहमसलदार सींवगा 
हा लवरागीय सींवगा आहे. यासींवगाात सरळसेवेने ननयुक्त होताऱ्या ामेदवाराींना लवरागीय सींवगा 
ननयमावली लागू आहे. 
     कोकत लवरागातील नायब तहमसलदार सींवगााची दद. १/१/२०१० ते १/१/२०१३ अखेरची 
अींनतम गेषठता यादी दद. २५/२/२०१३ अन्वये रमामसध्द करययात आली होती. सदर गेषठता 
सुचीतील स्थानाच्या अनुषींगाने काही नायब तहमसलदाराींनी मा.मॅ्, मुींबई येथे दाखल केलेल्या  
मूळ अगा ९६६/२०१४ मिील आदेर्ानुसार कोकत लवरागातील सवा जगल्हाधिकारी पातळीवरील 
सन १९८२ पासुन गेषठता यादया सुिाररत करुन ददनाींक १०/२/२०१६ रोगी अव्वल कारकून व 
मींडळ अधिकारी सींवगााची अींनतम गेषठता यादी रमामसध्द करययात आली. 
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     कोकत लवरागातील नायब तहमसलदार सींवगााच्या सन १९९९ पासुनच्या तदथा पदोन्नत्या 
ननयममत झालेल्या नाहीत. करीता सामान्य रमार्ासन लवरागाच्या अमररमाायानसुार अव्वल 
कारकून व मींडळ अधिकारी सींवगााच्या सिुाररत गेषठता यादया रमामसध्द करुन नायब 
तहमसलदार सींवगााच्या तदथा पदोन्नत्या ननयममतीकरताच्या रमास्तावास सामान्य रमार्ासन 
लवरागाची मान्यता घेवून र्ासनाच्या मान्यतेसाठ  सादर करययात आला आहे. र्ासन 
मान्यतेनींतर नायब तहमसलदार सींवगााची अींनतम गेषठता यादी रमामसध्द करययात येईल. 
     तदथा पदोन्नत्या ननयममतीकरताअधिन अव्वल कारकून व मींडळ अधिकारी सींवगााच्या 
रमाचलीत गेषठता सूचीनुसार नायब तहमसलदार सींवगाात वेळोवेळी तदथा पदोन्नत्या देययात 
आल्या आहेत. 

___________ 
  

पुयायातील ससून रुग्णालयातील ववद्युत िामाांच्या िां त्राटाबाबत 
  

(५)  ६८२६३ (०७-०१-२०१७).   श्री.सांगय साविारे (भुसावळ) :   सन्माननीय साववगननि 
बाांधिाम (साववगननि ापक्रम वगळून) मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) पुययातील ससून रुग्तालयातील लवदयुत कामाींच्या कीं िा्ासींदराात ई-ननलवदेतील अ्ीींची 
पूताता न करता-या कीं िा्दाराला कीं िा् ददल्याची बाब माहे सप् े्ंबर, २०१६ मध्ये वा त्या 
दरम्यान ननदर्ानास आली, हे खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, कीं िा् देवून १० मदहने झाले तरी ठेकेदारान ेकाम सुरु केलेले नाही, हे ही खरे 
आहे काय, 
(३) असल्यास, रमाश्न राग १ व २ नुसार चौकर्ी करययात आली आहे काय, 
(४) असल्यास, चौकर्ीअींती अ्ीींची पूताता न करता-या व काम सुरु करययास लवलींब करताऱ् या 
ठेकेदारावर र्ासनान ेकोतती कारवाई केली वा करययात येत आहे, 
(५) नसल्यास, लवलींबाची कारते काय आहेत ? 
  
श्री. चांद्रिाांत पाटील (२०-०२-२०१८) : (१) हे अींर्त: खरे आहे. 
पुते येथील ससून रूग्तालयाच्या नवीन इमारती मध्ये सुरिा व आग ननयींिताकरीता र्ायर 
अलामा व स्मोक डड्ेक्र्न मसजस््म बसलवययाच्या कामाच्या ननलवदा रमाकिक्रयेसींदराात 
अननयममतता झाल्यासींदराात तक्रारवगा ननवेदन लोक रमानतननिीींकडून माहे रे्ब्रुवारी, २०१६ 
मध्ये रमााप्त झाले आहे. 
(२) हे खरे नाही. 
(३) ननलवदा रमाकिक्रयेतील अननयममततेसींदराात अिीिक अमरयींता, दिता पथक मींडळ, मुींबई 
याींचेमार्ा त चौकर्ी करययात आली आहे. 
(४) र्ासन मान्यतनेुसार र्ासनाचे आधथाक नुकसान ्ाळययासाठ  सींबींधित कीं िा्दाराकडून 
काम पूता करून घेययाचा ननताय घेययात आला आहे. 
(५) रमाश्न ाद् ावत नाही. 

___________ 
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िसबा बावटा (जग.िोयाहापूर) येथील सहाय्यि दयु्यम ननबांधि  
वगव-२ िायावलय बांद असयायाबाबत 

  

(६)  ७४०२९ (२१-०४-२०१७).   श्री.सत्यगीत पाटील-सरुटिर (शाहूवाटी), श्री.चांद्रदीप नरिे 
(िरवीर) :  सन्माननीय महसूल मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) कोल्हापूर जगल्हयातील लोकाींचा िास कमी करययासाठ  कसबा बावडा येथील सहाय्यक 
दयु्यम ननबींिक वगा-२ कायाालय करवीर क्र.३ हया रमार्ासकीय इमारतीत नवीन कायाालय 
ारारययात आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, लाखो रुपये खचा करून ारारययात आलेल्या कायाालयात अधिकारी व कमाचारी 
अदयाप स्थलाींतररत झाले नसनू कायाालय बींद आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, याबाबत र्ासनान ेकोतती कायावाही केली वा करययात येत आहे, 
(४) नसल्यास, लवलींबाची कारते काय आहेत ? 
  
श्री. चांद्रिाांत पाटील (१२-०१-२०१८) : (१) हे खरे आहे. 
(२) हे खरे नाही. 
    कसबा बावडा येथील सह दयु्यम ननबींिक वगा-२, करवीर क्र.३ हे कायाालय नवीन 
रमार्ासकीय इमारतीत दद.०६.०२.२०१७ रोगी स्थलाींतरीत करययात आलेले आहे. 
(३) व (४) रमाश्न ाद् ावत नाही. 

___________ 
  

तहमसल िायावलय नामशि येथील फाईल गहाळ पायायाबाबत 
  

(७)  ७४२५६ (१२-०४-२०१७).   श्रीमती सीमाताई हहरे (नामशि पजश्चम) :   सन्माननीय 
महसूल मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) तहमसल कायाालय नामर्क येथील गममनीींच्या ्ेनन्सीअींतगात सुनावती झालेल्या 
ख्ल्याींच्या अनेक नस्ती गहाळ झाल्याचे माहे डडसेंबर, २०१६ मध्ये वा त्या दरम्यान 
ननदर्ानास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर रमाकरती र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, 
(३) असल्यास चौकर्ीत काय आढळून आले व त्यानुसार सींबधित दोषीींवर कोतती कारवाई 
केली वा करययात येत आहे, 
(४) नसल्यास, लवलींबाची कारते काय आहेत ? 
 
श्री. चांद्रिाांत पाटील (२३-०२-२०१८) : (१) मादहती अधिकार अधिननयम, २००५ अींतगात 
अगादाराींनी मागती केलेल्या कुळकायदयाींतगात रमाकरता सींदराात ४ नस्ती आढळ न झाल्यान े
तहमसलदार, नामर्क याींनी त्यारमामाते सींबींधित अगादारास सन २०१५-१६ मध्ये कळलवलेले आहे. 
(२) व (३) तहमसलदार, नामर्क याींनी रमाकरती सींबींधित कुळकायदा मलपीक याींना रे्ररस्त तसेच 
चागा हस्ताींतरत यादी सादर करतेबाबत ददनाींक २५/५/२०१६ च्या पिान्वये कळलवले असून 
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नामर्क जगल्हाधिकारी कायाालयाकडुन रमााप्त मागादर्ानानुसार मलपीक (आस्थापना), तहमसल 
कायाालय, नामर्क याींना कुळकायदा सींकलनाच ेसन १९९६ त े२००० या कालाविीच ेदरम्यान 
तहमसलदार,नायब तहमसलदार, अव्वल कारकुन याींची यादी ापलब्ि करुन देययाबाबत कळलवले 
होते. त्यानसुार रमााप्त मादहतीवरुन पुढील कायावाही सुरु आहे. तसेच तहमसलदार नामर्क याींच्या 
ददनाींक १४/१२/२०१६ व ददनाींक १७/३/२०१७ च्या पिान्वये  ्ेनन्सी केस ०८/२००३ व ्ेनन्सी 
केस क्र.१०/२००३ याबाबत तत्कामलन मलपीक याींना चागा यादी सादर करययाबाबत कळलवले 
आहे.सदर रमाकरती आवश्यक कागदपि ेतसेच सींबींधित कमाचारी याींचा खुलासा रमााप्त झाल्यावर 
त्यात सींबींधित दोषी आढळुन आल्यास कायावाही करययाची तगवीग ठेवली आहे. 
(४) रमाश्न ाद् ावत नाही. 

___________ 
  
धुळे जगयाहयातील अक्िलपाटा टावा िालवा, अक्िलपाटा ागवा िालवा, यशवांतराव चव्हाण 
मुक्त वसाहत योगना व पारधी समागासाठी एस.टी. प्रवगावतून मांगूर घरिुल योगनेबाबत 

  

(८)  ७४४९८ (१४-०४-२०१७).   श्री.िुणाल पाटील (धुळे ग्रामीण) :   सन्माननीय महसूल मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) िुळे जगल्हयातील अक्कलपाडा डावा कालवा, अक्कलपाडा ागवा कालवा, यर्वींतराव 
चव्हात मुक्त वसाहत योगना व पारिी समागासाठ  एस.्ी. रमावगाातून मींगूर घरकुल योगना 
यासींदराात स्थाननक लोकरमानतननिीींनी  जगल्हाधिकारी याींना ददनाींक १६ नोव्हेंबर,२०१६ रोगी वा 
त्यासुमारास पि देऊनही बनठक लावययाबाबत अदयाप अींमलबगावती झाली नाही, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्यास, याबाबत र्ासनान ेचौकर्ी केली आहे काय, 
(३) असल्यास, चौकर्ीनसुार सदर बाबीींवरील बनठक लावययाबाबत र्ासनान ेकोतती कायावाही 
केली वा करययात येत आहे, 
(४) नसल्यास, लवलींबाची कारते काय आहेत ? 
  
श्री. चांद्रिाांत पाटील (२३-०२-२०१८) : (१) िुळे जगल्हयातील अक्कलपाडा डावा कालवा, 
अक्कलपाडा ागवा कालवा, यर्वींतराव चव्हात मुक्त वसाहत योगना व पारिी समागासाठ  
एस.्ी रमावगाातून मींगूर घरकुल योगना या लवषयाबाबत जगल्हाधिकारी, िुळे याींच्या दालनात 
स्थाननक लोकरमानतननिी तसेच सींबींधित अधिकारी याींच्या ापजस्थतीत दद.१३.०६.२०१७ रोगी 
बनठक घेययात आली आहे. 
(२) रमाश्न ाद् ावत नाही. 
(३) रमाश्न ाद् ावत नाही. 
(४) सदर रमाकरती बनठक यापूवी माहे गानेवारी, २०१७ तसेच माहे रे्ब्रुवारी, २०१७ मध्ये 
आयोजगत करययात आली होती. परींतू रमार्ासकीय कारतास्तव तसचे दरम्यान पदवीिर मतदार 
सींघाची आचारसींदहता लागू झाल्याने वेळोवळेी सदर बनठक पुढे ढकलावी लागली. 

___________ 
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त्र्यांबिेश्वर (जग.नामशि) तालुक्यातील िोलांवविा देवी रस्टला  
देवस्थानासाठी शासनान ेहदलेयाया गममनीबाबत 

  

(९)  ७६४५६ (१२-०४-२०१७).   श्रीमती तपृ्ती सावांत (वाांदे्र पूवव) :   सन्माननीय महसूल मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) त्र्यींबकेश्वर (जग.नामर्क) तालुक्यातील कोलींलवका देवी रस््ला  देवस्थानासाठ  र्ासनान े
ददलेली २०० एकर गमीन तत्कालीन महसूल राज्यमींत्र्याींनी स्वेच्छाधिकारान्वये बेकायदेर्ीरपते 
कुळाच ेनाव लावून िनाढ्य त्रबल्डसाच्या नावावर करुन ददली आहे, हे खरे आहे काय,  
(२) असल्यास, कोलींलवका देवी रस््ने सदर गमीन परत ममळययाबाबत मा.महसूल मींिी व 
महसूल लवरागाकड ेलेखी ननवेदनाव्दारे वारींवार मागती केली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, ाक्त रमाकरती र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, 
(४) असल्यास, चौकर्ीच्या अनुषींगाने कोलींलवका देवी रस््ला देवस्थानासाठ  ददलेली गमीन 
परत ममळवून देययाबाबत तसचे सदर गमीन बेकायदा बळकावताऱ्या त्रबल्डरवर व त्यास मदत 
करताऱ्या अधिकारी व कमाचाऱ्याींवर र्ासनान ेकोतती कारवाई केली वा करययात येत आहे, 
(५) नसल्यास, लवलींबची कारते काय आहेत ?  
  
श्री. चांद्रिाांत पाटील (२८-०२-२०१८) : (१) मौगे त्र्यींबकेश्वर, ता.त्र्यींबकेश्वर, जग.नामर्क येथील 
ग् नीं.३०१, ३२१, ३२७, ३२५, ३२३, ३२२/२, ३२८, ३५८, ३२४, ३००, ३२६ या गममनीवरील 
देवस्थान इनाम वगा-३ र्ेरा कमी करून ममळतेकामी अगादार सौ.सींध्या सधचन दप्तरी व इतर 
५ याींनी दाखल केलेल्या अपील अगाावर मा. राज्यमींिी (महसलू) याींच्याकड े अिान्यानयक 
सुनावती होऊन त्याींच्या आदेर् दद.१३.०५.२०१४ अन्वये अगादार याींचा अपील अगा मींगूर 
करययात येऊन ाक्त गममनीची सारामार्ी सवलत काढून गमीन रर आकारी करययाबाबत 
तसेच सदर गमीन देवस्थान इनाम वगा-३ मिून कमी करययासींदराात आदेर् पाररत करययात 
आले आहेत. ाक्त आदेर्ानुसार गावी दप्तरी नोंद नीं.२३२८, दद.२७.०६.२०१४ रोगी रमामाणतत 
करययात आलेली आहे. 
(२) रमााप्त अमरलेखात तपासती केली असता कोलींलवका देवी रस््चे लेखी ननवेदन र्ासनास 
रमााप्त झाल्याची नोंद ददसून येत नाही. 
(३)  रमाश्न ाद् ावत नाही.  
(४)  रमाश्न ाद् ावत नाही 
(५)  रमाश्न ाद् ावत नाही. 

