
 अताराांकित प्रश्नोत्तराांची ५२२ वी यादी 
 

महाराष्ट्र ववधानसभा 
  

पहहले अधधवेशन, २०१९ 
___________ 

  

अताराांकित प्रश्नोत्तराांची यादी 
  

प्रश्नाांची एिूण सांख्या - ५० 
___________ 

  

ठाणे महानगरपाललिा हद्दीतील िापूर बावडी उड्डाणपुलाच ेिाम ननिृष्ट्ट दर्ााचे झाल्याबाबत. 
 

(१) ७२४८ (४-४-२०१५)  श्री.किसन िथोरे (मुरबाड), श्री.जर्तेंद्र आव्हाड (मुांब्रा िळवा) :   
सन्माननीय सावार्ननि बाांधिाम (सावार्ननि उपक्रम) मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील 
काय :- 
  

(१) ठाणे महापाललका हद्दीतील कापूर बावडी उड्डाणपलुाच्या कामाबाबत ठाणे जिल् ्यातील 
सवव पक्षीय लोकप्रतततनधीींनी मा.पालक मींत्रयाींसह केलेल्या पाहणी दौऱ्यात पलुाच ेकाम तनकृष् 
दिावच ेकेल्याचे आढळुन आल्यान ेया प्रकरणी एक सदस् यीय सलमती नमेुन सलमतीचा अहवाल 
प्राप्त झाल् यानींतर ठेकेदारावर कारवाक कर यात येकल असे मा.पालक मींत्री महोदयाींनी 
आश् वासन लदले होत,े हे खरे आहे काय, 
(२) असल् यास, याबाबत शासनान ेचौकशी केली आहे काय, 
(३) असल् यास, चौकशीअींती एक सदस् यीय सलमतीचा अहवाल सादर कर यात आला आहे काय, 
(४) असल् यास, शासनाने अहवालानुसार सींबींधधत ठेकेदारावर कोणती कारवाक केली वा करयात 
येत आहे, 
(५)  नसल् यास, ववलींबाची कारणे काय आहे ? 
 

श्री. एिनाथ लशांदे (२२-११-२०१८) :(१) सन २०१४ च्या लहवाळी अधधवेशनामध्ये ठाण े
महापाललका हद्दीतील कापूरबावडी उड्डाण पलुाच्या आराखड्याची व कामाच्या सववसाधारण 
दिावबाबत चौकशी करयासाठी चौकशी सलमती स्थापन करयाचे आश्वासन लदले होत.े 
(२) श्री.एस.आर.ताींब,े तनवतृ्त सधचव, साववितनक बाींधकाम ववभाग याींची एक सदस्यीय चौकशी 
सलमतीची स्थापना करयात आली आहे. 
(३) होय. 
(४) श्री.एस.आर.ताींब,े तनवतृ्त सधचव, साववितनक बाींधकाम ववभाग या एक सदस्यीय सलमतीच्या 
अहवालाप्रमाणे कापूरबावडी उड्डाण पुल वाहतकुीस सुरक्षक्षत असल्यान े सदर पुल 
लद.१८.०८.२०१५ रोिी वाहतुकीस खुला करयात आला आहे. 
(५) प्रश्न उद्भ ाावत नाही. 

___________ 
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िोल्हापूर व इतर जर्ल्हयाांच्या ग्रामीण भागातील गुांठेवारीची िायावाही ठप्प झाल्याबाबत 
  

(२)  ८५३८ (४-४-२०१५)  श्री.सुरेश हाळवणिर (इचलिरांर्ी) :   सन्माननीय महसूल मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) महाराषर गुींठेवारी ववकास (तनयमाधधन करणे शे्रणीवाढ व तनयींत्रण) अधधतनयम २०११ 
नुसार गुींठेवारी तनयलमतीकरणाची कायववाही पूणव करणेकरीता ग्रामीण भागाकरीता तनयोिन 
प्राधधकारी म्हणून घोवित केलेल्या उपववभागीय स्तरावर मुदतवाढीचे आदेश पारीत करयात 
आलेले नसल्यामुळे कोल्हापूर व इतर जिल््यातील ग्रामीण भागातील गुींठेवारीची कायववाही 
ठप्प झाली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकरणात महाराषर गुींठेवारी ववकास (तनयमाधधन करणे शे्रणीवाढ व 
तनयींत्रण) अधधतनयम, २०११ नसुार गुींठेवारी तनयलमतीकरणाची कायववाही पूणव करयाच ेआदेश 
मा.मींत्री, महसूल याींनी जिल्हाधधकारी, कोल्हापूर याींना लदले आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, जिल्हाधधकारी, कोल्हापूर आणण लोकप्रतततनधी इचलकरींिी याींच्या बैठकीमध्ये 
उपववभागीय अधधकारी, इचलकरींिी याींना अधधकार देवून गुींठेवारीची प्रकरणे तनकालात 
काढयाचा तनणवय माहे िानेवारी, २०१५ मध्ये झालेल्या बैठकीत घेयात आला आहे, हे खरे 
आहे काय, 
(४) असल्यास, त्या अनुिींगान े उक्त प्रकरणी कोणती कायववाही करयात आली अथवा 
करयात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत? 
  
श्री. चांद्रिाांत पाटील (२३-१०-२०१८) : (१), (२), (३), (४) व (५) तत्काललन मा. मींत्री (महसूल) 
याींनी जिल्हाधधकारी, कोल्हापूर याींना लदनाींक.०४/१०/२०१३ रोिीच्या मागवदशवनपर लदलेल्या 
पत्रामध्ये उप ववभागीय अधधकारी याींना गुींठेवारी प्रकरणापुरते ग्रामीण भागासाठी स्थातनक 
तनयोिन प्राधधकारी म्हणून प्राधधकृत करयासींदभावत आवश्यक त्या सूचना शासनाकडून 
देयात येतील, तोपयतं पात्र गुींठेवारी तनयमन प्रकरणामध्ये शासनाच्या आदेशाची प्रततक्षा न 
करता कायववाही करयात यावी असे नमूद केले आहे. त्यानुसार जिल्हाधधकारी, कोल्हापूर याींनी 
त्याींच्या लदनाींक.०२/११/२०१३ च्या पत्रान्वये जिल््यातील सवव उपववभागीय अधधकारी याींना 
महाराषर गुींठेवारी ववकास (तनयमाधीन करणे शे्रणीवाढ व तनयींत्रण ) अधधतनयम, २००१ यातील 
तरतूदीनुसार लदनाींक ०१/०१/२००१ रोिी अजस्तत्वात असलेले सवव गुींठेवारी ववकास प्राप्त 
प्रस्तावाबाबत लदनाींक ३०/०४/२०१४ पयतं कायववाही करयाच्या सूचना लदल्या होत्या. तसेच 
त्यानींतर जिल्हाधधकारी कोल्हापूर याींनी लदनाींक २९/०३/२०१५ च्या आदेशान्वये गुींठेवारी ववकास 
प्रस्ताव वरीलप्रमाणे तनकाली काढयाची मुदत सदर आदेशाच्या लदनाींकापासनू सहा 
मलहन्याींकररता वाढववली व त्यापढेु मुदतवाढ देयाबाबतची कायववाही उप ववभागीय अधधकारी 
याींचे स्तरावर करयाबाबत सूधचत केले आहे.         
  

___________ 
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मुांबईतील डॉियाडा स्टेशनलगतच्या खादी ग्रामोद्योग सांघाची र्ागा शासन र्मा िरणेबाबत. 
  

(३)  ४४२२१ (२१-४-२०१६) श्री.सुननल प्रभू (हदांडोशी) : सन्माननीय महसूल मांत्री पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मुींबकतील डॉकयाडव स््ेशनलगतच्या खादी ग्रामोद्योग मालमत्ततेील अनधधकृत बाींधकामावर 
लदनाींक १७ नोव्हेंबर, २०१५ रोिी महापाललकेन ेकारवाक केल्यानींतर सदर मालमत्तेच्या िागेची 
मालकी तपासून िागा शासन िमा करणेबाबतची कायववाही पूणव झाली  आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त िागा शासन िमा करयाकररता अद्यापपयवत शासनाकडून कोणती 
कायववाही करयात आली आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत? 
  
श्री. चांद्रिाांत पाटील (६-१२-२०१८) : (१), (२) व (३) 
माझगाव ववभागातील भ.ू क्र. १५३ या लमळकतीचा धारणाधधकार L.N.A(Land Newly 
Assessed) असून सद्यजस्थतीत लमळकतीवर मुींबक उपनगर ग्रामोद्योग सींघ या नावाची नोंद 
आहे. सदर िमीन राज्य शासनाने सदरहू सींस्थेस भाडपेट्टट्टयाने /कब्िेहक्कान े प्रदान केलेली 
नसल्यान ेसदर िमीन शासन िमा करता येणार नाही. 
  

___________ 
  

ववभागीय आयुक् त, अमरावती याांच्या िायाशलैीबाबत िेलेल्या  
तक्रारीांच्या अनुषांगाने चौिशी िरण्याबाबत 

  

(४)  ४७६८५ (२०-४-२०१६) श्री.हररष वपांपळे (मुनत ार्ापूर) :  सन्माननीय महसूल मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) श्री. रािुरकर, ववभागीय आयकु् त, अमरावती याींच्या कायवशैलीबाबत  अनेक तक्रारी प्राप्त् ाा 
झाल्या असल्यान े या प्रकरणी चौकशी करयाबाबतच े तनवेदन स्थातनक लोकप्रतततनधी 
(मुतत विापूर) याींनी मा.मुख्यमींत्री, याींच्याकड े लदनाींक २२ िानेवारी, २०१५ रोिी वा त्यासुमारास 
लदले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, याप्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
(३) असल्यास, चौकशीच्या अनुिींगाने तनवेदनावर कोणती कायववाही केली वा करयात येत 
आहे, 
(४) असल्यास, त्याचे थोडक्यात स्वरुप काय आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. चांद्रिाांत पाटील (१२-१२-२०१८) : (१),  (२), (३) व (४)  स्थातनक लोकप्रतततनधी याींच े
अशा आशयाचे लद.२२.०१.२०१६ चे तनवेदन शासनास प्राप्त झाले आहे.  त्यानुिींगाने प्रस्तुत 
प्रकरणी कायावन्वयीन यींत्रणाद्वारे करयात आलेली कायववाही ही मा.उच्च न्यायालयाच्या 
तनदेशानुसार करयात आली असून, सदर कायववाही योग्य असल्याच े तसेच िबाबदार 
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कीं त्रा्दाराींववरुद्ध तत्का. ववभागीय आयुक्त याींनी योग्य दींडात्मक कायववाही केली आहे, असा 
स्वयींस्पष् अहवाल ववद्यमान ववभागीय आयुक्ताींनी सादर केला आहे.  
(५) प्रश्न उद्भ ाावत  नाही.  
 
  

___________ 
  
 

वविोळी पूवा, मुांबई येथील िन्नमवार नगर व टागोर नगर या म्हाडा वसाहतीमधील 
मल:ननसारण वाहहनी जर्णा झाल्याबाबत 

 
 

(५)  ६८८०८ (२४-०१-२०१७)  श्री.सुननल राऊत (ववक्रोळी) : सन्माननीय महसलू मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  
(१)  ववकोळी पूवव, मुींबक येथील कन्नमवार नगर व ्ागोर नगर या म्हाडा वसाहतीमधील ५५ 
विावपुवीची मल:तनसारण वालहनी जिणव झाल्यान ेनववन मोठी मल:तनसारण वालहनी न.भ.ूक या 
भूखींडातून िात असल्यान ेसदर प्रस् ताव महापाललकेकड ेप्रलींतबत असनू सदर प्रस्तावावर महसूल 
ववभागामार्व त कायववाही सुरु असल्याचे शासनाने मान्य केले होत,े हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, या प्रकरणी कायववाही पूणव करुन ना हरकत प्रमाण पत्र देयात आले आहे 
काय, 
(३) नसल्यास, ना हरकत प्रमाण पत्र देयासाठी शासनान े महसूल ववभागाला  कालावधी 
तनजश्चत करुन लदला होता, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, ना हरकत प्रमाणपत्र देयासाठी ववलींब लावणाऱ् या व त्यास िबाबदार 
असणाऱ्या अधधकाऱ्याींववरुध्द शासनाने कोणती कारवाक केली वा करयात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत? 

  
श्री. चांद्रिाांत पाटील (१०-०१-२०१९) : (१) होय हे खरे आहे. 
(२) अद्याप “ना-हरकत प्रमाणपत्र” देयात आलेले नाही. 
(३), (४) व (५)  
      मलःतनसारण वालहनी ्ाकयाचे प्रस्ताववत असलेल्या लठकाणच्या िलमनी पैकी ४.१० 
एकर िलमनीबाबतचे प्रकरण मा. उच्च न्यायालय, मुींबक येथे  रर् याधचका क्र. १०७५/२००७ 
अन्वये न्यायप्रववषठ आहे. तसेच त्याच लठकाणच्या अन्य िलमनीबाबत मा. मींत्री (महसलू) 
याींच्याकड ेदेखील अधवन्यातयक प्रकरण न्यायप्रववषठ आहे. 
 
  
 

___________ 
  

महसूल ववभागाचे ननलांबबत अधधिारी सेवेत असल्याबाबत 
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(६)  ७४७०० (१२-०४-२०१७) श्री.अतुल भातखळिर (िाांहदवली पवूा), डॉ.लमललांद माने (नागपूर 
उत्तर) :  सन्माननीय महसलू मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील महसलू ववभागाच ेतनलींतबत अधधकारी चौकशी चाल ूअसतानाही सेवेत असल्याचे 
माहे िानेवारी, २०१७ मध्ये वा त्या दरम्यान तनदशवनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, शासनान े लदनाींक ३१ िून, २०१५ रोिी काढलेल्या पररपत्रकाचा आधार घेऊन 
सदरचे अधधकारी सेवेत कायवरत असल्याच ेतनदशवनास आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, महसूल ववभागाच्या तनलींतबत अधधकाऱ्याींची चौकशी चालू असताींना त्याींना 
सेवेत घेयाची कारणे काय आहेत तसेच सदर तनलींतबत अधधकाऱ्याींची चौकशी पूणव होकपयतं 
त्याींना सेवेतून काढून ्ाकयाबाबत शासनान ेकोणती कायववाही  केली  वा करयात येत आहे, 
(४)  नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत? 
 
श्री. चांद्रिाांत पाटील (०७-१२-२०१८) : (१) व (२)  सामान्य प्रशासन ववभाग, शासन तनणवय 
लदनाींक ३१/०१/२०१५ अन्वये र्ौिदारी प्रकरणी तनलींतबत केलेल्या अधधकारी/ कमवचारी याींच्या 
तनलींबनाबाबतचा आढावा घेयासाठी ववभागाच्या स्तरावर तनलींबन आढावा सलमती गठीत 
करयाबाबत सूचना देयात आल्या आहेत. उक्त सुचनेच्या अनुिींगान े महसूल व वन 
ववभागाने लदनाींक ०८/०५/२०१५ रोिीच्या शासन तनणवयान्वये तनलींबन आढावा सलमती गलठत 
केली आहे. सामान्य प्रशासन ववभागाच्या उक्त लदनाींक ३१/०१/२०१५ रोिीच्या शासन तनणवयात 
ववहीत केलेले खालील तनकि ववचारात  घेऊन सदर सलमती तनणवय घेते :- 
(i) सींबधधत अधधकारी याींच्याववरुध्द सक्षम न्यायालयात अलभयोग चालववयास सक्षम  
प्राधधका-याींनी  मींिुरी लदलेली असावी. 
(ii)  सींबधधत अधधकारी याींच्याववरुध्द ववभागीय चौकशी सुरु करयात येऊन दोिारोपपत्र 
बिाववयात आलेले असावे. 
(iii)  सींबधधत अधधकारी याचा तनलींबन कालावधी १ विावहुन अधधक झालेला असावा.    
    उक्त अ्ीची पुतवता  करणा-या  अधधकारी/ कमवचारी याींना त्याींच े तनलींबन सींपुष्ात 
आणून त्याींच्याववरुध्दच्या  ववभागीय चौकशी तसेच न्यायालयीन प्रकरणाींच्या अधधन राहून 
अकायवकारी पदावर  शासन सेवेत पुन:स्थावपत करयात येत.े 
(३) व (४) प्रश्न उद्भ ाावत  नाही 
  

___________ 
  

राज्याच्या महसूल ववभागातील ररक्त पदे भरण् याबाबत 
  

(७)  ७६०८५ (१२-०४-२०१७).   श्री.अलमन पटेल (मुांबादेवी), श्री.राधािृष्ट् ण ववख-ेपाटील (लशडी), 
श्री.अस्लम शेख (मालाड पजश्चम), डॉ.सांतोष टारफे (िळमनुरी), श्री.िालीदास िोळांबिर 
(वडाळा), श्री.डड मल्लीिार्ूान रेड्डी (रामटेि), श्रीमती अलमता चव्हाण (भोिर) :   
सन्माननीय महसूल मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्याच्या महसूल ववभागात  उपजिल्हाधधका-याींची तब्बल १२८ पदे ररक्त असुन  नाींदेड 
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जिल्हयात उपजिल्हाधधका-याच्या  मींिूर   १६ पदाींपैकी ४  पदे ररक्त असल्याच े लदनाींक ३० 
डडसेंबर, २०१६ रोिी वा त्या समुारास तनदशवनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास,  अठेचाळीस उपजिल्हाधधकाऱ्याींना  अप्पर जिल्हाधधकारी  म्हणून बढती 
लदल्याने उपजिल्हाधधका-याींच्या ररक्त पदामध्ये आणखीणच भर पडली असल्याच े तनदशवनास 
आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, नागपूर  ववभागात अप्पर जिल्हाधधकारी, नायब तहलसलदार आणण इतर  
कमवचाऱ्याींची अनेक  पदे ररक्त असल्याचेही  माहे डडसेंबर, २०१६ च्या दसुऱ्या सप्ताहात  वा 
त्यासुमारास तनदशवनास  आले आहे, हे ही खरे आहे  काय, 
(४) असल्यास, उक्त ररक्त पदाींमुळे राज्याच्या  प्रशासकीय कामाींमध्ये अनेक अडचणी 
उद्भभवत असल्याच े तनदशवनास येत असल्यामुळे महसूल ववभागातील उक्त ररक्त पदे 
भरयाबाबत शासनान ेकोणती कायववाही केली  वा करयात येत आहे 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत?  
  
