
अताराांकित प्रश्नोत्तराांची ५५४ वी यादी 

 
महाराष्ट्र ववधानसभा 

  

पहहले अधधवेशन, २०१९ 
___________ 

  

अताराांकित प्रश्नोत्तराांची यादी 
  

प्रश्नाांची एिूण सांख्या - ५० 
___________ 

  

म ांबई-प णे महामार्ााच्या रां दीिरणात खालापूर (जि.रायर्ड) पररसरात नव्यान ेवकृ्षलार्वड 
िरण्याबाबत 

  

(१)  २३६२७ (३१-०७-२०१५).   श्री.प्रशाांत ठािूर (पनवेल), श्री.समीर ि णावार (हहांर्णघाट) :   
सन्माननीय सावािननि बाांधिाम (सावािननि उपक्रम वर्ळून) मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
  

(१) मुींबई-पुणे महामागााच्या रीं दीकरणात खालापूर (जि.रायगड) पररसरात तोडलेल्या वकृ्ाींच्या 
बदल्यात आयआरबीने झाड े लावण्याचे ददलेले आश्वासन मागील १४ वर्ाांपासून पुणा केले 
नसल्याच ेमाहे एप्रिल, २०१५ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदर्ानास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त रस्ता रीं दीकरणात िुन-ेमोठे असे सुमारे ७५ वकृ् तोडण्यात आले असून 
त्यािागी नव्याने वकृ्लागवड करण्याचे आश्वासन आयआरबीने ददले होत,े हे ही खरे आहे 
काय, 
(३) असल्यास, सदर आश्वासन पूणा करण्याबाबत र्ासनाने चौकर्ी करन कोणती कायावाही 
केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, प्रवलींबाची कारणे काय आहेत? 
  
श्री. चांद्रिाांत पाटील (०४-०२-२०१९) : (१) व (२) नाही. 
मुींबई पुणे महामागााचे रीं दीकरण करताना कक.मी. २०/४०० ते १३१/२०० या लाींबीत एकूण 
१५००९ नव्याने वकृ् लागवड करण्यात आली. त्यापैकी सदर कामात खालापूर पररसरात कक.मी. 
८४/२०० त े९४/५०० या १०.३० कक.मी. लाींबीत तोडलेल्या वकृ्ाींच्या बदल्यात आय.आर.बी. (मे. 
म्हैसकर इन्रास्रक्चर िा.लल.) या कीं त्रा्दारान े१०५७ एवढी वकृ् लागवड केली आहे. 
(३) िश्न उद् ावत नाही. 
(४) िश्न उद् ावत नाही. 
  

___________  
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म ांबई शहरातील वाांदे्र (पूवा) िलानर्र येथील पजश्चम द्र तर्ती  
महामार्ााचे रां दीिरण िरण्याबाबत 

 
 

(२)  २६११६ (३१-०७-२०१५)  श्रीमती तपृ्ती सावांत (वाांदे्र पूवा) : सन्माननीय सावािननि 
बाांधिाम (सावािननि उपक्रम वर्ळून) मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) मुींबई र्हरातील वाींदे्र (पूवा) कलानगर िींक् र्न जस्तत पजश्चम द्रतुगती महामागााचे रीं दीकरण 
करण् यात याव ेअर्ी मागणी ददनाींक ११ फेब्रुवारी, २०१४ रोिी वा त् या सुमारास आयुक् त, मुींबई 
महानगर िदेर् प्रवकास िाधिकरण, मुींबई याींचेकड ेएका पत्राव् दारे करण् यात आली आहे, हे खरे 
आहे काय, 
(२) असल् यास, यािकरणी कोणता ननणाय घेतला आहे व त् यानुर्ींगाने पुढे कोणती कायावाही 
केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल् यास, प्रवलींबाची कारणे काय आहेत ?  

 

श्री. चांद्रिाांत पाटील (२३-०१-२०१९) : (१) होय , हे खरे आहे. 
(२) रस्ता रीं दीकरण करण्यासाठी कलानगर िींक्र्न येतील ओ.एन.िी.सी.  इमारतीसमोरील  
नाला बींददस्त करण्याच्या कामास बहृन्मुींबई महानगर पाललकेने दद. ०४.०७.२०१८ रोिी कायाारींभ 
आदेर् ददले आहेत. 
(३) िश्न उद् ावत नाही.  
 

___________ 
 

 
ससन्नर (जि. नासशि) येथील प्रशासिीय इमारतीच्या बाांधिामास अन दान समळण्याबाबत 

 
 

(३)  ३५७५१ (२०-०१-२०१६)  श्री.रािाभाऊ (परार्) वाि े (ससन्नर) : सन्माननीय सावािननि 
बाांधिाम (सावािननि उपक्रम वर्ळून) मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) लसन्नर (जि. नालर्क) येतील िर्ासकीय इमारतीच े काम माहे ऑक््ो २०१३ पासनू 
िगतीपतावर असून काम ननिी अभावी बींद पडण्याची र्क्यता आहे. र्ासकीय कायाालयाींना 
िागेअभावी काम करण्यास अडचण होत असनू सवासामान्य नागररकाींची ससेहोलप् होत 
असल्याने इमारतीच े बाींिकामास गती लमळून काम लवकरात लवकर पूणा करण्यासाठी 
प्रवर्ेर्बाब म्हणून अनुदान देण्याची मागणी स्ताननक लोकिनतननिीनी दद. ९ एप्रिल,२०१५ रोिी 
मा. प्रवत्तमींत्री याींचकेड ेलेखी पत्रादवारे केली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर मागणीच्या अनुर्ींगाने र्ासनाने कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत 
आहे, 
(३) नसल्यास, प्रवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. चांद्रिाांत पाटील (१३-०२-२०१९) : (१) होय 
(२) व (३) िश्नािीन िर्ासकीय इमारतीचे काम भौनतकदृष्या पूणा झाले आहे.  िश्नािीन 
कामावर आतापयांत र. १८६.२६ लक् इतका ननिी उपलब्ि करण्यात आला आहे. सदर कामास 
सन २०१६-१७ या आधताक वर्ाात  र. ६० लक् इतकी तरतूद करण्यात आली आहे.  सदर 
कामास प्रवभागास िाप्त ननयतव्ययातून िास्तीत िास्त ननयतव्यय उपलब्ि करन देण्याच े
ननयोिन आहे. 
 

___________ 
  
वरळी योिना क्र.५२ आणण ५८ (प.ै) या सशवािी नर्र सहिारी र्हृननमााण सांस्था (ननयोजित) 
व इतर र्हृननमााण सांस्थाांच्या भूभार्ाची मोिणी िरन तातडीने भिूर क्रमाांि समळण्याबाबत 

 
  

(४)  ४९३३७ (२०.०४.२०१६)  श्री.स ननल सशांदे (वरळी) :  सन्माननीय महसूल मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मुबईतील वरळी योिना क्र. ५२ आणण ५८ (पै.) या मुींबई महानगरपाललकेच्या मालकीच्या 
भूभागावर गेल्या ४५ वर्ााहून अधिक काळ वास्तव्य करणाऱ्या लर्वािी नगर सहकारी 
गहृननमााण सींस्ता (ननयोजित) व इतर गहृननमााण सींस्ताींचे सदस्य असलेल्या सुमारे २५०० 
झोपडयाींच्या झोपडपट्टी पुनवसान योिनेअींगात पुनप्रवाकासाच ेकाम सदर भूभागास भूकर क्रमाींक 
नसल्याने िलींबबत रादहले असल्याचे माहे फें ब्रुवारी २०१६ च्या पदहल्या सप्ताहात ननदर्ानास 
आली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास सदर िकरणी लर्वािीनगर सहकारी गहृननमााण सींस्तेन े वारींवार पत्रव्यवहार 
करन मा. महसूल मींत्री, जिल्हाधिकारी, मुींबई आणण मुींबई महानगरपाललकेच्या सींबींधित 
अधिकाऱ्याींच ेलक् वेिले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त िकरणाची र्ासनाकडून चौकर्ी करण्यात आली आहे काय, 
(४) असल्यास, चौकर्ीत काय ननषपन्न झाले आहे व त्याअनुर्ींगान ेवरळी येतील लर्वािीनगर 
सहकारी सींस्ता व इतर सींस्ताींच्या पुनप्रवाकासाचे काम तातडीन े मागी लागण्यासाठी सदर 
भूभागाची तातडीन े मोिणी करन लसमाींनकन व भकूर क्रमाींक देण्याबाबत र्ासनाकडून  
कोणती कायावाही  करण्यात आली वा येत आहे, 
(५) नसल्यास, प्रवलींबाची कारणे काय आहेत, 
  
श्री. चांद्रिाांत पाटील (०४-०२-२०१९) : 
(१) होय, हे खरे आहे.  
(२) हे खरे आहे. तताप्रप, लर्वािीनगर सहकारी गहृननमााण सींस्तेस सदर िकरणाच्या अनुर्ींगान े
करण्यात येत असलेल्या कायावाहीबाबत वेळोवेळी कळप्रवण्यात आले आहे.  
(३), (४) व (५) सदर िागेची मोिणी करून नकार्ा करण्यात आला आहे. परींत,ु सदर 
िागेच्या मालकी हक्काबाबत बहृन्मुींबई महानगरपालीकेने योग्य ती कागदोपत्री पुरावे सादर 
केलेले नसल्याने सदर िागेची मालकी र्ासनाच्या नाव े करणेकामी व नप्रवन भूकर क्रमाींक 
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देऊन त्यानुसार लमळकत पबत्रका उघडून त्यावर र्ासनाच ेनाव दाखल करण्याबाबत परवानगी 
देण्याबाबत जिल्हाधिकारी, मुींबई र्हर याींनी ददनाींक २१.०७.२०१८ च्या पत्रान्वये र्ासनास 
अहवाल सादर केला आहे.  
  

___________ 
  

सोलापूर जिल्ह्यातील मोडननांब-िरिां ब रस्त्याची झालेली द रवस्था 
  

(५)  ५२८८३ (२८-०४-२०१६) श्री.बबनराव सशांदे (माढा), श्री.जितेंद्र आव्हाड (म ांब्रा िळवा) :   
सन्माननीय सावािननि बाांधिाम (सावािननि उपक्रम वर्ळून) मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
  

(१) सोलापूर जिल््यातील  मोडननींब-करकीं ब रस्त्याची मोठ्या िमाणात दरुावस्ता झाली असून 
सदर रस्त्याची दरुस् ती व डाींबरीकरण करण्याची मागणी सधचव, सावािननक बाींिकाम प्रवभाग 
याींच्याकड ेलोकिनतननिीींनी माहे िानेवारी, २०१६ व तत्पपूवी केली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर मागणीच्या अनुर्ींगाने र्ासनाने कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत 
आहे, 
(३) नसल्यास, प्रवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. चांद्रिाांत पाटील (०६-०२-२०१९) :(१) सावािननक बाींिकाम प्रवभाग, मींत्रालय अतवा के्बत्रय 
कायाालयात देखील या प्रवर्यासींदभाांत कोणतेही पत्र िाप्त झाले नाही. 
(२) िश्न उद् ावत नाही. 
(३) िश्न उद् ावत नाही.  

___________ 
  

सेालापूर शहराच्या शिेारील ११ र्ावाांच्या समळितीच्या नोंदी  
या मालमत्ता पत्रिावर िरण्याबाबत 

  

(६)  ६२३६६ (२४-०८-२०१६).   ि मारी प्रणणती सशांदे (सोलापूर शहर मध्य) :   सन्माननीय 
महसूल मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) सेालापूर र्हराच्या र्िेारी ११ गावे र्हर हद्दीत येऊन २२ वर्े लो्ली तरी आिही या 
दठकाणावरील लमळकतीच्या नोंदी या सात-बारा उताऱ्यावरच होत असल्याच ेमाहे िून, २०१६ 
मध्ये वा त्यादरम्यान ननदर्ानास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सन २०११-१२ मध्ये तत्कालीन िमाबींदी आयुक्ताींनी र्हर हद्दीत लमळकतीच्या 
नोंदी या मालमत्ता पत्रकावर कराव्यात, सात-बारा उतारे बींद करावते अस ेआदेर् पाररत केले 
आहेत, परींतु नव्यान े लस्ी सव्हे करन मालमत्ता पत्रक देण्याच े ननयोिन अधिक्क 
कायाालयाकडून करण्यात आलेले नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, याबाबत र्ासनान ेकोणती कायावाही केली आहे वा करण्यात येत आहे, 
(४)  नसल्यास, प्रवलींबाची कारणे काय आहेत ?  
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श्री. चांद्रिाांत पाटील (१६-२-२०१९) : (१) व (२) सोलापूर महानगरपाललका हदयवाढीमध्ये 
अींताभूत करण्यात आलेल्या ११ गावाींपैकी ४ गावाींच े लमळकत पबत्रकें वर नोंदी घेतल्या िात 
आहेत. एका गावाचे फक्त नगरभूमापन झाले नसून यासींदभाात नगर भूमापनाचे िस्ताव 
महानगरपाललका सोलापूर याींच्याकडून िाप्त झाले नसल्यान,े सदर गावाींच्या भूमापनाची 
कारवाई अदयाप झालेली नाही. 
       नगर भूमापन हद्दीत समाप्रवष् असलेले सवा लमळकतीींच्या नोंदी लमळकत पबत्रका उता-
यावर घेण्यात येतात. तताप्रप, महानगरपाललका /र्हर हदयीत समाप्रवष् असलेल्या पींरत ुनगर 
भूमापन हदयी बाहेरील लमळकतीींच्या नोंदी गा.न.नीं. ७/१२ उता-यावरच घेणे आवश्यक ठरत.े 
(३) व (४) िश्न उद् ावत नाही. 
  