___________ 
  

मलिापूर (जग.बुलढाणा) शहरालगत असलेयाया रगतनगर  
येथील गममन अिृषि िरयायाबाबत 

  

(१०)  ८१४३६ (१२-०४-२०१७).   टॉ.सांगय रायमलुिर (मेहिर) :   सन्माननीय महसूल मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) मलकापूर (ता.मलकापूर, जग.बुलढाता) र्हरालगत असलेल्या रगतनगर येथील सव े
नीं.१५१/१ मिील १ हेक््र, ३७ आर गममन अकृषक करययाची कायावाही ापलवरागीय अधिकारी 
कायाालयाचे आदेर् एनएपी-३४/मलकापूर/४४/दद.७.१२.१९९९ नुसार करययात आली आहे, हे खरे 
आहे काय, 
(२) असल्यास, ाक्त रमाकरताबाबतच्या कागदपिाींची मागती मादहतीच्या अधिकारान्वये सदर 
कायाालयाकड े केली असता त्याबाबतचे कोततेही कागदपि कायाालयात ापलब्ि नसल्याची 
मादहती देययात आल्याच ेमाहे गानेवारी, २०१७ मध्ये वा त्या दरम्यान ननदर्ानास आले, हे ही 
खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, याबाबत र्ासनान ेचौकर्ी करून सदर रमाकरतातील कागदपि ेगहाळ होययास 
गबाबदार असताऱ्या अधिकारी व कमाचाऱ्याींवर र्ासनान े कोतती कारवाई केली वा करययात 
येत आहे, 
(४) नसल्यास, लवलींबाची कारते काय आहेत ?  
  
श्री. चांद्रिाांत पाटील (२३-०१-२०१८) : (१), (२), (३) व (४) मौगे मलकापूर, ता.मलकापूर, 
जग.बुलढाता येथील सव्हे नीं. १५१/१ मिील १.३७ हे. आर गमीन ननवासी रमायोगनाकररता ाप 
लवरागीय अधिकारी, मलकापूर याींचे दद.०७/१२/१९९९ रोगीच्या आदेर्ान्वये अकृषक करययात 
आली आहे. 
    श्री. नींदकिकर्ोर रेरुलाल वमाा, रा. मलकापूर याींनी मादहतीचा अधिकार अधिननयम, २००५ 
अींतगात दद.१७/०१/२०१७ रोगीच्या अगाान्वये ाक्त रमाकरताच्या कागदपिाींची मागती केली होती. 
सदर अगााच्या अनुषींगान े गन मादहती अधिकारी, ाप लवरागीय अधिकारी, मलकापूर याींच े
कायाालय याींनी ाक्त अगादाराने आवश्यक र्ुल्क ररल्यानींतर दद. १०/०२/२०१७ रोगी त्याींनी 
माधगतलेली मादहती ापलब्ि करुन ददली आहे. त्यामळेु कारवाईचा रमाश्न ाद् ावत नाही. 

___________ 
  

ननम्न पेढी (ता.भातिुली, जग.अमरावती) प्रियापग्रस्ताांना िें द्र शासनाच्या 
नवीन धोरणानुसार गममनीचा मोबदला देयायाबाबत 

  

(११)  ८१७२२ (१८-०४-२०१७).   श्री.रवव राणा (बटनेरा) :   सन्माननीय महसलू मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) ननम्न पेढी (ता.रातकुली, जग.अमरावती) रमाकल्पा अींतगात मौग ेअळतगाव,ननींरा, वासेवाडी, 
कुीं ड खुदा, कामूींगा, कुीं ड व इतर गावे या गावातील रमाकल्पग्रस्त र्तेकऱ्याींना त्याींच्या गमीनीला 
कें द्र र्ासनाच्या नवीन िोरतानुसार मोबदला ममळययात यावा यासाठ  लोकरमानतननधिनी 
जगल्हाधिकारी, अमरावती याींचकेड े बनठक घेऊन योग्य त्या कायावाहीचा रमास्ताव मर्र्ारर्ीसह 
मा.मुख्यमींिी याींचेकड ेपाठलवला आहे, हे खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, याबाबत र्ासनान ेचौकर्ी केली आहे काय, 
(३) असल्यास, चौकर्ीनुसार सदर रमास्तावास मींगुरी देययाबाबत र्ासनाने कोतती कायावाही 
केली वा करययात येत आहे, 
(४) नसल्यास, लवलींबाची कारते काय आहेत ? 
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श्री. चांद्रिाांत पाटील (१६-०१-२०१८) : (१) हे अींर्त: खरे आहे. 
     ननम्न पेढी (ता.रातकुली, जग.अमरावती) रमाकल्पाींतगात रमाकल्पग्रस्त र्ेतक-याींना त्याींच्या 
गममनीला कें द्र र्ासनाच्या नवीन िोरतानसुार मोबदला ममळययाबाबत जगल्हाधिकारी, 
अमरावती याींच्या अध्यितेखाली दद.१५.०५.२०१७ रोगी बनठक आयोजगत करययात आली होती. 
(२) व (३) ननम्नपेढी रमाकल्प सींघषा सममती,अमरावती याींचे दद.१४.०८.२०१७ रोगीचे ननवेदन व 
त्यासोबतच्या कागदपिाींच्या अनुषींगाने कें द्र र्ासनाच्या ग्रामीत लवकास मींिालयाची अधिसूचना 
दद.०९.०२.२०१६ नुसार ननजश्चत केलेला २ गुताींक नुसार दद.०१.०१.२०१४ नींतरच्या सवा 
ननवाडयाींना लावनू मोबदला पुनननाजश्चत करतेबाबत लवनींती केली आहे. याबाबत लविी व न्याय 
लवरागाकड े या लवरागाची नस्ती क्र.सींकिकता-०९/२०१७/रमा.क्र.१२९/अ-२ अन्वये अमररमाायाथा 
लवचारता करययात आलेली आहे. 
(४) रमाश्न ाद् ावत नाही. 

___________ 
  

साववगननि प्रियाप राबववताना प्रथम गमीनीचा ताबा घेऊन त्यानांतर  
प्रियाप िायावन्वीत िरयायाचा शासनाने घेतलेला ननणवय 

  

(१२)  ८५७१२ (१९-०८-२०१७).   श्री.मनोहर भोईर (ारण), टॉ.राहूल पाटील (परभणी), श्रीमती 
तपृ्ती सावांत (वाांदे्र पूवव), श्री.अशोि पाटील (भाांटूप पजश्चम), श्री.नारायण पाटील (िरमाळा), 
श्री.सुननल राऊत (ववक्रोळी) :   सन्माननीय महसूल मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील 
काय :- 
(१) राज्य र्ासनान े सावागननक वाहतूक, मसींचन, गललवदयुत रमाकल्प, मोठे पाती पुरवठा 
रमाकल्प आणत पया् न लवकासासाठ चे रमाकल्प व मेरो, मोनो, रेल्वे, लवमानतळ, बींदर लवकास, 
राषरीय-राज्य महामागा व औदयोधगक िेिाचा लवकास आदी रमाकल्पाींसाठ  रमाथम गमीनीचा ताबा 
घेऊन त्यानींतर रमाकल्प कायाान्वीत करययाचा ननताय घेतला आहे, हे खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, याबाबत र्ासनान े कायापध्दती ननश्चीत केली आहे काय, त्याचे स्वरुप काय 
आहे, 
(३) असल्यास, ाक्त ननतायाची अींमलबगावती करययाबाबत र्ासनाने कोतती कायावाही केली 
वा करययात येत आहे,  
(४) नसल्यास, लवलींबाची कारते काय आहेत ? 
  
श्री. चांद्रिाांत पाटील (३०-०१-२०१८) : (१) र्ासन ननताय क्रमाींक: गमीन-२०१५/रमा.क्र.४५/ग-१, 
ददनाींक १ गून, २०१७ अन्वये र्ासन स्तरावरुन रमार्ासकीय मान्यता रमादान करययात आलेल्या 
महत्वाच्या रमाकल्पाींना आवश्यक र्ासकीय गममनीचा आगाव ूताबा देययाबाबतच ेिोरत ननजश्चत 
करययात आले आहे. 
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(२) व (३) मींत्रिमींडळान े किकीं वा मींत्रिमींडळ ापसममतीन े ददलेल्या मान्यतेच्या अनुषींगान े र्ासन 
स्तरावरुन रमार्ासकीय मान्यता रमादान करययात आलेल्या सावागननक वाहतूकीर्ी ननगडीत मोठे 
रमाकल्प, मोठे/मध्यम मसींचन रमाकल्प व गललवदयुत रमाकल्प, मोठे पाती पुरवठा रमाकल्प, पया् न 
लवकास महामींडळाच ेकिकीं वा पया् न सींचालनालयाच ेमोठे पया् न रमाकल्प व महाराषर औदयोधगक 
लवकास महामींडळामार्ा त लवकमसत करावयाचे औदयोधगक िेि या ननकडीच्या सावागननक 
रमाकल्पाींचा ाक्त िोरतात समावेर् आहे. 
     ज्या ननकडीच्या सावागननक रमाकल्पाींना या र्ासन ननतायापूवीच मींत्रिमींडळ किकीं वा 
मींत्रिमींडळ ापसममतीन ेमान्यता असून अदयाप र्ासकीय गममनीचा आगाऊ ताबा रमााप्त झाला 
नसेल अर्ा रमाकल्पाींना तसेच १ गून, २०१७ नींतर अर्ी मान्यता ममळालेल्या रमाकल्पाींना रमास्तुत 
िोरत लागू राहील. 
(४) रमाश्न ाद् ावत नाही. 

___________ 
  

मोताळा (ता.मोताळा, जग.बुलटाणा) येथे ऑनलाईन सातबाऱ्याच्या  
नोंदी िरणाऱ् या सॉटवटवअेरमध्ये त्रटुी ननमावण पायायाबाबत 

  

(१३)  ८५८७१ (१९-०८-२०१७).   श्री.हषववधवन सपिाळ (बुलढाणा) :   सन्माननीय महसूल मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मोताळा (ता.मोताळा, जग.बुलडाता) येथ े ऑनलाईन सातबाऱ्याच्या नोंदी करता-या 
सॉफ््वेअर मिील िृ् ीमुळे र्तेीच्या ८-अ ाताऱ्यामध्ये  र्ेतीच्या  पो् खराब िेिर्ळाची नोंद 
होत नसल् यान े७/१२ व ८-अ ाताऱ्यामिील िेिर्ळात तर्ावत ददसून येत असल् याच े ददनाींक 
०२ म,े  २०१७ रोगी वा त् या सुमारास ननदर्ानास आले,हे खरे आहे काय, 
(२)  असल्यास, याबाबत र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, 
(३) असल्यास, चौकर्ीच े ननषकषा काय आहे व त्यानसुार ऑनलाईन नोंद करता-या 
सॉफ््वेअरमिील िृ् ी दरू करून र्ेतक-याींना त्रबनचूक ७/१२ व ८-अ चे ातारे देययाबाबत  
र्ासनाने कोतती कायावाही केली वा करय यात येत आहे, 
(४) नसल् यास, लवलींबाची कारते काय आहेत ? 
 
श्री. चांद्रिाांत पाटील (१७-०२-२०१८) : (१) गा.न.नीं.७/१२ मध्ये पो्खराबा िेि स्वतींिपते 
दाखलवले गाते. तर गा.न.नीं.८ अ हा नमूना िारत गममनीची नोंदवही असून त्यात गमीन 
महसूल व ापकराचे दानयत्व दर्ालवययात येते. केवळ लागवडीलायक गमीन ही आकारती योग्य 
गमीन असनू पो्खराबा िेिाला आकारती केली गात नसत.े त्यामुळे गा.न.नीं. ८ अ मध्ये 
पो्खराबा िेि दर्ालवययात येत नाही. सॉफ््वेअर मिील िृ् ीमळेु गा.न.नीं. ८-अ ाताऱ्यामध्ये 
र्ेतीच्या पो् खराब िेिर्ळाची नोंद होत नसल्यान े गा.न.नीं. ७/१२ व गा.न.नीं. ८-अ 
ाताऱ्याींमिील िेिर्ळात तर्ावत ददसून येत,े हे लविान वस्तुजस्थतीदर्ाक नाही. 
(२), (३) व (४) रमाश्न ाद् ावत नाही. 

___________ 
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मुांबईतील वाांदे्र रेक्लमेशनच्या पुलाचे सांरक्षि िठट ेतुटयायाने  

अपघाताांचे प्रमाण वाढयायाबाबत 
  

(१४)  ८५९६४ (२३-०८-२०१७).   श्री.िालीदास िोळांबिर (वटाळा), श्री.अममन पटेल (मुांबादेवी), 
श्री.अस्लम शखे (मालाट पजश्चम), प्रा.वषाव गायिवाट (धारावी) :  सन्माननीय साववगननि 
बाांधिाम (साववगननि ापक्रम) मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मुींबईतील मादहम-वाींदे्र दरम्यान असलेल्या वाींदे्र रेक्लमेर्नच्या पुलाचे सींरिक कठड ेतु्ले 
असून येथील िोकादायक वळतामुळे अपघाताींच े रमामात वाढले असल्याच े माहे एलरमाल, २०१७ 
मध्ये वा त्या दरम्यान ननदर्ानास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, र्ासनान ेया पुलाची पाहती करुन येथ ेददवे लावययाबाबत तसेच सुरक्षित कठड े
तातडीन े बनवून पुलाची दरुुस्ती करययाबाबत र्ासनान े कोतती कायावाही केली वा करययात 
येत आहे, 
(३) नसल्यास, लवलींबाची कारते काय आहेत ? 
  
श्री. एिनाथ मशांदे (१७-०१-२०१८) : (१), (२) व (३) नाही. तथालप वाहनचालकाींच्या 
मागादर्ानासाठ   व सुरिेसाठ   आवश्यक ापाययोगना करययात आल्या आहेत. तसेच माहीम 
ाडडातपुलाच्या वळतावर IRC मानकारमामाते अनतररक्त थमोप्लाजस््क पें्चे माकिकंग करययात 
आले असून रोड स््ड लावययात आले आहेत. ाडडातपुलाच्या पदपथावरील सवा ददवे 
सदयजस्थतीत कायााजन्वत असून, ददवे बींद झाल्यास त े कीं िा्दाराकडून तातडीने दरुूस्त 
करययात येतात. 

___________ 
  

ठाणे येथील खारेगावमधील मफतलाल इांजगननअरीांग िां पनीतील  
िामगाराांची देणी देयायाबाबत 

  

(१५)  ८६०३५ (०४-०९-२०१७).   श्री.जगतेंद्र आव्हाट (मुांब्रा िळवा), श्री.गयांत पाटील 
(इस्लामपूर), श्री.हदलीप वळसे-पाटील (आांबेगाव), श्री.शमशिाांत मशांदे (िोरेगाव), 
श्री.राणागगगीतमसांह पाटील (ास्मानाबाद), श्री.पाांटुरांग बरोरा (शहापूर), श्री.नरहरी झपरवाळ 
(हदांटोरी), श्री.हसन मशु्रीफ (िागल), श्री.वैभव वपचट (अिोले), श्री.सुरेश लाट (िगवत), 
श्री.किसन िथोरे (मुरबाट) : सन्माननीय महसूल मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील      
काय :- 
(१) ठाते येथील खारेगावमिील मर्तलाल इींजगननअरीींग कीं पनीतील २९८८ कामगाराींची देती 
देययासाठ  लोकरमानतननिीींनी माहे मे, २०१७ च्या र्ेव्च्या आठवडयात तसेच वारींवार 
मा.महसलुमींिी, जगल्हाधिकारी, ठाते याींचेकड े गममन लवक्री करययासींदराात केलेल्या 
मागतीनुसार मा.मुख्यमींिी व मा.महसुलमींिी याींची बनठक घऊन ननताय घेतला आहे काय, 

(२) असल्यास, ाक्त रमाश्नी घेतलेल्या ननतायाच ेथोडक्यात स्वरुप काय आहे, 



वि.स. ४०४ (12) 

(३) तसेच वषाानुवष े न्यायाच्या रमानतिेत असलेल्या कामगाराींना त्याींची देती देययासाठ  
झालेल्या ननतायानसुार कीं पनीची गममनलवक्री करुन कामगाराींच्या समस्या सोडलवययासींदराात 
कोतती कायावाही केली वा करययात येत आहे, 
(४) नसल्यास, लवलींबाची कारते काय आहेत ? 
    