श्री. चांद्रिाांत पाटील (०५-०१-२०१९) : (१) उपजिल्हाधधकारी सींवगावतील काही अधधकारी 
प्रतततनयुक्तीने अन्य लठकाणी कायवरत असल्यामुळे राज्यात लदनाींक ३१, डडसेंबर, २०१६ रोिी 
उपजिल्हाधधकारी सींवगावतील १११ पदे ररक्त होती. नाींदेड जिल््यात उपजिल्हाधधकाऱ्याींची १६ 
पदे मींिूर असून त्यापकैी ३ ररक्त पदे होती. 
सद्यजस्थतीत  नाींदेड जिल््यात उप जिल्हाधधकारी  सींवगावत ०३ पदे ररक्त असून सदर पदे 
भरयाच ेप्रस्ताववत आहे. सदर पदाींचा अततररक्त कायवभार अन्य अधधकाऱ्याींकड ेसोपववयात 
आला आहे. 
(२) शासन आदेश लदनाींक २७.६.२०१६ अन्वये उपजिल्हाधधकारी सींवगावतील ४० अधधकाऱ्याींना 
तसेच शासन आदेश लदनाींक २९.१०.२०१६ अन्वये एका अधधकाऱ्याला अपर जिल्हाधधकारी पदी 
पदोन्नती देयात आली आहे.   
शासन आदेश लदनाींक ११.०५.२०१८ अन्वये  तहलसलदार सींवगावतील ४८ अधधकाऱ्याींना 
उपजिल्हाधधकारी सींवगावत पदोन्नती देयात आली आहे. 
(३) नागपूर ववभागात माहे डडसेंबर, २०१६ अखेर अप्पर जिल्हाधधकारी सींवगावत ५ पदे ररक्त 
होती. नायब तहलसलदार सींवगावत १२१ पदे ररक्त होती.ग् क सींवगावत ३४५ पदे ररक्त होती. 
ग् ड सींवगावत ८४ पदे ररक्त होती. 
(४)शासकीय कामकािावर पररणाम होऊ नये म्हणून ररक्त पदाींचा कायवभार अन्य 
अधधकाऱ्याींकड े सोपववयात आला आहे.पदोन्नतीच्या कोट्टयातील ररक्त पदे पदोन्नतीन े तथा 
सरळसेवेच्या कोट्टयातील पदे सरळसेवेने भरयाचे सींकजल्पत आहे. 
(५) प्रश्न उद्भ ाावत  नाही. 
  
 

___________ 
  

अचलपूर (ता. अचलपूर, जर्. अमरावती) येथील शासिीय िायाालयाांसाठी  
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नवीन प्रशासिीय इमारत बाांधण्याबाबत 
  

(८) ८२६६७ (१२-०४-२०१७) श्री.पमप्रिाश ऊफा  बच्च ूिडू (अचलपूर) : सन्माननीय सावार्ननि 
बाांधिाम (सावार्ननि उपक्रम वगळून) मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) अचलपूर (ता. अचलपूर, जि. अमरावती) येथील सवव शासकीय कायावलयाींसाठी नवीन 
प्रशासकीय इमारत बाींधयाचा प्रस्ताव गत  २ विावपासून शासनाकड े प्रलींतबत  आहे, हे खरे 
आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर प्रशासकीय इमारतीसाठी तालुका र्ळरोपवा्ीका, परतवाडा, (ता. 
अचलपूर, जि. अमरावती)  येथील िमीन उपलब्ध करून देयास ववलींब होत असल्याने  
प्रशासकीय इमारतीचे बाींधकाम होवू शकले नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सदर  र्ळरोपवा्ीकेची िागा प्रशासकीय इमारतीसाठी देयाच ेतनदेश लदनाींक  
२ िुन, २०१६ रोिीच्या बैठकीत मा. कृिी मींत्री याींनी लदले आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, उक्त प्रकरणी सदर  िमीन प्रशासकीय इमारतीसाठी तातडीन ेउपलब्ध करून 
देयाबाबतची मागणी  लोकप्रतततनधीींनी मा.  मुख्यमींत्री याींचेकड े लदनाींक  ५ डडसेंबर, २०१६ 
रोिी वा त्यासमुारास केली आहे , हे ही खरे आहे काय, 
(५) असल्यास,  सदर िमीन प्रशासकीय इमारतीसाठी उपलब्ध करून देयाबाबत शासनान े
कोणती कायववाही केली वा करयात येत आहे , 
(६) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत? 
  
श्री. चांद्रिाांत पाटील (२९-१२-२०१८) : (१), (२), (३), (४) व ५) अचलपूर (ता.अचलपूर, 
जि.अमरावती)  येथे नवीन प्रशासकीय इमारतीच ेरुपये ८८३.५४ लक्ष ककीं मतीचे काम   नोव्हेंबर 
२०१८ च्या लहवाळी अधधवेशनात अथवसींकल्पामध्ये समाववष् करयात आले आहे. या कामास 
के्षतत्रय कायावलयाकडून मागणीच्या  प्रमाणात  आवश्यकतेनुसार व तनधी उपलब्धतेनुसार पुढील 
बाींधकामासाठी तनधी उपलब्ध करुन देयात येकल 
(६) प्रश्न उद्भ ाावत  नाही. 
  

___________ 
  

लसन्नर (जर्. नालशि) येथे सन २०१२ ते २०१४ या िालावधीत िायारत असलेल्या 
तहलसलदाराांची चौिशी िरण्याबाबत 

  

(९) ८७४४५ (१९-०८-२०१७)  श्रीमती हदवपिा चव्हाण (बागलाण), श्री.र्यांत पाटील 
(इस्लामपूर) :  सन्माननीय महसलू मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) लसन्नर (जि. नालशक) या तालुक्यात  सन २०१२ त े सन २०१४ या कालावधीत काम 
करणाऱ्या तहलसलदार याींची चौकशी करयाबाबतच्या मागणीसाठी  मालेगाींव येथील 
लोकप्रतततनधी तहसील कायावलयासमोर उपोिणास बसल्याचे माहे मे, २०१७ च्या ततसऱ्या 
सप्ताहात तनदशवनास आले,  हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त मागणीच्या अनुिींगाने सदर  तहलसलदाराची शासनाने चौकशी केली आहे 
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काय, 
(३) असल्यास, चौकशीचे तनषकिव काय आहे व त्यानुसार सदर तहलसलदारावर शासनान े
कोणती कारवाक केली वा करयात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत? 
  
श्री. चांद्रिाांत पाटील (४-१२-२०१८) : (१), (२) व (३) तत्काललन तहसीलदार लसन्नर 
याींच्याववरुध्द  लदनाींक १५/०५/२०१७ रोिी तनवेदन सादर करुन   श्री. तनवतृ्ती साींगळे व श्रीमती 
वैशाली सैंदाणे हे १ लदवसाींच्या लाक्षणणक उपोिणास  बसले होते. उपोिणकत्यांनी केलेल्या 
मागणीच्या अनुिींगाने ववभागीय आयुक्त, नालशक याींनी लदनाींक ११/०६/२०१८ रोिीच्या पत्रान्वये 
त्याींना मुद्देतनहाय मालहती कळववली आहे. तत्काललन  तहसीलदार लसन्नर  श्री. सुतनल सैंदाणे 
याींनी उक्त पदावर कायवरत असताींना  केलेल्या अतनयलमततेच्या अनुिींगान े त्याींच्याववरुध्द 
लदनाींक १०/०९/२०१८ रोिीच्या शासन ज्ञापनान्वये ववभागीय चौकशीची कायववाही सुरु करयात 
आली आहे. 
(४) प्रश्न उद्भ ाावत  नाही.  

___________ 
  

राज्यात नववन र्लमन भाड ेिरार िायदा िरण्याबाबत 
  

(१०)  ९१०४१ (१५-०८-२०१७)  श्री.बाळासाहेब थोरात (सांगमनेर) : सन्माननीय महसूल मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यात तकुडयाची शतेी परवडत नसल्याने अशी शेती पडीक राहत असुन कोकणात याच े
प्रमाण मोठे असल्याच ेमाहे एवप्रल, २०१७ मध्ये वा त्या दरम्यान तनदशवनास आले, हे खरे 
आहे काय, 
(२) असल्यास, कुळ कायद्याच्या लभतीमुळे ही पडीक शेती दसु-यालाही कसायला लदली िात 
नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, यावर उपाय म्हणून नववन िलमन भाड ेकरार कायदा करयाबाबत शासनान े
कोणती कायववाही केली वा करयात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत? 
  
श्री. चांद्रिाांत पाटील (२३-०१-२०१९) : (१), (२) व (३)  
       शेतिमीन अन्य व्यक्तीस कसयास (पट्टट्टयान)े देयासींबधात राज्यात लागू 
असलेल्या कुळवलहवा् कायद्यामध्ये असलेल्या तरतुदीमुळे िमीन मालकाींमध्ये असुरक्षक्षतता 
तनमावण होत.े  त्यामुळे भूलमलहन, अल्प भूधारक व अत्यल्प भूधारक शेतकरी आणण इतराींना 
पट्ट्याने िमीन कसयासाठी लमळयास कमी वाव लमळतो व शेतकऱ्याींना त्या पासून 
लमळणाऱ्या लाभाींपासून वींधचत रहावे लागते.  
        ही बाब ववचारात घेऊन मालकाींच े िमीनववियक हक्क पूणवपणे सींरक्षक्षत करणे, 
 पट्ट्ेदार व्यक्तीींच्या कृवि ववियक कायवक्षमतेत व व्यावसातयक ववववधतेत सुधारणा करणे 
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आणण पट्ट्ेदार शेतकऱ्यास किव, ववमा इत्यादी आधारभतू सुववधा लमळणे व त्यायोगे ग्रामीण 
के्षत्राचा ववकास करणे आणण त्याच्या पररवतवनाला वेगाने चालना देणे ही उद्लदषट्टये साध्य 
करयासाठी   सन २०१७ च ेववधानसभा ववधेयक क्रमाींक-३१  ववधान मींडळान ेडडसेंबर, २०१७ 
चे अधधवेशनामध्ये सींमत केले असून हे ववधेयक मा.राज्यपाल याींच्या सींमतीनींतर मा.राषरपती 
याींच्या सींमतीसाठी सादर करयात आले आहे. 
(४) प्रश्न उद्भ ाावत  नाही.  

___________ 
 

साक्री (जर्.धुळे) तालुक्यातील नायब तहसीलदार व तलाठयाांची पदे ररक्त असल्याबाबत. 
  

(११)  ९८३५५ (२१-१२-२०१७) श्री.डी.एस.अहहरे (साक्री) : सन्माननीय महसलू मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) साक्री (जि.धुळे) तालकुा हा भौगोललकदृष्या जिल््यातील सवावत मोठा तालकुा असून येथ े
१० महसूल मींडळे आहे तसेच  या तालुक्यासाठी ५ नायब तहसीलदाराींची पदे मींिूर असताना 
केवळ १  नायब तहलसलदार कायवरत  असल्याच ेतनदशवनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, या तालुक्यातील १३ सज्िाींमधील तलाठयाींची पदेही ररक्त आहे, हे ही खरे 
आहे काय, 
(३) असल्यास, या ररक्त पदाींमळेु प्रलींतबत कामाींची सींख्या वाढली असून येथील नागरीकाींची 
अनेक महत्वाची काम ेरखडली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, याबाबत चौकशी करून उक्त तालुक्यातील नायब तहलसलदार व तलाठी याींची 
ररक्त पदे भरयाबाबत शासनाने कोणती कायववाही केली वा करयात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत? 
 

श्री. चांद्रिाांत पाटील (२७-११-२०१८) : (१)  तहलसल कायावलय साक्री येथ े नायब तहलसलदार 
सींवगावची ५ पदे मींिुर आहेत. सद्यजस्थतीत त्यापैकी २ पदे भरयात आली असून अन्य १ 
पदावर जिल्हाधधकारी, धुळे याींच्या लद.०८.०८.२०१८ रोिीच्या आदेशानुसार नायब तहलसलदार 
याींची तनयुक्ती करयात आलेली आहे. तथापी सदर नायब तहलसलदार अद्याप हिर झालेले 
नाही. उववरीत दोन नायब तहलसलदाराींची पदे पदोन्नतीन ेभरयाचे  सींकल्पीत आहे 
(२) साक्री तालुक्यातील ५८ सिसेाठी तलाठी सींवगावची ५९ पदे मींिूर असून त्यापकैी ४४ पदे 
भरयात आली असून १५ पदे ररक्त आहेत. 
(३) व (४) नायब तहलसलदार सींवगावतील ररक्त असलेली २ पदे पदोन्नतीने भरयाची कायववाही 
ववभागीय आयुक्त,नालशक याींचेस्तरावरून करयात येत आहे. 
        ववत्त ववभागाच्या लद.२५.५.२०१७ च्या शासन तनणवयानुसार सुधारीत आकृतीबींध 
तनजश्चत केल्याखेरीि नवीन पदभरती करता येत नाही. तथापी, तलाठी सींवगावतील ररक्त पदे 
भरयाबाबत ववत्त ववभागाशी ववचारववतनमय सुरू आहे.  
(५) प्रश्न उद्भ ाावत  नाही.  

___________ 
गोरेगाव (पूवा), मुांबई उपनगर येथील नागरी ननवारा सांिुलातील  
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पुनःखरेदी िेलेल्या सदननिाांबाबत 
  
 

(१२) ९८३९२ (२२-१२-२०१७) श्री.सुननल प्रभू (हदांडोशी) : सन्माननीय महसूल मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) गोरेगाव (पूवव), मुींबक उपनगर येथील नागरी तनवारा सींकुलातील २०० ते ३०० चौ. रु््ाच्या 
पुन:खरेदी केलेल्या सदतनकाींच्या हस्ताींतरण शुल्कापो्ी  १५०० रुपये प्रतत चौ.रु्् दराने 
ककमान ५ ते ७ लाखाींची रक्कम  रलहवाशाींना भरावी लागणार आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास,  सदर  शुल्क येथील मध्यमवगीय रलहवाशाींना आधथवकदृषट्टया परवडणारे 
नसल्यान े लदनाींक १७ िुल,ै  २०१७ रोिीच्या शासन   तनणवयातील तक्त्यानुसार शुल्क 
आकरयाबाबत  लोकप्रतततनधीींनी मा. महसूल मींत्री महोदयाींना माहे ऑक््ोबर, २०१७ मध्ये 
लेखी तनवेदन लदले आहे , हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास,  सदरहू तनवेदनाच्या अनुिींगान ेपुनःखरेदी केलेल्या सदतनकाींच ेहस्ताींतरण शुल्क 
सवव समावेशक शासन तनणवयातील तक्त्यानुसार आकारणेबाबत  शासनाने कोणती कायववाही  
केली वा करयात येत आहे, 
(४) असल्यास, सदरहू तनणवयानसुार ककती सदतनका हस्ताींतरण शुल्क  आकारून तनयलमत 
केल्या आहेत, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 

 
श्री. चांद्रिाांत पाटील (११-०१-२०१९) : (१), (२), (३) व (४) 
शासनाने प्रदान केलेल्या शासकीय िलमनीवरील सहकारी गहृतनमावण सींस्थाींमधील 
सदतनका/गाळे याींच े हस्ताींतरण करताींना आकारावयाचा हस्ताींतर आकार कालौघात नगय 
स्वरूपाचा असल्याने त्यात वाढ करयाबाबत शासन तनणवय, लदनाींक ०७/०७/२०१७ अन्वये 
धोरण तनजश्चत केले आहे. या धोरणानुसार जिल्हाधधकारी याींच े पुववपरवानगीलशवाय  झालेले 
हस्ताींतरण तनयमानुकुल करताींना सदर शासन तनणवयातील तक्त्यात दशवववयात आलेल्या 
आकाराच्या दपु्प् दरान े “हस्ताींतर आकार” आकारून अस ेहस्ताींतरण तनयमानुकुल करयाची 
तरतूद  करयात आली. 
        तथावप, सदर आकार सदर सदतनकाधारकाींना परवडत नसल्याची बाब शासनाच्या 
तनदशवनास आल्याने शासन तनणवय, लदनाींक ०४/०५/२०१८ अन्वये “हस्ताींतर आकार” कमी 
करयात आला आहे. सदर तनणवयानुसार १७४ सदतनकाींच्या हस्ताींतरणाची प्रकरणे तनकाली 
काढयात/तनयमानकुुल करयात आली आहेत. 
(५) प्रश्न उद्भ ाावत  नाही. 
  