___________ 
  

सायन-पनवेल महामार्ाावतील वाशी खाडीवर असलेला प ल ओव्हरलोड झाल्हयाबाबत 
  

(७)  ७०५४९ (२४-०१-२०१७)  श्री.अिय चौधरी (सशवडी), श्री.सशरीषदादा चौधरी (अमळनेर), 
श्री.र्णपत र्ायिवाड (िल्हयाण पूवा), श्री.सांदीप नाईि (ऐरोली), श्री.अजित पवार (बारामती), 
श्री.ियांत पाटील (इस्लामपूर), श्री.शसशिाांत सशांदे (िोरेर्ाव), श्री.वैभव वपचड (अिोले), 
श्री.पाांड रांर् बरोरा (शहापूर), श्री.जितेंद्र आव्हाड (म ांब्रा िळवा) :   सन्माननीय सावािननि 
बाांधिाम (सावािननि उपक्रम) मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मुींबईत िवेर् करण्यासाठी महत्वाचा असलेल्या सायन-पनवेल महामागाावरील वार्ी खाडीवर 
असलेला पूल ओव्हरलोड झाला आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर पूलाची १२ हिार ५०० वाहनाींची ये िा करण्याची क्मता असताींना या 
पूलावरन सध्या १ लाख ७५ हिार वाहने ये-िा करीत आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, यादठकाणी नतस-या पुलाच्या बाींिकामास राज्य र्ासनान ेमान्यता ददली आहे, 
हे खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, त्यानुर्ींगान ेकायावाहीची सदयःजस्तती काय आहे,  
(५) नसल्यास, प्रवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. एिनाथ सशांदे (०२-०२-२०१९) : (१) ददनाींक १३.०६.२०१७ रोिीच्या मींत्रीमींडळ पायाभूत 
सुप्रविा सलमतीच्या बैठकीत झालेल्या ननणायास अनसुरन दद.२४.११.२०१७ रोिी िर्ासकीय 
मान्यता देण्यात आली. 
(२) सध्या या पूलावरन सरासरी दैनींददन १,३४,६१६ वाहने ये-िा करीत आहेत. 
(३) सध्याच्या सहा पदरी पलूाच्या दोन्ही बािूस ३ पदरी नवीन पूलाच े बाींिकाम करणे 
िस्ताप्रवत आहे. या िकल्पासाठी सुमारे र. ७७५.५८ को्ी खचा अपेक्षक्त आहे. 
(४) दद.०१.१०.२०१८ रोिीच्या र्ासन ननणायान्वये सदरहू िकल्पाच े बाींिकाम करणे व 
अनुर्ींधगक बाबीींसाठी र्ासनाची मान्यता देण्यात आली आहे. 
(५) िश्न उद् ावत नाही.  

___________  
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म ांबई-प णे द्र तर्ती मार्ाावरील टोलमधून छोट्या वाहनाांना सवलत देण्याबाबत 
  

(८)  ७३८७१ (१२-०४-२०१७)  श्री.मनोहर भोईर (उरण), श्रीमती तपृ्ती सावांत (वाांदे्र पूवा), 
श्री.अिय चौधरी (सशवडी), श्री.सांदीप नाईि (ऐरोली), श्री.अजित पवार (बारामती), श्री.ियांत 
पाटील (इस्लामपूर), श्री.शसशिाांत सशांदे (िोरेर्ाव), श्री.रािन साळवी (रािापूर), श्री.स ननल सशांदे 
(वरळी), अॅड.भीमराव धोंड े (आष्ट्टी), श्री.नसीम खान (चाांहदवली), श्रीमती मननषा चौधरी 
(दहहसर), श्री.बाब राव पाचणे (सशरर), श्री.जितेंद्र आव्हाड (म ांब्रा िळवा), श्री.किसन िथोरे 
(म रबाड), श्री.पाांड रांर् बरोरा (शहापूर), श्री.वैभव वपचड (अिोले) :   सन्माननीय सावािननि 
बाांधिाम (सावािननि उपक्रम वर्ळून) मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) मुींबई-पुणे द्रतुगती मागाावरील ्ोलमिून छोट्या वाहनाींना सवलत देण्यासाठी  प्रवत्तीय व 
कायदेर्ीर बाबी  तपासन्यायासाठी  र्ासनान े तत्कालीन अपर मुख्य सधचवाींच्या (सा.बा.) 
अध्यक्तेखाली नेमलेल्या सलमतीने सादर केलेल्या अहवालातील र्ासनाच्या प्रवचारािीन 
असलेल्या लर्फारर्ीींवर र्ासनाने ननणाय घेतला आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर अहवाल िाप्त होऊनही राज्यातील दहा ्ोल नाके तसचे मुींबई 
िवेर्दवारावरील व मुींबई-पुणे द्रतुगती मागाावरील ्ोल नाके बींद करण्याबाबत र्ासनाने अदयाप 
ननणाय घेतला नसल्याच ेमाहे िानेवारी, २०१७ मध्ये ननदर्ानास आले  आहे, हे ही खरे आहे 
काय, 
(३) असल्यास, सदर अहवालाच े तोडक्यात स्वरूप काय आहे  व उक्त अहवालातील  
लर्फारर्ीींवर ननणाय घेण्यासाठी  प्रवलींब लागण्याची  कारणे काय आहेत,  
  
श्री. चांद्रिाांत पाटील (०२-०२-२०१९) : (१) व (२) 
        या अनुर्ींगान ेश्री. सुलमत मजल्लक सलमतीने सादर केलेल्या अहवालातील लर्फारर्ीस 
अनुसरन र्ासनान े दद.०५.०९.२०१८ रोिी उपरोक्त पतकर नाके बींद करता येणार नाही असा 
ननणाय घेतला असून, तसे र्पतपत्र मा.उच्च न्यायालयात सादर करण्यात आले आहे. 
(३) िश्न उद् ावत नाही. 
  

___________ 
  

आमडापूर प्रिल्हपाच्या (जि. यवतमाळ ) िालव्यासाठी सांपाहदत िरण्यात आलेल्हया  
िसमनीचा मोबदला प्रिल्हपग्रस्ताांना देण्याबाबत 

  

(९)  ९३७९८ (१६-०८-२०१७)  श्री.रािेंद्र निरधने (उमरखेड) : सन्माननीय महसूल मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) आमडापूर(जि. यवतमाळ) िकल्पाच्या कालव्यासाठी सींपाददत करण्यात आलेल्या िलमनीचा 
मोबदला अदयापही िकल्पग्रस्ताींना लमळालेला नाही, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, या िकल्पग्रस्ताींना त्वररत मोबदला देण्याबाबत र्ासनान े कोणती कायावाही 
केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास,प्रवलींबाची कारणे काय आहेत ?   
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श्री. चांद्रिाांत पाटील (०४-०२-२०१९) : (१) नाही. 
(२) व (३) आमडापूर लघ ू िकल्प,ता. उमरखेड,जि.यवतमाळ  िकल्पातील कालव्याकरीता 
एकूण १२ अींनतम ननवाड े पारीत झाले असून अींनतम ननवाडयािमाणे २५६ भिूारकाींची ६७.३१ 
हे.आर. िमीन सींपाददत केली असून ननयमानसुार एकूण रक्कम र.२,३६,५८,७४८/- िाप्त झाली 
असून त्यापैकी २२४ भूिारकाींना रक्कम र. १,९५,३६,६४६/-अदा करण्यात आले आहे.  उवाररत 
३२ भूिारकाींचे दस्ताऐवि अिाप्त असल्यामुळे त्याींना मोबदला अदा करता आला नाही.  

___________ 
 

पालघर जिल्ह्यातील सातपाटी र्ावच्या महस ल के्षत्राची स्वतांत्र ७/१२ व  
चत ुःसीमा ननजश्चत िरणेबाबत 

  

(१०)  ९४४६३ (१९-०८-२०१७) श्रीमती मननषा चौधरी (दहहसर) :   सन्माननीय महसूल मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) सातपा्ी (ता.जि.पालघर)  गावाच्या महसलु के्त्राची स्वतींत्र ७/१२ व चतुःसीमा ननजश्चत 
करणेबाबत स्ताननक नागररक व लोकिनतननिीनी माहे िुल,ै २०१७ मध्ये  वा त्या दरम्यान 
मागणी केली आहे, हे खरे आहे काय. 
(२) असल्यास,  याबाबत  र्ासनानेचौकर्ी केली आहे काय, 
(३) असल्यास, चौकर्ीच्या अनुर्ींगाने उक्त गावाच्या महसलु के्त्राची स्वतींत्र ७/१२ व चतुःसीमा 
ननजश्चत करणेबाबत  र्ासनान ेकोणती कायावाही केली वा  करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, प्रवलींबाची  कारणे काय आहेत,  
  
श्री. चांद्रिाांत पाटील (१२-०२-२०१९) : (१), (२), (३) व (४)   सरपींच, ग्रामपींचायत कायाालय, 
सातपा्ी याींनी मौि ेसातपा्ी गावचा स्वतींत्र ७/१२ व चतुःसीमा ननजश्चत करणेबाबत ददनाींक 
०९.५.२०१६   ननवेदन ददलेले आहे. त्यानुसार मौि ेसातपा्ी ्या गाींवाची चतुःसीमा ननजश्चत 
झालेली असून गावाींचा नकार्ा उपअधिक्क, भूलम अलभलेख पालघर याींचेकडून तयार करण्यात 
आला आहे.  महसूल के्त्राची स्वतींत्र गा.न.नीं. ७/१२ तयार करण्याबाबतची कायावाही 
जिल्हाधिकारी, पालघर याींचे स्तरावर सुर आहे.    

___________ 
 

नेवासा (जि.अहमदनर्र) ताल क्यातील िायिवाडी प्रिल्हप टप्पा-१ अांतर्ात  
र्ावठाणात िरावयाच्या नार्री स ववधाांच्या िामाबाबत 

  

(११)  ९८२३९ (२१-१२-२०१७)  श्री.बाळासाहेब म रि टे (नेवासा) : सन्माननीय सावािननि 
बाांधिाम (सावािननि उपक्रम वर्ळून) मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) नेवासा (जि.अहमदनगर) तालुक्यातील िायकवाडी िकल्प ्प्पा-१ अींतगात गावठाणात 
करावयाच्या नागरी सुप्रविाींची काम े हस्ताींतरीत करण्याबाबतच े लेखी ननवेदन स्ताननक 
लोकिनतननिीनी मा. सावािननक बाींिकाम मींत्री याींना माहे सप् े्ंबर, २०१७ मध्ये वा 
त्यादरम्यान ददल्याचे ननदर्ानास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, उक्त ननवेदनाच्या अनुर्ींगाने र्ासनाने कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत 
आहे, 
(३) नसल्यास, प्रवलींबाची कारणे काय आहेत ?   
  
श्री. चांद्रिाांत पाटील (२९-०१-२०१९) :(१)  हे खरे नाही. 
      िश्नािीन गावठाणाचे दठकाणी प्रवप्रवि नागरी सुप्रविा पुरप्रवण्याबाबतच ेलोकिनतननिीींच े
दद.०१/०७/२०१७ रोिीचे ननवेदन िाप्त झाले आहे. 
(२) िश्न उद् ावत नाही. 
(३) िश्न उद् ावत नाही. 
  

___________ 
  

सभरा (ता.माणर्ाव, जि.रायर्ड) प्रिल्हपामध ेसांपाहदत झालेल्हया  
िसमनी शतेिऱ याांना परत िरण्याबाबत 

  

(१२)  १००९९२ (०३-०१-२०१८).   श्री.धैयाशील पाटील (पेण) :   सन्माननीय महसलू मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) लभरा (ता.माणगाींव, जि.रायगड) िकल्पामिे सींपाददत झालेल्या र्ेतकऱ् याींच्या िलमनी 
प्रवनावापर गेली ३५ वर् े पडून असल्याने त्या मुळ मालक असलेल्या र्ेतकऱ् याींना परत 
करण्याबाबत तेतील िकल्पबाधिताींनी मोचाा काढून ददनाींक २६ िुल,ै २०१६ रोिी वा 
त्यासुमारास उपप्रवभागीय अधिकारी, माणगाव याींना ननवेदन ददले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उपरोक्त िकरणी र्ासनाने कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३)  नसल्यास, प्रवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
  
श्री. चांद्रिाांत पाटील (२१-०१-२०१९) : (१) होय, हे खरे आहे.     
(२) लभरा िलप्रवदयुत िकल्पाींतगात उन्नैयी व उभेयी िरणाचा पाया, बुडीत के्त्र, खाणी, 
वीिगहृ, पुच्छ कालवा व रस्त े तसेच रवाळिे व लभरा येतील वसाहतीींकररता एकूण ८ 
गावाींतील ७६८.८१ हे. आर. िमीन सींपाददत करण्यात आली होती. यापैकी सदर िकल्पाच्या 
घ्क भागाींसाठी एकूण ४७७.२० हे. आर. िमीन कायमस्वरूपी वापरात आलेली आहे. तसेच 
नामपाडा लघु पा्बींिारे योिनेसाठी एकूण ३०.०१ हे. आर िमीन कायाकारी अलभयींता, लघु 
पा्बींिारे प्रवभाग, कळवा, ठाणे याींच्याकड ेहस्ताींतररत करण्यात आलेली आहे.  
     यानींतर लर्ल्लक राहणारी एकूण २६१.६० हे. आर. िमीन बाळगींगा िकल्पाच्या पयाायी 
वन िलमनीसाठी देण्याचे िस्ताप्रवत आहे. त्यामुळे अनतररक्त के्त्र लर्ल्लक राहत नसल्यामुळे 
सींपाददत झालेल्या िलमनी मळू र्तेकऱ्याींना परत करण्याचा िश्न उद् ावत नाही. 
(३) िश्न उद् ावत नाही.          
  