श्री. चांद्रिाांत पाटील (१६-०१-२०१८) : (१) व (२) हे अींर्त: खरे आहे. 
        Company Application (Loddg.) No.५३६/२०१६ in Company Petition 
No.७४३/१९९० in the matter between ‘’United Metachem Pvt.Ltd. Versus Official 
Liquidator in respect of M/s. Mafatlal Engineering Industries Ltd.‘’ रमाकरती 
मा.न्यायालयाचे दद.८.३.२०१७ रोगीचे आदेर् लवचारात घेता, मौग े कळवा, ता.जग.ठाते येथील 
मर्तलाल इींजगननअररींग इींडस्रीग मल. या कीं पनीला रूसींपादन करुन ददलेल्या गममनीपनकी िेि 
३३-२३-८ हे.आर. गममनीची लवक्री करययास अ्ी व र्तीस अिीन राहून र्ासन मान्यतेने 
र्ासन ज्ञापन क्र.न्यायरमा-१०/ २०१६/ रमा.क्र.११५/अ-२, दद.२२.४.२०१७ अन्वये मान्यता देययात 
आलेली आहे. 
    तसेच मर्तलाल इींजगननअररींग इींडस्रीग मल. या कीं पनीला र्ासनामार्ा त रमादान करययात 
आलेल्या िेि ४-६१-५ हे.आर. गममनीच्या अनुषींगान े र्ासन ननताय, दद.२१.११.१९५७ च्या 
तरतूदीनुसार आवश्यक कायावाही करतेबाबत जगल्हाधिकारी, ठाते याींना महसूल र्ाखेच्या 
र्ासन पि दद.२१.४.२०१७ अन्वये कळलवययात आलेले आहे. लवषयाींकिकत गमीन लवक्री 
करतेबाबतची रमाकिक्रया ऑकिर्मसअल मलजक्वडे् र, मा.ाच्च न्यायालय, मुींबई याींचेमार्ा त सुरु 
करययात आलेले आहे. 
(३) मा.ाच्च न्यायालयात दाख़ल Company Petition No.७४३/१९९० मध्ये पुढील होता-या 
ननदेर्ानुसार आवश्यक ती कायावाही करययात येत आहे. 
(४) रमाश्न ाद् ावत नाही. 

___________ 
  

गेएसटब्लयायु मसमेंट व पोलाद िारखान्याच्या व्यवस्थापनाने शेति-याांच्या  
गममनीमधून गलवाहहन्या टाियायाबाबत 

  

(१६)  ८७८१७ (१२-०८-२०१७).   श्रीमती तपृ्ती सावांत (वाांदे्र पूवव) :   सन्माननीय महसलू मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) वडखळ-डोलवी (नागोठते) (ता.रोहा, जग.रायगड) येथील गेएसडब्ल्यु मसमें् व पोलाद 
कारखान्याच्या व्यवस्थापनान े र्तेक-याींच्या गमीनीमिनू गलवादहन्या ्ाकल्या असल्याच्या 
तक्रारी र्ेतक-याींनी जगल्हा रमार्ासन व पोलीसाींकड ेवारींवार केल्या आहेत, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, या रमाकरती चौकर्ी करून गलवादहन्या ्ाकताऱ्या कारखाना व्यवस्थापनावर 
र्ासनाने काय कारवाई केली वा करययात येत आहे, 
(३) नसल्यास, लवलींबाची कारते काय आहेत ?  
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श्री. चांद्रिाांत पाटील (१८-०१-२०१८) : (१) हे अींर्त: खरे आहे. 
(२) व (३) सदर पाईपलाईन गे.एस.डब्ल्य ू स््ील रमार्ासनान े रारतीय राषरीय रागमागा 
रमााधिकरत याींच्याकररता सींपाददत केलेल्या िेिामध्ये ्ाकली असल्याने कारवाई करययाचा रमाश्न 
ाद् ावत नाही. 

___________ 
  

हातिणांगले (जग.िोयाहापूर) येथील दयु् यम ननांबधि िायावलयातील ववववध समस्याांबाबत 
  

(१७)  ८८७३८ (२३-०८-२०१७).   टॉ.सुजगत ममणचेिर (हातिणांगले) :   सन्माननीय महसूल 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) हातकतींगले (जग.कोल्हापूर) येथील दयु्यम ननींबिक कायाालयात अपुरी गागा, दस्ताींच्या 
र्ायलीींची सींख्या, दस्त लेखननकाींची गादा सींख्या, लाई्च्या अननयममततेमुळे सवार डाऊन होते 
इत्यादी  लवलवि समस्या असल्याचे माहे मे, २०१७ मध्ये वा त्या दरम्यान ननदर्ानास आले, हे 
खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, यामुळे कामाींवर पररताम होत असून नागररकाींनाही अनके अडचतीना सामोरे 
गा व ेलागत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, याबाबत र्ासनान ेचौकर्ी केली आहे काय, चौकर्ीनुसार पुढे कोतती कायावाही 
केली वा करययात येत आहे, 
(४) नसल्यास, त्याची कारते काय आहेत ?  
  
श्री. चांद्रिाांत पाटील (१२-०१-२०१८) : (१) हातकतींगले (जग.कोल्हापूर) येथील दयु्यम ननबींिक 
कायाालयासाठ  गागा अपुरी आहे. तथालप, तहसील आवारात नवीन रमार्ासकीय इमारतीचे 
बाींिकाम सुरु आहे. त्यामध्ये मानकानुसार दयु्यम ननबींिक कायाालयासाठ  गागा ापलब्ि 
होतार आहे. 
    सेंरल सव्हार मुींबई येथील स््े् डे् ा सें्रमध्ये स्थालपत असल्याने स्थाननक लाई्च्या 
अननयममततेमुळे सव्हार डाऊन होययाचा रमाश्न ादरवत  नाही. 
(२) माहे एलरमाल, २०१७ मध्ये एक ददवस व गून, २०१७ मध्ये काही तासाच्या कालाविीकरीता 
कनेजक््व्ही्ी खींडीत झाल्यामुळे कामकाग बींद होते. सध्या कायाालयातील सींगतकीकृत 
कामकाग सुरळीतपते सुरु आहे. 
(३) व (४) रमाश्न ाद् ावत नाही. 

___________ 
  

मौग ेववांग (ता.खांटाळा, जग.सातारा) येथील मांटळ अधधिाऱ्याांनी  
चुिीच्या पध्दतीन ेफेरफार िेयायाबाबत 

  

(१८)  ९००९१ (१९-०८-२०१७).   श्री.सभुाष भोईर (ियायाण ग्रामीण) :   सन्माननीय महसूल 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मौगे लवींग (ता.खींडाळा, जग.सातारा) येथील मींडळ अधिकारी याींनी ९४४ क्रमाींकाची रे्रर्ार 
चुकीच्या पध्दतीन ेमयत व्यक्तीच्या नाव ेकेल्याच ेननदर्ानास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, या रमाकरती  सामाजगक कायाकत्यानंी मुख्य सधचव, महाराषर र्ासन याींच्याकड े
ददनाींक २९ नोव्हेंबर, २०१६ रोगी वा त्या समुारास लेखी तक्रार केली आहे, हे ही खरे आहे 
काय, 
(३) असल्यास, या रमाकरती र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय,  
(४) असल्यास, चौकर्ीच े ननषकषा काय आहे व त्यानसुार या रमाकरतातील दोषी मींडळ 
अधिकाऱ्यावर र्ासनाने कोतती कायावाही  केली वा करययात येत आहे, 
(५) नसल्यास, लवलींबाची करते काय आहेत ? 
  
श्री. चांद्रिाांत पाटील (०८-०२-२०१८) : (१), (२), (३), (४) व (५) सामाजगक कायाकत े
श्री.दरबारमसींग गगन्नाथ साळुींख ेयाींनी मा. मखु्य सधचव, महाराषर राज्य याींच्याकड ेददनाींक २९ 
नोव्हेंबर, २०१६ रोगी ददलेला लेखी तक्रार अगा जगल्हाधिकारी, सातारा याींचेकडून ापलवरागीय 
अधिकारी, वाई याींचेकड े चौकर्ीसाठ  पाठलवययात आला होता. या रमाकरती खरेदी देताराींच्या 
वारसाींनी महाराषर गमीन महसूल अधिननयम, १९६६ चे कलम २४७ रमामाते दाखल अलपलावर 
ापलवरागीय अधिकारी, र्ल्त याींनी सुनावती घेऊन अलपलाथी याींनी अलपलात घेतलेल्या 
हरकती या ददवाती स्वरुपाच्या असल्याने रे्रर्ार क्र. ९४४ बाबत मींडळ अधिकारी मर्रवळ 
याींनी घेतलेला ननताय कायम असल्याबातचे आदेर् ददनाींक १७.०७.२०१७ रोगी पारीत केले 
आहेत. 

___________ 
  

मुांबईतील आरक्षक्षत गममनीचा वविास िरयायाच्या प्रस्तावाबाबत 
  

(१९)  ९०५५५ (१२-०८-२०१७).   श्री.सांगय साविारे (भुसावळ) :   सन्माननीय महसूल मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मुींबईतील आरक्षित गममनीचा लवकास करययासाठ  मुींबई महापामलकेन े५४० को्ीचा ननिी 
जगल्हाधिका-याींना देवूनही १६६ रमास्ताव मुींबई आणत मुींबई ापनगर जगल्हाधिका-याींकड ेरमालींत्रबत 
असल्याच ेमाहे म,े २०१७ मध्ये वा त्या दरम्यान ननदर्ानास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, याबाबत र्ासनान े चौकर्ी केली आहे काय, 
(३) असल्यास, चौकर्ीच्या अनषुींगाने सदर रमालींत्रबत रमास्ताव मींगुर करययाबाबत र्ासनान े
कोतती कायावाही केली वा करययात येत आहे, 
(४) नसल्यास, लवलींबाची कारते काय आहेत ? 
  
श्री. चांद्रिाांत पाटील (१६-०१-२०१८) : (१) अींर्त: खरे आहे. 
     जगल्हाधिकारी, मुींबई ापनगर याींच्या कायाालयार्ी १२३ तर जगल्हाधिकारी, मुींबई र्हर 
याींच्या कायाालयार्ी ४४ रमास्ताव असे एकूत १६७ रमास्ताव सींबींधित आहेत. 
अ) जगल्हाधिकारी, मुींबई र्हर याींचेकडील एकूत ४४ रमास्तावाींपनकी  १३ रमास्तावाींवर कायावाही 
सुरु आहे. 
ावाररत ३१ रमास्तावाींची लवगतवारी खालीलरमामात े:- 



वि.स. ४०४ (15) 

     १) बहृन्मुींबई महानगरपामलकेकडून अरमााप्त - ९ 
     २) बहृन्मुींबई महानगरपामलकेकड ेपरत पाठलवययात आलेले - १७ 
     ३) कायावाही पूता तथालप न्यायालयात रमालींत्रबत - ३ 
     ४) ननवाडा घोलषत परींतु बहृन्मुींबई महानगरपामलकेने ताबा न घेतलेले  - २ 
ब) जगल्हाधिकारी, मुींबई ापनगर याींचेकडील एकूत १२३ रमास्तावाींपनकी  ५४ रमास्तावाींवर कायावाही 
सुरु आहे. 
ावाररत ६९ रमास्तावाींची लवगतवारी खालीलरमामात े:- 
     १) बहृन्मुींबई महानगरपामलकेकड ेपरत पाठलवययात आलेले  रमास्ताव-५६ 
     २) आरित रि परींतु रमास्ताव अरमााप्त – १ 
     ३) ननवाडा घोलषत करुन ताबा देतेसाठ  - ६ 
     ४) कायाालयास अपाप्त - ३ 
     ५) कायावाही पूता तथालप न्यायालयात रमालींत्रबत - २ 
     ६) याददत दबुार असलेली रमाकरते - १ 
     तसेच बहृन्मुींबई महानगरपामलकेच्या रमास्तावाींसाठ  जगल्हाधिकारी, मुींबई ापनगर याींचेकड े
सुमारे रु.२९४.७० को्ी इतका ननिी गमा आहे.(रमालींत्रबत रमाकरताींसाठ  सुमारे रु. २४७.४५ को्ी 
व महानगरपामलकेकड े परत केलेल्या रमाकरताींसाठ  सुमारे ४७.२५ को्ी) आणत जगल्हाधिकारी, 
मुींबई र्हर याींचेकड े सुमारे रु.५७.५३ को्ी इतका ननिी गमा आहे. (रमालींत्रबत रमाकरताींसाठ  
सुमारे रु. ४६.५० को्ी व महानगरपामलकेकड ेपरत केलेल्या रमाकरताींसाठ  सुमारे ११.०३ को्ी) 
अर्ी एकूत सुमारे रु.३५२.२३ को्ी ननिी रक्कम गमा आहे. 
(२) व (३) मुींबईतील महत्वाच्या लवकास कामाींना चालना देययासाठ  रखडलेली रसूींपादनाची 
रमाकरते तातडीन ेननकाली काढययासाठ  र्ासन स्तरावरुन सींबींधित जगल्हाधिकारी याींना र्ासन 
पि क्र.लवसतारमा-०७/२०१७/रमा.क्र.१०७/अ-२, दद.०८/०८/२०१७ अन्वये आवश्यक सूचना देययात 
आलेल्या आहेत. 
     जगल्हाधिकारी, मुींबई र्हर याींचे अध्यितेखाली दद.०९.१०.२०१७ रोगी झालेल्या बनठकीत 
लवषयाींकीत रमालींत्रबत रमाकरताींचा आढावा घेऊन आवश्यक कायावाही तातडीने करतेबाबत सींबींधित 
अधिकाऱ् याींना सचूना देययात आलेल्या आहेत.तसेच जगल्हाधिकारी, मुींबई ापनगर याींच्या 
दद.२४.११.२०१७ रोगीच्या पिानसुार रमालींत्रबत रमाकरताींमध्ये सींबींधित यींिताींर्ी समन्वय सािून 
रूसींपादनाची रमाकिक्रया गलद गतीन ेकरतेची कायावाही सुरु आहे. 
(४) रमाश्न ाद् ावत नाही.  