___________ 

 
डहाणू-नालशि व जर्ल्हा मागाावरील पूल वाहतुिीस धोिादायि असल्याबाबत 
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(१३)  ९९४५० (२६-१२-२०१७)  श्री.पास्िल धनारे (डहाणू) : सन्माननीय सावार्ननि बाांधिाम 
(सावार्ननि उपक्रम वगळून) मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) डहाणू-नालशक व जिल्हा राज्य मागाववरील २५  पूल व तवेढेच साकव अरुीं द व िीणव 
झाल्याने वाहतकुीस धोकादायक असल्याच ेलदनाींक २५ ऑक््ोबर, २०१७ रोिी वा त्यासुमारास 
तनदशवनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास,सदर पुलाींची व साकवाींची शासनाने पाहणी केली आहे काय व पाहणीत काय 
आढळून आले, 
(३) असल्यास,त्यानुसार सदर पलुाींच्या व साकवाींच्या दरुूस्तीच े काम तातडीन े करयाबाबत 
शासनाने कोणती कायववाही केली वा करयात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. चांद्रिाांत पाटील (०३-०१-२०१९) : (१) हे खरे नाही. 
(२) प्रश्न उद्भ ाावत  नाही. 
(३) प्रश्न उद्भ ाावत  नाही. 
(४) प्रश्न उद्भ ाावत  नाही.  

___________ 
  

मांगळवेढा ( ता.मांगळवेढा, जर्.सोलापूर) येथ ेतहसीलदाराांची ननयुक्ती िरण्याबाबत 
  

(१४)  ९९९०० (२१-१२-२०१७).   श्री.भारत भालिे (पांढरपूर) :   सन्माननीय महसूल मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मींगळवेढा (ता.मींगळवेढा, जि.सोलापूर) येथील तहसीलदाराींच्या तनलींबनानींतर   उक्त 
तालुक्यात अद्यावप नवीन तहसीलदार याींची नेमणूक झाली नसल्याचे तनदशवनास आले  आहे, 
हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त तालुक्यात तहसीलदार नसल्यामळेु नागररकाींची अनके काम े प्रलींतबत 
असून त्यामुळे नागररकाींची मोठ्या प्रमाणात गैरसोय होत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, मींगळवेढा येथ े नवीन तहसीलदार याींची तातडीने तनयुक्ती करणेबाबत 
शासनाने कोणती कायववाही केली वा करयात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची  कारणे कोणती आहेत ? 
  
श्री. चांद्रिाांत पाटील (२७-११-२०१८) : (१) ,  (२) व  (३) 
           लदनाींक १५/२/२०१८ च्या आदेशान्वये तहसीलदार मींगळवेढा या पदावर बदलीन े
तहसीलदार सींवगावतील अधधका-याची पदस्थापना करयात आली असून, लद. १७/२/२०१८ पासून 
सींबधधत अधधका-याने त्या पदाचा कायवभार स्वीकारला आहे. 
(४)  प्रश्न उद्भ ाावत  नाही.  

___________ 
राज्यातील नादरुुस्त पुलाांची दरुुस्ती व पुनबाांधणीसाठीच्या आराखड्याबाबत 
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(१५)  १०१७६३ (२१-१२-२०१७).   श्री.चांद्रिाांत सोनवणे (चोपडा) :   सन्माननीय सावार्ननि 
बाांधिाम (सावार्ननि उपक्रम वगळून) मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील  नादरुुस्त पुलाींची दरुुस्ती व पुनबांधणी करयासाठी  साववितनक बाींधकाम 
ववभागाने  २१०० को्ी रुपयाींच्या खचावचा आराखडा बनववला असून त्यासाठी १६०० को्ी 
रुपयाींचे किव हुडको कडून घेयात येणार आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर तनधीमधून ककती पुलाींची पुनबांधणी, दरुुस्ती व डागडुिी करयात येणार 
आहे तसेच यामध्ये  िळगाींव जिल््यातील चोपडा व यावल तालुक्यातील ककती पुलाींचा 
समावेश करयात आला आहे, 
(३) तसेच  सदर दरुुस्तीची काम ेककती कालावधीत पूणव करयात येणार आहेत? 
 
श्री. चांद्रिाांत पाटील (०७-१२-२०१८) : (१) होय, हे खरे आहे. साववितनक बाींधकाम ववभागान े
पुल दरुुस्तीच े तनयोिन केले असून तनधी उपलब्धतेनसुार कामे हाती घेतली आहे. या 
कामाींसाठी हुडको कडून किव घेयाचे प्रस्ताववत होत.े 
(२) या तनयोिनाींतगवत एकूण २१३४ इतक्या पुलाींची पनुवबाींधणी/डागडुिी करयात येणार असून 
त्यामध्ये िळगाींव जिल्हयातील पलुाींचा देखील समावशे आहे. 
(३) सदर पुलाींबाबत तनकि, मींिरुी व तनधी उपलब्धतेच्या अधीन राहून काम हाती घेयाच े
प्रस्ताववत आहे.  

___________ 
  

पालघर जर्ल्हयात ननवासी उपजर्ल्हाधधिारी हे पद ननमााण िरण्याबाबत . 
  

(१६) १०३२६८ (२१-१२-२०१७)  श्रीमती मननषा चौधरी (दहहसर) : सन्माननीय महसूल मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) शासनान े लदनाींक १ ऑगस््, २०१४ रोिी  पालघर हा नवीन जिल्हा घोवित केला असून 
या जिल््यात अद्यापपावतेो तनवासी उपजिल्हाधधकारी हे पद तनमावण करयात आले नसल्याच े
तनदशवनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, वसक (जि.पालघर) तालुक्यात अप्पर तहलसलदार याींचे कायावलय नसून 
राज्यातील  ज्या तालुक्यात महानगरपाललका अजस्तत्वात आहेत अशा तालुक्यात स्वतींत्रपणे 
अप्पर तहलसलदार कायावलय स्थापन करयात येकल अस ेआश्वासन मा. मींत्री, महसूल याींनी 
लदले होत,े हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त  दोन्ही प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
(४) असल्यास, चौकशीच्या अनिुींगाने पालघर जिल््यात तनवासी उपजिल्हाधधकारी हे पद 
तनमावण करयाबाबत तसेच वसक येथे अप्पर तहलसलदार कायावलय  स्थापन करयाबाबत 
शासनाने कोणती कायववाही केली वा करयात येत आहे. 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत? 
श्री. चांद्रिाांत पाटील (०६-१२-२०१८) : (१) पालघर जिल्हयाची तनलमवती करताींना जिल्हाधधकारी 
कायावलयासाठी १०२ पदाींची तनलमवती लद.३१/०७/२०१४ च्या शासन तनणवयान्वये करयात आली 
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आहे.  या शासन तनणवयात जिल्हाधधकारी कायावलयासाठी २ उपजिल्हाधधकारी पदाींचा समावेश 
आहे. मींिुर पदाींपकैी एक पद तनवासी उपजिल्हाधधकारी म्हणून समियात येते. 
(२), (३), (४) व ५) वसक-ववरार महानगरपाललका के्षत्राकररता अप्पर तहलसलदार कायावलय 
स्थापन करयाबाबतचा प्रस्ताव ववत्त ववभागास सादर केला असता, सद्यजस्थतीत नवीन पदाींना 
मान्यता देयाबाबत तनबधं असल्याने अप्पर तहलसलदार  कायावलय स्थापन करयासाठी 
आवश्यक असणाऱ्या पदतनलमवतीचा प्रस्ताव हा ववभागान े सुधाररत आकृतीबींध तनजश्चत 
करयाच्या कसो्ीनुसार ठरवावा तसेच आवश्यक असणारी पदे ही शासनाच्या प्रचललत 
धोरणानुसार अततररक्त ठरणाऱ्या पदाींचे समायोिन करुन उपलब्ध करुन घेणे शक्य आहे का, 
याची ववभागान ेचाचपणी करावी असे अलभप्राय लदले आहेत.  ववभागाचा सुधाररत आकृतीबींध 
तनजश्चत करयाची कायववाही सुरू आहे. 
  

___________ 
  
वरळी येथील ना. म. र्ोशी मागाावरील बांद धगरण्याांच्या र्ागेवर िोल्हापूर भवन बाांधण्याबाबत 
  

(१७)  १०५१२५ (२७-०३-२०१८) श्री.सुननल लशांदे (वरळी), अॅड.भीमराव धोंड े (आष्ट्टी), श्री.सांतोष 
दानवे (भोिरदन) :   सन्माननीय महसूल मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) वरळी येथील ना. म. िोशी मागाववरील सीताराम, पोद्दार ककीं वा अपोलो या कें द्र 
शासनाच्या अखत्यारीतील बींद धगरयाींच्या िागेवर कोल्हापूर वासीयाींकररता  “कोल्हापूर भवन” 
बाींधयाची  मागणी स्थातनक लोकप्रतततनधीनी  लदनाींक ०९ िानेवारी, २०१८ रोिी वा 
त्यासुमारास  लेखी तनवेदनाद्वारे मा. महसूल मींत्री, याींच्याकड ेकेली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास,  याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
(३) असल्यास, चौकशीच्या व लोकप्रतततनधीच्या उक्त  तनवेदनाच्या अनुिींगान े सदर  िागेवर 
कोल्हापूर वालसयाींकरीता “ कोल्हापूर भवन” बाींधयाबाबत शासनान ेकोणती कायववाही केली वा 
करयात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत?   
  
श्री. चांद्रिाांत पाटील (०४-१२-२०१८) : (१), (२), (३) व (४) 
होय, यासींदभावत जिल्हाधधकारी  मुींबक शहर याींनी चौकशी करुन सादर केलेल्या अहवालानुसार 
सीताराम व अपोलो धगरयाींची िमीन  बहृन्मुींबक महानगरपाललकेच्या मालकीची आहे. तसेच  
पोद्दार लमल अवसायनात गेली असून मा. उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार सदर िमीनीचा 
ताबा व देखरेख अधधकृत अवसायक याींचेकड ेसोपववयात आला आहे. सबब पोद्दार लमलच्या 
िागेपैकी काही भाग कोल्हापूर भवनाकररता उपलब्ध करुन देण ेसद्यजस्थतीत शक्य होणार 
नाही. 
  

___________ 
पालघर जर्ल्हयात शासनाच्या ववववध ववभागाांची िायाालये बाांधण्याबाबत 
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(१८) १०५५५२ (२७-०३-२०१८) श्री.जर्तेंद्र आव्हाड (मुांब्रा िळवा), श्री.अजर्त पवार (बारामती), 
श्री.र्यांत पाटील (इस्लामपूर), श्री.हदलीप वळस-ेपाटील (आांबेगाव), श्री.शलशिाांत लशांदे 
(िोरेगाव), श्री.सांदीप नाईि (ऐरोली), श्री.पाांडुरांग बरोरा (शहापूर), श्री.हदपि चव्हाण (फलटण), 
श्री.वैभव वपचड (अिोले), श्री.राणार्गर्ीतलसांह पाटील (उस्मानाबाद), श्री.सुरेश लाड (िर्ात), 
श्री.किसन िथोरे (मुरबाड), श्री.राहुल र्गताप (श्रीगोंदा), श्री.दत्तात्रय भरणे (इांदापूर), श्रीमती 
सुमन पाटील (तासगाव - िवठेमहाांिाळ), श्रीमती हदवपिा चव्हाण (बागलाण), श्री.अलमन पटेल 
(मुांबादेवी), श्री.राधािृष्ट् ण ववख-ेपाटील (लशडी), श्री.अस्लम शखे (मालाड पजश्चम), श्री.िालीदास 
िोळांबिर (वडाळा), प्रा.वषाा गायिवाड (धारावी), श्री.नसीम खान (चाांहदवली), श्री.ववर्य 
वडटे्टीवार (ब्रम्हपूरी), डॉ.सांतोष टारफे (िळमनुरी), श्री.िुणाल पाटील (धुळे ग्रामीण), श्री.सांग्राम 
थोपटे (भोर), अॅड.यशोमती ठािूर (नतवसा), श्री.भारत भालिे (पांढरपूर), श्री.अब् दलु सत्तार 
(लसल्लोड), श्री.आलसफ शेख (मालेगाांव मध्य), श्री.बाळासाहेब थोरात (सांगमनेर), श्री.हषावधान 
सपिाळ (बलुढाणा), श्री.सुननल िेदार (सावनेर), श्री.राहुल बोंदे्र (धचखली), श्री.अलमत झनि 
(ररसोड), श्री.डी.पी.सावांत (नाांदेड उत्तर), श्री.भाऊसाहेब िाांबळे (श्रीरामपूर), श्रीमती ननमाला 
गाववत (इगतपूरी), श्री.अमर िाळे (आवी) :   सन्माननीय महसूल मांत्री पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
  

(१) पालघर जिल््याची स्थापना होऊन तीन विे झाली तरीही सद्यजस्थतीत ३३ ववभागाींची 
कायावलये भाड्याच्या लठकाणी सरुु असनू २९ लठकाणी अद्यापही कायावलये नसल्याने सदर 
ववभागाींचा कारभार मुींबक आणण ठायातुन चालववला िात आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, त्यामळेु पालघर जिल््यातील आलदवासी आणण ग्रामीण भागातील लोकाींना 
अनेक अडचणीींना सामोरे िावे लागत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३)  असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनान ेचौकशी केली आहे काय, 
(४)  असल्यास, चौकशीत काय आढळून आले व त्यानुसार पालघर जिल््यात शासनाच्या 
ववववध ववभागाींची कायावलये बाींधयाबाबत शासनान ेकोणती कायववाही केली वा करयात येत 
आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत? 
  
श्री. चांद्रिाांत पाटील (१२-१२-२०१८) : (१), (२), (३) व (४) 
       पालघर जिल्हयातील िनतेच्या गरिेची व दैनलदन कामकािाशी सींबधधत ३३ कायावलये 
स्थापन करयात आली आहेत. उववरीत  कायावलये स्थापन करयाबाबत सींबींधधत ववभागामार्व त 
कायववाही सुरु आहे. मा. मुख्यमींत्री महोदय याींच्या अध्यक्षतेखाली नवतनलमवत पालघर 
जिल्हयाच्या समस्याींसींदभावत लद. १८.११.२०१५ रोिी झालेल्या बैठकीत मा. मुख्यमींत्री 
महोदयाींनी  नवतनलमवत पालघर जिल््याींकरीता महत्वाची नवीन कायावलये प्राधान्यक्रमानसुार 
सुरु करयात यावीत, असे सवव सींबींधधत ववभागाींना तनदेश लदले आहेत.  
    शासन तनणवय लदनाींक २९.६.२०१६ अन्वये नवतनलमवत पालघर जिल््याच्या लठकाणी 
जिल्हास्तरीय कायावलये स्थावपत व्हावीत म्हणून शासनान ेमौि ेपालघर, कोळगाव, मोरेकुरण, 
नींडोरे, दापोली, े्ंभोड े व लशरगाींव या ०७ गावातील एकूण ४४०-५७.९० हे.आर. शासकीय 
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िमीनीवर पालघर जिल््याच े मखु्यालय तसेच पालघर नवनगर लसडको मार्व त ववकलसत 
करणेकामी मान्यता लदलेली असनू पालघर जिल्हा मुख्यालयाच े व इतर जिल्हा शासकीय 
कायावलयाींच्या इमारतीच ेबाींधकाम प्रगतीपथावर आहे.  
(५) प्रश्न उद्भ ाावत  नाही. 
  

___________ 
  

िळवण येथील तहलसलदाराांनी अधधिार नसताांनाही मुखत्यारपत्र फेरफार िेल्याबाबत 
  

(१९)  १०६९३६ (२७-०३-२०१८).   श्रीमती सीमाताई हहरे (नालशि पजश्चम) :   सन्माननीय 
महसूल मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) मुखत्यारपत्र रे्रर्ारबाबतच े अधधकार तहलसलदार याींना नसतानाही तहसीलदार, कळवण 
याींनी  भेंडी येथील शेतक-याचा अिव अींशतः  मींिूर केला असल्याच ेमाहे डडसेंबर, २०१७  मध्ये 
वा त्यादरम्यान तनदशवनास आले,  हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर शेतकऱ्याच्या अिावनींतर सींबींधधत तहलसलदाराींनी पींधरा लदवसातच 
त्याबाबतचा दसुरा अिव रे््ाळला आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, या प्रकरणाची शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
(४) असल्यास, चौकशीनुसार उक्त प्रकरणातील सींबींधधत दोिीवर शासनान े कोणती कारवाक 
केली वा करयात येत  आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत? 
  
श्री. चांद्रिाांत पाटील (०४-१२-२०१८) : (१) व (२)    अिवदार श्री.वसींत सोनवण े याींनी 
वारसाींची  नावे लावयाबाबत तहलसलदार कळवण याींचेकड ेअिव दाखल केला होता. सदरच्या 
अिाववर  तहलसलदार, कळवण याींनी महाराषर िमीन महसूल अधधतनयम १९६६  चे कलम 
१५५ अन्वये प्राप्त अधधकारात  सुनावणी घेतली. सदर प्रकरणी तहलसलदार, कळवण याींनी 
लद.२९.०८.२०१७ रोिी अिवदार याींचा अिव अींशत: मान्य करयात येत असल्याबाबत तनकाल 
पारीत केला. तदनींतर लद.१८.०९.२०१७ रोिी  अिवदार याींचा अिव रे््ाळयात येत 
असल्याबाबत  तनकालाच ेसुचनापत्र सींबींधधताींना तनगवमीत करयात आले. मात्र, सदर प्रकरणी 
लद.२९.०८.२०१७ रोिीच्या तनकालाचे सचूनापत्र सींबींधधताींना अधधकृतररत्या तनगवलमत करयात 
आले नसल्याबाबत सींबींधधत तहलसलदार याींनी खुलासा केला आहे. 
(३) या प्रकरणी ववभागीय आयुक्त,नालशक याींच्या स्तरावर चौकशी करयात आलेली आहे. 
(४) तथावप चौकशी दरम्यान तहलसलदार कळवण याींच्यावरील दोिारोप लसद्ध झाल्याने, 
शासकीय कामकािात गैरवतवन, कतवव्यात कसूर व कामात हलगिीपणा केला असल्यान े
त्याींच्या चार वेतनवाढी भावी वेतनवाढीवर कायमचा पररणाम होकल अशा ररतीने थाींबववयाची 
कायववाही ववभागीय आयुक्त, नालशक ववभाग, नालशक याींनी आदेश लदनाींक २१.१२.२०१७ नुसार 
केलेली आहे. तर मा.मींत्री (महसलू) याींनी सदर आदेशाववरूद्ध महाराषर नागरी सेवा (लशस्त व 
अपील) तनयम, १९७९ च्या तनयम १७(१) अन्वये दाखलअपील प्रकरणी सनुावणी घेऊन 
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लद.४.१०.२०१८ च्या आदेशान्वये ववभागीय आयुक्त, नालशक ववभाग याींच्या उक्त आदेशात 
सुधारणा करून सींबींधधत तहलसलदार याींची पुढील १ वेतनवाढ त्या पुढील वेतनावर पररणाम न 
करता १ विावकरीता रोखयाबाबत आदेश लदले आहेत. तसेच सदर प्रकरणातील कायावलयीन 
ललपीक याींनी शासकीय कामकािामध्ये कतवव्यपरायणता न राखता गैरवतवन केल्यामुळे सींबींधधत 
ललपीकास लदनाींक १९.१२.२०१७ रोिीच्या ज्ञापनान्वये लेखी “सक्त ताकीद” देयात आली आहे. 
(५) प्रश्न उदभवत नाही. 
  