___________  
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रायपूर सावांर्ी (देवळी), र् मर्ाव, सातर्ाव (वेणा), किरसमटी (भारिस) (ता.हहांर्णा, 
जि.नार्पूर) या र्ावातील नार्ररिाांना मालिी हक्िाचे पटे्ट देण्याबाबत 

  
 

(१३)  १०५५८६ (२७-०३-२०१८) श्री.अजित पवार (बारामती), श्री.हदलीप वळस-ेपाटील (आांबेर्ाव), 
श्री.ियांत पाटील (इस्लामपूर), श्री.शसशिाांत सशांदे (िोरेर्ाव), श्री.जितेंद्र आव्हाड (म ांब्रा िळवा), 
श्री.भास्िर िाधव (र् हार्र), श्री.रािेश टोप े (घनसावांर्ी), श्री.सांदीप नाईि (ऐरोली), श्री.राह ल 
िर्ताप (श्रीर्ोंदा), श्री.वैभव वपचड (अिोले), श्री.पाांड रांर् बरोरा (शहापूर), श्री.दत्तात्रय भरणे 
(इांदापूर), श्री.स रेश लाड (ििात), श्री.मिरांद िाधव-पाटील (वाई), श्री.हदपि चव्हाण (फलटण), 
श्री.हन मांत डोळस (माळसशरस), श्रीमती हदवपिा चव्हाण (बार्लाण), श्री.राणािर्िीतससांह 
पाटील (उस्मानाबाद), श्री.ियदत्त क्षीरसार्र (बीड), श्रीमती स मन पाटील (तासर्ाव - 
िवठेमहाांिाळ), श्री.प्रदीप नाईि (किनवट) : सन्माननीय महसलू मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
  

 

(१) रायपूर सावींगी (देवळी), गुमगाव, सातगाव (वेणा), ककरलम्ी (भारकस) (ता.दहींगणा, 
जि.नागपूर) या गावातील नागररकाींना महाराषर िमीन महसूल कायदयाींतगात िलमनीच्या 
मालकी हक्काच े पटे्ट लमळण्याबाबतची मागणी येतील ग्रामस्ताींनी तसेच स्ताननक 
लोकिनतननिीींनी  मा.मुख्यमींत्री व जिल्हाधिकारी,  नागपूर याींच्याकड े माहे डडसेबर, २०१७  
मध्ये वा त्या दरम्यान लेखी ननवदेनादवारे  केली आहे, हे खरे आहे काय, 
 
(२) असल्यास, याबाबत र्ासनान ेचौकर्ी केली आहे काय, 
 
(३) असल्यास, ग्रामस्ताींच्या व लोकिनतननिीच्या मागणीनसुार उक्त गावातील नागररकाींना 
मालकी हक्काच ेपटे्ट  देण्याबाबत र्ासनाने कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
 
(४) नसल्यास, प्रवलींबाची  कारणे काय आहेत ?  

 
श्री. चांद्रिाांत पाटील (३०-०१-२०१९) : (१) अर्ा स्वरपाच ेननवेदन नोव्हेंबर २०१७ मध्ये िाप्त 
झाले आहे. 
 

(२) िस्तुत प्रवर्यी उपप्रवभागीय अधिकारी, नागपूर (ग्रामीण),नागपूर याींच े स्तरावर चौकर्ी 
करण्यात येत आहे. 
(३) सावींगी (देवळी) येतील पूरपीडीत आबादी स.क्र १८,२०व २९०/२ मध्ये मागील  २५ 
वर्ाापासून असलेले  अनतक्रमण ननयमानुकूल करण्याबाबत के्त्रीय  पातळीवर  कायावाही  सुर 
आहे. 
      गुमगाव व कोतेवाडा ही गावे पूरिवण के्त्रात येत  असल्यामळेु लोकाींचे भुखींड 
ननयमानुकूल करण्यासींदभाात उधचत कायावाही सींबींधित प्रवभागाचे अलभिाय घेवून के्त्रीय  
पातळीवर करण्यात येत आहे. 
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     सातगाव (वेणा) वडगाव येतील लोकाींचे पनुवासन तुरकमारी  येते करण्यासाठी सन 
१९९६-९७ ला ११६४ भुखींड पाडण्यात  आले होत.े त्यापैकी ९३५ भुखींड  वा्प करण्यात आले 
आहे. उवाररत असलेल्या २२९ भुखींडापैकी ११२ पात्र लोकाींना  भूखींडाचे पटे्ट देण्याबाबत आदेलर्त 
करण्यात आलेले आहे. 
       ककरलम्ी (भारकस)  येतील आबादी स नीं. ६८/३या दठकाणी ४३ लोकाींच े असलेले 
अनतक्रमण ननयमानुकुल करण्याबाबत अिा मागप्रवण्यात आले असून त्यासींदभाात  कायावाही 
करण्यात येत आहे. 
(४) िश्न उदभवत नाही. 
  

___________ 
  

मौि ेसमरे सव्हे क्र.१५ (ि ना १४४) या शासिीय भखूांडावरील  
अनतक्रमणावर िारवाई न िेल्हयाबाबत 

 
  

(१४)  १०८३२० (०७-०४-२०१८).   डॉ.बालािी किणीिर (अांबरनाथ), श्री.अमर िाळे (आवी), 
श्री.स ननल िेदार (सावनेर), श्री.सरदार ताराससांह (म ल ांड), श्री.शरददादा सोनावणे (ि न्नर) :   
सन्माननीय महसूल मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

 

(१) मौि ेलमरे सव्हे क्र.१५ (िुना १४४)  या र्ासकीय  भूखींडावरील अनतक्रमणावर    कारवाई 
करण्याचे आदेर् असतानाही तहलसलदार पींढरीनात भोईर याींनी त्या आदेर्ाचे पालन केले नसनू 
भूमाकफयाींनी न्यायालयीन स्तधगती असल्याचे खो्े कारण देऊन उक्त तहसीलदाराींच्या 
सहकायााने या भूखींडावर अनतक्रमण सर केले असल्याबाबतची तक्रार सवा पुराव्याननर्ी लमरा 
भाईंदर येतील  श्री. सींिय पाींड ेयाींनी   ददनाींक १० िानेवारी, २०१८ रोिी वा त्या समुारास, 
मा.महसलू मींत्री याींचकेड ेकेली आहे,  हे खरे आहे काय, 
 

(२) असल्यास,  तक्रारदारान ेतक्रारीत तहलसलदार पींढरीनात भोईर याींनी र्ासकीय सेवेतील ३० 
वर्ााच्या काळात  केलेल्या गैरिकार व गैरव्यवहाराप्रवरोिात  पुराव्यासह उल्लेख करन त्याींच्या 
बेनामी सींपत्ती व मालमत्तचेी चौकर्ी लाचलुचपत िनतबींिक प्रवभागाकडून तसेच आधताक गुन्हे 
अन्वरे्ण प्रवभागाकडून करण्याबाबतची लेखी मागणीही  केली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
 

(३) असल्यास, याबाबत र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय तसचे महानगरपाललका हद्दीतील 
सव्हे क्र.१५ हया भूखींडावरील अनतक्रमणाप्रवरोिात कारवाई करण्याबाबत  ददलेल्या आदेर्ात 
नमूद करण्यात आलेल्या िमुख बाबी कोणत्या होत्या, 
 

(४) असल्यास, चौकर्ीचे ननषकर्ा काय आहेत व त्यानसुार सींबींधित तहसीलदार व 
भूमाकफयाींप्रवरोिात तसेच कारवाईस प्रवलींब लावणाऱ्या िबाबदार अधिकाऱ्याींप्रवरोिात र्ासनान े
कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, प्रवलींबाची कारणे काय आहेत? 
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श्री. चांद्रिाांत पाटील (१२-०२-२०१९) : (१), (२), (३) व (४) अर्ा आर्याच ेननवेदन र्ासनाकड े
िाप्त झाल्याचे ददसून येत नाही. 
        मात्र, मौि ेलमरे, ता.जि.ठाणे येतील िुना स.नीं. १४४, नवीन स.नीं. १५ के्त्र १-१०.४० 
हे-आर ही लमळकत श्री.यर्वींत केर्व भोईर व इतर एक याींच्या नावे असल्यान,े त्याींनी गौण 
खननि दींडात्मक रक्कम पूणा न भरल्यान े महाराषर िमीन महसूल सींदहता, १९६६ मिील 
तरतूदीनुसार सक्तीने उपाय योिना करन र्ासकीय येणे वसलु व्हावी, या हेतनूे फेरफार 
क्रमाींक २४३७, ददनाींक ०९/०१/२०१७ अन्वये सदर लमळकतीच्या अधिकार अलभलेखात गाव 
नमुना नींबर ७/१२ वर  “महाराषर र्ासन” अर्ी नोंद   करण्यात आलेली आहे.         
(५) िश्न उद् ावत नाही. 
  

___________ 
  

माणर्ाव (जि.ससांध द र्ा) खो-यातील शेति-याांना िसमनीचा ताबा देण्याबाबत 
  

(१५)  १०९९२६ (२७-०३-२०१८)  श्री.वैभव नाईि (ि डाळ) :  सन्माननीय महसलू मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) माणगाव (जि.लसींिुदगुा) खो-यातील  १९४० पासून वदहवा्दार र्ेतक-याींच्या िलमनी 
त्याींच्या ताब्यात असून कब्िा देण्याच्या अ्ीींची पूताता र्ेतक-याींनी पूणा केल्यानींतरही 
वदहवा्दाराींना िलमनी वा्प करताींना वदहवा्ीच्या ददनाींकापासून  १० हप्त्याींमध्ये तकबाकी 
भरण्याचे आदेर् र्ासनाने काढले असून ददनाींक ८ म,े १९८९ रोिी पासून अल्प भूिारक र्ेतक-
याींना सु् ददली, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, िलमनीची ककमत करण्याबाबत कोणतेही आदेर् नसताींना वा्प करताींना 
उपप्रवभागीय महसलू अधिकाऱ्याींनी अन्यायकारक अ्ी घातल्या आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, माणगाींव खोऱ्यातील िकल्पबाधित पुनसावन अधिननयम १९७६ च्या तरतूदी 
१९८१ मध्ये लागू होऊन ३५ वर् ेउल्ूनही सवेक्ण झालेले नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, जिल्हाधिकारी, लसींिुदगुा व उपप्रवभागीय महसूल अधिकारी याींनी घातलेल्या अ्ी 
रद्द करन र्ेतकऱ्याींना िलमनीच े वा्प व्हावे अर्ी मागणी मा.महसूल मींत्री याींच्याकड े माहे 
िानेवारी, २०१८ मध्ये घेतलेल्या बैठकीत ग्रामस्ताींनी केली असून त्यानुर्ींगान ेमा.महसलू मींत्री 
याींनी बैठकीत उपजस्तत असलेल्या िाींत अधिकारी, कुडाळ-मालवन याींना १९८७ च्या सरकारी 
आदेर्ािमाणे तसेच मा.न्यायालयाच्या ननणायािमाणे आकारीपड र्तेकऱ्याींना त्याींच्या वदहवा्ीत 
असलेल्या िलमनी देण्याबाबत िमीन महसलू सींदहता १९६६, कलम १८२ मिील सुिारणेिमाणे 
वदहवा्दार  र्ेतकऱ्याींना िमीनी देण्याबाबतचा ननणाय घेण्यासाठीचा पररपूणा िस्ताव 
र्ासनाकड ेतात्काळ पाठवावा अस ेआदेर् ददले, हे ही खरे आहे काय, 
(५) असल्यास, उक्त िस्ताव र्ासनास िाप्त झाला आहे काय व त्यावरील ननणायात्मक 
कायावाहीचे स्वरप काय आहे वा अदयाप िस्ताव र्ासनास िाप्त झाला नसल्यास, प्रवलींबाची 
कारणे काय आहेत? 
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श्री. चांद्रिाांत पाटील (१२-०२-२०१९) : (१), (२), (३), (४) व (५) माणगाींव खोऱ्यातील 
आकारीपड िलमनीबाबत ददनाींक १६ िानेवारी, २०१८ रोिी मा.मींत्री (महसूल) महोदयाींकड ेबैठक 
आयोजित करण्यात आली होती. सदर बैठकीत या प्रवर्याबाबतच्या सन १९८७, सन १९९१ व 
सन २००९ च े र्ासन ननणाय आणण रर् याधचका क्रमाींक ६४१९/२०११ मिील आदेर्, तसेच 
महाराषर िमीन महसूल सींदहता, १९६६ मिील कलम १८२ मिील सुिारणािमाणे आकारी पड 
िलमनीबाबत िस्तुत िकरणी कायावाही करण्याचे ननदेर् मा.मींत्री (महसलू) महोदयाींनी ददले 
आहेत.  
       तसेच, िस्तुत िकरणी मा.उच्च न्यायालयात श्री.िमोद चींद्रकाींत र्ेंडगे याींनी रर् 
याधचका क्रमाींक ११८८/२०१६ दाखल केली आहे. सदर याधचकेत मा.उच्च न्यायालयाने ददनाींक 
१२/०४/२०१८ रोिीच्या आदेर्ान्वये  उप प्रवभागीय अधिकारी, कुडाळ याींच्याकड ेदाखल अपीले 
त्वरेने ननकाली काढण्यासाठी एक ककीं वा अधिक उप प्रवभागीय अधिकाऱ्याींकड ेप्रवभागून देण्याचे 
ननदेर् प्रवभागीय आयुक्त, कोकण याींना ददले आहेत. त्यानुर्ींगाने उप प्रवभागीय अधिकारी, 
कुडाळ याींच्याकड े दाखल असलेल्या पैकी ४८३ िकरणे उप प्रवभागीय अधिकारी, सावींतवाडी 
याींच्याकड ेवगा करण्यास प्रवभागीय आयुक्त, कोकण याींनी ददनाींक १४/०५/२०१८ रोिी मान्यता 
ददली आहे.     
      उप प्रवभागीय अधिकारी, कुडाळ व  उप प्रवभागीय अधिकारी, सावींतवाडी याींचेकड ेसुर 
असलेली सवा िकरणे ननकाली काढण्यात आली आहेत. 
  