___________ 
  

मुांबईतील पूवव द्रतूगती महामागाववरील (चेंबूर) अमर महल ाड्टाणपलुाची 
दरुुस्ती व पनुबाांधणी िरयायाबाबत 

  

(२०)  ९१२९८ (२३-०८-२०१७).   श्री.अस्लम शखे (मालाट पजश्चम), श्री.राधािृष्ट् ण ववख-ेपाटील 
(मशटी), श्री.ववगय वटटेी ीवार (ब्रम्हपूरी), श्री.अममन पटेल (मुांबादेवी), श्री.अममत ववलासराव 
देशमुख (लातूर शहर), श्री.अब्ल दलु सत्तार (मसयालोट), श्री.अमर िाळे (आवी), श्री.हषववधवन 
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सपिाळ (बलुढाणा), श्री.सुननल िेदार (सावनेर) :   सन्माननीय साववगननि बाांधिाम 
(साववगननि ापक्रम वगळून) मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) मुींबईतील पूवा द्रतुगती महामागाावरील अमर महल या दठकातच्या ाडडातपूलाचे काही साींिे 
अचानक तु्ल्याची बाब ददनाींक ८ एलरमाल, २०१७ वा त्या समुारास ननदर्ानास आली, हे खरे 
आहे काय, 
(२) असल्यास, ाडडातपूलाच्या गडारचा काही राग नादरुुस्त झाल्याने या पुलास िोका ननमाात 
झाला असल्याचेही ददनाींक १४ एलरमाल,२०१७ रोगी वा त्यासुमारस ननदर्ानास आले आहे, हे ही 
खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सदर पुलाच्या दरुुस्तीकररता चार मदहन् याींचा कालाविी लागतार असल्यान े
सदर पुल वाहतूकीस बींद करययात आल्यान ेमुींबई बाहेर ठाययाकड ेगाताऱ्या वाहनाींच्या वाहतूक 
कोंडीचा मोठा रमाश्न ननमाात झाला आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, सदर पुलाची दरुुस्ती वा पुनबांिती करययासाठ  ापाययोगना सचुलवययासाठ  
र्ासनाने पवई आयआय्ीचे रमााध्यापक डॉ. रवी मसन्हा याींच्या अध्यितेखाली तज्ज्ञाींची सममती 
गदठत केली असून ददनाींक ३० एलरमालपयतं अहवाल सादर करययास साींधगतले होते, हे ही खरे 
आहे काय, 
(५) असल्यास, सदरील अहवाल र्ासनास सादर करययात आला आहे काय तसेच सदर 
ाडडातपुलाची दरुुस्ती व पनुबािंती करययाबाबत र्ासन काय कायावाही वा ापाययोगना 
करतार वा कररत आहे, 
(६) नसल्यास, लवलींबाची कारते काय आहेत ? 
  
श्री. चांद्रिाांत पाटील (१७-०१-२०१८) : (१) व (२) हे खरे आहे. सदर बाब दद.६ एलरमाल,२०१७ 
रोगी ननदर्ानास आली आहे. 
(३) सदर पुलाच्या दरुूस्तीकरीता ११ मदहन्याींचा कालाविी लागतार आहे.  या पुलावरून मुींबई 
ते ठात ेमाधगाका सींपूता बींद करययात आलेली असून, पुलाच्या ठाते मुींबई वादहनीच्या ापलब्ि 
तीन माधगाकेपनकी एक माधगाका मुींबई ते ठाते या वाहतुकीकरीता Counter Lane म्हतून 
हलक्या वाहनाींकरीता वापरययात येत आहे. तसचे मुींबई त े ठाते या ददर्ेची गड वाहतकू 
पुलाखालील सेवा रस्त्यावरून सुरू आहे. सदयजस्थतीत वाहतकू सुरळीत सुरू आहे.   
(४) हे खरे आहे. 
(५) तज्ञ सममतीचा अहवाल रमााप्त झाला असून, त्यानुसार पुलाचे सुपरस्रक्चर बदलययाची 
ननलवदा ननजश्चत करून दद.९.६.२०१७ रोगी कायाारींर आदेर् देययात आले आहेत. पलुाच्या मुींबई 
ठाते माधगाकेच्या सुपरस्रक्चरचे Dismantling काम पूता झाले आहे. काम पूता करययाचा 
कालाविी ११ मदहने आहे, परींतु मेरो-४ लाईनचे कामासाठ  पलुाची ाीं ची कमी करावी लागतार 
असल्यान ेसदर काम पूता करययास आतखी कालाविी लागतार आहे. 
(६) रमाश्न ाद् ावत नाही. 

___________ 
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बुलढाणा जगया्यातील भूममअमभलेख व महसूल ववभागातील िागदपत्र स्िॅन िरुन इांटरनेटवर 
अपलोट िरयायाच ेिाम देयायात आलेयाया िामगाराांना देयिे देयायाबाबत 

  

(२१)  ९१७३२ (१२-०८-२०१७).   टॉ.सांगय रायमलुिर (मेहिर) :   सन्माननीय महसूल मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) बुलढाता जगल्हयातील  रूमम अमरलेख व महसलू लवरागातील कागदपि े स्कॅन करुन 
इीं्रने्वर अपलोड करययाच े काम देययात आलेल्या सींस्थेर्ी केलेला करार सींपला असून 
कामाची देयके कामगाराींना पाच मदहन्यापासून ममळाली नसल्याच ेमाहे गून, २०१७ मध्ये वा 
त्या दरम्यान ननदर्ानास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर कामगाराींना त्याींच्या कामाची देयके न ममळाल्यामुळे त्याींनी सींपूता 
स्कॅननींगच्या सादहत्यासह महसलू लवरागाची सींपूता आवश्यक मादहती ओलीस ठेवली असल्याच े
ननदर्ानास आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, याबाबत र्ासनान ेचौकर्ी केली आहे काय,  
(४) असल्यास, चौकर्ीचे ननषकषा काय आहे व त्यानुसार सदर कामगाराींना त्याींच्या कामाींची 
देयके देययाबाबत र्ासनान ेकोतती कायावाही केली वा करययात येत आहे, 
(५) नसल्यास, लवलींबाची कारते काय आहेत ? 
  
श्री. चांद्रिाांत पाटील (१७-०२-२०१८) : (१) व (२) बुलढाता जगल्हयातील स्कॅननींग कामी मे. 
ररको इींडडया मलमम्ेड या कीं पनीची ननवड करययात आली होती परींतु त्या कीं पनीचे कामकाग 
समािान कारक नसल्यामुळे स्कॅननींग कामाबाबत त्या कीं पनीर्ी केलेला करार जगल्हाधिकारी, 
बुलढाता याींचकेडुन ननयमानुसार रि करययात आला. सदर सींस्थेमार्ा त ननयुक्त खागगी 
कामगाराींना कामाची देयके देययाची  बाब ही सींबींधित सींस्थचेी अींतगात बाब आहे. 
    स्कॅननींग करययाच ेसादहत्य हे सींबींधित कीं पनीचचे असल्यामुळे त्या सादहत्याचा र्ासनार्ी 
सींबींि नाही. तसेच महसूल लवरागाची मादहती ओलीस ठेवली आहे ही बाब खरी नसून महसूल 
व रूमम अमरलेख लवरागाचे अमरलेख सुरक्षित आहेत. 
(३), (४) व (५) रमाश्न ाद् ावत नाही. 

___________ 
  

मुांबईतील वाांदे्र-वरळी सी मलांिवरील टोल वसूलीच्या िां त्राटाबाबत 
  

(२२)  ९२८७५ (१९-०८-२०१७).   श्री.अगय चौधरी (मशवटी) :   सन्माननीय साववगननि 
बाांधिाम (साववगननि ापक्रम) मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मुींबईतील वाींदे्र-वरळी सी मलींकवरील ्ोल वसूलीच ेकीं िा्  ददलेल्या खागगी कीं पनीला ्ोल 
वसूलीची मुदत सन २०३९ पयतं देययात आली असून त्यामध्ये आखती २० वषाानी वाढ करुन 
सन २०५९ पयतं ्ोल वसलूी करययास मींगूरी दयावी असा रमास्ताव महाराषर राज्य रस्त े
लवकास महामींडळानी (एमएसआरडीसी) मान्येतसाठ   र्ासनाकड ेपाठलवला आहे, हे खरे आहे 
काय, 
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(२) असल्यास, वाींदे्र-वरळी सी मलींक रमाकल्प ारारययासाठ  किकती हगार को्ी रुपये खचा झाले 
व सदर रस्त्याच्या ्ोल वसूलीतून आतापयतं किकती रक्कम वसूल झाली आहे, 
(३) तसेच, सदर कीं पनीला सन २०३९ ऐवगी सन २०५९ पयतं ्ोल वसूलीची मुदतवाढ देययाचा 
रमास्ताव पाठलवययाची कारते काय आहेत व या रमास्तावावर र्ासनाने कोतता ननताय घेतला 
आहे ? 
  
श्री. एिनाथ मशांदे (२२-०२-२०१८) : (१) र्ासन ननताय क्र.बाींवस-२००४/रमा.क्र.६४/२००४/रस्ते-६ दद. 
४.१२.२०१७ अन्वये महाराषर राज्य रस्ते लवकास महामींडळास सन २०५२ पयतं सवलत 
कालाविी वाढवययास मान्यता देययात आली आहे.  
(२) वाींदे्र-वरळी सी मलींक रमाकल्प ारारययासाठ  रु.१९७५ को्ी इतका खचा झाला आहे. माहे 
गानेवारी २०१८ अखेरपयतं रु.८५८.३३ को्ी इतकी पथकर वसलुी झाली आहे. 
(३) रमाकल्पाच्या मूळ मींगुरीपासून ते रमाकल्प पुता होईपयतं रमाकल्पाची मुळ किकीं मत रु.६६६ को्ी 
वरुन रु.१९७५ को्ी पयतं गेली.  
     सदर रमाकल्प कायााजन्वत करताना रमाकल्पाच्या रावातील बदल, वाढीव बाींिकाम कालाविी 
व तदनुषींधगक राववाढ, पयाावरत लवषयक हरकती, सींकल्पधचिातील बदल, केबल स््ेड 
पुलामिील वावाचा बदल, बाींिकामातील ननजश्चत आवश्यक अर्ी सींख्यात्मक तर्ावत, 
अनतररक्त खचा (मसग्नल, पथददवे स्थलाींतरताचा खचा इत्यादी) या रमाकल्पासाठ  महामींडळास 
व्यवहायाता तर्ावत ननिीपो्ी देय असलेली रू.५८० को्ीची रक्कम वेळेत न ममळत ेइत्यादी 
कारतामळेु रमाकल्पाच्या अींदाजगत किकीं मतीत वाढ झाली.  
     याकररता र्ासन ननताय क्र.बाींवस-२००४/रमा.क्र.६४/२००४/रस्ते-६, दद. ४.१२.२०१७ अन्वये 
महाराषर राज्य रस्त े लवकास महामींडळास सन २०५२ पयतं सवलत कालाविी वाढवययास 
मान्यता देययात आली आहे. 

___________ 
  

मभवांटी येथील ववद्यार्थयाांना वववध दाखले ववहहत मुदतीत ममळत नसयायाबाबत 
  

(२३)  ९३२०८ (१२-०८-२०१७).   श्री.शाांताराम मोरे (मभवांटी ग्रामीण) :   सन्माननीय महसूल 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मरवींडी येथील माध्यममक व ाच्च माध्यममक र्ाळेतील लवदयार्थयांना नॉनकिक्रममलेअर, 
ात्पन्न, अधिवास व गातीच ेदाखले लवदहत मुदतीत ममळत नसल्याबाबतची तक्रार सामाजगक 
कायाकत्यांनी ननवासी ापजगल्हाधिकारी, ठाते याींच्याकड े माहे गून, २०१७ मध्ये वा त्या 
दरम्यान ननवेदनादवारे केली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, ाक्त ननवेदनाच्या अनुषींगान े र्ासनाने कोतती कायावाही केली वा करययात 
येत आहे, 
(३) नसल्यास, लवलींबाची कारते काय आहेत ?  
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श्री. चांद्रिाांत पाटील (३०-०१-२०१८) : (१) याबाबत ननवेदन रमााप्त झाले आहे. 
(२) मरवींडी येथील माध्यममक व ाच्च माध्यममक र्ाळेतील लवदयार्थयांना तसेच तालुक्यातील 
सवा लोकाींना गात रमामातपि, नॉनकिक्रममलेअर, ात्पन्न, वय राषरीयत्व व अधिवास  इत्यादी 
दाखले लवदहत मुदतीत अदा करययाकरीता योग्य त्या सूचना जगल्हाधिकारी याींचेमार्ा त सवा 
सींबींधिताींना देययात आल्या आहेत. लवदयार्थयााना मर्ितास्तव दाखले लवकरात लवकर रमादान 
 करते र्क्य व्हावे या करीता मर्बीरे आयेजगत करुन दाखल्याींचे लवतरत करययात आले 
आहेत. 
(३) रमाश्न ाद् ावत नाही. 

___________ 
  

रॉिी हहल, मुांबई येथील शासिीय वसाहतीमधील मागव नागररिाांच्या 
 रहदारीसाठी खुला िरयायाबाबत 

  

(२४)  ९३२२३ (१२-०८-२०१७).   श्री.मांगलप्रभात लोढा (मलबार हहल) :   सन्माननीय 
साववगननि बाांधिाम (साववगननि ापक्रम वगळून) मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील    
काय :- 
(१) मुींबईतील नारायत दारोळकर मागाावर असलेल्या रॉकी दहल या र्ासकीय वसाहतीमिील 
मागा  मोठा लोखींडी गे् बसवनू  बींद करययात आला आहे,  हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर रस्ता बींद केल्यामुळे नागररकाींना रहदारी करते अडचतीचे होत असून 
रस्ता बींद करययाची कारते काय आहेत, 
(३) असल्यास, सदर रस्ता रहदारीसाठ  खुला करययाची मागती स्थाननक लोकरमानतननिीनी 
ददनाींक ८ डडसेंबर, २०१४ तसेच ददनाींक १२ म,े  २०१७ रोगी व स्थाननक नागररकाींनी ददनाींक 
०५ऑगस््, २०१५ तसेच ददनाींक २८ डडसेंबर, २०१५ रोगी मा.सावागननक बाींिकाम मींिी 
याींच्याकड ेननवेदन देऊन केली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, ाक्त मागतीच्या अनुषींगाने सदर रस्ता रहदारीसाठ  खुला करययाबाबत 
र्ासनाने कोतती कायावाही केली वा करययात येत आहे, 
(५) नसल्यास, लवलींबाची करते काय आहेत ? 
  
श्री. चांद्रिाांत पाटील (१७-०२-२०१८) : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) सदर वसाहतीतील न्यानयक अधिकाऱ्याींच्या सुरक्षिततेच्या दृष्ीने दोन्ही लोखींडी रमावेर्दवार 
नागररकाींना रहदारीसाठ  बींद करययात आले आहेत. 
(३) होय. 
(४) सदर वसाहतीतील मा.न्यायमूतींच्या सुरक्षिततेच्या दृष्ीकोनातून वसाहतीतील रस्ता  
लोखींडी रमावेर्दवार लावनू बींद करययात आला आहे. सदर रस्ता नागररकाींसाठ  खुला 
करययासाठ  मा.न्यायमूती, मा.आयुक्त, बहृन्मुींबई महानगरपामलका व गहृ लवराग याींच्या 
समन्वयान ेननताय अपेक्षित आहे. 
(५) रमाश्न ाद् ावत नाही. 

___________ 
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पुणे येथील ससनू रुग्णालयाच्या इमारतीच ेिाम प्रलांबबत असयायाबाबत 

  

(२५)  ९३६८५ (१९-०८-२०१७).   श्री.योगेश हटळेिर (हटपसर) :   सन्माननीय साववगननि 
बाांधिाम (साववगननि ापक्रम वगळून) मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) पुते येथील ससून रुग्तालयाच्या  अकरा मगली इमारतीचे काम रमालींत्रबत असल्याचे   
ददनाींक ५ गून, २०१७ रोगी वा त्यासुमारास ननदर्ानास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास,  या इमारतीसाठ  ापलब्ि असलेल्या ८० को्ी रुपयाींपनकी  तीन को्ी रुपये 
वषाररात खचा करययात येऊन ावाररत इमारतीच्या अींतगात सुलविाींसाठ  १०९ को्ी रुपयाींची 
ननलवदा रमाकिक्रया वळेेत पूता न केल्यान े ननिीचा वापर करता आला नाही, हे ही खरे आहे 
काय,    
(३) असल्यास, ाक्त रमाकिक्रया पतूा करून इमारतीच े बाींिकाम तसेच इमारतीमध्ये अींतगात 
सुलविा ापलब्ि करून देययाबाबत र्ासनाने काय कायावाही केली वा करययात येत आहे, 
(४) नसल्यास, लवलींबाची  कारते काय आहेत ? 
  