___________ 
  

िरमाळा (जर्.सोलापूर) तालुक्यातील उपअधधक्षि भूलम अलभलेख  
िायाालयातील ररक्त पदे भरण्याबाबत 

  
 

(२०)  १०९०१६ (२७-०३-२०१८)  श्री.नारायण पाटील (िरमाळा) :   सन्माननीय महसूल मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) करमाळा (जि.सोलापूर) तालुक्यातील उपअधधक्षक, भूलम अलभलेख कायावलयातील परररक्षक, 
भूमापक (सज्िा वी्), अलभलेखपाल, मोिणीदार, भू-कर मापक, आवक-िावक ललपीक, 
कतनषठ ललपीक व लशपाक इत्यादी  १० पदे ररक्त आहे , हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर ररक्त पदाींमळेु नागररकाींची व शतेक-याींची गैरसोय होत असल्याने सदर 
ररक्त पदे  तातडीन े भरयाबाबतची  मागणी स्थातनक लोकप्रतततनधीींनी मा.मुख्यमींत्री व 
मा.महसलू मींत्री याींच्याकड े लदनाींक १७ सप् े्ंबर, २०१७ रोिी पत्राद्वारे केली आहे, हे ही खरे 
आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त मागणीच्या अनुिींगाने सदर कायावलयातील ररक्त पदे भरयाबाबत 
शासनाने कोणती कायववाही केली वा करयात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत? 
  
श्री. चांद्रिाांत पाटील (२४-०१-२०१९) : (१) हे खरे नाही. सदर कायावलयामध्ये ग् - क 
सींवगावतील ३ आणण ग्- ड सींवगावतील २ अशी ५ पदे ररक्त आहेत. 
(२) सदर ररक्त पदे भरयाबाबत मा. मींत्री (महसूल) याींच्याकड ेलद.१७  सप् े्ंबर, २०१७  च्या 
पत्राद्वारे स्थातनक  लोकप्रतततनधीींनी  मागणी केली आहे, हे खरे आहे. 
(३) सदर कायावलयामध्ये उपलब्ध असलेल्या ग् - क सींवगावतील इतर कमवचा-याींच्या सेवा 
वापरुन ररक्त पदाींच े कामकाि करुन घेयात येत आहे. तसचे पदोन्नतीन े व सरळसेवा 
भरतीने सदर ररक्त पदे भरयाची दक्षता घेयात येत आहे. 
(४) प्रश्न उद्भ ाावत  नाही.  
  

___________ 
  

मालेगाांव (जर्.नालशि) महानगरपाललिा  हद्दीतील ववशेष तरतुद  
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योर्नेअांतगात मांर्ुर िामे  सुरु झाली नसल् याबाबत 
  

(२१)  १०९६८४ (१९-०४-२०१८) श्री.आलसफ शेख (मालेगाांव मध्य) : सन्माननीय सावार्ननि 
बाांधिाम (सावार्ननि उपक्रम वगळून) मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) मालेगाींव (जि.नालशक) महानगरपाललका हद्दीत सोक सुववधाींच्या ववकासासाठी ववशेि 
तरतुद योिनअेींतगवत मींिुर कामे अदयाप सुरु झाली नसल् याचे माहे िानेवारी, २०१८ मध्ये वा 
त्या दरम्यान तनदशवनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल् यास, नवीन बसस्थानक मालेगाींव त े घान े (कुसुींबारोड) रस्ता रुीं दीकरण, 
मिबुतीकरण, डाींबरीकरण दभुािक व पथलदप व्यवस्था करणे, मुशावरत चौक त ेिनतादल 
कायावलय पयवत म.ेसर्ल रस्त् याच्या पषृठभागाच ेनुतनीकरण, नॅशनल हायव ेत ेिमहुर नाला 
प्रा.क्र.०४ पयतं रस्त्याच ेडाींबरीकरण करणे, नवीन बस स्थानक त ेदरेगाींव नाकापयतं रस्त् याचे 
डाींबरीकरण, नुतनीकरण करणे ही कामे मींिुर असुनही सींबींधधत ठेकेदाराींनी सुरु केली नसल् यान े
िनतेची गैरसोय होत असल्यान े याबाबत चौकशी करुन शासन कोणती आवश्यक कायववाही 
करणार वा करीत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. चांद्रिाांत पाटील (०८-०१-२०१९) : (१)  व (२) हे खरे नाही. 
     प्रश्नाधीन नववन बसस्थानक त ेदरेगाव नाकापयतंच्या रस्त्याचे डाींबरीकरणाचे काम पूणव 
झाले आहे. मुशावरा चौक त ेिनता दल कायावलयापयतंच्या रस्त्याच ेकाम पूणव झाले आहे. 
नववन बसस्थानक ते  घाने कुसुींबारोड या कामावरील रस्ता दभुािक व पथलदप बसववयाचे 
काम पूणव झाले आहे. तथावप, महाववतरणाच्या पोल स्थलाींतरणाच ेकाम करावयाचे असल्यान े
डाींबरीकरणाच े काम प्रलींतबत आहे. नॅशनल हायव े ते िमहूर नाला प्रभाग क्र.४ या रस्त्याच े
काम उपलब्ध िागेत पूणव करयात आले असून उववररत लाींबीतील काम मालेगाव 
महानगरपाललकेमार्व त करयात येणा-या नाल्याच्या कामामळेु व स्थातनकाींच्या हरकतीमळेु 
प्रलींतबत आहे. सदरप्रमाण े प्रगतीतील दोन्ही कामे डडसेंबर, २०१८ पयतं पूणव करून मालेगाव 
महानगरपाललकेकड ेहस्ताींतररत करयाचे तनयोिन आहे. 
(३)   प्रश्न उद्भ ाावत  नाही. 
  

___________ 
  

गारगोटी (ता.भुदरगड,जर्.िोल्हापूर) येथील भूलम अलभलेख िायाालयातील  
ररक्त पदे भरण्याबाबत 

  

(२२)  १०९७५२ (२७-०३-२०१८) श्री.सुरेश हाळवणिर (इचलिरांर्ी), श्री.प्रिाश आबबटिर 
(राधानगरी) : सन्माननीय महसूल मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) गारगो्ी (ता.भुदरगड,जि.कोल्हापूर)  येथील भूलम अलभलेख कायावलयातील मींिूर १७ 
पदाींपैकी ७ पदे ररक्त असल्यामळेु व  तसेच कमवचारी वारींवार रिेवर िात असल्यामळेु भूमी 
अलभलेख कायावलय केवळ १ मलहला कमवचाऱ्याकडून चालववले िात असल्याच े माहे िानेवारी, 
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२०१८ मध्ये वा त्यादरम्यान  तनदशवनास  आले , हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, या कायावलयातील कमवचाऱ्याींच्या नेहमीच्या गैरहिेरीमुळे ग्रामस्थाींचे नकाश,े 
एकत्रीकरण, ल्प्पणी, मोिणी, नाव नोंदणी यासारखी अनेक काम ेप्रलींतबत असून ग्रामस्थाींनी 
गैरहिर राहणाऱ्या कमवचाऱ्याींवर  कारवाक करयाची मागणी वेळोवळेी शासनाकड ेकेली आहे, हे 
ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, याबाबत चौकशी करून सदर कायावलयातील ररक्त पदे भरयाबाबत  तसेच 
वारींवार गैरहिर राहणाऱ्या कमवचाऱ्याींवर कारवाक करयाबाबत  शासनान े कोणती कायववाही 
केली वा करयात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे कोणती आहेत ? 
  
श्री. चांद्रिाांत पाटील (२३-०१-२०१९) : (१) सदर कायावलयातील पदे ररक्त असल्याची बाब खरी 
आहे. तथावप, सदर कायावलयातील कमवचारी वारींवार रिेवर िात असून ते कायावलय केवळ १ 
मलहला  कमवचा-याद्वारे चालवले िाते.  हे वस्तुजस्थतीस धरुन नाही.  
(२) उप अधीक्षक भूलम अलभलेख कायावलय, भुदरगड या कायावलयातील अधधकारी/ कमवचा-
याींकडून शासकीय कतवव्ये पार पाडताींना ववलींब होत असल्यान े त्याींच्यावर लशस्तभींगववियक  
कारवाक करयाबाबत एक शेतकरी  श्री. रामू ववठू लशींदे याींच ेतनवेदन शासनाकड े प्राप्त झाले 
आहे. 
(३) सदर कायावलयामध्ये उपलब्ध असलेल्या कमवचा-याींकडून कामकाि करुन घेतले िात आहे. 
कायावलयातील कामाची व्याप्ती व प्रशासकीय तनकि ववचारात घेऊन सरळसेवा भरती, 
पदोन्नती आणण प्रशासकीय बदल्या याद्वारे सदर ररक्त पदे भरयाची कायववाही करयात 
येते. तसेच कायवलयातील कमवचारी वारींवार गैरहिर राहत नसल्याने त्याींच्यावर कारवाक 
करयात आलेली नाही. 
(४) प्रश्न उद्भ ाावत  नाही. 
  

___________ 
  

घोडगेाव (ता.आांबेगाव,जर्.पुणे) येथील उपअधधक्षि भूमी अलभलेख हे पद भरण्याबाबत 
  

(२३) १०९७८४ (२७-०३-२०१८) श्री.हदलीप वळस-ेपाटील (आांबेगाव), श्री.र्यांत पाटील 
(इस्लामपूर), श्री.वभैव वपचड (अिोले), श्री.पाांडुरांग बरोरा (शहापूर), श्री.शलशिाांत लशांदे 
(िोरेगाव) :  सन्माननीय महसूल मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) घोडगेाव  (ता.आींबेगाव,जि.पणेु) येथील भमूी अलभलेख कायावलयातील उपअधधक्षक, भूमी 
अलभलेख  हे पद गत ३ विावपासून ररक्त असल्याने नागरीकाींची व ववशेित: ज्येषठ 
नागरीकाींची काम ेहोयात अडचणी तनमावण  होत आहे, हे खरे आहे काय,   
(२) असल्यास, याबाबत शासनान ेचौकशी केली आहे काय, 
  
(३) असल्यास,  चौकशीनसुार  उक्त तालकु्यातील उपअधधक्षक, भूमी अलभलेख  हे पद  



वव.स. ५२२ (19) 

भरयाबाबत शासनान ेकोणती कायववाही केली वा करयात  येत आहे, 
(४)  नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ?   
  
श्री. चांद्रिाांत पाटील (२४-०१-२०१९) : (१) िमाबींदी आयुक्त आणण सींचालक  भूलम अलभलेख 
याींच्या लद. ३१.०५.२०१७ च्या आदेशान्वये उप अधीक्षक भूलम अलभलेख, आींबेगाव जि.पुणे या 
पदावर पदस्थापना करयात आलेली आहे. लदनाींक ०८.०२.२०१८ पासून सदर पदावर उप 
अधधक्षक भूलम अलभलेख हिर झालेले आहेत. दरम्यानच्या कालावधीत उप अधधक्षक भूलम 
अलभलेख, आींबेगाव या पदाचा कायवभार समकक्ष अधधकारी याींचकेड े अततररक्तपणे   
सोपववयात आला होता. 
(२) प्रश्न उद्भ ाावत  नाही. 
(३) प्रश्न उद्भ ाावत  नाही. 
(४) प्रश्न उद्भ ाावत  नाही.  

___________ 
  

िळमेश्वर (ता.िळमेश्वर,जर्.नागपरू) तहलसल िायाालयातील फननाचर  
िामासाठी ननधी लमळण्याबाबत 

  

(२४)  ११०८७० (२७-०३-२०१८) श्री.सुननल िेदार (सावनेर), श्री.ववर्य वडटे्टीवार (ब्रम्हपूरी), 
श्री.अमर िाळे (आवी), श्री.अस्लम शेख (मालाड पजश्चम), डॉ.सांतोष टारफे (िळमनुरी), 
श्री.डी.पी.सावांत (नाांदेड उत्तर) :   सन्माननीय महसूल मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील 
काय :- 
  

(१) कळमेश्वर  (ता.कळमेश्वर,जि.नागपूर)  येथे नव्यान े बाींधयात आलेल्या तहलसल  
कायावलयात आवश्यक र्तनवचर नसल्याने अधधकारी व कमवचाऱ्याींची  गैरसोय होत असल्यामुळे  
तहलसल कायावलयामधील  र्तनवचरचे काम करयासाठी तसचे पररसर सुधारयासाठी १५० लक्ष 
रूपयाींचा तनधी उपलब्ध करून देयाबाबतची मागणी  लोकप्रतततनधीींनी मा.महसूल मींत्री 
याींच्याकड े लदींनाक ९ िून, २०१७ रोिी वा त्यासुमारास   तनवेदनाद्वारे  केली आहे,  हे खरे 
आहे काय,  
(२) असल्यास, लोकप्रतततनधीींच्या मागणीनुसार  उक्त तहसील कायावलयातील र्तनवचरच्या 
कामासाठी  १५० लक्ष रूपयाींचा तनधी उपलब्ध करून देयाबाबत शासनाने कोणती कायववाही 
केली  वा करयात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची  कारणे काय आहेत? 
 
श्री. चांद्रिाांत पाटील (१९-०१-२०१९) : (१), (२) व (३) कळमेश्वर जि.नागपूर येथ े नव्यान े
बाींधयात आलेल्या तहलसल कायावलयातील र्तनवचर कररता तनधी उपलब्ध करुन देयाबाबतचे  
लोकप्रतततनधी याींनी मा.मींत्री (महसूल) याींना लदलेले लद.०९/०६/२०१७ चे तनवेदन आढळून येत 
नाही.  
      तथावप, कळमेश्वर जि.नागपूर येथे नव्याने बाींधयात आलेल्या तहलसल कायावलयातील 
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र्तनवचर कररता रु. १२५ लक्ष ककमतीचे प्राथलमक अींदािपत्रक साववितनक बाींधकाम 
ववभाग,नागपूर याींचेकडून प्रशासकीय मान्यता व तनधी उपलब्धतेसाठी प्रस्ताव तयार करयात 
येत आहे. सदर अींदािपत्रक शासनास प्राप्त झाल्यानींतर त्यास तनधी उपलब्धतेनुसार 
प्रशासकीय मान्यता देयाचे सींकजल्पत आहे.    
  

___________ 
  

ववटा (जर्. साांगली) येथील तालिुा भूमी अलभलेख िायाालयातील ररक्त पदे भरण्याबाबत 
  

(२५)  १११६७७ (२७-०३-२०१८)  श्री.अननल बाबर (खानापूर) :   सन्माननीय महसलू मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) वव्ा (जि. साींगली) येथील तालुका भूमी अलभलेख कायावलयात   अनके विावपासून   ररक्त 
पदे  असुन सदरची  पदे तातडीने भरयात येतील अस ेआश्वासन मा. महसलू मींत्री याींनी 
माहे डडसेंबर, २०१७ मध्ये वा त्यादरम्यान लदले होत,े  हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर आश्वासनाच्या  अनुिींगाने उक्त कायावलयातील ककती पदे भरयात आली 
आहेत, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत? 
  
श्री. चांद्रिाांत पाटील (२४-०१-२०१९) : (१) अशाप्रकारचे आश्वासन मा.मींत्री (महसूल) याींनी 
ववधान सभेत लदल्याच ेआढळून येत नाही. 
(२) व (३)  उक्त कायावलयात एकूण ७ पदे ररक्त असून  
 माहे डडसेंबर, २०१७ नींतर पदभरती करयात आलेली नाही. 
  