___________ 
  
साांर्वी त ेससांधर्ाव (ता.रेणापूर ,जि.लातूर) या रस्त्याच्या द रस्तीच ेिाम पूणा िरण्याबाबत 

  

(१६)  ११११६० (२७-०३-२०१८) श्री.त्र्यांबिराव सभस े (लातूर ग्रामीण) : सन्माननीय सावािननि 
बाांधिाम (सावािननि उपक्रम वर्ळून) मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) साींगवी ते लसींिगाव (ता.रेणापूर ,जि.लातूर)   या रस्त्याच्या दरुस्तीचे काम सन २००९ 
च्या अतासींकल्पात मींिूर असून  अदयापही अपूणा असल्याच े तसेच लातूर जिल््यात अनेक 
वर्ाापासून मींिूर असलेली इतर रस्त्याींची दरुस्ती  कामेही  अपूणा अवस्तेत वा काही काम े
सुरूच झाली  नसल्याचे ननदर्ानास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२)  असल्यास, सदर रस्त्याींची काम े तातडीन े सुर करण्याबाबत व प्रवलींबाबाबत योग्य ती 
कायावाही करण्याबाबत लातूर ग्रामीण लोकिनतननिीनी व रेणापूर येतील स्ताननक 
लोकिनतननिीनी मा.अिीक्क अलभयींता सावािननक बाींिकाम मींडळ उस्मानाबद व कायाकारी 
अलभयींता साीं.बा.प्रवभाग लातूर व इतर सींबींधिताकड ेकेली आहे, हे ही खरे आहे काय,  
(३) असल्यास,  सदर िकरणी र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय,  
(४) असल्यास,  चौकर्ीनुसार साींगवी त े लसींिगाव या रस्त्याच े व लातूर जिल््यातील इतर 
रस्त्याींची िलींबबत असलेली कामे तातडीन े पूणा करून प्रवलींबास िबाबदार असणाऱ्या 
अधिकाऱ्याींवर कारवाई करण्याबाबत र्ासनान ेकोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, प्रवलींबाची कारणे काय आहेत ?  
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श्री. चांद्रिाांत पाटील (२९-०१-२०१९) : (१) अींर्त खरे आहे. 
     साींगवी त ेलसींिगाव या रस्त्याचे काम काही अींर्ी पूणा करण्यात आले होते.     ततापी, 
त्यापुढील काम  ननिीच्या अनुपलब्ितेमुळे पूणा होऊ र्कले नाही. 
     लातूर जिल््यातील सा.बाीं.प्रवभागाकडील रस्त्याींच्या दरुूस्तीची काही कामे िगतीपतावर 
आहेत. 
(२) हे खरे नाही. 
(३) िश्न उद् ावत नाही. 
(४)  साींगवी त ेलसींिगाव रस्त्याच ेकाम सुरक्षक्त ्प्प्यावर आणून अींनतम करण्यात आले आहे. 
तसेच, लातूर जिल््यातील  सा.बाीं.प्रवभागाकडील रस्त्याींच्या दरुूस्तीची काम े िािान्यक्रम 
ननकर् व ननिीच्या उपलब्ितेनसुार पूणा करण्याच े ननयोिन असून अधिका-याींवर कारवाई 
करण्याचा िश्न उद् ावत नाही. 
(५)  िश्न उद् ावत नाही.  

___________ 
  

साांर्ली जिल्ह्यातील सातबारा उतारा ऑनलाईन नोंदी प्रलांबबत असल्हयाबाबत 
  

(१७)  १११६६९ (०३-०४-२०१८) श्री.अननल बाबर (खानापूर) :  सन्माननीय महसलू मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) र्ासनाने सातबारा उतारा ऑनलाईन करण्याचा ननणाय घेतल्यानुसार सदरचा 
ऑनलाईनसाठी ददनाींक ३१ डडसेंबर, २०१७ रोिीची अींनतम मुदत होती, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, या ऑनलाईनमध्ये अनेक त्रु्ी आढळून येत असनू नवनवीन सॉफ़््वेअरमळेु 
या कामात बऱ्याच अडचणी येत आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, यामुळे साींगली जिल््यातील हिारो नोंदी िलींबबत आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, उक्त िकरणी र्ासन मुदतवाढ देणार आहे काय, 
(५) नसल्यास, प्रवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. चांद्रिाांत पाटील (०४-०२-२०१९) : (१) राज्यातील ३५८ पैकी ३५७ तालुक्याींचा सींगणकीकृत 
गा.न.नीं. ७/१२ चा डे् ा ऑगस््, २०१६ मध्ये ऑनलाईन करण्यात आला आहे. 
(२) सींगणकीकृत गा.न.नीं.७/१२ वर फेरफार आज्ञावली देण्यात आली असनू, सदर 
आज्ञावलीमिील अडचणी दरू करण्यात आल्या आहेत. ऑनलाईन फेर फार नोंदप्रवताना 
कनेजक््व्ही्ी व स््े् डा्ा सें्रमिील सव्हारर्ी ननगडीत अडचणीमुळे काही वेळा कामात 
व्यत्यय ननमााण होतो ही वस्तुजस्तती आहे. 
(३) व (४) साींगली जिल््यात बऱ्याच गा.न. नीं. ऑनलाईन फेरफार नोंदी करण्यात आल्या 
आहेत. ज्या गा.न.नीं. सातबारा उताऱ्याच्या नोंदी िलींबीत आहेत, त्या नोंदी करण्याची कायावाही 
सुरू आहे. 
(५) िश्न उद् ावत नाही. 
  

___________  
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राज्यातील देवस्थानाच्या िसमनीसाठी धोरण ठरववण्याबाबत 
  
 

(१८)  ११२०४५ (२७-०३-२०१८).   श्री.मध िरराव चव्हाण (त ळिापूर) :   सन्माननीय महसूल 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) श्री कल्लेर्वर देवस्तान, कोतळी (ता.लर्रोळ, जि.कोल्हापूर) या देवस्तानच्या मालकीच्या  
ग् क्र.८६५  मिील िलमनीचा    िादहर लललाव लागण पध्दतीने करण्याबाबतच्या  महसूल 
प्रवभागाच्या ददनाींक २० माचा, १९५९ च्या  र्ासन ननणायास अधिक कालाविी झाल्याने 
र्ासनाचे महसलूी उत्पन्न वाढीच्यादृष्ीने सदर ननणाय रद्द करन िस्ताव फेरसादर करण्याच े 
आदेर् मा.मुख्यमींत्री याींनी महसलू प्रवभागास  ददनाींक ०२ एप्रिल, २०१६ रोिी  ददले आहे, हे 
खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, त्यानुर्ींगाने राज्यातील देवस्तानाच्या िलमनी सींदभाात र्ासनाची भूलमका 
ठरप्रवण्यासाठी ििान सधचव, महसूल प्रवभाग याींच्या अध्यक्तेखाली ददनाींक २३ माचा, २०१६ 
रोिी अ्यास सलमती गठीत करण्यात आली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त सलमतीच्या आतापयांत ककती बैठका झाल्या  तसेच सदर प्रवर्यावर 
सलमतीन ेकोणता ननणाय घेतला आहे, 
(४) नसल्यास, प्रवलींबाची कारणे  तसेच किीपयांत ननणाय  होणे अपेक्षक्त आहे ?  

 
श्री. चांद्रिाांत पाटील (१२-०२-२०१९) : (१) व (२) होय. 
(३) व (४) आिलमतीपयांत सदर सलमतीच्या चार बैठका आयोजित करण्यात आल्या. “महसलू 
पररर्देत” ही या प्रवर्याबाबत प्रवचारप्रवननमय करण्यात आला आहे. दरम्यानच्या कालाविीत, 
प्रविी व न्याय प्रवभागाकडून ‘देवस्तान व्यवस्तापन सलमती, पजश्चम महाराषर, कोल्हापूर’ या 
सलमतीसाठी स्वतींत्र कायदा तयार करण्याकरीता दद.२५.७.२०१७ रोिीच्या र्ासन ननणायान्वये 
सलमती गठीत करण्यात आली. त्यामुळे सदर सलमतीचा अहवाल आल्यानींतर ‘देवस्तान 
व्यवस्तापन सलमती, पजश्चम महाराषर, कोल्हापूर’ या सलमतीसाठी िो काही कायदा करण्यात 
येईल त्या कायदयाचा परामर्ा घेऊन राज्यातील देवस्तान िलमनीींच्या सींदभाात र्ासनाची 
भूलमका ठरप्रवण्याकरीता र्ासनास लर्फारर्ी करण्याकरीता गठीत करण्यात आलेल्या 
सलमतीच्या बठैका घेऊन त्यानींतर यासींबींिी आवश्यक ती कायावाही करण्यात येईल, अर्ी 
भूलमका उक्त नमूद बैठकीमध्ये घेण्यात आली.  
 ‘देवस्तान व्यवस्तापन सलमती, पजश्चम महाराषर, कोल्हापूर’ या सलमतीसाठी स्वतींत्र कायदा 
तयार करण्यासाठी ननयुक्त सलमतीच्या अहवालािारे या सलमतीकररता स्वतींत्र कायदा 
प्रविीमींडळाकडून सींमत होऊन अींमलात आला आहे. त्या कायदयातील काही तरतुदीींचा परामर्ा 
घेऊन, र्ासन ननणाय ददनाींक २३ माचा, २०१६ अन्वये  गठीत अ्यास सलमतीचा अहवाल 
लवकरच र्ासनास सादर करण्याच ेसींकजल्पत आहे.  
  

___________ 
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प णे जिल्ह्यातील महसलू ववभार्ातील ररक्त पदे भरण्याबाबत 
  

(१९)  ११२१३१ (२७-०३-२०१८)  श्री.सांग्राम थोपटे (भोर), श्री.राहूल ि ल (दौंड), श्री.ियि मार 
र्ोरे (माण), श्री.बाब राव पाचणे (सशरर) :   सन्माननीय महसूल मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
  

(१) पुणे जिल््यातील  िर्ासनाच्या प्रवप्रवि र्ाखाींमिील नायब तहलसलदाराींची  २९ पदे तर 
कारकून, अव्वल कारकून, तलाठी याींची २२८ पदे ररक्त  असल्याचे माहे िानेवारी, २०१८ मध्ये 
वा त्या दरम्यान ननदर्ानास आले,  हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, याबाबत चौकर्ी करून पुणे जिल््यातील महसलू प्रवभागातील ररक्त पदे 
भरण्याबाबत र्ासनान े कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, प्रवलींबाची कारणे काय आहेत, 
  
श्री. चांद्रिाांत पाटील (१२-०२-२०१९) : (१) जिल्हाधिकारी, पुणे अींतगात नायब तहलसलदार 
सींवगाात एकुण ९६ पदे मींिूर आहेत. त्यापैकी सदयजस्ततीत ७८ पदे भरलेली असून असून १८ 
पदे ररक्त आहेत. 
       जिल्हाधिकारी, पुणे अींतगात महसूल आस्तापनेवर सदयजस्ततीत तलाठी सींवगाातील ८० 
व मींडळ अधिकारी सींवगाातील ९ अर्ी एकूण ८९ पदे ररक्त आहेत तर ललपीक- ी्ंकलेखक व 
अव्वल कारकून सींवगााची पदे ररक्त नाहीत. 
(२) राज्यातील प्रवप्रवि महसूल प्रवभागातील नायब तहलसलदार सींवगााच्या सरळसेवा को्यातील 
ररक्त पदाींच्या अनुर्ींगाने एकबत्रत मागणीपत्र महाराषर लोकसेवा आयोगास सादर करण्यात 
आले आहे. तसेच नायब तहलसलदार सींवगाात पदोन्नती कोट्यातील ररक्त पदे पदोन्नतीने 
भरण्याची कायावाही करण्यात येत आहे. तसेच मींडळ अधिकारी सींवगााची बबींदनूामावली 
अदयावत झाल्यानींतर तलाठी सींवगाातून मींडळ अधिकारी सींवगाात पदोन्नती देण्याची कायावाही 
करण्यात येणार आहे. 
         तलाठी सींवगाातील सवा पदे भरण्यास प्रवत्त प्रवभागाची मान्यता िाप्त झाली असून 
त्यानुसार भरती िक्रीया राबप्रवण्याच्या अनुर्ींगाने कायावाही करण्यात येत आहे.              
(३) िश्न उदभवत नाही.  

___________ 
 

पाथरर्ाव व िामशेत येथील म ांबई-प णे ि न्या महामार्ाावर इांद्रायणी  
नदीवरील प लाची द रवस्था झाल्हयाबाबत 

  

(२०) ११३७६२ (०४-०४-२०१८) श्री.योरे्श हटळेिर (हडपसर), श्री.सभमराव तापिीर 
(खडिवासला) : सन्माननीय सावािननि बाांधिाम (सावािननि उपक्रम वर्ळून) मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) पातरगाव व कामर्ते येतील मुींबई-पुणे िुन्या महामागाावर इींद्रायणी नदीवरील पुल १२१ 
वर्ा िुना असून या पलुाची  दरुवस्ता झाल्याच े ददनाींक २ िानेवारी,  २०१८ रोिी वा 
त्यासुमारास ननदर्ानास आले, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, पातरगावच्या हद्दीतील णखींड, तािे प्रपींपळोली गावाकड े िाणारा ङ्गा्ा, तीव‘ 
वळण असल्यान े वेगात येणाऱ्या  अनेक वाहनचालकाींना अींदाि न आल्यान े वाहन े पुलाच्या 
अलीकडील बािूस खड डयात पडून अपघात होत आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, याबाबत र्ासन स्तरावर काय कयावाही करण्यात आली वा करण्यात येत आहे 
(४) नसल्यास, प्रवलींबाची कारणे काय आहेत?  
  
श्री. चांद्रिाांत पाटील (०२-०२-२०१९) : (१) पातरगाींव व कामर्ते येतील मुींबई पुणे राषरीय 
महामागा क्र.४ या महामागाावरील इींद्रायणी नदीवर दोन पूल असून त्यापैकी मुींबई  माधगाकेवरील 
पूल १२१ वर्े िूना (सन १८९६) आहे. परींत ुसदय:जस्ततीत पूल वाहतुकीस योग्य आहे. 
(२) व (३) सदर अपघात िामुख्याने मानवी चकुाींमळेु होत आहेत. याबाबत तीव्र वळणाींच्या 
दठकाणी मे्लबीम कॅ्रर् बॅरीअसा बसप्रवण्यात आले आहेत. वेगमयाादा दर्ाप्रवणारे बोडा 
बसप्रवण्यात  आले आहेत. ब्लीींकसा बसप्रवण्यात आले आहेत. रस्त्यावर वेग ननयींत्रणासाठी 
रींबलीींग स्रीप्स पटे्ट लावण्यात आले आहेत. 
(४) िश्न उद् ावत नाही.  