श्री. चांद्रिाांत पाटील (२३-०२-२०१८) : (१) इमारतीच े स्थापत्य काम पूतात्वाकड े आहे. 
इमारतीतील Electrical, Fire fighting & fire alarm, Bus bar trunking system, L.V. 
system व इतर काम ेरमागतीपथावर आहेत. 
Furniture, Modular O.Y., CSSD व इतर बाबीींची ननलवदा रमाकिक्रया सुरू करययात आलेली 
आहे.  
(२) ससून रूग्तालयाच्या ११ मगली लवस्ताररत इमारतीमध्ये अींतगात सुलविा कामासाठ  
रु.६२.१७ को्ी अनुदान ापलब्ि करून देययात आले. बहुमगली इमारतीच े चालू कामावर 
रु.४.१४ को्ी चे रमादान करतेत आले. इमारतीतील Electrical, Fire fighting & fire alarm, 
Bus bar trunking system, L.V. system व इतर काम े रमागतीपथावर आहेत. त्यासाठ  
रु.३८.०० को्ी कायाकारी अमरयींता (लवदयुत) याींना लवतरीत करययात आले आहेत. 
(३) व (४) रमाश्न ाद् ावत नाही. 

___________ 
  

महाराष्ट्र राज्यात गत चार वषावत ४ लाख ८० हगार ६५२ रस्त ेअपघात पायायाबाबत 
  

(२६)  ९५७१२ (२१-१२-२०१७).   श्री.अममन पटेल (मुांबादेवी), श्री.राधािृष्ट् ण ववख-ेपाटील (मशटी), 
श्री.परृ्थ वीराग चव्हाण (िराट दक्षक्षण), श्री.ववगय वटटेी ीवार (ब्रम्हपूरी), श्री.अस्लम शेख (मालाट 
पजश्चम), श्री.िालीदास िोळांबिर (वटाळा), श्री.नसीम खान (चाांहदवली), श्री.अममत ववलासराव 
देशमुख (लातूर शहर), टॉ.सांतोष टारफे (िळमनुरी), श्रीमती ननमवला गाववत (इगतपूरी), 
श्री.गयिुमार गोरे (माण), श्री.हषववधवन सपिाळ (बुलढाणा), श्री.िुणाल पाटील (धळेु ग्रामीण), 
श्री.सांग्राम थोपटे (भोर), अॅट.यशोमती ठािूर (नतवसा), श्री.किशोर पाटील (पाचोरा) :   
सन्माननीय साववगननि बाांधिाम (साववगननि ापक्रम वगळून) मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
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(१) कें द्रीय रस्त े वाहतूक महामागा लवरागाने सादर केलेल्या अहवालात  महाराषर राज्यात 
गत  चार वषाात ४ लाख ८० हगार ६५२ अपघात झाले असून दररोग ११० अपघात होत 
असल्याच ेमाहे सप् े्ंबर, २०१७ मध्ये वा त्या दरम्यान ननदर्ानास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास,  या अपघाताींमध्ये मतृ्यमूुखी पडलेल्या व्यक्तीींमध्ये १८ त े३५ वयातील तरुत  
मुलाींचा सवााधिक समावरे्   आहे,  हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, याबाबत चौकर्ी करून राज्यातील रस्त्याींवरील अपघात रोखययासाठ  व रस्त े
सुरिीत करययासाठ  र्ासनान े कोतती कायावाही केली वा करययात येत आहे , 
(४) नसल्यास, लवलींबाची कारते काय आहेत ? 
  
श्री. चांद्रिाांत पाटील (२२-०१-२०१८) : (१) महाराषर राज्यात सन २०१४ त ेसप् े्ंबर २०१७ च्या 
आकडवेारी रमामाते एकूत १,९७,६७१ वाहनाच्या अपघाताची नोंद असून दररोग ११० पेिा गास्त 
अपघात होत असल्याचे अपर पोलीस महासींचालक (वा.),महाराषर राज्य याींनी कळलवले आहे. 
(२) सदरहू बाबत मादहती ापलब्ि नसल्याचे अपर पोलीस महासींचालक (वा.),महाराषर 
राज्य,याींनी कळलवले आहे. 
(३) रस्त्याींवरील अपघात रोखययासाठ  कें द्रीय रस्ते,वाहतूक व महामागा याींच्या वेळोवेळी रमााप्त 
होता-या मागादर्ाक सचूनेरमामाते रस्त े सुरक्षित करययाबाबत कायावाही करययात येत आहे, 
ादा.वळते कमी करते,वाहनाींचा वेग ननयममत करते,लवलवि मागादर्ाक र्लक लावत,ेरींबलर 
स्रीींप लावत ेइ. 
(४) रमाश्न ाद् ावत नाही. 

___________ 
  
मु.पो.वरुट े(ता.रागगुरुनगर, जग.पुणे) येथील शेतिऱ्याांच्या ववहहरीवर अनतक्रमण िेयायाबाबत 

  

(२७)  ९५८१६ (२२-१२-२०१७).   श्री.गयांत पाटील (इस्लामपूर), श्री.अजगत पवार (बारामती), 
श्री.वैभव वपचट (अिोले) :  सन्माननीय महसूल मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) म.ुपो.वरुड े (ता.रागगुरुनगर, जग.पुते) येथील ग् नीं.१०५९ मिील िेि ४१ आर पनकी १ 
आर येथ े असलेल्या र्ेतकऱ्याींच्या लवदहरीवर अनतक्रमत करुन ती बुझलवययाचा रमायत्न 
केल्यारमाकरती सींबींधित र्ेतकऱ्याींच्या कु्ुींत्रबयाींनी जगल्हाधिकारी, पुते, मा.मुख्यमींिी व 
मा.महसलू मींिी याींच्याकड े ददनाींक ७ गुलन, २०१७ रोगी वा त्या सुमारास लेखी ननवेदन ददले 
आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास,  लेखी ननवेदन देऊन सुद्धा अदयापपयतं कोततीही कारवाई करययात आली 
नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, याबाबत चौकर्ी करून ाक्त र्ेतकऱ्याच्या लवदहरीवर अनतक्रमत करताऱ्याींवर 
कारवाई करययाबाबत र्ासनाने कोतती कायावाही केली वा करययात येत आहे, 
(४) नसल्यास, लवलींबाची कारते काय आहेत ? 
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श्री. चांद्रिाांत पाटील (१८-०१-२०१८) : (१) होय. 
(२) अगादार श्री. दत्तािय कोंडड ींबा ताींब े याींनी मौ. वरूड,े ता.खडे येथील ग् नीं. १०५९ च े
ननमताना मोगती कामी दद. २०.०२.२०१४ रोगी अगा केला होता. त्यानुसार ापअधििक रूमम 
अमरलेख, खेड याींचे मार्ा त करययात आलेल्या ननमताना मोगतीरमामाते रमाश्नाींकिकत लवदहर 
सरकारी नदी पािात येत असल्याच े ननषपन्न झाले आहे. तथापी सदर मोगती अगादारास 
अमान्य असल्यान ेअगादाराींनी जगल्हाअधििक रूमम अमरलेख, पुते याींचेकड ेअपील दाखल केले 
आहे. 
(३) व (४) रमाश्न ाद् ावत नाही. 
  

___________ 
  

अमरावती महसलु ववभागातील ररक्त पदे भरयायाबाबत 
  

(२८)  ९५८७८ (२२-१२-२०१७).   प्रा.ववरेंद्र गगताप (धामणगाव रेयावे), अॅट.यशोमती ठािूर 
(नतवसा) :   सन्माननीय महसूल मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) अमरावती  महसुल लवरागातील लवरागीय आयुक्त कायाालयातील अप्पर आयुक्ताींसह 
जगल्हयातील अप्पर जगल्हाधिकाऱ् याींची पदे मोा या रमामातात ररक्त असल्याच े ददनाींक ६ 
ऑक््ोबर, २०१७ रोगी वा त्या समुारास ननदर्ानास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, महसूल लवरागात मोा या रमामातात ररक्त पदाींचा अनुर्ेष असल्यामुळे 
सवासामान्य नागररकाींची कामे रमालींत्रबत झाली असल्याचेही ननदर्ानास आले आहे, हे ही खरे 
आहे काय, 
(३) असल्यास, याबाबत चौकर्ी करून अमरावती महसुल लवरागातील ररक्त पदे ररययाबाबत 
र्ासनाने कोतती कायावाही केली वा करययात येत आहे, 
(४) नसल्यास, लवलींबाची कारते काय आहेत ? 
 
श्री. चांद्रिाांत पाटील (२६-०२-२०१८) : (१), (२) व (३) अमरावती लवरागीय आयुक्त 
कायाालयातील अपर जगल्हाधिकारी सींवगाातील अपर आयुक्त, ाप आयुक्त (महसलू), ाप 
आयुक्त (सामान्य रमार्ासन), ाप आयुक्त (रो.ह.यो), ाप आयुक्त (करमतूक कर र्ुल्क) अर्ी 
०५ पदे ररक्त होती. तसेच अपर जगल्हाधिकारी बुलडाता, अकोला ही ०२ पदे ररक्त होती. 
     अमरावती लवरागीय आयुक्त कायाालयातील अपर आयुक्त, ाप आयुक्त (महसूल), ाप 
आयुक्त (रो.ह.यो) व अपर जगल्हाधिकारी, अकोला व बुलडाता अर्ी एकूत ०५ पदे ररययात 
आलेली असून सदर पदाींवर अधिकारी रुग ू झालेले आहेत. ावाररत ररक्त पदाींचा कायारार 
अनतररक्त स्वरुपात इतर अधिका-याींकड े सोपलवययात आलेला असल्यामुळे नागरीकाींची काम े
रमालींत्रबत रादहल्याची बाब ननदर्ानास आलेली नाही.  
(४) रमाश्न ाद् ावत नाही. 

___________ 
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िशेटी ते पाराप (जग.मसांधुदगूव) या मागावच्या िामास सुरुवात पाली नसयायाबाबत 
  

(२९)  ९६०६८ (२१-१२-२०१७).   श्री.अस्लम शखे (मालाट पजश्चम), श्री.ववगय वटटेी ीवार 
(ब्रम्हपूरी), श्री.अममन पटेल (मुांबादेवी), श्री.वैभव नाईि (िुटाळ) :  सन्माननीय साववगननि 
बाांधिाम (साववगननि ापक्रम वगळून) मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) कर्ेडी ते झाराप (जग.मसींिदुगूा) या मागााच्या चौपदरीकरताच्या कामास ददनाींक २७ 
ऑगस््, २०१७ रोगी वा त्या सुमारास रमार्ासकीय मींगूरी ममळाली असून अदयापपयतं कामास 
सुरुवात झाली नसल्याचे ननदर्ानास आले आहे, हे खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, कतकवली–झाराप या महामागााच ेकाम करताऱ्या कीं पनीच्या ठेकेदाराींनी खडड े
बुगलवययाचे काम करताींना ऑईल असलेले डाींबर वापरल्यामळेु खडड ेपडून रस्त्याची दरूवस्था 
झाल्याचे माहे ऑक््ोबर, २०१७ मध्ये वा त्या दरम्यान ननदर्ानास आले, हे खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, याबाबत र्ासनान ेचौकर्ी केली आहे काय, 
(४) असल्यास, चौकर्ीनुसार कर्डेी त ेझाराप या मागााच्या चौपदरीकरताच्या कामास सुरुवात 
करुन कतकवली –झाराप या महामागाामिील खडड े बुझलवन्याबाबत तसेच या रस्त्याच्या 
कामात ऑईल असलेले डाींबर वापरताऱ्या ठेकेदारावर कारवाई  करययाबाबत र्ासनाने कोतती 
कायावाही केली वा करययात येत आहे, 
(५) नसल्यास, लवलींबाची कारते काय आहेत ?   
  
श्री. चांद्रिाांत पाटील (२२-०१-२०१८) : (१) हे खरे नाही. 
कर्ेडी त े झाराप या रागातील राषरीय महामागा क्रमाींक ६६ ची २८८.५७ किक.मी. लाींबी 
चौपदीकरतासाठ  असून परर्ुराम त े खारर्ेत (२०५/४०० ते २४१/३००), आरवली त े काीं्े 
(२४१/३०० ते २८१/३००), ननवळी त े वाकेड (२८१/३०० ते ३३२/२००), सींरागीनगर त े
कळमठ(३६७/३०० ते ४०६/०३०) या चार ्प्प्यात रमात्यि काम सुरु आहे. 
(२) हे खरे नाही. 
(३) रमाश्न ाद् ावत नाही. 
(४) रमाश्न ाद् ावत नाही. 
(५) रमाश्न ाद् ावत नाही. 

___________ 
  

िोयाहापूर व िोिणला गोटणाऱ्या तालुक्यातील िरूळ व भुईबावटा  
घाटातील रस्त्याची पालेली दरुवस्था 

  

(३०)  ९६०७७ (२१-१२-२०१७).   श्री.प्रिाश आबबटिर (राधानगरी), श्री.ननतशे राणे 
(िणिवली), श्री.वैभव नाईि (िुटाळ) :  सन्माननीय साववगननि बाांधिाम (साववगननि 
ापक्रम) मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) कोल्हापूर व कोकतला गोडताऱ्या करुळ घा् व रुईबावडा (कोल्हापूर लवगयदगुा राज्यमागा 
क्र. ११५) घा्ातील रस्त्यावर मोा या रमामातात खडड ेपडले असून रस्त्याच्या बागूच्या सींरित 
मरींती कोसळल्यान ेरमावार्ाींच्या गीवाला िोका ननमाात झाला असल्याचे व सावागनीक बाींिकाम 
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लवरागाकडून या रस्त्याच्या दरुुस्तीबाबत कोततीही कायावाही करययात आली नसल्याच े
ननदर्ानास आले आहे, हे खरे आहे काय,  
(२) असल्यास, खारेपा्त-रुईबावडा-पाचल या मागाावरील साईडपट्टय्ा खचल्या असून रस्त्यावर 
दठकदठकाती मोठे खडड ेपडल्यामळेु रस्त्याची दरुवस्था होऊन रमावास करते गनरसोयीचे झाल्याचे 
व कोतत्याही िती अपघात होययाची र्क्यता ननमाात झाली असतानाही सावागननक बाींिकाम 
लवरागाचे याकड ेदलुाि होत असल्याचे ननदर्ानास आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, या दोन्ही रस्त्याींबाबत र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, 
(४) असल्यास, चौकर्ीनसुार या रस्त्याींची तातडीन े दरुुस्ती करययाबाबत र्ासनाने कोतती 
कायावाही केली वा करययात येत आहे, 
(५) नसल्यास, लवलींबाची कारते काय आहेत ? 
  