___________ 
  

पाटण (जर्.सातारा) येथील भूलमअलभलेख िायाालयातील ररक्त पदे भरण्याबाबत 
  

(२६)  ११३१५७ (२७-०३-२०१८).   श्री.र्यिुमार गोरे (माण), श्री.अलमन पटेल (मुांबादेवी), 
श्री.अस्लम शखे (मालाड पजश्चम), श्री.भारत भालिे (पांढरपूर), श्री.बाळासाहेब थोरात 
(सांगमनेर), अॅड.यशोमती ठािूर (नतवसा), प्रा.ववरेंद्र र्गताप (धामणगाव रेल्वे), प्रा.वषाा 
गायिवाड (धारावी), श्रीमती ननमाला गाववत (इगतपूरी), श्री.डी.पी.सावांत (नाांदेड उत्तर), 
श्री.हषावधान सपिाळ (बलुढाणा), श्री.राहुल बोंदे्र (धचखली), डॉ.सांतोष टारफे (िळमनुरी) :   
सन्माननीय महसूल मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) पा्ण (जि.सातारा) येथील भूलमअलभलेख कायावलयातील  उपअधधक्षकाींसह नऊ पदे ररक्त 
असल्यान े इतर कमवचा-याींवर कामाचा मोठयाप्रमाणात ताण पडत असनू त्यामळेु  मोिणीची 
७२५ हून अधधक प्रकरणे प्रलींतबत असल्याच े माहे िानेवारी, २०१८ मध्ये वा त्यादरम्यान  
तनदशवनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, त्यामुळे नागररकाींची अनेक काम े प्रलींतबत होऊन त्याींच्यात तीव्र असींतोि 
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पसरला  आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त भूलमअलभलेख कायावलयातील ररक्त  पदे भरयाबाबत तसेच सदर पदे 
भरयाकड ेदलुवक्ष करणा-या सींबींधधत अधधकारी व कमवचारी याींच्यावर कारवाक करयाबाबत 
शासनाने कोणती कायववाही केली वा करयात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. चांद्रिाांत पाटील (२४-०१-२०१९) : (१) होय. 
(२) उप अधीक्षक भूलम अलभलेख, पा्ण या कायावलयासाठी मींिूर असलेल्या भकूरमापक या 
पदाींच्या प्रमाणात आवक प्रकरणाींची सींख्या िास्त आहे. 
     त्यामुळे सातारा जिल््यातील तसेच पुणे ववभागातील अन्य कायावलयातील कमवचा-याींच्या 
सेवा वापरुन मोिणी प्रकरणे तनकाली काढयाची तिवीि िमाबींदी आयुक्त याींनी ठेवली आहे. 
(३) सन २०१६ मध्ये सरळसेवा भरतीद्वारे सदर कायावलयातील ५ पदे भरयात आली होती, 
त्यापैकी ३ कमवचा-याींनी रािीनाम ेलदले आहेत. सन २०१७ च्या तनयतकालीक बदलीच्यावळेी २ 
पदे भरयात आलेली आहेत. तसचे, माहे रे्ब्रुवारी, २०१८ मध्ये पदोन्नतीन ेमुख्यालय सहायक 
हे पद भरयात आले आहे. 
(४) प्रश्न उद्भ ाावत  नाही. 
  

___________ 
  

रावेर (जर्.र्ळगाव) मतदारसांघातील रस्त्याांची दरुुस्ती िरण्याबाबत 
  

(२७)  ११३२०२ (२७-०३-२०१८)  श्री.हरीभाऊ र्ावळे (रावेर) :   सन्माननीय सावार्ननि 
बाांधिाम (सावार्ननि उपक्रम वगळून) मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) रावेर (जि.िळगाव)  मतदारसींघातील महत्वाच्या  रस्त्याींची दरुवस्था झाली असल्यान े
सदर रस्त्याींची दरुुस्ती करयाबाबत  स्थातनक लोकप्रतततनधीींनी लदनाींक ३१ िानेवारी, २०१८ 
रोिी वा त्यासमुारास पत्राद्वारे सींबींधधताकड ेमागणी केली आहे,  हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, याबाबत शासनान ेचौकशी केली आहे काय,  
(३) असल्यास, चौकशीनुसार रावरे मतदारसींघातील  रस्त्याींची दरुुस्ती करयाबाबत शासनान े
कोणती कायववाही केली वा करयात येत आहे,  
(४) नसल्यास,  ववलींबाची कारणे कोणती आहेत ? 
  
श्री. चांद्रिाांत पाटील (०८-०१-२०१९) : (१) अींशत: खरे आहे. 
     अशा आशयाची लद.१६/०१/२०१८, १२/०२/२०१८, ०२/०३/२०१८ रोिीची मा.ववधानसभा 
सदस्य याींची तनवेदन ेप्राप्त झाली आहेत. 
(२) व (३)  
   रावेर मतदारसींघातील यावल तालुक्यातील एकूण ७ रस्त्याींच्या व रावेर तालुक्यातील एकूण 
८ रस्त्याींच्या मिबतुीकरण व डाींबरीकरणाच्या कामास माचव, २०१८ चे अथवसींकल्पात मींिुरी 
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प्राप्त झाली आहे. सदर कामाींची तनववदा प्रक्रीया पार पाडून कामे हाती घेयाचे तनयोिन आहे. 
सद्य:जस्थतीत रावेर मतदारसींघातील साववितनक बाींधकाम ववभागाच्या अखत्याररतील 
रस्त्याींवरील खड्ड ेभरयात येऊन रस्ते वाहतकुीसाठी सुजस्थतीत ठेवयात आले आहेत. 
(४) प्रश्न उद्भ ाावत नाही.  

___________ 
  

शेतिऱयाांच्या र्लमनीच्या सात-बारा उताऱयावरील पोट खराब नोंद िमी िरण्याबाबत 
  

(२८)  ११४८१३ (२७-०३-२०१८)  श्रीमती सीमाताई हहरे (नालशि पजश्चम), श्री.योगेश (बापू) 
घोलप (देवळाली) :  सन्माननीय महसूल मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) शेतकऱ्याींच्या िलमनीच्या सात-बारा उताऱ्यावरील  पो् खराब म्हणून नोंद असलेल्या 
िलमनीचा मालक शेतकरी असला व ही िलमन तो कसत असला तरी कागदोपत्री सदरची 
िलमन लागवडीस योग्य नसल्याची नोंद असल्याने तब्र्ीशाींनी शेतक-याींच्या शतेिलमनीवर 
लावलेला पो्खराबची नोंद काढयाची मागणी शेतक-याींकडून होत आहे,  हे  खरे आहे काय, 
(२)असल्यास,  महाराषर िमीन महसूल अधधतनयम १९६६ मधील कलम ४३ नुसार व महाराषर 
िमीन महसूल तनयम १९६८ मधील प्रस्ताववत तनयम क्रमाींक २(२) अ व ब नसुार पो् खराब 
म्हणून येणारी  िलमन सींबींधधत िमीन मालकाने  लागवडीखाली आणली  तर  पो् खराब 
नोंद काढून ्ाकणे शक्य आहे,  हे ही खरे आहे काय 
(३) असल्यास, याबाबत शासनान ेचौकशी केली आहे काय, 
(४) असल्यास, चौकशीनुसार  शेतक-याींच्या शेतिलमनीवरील पो् खराब नोंद कमी 
करयाबाबत शासनान ेकोणती कायववाही केली वा करयात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची  कारणे काय आहेत? 
  
श्री. चांद्रिाांत पाटील (०५-१२-२०१८) : (१), (२), (३) व (४)   
      शेतक-याींच्या शेतिलमनीच्या गाव नमुना नींबर ७/१२ च्या उता-यावर “पो्-खराब” या 
सदरी नोंद असलेले के्षत्र, वलहतीखाली आणले गेल्यामुळे अशा के्षत्राची नोंद “पो्खराब” या 
सदरी न घेता, ते वलहतीखालील/ लागवडी योग्य के्षत्रात वगव करयाची ववनींती के्षतत्रय 
स्तरावरील काही कायावलयाींकड ेशतेक-याींकडून होत आहे. 
     या सींदभावत, महाराषर िमीन महसूल (िमीनीच्या वापरावर तनबधं) तनयम, १९६८ 
मधील तनयम २(२) मध्ये दरुुस्ती करयात आली आहे. त्यानसुार, वगव (अ) खाली येणारी 
िमीन, िमीन धारकास कोणत्याहीवेळी लागवडीखाली आणता येकल, आणण अशाप्रकारे 
धारकान े पो्खराब िमीन लागवडीखाली आणल्यास, त्या प्रकरणी, लागवडीखालील के्षत्राच्या 
आकारणीच्या प्रमाणात, जिल्हाधधकारी अततररक्त आकारणी करतील, अशा आशयाची तरतूद 
करयात आली आहे. 
(५) प्रश्न उद्भ ाावत नाही.  

___________ 
अमरावती महसलू ववभागातील ररक्त पदे भरण्याबाबत 
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(२९) ११४८४३ (२७-०३-२०१८) अॅड.यशोमती ठािूर (नतवसा), श्रीमती ननमाला गाववत (इगतपूरी), 
प्रा.वषाा गायिवाड (धारावी), प्रा.ववरेंद्र र्गताप (धामणगाव रेल्वे), श्री.राहुल बोंदे्र (धचखली), 
श्री.हषावधान सपिाळ (बलुढाणा), श्री.अलमत झनि (ररसोड), श्री.अमर िाळे (आवी), श्री.अस्लम 
शेख (मालाड पजश्चम), श्री.अलमन पटेल (मुांबादेवी), श्री.डी.पी.सावांत (नाांदेड उत्तर), श्री.भारत 
भालिे (पांढरपूर) : सन्माननीय महसूल मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) अमरावती ववभागात उपजिल्हाधधका-याींची तब्बल २५ पदे ररक्त असून तहलसलदार, नायब 
तहलसलदार पदाींची भरती झाली नसल्यान े ररक्त  पदाींबाबतचा अहवाल सववच जिल्हाधधका-
याींनी ववभागीय आयुक्तालयाकड ेपाठववला आहे, हे खरे आहे काय,  
(२) असल्यास, याबबत चौकशी करून अमरावती महसूल ववभागातील  ररक्त  पदे तातडीन े 
भरयाबाबत शासनान ेकोणती  कायववाही केली वा करयात  येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

श्री. चांद्रिाांत पाटील (०७-१२-२०१८) : (१) व (२) लदनाींक ०८.०६.२०१८ च्या शासन आदेशान्वये 
तहसीलदार सींवगावतून उपजिल्हाधधकारी सींवगावत ४७ पदोन्नती लदलेल्या अधधकाऱ्याींपकैी ०५ 
अधधकाऱ्याींना अमरावती ववभागात पदस्थापना देयात आली आहे. तहसीलदार सींवगावत लदनाींक 
२४.१०.२०१८ च्या आदेशान्वये १३ पदे पदोन्नतीन ेभरयात आली आहेत. 
तथावप अमरावती ववभागात सद्य:जस्थतीत उपजिल्हाधधकाऱ्याींची १५ पदे ररक्त आहेत. 
तहसीलदाराींची १३ पदे ररक्त आहेत. तसचे नायब तहसीलदाराींची ५२ पदे ररक्त आहेत. 
पदोन्नतीच्या कोट्टयातील ररक्त पदे पदोन्नतीन ेतथा सरळसेवेच्या कोट्टयातील पदे सरळसेवनेे 
भरयाचे सींकजल्पत आहे. 
(३) प्रश्न उद्भ ाावत  नाही.  

___________ 
 

नाांदा (ता.िोरपना, जर्.चांद्रपुर ) येथील अिृषि र्लमनीच्या गैरव्यवहाराबाबत. 
 

(३०) ११५६१९ (२७-०३-२०१८) अॅड.सांर्य धोटे (रार्ूरा) : सन्माननीय महसलू मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) नाींदा (ता.कोरपना, जि.चींद्रपुर) येथील शते स. नीं. १९/१ या अकृिक ले-आउ् चे स्वरूप 
बदलवुन प्लॉ् धारक शेतमालकान ेशासनाची र्सवणुक केल्यामळेु तत्कालीन उपववभाधगय 
अधधकारी व तलाठयाींच्या कायावची चौकशी करयाची मागणी जिल्हाधधकारी तथा आयुक्त 
याींच्याकड ेतनवेदनाद्वारे करयात आली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, नाींदा येथील शेत स.नीं. १९/१ प्र.क्र. ६/एन.ए.पी/३४/९९-३०० लद. १५/३/२००० ला 
झालेल्या आदेशानुसार के्षत्र २.०७ हे. आर पकैी सींपुणव बारा हिार तीनश े चौ. मी. च े के्षत्र 
अकृिक करयात आले. अकृिक ले-आउ् झाल्यानींतर आदेशाची प्रत तलाठी कायावलयात 
देयात आली परींत ु तत्कालीन तलाठी याींनी आधथवक व्यवहार करून उक्त  आदेशाची नोंद 
तलाठी अलभलेखात न घेता व प्लॉ्चे स्वतींत्र बुकले् न बनववता अकृिक िलमनीची नोंद 
कृिक म्हणुन महसुल अलभलेखात कायम ठेवली,  हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी तलाठी, उपववभागीय अधधकारी व इतर सींबींधीतानी सींगनमत 
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करून आधथवक गैरव्यवहाराव्दारे अकृिक िलमनीला कृिक दाखवुन तनयमबा्य कायववाही 
केली, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, शासनान े याबाबत चौकशी करून सींबींधधत दोिीींवर कोणती कारवाक केली वा 
करयात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत  ?  
  
श्री. चांद्रिाांत पाटील (०७-१२-२०१८) : (१) अशा स्वरुपाच े तनवेदन प्राप्त झाले आहे. 
(२), (३) व (४) 
       उपववभागीय अधधकारी, रािूरा, जि.चींद्रपूर याींनी लद.१५.२.२००० रोिी पाररत केलेल्या 
आदेशाींनुसार तत्काललन तलाठ्याकडून अकृविक आदेशाबाबतची नोंद सात-बारा वर घेयात 
आली नव्हती. मौिा नाींदा, ता. कोरपना, जि. चींद्रपूर  येथील सव्हे क्र. १९/१ मधील आरािी 
१.२१ हे. आर इतकी िमीन मळु मालक, श्री. ववठ्ठल धमाविी मसुळे (मयत) याींनी श्री. ककशोर 
रािन्नािी गुींडावार याींना ववक्री केली व सदर ववक्रीप्रमाणे रे्रर्ार नोंदी महसूली अलभलेखात 
घेयात आल्या. सदर व्यवहाराबाबत श्री. मुसळे याींच्या वारसाींनी घेतलेल्या आके्षपाींच्या 
अनुिींगाने तहलसलदार, कोरपना याींनी लद.२५.०२.२०१० च्या आदेशाींन्वये आके्षप अिव खारीि 
करून उक्त ववक्री व्यवहारानसुार रे्रर्ार मींिूर केला. तद्नींतर सदर आदेश अपर 
जिल्हाधधकारी, चींद्रपूर याींनी याींनी लद.३०.०१.२०१२ च्या आदेशाींन्वये कायम केले. तथावप, सदर 
प्रकरणाची चौकशी करुन अहवाल सादर करयाच्या सूचना जिल्हाधधकारी, चींद्रपूर याींना 
लद.०४.१०.२०१८ च्या शासन पत्रान्वये देयात आल्या आहेत.  
(५) प्रश्न उद्भ ाावत नाही. 
  

___________ 
  

मुांबई शहर व उपनगरातील ३०० हेक्टर लमठागराांच्या र्लमनीवर शासनाने परवडणारी घरे 
बाांधण्याची योर्ना िायााजन्वत िरण्याचा घेतलेला ननणाय 

  

(३१)  ११७२३८ (२३-०७-२०१८)  श्रीमती तपृ्ती सावांत (वाांदे्र पूवा) : सन्माननीय महसूल मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मुींबक शहर व उपनगरातील ३०० हेक््र लमठागराींच्या िलमनीवर शासनान ेपरवडणारी घरे 
बाींधयाची योिना कायावजन्वत करयाचा तनणवय घेतला आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, लमठागराच्या िलमनी सींपालदत करयास पारींपाररक पध्दतीन े मीठ उत्पादन 
करणाऱ् या मुींबकतील स्थातनक लोकाींनी व लोकप्रतततनधीींनी ववरोध दशवववला आहे, हे ही खरे 
आहे काय, 
(३) असल्यास, सदर िलमनी सींपालदत करयाच्या तनणवयाबाबत शासन पुनवववचार करणार आहे 
काय वा त्यानुिींगान ेकायववाहीची सद्यःजस्थती काय आहे? 
  
श्री. चांद्रिाांत पाटील (१९-०१-२०१९) : (१) हे खरे नाही, तथावप, महसूल व वन ववभागाचा 
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शासन तनणवय लदनाींक २१/०८/२०१५ अन्वये लदलेल्या तनदेशानसुार मुींबक शहर व मुींबक उपनगर 
जिल््यातील लमठागर िलमनीींच्या पुढील समुधचत वापराच्या दृष्ीने अशा िलमनीचा बहृत 
आराखडा मुींबक महानगर प्रदेश ववकास प्राधधकरणामार्व त तयार करयात येत आहे. 
(२) व (३)  
     प्रश्न उद्भ ाावत  नाही.  