___________ 
  
मौिे. माि णसार (ता. जि. पालघर) येथील ७.५ एिर िमीन अवधैररत्या हडप िेल्हयाबाबत 

 
  

(२१)  ११७१७४ (२०-०७-२०१८) श्री.स ननल प्रभ ू (हदांडोशी) : सन्माननीय महसलू मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

 

(१) मौिे. माकुणसार (ता. जि. पालघर)  येतील  गत ७० वर्ाापासून  सावािननक 
ियोिनासाठी ग्रामस्ताींतफे वापरण्यात येत असलेली सव्हे क्र. १८० मिील ७.५ एकर िमीन 
सुननल दबुे याींनी   तलाठी व सींबींधित तहलसलदार याींचेसोबत   सींगनमत करन   पीक-
पाहणी अहवालात बकेायदा नावाची नोंद केली असून  १० वर्ाापासून  कसत असल्याची खो्ी 
मादहती नमूद  करून  हडप केल्याचे ननदर्ानास आले, हे खरे आहे काय,  
 

(२) असल्यास, उक्त गावातील   ग्रामपींचयातीन े सावािननक वापराच्या िमीनीवर अनतक्रमण 
केल्यािकरणी, ददनाींक  २७ िानवेारी, २०१८ रोिी  कायावाही करणेबाबत  सवा समींतीने ठराव 
मींिूर करन  उप प्रवभागीय अधिकारी याींना सादर केला आहे , हे ही खरे आहे काय,   
(३) असल्यास, सदरहू िकरणाची र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, 
(४) असल्यास, चौकर्ीचे ननषकर्ा काय आहे व  त्यानुसार या िलमनीवरील अनतक्रमण 
ननषकालसत करन िमीनीचा ताबा माकुणसार ग्रामपींचायतीला देण्याबाबत तसेच िमीन 
बळकावनाऱ्या सींबींधिता प्रवरध्द  कारवाई करण्याबाबत र्ासनान े कोणती कायावाही केली वा 
करण्यात येत आहे,  
(५) नसल्यास, प्रवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. चांद्रिाांत पाटील (१२-०२-२०१९) : (१), (२), (३), (४) व (५) मौिे माकुणसार (ता.जि. 
पालघर)  स.नीं.१८० के्त्र ३-११.६ हे.आर ही िमीन श्री.गींगािर गिानन दाींडकेर व श्री.प्रवश्वनात 
गिानन दाींडकेर याींच ेखािगी मालकीची आहे. सदर िलमनी पकैी काही के्त्रावर प्रपकपाहणी 
सदरी श्री. सुननल गोकुणा दबु े याींचे नाव े दाखल करणेबाबत उपलेखापाल, तहलसल कायाालय, 
पालघर याींनी दद. २१.११.२०१७ चे आदेर् पाररत केले होते. सदर आदेर् पाररत करताना 
महाराषर िमीन महसूल  अधिकार अलभलेख आणण नोंद व्या (तयार करणे व सुजस्ततीत 
ठेवणे) ननयम, १९७१ चे ननयम ३० व ३१ नसुार तसेच र्ासन पररपत्रक ददनाींक १५.३.२००२ 
नुसार कायावाही झाली नसल्याच ेस्पष् होत नसल्याने उपलेखापाल, तहलसल कायाालय, पालघर 
याींचे ददनाींक २१.११.२०१७ चे आदेर् उपप्रवभागीय अधिकारी, पालघर याींनी दद. १५.११.२०१८ 
च्या आदेर्ान्वये रद्द केले आहे. तसेच तहलसलदार, पालघर याींनी उपलेखापाल, तहलसल 
कायाालय, पालघर व तत्काललन तलाठी याींना कारणे दाखवा नो्ीस देऊन कारवाई िस्ताप्रवत 
करण्यात यावी अस ेकळप्रवले आहे.    
      मौि ेमाकुणसार (ता.जि. पालघर) सव्हे नीं. १८० के्त्र ३-११.६ हे. आर ही िमीन श्री. 
गींगािर गिानन दाींडकेर व श्री. प्रवश्वनात गिानन दाींडकेर याींच ेमालकी हक्काची आहे. सदर 
िागेबाबत अधिकार अलभलेखामध्ये ग्रामपींचायत, माकूणसार याींना कोणत्याही िकारे हक्क 
िस्ताप्रवत झाल्याचे ददसून येत नाही. त्यामळेु सदर िागेचा ताबा ग्रामपींचायत, माकुणसार 
याींना देण्याचा िश्न उद् ावत नाही.   
 

___________ 
  

राज्यातील टोलनाक्याांवरील वाहतिू िोंडी सोडववण्यासाठी उपाययोिना िरण्याबाबत 
  

(२२)  ११७७८१ (२०-०७-२०१८) श्री.सांिय पोतनीस (िसलना), श्री.प्रिाश फातपेिर (चेंबूर), 
श्री.ियप्रिाश म ांदडा (बसमत), श्री.सांदीपानराव भ मरे (पैठण), श्री.स ननल राऊत (ववक्रोळी), 
श्री.किशोर पाटील (पाचोरा), श्री.अननल बाबर (खानापूर), श्री.प्रिाश स वे (मार्ाठाणे), 
श्री.त िाराम िात े(अण शक्ती नर्र) :  सन्माननीय सावािननि बाांधिाम (सावािननि उपक्रम 
वर्ळून) मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील ्ोलनाक्याींवरील वाहतूक कोंडी सोडप्रवण्यासाठी तसेच प्रपवळ्या पट्टीबाहेरील 
वाहनाींना ्ोल आकारू नये याबाबत ननणाय घेण्यासाठी महाराषर राज्य रस्ते प्रवकास 
महामींडळान ेमाहे एप्रिल, २०१८ मध्ये एक तज्ज्ञाींची सलमतीची स्तापना केली आहे, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्यास, सदरहू सलमतीन ेआपला अहवाल सादर केला आहे काय, 
(३) असल्यास,  उक्त  सलमतीच्या लर्फारर्ीींचे स्वरप काय आहे व त्यानुर्ींगाने पुढे कोणता 
ननणाय घेतला वा घेण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, प्रवलींबाची कारणे काय व ककती कालाविीत सलमतीचा अहवाल िाप्त होण े
अपेक्षक्त आहे?  
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श्री. चांद्रिाांत पाटील (०२-०२-२०१९) : (१)  होय, हे खरे आहे. 
(२)  सलमतीने अहवाल सादर केलेला नाही. 
(३) व (४) िश्न उद् ावत नाही.  

___________ 
  

वाडा (जि. पालघर) ताल क्यातील अनधधिृत दर्ड्खाणी व स्टोन क्रशर बांद िरण्याबाबत 
  
 

(२३)  ११८०८१ (२८-०७-२०१८).   श्री.रपेश म् हात्र े (सभवांडी पूवा) :  ताराांकित प्रश्न क्रमाांि 
८५९८९ ला हदनाांि ३ ऑर्स्ट, २०१७ रोिी हदलेल्हया उत्तराच्या सांदभाात:    सन्माननीय 
महसूल मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) वाडा (जि. पालघर)  तालुक्यातील सक्म िाधिकरणाची  परवानगी नसलेल्या दगडखाण व 
स््ोन क्रर्र त्वररत बींद करन त्याींच्यावर दींडात्मक  कारवाई करण्याबाबतचे लेखी ननवेदन  
जिल्हाधिकारी , पालघर याींच्याकड े ददनाींक २ एप्रिल, २०१८ रोिी वा त्या  सुमारास  ददले 
आहे,  हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, या ननवेदनानसुार र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, 
(३) असल्यास,  चौकर्ीनुसार व उक्त ननवेदनानुसार वाडा तालुक्यातील अनधिकृत दगडखाणी  
व स््ोन क्रर्रवर र्ासनाने कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(४)  नसल्यास, प्रवलींबाची कारणे काय आहेत? 
  
श्री. चांद्रिाांत पाटील (२८-०१-२०१९) : (१) अर्ी बाब ननदर्ानास आली आहे. 
(२) व (३) मौि ेवाडा येतील स.नीं.२४६/६ अ या िमीनीवरील  दगडखाण असून, के्त्र ०.२०-० 
हे.आर िागेत क्रर्र मर्ीनसाठी तहलसलदार, वाडा याींनी दद.१६/३/२०१८ रोिी तात्पुरती 
बबनर्ेती परवानगी ददलेली आहे. सदर परवानगी देताना नगरपींचायत वाडा याींचा ना हरकत 
दाखला, िदरु्ण ननयींत्रक मींडळ, वन प्रवभाग, महाराषर राज्य प्रवि प्रवतरण कीं . तसेच 
मा.राज्यस्तरीय पयाावरण सलमतीची परवानगी घेतलेली आहे. 
(४) िश्न उद् ावत नाही. 
  

___________ 
  

राज्यातील महामार्ाावर होणा-या अपघातात अपघातग्रस्ताांना तातडीने वैद्यिीय मदत 
समळण्यािररता फोन स ववधेचे (एसओएस) यांत्र बसववल्हयाबाबत 

  

(२४)  ११८२७८ (२०-०७-२०१८)  श्री.योरे्श (बापू) घोलप (देवळाली) : सन्माननीय सावािननि 
बाांधिाम (सावािननि उपक्रम) मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील महामागाावर होणा-या अपघातात अपघातग्रस्ताींना तातडीन े वैदयककय अतवा 
इतर मदत लमळण्याकररता राषरीय महामागा िाधिकरणाच्या वतीने दठकदठकाणी आपत्काललन 
फोन सुप्रविेचे यींत्र (एसओएस) बसप्रवले आहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, या यींत्रणेचा  वापर कर्ािकारे करावा याबाबत िनिागतृी केली नसल्यान ेव 
त्याींच्या  देखभाल करण्याकररता  कुणीही नसल्याने ही यींत्रणा ननरपयोगी झाली  असल्याचे 
माहे म,े २०१८ मध्ये वा त्यादरम्यान  ननदर्ानास आले, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सदरील यींत्रणा सुयोग्यपणे सुर राहण्याकररता उपाययोिना करण्याबाबत 
र्ासनान े कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, प्रवलींबाची कारणे काय आहेत? 
  
श्री. एिनाथ सशांदे (०१-०२-२०१९) : (१) होय, काही दठकाणी बसप्रवण्यात आले आहे. 
(२) हे खरे नाही. बसप्रवण्यात आलेल्या दठकाणाींपैकी बहुताींर्ी दठकाणची यींत्रणा सुजस्ततीत 
आहे. लर्वाय या  महामागाावरील वापरकते याींना त्याींच्या तक्रारी िाधिकरणास कळप्रवण्यात 
याव्यात याकररता भारतीय राषरीय रािमागा िाधिकरणाने आता ्ोल री हेल्पलाईन नीं.१०३३ 
आणण सुखद यात्रा ॲप सुर केले आहे. 
(३) सदर यींत्रणा सुयोग्यपणे सुर राहण्यासाठी स्वतींत्र अलभयींता याींचेकडून ननयलमत तपासणी 
केली िात.े 
(४) िश्न उद् ावत नाही. 
  

___________ 
  
राज्यातील ब्लॅि स्पॉट म्हणिे अपघातप्रवण के्षत्रात ५०० नव्या हठिाणाांची भर पडल्हयाबाबत 

  

(२५) १२००७७ (२०-०७-२०१८) श्री.चांद्रदीप नरिे (िरवीर), श्री.सत्यिीत पाटील-सरडिर 
(शाहूवाडी) : सन्माननीय सावािननि बाांधिाम (सावािननि उपक्रम वर्ळून) मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील अपघातिवण के्त्रात (ब्लॅक स्पॉ्)  ५०० नव्या दठकाणाींची भर पडली असल्याच े
माहे एप्रिल, २०१८ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदर्ानास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, कोणत्या जिल्हयात ही अपघातिवण के्त्र ेिास्त िमाणात  आहेत,  
(३) असल्यास, अपघातिवण के्त्रावरील अपघात रोखण्याकरीता र्ासनाने कोणत्या प्रवर्ेर् 
उपाययोिना केल्या वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, प्रवलींबाची कारणे काय आहेत. 
  
श्री. चांद्रिाांत पाटील (१३-०२-२०१९) :  (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) नालर्क ग्रालमण जिल्हयात अपघातिवण के्त्र ेिास्त आहेत. 
(३) १) अपघात स्तळ सुिारणेच्या कामाींना मींिूरीच े अधिकार मुख्य अलभयींता, अिीक्क 
अलभयींता व कायाकारी अलभयींता याींना दद.०९.०१.२०१९ च्या पररत्रकानुसार देण्यात आले आहेत. 
२) रस्ते देखभाल दरुस्ती अींतगात लमळणाऱ्या ननिी मिील ५% ननिी रस्त े सुरक्ा ननिी 
म्हणून राखून ठेवला आहे व त्यातून Black Spot सुिारणेची कामे िातम्याने घेण्याच ेननदेर् 
मखु्य अलभयींता याींना र्ासनातफे देण्यात आले आहेत. 
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३) राज्यातील अपघात िवण रस्त्याींचा सुरक्ा ऑडड् ्प्या्प्यान ेकरण्याच ेमुख्य अलभयींता 
याींना ननदेर् ददलेले आहेत. 
४) रस्ते सुरक्ा प्रवर्यक सवा अलभयींताना िलर्क्ण देण्याचा कालबध्द कायाक्रम ठरप्रवण्यात 
आला आहे व सवा प्रवभागाींतगात रस्ते सुरक्ा िलर्क्ण आयोजित करण्यात आले आहे. 
५) ित्येक पोललस स््ेर्नच्या हद्दीत Black Spot सुिारणा तसचे होणाऱ्या सवा अपघाताची 
सलमक्ा व दरुस्ती कामावर देखरेख करण्यासाठी सलमती स्तापन करण्यात आली आहे.     
(४) िश्न उद् ावत नाही.  

___________ 
 

वाठार तफे वडर्ाव येथील भूसम असभलेख िायाालयात िायमस्वरूपी  
अधधिारी ननय क्त िरण्याबाबत 

 

(२६)  १२११८३ (२०-०७-२०१८)  डॉ.स जित समणचेिर (हातिणांर्ले) : सन्माननीय महसूल मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) वाठार तफे वडगाव  (ता.हातकणींगले, जि.कोल्हापूर)  येतील भूलम अलभलेख कायाालयात 
अधिकारी नसून या कायाालयाचा अनतररक्त कायाभार पेठवडगाव येतील अधिका-याींकड े
सोपवण्यात आल्याने कामकािास प्रवलींब होऊन  नागररकाींची   गैरसोय होत असल्याचे  माहे 
एप्रिल,२०१८ मध्ये वा त्या दरम्यान ननदर्ानास आले आहे,  हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, याबाबत र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय तसेच  उक्त कायाालयात 
कायमस्वरूपी अधिकारी ननयुक्त न करण्याची कारणे काय आहेत, 
(३) असल्यास, चौकर्ीनुसार वाठार तफे वडगाव येतील  भूलम अलभलेख कायाालयात 
कायमस्वरूपी अधिकारी ननयुक्त करण्याबाबत र्ासनान ेकोणती कायावाही केली वा करण्यात 
येत आहे, 
(४) नसल्यास, प्रवलींबाची  कारणे काय आहेत, ?  
  