श्री. एिनाथ मशांदे (२१-०२-२०१८) : (१) व (२) रमाश्नाींकिकत करुळ घा् रा.मा.१७७ चा राग 
असून लाींबी ९ किक.मी. आहे. रुईबावडा घा् रा.मा.१७१ चा राग असून लाींबी ९ किक.मी. 
आहे. या दोन्ही घा् रस्त्यावीर काही दठकाती रस्त्याच्या डाींबरी पषृठरागावर खडड ेपडले होते, 
काही दठकाती सींरिक मरींती िनतग्रस्त झाल्या होत्या काही दठकाती दरडी कोसळल्या 
होत्या. रस्त्याच्या डाींबरी पषृठरागावरील खडड ेररययात आले आहेत. रस्त्यावर आलेल्या दरडी 
ह्लवययात आल्या आहेत. सींरिक मरींत दरुुस्तीचे काम हाती घेययात आले असून ननधिच्या 
ापलब्ितेनुसार पूता करययाचे ननयोगन आहे. 
     सदयजस्थतीत या दोन्ही घा्ातून वाहतूक सुरळीत चालू आहे. 
(३), (४) व (५) रमाश्न ाद् ावत नाही. 

___________ 
  

रावळगुांटवाटी (ता.गत,जग.साांगली) हे गाव गत तालुक्यातच ठेवयायाबाबत 
  

(३१)  ९६१७६ (२१-१२-२०१७).   श्री.गयांत पाटील (इस्लामपूर), श्री.अजगत पवार (बारामती), 
श्री.वैभव वपचट (अिोले) :  सन्माननीय महसूल मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) रावळगुींडवाडी (ता.गत, जग.साींगली) हे गाव गत तालुक्यातच ठेवययात यावे याकररता 
तेथील ग्रामस्थाींनी तसचे स्थाननक लोकरमानतननिीींनी लवरागीय आयुक्त पुते तसेच र्ासनाला 
ददनाींक २१ ऑगस््, २०१७ रोगी वा त्या समुारास लेखी ननवेदन ददले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, याबाबत चौकर्ी करून र्ासनान े कोतती कायावाही केली वा करययाींत येत 
आहे, 
(३) नसल्यास, लवलींबाची कारते काय आहेत ? 
 
श्री. चांद्रिाांत पाटील (२३-०२-२०१८) : (१) होय. 
(२) रमााप्त ननवेदनाच्या अनुषींगान े लवरागीय आयुक्त, पुते याींच े अमररमााय मागलवययात आले 
असून, ते रमााप्त झाल्यानींतर ाधचत कायावाही करययाचे योजगले आहे. 
(३) रमाश्न ाद् ावत नाही. 

___________ 
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नागपूर येथील शासिीय वसाहतीची दरुुस्ती िरयायाबाबत 

  

(३२)  ९६१८८ (२२-१२-२०१७).   श्री.सुधािर देशमखु (नागपूर पजश्चम) :  सन्माननीय 
साववगननि बाांधिाम (साववगननि ापक्रम वगळून) मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील    
काय :- 
  

(१) नागपूर र्हरातील रलवनगर, नागरवन, आमदार ननवास येथील  र्ासकीय वसाहतीमिील  
इमारतीची अनके वषाापासनु दरुूस्ती, रींगरींगो्ी, बुझलेली गडरलाईन, रु््लेली लपययाच्या 
पाययाची पाईपलाईन, गुन्या झालेल्या लवदयुत तारा, रस्त्याींवर पडलेली खडड,े वाढलेली झाड-े
झडुपी, परीसरात पसरलेली घात, तसेच सार्-सर्ाई कमाचाऱ्याींची कमी सींख्या याकड े
सावागननक बाींिकाम लवरागाचे दलुाि झाले असून यामुळे तेथील रदहवार्ाींची गनरसोय होत 
आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, या वसाहतीमिील कामाींकरीता गत वषी ननिीची तरतुद करययात आली परींत ु
सदर ननिीतून अदयापपयतं कोततेही काम करययात आले नसल्याने या कामाींकड े होत 
असलेल्या दलुािाबाबत तेथील रदहवार्ाींनी अनेकदा सावागननक बाींिकाम लवरागाकड ेलेखी अगा 
करून सुध्दा कोततीही कायावाही करययात आली नाही आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, याबाबत र्ासनान े चौकर्ी केली आहे काय तसचे दहवाळी अधिवेर्न, २०१७ 
मध्ये या वसाहतीच्या दरुुस्तीकररता ननिीची तरतुद करययात आली आहे काय, 
(४) असल्यास, चौकर्ीच्या अनषुींगाने या वसाहतीची तातडीन े दरुुस्ती करययाबाबत तसचे 
दरुुस्तीच्या कामाींकड ेदलुाि करताऱ्या अधिकारी व कमाचाऱ्याींवर कारवाई करययाबाबत र्ासनाने 
कोतती कायावाही केली वा करययात येत आहे, 
(५) नसल्यास, लवलींबाची कारते काय आहेत ? 
  
श्री. चांद्रिाांत पाटील (२३-०२-२०१८) : (१) हे खरे नाही. 
(२) रलवनगर वसाहतीमिील कामाींकरीता गत वषी ननिीची स्वतींि तरतूद रमााप्त झाली नाही. 
तथालप, सदर पररसरातील ननवासस्थानाींच्या देखराल व दरुूस्तीवर सन २०१६-१७ मध्ये 
रू.१३०.०० लि खचा करययात आलेला आहे.    
(३) डडसेंबर, २०१७ च्या पुरवती अथासींकल्पात ननिी ापलब्ितेकरीता रु.७.५० को्ी किकीं मतीच े
रमास्ताव सादर करययात आले होते. तथालप सदर रमास्तावास मींगूरी रमााप्त झाली नाही. माचा, 
२०१८ चे अथासींकल्पात ननिी ापलब्ितेकरीता पुन:श्च रमास्ताव सादर करययात येत आहे. 
(४) व (५) रमाश्न ाद् ावत नाही. 

___________ 
  
येवला (जग.नामशि) तालुिा सधचवालय व परीसरातील इमारतीांच्या देखभाल व दरुुस्तीबाबतचा 

वाझणज्य वापराचा प्रस्ताव प्रलांबबत असयायाबाबत 
  

(३३)  ९६४८५ (२१-१२-२०१७).   श्री.छगन भुगबळ (येवला) :   सन्माननीय साववगननि 
बाांधिाम (साववगननि ापक्रम वगळून) मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  



वि.स. ४०४ (26) 

 
(१) र्ासनाने मुख्य अमरयींता सावागननक बाींिकाम लवराग याींना येवला (जग.नामर्क) तालकुा 
सधचवालय इमारत व परीसरातील इमारतीींच्या देखराल व दरुुस्तीसाठ  वाणतज्य वापराचा 
रमास्ताव सादर करययाचे ननदेर् ददनाींक ११ ऑगस्् २०१७ च्या पिान्वये ददले आहे, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्यास, ाक्त रमास्ताव र्ासनास रमााप्त झाला आहे काय, 
(३) असल्यास, ाक्त रमास्तावावर र्ासनाने कोतती कायावाही केली वा करययात येत आहे, 
(४) नसल्यास, लवलींबाची कारते काय आहेत ? 
 
श्री. चांद्रिाांत पाटील (२६-०२-२०१८) : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) गाळे बाींिययाकरीता ापलब्ि असलेल्या गागेबाबत सावागननक बाींिकाम लवरागाचे 
पथकिकनारावती ननयम व महसलू लवरागाचे लवकसन ननयम लवचारात घेऊन रमास्ताव लवचारािीन 
आहे.  
(३) व (४) रमाश्न ाद् ावत नाही. 

___________ 
  

होतळे व टोंगरगाव (ता.मुळशी, जग.पुणे) येथील शेति-याांच् या गममनी सगुाता  
फाम् सव प्रा.मल. िां पनीन ेअवैधररत्या खरेदी िेयायाबाबत 

  

(३४)  ९६५८९ (२१-१२-२०१७).   श्री.सांगय साविारे (भुसावळ) :   सन्माननीय महसूल मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) होतळे व डोंगरगाव (ता.मळुर्ी, जग.पुते) या दोन गावातील र्ेतक-याींच् या गममनी सुगाता 
र्ाम् सा रमाा.मल. कीं पनीने र्ेतगमीन कायदा व अन् य कायदयाींचा रींग करुन खरेदी केल् याच ेमाहे 
ऑक् ्ोबर, २०१७ मध्ये वा त्या दरम् यान ननदर्ानास आले, हे खरे आहे काय, 

(२) असल् यास, ाक् त आरोपाींबाबत ३ मदहन् याींत चौकर्ी करुन योग् य तो ननताय घेय याच ेननदेर् 
मा.ाच् च न् यायालयाने पुते जगल् हाधिका-याींना ददले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल् यास, या रमाकरती चौकर्ी करय यात आली आहे काय, 
(४) असल् यास, चौकर्ीनसुार अवनिररतीने र्ेतकऱ्याींची गमीन खरेदी करताऱ्या सुगाता र्ाम् सा 
रमाा.मल. या कीं पनीवर र्ासनाने कोतती कारवाई केली वा करय यात येत आहे, 
(५) नसल् यास, लवलींबाची कारते काय आहेत ? 
  
श्री. चांद्रिाांत पाटील (२२-०२-२०१८) : (१) जगल्हाधिकारी, पुते याींनी दद.११/०८/२०१६ च्या 
आदेर्ाने सदर रमाकरती चौकर्ी करतेसाठ  ापलवरागीय अधिकारी, मावळ-मुळर्ी याींची 
ननयुक्ती केली आहे. 
(२) होय. 
(३) व (४) तक्रार अगादार याींनी दद.२१/०२/२०११ रोगी केलेल्या तक्रारीमिील मुिे हे वेगवेगळया 
लवरागाींर्ी सींबींधित असल्याने सदर रमाकरती चौकर्ी करुन एकत्रितररत्या कायावाही करययासाठ  
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जगल्हाधिकारी, पुते याींनी ाप लवरागीय अधिकारी, मावळ-मुळर्ी याींची ननयुक्ती केली आहे. 
त्यानुसार अींनतम अहवाल रमााप्त झाल्यावर ननयमानुसार ाधचत कायावाही करययाची कायावाही 
जगल्हाधिकारी, पुते याींच्या स्तरावर करययाच ेसींकजल्पत आहे.  
(५) रमाश्न ाद् ावत नाही. 

___________ 
  

लातूर जगया्यातील लमाण ताांड्याना स्मशानभमूीसाठी गमीन देयायाबाबत 
  

(३५)  ९६७९६ (२१-१२-२०१७).   श्री.अममत ववलासराव देशमुख (लातूर शहर), श्री.राधािृष्ट् ण 
ववखे-पाटील (मशटी), श्री.बाळासाहेब थोरात (सांगमनेर), श्री.त्र्यांबिराव मभसे (लातूर ग्रामीण), 
श्री.अममन पटेल (मुांबादेवी), अॅट.यशोमती ठािूर (नतवसा), श्री.अमर िाळे (आवी), श्री.नसीम 
खान (चाांहदवली), श्री.ववगय वटटेी ीवार (ब्रम्हपूरी) : सन्माननीय महसूल मांत्री पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
  

(१) लातूर जगल्हयातील १८३ लमात ताींडयाींना स्मर्ानरूमीसाठ  गागा ापलब्ि करुन देययाची 
लवनींती जगल्हयाधिकाऱ्याींकड ेकेली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, स्मर्ानरमूीसाठ  रमात्येक ताींडयाला १ गुींठा गमीन देययाची मागती अदयापही 
मान्य करययात आली नाही आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, याबाबत चौकर्ी करून लमात ताींडयाींना स्मर्ानरमूीसाठ  गमीन देययाबाबत 
र्ासनाने कोतती कायावाही केली वा करययात येत आहे, 
(४) नसल्यास, लवलींबाची कारते कोतती आहेत ? 
  
श्री. चांद्रिाांत पाटील (१६-०२-२०१८) : (१) लातूर जगल्हयातील १८३ लमात ताींडयाींना 
स्मर्ानरमुीसाठ  गागा ापलब्ि करुन देययाबाबतच ेननवेदन जगल्हाधिकारी कायाालयाकड ेरमााप्त 
झाल्याचे ददसून येत नाही. 
(२) ज्या दठकाती स्मर्ानरुमी ापलब्ि नाही त्यादठकाती गमीन मागतीबाबतचा रमास्ताव 
सींबींधित ापलवरागीय अधिकारी याींचेमार्ा त जगल्हाधिकारी कायाालयास रमााप्त झाल्यास 
स्मर्ानरमुीसाठ  गागा मींगूर करययात येत.े  
(३) ज्या गावामध्ये स्मर्ानरुमी ापलब्ि नाही त्या दठकाती सरकारी गायरान गमीन, खागगी 
गमीन सींपादन करुन स्मर्ानरमुीसाठ  गागा ापलब्ि करुन देययाबाबतचा अहवाल सादर 
करययाबाबत जगल्हाधिकारी, लातरू कायाालयाच्या दद.१०.११.२०१७  च्या पररपिकान्वये सवा 
ापलवरागीय अधिकारी/ तहसीलदार याींना कळलवययात आले आहे.  
(४) रमाश्न ाद् ावत नाही 

___________ 
  

लातूर जगया्यात महारागस्व अमभयानाची प्रभावी अांमलबगावणी िरयायाबाबत 
  

(३६)  ९६८०२ (२१-१२-२०१७).   श्री.त्र्यांबिराव मभस े (लातूर ग्रामीण), श्री.अममत ववलासराव 
देशमुख (लातूर शहर) :   सन्माननीय महसूल मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) लातूर जगल्हयात महारागस्व अमरयान अींतगात महसूल रेकॉडा अदयावत करते,मयत 
खातेदाराींच्या वारसाच्या नोंदी अदयावत करते, र्ासनाच्या लवलवि योगनाींची गावपातळीवर 
रमामसद्धी करते, अनधिकृत अकृषी वापराची वसुली करते इत्यादी कामे करययात येतात, हे खरे 
आहे काय, 
(२) असल्यास, र्ासनाच े आदेर् असतानाही लातूर जगल्हयात या मोदहमेची रमारावी 
अींमलबगावती होत नसल्यामुळे स्थाननक लोकरमानतननिीनी जगल्हाधिकारी, लातूर याींच्याकड े
योगनेची रमारावी अींमलबगावती करययाबाबत ददनाींक १ सप् े्ंबर, २०१७ रोगी वा त्या सुमारास 
ननवेदनादवारे मागती केली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, ापरोक्त मागतीच्या अनुषींगान ेर्ासनान ेकोतती कायावाही केली वा करययात 
येत आहे, 
(४) नसल्यास, लवलींबाची कारते काय आहेत ? 
  
श्री. चांद्रिाांत पाटील (१६-०२-२०१८) : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) होय, याबाबत ननवेदन रमााप्त झाले आहे. 
(३) महारागस्व अमरयानाींतगात मर्बीराच े आयोगन करुन लवलवि योगनाींची रमारावी 
अींमलबगावती सुरु आहे. 
(४) रमाश्न ाद् ावत नाही. 

___________ 
  

मौग ेवामसांद (ता.शहापूर, जग.ठाणे) येथे रेयाव ेस्टेशनवर पलू बाांधयायाबाबत 
  

(३७)  ९७१२३ (२१-१२-२०१७).   श्री.पाांटुरांग बरोरा (शहापूर), श्री.वैभव वपचट (अिोले) : 
सन्माननीय साववगननि बाांधिाम (साववगननि ापक्रम वगळून) मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
  

(१) मौग े वामसींद (ता.र्हापूर, जग.ठाते) येथ े रेल्व े स््ेर्नवर पूल बाींिययाची मागती 
मा.सावागननक बाींिकाम मींिी याींचकेड ेस्थाननक लोकरमानतननिीनी ददनाींक  १४ ऑक््ोबर, २०१७ 
रोगी वा त्या सुमारास केली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, ाक्त मागतीच्या अनुषींगाने र्ासनान ेकोतती कायावाही केली व करययात येत 
आहे, 
(३) नसल्यास, लवलींबाची कारते काय आहेत ? 
  