___________ 
 

माांडसाांगवी (जर्.नालशि) येथील र्लमनीच्या गैरव्यवहाराबाबत 
 

(३२)  ११७५१८ (२०-०७-२०१८).   श्री.राधािृष्ट् ण ववख-ेपाटील (लशडी), श्री.ववर्य वडटे्टीवार 
(ब्रम्हपूरी), श्री.नसीम खान (चाांहदवली), श्री.अलमत ववलासराव देशमखु (लातूर शहर), श्री.अलमन 
पटेल (मुांबादेवी), श्री.त्र्यांबिराव लभसे (लातूर ग्रामीण), प्रा.वषाा गायिवाड (धारावी), श्री.अस्लम 
शेख (मालाड पजश्चम), श्री.हषावधान सपिाळ (बुलढाणा), डॉ.सांतोष टारफे (िळमनुरी), 
श्री.अब् दलु सत्तार (लसल्लोड), श्री.राहुल बोंदे्र (धचखली) : सन्माननीय महसलू मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) माींडसाींगवी (ता.जि.नालशक) येथील गावकऱ्याींची २०१५ च्या लसींहस्थ कुीं भ मेळ्यासाठी राखुन 
ठेवलेली गायरान िमीन  परस्पर बड्या उद्योगपतीला ववकयाचा प्रयत्न करयात आला 
असून  माींडसाींगवीच्या गावकऱ्याींनी त्याला तीव्र ववरोध केल्याचे माहे  माचव, २०१८ मध्ये वा 
त्या दरम्यान तनदशवनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर  वाहनतळसाठी राखीव ठेवलेल्या १६.३७ हेक््र िागेचे रेल्वे उड्डाण 
पूलासाठीही सींपादन केल्याबाबत  नोंद असून इतर अधधकारात रेल्वेचे नाव लावयात आले 
आहे तसेच या िागेच्या सात-बारा उताऱ्यावर माींडसाींगवीच्या समस्त गावकऱ्याींची  नावे 
लावयात आली होती, हे ही खरे आहे काय,  
(३) असल्यास, या गावाचा  सात-बारा माहे िुल,ै  २०१७ मध्ये स्वतींत्र करुन १५.१५ हेक््र 
स्वतींत्र के्षत्राची नोंद करुन सदर िमीन लदल्लीतील उद्योगपतीला ववकयात आल्याचे माहे  
माचव, २०१८ मध्ये वा त्यादरम्यान तनदशवनास आले, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, याप्रकरणी शासनाने  चौकशी केली आहे काय, 
(५) असल्यास, चौकशीनसुार याप्रकरणातील दोिी अधधकाऱ्याींवर कारवाक करून  सदर िमीन 
ववक्रीचा व्यवहार रद्द करयाबाबत शासनान ेकोणती कायववाही केली  वा करयात येत आहे, 
(६)  नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

श्री. चांद्रिाांत पाटील (२१-०१-२०१९) : (१) मौिे माींडसाींगवी ता.जि.नालशक येथील ग् नीं.२२४ व 
३६५ या लमळकतीच्या गा.न.नीं. ७/१२ अलभलेखात भोगव्ादार सदरी गावकऱ्याींतरे् पींच 
मोतीराम पेखळे व इतर ३ याींची नाव े दाखल असून इतर हक्कात गुरे चरयाची वलहवा् 
असल्याबाबत नोंद दाखल आहे. सदर ग्ाची खरेदी ववक्री झाल्यास महसूल अलभलेखात नोंद 
न करयाबाबत सरपींच, ग्रामपींचायत माींडसाींगवी याींनी त्याींचे लदनाींक २०/३/२०१८ च्या पत्रान्वये 
कळववले असून त्याबाबतचा ग्रामसभा ठराव लदनाींक २५/१/२०१८ सादर केला आहे. मात्र सदरची 
िमीन लसींहस्थ कुीं भमेळयाकरीता सन २०१५ मध्ये राखीव नव्हती. मौिे माींडसाींगवी येथील ग् 



वव.स. ५२२ (26) 

नीं.१३ मधील िमीन सन २०१५ मध्ये लसींहस्थ कुीं भमेळयावेळी वाहनतळासाठी वापरयात आली 
होती. सदर ग्ातील िलमनीच ेसन १९८२ व सन २०१५ मध्ये नोंदणीकृत दस्ताऐवि  होवुन 
हस्ताींतरणाबाबत रे्रर्ार क्र.१८५ व ४८२७ अन्वये नोंद मींिुर आहे.  
(२) व (३) उप अधधक्षक,भुलम अलभलेख,नालशक याींच्या लदनाींक ११/७/२०१७ च्या पत्रानुसार 
माींडसाींगवी येथील ग् नीं.१३ ची मोिणी होऊन गाव न.नीं.१२ गाव वलहवा्ीस लागू 
करयाकामी कळववल्यानसुार गावी रे्रर्ार क्र.५०९९ मींिुर झाला असून त्यान्वये ग् 
क्र.१३/१,१३/२ व १३/३ असे स्वतींत्र गा.न.नीं.७/१२ झाले असून त्यापैकी ग् क्र.१३/१ च े के्षत्र 
१६.३७ हे.आर इतके आहे. भारत स््ील ्युब्स प्रा.लल. याींनी त्याींच्या मालकीची सदरची िमीन 
नोंदणीकृत दस्त क्र.६१३९/१५ लदनाींक १५/१०/२०१५ अन्वये सुतनल देवकीनींदन झवर याींना ववक्री 
केल्यान ेरे्रर्ार नोंद क्र.४८२७ अन्वये त्याींच ेनाींव ७/१२ उताऱ्यावर दाखल झाले आहे. 
ग् नीं.१३/२ च ेएकुण के्षत्र १.७० हे.आर असून भोगव्ादार सदरी समस्त गावकरी माींडसाींगवी 
तरे् पींच मोतीराम पेखळे  व इतर ३ याींची नावे के्षत्र ०.११ हे.आर साठी दाखल असून उववरीत 
१.५९ हे.आर के्षत्रास सुनींदा पखेळे याींच ेनाव दाखल आहे. तर ग् नीं.१३/३ च ेके्षत्र १.३० हे.आर 
असून भोगव्दार सदरी कायव.अलभयींता, साववितनक बाींधकाम अशी नोंद दाखल असून इतर 
हक्कात रेल्व ेउडडाणपुलाकरीता सींपादीत के्षत्र अशी नोंद आहे. 
(४)  सदर प्रकरणी मुींबक कुळ वलहवा् व शेत िमीन अधधतनयम १९४८ चे कलम ७४ अन्वये 
उपववभागीय अधधकारी,नालशक उपववभाग,नालशक याींनी पाररत केलेले आदेश लदनाींक १७/८/२०१५ 
हे महाराषर महसूल न्यायाधधकरण याींचेकडील आदेश लदनाींक १/८/२०१७ अन्वये अींततम केलेले 
आहेत. 
(५) प्रश्न उद्भ ाावत नाही. 
(६) अशी बाब नाही.   

___________ 
  

नालशि जर्ल्हयातील सातबारा सांगणिीिरणाच ेिाम प्रलांबबत असल्याबाबत 
  

(३३)  ११८३४२ (२०-०७-२०१८) श्री.योगेश (बापू) घोलप (देवळाली) :  सन्माननीय महसलू मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) नालशक जिल्हयातील सात तालुक्यामधील  व एकीं दरीत  १३ ्क्के गावाींचे सातबारा 
सींगणकीकरणाच े काम अद्यापही पूणव झाले नसल्याच े माहे एवप्रल, २०१८ मध्ये वा 
त्यादरम्यान  तनदशवनास आले,  हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, नालशक शहरातही हस्तललखीत सातबारा उतारे देयात येत असनू सदर 
सींगणकीकरणाच ेकाम केव्हापयतं पूणव करयात येणार आहे, 
(३) तसेच, सदर  काम अपूणव राहयाची कारणे काय आहेत, 
(४) असल्यास,याबाबत चौकशी करून तातडीने सातबारा सींगणकीकरणाचे काम पूणव 
करयाबाबत शासनान ेकोणती कायववाही केली वा करयात येत आहे,  
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ?  
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श्री. चांद्रिाांत पाटील (०७-१२-२०१८) : (१) डडिी्ल इींडडया लँड रेकॉडव मॉडवनायझशेन प्रोग्रम 
अतगतं नालशक जिल््यातील Re-edit module व्दारे सातबारा सींगणकरकृत गा.न.नीं. ७/१२ 
दरुूस्तीचे कामकाि सुरू असून त्याअींतगवत ऑगस््, २०१८ अखेर एकूण नालशक जिल््यातील 
१५ तालुक्यातील एकुण १९६६ गावाींपैकी एकूण १९५० गावाींच ेD-३ अींततम प्रमाणपत्राींचे काम 
पूणव झाले आहे. 
(२), (३) व (४) नालशक शहरात गा.न.नीं. सातबाराची सींख्या िास्त असल्याने सींगणकीकृत 
गा.न.नीं. ७/१२ ची दरुूस्ती अद्याप १००% पूणव झालेली नाही. ि ेगा.न.नीं. ७/१२ सींगणकात 
साठववयात आलेले नालहत अशा गा.न.नीं. ७/१२ ची नक्कल िनतचे्या सोयीसाठी हस्तललखीत 
ववतरीत करयात येत आहेत. नालशक शहराच े एकूण पाच ववभाग करयात आले असून 
नालशक शहर-१ त े ५ या ववभागाचे कामकाि नोव्हेंबर, २०१८ अखेर पयतं पूणव करयाची 
दक्षता घेयात येत आहे. सदर सींगणकीकरणाच े कामकाि हे शहरातील गा.न..नीं. ७/१२ 
उताऱ्याची असलेली िादा सींख्या व काही गा.न.नीं. ७/१२ उताऱ्याच्या के्षत्राचा मेळ बसत 
नसल्याने तसेच सींगणकीकरणातील काही ताींतत्रक अडचणीमळेु सदर कामकाि अपूणव राहीले 
आहे.  त्याचप्रमाणे नालशक जिल््यात १९६६ गावाींपकैी १९४२ गावाींचे Re-edit module व्दारे 
सातबारा सींगणकीकरणाच े कामकाि पूणव झाले आहे व उववरीत गावाींचे कामकाि पूणव 
करयाची कायववाही सुरू आहे. 
(५) प्रश्नच उदभवत नाही.  

___________ 
  

पालघर जर्ल्हयाच्या नवीन मुख्यालयासाठी शासनान े४४० हेक्टरचा भूखांड  
लसडिोस वविसीत िरण्यािरीता हदल्याबाबत 

  

(३४)  ११८५०७ (२०-०७-२०१८).   श्री.सरदार तारालसांह (मुलुांड), श्री.शरददादा सोनावणे (र्ुन्नर), 
श्री.सांर्य साविारे (भुसावळ), श्री.ववलास तरे (बोईसर), श्री.हहतेंद्र ठािूर (वसई) :   
सन्माननीय महसूल मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) पालघर जिल्हयाच्या नवीन मखु्यालयासाठी तसेच अन्य सोयीसवुवधा तनमावण करयाकरीता 
शासनाने ४४० हेक््रचा भखूींड नवनगर, पालघर म्हणून घोवित करुन त्यातील ३३७ हेक््र के्षत्र 
मुख्यालय बाींधयाचा मोबदला म्हणून लसडकोस ववकसीत करयाकरीता देयात आल्याच े  
लदनाींक १९ म,े  २०१८ रोिी वा त्या समुारास तनदशवनास आले,   हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, लसडकोला ३३७ हेक््र िागा ववकलसत करयासाठी लागणारा खचव मुख्यालय 
उभारणी िोडून   ३५८० को्ी रुपये होकल या अींदािापेक्षा अधधक खचव झाल्यास शासनान े
लसडकोला ६०० को्ीींच ेअींडर्ेकीींग लदले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, ३३७ हेक््र िागा व ६०० को्ीींची हमी अस ेलमळून ४८०० को्ी रुपयाींचा तनधी 
पालघर मुख्यालय, प्रशासकीय इमारती, कमवचारी वसाहत इत्यादीींच्या तनलमवतीकरीता 
साववितनक बाींधकाम ववभाग व एमएसआरडीसी या दोन ववभागाींनी यासाठी दशवववलेली अींदािे 
रक्कम ककती आहे, 
(४) असल्यास, शासनान ेलसडकोला लदलेली ६०० को्ी रुपयाींची हमी व ३३७ हेक््र िमीन या 



वव.स. ५२२ (28) 

बदल्यात लसडको शासनाला तनलमवती करुन देत असलेल्या के्षत्राकरीता होणारा खचव हा कमी 
असून लसडकोचा शेकडो  को्ी रुपयाींचा  आधथवक र्ायदा होणार   असल्यामुळे या कराराच े
पुनवववलोकन करयाबाबत शासनाने कोणता तनणवय घेतला व घेयात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत? 
 
श्री. चांद्रिाांत पाटील (०५-१२-२०१८) : (१) हे खरे आहे. 
कृिी, पशुसींवधवन, दगु्धव्यवसाय ववकास व मत्स्यव्यवसाय ववभागाने महसूल ववभागास वगव 
करावयाच्या ४४०-५७.९० हे.आर. एवढ्या शासकीय िलमनीपैकी समुारे १०३-५७.९० हे.आर. एवढी 
शासकीय िलमन ववकलसत करुन त्यावर पालघर जिल्हा मुख्यालयाींतगवत ववववध ववभागाच्या 
जिल्हास्तरीय कायावलयाींसाठी शासकीय इमारतीींचे बाींधकाम करणे व पायाभूत सुववधा उपलब्ध 
करणे यासाठी लसडको या कीं पनीला शासनाने लदलेली आहे. 
  तसेच उववरीत ३३७.०० हे. एवढी शासकीय िमीन पालघर नवनगर म्हणून ववकलसत करुन 
ववकलसत भूखींडाची ववक्री लसडको लल. याींनी त्याींच्या ववहीत कायवपद्धतीनुसार करुन भखूींड 
ववक्रीद्वारे प्राप्त होणारा तनधी नवीन जिल्हा मुख्यालय व पालघर नवनगर उभारावयाचा खचव 
भागववयासाठी उपयोगात आणावा असा शासन तनणवय लदनाींक २९ िून, २०१६ रोिी तनगवलमत 
करयात आलेला आहे. 
(२) हे खरे नाही. 
(३) पालघर जिल्हा मुख्यालय प्रशासकीय इमारती, कमवचारी वसाहत तनलमवतीकरीता तसेच 
उववररत िलमनीच्या ववकासाकररता महाराषर राज्य रस्ते ववकास महाींडळान ेरुपये ३५९५ को्ी 
इतकी अींदाजित रक्कम दशवववलेली होती. 
(४) लसडको लल. याींना नवनगर उभारयाचा पुवावनभुव असल्याने शासनान े ववचारपूववक 
शासकीय िमीन ववकसीत करुन पालघर जिल्हा मुख्यालय व पालघर नवनगर ववकसीत 
करयाची िबाबदारी लसडको लल. याींच्याकड े सुपुदव केली असून सदर तनणवयाच्या 
पुनवववलोकनाची बाब शासनाच्या ववचाराधीन नाही. 
(५) प्रश्न उद्भ ाावत नाही. 

___________ 
  

खामगाव ते अिोट रस्त्याच्या चौपदरीिरणाच्या िामामळेु  
शेतिऱयाांची गैरसोय होत असल्याबाबत 

  

(३५) १२२६१६ (२०-०७-२०१८) श्री.बळीराम लसरसिार (बाळापूर) : सन्माननीय सावार्ननि 
बाांधिाम (सावार्ननि उपक्रम वगळून) मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) खामगाव त े अको् या रस्त्याच े चौपदरीकरणाचे काम सींथ गतीने सुरु असून 
कामादरम्यान खोदकाम करताना तनघालेली शेकडो ब्रास माती आिू बािूच्या शेतात व शते 
रस्त्यावर ्ाकली िात असल्यामळेु  शेतकऱ्याींची पेरणीपूवव मशागतीची कामे खोळींबली आहे, हे 
खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर कामामुळे शेतकऱ्याींची गैरसोय होत असून शेतात िायाचा मागव बींद 
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पडल्यामुळे शेतकऱ्याींमध्ये असींतोिाचे वातावरण पसरले आहे,  हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, या कामाबाबत शासनान े चौकशी केली आहे काय, 
(४) असल्यास, त्यानुसार शेतकऱ्याींच्या शेतात व शेत रस्त्यावर ्ाकलेली माती ह्वून सींबींधधत 
कीं त्रा्दारावर कारवाक करयाबाबत शासनाने  कोणती कायववाही केली वा करयात  येत 
आहे,  
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ?  
 
श्री. चांद्रिाांत पाटील (२१-१२-२०१८) : (१) हे अींशत: खरे आहे. 
   खामगाव त ेअको् रस्त्याच ेकाम सींथगतीने सुरु  होते परींत ुसद्यजस्थतीत कामाची गती 
वाढलेली आहे. 
   तसेच या  रस्त्याच्या खोदकामातून तनघालेली माती ताप्तरुत्या स्वरुपात रस्त्यालगत 
्ाकयात येते. परींतु त्यानींतर शतेक-याींना अडचण होऊ नये याकररता सदर मातीची वाहतूक 
करुन इतर लठकाणी नेयात येते. त्यामुळे खोदकामातील मातीमुळे शेतक-याींची पेरणीपूवव 
मशागतीची काम ेखोळींबलेली होती, हे खरे नाही. 
(२) व (३) शेतक-याींना शेतात िायासाठी आवश्यक तेथे मागव ठेवयात आलेले आहेत. तसेच 
प्रस्तुत प्रकरणी आलेल्या तक्रारीींची के्षतत्रय स्तरावर दखल घेऊन त्याचे तनराकरण करयात 
येते. त्यामुळे शेतक-याींमध्ये असींतोिाच े वातावरण पसरयाचा तसेच शासनामार्व त चौकशी 
करयाचा  प्रश्न उद्भ ाावत  नाही. 
(४) प्रश्न उद्भ ाावत नाही. 
(५) प्रश्न उद्भ ाावत नाही.  
 

___________ 
  

र्ामशले (ता.जर्.अमरावती) हे गाव नतवसा तहलसलमध्ये समाववष्ट्ट िरण्याबाबत 
 
(३६) १२३४९४ (२०-०७-२०१८) अडॅ.यशोमती ठािूर (नतवसा), प्रा.ववरेंद्र र्गताप (धामणगाव 
रेल्वे), श्री.अस्लम शखे (मालाड पजश्चम), श्री.अलमन पटेल (मुांबादेवी), श्री.नसीम खान 
(चाांहदवली) : सन्माननीय महसूल मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) िामशले (ता.जि.अमरावती) हे गाव ततवसा तहलसलमध्ये समाववष् करयाबाबत  
स्थातनक लोकप्रतततनधीींनी  तहलसलदार, अमरावती याींच्याकड े लदनाींक ४ डडसेंबर, २०१७ रोिी 
वा त्यासुमारास लेखी पत्र लदले आहे, हे खरे आहे काय, 
 

(२) असल्यास, या पत्राच्या अनुिींगान े सदर गाव ततवसा तहलसल मध्ये समाववष् 
करयाबाबत शासनान ेकोणती  कायववाही केली वा करयात येत आहे, 
 

(३)  नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. चांद्रिाांत पाटील (२१-१२-२०१८) : (१) होय. 
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      या सींदभावत स्थातनक लोकप्रतततनधी याींच े लदनाींक २४.११.२०१७ चे पत्र जिल्हाधधकारी, 
अमरावती याींना प्राप्त झाले आहे. 
(२) जिल्हाधधकारी, अमरावती याींचेकडून िामडोल हे गाव ततवसा तहलसलमध्ये समाववष् 
करयाबाबतचा प्रस्ताव लदनाींक २०.०४.२०१८ रोिी शासनास प्राप्त झाला आहे. सदर 
प्रस्तावाबाबत जिल्हाधधकारी, अमरावती याींचेकडून अधधकची मालहती मागववली आहे. सदर 
मालहती प्राप्त झाल्यानींतर महाराषर िमीन महसूल सींलहता, १९६६ (१९६६ चा महाराषर 
अधधतनयम ४१) च्या कलम - ४ नुसार प्रथम प्रारुप अधधसूचना तनगवलमत करुन िनतेच्या 
हरकती व सूचना मागवून अींततम तनणवय घेणे सींकजल्पत आहे. 
(३) प्रश्न उद्भ ाावत नाही. 
 