श्री. चांद्रिाांत पाटील (२४-०१-२०१९) : (१), (२)  व (३)  परररक्ण भूमापक वाठार तफे वडगाव 
हे कायाालय उप अधिक्क भूलम अलभलेख, हातकणींगले या  कायाालयाच ेअधिनस्त येत असून 
सदरचे पद हे उप सींचालक भूलम अलभलेख, पुणे िदेर् पुणे याींचकेडील दद. २९/०३/२०१८ च्या 
आदेर्ान े भरण्यात आलेले आहे. सबब नागररकाींची गैरसोय होण्याचा िश्न उद् ावत नाही. 
(४) िश्न उद् ावत  नाही.  

___________ 
  

उप असभयांता, भूसम असभलेख, सभवांडी याांच् या मालमत्तेची चौिशी िरण् याबाबत 
  

(२७)  १२१२५४ (२०-०७-२०१८)  श्री.महेश चौघ ले (सभवांडी पजश्चम) : सन्माननीय महसूल मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) उप अलभयींता, भूलम अलभलेख, लभवींडी (ता.लभवींडी,जि.ठाणे) याींच् या मालमत्तेची  चौकर्ी 
करण् याबाबतच े ननवेदन मा. जिल् हाधिकारी, ठाणे याींना ददनाींक २ म,े २०१८ रोिी स् ताननक 
लोकिनतननिी (लभवींडी) याींनी ददले आहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, सदर ननवेदनाच्या अनुर्ींगान ेर्ासनाने कोणती कायावाही केली वा करण् यात येत 
आहे, 
(३) नसल् यास, प्रवलींबाची कारणे काय आहेत ?   
 

श्री. चांद्रिाांत पाटील (१५-०२-२०१९) : (१) प्रविानसभा सदस्य ( लभवींडी पजश्चम ) याींनी उप 
अधिक्क भूलम अलभलेख, लभवींडी कायाालयाकडून श्रीमती ननमाला अिुान काठवले याींचे खरेदीने 
लमळकत पबत्रकेवर नाींव दाखल करण्याच्या िकरणासींबींिी सखोल चौकर्ी करण्याबाबत 
दद.१०.०४.२०१८ रोिीच े ननवेदन जिल्हाधिकारी, ठाणे याींच्याकड े ददले आहे. ( सदर ननवेदन 
दद.०२.०५.२०१८ रोिी जिल्हाधिकारी कायाालयात िाप्त झाले आहे. ) त्यामध्ये मालमत्तेची 
चौकर्ी करण्याबाबत मागणी केलेली नाही. 
(२) जिल्हाधिकारी कायाालय, ठाणे याींचेकडील ददनाींक १६.०५.२०१८ च्या पत्रास अनुसरन जिल्हा 
अधिक्क भूलम अलभलेख, ठाणे याींनी त्याींच्या ददनाींक १८.०६.२०१८ रोिीच े पत्रान्वये 
जिल्हाधिकारी ठाणे याींना अहवाल सादर केला आहे. सदर अहवालानुसार वारसान ेलमळकतीवर 
नाव दाखल करण्याचे कायावाहीबाबत अिादार श्रीमती ननमाला काठवले याींना उप अधिक्क भूलम 
अलभलेख, लभवींडी याींनी त्याींच्या दद. १२.०३.२०१८ च्या पत्रादवारे ननकाली उत्तर ददले असून या 
िकरणी जिल्हा अधिक्क भूलम अलभलेख, ठाणे याींच्याकड ेितम अपील करणेबाबत कळप्रवले 
आहे. परींत ुत्याींनी अदयापपयांत अपील दाखल न केल्यान ेअपीलाबाबत कायावाही करणे र्क्य 
झाले नाही.                 
(३) िश्न उद् ावत नाही.  

___________ 
  

सशरर (जि.प णे) ताल क्यात अवधै र्ौण खननि उत्खनन प्रिरणी सांघटीत र् न्हेर्ारी 
िायदयान्वये िारवाई िरण्याबाबत 

  

(२८)  १२१५०६ (२०-०७-२०१८) श्री.सांिय साविारे (भ सावळ) :   सन्माननीय महसूल मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) तहलसलदार लर्रर (जि.पुणे)  याींनी माहे िून,२०१७ ते माचा, २०१८ या काळात अवैि गौण 
खननिाींच्या  १२५ वाहनाींवर दींडात्मक कारवाई करन ११८ वाहन मालकाींकडून ९५ लाख ११ 
हिार ५६० रपये दींड वसूल केल्याचे ददनाींक २९ म,े  २०१८ रोिी वा त्यासुमारास ननदर्ानास 
आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उवाररत सात वाहन मालकाींसह गौण खननि उत्खननाच्या  ३१ िकरणामध्ये 
१६ को्ी ८० लाख ९३ हिार ४८५ इतक्या रक्कमेचा सहा मदहन्यात बोिा चढप्रवला,  हे ही 
खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, या िकरणी चौकर्ी करण्यात आली आहे काय, 
(४) असल्यास, चौकर्ीच्या अनरु्ींगाने दोर्ी आढळणा-या व्यजक्तींप्रवरोिात सींघ्ीत गुन्हेगारी 
कायदयान्वये  कारवाई करण्याबाबत र्ासनान े कोणती कायावाही केली वा करण्यात येणार  
आहे, 
(५) नसल्यास, प्रवलींबाची कारणे काय आहेत?   
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श्री. चांद्रिाांत पाटील (२२-०२-२०१९) : (१), (२), (३), (४) व (५) तहसीलदार, लर्रर याींचेकडून 
माहे िून,२०१७ ते माचा,२०१८ या कालाविीत गौण खननिाच ेअविै वाहतकू करणाऱ्या ११५ 
वाहनाींवर दींडात्मक कारवाई करन त्यापकैी १०८ वाहनिारकाींकडून रपये ७६,६०,६३५/- एवढी 
दींडात्मक रक्कम वसूल करण्यात आली आहे. तसेच उवाररत ७ वाहनिारकाींना रपये 
३६,३६,२८५/- इतक्या दींडात्मक रक्कमेच्या नो्ीसा बिाप्रवण्यात आल्या असून, प्रवदहत 
कालाविीत दींडात्मक रक्कम र्ासनिमा न केल्याने सक्तीची वसूली म्हणून त्याींच्या 
मालमत्तेवर बोिा दाखल करण्याची कायावाही सुर आहे. 
      सींघ्ीत गुन्हेगारी कायदयान्वये कारवाई करताींना सींबींधित व्यक्तीवर एकापेक्ा अधिक 
गुन्हे दाखल असणे आवश्यक आहे. तसेच सींबींधित गुन्हा करताना दोन ककीं वा अधिक 
व्यक्तीींचा सहभाग असण ेआवश्यक आहे. तताप्रप, उपरोक्त िकरणाींमध्ये अर्ी बाब आढळून 
आली नसल्याने सींघ्ीत गुन्हेगारी कायदयान्वये कारवाई करण्यात आली नाही. 
  

___________ 
  

बीड-सोलापूर महामार्ााच्या िामादरम्यान वविोरा फाटा येथ ेभ यारी मार्ा िाढण्याबाबत 
  

(२९)  १२२२५८ (२०-०७-२०१८)  श्री.राह ल मोटे (पराांडा) :   सन्माननीय सावािननि बाांधिाम 
(सावािननि उपक्रम) मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) बीड-सोलापूर महामागाावरील रस्ता रीं दीकरणाच्या सुर असलेल्या कामासोबत वार्ी 
तालुक्यातील प्रविोरा फा्ा येते भुयारी मागा काढून लोकाींची होणारी गैरसोय दरु 
करण्याबाबतची  मागणी  प्रविोरा बनगरवाडी, सयरकुीं डी, घा्प्रपींपरी, ददहफळ व र्ेलगाींव या 
गावातील ग्रामस्ताींनी तहलसलदार, जिल्हाधिकारी, उस्मानाबाद व इतर सवा सींबींधिताींकड े 
ननवेदनादवारे केली आहे,  हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, या मागणीची पूताता न झाल्यास  तीव्र आींदोलन करण्याचा इर्ारा ग्रामस्ताींनी 
ददला आहे,हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, याबाबत र्ासनान ेचौकर्ी केली आहे काय, 
(४) असल्यास, चौकर्ीनुसार  प्रविोरा फा्ा येते भुयारी मागा काढण्याबाबत र्ासनान ेकोणती 
कायावाही केली वा करण्यात येत आहे,  
(५) नसल्यास, प्रवलींबाची कारणे काय आहेत? 
  
श्री. एिनाथ सशांदे (१२-०२-२०१९) : (१) व (२) होय, हे खरे आहे. 
बीड-सोलापूर महामागाावर (सोलापरू-िुळे नप्रवन राषरीय महामागा क्र.५२ चा भाग आहे)  कें द्र 
र्ासनाच्या भारतीय राषरीय रािमागा िाधिकरणामाफा त सुर असलेल्या रस्ता रीं दीकरणाच्या 
कामासोबत वार्ी तालुक्यातील प्रविोरा फा्ा येते भुयारी मागा काढण्याची मागणी येतील 
ग्रामस्ताींनी  केली होती. तसचे या मागणीची पतूाता न झाल्यास तीव्र आींदोलन करण्याचा 
इर्ारा ग्रामस्ताींनी ददला होता, असे िकल्प सींचालक, भारतीय राषरीय रािमागा 
िाधिकरण,औरींगाबाद याींनी कळप्रवले आहे. 
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(३) व (४) त्यानुसार सोलापुर-िुळे नप्रवन रा.म.५२ मध्ये सा.क्र. १२७/७२० वरील प्रविोरा फा्ा 
येते एक ३ x ३ मी.च्या बॉक्स कलव ा्चे काम पूणा करण्यात आले असून त्यावरन चारपदरी 
वाहतूक सुर आहे. त्यामळेु ग्रामस्ताींची मागणी पूणात्वास आली असल्याचे िकल्प 
सींचालक,भारतीय राषरीय रािमागा िाधिकरण,औरींगाबाद याींनी कळप्रवले आहे. 
(५) िश्न उद् ावत नाही.  

___________ 
 

पेठ (जि. नासशि) येथील ग्रासमण रग्णालयात ननिृष्ट्ट दिााच्या  
पाण्याच्या टाक्या बसववल्हयाबाबत 

 

(३०) १२२५१९ (२५-०७-२०१८) श्रीमती सीमाताई हहरे (नासशि पजश्चम): सन्माननीय सावािननि 
बाांधिाम (सावािननि उपक्रम वर्ळून) मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) पेठ  (जि. नालर्क) हा आददवासी बहुल तालुका असल्यान े येतील िनतेला आरोग्याच्या 
चाींगल्या सुप्रविा उपलब्ि व्हाव्यात यासाठी ग्रालमण रग्णालयाची इमारत बाींिण्यात आली, हे 
खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, पेठ येतील र्ासकीय ग्रालमण रग्णालयाच्या इमारतीचे बाींिकाम 
अींदािपत्रकानुसार काम न करणे, ननकृषठ दिााचा वाळूचा वापर करणे, इमारतीच े बाींिकाम 
तसेच  रॅम्प सुप्रविा अपूणा असणे, इमारतीवर ठेवलेल्या पाण्याच्या ्ाक्या अल्पाविीतच फु्णे 
इत्यादी बाबी माहे एप्रिल २०१८ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदर्ानास आल्या, हेही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, इमारतीच्या ननकृषठ कामाींची चौकर्ी र्ासनाने केलीआहे काय, 
(४) असल्यास, त्यानुसार ननकृषठ कामाींस िबाबदार असण्या-या सींबधितावर कोणती कारवाई 
केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, प्रवलींबाची कारणे काय आहेत? 
 

श्री. चांद्रिाांत पाटील (०७-०२-२०१९) : (१) हे खरे आहे. 
(२) हे खरे नाही. 
(३), (४)  व (५) िश्न उद् ावत नाही.  

___________ 
 

पलूस (जि.साांर्ली) येथील मध्यवती प्रशासिीय इमारतीतील तहसीलदार व पांचायत  
ससमती िायाालयात स्वच्छता ठेवण्याबाबत 

 

(३१)  १२३७७० (२८-०७-२०१८) श्री.ववश्वजित िदम (पलूस िडरे्ाव), श्री.वविय वडटे्टीवार 
(ब्रम्हपूरी), श्री.अस्लम शेख (मालाड पजश्चम), श्री.असमन पटेल (म ांबादेवी), श्री.नसीम खान 
(चाांहदवली), प्रा.वषाा र्ायिवाड (धारावी) :  सन्माननीय महसूल मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
  

(१) पलूस (जि.साींगली) येतील मध्यवती िर्ासकीय इमारतीतील तहसीलदार व पींचायत 
सलमती कायाालयात दररोि हिारो लोकाींची वदाळ असून या दठकाणी स्वच्छता ठेवण्याबाबत 
येतील नागरीकाींनी माहे िून,२०१८ मध्ये वा त्यादरम्यान जिल्हाधिकारी याींच्याकड े मागणी 
केली आहे, हे खरे आहे काय 



प्रव.स. ५५४ (24) 

(२) असल्यास,  सदरील र्ासकीय कायाालयात मोडलेल्या खुच्याा, ्ेबले इत्यादी सादहत्य गेले 
ककत्येक मदहने अस्ताव्यस्त पडून आहे  तसेच स्वच्छतागहृाींची अवस्ता बबक् असनू पाण्याची 
व्यवस्ता नसल्यान ेघाणीचा तर साचलेला आहे, हे ही खरे आहे काय 
(३) असल्यास, या कायाालयाची र्ासनाने पाहणी केली आहे काय व त्यानुसार उपरोक्त 
र्ासकीय कायाालयातील तहलसलदार व पींचायत सलमती कायाालय व आिूबािूचा पररसर स्वच्छ 
व सुर्ोलभत ठेवण्याबाबत र्ासनाने कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास,प्रवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. चांद्रिाांत पाटील (२४-०१-२०१९) : (१), (२) व (३)  पलूस जि.साींगली येते तहलसल 
कायाालय, मध्यवती िर्ासकीय इमारत व पींचायत सलमती कायाालयीन इमारत या तीन्ही 
इमारती वेगवेगळया आहेत.  या इमारतीींमध्ये अस्वच्छता नाही.  तसेच याबाबत 
जिल्हाधिकारी कायाालयामध्ये िून,२०१८ वा त्या दरम्यान यासींदभाात तक्रार अिा िाप्त झालेला 
नाही.  
      या र्ासकीय कायाालयाींमध्ये पाण्याची व्यवस्ता असून येतील स्वच्छतागहृाींची 
ननयलमतपणे स्वच्छता करण्यात येते.  
     पींचायत सलमती कायाालयात काही मोडक्या खुच्याा व ्ेबल हे वापरात नसल्यान ेएकबत्रत 
ठेवण्यात आलेले आहेत. सदर फननाचरची ननलेखन करण्याची िकक्रया सुरू आहे.    
     सदर कायाालयाींची वररषठ र्ासकीय कायाालयाींनी पाहणी केली असून सदर इमारतीींचा  
पररसर स्वच्छ व  सुर्ोलभत ठेवण्यात  आलेला आहे.  
(४) िश्न उदभवत नाही.   