श्री. चांद्रिाांत पाटील (०९-०२-२०१८) : (१) होय. 
(२) ाडडात पुलाच ेबाींिकामास दद.१८/१२/२०१७ रोगी कायाारींर आदेर् देययात आले आहेत. 
(३) रमाश्न ाद् ावत नाही. 
  

___________ 
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िराट (जग.सातारा) शहरासाठी बा्यवळण रस्ता बाांधयायाबाबत 
  

(३८)  ९७८९२ (२१-१२-२०१७).   श्री.शामराव ऊफव  बाळासाहेब पाटील (िराट ात्तर) :   
सन्माननीय साववगननि बाांधिाम (साववगननि ापक्रम वगळून) मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
(१) कराड (जग.सातारा) र्हरातील पुते-बेंगलोर राषरीय महामागाावर व इतर रस्त्याींवर  
वाहतुकीची कोंडी होत असल्याने कराड र्हराबाहेरुन बाहय वळत रस्ता बाींिययाबाबत  
स्थाननक लोकरमानतननिीनी ददनाींक २१ गुलन, २०१७ रोगी वा त्या सुमारास मा.सावागननक 
बाींिकाम मींिी याींच्याकड ेलेखी ननवेदन ददले आहे, हे खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, याबाबत र्ासनान ेचौकर्ी केली आहे काय, 
(३) असल्यास, चौकर्ीनसुार व ाक्त ननवेदनाच्या अनुषींगान े कराड र्हरासाठ  बाहय वळत 
रस्ता बाींिययाबाबत र्ासनाने कोतती कायावाही केली वा करययात येत आहे, 
(४) नसल्यास, लवलींबाची कारते काय आहे ? 
  
श्री. चांद्रिाांत पाटील (२७-०२-२०१८) : (१) होय, हे खरे आहे, 
(२) रमाश्न ाद् ावत नाही. 
(३) रमास्तालवत बाहयवळत मागाातील काही लाींबी, कराड-तासगाींव राज्य मागा १४२ व कराड-
लव्ा राज्यमागा १३६ हे रस्ते अनुक्रमे राषरीय महामागा २६६ व राषरीय महामागा १६६-ई 
म्हतून घोलषत झाले आहेत. या अनुषींगाने अधििक अमरयींता, कोल्हापूर, राषरीय महामागा 
लवराग, कोल्हापूर त्याींच े सल्लागार तसेच नगर रचना कायाालयाचे अधिकारी याींच्यामध्ये 
झालेल्या बनठकीच्या अनुषींगाने राषरीय महामागा लवराग, कोल्हापूर व कायाकारी अमरयींता, 
सावागननक बाींिकाम (पजश्चम) लवराग, सातारा याींच्याकडून कायावाही रमागतीत आहे. 
(४) रमाश्न ाद् ावत नाही. 

___________ 
  

जगयाहाधधिारी िायावलय, ठाणे येथील मलवपि व नायब तहसीलदार याांच्या मागयायाांबाबत 
  

(३९)  ९७९६४ (२१-१२-२०१७).   श्री.सभुाष भोईर (ियायाण ग्रामीण) :   सन्माननीय महसूल 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) जगल्हाधिकारी कायाालय, ठात ेयेथील मललपक व नायब तहसीलदार याींच्या मान्य केलेल्या 
१० मागययाींबाबत गत ३ वषाात कोततीही अींमलबगावती न झाल्याने त्याींनी कामबींद आींदोलन 
पुकारले असल्याचे ननदर्ानास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास,  ाक्त काम बींद आींदोलनामुळे सवासामान्य नागररकाींची काम ेरखडली आहे, हे 
ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, या कमाचाऱ्याींच्या मान्य केलेल्या मागययावर अींमलबगावती कारययाबाबत 
र्ासनाने कोतती कायावाही केली वा करययात येत आहे, 
(४) नसल्यास, लवलींबाची कारते काय आहेत ? 
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श्री. चांद्रिाांत पाटील (१७-०२-२०१८) : (१), (२), (३) व (४) महाराषर राज्य महसूल कमाचारी 
सींघ्ना याींनी त्याींच्या लवलवि मागययाींसाठ  दद.१०.१०.२०१७ पासनू राज्यव्यापी बेमुदत कामबींद 
आींदोलन केले होत.े सदर कामबींद आींदोलनामळेु कायाालयीन कामकागावर रमानतकूल पररताम 
झाला होता. परींत,ूया कामबींद आींदोलन व मागययाींच्या अनुषींगाने मा.मींिी (महसूल) याींच्या 
अध्यितेखाली दद.१३.१०.२०१७ रोगी बनठक पार पडली व सदर बनठकीमध्ये झालेल्या चचेच्या 
अनुषींगान े सींघ्नेन े आींदोलन मागे घेतले. सदर बनठकीत झालेल्या ननतायानुसार सींघ्नेच्या 
मागययाींबाबत यथोधचत कायावाही करययात येत आहे. 

___________ 
  

लाांगा (जग.रत्नाधगरी) तालुक्याच्या पूवव भागातील रस्ते व रस्त्यावरील 
साईटपटी य्ा याांची दरुवस्था पायायाबाबत 

  

(४०)  ९८११८ (२१-१२-२०१७).   श्री.सांगय िेळिर (ठाणे), श्री.अममत साटम (अांधेरी 
पजश्चम) :   सन्माननीय साववगननि बाांधिाम (साववगननि ापक्रम वगळून) मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) लाींगा (जग.रत्नाधगरी) तालुक्याच्या पूवा रागातील रस्ते व रस्त्यावरील साईडपट्टय्ा याींची 
दरुवस्था झाली असल्यान े व रस्त्याच्या दतुर्ाा मोा या रमामातात झाडी वाढली असल्यान े 
नागररकाींना रमावास करते गनरसोयीचे होत असल्याचे माहे ऑक््ोबर, २०१७ मध्ये वा त्या 
दरम्यान ननदर्ानास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, या रस्त्याींच्या दरुुस्तीबाबत तसेच रस्त्यावर येतारी झाडी कापययाबाबत 
सावागननक बाींिकाम लवरागाकडून कोततीही कायावाही करययात आली नाही आहे, हे ही खरे 
आहे काय, 
(३) असल्यास, याबाबत र्ासनान ेचौकर्ी केली आहे काय, 
(४) असल्यास, चौकर्ीनुसार या रस्त्याींची दरुुस्ती करययाबाबत व रस्त्यावर येतारी झाडी 
कापययाबाबत र्ासनान ेकोतती कायावाही केली वा करययात येत आहे, 
(५) नसल्यास, लवलींबाची कारते काय आहेत ? 
  
श्री. चांद्रिाांत पाटील (१५-०२-२०१८) : (१) नाही. 
     तथालप सावागननक बाींिकाम लवरागाच्या अखत्यारीतील ३ रस्त्याींची लाींबी ६३.१६ किक.मी. 
असून रस्त्याच्या डाींबरी पषृठरागावर पडलेले खडड ेररययात आले असून रस्त्यालगत वाढलेली 
झाडी काढून ्ाकययात आली आहेत. या रस्त्यावरुन वाहतकू सुरळीत चालू आहे. या रस्त्याची 
वेळोवेळी आवश्यक दरुुस्ती करुन रस्ते वाहतूकीसाठ  सुजस्थतीत ठेवययाच ेननयोगन आहे. 
(२), (३), (४) व (५) रमाश्न ाद् ावत नाही. 

___________ 
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राज्य शासनािटून देयायात येणाऱ्या ात्िृष्ट्ट अमभयांता पुरस्िाराबाबत 

  

(४१)  ९८४७९ (२१-१२-२०१७).   श्री.सुरेश धानोरिर (वरोरा), श्री.रागाभाऊ (पराग) वाग े
(मसन्नर), श्री.प्रताप सरनाईि (ओवळा माजगवटा), श्री.सांदीपानराव भुमरे (पैठण), श्री.बाळासाहेब 
मुरिुटे (नेवासा) :   सन्माननीय साववगननि बाांधिाम (साववगननि ापक्रम वगळून) मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) अमरयींता ददनाचे औधचत्य सािून राज्य र्ासनाकडून सावागननक बाींिकाम, गलसींपदा, 
ागाा, पाती पुरवठा लवरागात चाींगली कामधगरी करताऱ्या अमरयींत्याींना ददनाींक १५ सप् े्ंबरच्या 
गवळपास ात्कृष् अमरयींता म्हतून गौरलवले गात,े हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, र्ासनाकडून देययात येनाऱ्या ात्कृष् अमरयींता पुरस्काराींची गत पाच वषाापासून 
घोषता झाली नसल्यान े राज्यातील अमरयींत्याींच े सदर पुरस्कार रखडलेले आहेत, हे ही खरे 
आहे काय, 
(३) असल्यास, ात्कृष् अमरयींता पुरस्काराची घोषता न होययाची कारते काय आहेत, 
(४) असल्यास, याबाबत चौकर्ी करून ात्कृष् अमरयींता पुरस्काराची घोषता करययाबाबत 
र्ासनाने कोतती कायावाही केली वा करययात येत आहे,  
(५) नसल्यास, लवलींबाची कारते काय आहेत ? 
  
श्री. चांद्रिाांत पाटील (१८-०१-२०१८) : (१) होय. 
(२) नाही. 
     सावागननक बाींिकाम लवरागातील ाल्लेखनीय कामधगरी बगावताऱ्या अमरयींत्याींना 
वनयजक्तक सन्मानधचन्ह व रमार्जस्तपि सन्माननीय राज्यपाल महोदयाींच्या हस्त ेरमादान करून, 
गौरव करययाचा ननताय घेययात आला आहे. 
     या लवरागातील अमरयींत्याींना “ात्कृष् अमरयींता” पुरस्कार रमादान करययाबाबत स्वतींिपते 
कायाक्रम आयोजगत करययात येतार असून “ात्कृष् अमरयींता” पुरस्कार रमादान सोहळा 
आयोजगत करययासाठ  मा.राज्यपाल महोदयाींची तारीख व वळे ममळतेबाबत मा.राज्यपालाींच े
रमािान सधचव याींना लवनींती करययात आली आहे. “ात्कृष् अमरयींता” पुरस्कार रमादान 
सोहयायासाठ  मा.राज्यपाल महोदयाींची तारीख व वेळ ममळाल्यानींतर याबाबतची पुढील 
कायावाही तात्काळ करययात येईल.     
(३) रमाश्न ाद् ावत नाही. 
(४) रमाश्न ाद् ावत नाही. 
(५) रमाश्न ाद् ावत नाही. 

___________ 
  

ियायाण-मुरबाट या राष्ट्रीय महामागव क्र.२२२ चे चौपदरीिरण िरयायाबाबत 
  

(४२)  ९८६०० (२२-१२-२०१७).  श्रीमती ज्योती िलानी (ायाहासनगर) : सन्माननीय साववगननि 
बाांधिाम (साववगननि ापक्रम वगळून) मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
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(१) कल्यात-मुरबाड या राषरीय महामागा क्र.२२२ च्या चौपदरीकरतासाठ  रूसींपादनाची 
कायावाही रमागतीत असल्याची मादहती ददनाींक ४ एलरमाल, २०१६ रोगी मा.सावागननक बाींिकाम 
मींिी (सावागननक ापक्रम) याींनी ददली असताना सदरचे काम अदयापही अपूताावस्थेत 
असल्याच ेननदर्ानास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, ाक्त रस्त्याच्या चौपदरीकरतासाठ  लागतारी रूसींपादनाची कायावाही तातडीन े
पूता करययाबाबत र्ासनाने कोतती कायावाही केली वा करययात येत आहे, 
(३) नसल्यास, लवलींबाची कारते काय आहेत ? 
  
श्री. चांद्रिाांत पाटील (१५-०१-२०१८) : (१) व (२) होय. 
     कें द्र र्ासन रस्त,ेवाहतूक व महामागा याींच्या वतीन ेरारतीय राषरीय रागमागा रमााधिकरत 
याींचेमार्ा त कल्यात-मुरबाड या रा.म.२२२ रस्त्याच े चौपदरीकरताचा रमाकल्प राबलवययात येत 
आहे. 
     चौपदरीकरताच्या कामासाठ  रूसींपादनाची कायावाही सिम रमााधिकारी (रूसींपादन-
कल्यात) याींच्यामार्ा त रमागनतपथावर असून रसूींपादनाचा ननवाडा गाहीर केल्यानींतर त्यानुसार 
मोबदला वा्पाच ेकाम सिम रमााधिकारी (रसूींपादन) कल्यात याींच्या कायाालयामार्ा त करययात 
येतार असल्याच ेरमाकल्प सींचालक, रारतीय राषरीय रागमागा रमााधिकरत,पनवेल याींनी कळलवले 
आहे. 
(३) रमाश्न ाद् ावत नाही. 

___________ 
  

राज्यातील तलाठ्यामाफव त ववतररत होणाऱ्या बेिायदेशीर दाखयायाांबाबत 
  

(४३)  ९९३४८ (२१-१२-२०१७).   श्री.किशोर पाटील (पाचोरा) :   सन्माननीय महसलू मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील तलाा यामार्ा त लवतररत होताऱ्या बकेायदेर्ीर दाखल्याींबाबत  स्पष् मागादर्ाक 
सूचना देययाबाबतच े लेखी ननवेदन लोकरमानतननिीनी मा.महसूल मींिी व मा.महसलू राज्यमींिी 
याींना माहे ऑक््ोबर, २०१७ मध्ये वा त्या दरम्यान ददले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, ाक्त ननवेदनानुसार र्ासनान े कोतती कायावाही केली वा करययात येत   
आहे,  
(३) नसल्यास, लवलींबाची कारते काय आहेत ?  
 
श्री. चांद्रिाांत पाटील (१६-०२-२०१८) : (१) याबाबत ननवेदन रमााप्त झाले आहे. 
(२) ई- डडस्रीक्् रमाकल्पाींतगात नागररकाींना देययात येतारे लवलवि दाखले व रमामातपि े याींच े
रमामातीकरत करते व दाखले देययाच्या पध्दतीत सुसूिता आतययाच्या दृष्ीने ददनाींक २१ 
रे्ब्रुवारी, २०११ व दद. ३१ माचा, २०१२ च्या र्ासन ननतायान्वये आदेर् ननगाममत करययात 
आले आहेत. तलाठ  याींनी दयावयाचे ममळकतीच ेरमामातपि देययाच्या पध्दतीत अधिक सुसूिता 
आतययासाठ  र्ासन पररपिक दद. १८ ऑक््ोंबर २०१७ अन्वये असे स्पष् करययात आले 
आहे की, तलाठ  याींनी दयावयाचा ात्पन्नाचा दाखला हा तहमसलदार याींच्याकडून ात्पन्नाच े
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रमामातपि ममळलवययासाठ  लवदहत करययात आला असनू, सदर ात्पन्नाच्या दाखल्यास 
ात्पन्नाच े रमामातपि म्हतून स्वतींि वनिता नाही आणत ापरोक्त र्ासनननतायान्वये लवदहत 
करययात आलेल्या रमाकिक्रयेव्दारे तहमसलदाराींकडून देययात येतारे ात्पन्नाच े रमामातपि हेच वनि 
रमामातपि राहील. 
     तसेच ापरोक्त ददनाींक २१ रे्ब्रुवारी, २०११ व दद. ३१ माचा, २०१२ च्या 
र्ासनननतायामध्ये काींही र्ब्द रमायोगाींमुळे रमार्ासकीय स्तरावर कोतत्याही स्वरुपाची सींददग्िता 
राहू नये या दृष्ीने दद. ३ नोव्हेंबर २०१७ च्या र्ासन र्ुध्दीपिकान्वये तलाठयाचा ात्पन्नाचा 
दाखल्याीं ऐवगी “तलाठयाचा ात्पन्नाचा अहवाल” असे र्ुध्दीपिक ननधगाममत करययात आले 
आहे.  
(३) रमाश्न ाद् ावत नाही. 