___________ 
  

नांदरुबार शहरातील प्राचीन देवस्थानच्या दरुुस्ती व देखभालीच्या रिमेत वाढ िरण्याबाबत 
  

(३७)  १२४५०४ (२०-०७-२०१८)  श्री.लशरीषदादा चौधरी (अमळनेर), श्री.पमप्रिाश ऊफा  बच्च ू
िडू (अचलपूर), श्री.गणपत गायिवाड (िल्याण पूवा), श्री.चांद्रिाांत सोनवणे (चोपडा) :   
सन्माननीय महसूल मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
 

(१) नींदरुबार शहरात   प्राचीन काळापासून  अजस्तत्वात असलेल्या देवस्थानाच्या दरुुस्ती व 
देखभालीसाठी  महसूल ववभागाकडून प्रततविी मींिूर रक्कम रुपये २९ मध्ये वाढ करयाबाबत 
लोकप्रतततनधी अमळनेर याींनी माहे िुन,  २०१७ मध्ये वा त्यादरम्यान  मा.मुख्यमींत्री 
महोदयाींना तनवेदन लदले आहे, हे खरे आहे काय, 
 

 

(२) असल्यास,  याबाबत मा.मुख्यमींत्री महोदयाींनी सींबींधधत ववभागास कायववाहीच ेआदेशही लदले 
आहे, हे ही खरे आहे काय, 
 

 

(३) असल्यास, उक्त आदेशाच्या अनुिींगाने या प्रकरणी  शासनाने कोणती कायववाही  केली वा 
करयात येत आहे, 
 

(४) नसल्यास, ववलींबाची  कारणे काय आहेत ? 
 

श्री. चांद्रिाांत पाटील (२७-११-२०१८) : 
(१) होय. असे तनवेदन प्राप्त झाले आहे.  
(२), (३) व (४) सदर तनवेदन मुख्यमींत्री सधचवालयाकडून या ववभागास प्राप्त झाले असून 
त्याबाबत शासन पत्र लद.२६/१०/२०१७ अन्वये, जिल्हाधधकारी, नींदरूबार याींच्याकडून अहवाल 
मागववयात आला असून सदर अहवाल अद्याप अप्राप्त आहे. 
  

___________ 
  

र्ळगाांव जर्ल्हयातील रेल्वे भयूारी मागा व रेल्वे उड्डाण पुलाांच्या  
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िामाांसाठी ननधी उपलब्ध िरुन देण्याबाबत. 
  

(३८)  १२४५३८ (२०-०७-२०१८) श्री.एिनाथराव खडसे (मुक्ताईनगर) : सन्माननीय सावार्ननि 
बाांधिाम (सावार्ननि उपक्रम वगळून) मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) मुक्ताकनगर मतदार सींघातील व एकीं दरीत िळगाींव जिल््यातील रेल्वे भूयारी मागव व रेल्वे 
उड्डाण पुलाींच्या कामाींसाठी  देय असलेला  रु.१९३.४० को्ी  तनधी उपलब्ध करुन देयाबाबत 
मागणी अधधक्षक अलभयींता, साववितनक बाींधकाम मींडळ, िळगाींव याींनी शासनाकड ेकेली आहे, 
हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास,   याबाबत स्थातनक लोकप्रतततनधीींनीसुध्दा लदनाींक ५ माचव, २०१८ रोिी 
तनवेदनाव्दारे मा.मींत्री (सा.बाीं.) याींच्याकड ेतनधी उपलब्ध करून देयाची मागणी केली आहे, हे 
ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, याबाबत चौकशी करुन उक्त प्रकरणी तातडीने तनधी उपलब्ध करून देयाबाबत 
शासनाने कोणती कायववाही केली वा करयात येत आहे, 
(४) नसल्यास,  ववलींबाची कारणे  काय आहेत? 
  
श्री. चांद्रिाांत पाटील (०३-०१-२०१९) : 
(१) होय. हे खरे आहे. 
(२)  होय. हे खरे आहे. 
(३) प्रस्ताववत ८ कामाींपैकी ५  कामाींचा समावेश सन २०१८-१९ च्या अथवसींकल्पात करयात 
आला आहे. उववररत ३ कामाींचा नव्याने प्रस्ताव सादर करयात आला असून सदर कामे तनधी, 
तनकि व प्राधान्यक्रमाच्या अधधन राहून पूणव करयाचे तनयोिन आहे. 
(४) प्रश्न उद्भ ाावत  नाही.  

___________ 
  

िोल्हापूर जर्ल्हयातील मार्ी सैननि हवालदार याांना शासनािडून मांर्ूर  
झालेल्या र्लमनीचा ताबा लमळण्याबाबत 

  

(३९)  १२४६११ (२३-०७-२०१८).   डॉ.सुजर्त लमणचिेर (हातिणांगले) :   सन्माननीय महसूल 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) कोल्हापूर जिल्हयातील ववशेि सैन्य सेवापदक लमळवलेले मािी सैतनक हवालदार      
श्री.कऱ्याप्पा आककवा्े याींना शासनाकडून मींिूर झालेल्या एक एकर िलमनीचा ताबा 
तहलसलदार आणण जिल्हाधधकारी कायावलयात गेल्या चाळीस वि े मागणी करुनही अदयाप   
प्रशासनाने लदला नसल्याच ेनकुतचे माहे एवप्रल,२०१८ मध्ये वा त्या दरम्यान तनदशवनास आले 
आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर मािी सैतनकाला ४० विावपासून मींिूर झालेला भूखींड न देयामागची 
कारणे काय आहेत, 
(३) असल्यास, याबाबत शासनान ेचौकशी केली आहे काय,त्यात काय आढळून आले, तदनुसार 
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यास िबाबदार असणा-याींववरुध्द कोणती कारवाक करयात आली वा येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

श्री. चांद्रिाांत पाटील (१६-११-२०१८) : (१), (२), (३) व (४) श्री. कऱ्याप्पा ववठोबा अककवा्े 
याींना मे. सभापती भ.ुवव.न्यायाधधकरण करवीर ववभाग कोल्हापूर व अपर तहलसलदार व शेत 
िमीन न्यायाधधकरण लशरोळ याींच्या लद. ११/०१/१९७७ च्या आदेशान्वये मौि.े तेरवाड ता. 
लशरोळ येथील ग् क्र. २९७ पकैी १ एकर िलमनीचा कब्िा लद. २४/०१/१९७७ रोिीच्या 
पींचनामाच्या आधारे गाव दप्तरी रे्रर्ार क्र. २७५ लद. २४/०१/१९७७ अन्वये नोंद घेयात 
आलेली आहे. श्री. अककवा्े याींनी ग् क्र. २९७/ब ची हद्द कायम करयासाठी उपअधधक्षक, 
भूमी अलभलेख, लशरोळ याींच्याकड े मोिणी कामी ववलहत रकमेचा भरणा केला परींतु प्रत्यक्ष 
मोिणीवळेी मोिणीच्या िागेवर अिवदार हे त्याींची वलहवा् दाखव ू शकले नाहीत, अस े
उपअधीक्षक भूमी अलभलेख, लशरोळ याींनी तहलसलदार लशरोळ, जिल्हा कोल्हापूर याींना 
कळववले. या सींदभावत तहलसलदार, लशरोळ, याींचा चौकशी अहवाल प्राप्त होताच पुढील 
कायववाही करयाच ेजिल्हाधधकारी, कोल्हापूर याींनी योजिले आहे. 

___________ 
 

महादेववाडी (ता.औसा, जर्.लातूर) गाव नोंदणी सांिेतस्थळावर समाववष्ट्ट िरण्याबाबत 
 

(४०)  १२४६८७ (२०-०७-२०१८).   श्री.बसवरार् पाटील (औसा) :   सन्माननीय महसलू मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) महादेववाडी  (ता.औसा, जि.लातूर)   हे गाव दयु्यम तनबींधक कायावलयाच्या  नोंदणी 
सींकेतस्थळावर नसल्याच ेलदनाींक १६ म,े २०१८ रोिी वा त्या सुमारास तनदशवनास आले, हे खरे 
आहे काय, 
(२) असल्यास, खरेदीखताची ऑनलाकन प्रकक्रया  करताना नोंदणी सींकेतस्थळावर हे गाव 
तनवडता येत नसल्याने या गावातील िलमनीचे खरेदी-ववक्रीचे, िमीनीच े बँकेकड े नोंदणीकृत 
गहाणखत करुन देयाचे सवव व्यवहार ठप्प झाले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, याबाबत चौकशी करून  सदर गाव  दयु्यम तनबींधक कायावलयाच्या  नोंदणी 
सींकेतस्थळावर  समाववष् करयाबाबत शासनान े कोणती कायववाही केली वा करयात येत 
आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
श्री. चांद्रिाांत पाटील (१६-०१-२०१९) : (१) हे खरे आहे. 
      कारण मौ.महादेववाडी या महसुली गावाच ेिनगणना साींकेताींक अथवा वेगळे ऑनलाकन 
गा.न.नीं. ७/१२ नोंदणी व मुद्राींक ववभागाकड ेउपलब्ध नव्हत.े 
(२) व (३) महादेववाडी हे गाव ककनीथो् या महसलुी गावातनू सन १९९३ मध्ये वेगळे 
करयात आले असुन त्यास महसुली गावाचा दिाव लदला आहे. या गावामध्ये खरेदी-ववक्री व 
गहाणखताच ेप्रमाण अत्यल्प आहे. 
        िून २०१८ पूवी महादेववाडी हे गाव आय-सररता सींगणक प्रणालीवर उपलब्ध नव्हते. 
त्यामुळे, तत्पुवीचे खरेदी-ववक्रीचे सवव व्यवहार हे ककनीथो् या महसुली गावात नोंदववयात 
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येत होत.े दस्त नोंदणी करताना इतर वणवनामध्ये महादेववाडी या गावाचा स्पष् उल्लेख करुन 
दस्त नोंदणी करयात येत होती. सदरच ेव्यवहार ककनीथो् हे गाव दशववून नोंदववयात आले 
असल्यामळेु गावातील िलमनीचे खरेदी-ववक्रीचे, िमीनीचे बँकेकड ेनोंदणीकृत गहाणखत करुन 
देयाचे सवव व्यवहार ठप्प होते, असे म्हणणे वस्तुजस्थतीस धरुन नाही. 
       तथावप, सदरचे गाींव आय-सररता प्रणालीवर नसल्याच ेतनदशवनास आल्यानींतर मे-२०१८ 
अखेर महसुल (खुद्द) ववभागाकडुन सदर गावाचा िनगणना साींकेताींक प्राप्त करुन 
घेतल्यानींतर हे गाव आय-सररता प्रणालीवर िून २०१८ पासुन िोडयात आले असुन सध्या 
उक्त सींगणक प्रणालीवर महादेववाडी या गावातील सवव खरेदी-ववक्री, गाहणखत इत्यादी 
व्यवहार महादेववाडी याच गावात नोंदववयात येत आहेत. 
(४) प्रश्न उद्भ ाावत नाही.  

___________ 
 

मौर्ा दे.गो. तिूुम (जर्.चांद्रपूर) येथे बनावट दस्तएवर्ाच्या आधारे  
र्लमनीची ववक्री िेल्याबाबत 

 
(४१)  १२५०४२ (२०-०७-२०१८) श्री.सुरेश धानोरिर (वरोरा) : सन्माननीय महसलू मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) अींजिठा गहृतनमावण सहकारी सींस्था, चींद्रपूरच्या मौिा दे.गो तकूुम चींद्रपूर येथील सािा क्र. 
११ मधील सव ेक्र. २८/१ आरिी २.०१ हे.आर िागेची सींस्थेच्या सदस्याींच्या बनाव् सहया   
व सींस्थेचा बनाव् ठराव करुन काही सदस्याींकडून सदर िागेचे बेकायदेशीरपणे बनाव् 
दस्तऐवि बनवून   ववक्री केल्याप्रकरणी  चौकशी करयाची मागणी जिल्हाधधकारी याींच्याकड े
लदनाींक  ७ म,े २०१८ रोिी वा त्यासुमारास केली आहे,  हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, या प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
(३)  असल्यास, चौकशीनुसार सदर िागेची बनाव् दस्तएविाच्या आधारे ववक्री करणाऱ्या 
सींबींधधताींवर शासनाने कोणती कारवाक केली वा करयात येत आहे,  
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ?  
 
श्री. चांद्रिाांत पाटील (०७-१२-२०१८) : (१) अशा स्वरुपाच्या मागणीबाबतचे तनवेदन 
जिल्हाधधकारी कायावलय, चींद्रपूर कड ेप्राप्त झालेले नाही.  
(२), (३) व (४) 
प्रश्न उदभवत नाही.  

___________ 
 

मौर् ेसोनलुी (ता.सावांतवाडी, जर्. लसांधुदगुा) व मौर्े नतथवली (ता.वभैववाडी, जर्. लसांधुदगुा) येथ े
अनधधिृत क्रशर सुरु िेल्याबाबत 

  

(४२)  १२६३५८ (२०-०७-२०१८)  श्री.भरतशेठ गोगावले (महाड) : सन्माननीय महसलू मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१)  मौिे सोनुली (ता.सावींतवाडी, जि. लसींधुदगुव) येथे मे. लदलीप तबल्डकॉन लललम्ेड कीं पनीन े
व मौिे ततथवली  (ता.वैभववाडी, जि. लसींधुदगुव)  येथे     मे. केसीसी तबल्डकॉन लललम्ेड 
कीं पनीने  आपल्या कीं पनीच्या मालकीचा क्रशर सुरु केला आहे, हे खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, सदर कीं पन्याींनी क्रशरसाठी व ब्लाजस् ी्ंग करयासाठी महसूल ववभागाकडून 
तबनशेती  व  पयाववरण ववभागाची कोणतीही परवानगी घेतलेली  नसून  या क्रशरवर कारवाक 
करयास सींबींधधत अधधकारी िाणीवपूववक ्ाळा्ाळ करीत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, कीं पनीच्या या तनयमबा्य क्रशरवर कारवाक करयास िाणीवपूववक ्ाळा्ाळ 
करणा-या उपववभागीय अधधकारी, तहसीलदार, मींडळ अधधकारी व तलाठी याींचेवर कारवाक 
करयाबाबत  तक्रार स्थातनक ग्रामस्थ व लोकप्रतततनधी  याींनी लदनाींक १९ िून, २०१८ रोिी 
जिल्हाधधकारी, लसींधुदगुव याींचेकड ेकेली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, सदर तक्रारीच्या अनुिींगाने सदर कीं पनीवर व कारवाक करयास िाणीवपूववक 
्ाळा्ाळ करणाऱ्या सींबींधधत अधधकाऱ्याींवर शासनान ेकोणती कारवाक केली वा करयात येत 
आहे , 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत? 
  
श्री. चांद्रिाांत पाटील (२०-१२-२०१८) : (१) महाराषर प्रदिूण तनयींत्रण मींडळ याींचेकडून परवानगी 
घेऊन सदर कीं पन्याींनी क्रशर सुरु केलेला आहे. 
(२) अशी बाब तनदशवनास आली नाही.  
(३) सींस्थापक अध्यक्ष, कस्तूरीमगृ र्ाऊीं डशेन, कणकवली याींनी अशा प्रकारची तक्रार 
लद.१९/६/२०१८ रोिी जिल्हाधधकारी, लसींधुदगूव याींचेकड ेकेली आहे. 
(४) सदर कीं पन्याींना महाराषर गौण खतनि उत्खनन (ववकास व ववतनयमन),२०१३ मधील 
तनयम-५८ नुसार ररतसर अल्प मुदतीचे गौण खतनि उत्खनन परवाने मींिूर करयात आले 
आहेत.  
(५) प्रश्न उद्भ ाावत  नाही.  

___________ 
  

मानखुदा र्िात नाक्यार्वळ पादचारी पलुाचा अधावट 
 तुटलेला भाग िाढताना झालेला अपघात 

  

(४३) १२६७५६ (३०-११-२०१८) श्री.सरदार तारालसांह (मुलुांड), श्री.शरददादा सोनावण े
(र्ुन्नर) : सन्माननीय सावार्ननि बाांधिाम (सावार्ननि उपक्रम वगळून) मांत्री पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
  

(१) सायन-पनवेल महामागाववरील मानखुदव िकात नाक्यािवळ लदनाींक ७ ऑक््ोबर, २०१८ 
रोिी वा त्या सुमारास साववितनक बाींधकाम ववभागामार्व त के्रनद्वारे एका पादचारी पुलाचा 
अधवव् तु्लेला भाग काढताना झालेल्या अपघातामुळे अनेक तास या मागाववर वाहतूक  कोंडी 
होऊन अनेक रुग्णवालहका अडकल्या तसेच प्रवासी व  वाहनचालक याींची मोठ्या प्रमाणात 
गैरसोय झाली, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, सदर अपघातग्रस्त पुल ह्ववयाआधी पोलीसाींना पूवव सुचना देऊन त्याींची 
मदतही घेतली नव्हती तसेच सींबींधधत कीं त्रा्दाराने उक्त कामासाठी  वापरलेली के्रन ही कमी 
क्षमतेची असल्यामुळे सदर अपघात घडून लाखो रुपयाींच ेनुकसान झाले, हे ही  खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय तसेच सदर काम कोणत्या 
कीं त्रा्दाराला देयात आले होते, 
(४) असल्यास, चौकशीनुसार सींबींधधत कीं त्रा्दार व  अधधकारी याींच्या ववरुद्ध शासनाने कोणती 
  कारवाक केली वा करयात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत? 
 