___________ 
  

अिोले (जि.अहमदनर्र) ताल क्यातील तहससल िायाालयातील ररक्त पदे भरण्याबाबत 
  

(३२)  १२४२०४ (२०-०७-२०१८)  श्री.वैभव वपचड (अिोले) : सन्माननीय महसूल मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) अकोले (जि.अहमदनगर)  तहलसल कायाालयातील एक नायब तहलसलदार,  दोन अव्वल 
कारकून, एक मींडळ अधिकारी,  पाच ललपीक  व तलाठी सींवगाातील सहा पदे ररक्त असल्याच े
माहे िनू,  २०१८ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदर्ानास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, यािकरणी र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, 
(३) असल्यास, चौकर्ीच्या अनरु्ींगाने पेसा के्त्र असलेल्या अकोले तहलसल कायाालयातील  
ररक्त पदे भरण्याबाबत र्ासनाने कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, प्रवलींबाची कारणे काय आहेत, 
  
श्री. चांद्रिाांत पाटील (१२-०२-२०१९) : (१) तहलसल कायाालय, अकोले जि.अहमदनगर येत ेमाहे 
िून,२०१८ अखेर ०१ नायब तहलसलदार, ०१ अव्वल कारकून, ०१ मींडळ अधिकारी, ०४ ललपीक 
व ०५ तलाठी सींवगाातील पदे ररक्त आहेत. 
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(२), (३) व (४) 
      प्रवभागीय स्तरावरील अव्वल कारकून व मींडळ अधिकारी सींवगााची ज्येषठता यादी 
अींनतम करून नायब तहलसलदार सींवगाातील ररक्त पदे पदोन्नतीने भरण्याची कायावाही 
प्रवभागीय आयुक्त, नालर्क प्रवभाग याींचेस्तरावरून करण्यात येत आहे. 
      अव्वल कारकून व मींडळ अधिका-याींची ित्येकी १ यािमाण े २ पदे पदोन्नतीने 
भरण्याची दक्ता जिल्हाधिकारी, अहमदनगर याींचकेडून घेण्यात येत आहे. 
       तलाठी सींवगाातील ५ पदाींपैकी पेसा के्त्रातील २ पदे अनकु्रमे ननलींबन व पदोन्नतीमुळे 
ररक्त झाली आहेत.  
      प्रवत्त प्रवभागाच्या दद.२५.०५.२०१७ व दद.२९.०६.२०१७ च्या र्ासन ननणायान्वये 
प्रवभागाींचा आकृतीबींि ननजश्चत केल्याखेररि पदभरती करण्यास बींदी आहे. तलाठी सींवगाातील 
ररक्त पदे भरण्याबाबत प्रवत्त प्रवभागार्ी प्रवचारप्रवननयम सुरू आहे.  
        ललपीक सींवगाात पदोन्नती करण्यासाठी    ग्-ड सींवगाात पात्र कमाचारी उपलब्ि 
झाल्यास सदर ररक्त पदे भरती करणेचे सींकल्पीत आहे.  
  

___________ 
  
पन्हाळा (जि.िोल्हहापूर ) ताल क्यातील भूसमअसभलेख िायाालयातील ररक्त पदे भरण्याबाबत 

 
  

(३३) १२४३०६ (२०-०७-२०१८) श्री.सत्यिीत पाटील-सरडिर (शाहूवाडी) :   सन्माननीय महसूल 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

 

(१) पन्हाळा (जि.कोल्हापूर) तालकु्यातील भूलमअलभलेख कायाालयातील  २५ मींिूर पदाींपैकी ७ 
पदे ररक्त आहे,  हे खरे आहे काय, 
 

(२) असल्यास,  सदरच्या ररक्त पदाींमुळे  नागररकाींची अनेक कामे रखडली असून त्यामळेु 
नागररकाींची िचींड गैरसोय होत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
 

(३) असल्यास, याबाबत चौकर्ी करून  पन्हाळा तालुक्यातील भूलमअलभलेख कायाालयातील 
ररक्त पदे भरण्याबाबत र्ासनाने कोणती  कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास,  प्रवलींबाची कारणे काय आहेत? 
  
श्री. चांद्रिाांत पाटील (२४-०१-२०१९) : (१) उप अधिक्क भूलम अलभलेख पन्हाळा कायाालयासाठी 
मींिूर असलेल्या २५ पदाींपकैी ६ पदे ररक्त आहेत. (ग् - क सींवगाातील २ व ग् - ड 
सींवगाातील ४  पदे) 
(२) हे खरे नाही, उप अधिक्क भलूम अलभलेख, पन्हाळा कायाालयात ग् -  क  सींवगाातील २ 
पदे ररक्त आहेत. ररक्त पदाींचा पदभार इतर कायारत कमाचाऱ्याींकडे अनतररक्तपणे सोपप्रवणेत 
आलेला असून कायारत कमाचाऱ्याींकडून नागररकाींच्या कामाचा वळेेत ननप्ारा करण्यात येत 
आहे.  
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(३) ररक्त पदाींपैकी पदोन्नतीची ररक्त पदे भरण्याकामी प्रवभागीय पदोन्नती सलमतीची सभा 
घेवून सदर पदे  भरण्याची तसेच सरळसेवचेी ररक्त पदे भरण्याकरीता भूलम अलभलेख 
प्रवभागाच्या पदाींचा सिुारीत आकृतीबींि मींिूरीअींती पदभरतीबाबत ननयमानुसार कायावाही 
करण्याची दक्ता िमाबींदी आयकु्त आणण सींचालक, भूलम अलभलेख, महाराषर राज्य, पुणे 
याींच्यास्तरावर घेण्यात येत आहे. 
(४) िश्न उद् ावत नाही. 
  

___________ 
  

अधीक्षि असभयांता सावािननि बाांधिाम मांडळ रत्नाधर्री याांचेवर  
ननलांबनाची िारवाई िरण्याबाबत 

  

(३४)  १२४४०३ (२०-०७-२०१८)  श्री.महेश चौघ ले (सभवांडी पजश्चम) :  सन्माननीय सावािननि 
बाांधिाम (सावािननि उपक्रम वर्ळून) मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

 

(१) भुपषृठ मींत्रालयाच्या मानाींकनािमाणे सा.बाीं.प्रवभागाकडून रस्त्याची कामे घेण्यापूवी 
कीं त्रा्दाराच्या सवा यींत्रसामुग्रीची सहाय्यक मुख्य अलभयींता (याींबत्रकी मुींबई) सा.बाीं.प्रवभाग 
याींच्यामाफा त तपासणी करून एक वर्ााच े िमाणपत्र घेण े बींिनकारक असताना ठेकेदार 
श्री.श्रीकृषण लक्ष्मीनारायण ठाकुर याींनी माहे सप् े्ंबर, २०१४ ते िानेवारी, २०१५ व सन २०१२-
१३ या कालाविीत सदर िमाणपत्र िाप्त केलेले नसताना   ७ को्ी ४२ लाख रपये रकमेची 
पाच काम ेसा.बाीं.प्रवभागाकडून लमळप्रवल्याबाबत   कस्तुरी मगृ फाउीं डरे्नने  जिल्हाधिकारी  व 
सावािननक बाींिकाम प्रवभागाच्या ििान सधचवाींकड े ददनाींक ५ म,े२०१८ रोिी वा त्यासुमारास 
तक्रार केली, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, अिीक्क अलभयींता, सावािननक बाींिकाम मींडळ, रत्नाधगरी याींनी  यािकरणी 
चौकर्ी अहवाल सादर करण्यास िाणीवपूवाक ्ाळा्ाळ करून सींबींधित ठेकेदाराचा  काळ्या 
यादीत समावेर् करण्यापासून सींरक्ण केले असुन चौकर्ीची कायावाही िगतीत असताना 
ठेकेदाराला धचपी प्रवमानतळासाठी वळण रस्त्याचे बाींिकाम करणे  या  ५ को्ी रकमेच्या 
कामाचा कायाारींभ आदेर् ददला, हे दह खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, जिल्हाधिकारी, लसींिुदगुा याींनी नेमलेल्या बत्रसदस्यीय सलमतीच्या अहवालाच्या 
आिारे जिल्हाधिकारी याींनी ददनाींक ५ माचा, २०१८ रोिी सावािननक बाींिकाम प्रवभागाच्या 
ििान सधचवाींना पत्र ललहून ठेकेदार श्री.श्रीकृषण लक्ष्मीनारायण ठाकुर याींचेवर कारवाई 
करण्याची मागणी केली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, चौकर्ीच्या आिारे  ठेकेदार श्री.श्रीकृषण लक्ष्मीनारायण ठाकुर याींचा समावेर् 
कायमस्वरूपी काळ्या यादीत करण्याबाबत तसेच सींबींिीत अिीक्क अलभयींता  याींच्यावर  
कारवाई करण्याबाबत र्ासनाने कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे,  
(५)  नसल्यास, प्रवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. चांद्रिाांत पाटील (१७-०२-२०१९) : (१) हे खरे आहे. 
(२) र्ासनाच्या दद.१९/०५/२०१८ च्या पत्रान्वये अिीक्क अलभयींता, दक्ता व गुण ननयींत्रण 
मींडळ, कोकण भवन, नवी मुींबई याींचेकडून चौकर्ी िगतीत आहे. 
    तसेच धचपी प्रवमानतळासाठी वळण रस्त्याचे बाींिकाम करणे या कामाच्या ननप्रवदेकरीता 
श्री.श्रीकृषण लक्ष्मीनारायण ठाकूर, ठेकेदार ननप्रवदेतील अ्ी व र्तींची पूताता केली असल्यान े
तसेच त्याींचा देकार स्पिाात्मक व वािवी असल्याने कायाकारी अलभयींता, सा.बाीं. प्रवभाग, 
सावींतवाडी याींनी कीं त्रा्दारास कामाचे कायाारींभ आदेर् ददले आहे. 
(३) हे खरे आहे. 
(४) कायाकारी अलभयींता, सा.बाीं.प्रवभाग, सावींतवाडी व कणकवली याींचेकडून अिीक्क अलभयींता, 
दक्ता व गुणननयींत्रण मींडळ, नवीमुींबई याींनी कागदपत्र े मागप्रवली असून कायावाही  िगतीत 
आहे. 
(५) िश्न उद् ावत नाही.  

___________ 
  

मौि ेिलमठ (ता.िणिवली, जि.ससांध द र्ा) येधथल अनधधिृत 
 बाांधिाम ननष्ट्िाससत िरण्याबाबत 

  

(३५)  १२६२८५ (२०-०७-२०१८).   श्री.महेश चौघ ले (सभवांडी पजश्चम), श्री.भरतशेठ र्ोर्ावले 
(महाड) :   सन्माननीय महसूल मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मौिे कलमठ (ता.कणकवली, जि.लसींिुदगुा) येते सव्हे नीं. २०७, दह.नीं.१ व सव्हे नीं. २१७, 
दह.नीं. २ मध्ये ननवासी व वाणणज्य वापरासाठी बाींिकाम करण्यासाठी म.ेसान्वी लॅंड माक्सा 
िा.लल. कीं पनीला ददनाींक १७ डडसेंबर, २०१५ रोिी उपप्रवभागीय अधिकारी कणकवली याींनी 
अकृप्रर्क व बाींिकाम परवानगी ददली असून त्यात अ् क्रमाींक २७ व ३४ मध्ये िस्ताप्रवत 
बाींिकामामळेु नदी, नाले व पावसाळी पाण्याचे नसैधगाक िवाह याींना बािा येता कामा नये अस े
नमूद केले होत,े हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, या लमळकतीच्या हददीत छोट्या बब्रिच्या मुखपषृठाचा भाग येत असून या 
मुखपषृठाच्या  दठकाणी पाण्याचा िवाह बदलण्यासाठी सींबींधित प्रवकासकान े िाीं्या दगडाच े
पक्के बाींिकाम करून मातीचा भराव घातल्याचे तहसीलदार कणकवली याींनी ददनाींक ३० 
एप्रिल, २०१६ रोिी उपप्रवभागीय अधिकारी कणकवली याींना   पत्रादवारे  कळप्रवले आहे, हे ही 
खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सींबींधित प्रवकासकान ेिोडरस्ता व बाींिकाम करण्यासाठी राषरीय महामागा 
उपप्रवभागाकडून परवानगी घेणे आवश्यक असताना त्याींनी तर्ा िकारची कोणतीही परवानगी 
अतवा नाहरकत िमाणपत्र  घेतले  नाही तसेच व्यापारी बाींिकामासाठी राषरीय महामागााच्या 
मध्यबबींदपूासून ७५ मी्र अींतर सोडणे आवश्यक असताना सींबींधित प्रवकासकाने ही दक्ताही   
घेतली नाही आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास,  सदरच्या बाींिकामामुळे पत ककनारवती ननयमाींचा भींग होत असल्याबाबत पत्र 
उपअलभयींता, राषरीय महामागा उपप्रवभाग क्र. ३ सावींतवाडी याींनी  ददनाींक ३ फेब्रुवारी, २०१६ 
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रोिी तहसीलदार कणकवली याींना ललदहले असनू सींबींधित प्रवकासकाने केलेले बाींिकाम  
अनधिकृत ठरत असल्यामळेु ते ननषकालसत करण्याबाबत श्री.अनुपम काींबळी याींनी मा.महसूल 
मींत्री व जिल्हाधिकारी, लसींिुदगुा याींचेकड ेमाहे ऑक््ोबर, २०१६ मध्ये तक्रार केली आहे, हे ही 
खरे आहे काय, 
(५) असल्यास, सदर तक्रारीच्या अनुर्ींगाने सींबींधित प्रवकासकान े केलेले अनधिकृत 
बाींिकाम ननषकालसत करण्याबाबत र्ासनान ेकोणती  कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(६) नसल्यास, प्रवलींबाची कारणे काय आहेत ?  
  