___________ 
  

राहटेवाटी-ताांमदटी ईजगमा-५२ (ता.मांगळवेढा, जग.सोलापूर) या रस्त्यावरील  
पुलाच्या िामास सुधाररत प्रशासिीय मान्यता ममळणेबाबत 

(४४)  १००२९८ (२१-१२-२०१७).   श्री.भारत भालिे (पांढरपूर) :   सन्माननीय साववगननि 
बाांधिाम (साववगननि ापक्रम वगळून) मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) राह्ेवाडी-ताींमदडी ईजगमा-५२ (ता.मींगळवेढा, जग.सोलापूर) या रस्त्यावरील पुलाच्या 
कामास सुिाररत रमार्ासकीय मान्यता ममळतेबाबत लोकरमानतननिी पींढरपूर याींनी मा.सावागननक 
बाींिकाम मींिी, याींच्याकड े ददनाींक २४ गुलन, २०१७ रोगी पिादवारे लवनींती केली आहे, हे खरे 
आहे काय, 

(२) असल्यास, ाक्त रस्त्यावरील पुलाच्या कामास याआिी रमार्ासकीय मान्यता ममळाली 
होती, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, लोकरमानतननिीींच्या मागतीनुसार या पुलाला सावागननक बाींिकाम लवरागाकडून 
सुिाररत रमार्ासकीय मान्यता ममळतेबाबत र्ासनान ेकोतती कायावाही केली वा करययात येत 
आहे, 
(४) नसल्यास, लवलींबाची कारते कोतती आहेत ? 
 
श्री. चांद्रिाांत पाटील (२९-०१-२०१८) : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) होय, हे खरे आहे. 
(३) आर.आय.डी.एर्-२० मिील मींगूर ५० मी्र लाींबीच्या पलुाची किकीं मत रुपये ११३.८९ लि 
इतकी होती. तथालप, सींकल्पधचि मींडळाकडून मींगूर सींकल्पानानुसार सदर कामाची किकीं मत 
रुपये ४६२.०० लि झाल्यामुळे सदर कामाच्या सुिाररत रमार्ासकीय मान्यतचेा रमास्ताव 
र्ासनस्तरावर लवचारािीन होता.  
    तथालप, आता सदर काम ग्राम लवकास लवरागाकडील मुख्यमींिी ग्राम सडक योगनेमध्ये 
समालवष् झाल्यामळेु, सदर कामास सुिाररत रमार्ासकीय मान्यतेची आवश्यकता नाही. 
(४) रमाश्न ाद् ावत नाही. 

___________ 
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अरबी समुद्रात छत्रपती मशवागी महारागाांचे आांतरराष्ट्रीय स्मारि ाभारयायाबाबत 
  

(४५)  १००३५५ (०६-०१-२०१८).   अॅट.भीमराव धोंट े (आष्ट्टी) :   सन्माननीय साववगननि 
बाांधिाम (साववगननि ापक्रम वगळून) मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) अरबी समुद्रात छिपती मर्वागी महारागाींच ेस्मारक ारारययाच ेकाम र्ासनान ेहाती घेतले 
आहे, हे खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, सदर स्मारक ारारतीचे काम किकती कालाविीत पतूा होते अपेक्षित आहे, 
(३) असल्यास, सदर स्मारक ारारययाबाबत र्ासनान ेअदयापपयतं कोतती कायावाही केली वा 
करययात येत आहे, 
(४) नसल्यास, लवलींबाची कारते काय आहेत ? 
  
श्री. चांद्रिाांत पाटील (२६-०२-२०१८) : (१) हे खरे आहे. 
(२) कायाारींर आदेर् ददल्यापासनू ३६ मदहन्यात काम पूता होते अपके्षित आहे. 
(३) अरबी समुद्रात छिपती मर्वागी महारागाींच े स्मारक ारारययासाठ  लवलवि लवरागाच्या 
परवानग्या/ना हरकत दाखले रमााप्त करययात आले आहेत. रमाकल्पाचे स्वरूप लवचारात घेऊन या 
रमाकल्पासाठ  म.ेईगीस इींडीया कन्सल््ीींग रमाा.मल. याींची रमाकल्प व्यवस्थापन सल्लागारामार्ा त 
तयार करययात आलेल्या रमाकल्प आराखडयावर आिारीत ननलवदा मागलवययात आल्या असनू 
त्यानुषींगान ेपुढील कायावाही रमागतीत आहे.  
(४) रमाश्न ाद् ावत नाही. 

___________ 
  

दयावपूर मतदार सांघातील चौसाळा येथील नदीपात्रातील पूल व रस्त्याबाबत 
  

(४६)  १००४०७ (२१-१२-२०१७).   श्री.रमशे बुांदीले (दयावपूर) :   सन्माननीय साववगननि 
बाांधिाम (साववगननि ापक्रम वगळून) मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) चौसाळा (ता.दयाापूर, जग. अमरावती)   या गावाींतून  बेलगींगा नदी वाहत असून या  नदी 
पािातून चौसाळा ते ननमखेड बागार, दहरापूर, धचींचोना, सावरपानी इत्यादी गावाींचा मखु्य रस्ता 
गातो, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, ाक्त नदी पािामध्ये पूल नसल्याने लवध्याथी, नागररक, रुग्त याींना 
पावसायायामध्ये गायया येययाकररता अडचती ननमाात होतात हे खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, चौसाळा येथील नदीपािातील रस्त्याला पूल व रस्ता किी पयतं करययात 
येईल नसल्यास लवलींबाची कारते काय आहेत ? 
  
श्री. चांद्रिाांत पाटील (०९-०२-२०१८) : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) होय, हे खरे आहे.   
(३) रमास्तूत पूलाच ेकाम ननकष, ननिी व मींगूरी याच्या अिीनतेन ेहाती घेययात येईल 

___________ 
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आसेगाांवदेवी (ता.बाभळुगाांव, जग.यवतमाळ) येथील चोरामरी  
या नायायावरील पुलाच ेबाांधिाम िरयायाबाबत 

  

(४७)  १००६६४ (२१-१२-२०१७).   टॉ.अशोि ाईिे (राळेगाव) :   सन्माननीय साववगननि 
बाांधिाम (साववगननि ापक्रम वगळून) मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) आसेगाींवदेवी (ता.बारळुगाींव, जग.यवतमाळ) या रागातील २० ते २५ गावातील 
नागरीकाींसाठ  गाने येते करययासाठ   सोयीच्या असलेल्या धगमोना र्ा्ा ते माींगलादेवी या 
दठकाताींना गोडता-या रस्त्यावरील चोरामरी येथील नाल्यावर बाींिकाम लवरागाकडून पुलाचे 
बाींिकाम न केल्यान े नागररकाींची मोा या रमामातात गनरसोय होत असल्याच े व याबाबत 
ननवेदनही देययात आल्याच े ददनाींक १५ ऑक््ोबर, २०१७ रोगी वा त्या सुमारास ननदर्ानास 
आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, याबाबत र्ासनान ेचौकर्ी केली आहे काय, 
(३) असल्यास, चौकर्ीनुसार ाक्त रस्त्यावरील चोर ामरी येथील नाल्यावर पुल बाींिययाबाबत 
र्ासनाने कोतती कायावाही केली वा करययात येत आहे, 
(४) नसल्यास, लवलींबाची कारते काय आहेत ? 
  
श्री. चांद्रिाांत पाटील (०९-०२-२०१८) : (१) होय. 
(२) होय. 
(३) लवषयाींकिकत पुलाचे काम ननकष, मींगूरी व ननिी ापलब्िततेच्या अिीन राहून हाती घेययाचे 
ननयोगन आहे. 
(४) रमाश्न ाद् ावत नाही. 

___________ 
  

िायविारी अमभयांता, साववगननि बाांधिाम ववभाग, ात्तर मुांबई याांनी िेलेला गैरव्यवहार 
  

(४८)  १००९३७ (२१-१२-२०१७).  श्री.प्रिाश आबबटिर (राधानगरी) :   सन्माननीय साववगननि 
बाांधिाम (साववगननि ापक्रम वगळून) मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) कायाकारी अमरयींता,  सावागननक बाींिकाम लवराग,  ात्तर मुींबई   याींनी बनाव्  कामे 
करून व ठेकेदाराींकडून त्या रक्कमेची मागती करून लाखो रुपयाींचा गनरव्यवहार केला 
असल्याच ेननदर्ानास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, मा.राज्यमींिी याींनी ददनाींक १७ माचा, २०१७ रोगी मुींबई लवरागाच्या कामाींच्या 
घेतलेल्या आढाव्यामध्ये या कामाींवर आिेप घेतला आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, याबाबत र्ासनान ेचौकर्ी केली आहे काय, 
(४) असल्यास, चौकर्ीचे ननषकषा काय आहे व त्यानुसार ाक्त कायाकारी अमरयींता याींच्यावर 
कारवाई करययाबाबत र्ासनाने कोतती कायावाही केली वा करययात येत आहे, 
(५) नसल्यास, लवलींबाची कारते काय आहेत ? 
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श्री. चांद्रिाांत पाटील (१२-०१-२०१८) : (१) नाही. 
(२), (३), (४) व (५) नाही. तथालप, ात्तर मुींबई (सा.बाीं.) लवराग, मुींबई या लवरागाींतगात 
“रमार्ासकीय इमारत वाींदे्र (पूवा) येथील र्ौचालये नुतनीकरत करते” या कामाच्या अनुषींगान े
मुख्य अमरयींता, मुींबई (सा.बाीं.) रमाादेमर्क लवराग, मुींबई याींच्याकड ेरमााप्त झालेल्या तक्रारीच्या 
अनुषींगान ेअिीिक अमरयींता, दिता व गुत ननयींित मींडळ, कोकत रवन, नवी मुींबई याींना 
सखोल चौकर्ीचे ननदेर् ददले आहेत. चौकर्ीची कायावाही रमागतीत आहे. 

___________ 
  

राज्य व राष्ट्रीय महामागव असलेले अांतगवत रस्त ेटीनोटीफाईट िरयायाबाबत 
  

(४९)  १०११६४ (२१-१२-२०१७).   श्री.बसवराग पाटील (औसा) :   सन्माननीय साववगननि 
बाांधिाम (साववगननि ापक्रम वगळून) मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१)राषरीय आणत राज्य महामागााच्या ५०० मी्र अींतरापयतं दारुबींदी केल्यामुळे र्हरातील 
राज्य व राषरीय महामागा असलेले अींतगात रस्ते डीनो्ीर्ाईड करययाबाबत अनके 
रमााधिकरताींनी रमास्ताव सादर केल्याचे माहे गुलन, २०१७ मध्ये वा त्या दरम्यान ननदर्ानास आले, 
हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, र्ासनास राज्य व राषरीय महामागा असलेले अींतगात रस्ते डीनो्ीर्ाईड 
करययाबाबत किकती रमास्ताव रमााप्त झाले व किकती रमास्तावावर कायावाही करययात आली, 
(३) तसेच राज्य व राषरीय महामागा असलेले अींतगात रस्ते डीनो्ीर्ाईड केल्यान ेरस्त्याींच्या 
दरुुस्ती व देखरालीपो्ी खचा होताऱ्या किकती रकमचेी बचत होतार आहे ? 
  
श्री. चांद्रिाांत पाटील (१६-०२-२०१८) : (१) हे खरे नाही. 
(२) र्ासन ननताय क्रमाींक-आरबीडी-१०८१/८७१/रस्ते-७, ददनाींक ९ माचा, २००१ मिील द्प ५ 
मध्ये, वेगवेगळया र्हराींच्या बाबतीत ज्यावेळी वगीकृत रस्त्याींसाठ  वळतरस्त्याींची बाींिकाम े
पूता होतील त्या-त्या वळेी र्हरातून गातारे वगीकृत रस्ते अवगीकृत करून सदर रस्त्याींचा 
ताबा सींबींधित महानगरपामलका/नगरपररषदेला दयावा, असे नमुद आहे. त्यानुसार सन २०१७ 
मध्ये एकूत ३५ रमास्ताव र्ासनास रमााप्त झाले व त्यापैंकी २२ रमास्तावावर कायावाही करययात 
आलेली आहे. 
(३) अवगीकृत केलेल्या रस्त्याींच्या देखराल दरुूस्तीकरीता होता-या खचाात अींदागे ७ लि रमानत 
किक.मी. इतक्या ननिीची बचत होईल. 
 

___________ 
  

सातारा-रहहमतपूर (जग.सातारा) रस्त्याची दरुुस्ती िरयायाबाबत 
  

(५०)  १०१२७१ (२१-१२-२०१७).   श्री.मभमराव तापिीर (खटिवासला) :   सन्माननीय 
साववगननि बाांधिाम (साववगननि ापक्रम वगळून) मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील   
काय :- 
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(१) सातारा-रदहमतपूर (जग.सातारा) या रस्त्यावर  मोा या रमामातात खडड े पडुन रस्त्याची 
दरुवस्था झाल्यामुळे सतत अपघात घडत असल्याचे व या रस्त्याच्या दरुुस्तीकड ेसींबींधिताकडून 
गातीवपूवाक दलुाि करययात येत असल्याच े माहे ऑक््ोबर, २०१७ मध्ये वा त्या दरम्यान 
ननदर्ानास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, या रस्त्यावर लवदयाथी तसेच ग्रामस्थाींची मोा या रमामातात वदाळ राहत 
असल्यान ेव रस्त्याची दरुवस्था झाल्यामुळे वाहने चाललवते अडचतीचे ठरून गत दोन त ेतीन 
मदहन्यात अपघातात दहा ते बारा नागररकाींचा गीव गेल्याचेही माहे ऑक््ोबर, २०१७ मध्ये 
ननदर्ानास आले, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, याबाबत र्ासनान ेचौकर्ी केली आहे काय, 
(४) असल्यास, चौकर्ीनुसार या रस्त्याच्या दरुुस्तीसाठ  ननिीची तरतूद करून तातडीन े
रस्त्याची दरुुस्ती करययाबाबत र्ासनाने कोतती कायावाही केली वा करययात येत आहे, 
(५) नसल्यास, लवलींबाची कारते काय आहेत ? 
 
श्री. चांद्रिाांत पाटील (१५-०२-२०१८) : (१) नाही. 
     रमाश्नाींकिकत रस्ता रा.मा.१४० चा राग आहे. रस्त्याची सातारा जगल्हयातील लाींबी ८९.२०० 
किक.मी. आहे. या रस्त्याच्या डाींबरीपषृठरागावर काही खडड े पडले होते. हे खडड े डाींबरममधश्रत 
खडीने ररययात आले आहेत. रस्ता वाहतकुीसाठ  सुजस्थतीत आहे. 
(२) नाही. 
     या रस्त्यावर झालेले अपघात रस्त्याच्या दोषाींमुळे झालेले नाहीत अर्ी नोंद पोलीस 
दप्तरी नमूद आहे. 
(३), (४) व (५) रमाश्न ाद् ावत नाही. 

___________ 
  
  
ववधान भवन :   टॉ. अनांत िळसे 
मुांबई.   प्रधान सधचव, 

महाराष्ट्र ववधानसभा. 

  
_________________________ 
र्ासकीय मध्यवती मुद्रतालय, मुींबई. 