श्री. चांद्रिाांत पाटील (०१-०१-२०१९) : (१) अींशतः खरे आहे. 
   पादचारी पूलाचा भाग काढताना अपघात झाला होता. तथावप,वाहतूक तात्काळ पनवेलकड े
िाणा-या पाच माधगवकाींपैकी दोन माधगवका मधून वळवून सुरळीत चालू ठेवयात आली. 
(२) हे खरे नाही. 
       सदर अपघातग्रस्त पलु ह्ववयापूवी पोलीसाींना पूवव सचुना देयात आली होती.  
       सदर पादचारी पुलाच े साधारण ५० ्न विनाच े भाग उतरववयासाठी १०० ्न 
क्षमतेचे दोन के्रन वापरयात आले होत.े 
(३) सदर काम मे. रािे बींडू आगे्र कीं पनी याींना देयात आले होते. सदर घ्ना ही तनव्वळ 
अपघात असल्याने चौकशी करयाच्या प्रश्न उद्भ ाावत  नाही. 
(४)  व (५) प्रश्न उद्भ ाावत  नाही.  

___________ 
  

उपजर्ल्हाधधिारी नागपूर याांच्या चुिीच्या आदेशामळेू  
शासनाचे आधथाि निुसान झाल्याबाबत 

  

(४४) १२७७१८ (३०-११-२०१८) श्री.सुननल िेदार (सावनेर), श्री.राधािृष्ट् ण ववख-ेपाटील (लशडी), 
श्री.ववर्य वडटे्टीवार (ब्रम्हपूरी), श्री.अस्लम शखे (मालाड पजश्चम), श्री.अमर िाळे (आवी), 
श्री.डी.पी.सावांत (नाांदेड उत्तर) : सन्माननीय महसूल मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय 
:- 
  

(१) खैरी ढालगाव ( ता.सावनेर,जि. नागपूर)  येथील नळयोिने करीता बनाबाक नागो नारनवरे 
आणण लदींगबर नागो नारनवरे याींच्या शेतातील  सवे क्रमाींक ८४ आरािी १.२३ हे.आर.   
िागेमध्ये ग्रामपींचायतीच्या वतीने शासकीय तनधीमधून ववहीर/बोअरवेलचे बाींधकाम करून  
त्यावर ववद्युत लम्र लावयात आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास,  उपजिल्हाधधकारी (भसुींपादन) कान्होली नाला प्रकल्प नागपूर याींनी  चौकशी  
न करता शेतमालकासोबत सींगनमत करुन व पदाचा दरुुपयोग करून  उक्त िागेचा ववद्युत 
लम्रसह सवव आधथवक मोबदला शेतमालकास देयाबाबत लदनाींक २३ मे, २०१८ आदेश रोिी 
पाररत करून शासनाची आधथवक र्सवणूक केल्याच े माहे ऑक््ोबर, २०१८ मध्ये वा त्या 
दरम्यान तनदशवनास आले, हे ही खरे आहे काय, 
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(३) असल्यास, या  प्रकरणी  सरपींच ग्रामपींचायत खैरी ढालगाव तसेच लोकप्रतततनधीनी 
लदींनाक ३१ िलु,ै २०१८ रोिी   जिल्हाधधकारी नागपूर आणण उपजिल्हाधधकारी (भुसींपादन) 
कान्होली नाला प्रकल्प, नागपूर याींच्याकड ेलेखी तक्रार केली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल् यास, या प्रकरणी  चौकशी करून  सदर आदेश  रदद  करयाबाबत तसेच  
चुकीचा  आदेश पारीत करुन शासनाची र्सवणूक करणाऱ्या उपजिल्हाधधकारी (भुसींपादन) 
कान्होली नाला प्रकल्प, नागपूर याींच्यावर कारवाक करयाबाबत शासनाने कोणती कायववाही 
केली वा करयात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची  कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. चांद्रिाांत पाटील (०९-०१-२०१९) : (१) होय. 
(२) हे खरे नाही. 
(३) अशींत: हे खरे आहे. 
ग्रामपींचायत खैरी याींनी प्रथम आके्षप अिव लद.४/१२/२०१७ रोिी जिल्हाधधकारी, नागपूर याींच े
कायावलयात सादर केला आहे. 
(४) या प्रकरणी सींबधधताींना सनुावणी देवुन उपलब्ध कागदपत्राच्या आधारे लदनाींक १८/८/२०१८ 
रोिी आदेश पारीत केला आहे. सदर प्रकरणी अद्याप मोबदला वा्प करयात आला 
नसल्यामळेु शासनाची र्सवणूकीचा प्रश्न  उद्भ ाावत  नाही. 
(५)  प्रश्न  उद्भ ाावत  नाही. 
  

___________ 
  

सटाणा (जर्.नालशि) तालुक्यातील रस्त्याांच्या व पलुाांच्या िामाांना मांर्ुरी देण्याबाबत 
  

(४५) १२८१३५ (३०-११-२०१८) श्रीमती हदवपिा चव्हाण (बागलाण), श्री.अजर्त पवार (बारामती), 
श्री.र्यांत पाटील (इस्लामपूर), श्री.जर्तेंद्र आव्हाड (मुांब्रा िळवा), श्री.हदलीप वळस-ेपाटील 
(आांबेगाव), श्री.हनुमांत डोळस (माळलशरस), श्री.शलशिाांत लशांदे (िोरेगाव) : सन्माननीय 
सावार्ननि बाांधिाम (सावार्ननि उपक्रम वगळून) मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील   
काय :- 
  

(१) स्ाणा (जि.नालशक) तालुक्यातील राज्यमागव क्र. २० ते रािपरूपाींड ेिोडरस्त्यावर मोसम 
नदीवर पुलाचे बाींधकाम करणे अींदाजित ककीं मत ३५० लक्ष, हरणबारी-हतनूर ते मोहळाींगी रस्ता 
ग्रा.मा.१०० वर कक.मी ५/०० मध्ये पुलाच े बाींधकाम करणे अींदाजित ककीं मत १०० लक्ष,  
केरसाण-ेमुींगसे मुल्हेर रस्ता, प्र.जि.मा. ५५ कक.मी ३१/०० मध्ये पुलाच े बाींधकाम करणे 
अींदाजित खचव १०० लक्ष,  प्र.रा.मा. ८ त ेउत्राणे आसखेडा करींिाड मुींगस ेरस्ता, प्रजिमा-५७, 
कक.मी १५/०० पुलाचे बाींधकाम करणे या  महत्वाच्या चार कामाींना अततररक्त नाबाडव-२४ 
योिना वा इतर योिनेत प्राथम्यान े अींतभूवत करुन मान्यता देयाबाबत   पत्राद्वारे मा. 
साववितनक बाींधकाम मींत्री तसेच प्रधान सधचव, साववितनक बाींधकाम ववभाग याींच्याकड ेलदनाींक 
११ सप् े्ंबर, २०१८ रोिी वा त्यासमुारास मागणी केली आहे,  हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, उक्त मागणीच्या अनुिींगाने या कामाींना  मान्यता देयात आली आहे काय, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय व या कामाींना  कधीपयतं मान्यता लमळणे अपेक्षक्षत 
आहे,   
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत? 
 
श्री. चांद्रिाांत पाटील (०१-०१-२०१९) : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२),(३) व (४) सदरच ेकाम तनकि,मींिूरी व तनधी उपलब्धतेच्या अधीन राहून हाती घेयाच े
तनयोिन राहील.  

___________ 
  

सालेिसा (ता. देवरी जर्.गोंहदया) येथे पुलाच्या बाांधिामाांना मांर्ूरी देण्याबाबत. 
  

(४६)  १३०३९५ (३०-११-२०१८) श्री.सांर्य पुराम (आमगाव) : सन्माननीय सावार्ननि बाांधिाम 
(सावार्ननि उपक्रम वगळून) मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) सालेकसा (ता. देवरी जि.गोंलदया) येथे  मोठे व माध्यम पुल नसल्यामुळे  पावसाळ्यात 
आिुबािूच्या गावाींचा सींपकव  तु्त असल्यान ेया आलदवासी के्षत्रात नवीन पुलाच्या बाींधकामाींना 
मींिुरी देयाची मागणी स्थातनक लोकप्रतततनधीींनी मा.मींत्री साववितनक बाींधकाम, सधचव 
साववितनक बाींधकाम (रस्ते) याींच्याकड े लदनाींक २४ िून, २०१८ रोिी वा त्यासुमारास 
तनवेदनाद्वारे केली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त मागणीच्या अनुिींगान ेसाववितनक बाींधकाम ववभागान ेकाणती कायववाही 
केली वा करयात येत आहे, 
(३) नसल्यास,  ववलींबाची कारणे काय आहेत, 
  
श्री. चांद्रिाांत पाटील (०१-०१-२०१९) : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) व (३) सदरचे काम तनकि,मींिूरी व तनधी उपलब्धतेच्या अधीन राहून हाती घेयाच े
तनयोिन राहील.  

___________ 
 

डहाणू ( जर्.पालघर) तालुक्यासाठी प्राांताधधिारी नेमण्याबाबत 
 

(४७)  १३२०२७ (३०-११-२०१८).   श्रीमती मननषा चौधरी (दहहसर), श्री.पास्िल धनारे 
(डहाणू) :   सन्माननीय महसलू मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) डहाणू (जि.पालघर) तालुक्याला गत  सहा मलहन्यापासून  उपववभागीय अधधकारी 
नसल्यामळेु येथील नागररक आणण ववद्यार्थयांची गैरसोय  होत आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, याबाबत शासनान े  चौकशी केली आहे काय, 
(३) असल्यास, चौकशीनुसार  डहाणू तालुक्यासाठी उपववभागीय अधधकारी नमेयाबाबत 
शासनाने कोणती कायववाही केली वा करयात येत आहे, 
(४) नसल्यास,  ववलींबाची  कारणे काय आहेत? 
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श्री. चांद्रिाांत पाटील (२७-१२-२०१८) : (१) अशी बाब तनदशवनास आली नाही. 
 सामान्य प्रशासन ववभाग, शासन आदेश लद.२९.९.२०१८ अन्वये भारतीय प्रशासन सेवेतील 
अधधकाऱ्याची उपववभागीय अधधकारी, डहाणू या पदावर पदस्थापना करयात आली असून 
सदर पदावर सींबींधधत अधधकारी लद.८.१०.२०१८ रोिी रूि ूझाले आहेत 
(२), (३) व (४) प्रश्न उद्भ ाावत  नाही.  
 
 

___________ 
 

रत्नाधगरी व धचपळूण (जर्.रत्नाधगरी) सावार्ननि बाांधिाम ववभागाांमधील 
 ररक्त पदे भरण्याबाबत 

  
 

(४८) १३२८९९ (३०-११-२०१८) श्री.सदानांद चव्हाण (धचपळूण) : सन्माननीय सावार्ननि 
बाांधिाम (सावार्ननि उपक्रम वगळून) मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
 

(१) रत्नाधगरी व धचपळूण  (जि.रत्नाधगरी) साववितनक बाींधकाम  ववभागाींमध्ये अधधकारी व 
कमवचारी याींची अनेक पदे  ररक्त आहेत , हे खरे आहे काय, 
 

(२) असल्यास,  सदर ररक्त पदाींमुळे कायवरत असणाऱ्या अधधकारी  व कमवचाऱ्याींवर कामाचा 
अततररक्त भार पडत असल्यामळेु ववकासात्मक कामाींना  ववलींब होत आहे, हे ही खरे आहे 
काय,  
 

(३) असल्यास, याबाबत मागणी करयात येऊनही अद्यावप सदरची ररक्त पदे भरयात 
आलेली नाही, हे ही खरे आहे काय, 
 

(४) असल्यास, याबाबत चौकशी करून रत्नाधगरी व धचपळूण  साववितनक बाींधकाम  
ववभागाींमधील ररक्त पदे भरयाबाबत शासनाने कोणती कायववाही केली  वा करयात येत 
आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. चांद्रिाांत पाटील (०४-०१-२०१९) : (१) होय, हे अींशत: खरे आहे. 
(२) नाही. उपलब्ध अधधकारी/कमवचाऱ्याींकडून कामाचा तनप्ारा तत्परतेने करयात येत आहे. 
(३) कामाची गरि ववचारात घेऊन, पदे पदोन्नतीने तसेच बदलीन ेभरयाबाबत कायववाही सुरु 
आहे. 
(४) वरील प्रमाण.े 
(५) प्रश्न उद्भ ाावत नाही.  
 

___________ 
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औसा (जर्.लातूर) तालुक्यातील राज्य मागाांची दरुवस्था झाल्याबाबत 
  
 

(४९) १३३६६९ (३०-११-२०१८) श्री.त्र्यांबिराव लभस े (लातूर ग्रामीण), श्री.राधािृष्ट् ण ववख-ेपाटील 
(लशडी), श्री.बसवरार् पाटील (औसा), श्री.डी.पी.सावांत (नाांदेड उत्तर), श्री.अस्लम शेख (मालाड 
पजश्चम), श्री.अलमन पटेल (मुांबादेवी), श्री.ववर्य वडटे्टीवार (ब्रम्हपूरी), प्रा.वषाा गायिवाड 
(धारावी) : सन्माननीय सावार्ननि बाांधिाम (सावार्ननि उपक्रम वगळून) मांत्री पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
  

 

(१) लातूर जिल््यातील औसा-भादा-कोंड-उस्मानाबाद रस्ता व औसा-लशवली-उस्मानाबाद या 
दोन्ही रस्त्याींची दरुवस्था झाली असून रस्त्यावर  खड्ड े पडल्यान े तसेच रस्त्याशिेारी झाड े
झडुपे वाढल्यान े रस्त े वाहतुकीसाठी गैरसोयीच े झाल्याच े माहे सप् े्ंबर, २०१८ मध्ये वा 
त्यादरम्यान तनदशवनास आले, हे खरे आहे काय,  
 

(२) असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय तसेच  सदर रस्त्याींच्या 
दरुुस्तीच्या  कामास ककती तनधीची आवश्यकता आहे, 
(३)  असल्यास,  चौकशीनुसार या   रस्त्याींची दरुुस्ती करयाबाबत    शासनान े कोणती 
कायववाही केली  वा करयात येत आहे, 
(४)  नसल्यास, ववलींबाची   कारणे काय आहेत? 
 
श्री. चांद्रिाांत पाटील (२७-१२-२०१८) : (१)  अींशत: खरे आहे. 
      प्रश्नाधीन रस्त्याींच्या लाींबीतील काही भाग नादरुूस्त आहे. तथापी, रस्त्याींच्या दतुर्ाव 
असलेली झडुपे काढयात आलेली आहेत. 
(२) व (३) प्रश्नाधीन रस्त्याींच्या नादरुूस्त लाींबीतील सधुारणाींची काम े सन २०१८-१९ मध्ये 
मींिूर असून तनववदा, तनकि व तनधी उपलब्धतेच्या अधधन राहून पूणव करयाच े तनयोिन 
आहे.  
(४) प्रश्न उद्भ ाावत नाही. 
  

___________ 
  

हहांगोली व नाांदेड जर्ल्हयात रस्त्याांची दरुवस्था झाल्याबाबत 
  
 

(५०)  १३४२४० (३०-११-२०१८).   श्री.र्यप्रिाश मुांदडा (बसमत) :   सन्माननीय सावार्ननि 
बाांधिाम (सावार्ननि उपक्रम वगळून) मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) लहींगोली व नाींदेड जिल््यातील रस्त्याींची दरुवस्था झाली असल्यान े वाहतूक करणे 
धोकादायक झाल्याचे तसेच अनके  अपघात घडून  िीववत व ववत्त हानी होत असल्याचे माहे 
ऑगस््, २०१८ मध्ये  वा त्यादरम्यान तनदशवनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास,  याबाबत  शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
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(३) असल्यास, चौकशीच्या अनिुींगाने लहींगोली व नाींदेड जिल््यातील रस्त्याींची  दरुुस्ती 
करयाबाबत तसेच रस्त्याींच्या दरुुस्तीकड े दलुवक्ष करणाऱ्या सींबींधधताींवर कारवाक करयाबाबत 
शासनाने कोणती कायववाही केली वा करयात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. चांद्रिाांत पाटील (२७-१२-२०१८) : (१) हे खरे नाही. 
(२) व (३) प्रश्न उद्भ ाावत नाही. 
     लहींगोली व नाींदेड जिल््यातील नादरुूस्त लाींबीतील खड्ड ेभरयाचे काम प्रगतीपथावर 
आहे. 
(४) प्रश्न उद्भ ाावत नाही. 
  

___________ 
  
  
ववधान भवन :   जर्तेंद्र भोळे 
मुांबई.   सधचव (िायाभार), 

महाराष्ट्र ववधानसभा. 

  
__________________________________________________________________ 

मुद्रणपूवव सवव प्रकक्रया महाराषर ववधानमींडळ सधचवालयाच्या सींगणक यींत्रणेवर 
मुद्रण: शासकीय मध्यवती मुद्रणालय, मुींबक. 