श्री. चांद्रिाांत पाटील (१२-०२-२०१९) : (१), (२), (३), (४), (५) व (६)  मौि े कलमठ 
(ता.कणकवली, जि.लसींिुदगुा) येतील स.नीं.२०७ दह.नीं.१  के्त्र ०-१८.८० व स.नीं.२१७ दह.नीं.२ के्त्र 
०-३०.०० हे.आर पकैी के्त्र ०-२८.५० हे.आर के्त्र श्रीमती सुप्रिया सुलर्ल सावींत व श्रीमती 
प्रियींका सुलर्ल सावींत तफे कुलमुख्त्यार श्री.रामेश्वर सवादमण साींबारी सींचालक मे.सान्वी 
लॅन्डमाका  याींना उपप्रवभागीय आधिकारी, कणकवली याींच्या ददनाींक १७.१२.२०१५ च्या 
आदेर्ान्वये अ् क्रमाींक २७ व ३४ सह अकृप्रर्क व बाींिकाम परवानगी देण्यात आलेली आहे.  
       सदर लमळकतीच्या हद्दीत छोट्या बब्रिच्या मुख्यपषृठाचा भाग येत असल्याने तेतील 
पाण्याचा िवाह बदलण्यासाठी प्रवकासकाने िाीं्या दगडाचे पक्के बाींिकाम करन मातीचा भराव 
घातल्याबाबत तहलसलदार, कणकवली याींनी ददनाींक ३०.४.२०१६ पत्रान्वये उपप्रवभागीय 
अधिकारी, कणकवली याींना कळप्रवले होते. मात्र सव्हे नीं. २१७ दहस्सा नीं. २ या 
लमळकतीमिील  मातीचा भराव एक वर्ाापूवी काढून ्ाकल्याच े तहलसलदार, कणकवली याींनी 
ददनाींक ०१.१०.२०१८  च्या पत्रामध्ये नमूद केले आहे.    
     सदर बाींिकाम हे ननवासी व वाणणज्य अर्ा स्वरपाच े असून सदर बाींिकामास 
उपप्रवभागीय अधिकारी, कणकवली याींचे कडील अकृप्रर्क परवानगी आदेर्ातील अ् क्र. १० 
मध्ये नमूद केल्यानुसार रस्त्याच ेमध्यबबींिूपासून ४०.०० मी अींतर मोकळे ठेवण े आवश्यक 
असल्याचे नमूद करन परवानगी देण्यात आलेली आहे. त्यानुसार सींबींधित बाींिकाम िारक 
याींनी ४० मी्रपेक्ा िास्त अींतर सोडलेले आहे.  
      उपअलभयींता राषरीय महामागा उपप्रवभाग क्र.३ याींनी ददनाींक ०३.०२.२०१६ च्या पत्रान्वये 
सदर बाींिकाम रस्त्याच्या ननयींत्रण रेर्ेपासून आवश्यक अींतर सोडले नसल्याच े नमूद केले 
असल्यान े मींडळ अधिकारी, कणकवली याींचेमाफा त ददनाींक १२.१०.२०१८ रोिी ित्यक् पाहणी 
केली असता सदर बाींिकाम महामागााच्या मध्यबबींदपूासून ४५.०० मी्र अींतरावर असल्याच े
स्पष् करण्यात आले आहे. 
     िस्तुत बाींिकामाप्रवरध्द  श्री.अनुपम काींबळी याींनी अप्पर जिल्हाधिकारी, लसींिुदगूा 
याींचेकड े दाखल केलेले बबनर्ेती अप्रपल ददनाींक २९.०९.२०१८ च्या आदेर्ान्वये अमान्य 
करण्यात आले आहे.  िस्तुत बाींिकाम हे उपप्रवभागीय अधिकारी, कणकवली याींनी ददलेल्या 
बबनर्ेती व बाींिकाम आदेर्ािमाणे करण्यात आले आहे. 
  

___________ 
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अांबरनाथ येथील सहिारी र्हृननमााण सांस्थाांना ननवासी बाांधिामासाठी 
 वाटप िेलेल्हया िसमनीबाबत 

  

(३६)  १२६९४१ (३०-११-२०१८).   श्री.मांरे्श ि डाळिर (ि लाा), श्री.स रेश धानोरिर (वरोरा), 
श्री.वैभव नाईि (ि डाळ), श्री.स ननल सशांदे (वरळी) :   सन्माननीय महसूल मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१)  ठाणे जिल््यातील व प्रवर्ेर्तः  अींबरनात  येतील सहकारी गहृननमााण सींस्ताींना सन १९४७ मध्ये 

वा त्या दरम्यान  ननवासी बाींिकामासाठी सरकारी िलमनी  वा्प करण्यात आल्या असून या 
िमीनीींच्या खरेदी-प्रवक्री व्यवहारावरील बींदी र्ासनाने ददनाींक ०४ सप् े्ंबर, २०१८ रोिी उठप्रवली आहे, 

हे खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, र्ासनाच्या या ननणायाचे स्वरप काय आहे व हाच ननणाय राज्यातील इतर जिल््यात 

र्ासनाने वा्प केलेल्या िमीनीच्या खरेदी-प्रवक्री व्यवहाराबाबतही लागू करण्यात आला आहे काय, 

(३) असल्यास, एकूण ककती एकर िमीनीचा  या ननणायाींतगात समावरे् करण्यात आला आहे  व  

ककती गहृननमााण सोसायट्याींना त्याचा लाभ होणार आहे? 

  
श्री. चांद्रिाांत पाटील (०८-०२-२०१९) : (१), (२) व (३) सूयोदय सहकारी गहृननमााण सींस्ता, 
अींबरनात याींना ननवासी ियोिनासाठी वा्प करण्यात आलेल्या र्ासकीय िलमनीवरील 
आढळून आलेले र्ताभींग ननयमानुकूल करणेबाबत महसलू व वन प्रवभागाकडील क्र.िमीन-
२७०६/ि.क्र.६६/ि-४, दद.१३/०४/२०१७ रोिीच्या र्ासन ननणायान्वये िोरणात्मक ननणाय घेण्यात 
आला आहे. 
            तद नींतर, उक्त ददनाींक १३/०४/२०१७ च्या र्ासन ननणायान्वये घेण्यात आलेल्या 
ननणायासींदभाात र्ासन ननणाय क्र.िमीन-२७०६/ि.क्र.६६/ि-४, ददनाींक १५/०९/२०१८ अन्वये 
सुिारीत व पूरक ददर्ा ननदेर् र्ासनाने ननगालमत केले आहेत. 
         सदर र्ताभींग ननयलमतीकरणाची योिना सूयोदय सहकारी गहृननमााण सींस्ता 
मयााददत व ठाणे जिल््यातील इतर तत्सम सहकारी गहृननमााण सींस्ता याींना लागू आहे. 
  

___________ 
  

शालेय तसेच महाववद्यालयीन ववद्याथी व िेष्ट्ठ नार्रीिाांना ववववध  
प्रिारचे प्रमाणपत्र घरपोच देण्याबाबत 

  

(३७) १२७७०४ (३०-११-२०१८) डॉ.राहूल पाटील (परभणी), श्री.वभैव नाईि (ि डाळ), श्री.मांरे्श 
ि डाळिर (ि लाा), श्री.अननल िदम (ननफाड) : सन्माननीय महसूल मांत्री पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
  

(१) र्ालेय तसेच महाप्रवदयालयीन प्रवदयाती व िेषठ नागरीकाींना प्रवप्रवि िकारच्या 
िमाणपत्रासह िात िमाणपत्र, नॉन कक्रलमलेयर िमाणपत्र,  राषरीयत्व िमाणपत्र इत्यादी 
िमाणपत्र २ ददवसात त्याींच्या घरपोच लमळण्यासाठी  मुींबई उपनगर जिल्हाधिकारी कायाालय 
आणण पोस्् खात्यामध्ये सामींिस्य करार झाला आहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, सदर कराराच्या अनुर्ींगान े अींमलबिावणीची सदयःजस्तती काय आहे तसेच 
आतापयांत ककती र्ालेय तसेच महाप्रवदयालयीन प्रवदयाती व िेषठ नागरीकाींना िमाणपत्र 
देण्याची कायावाही करण्यात आली आहे, 
(३) नसल्यास, प्रवलींबाची कारणे काय आहेत? 
 
श्री. चांद्रिाांत पाटील (१४-०२-२०१९) : (१) मुींबई उपनगर जिल््यात प्रवप्रवि दाखले 
लमळण्यासाठी िाप्त झालेल्या अिाांवर कायावाही करन तयार दाखले पोस््ादवारे देण्याबाबत 
जिल्हाधिकारी मुींबई उपनगर व पोस्् प्रवभाग याींच्यात करार करण्यात आला आहे.  
(२) मुींबई उपनगर जिल््यातील तीनही तालकु्यात िाप्त झालेल्या अिाांवर कायावाही करन 
एकूण ३०९०२ िमाणपत्र / दाखले पोस््ामाफा त पाठप्रवणेत आलेले आहेत. त्या कायाालयाच्या 
स्तरावर मुदत सींपलेले एकही िमाणपत्र प्रवतरीत करण्याचे िलींबबत नाही. 
(३) िश्न उद् ावत नाही. 
 

___________ 
  

मेहिर ( जि.ब लढाणा ) येथील द यम ननबांधि िायाालयामध्ये  
शेतिऱ याांची होत असलेली आधथाि लूट 

  
 

(३८)  १२८०७७ (३०-११-२०१८).   डॉ.सांिय रायम लिर (मेहिर) :   सन्माननीय महसूल मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मेहकर ( जि.बलुढाणा ) येतील  दयुम ननबींिक कायाालयामध्ये र्ेतकऱ् याींची आधताक लू् 
होत असल्याने या िकरणाची चौकर्ी करण्याची मागणी स्ताननक लोकिनतननिीनी ददनाींक २९ 
िून, २०१८ रोिी वा त्यासुमारास वररषठ अधिकारी याींच्याकड ेकेली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, या िकरणी र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, त्यात काय आढळून आले, 
(३) असल्यास, त्यानुर्ींगान ेसींबींिीताींवर र्ासनाने कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(४)  नसल्यास, प्रवलींबाची कारणे काय आहेत ? 

 
श्री. चांद्रिाांत पाटील (१५-०२-२०१९) : (१) मा.श्री.डॉ.सींिय रायमलुकर (मेहकर), प्रविानसभा 
सदस्य याींनी सन २०१७ रोिीच्या अतासींकल्पीय अधिवेर्नामध्ये अर्ा आर्याचा प्रविानसभा 
अताराींककत िश्न क्र.११२७३५, दद.०६.०२.२०१८ रोिी उपजस्तत केला होता.  
(२) होय, चौकर्ी केली परींत,ु चौकर्ीमध्ये तथ्य आढळून आले नाही.   
(३) व (४) िश्न उदभवत नाही. 
 

___________ 
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राज्यातील र् रव समािािडील देवस्थान व इनाम िसमनी देवस्थानचे  
प िारी व वहहवाटदाराांना मालिी हक्िाने समळण्याबाबत.. 

 

(३९) १२८६१४ (३०-११-२०१८) श्रीमती सांध् यादेवी देसाई-ि पेिर (चांदर्ड), श्री.हसन म श्रीफ 
(िार्ल) :  सन्माननीय महसूल मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील गुरव समािाकडील  देवस्तान व इनाम िलमनी देवस्तानच े पुिारी व 
वदहवा्दाराींना मालकी हक्कान े लमळण्याबाबत गुरव समाि सींघ्नेने वारींवार र्ासनाकड े
ननवेदनादवारे मागणी केली  आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर  समाि हा  देवस्तानच्या िलमनीवर गुिराण करीत असून त्याींना  
उपजिवीकेसाठी अन्य कोणतेही सािन नसल्याने त्याींची  मागणी मान्य करण्याबाबत   
प्रवनींती सींबींधित लोकिनतननिीनी मा.महसूल मींत्री याींचकेड े ददनाींक २४ माचा, २०१७ रोिी 
पत्रादवारे केली आहे,  हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त मागणीच्या अनुर्ींगाने र्ासनाने कोणता ननणाय घेतला आहे वा घेण्यात 
येणार आहे, 
(४) नसल्यास, प्रवलींबाची कारणे काय आहेत? 
  
श्री. चांद्रिाांत पाटील (२१-०१-२०१९) : (१), (२) व (३) देवस्तान इनाम िलमनीच्या गाव नमुना 
नीं.७/१२ च्या उताऱ्याच्या इतर हक्कातील नावे काढून गुरवाींची नाव ेकब्िेदार सदरी लावणे या 
मागणीसह अन्य मागण्याींबाबत र्ासनास वेळोवळेी तसचे दद.२७/३/२०१७ रोिीच ेननवेदन िाप्त 
झालेले आहे.  राज्यातील देवस्तान िलमनीच्या सींदभाात तत्काललन राज्यमींत्री (महसूल) याींच्या 
अध्यक्तेखाली गठीत सलमतीचा अहवाल र्ासनास िाप्त झाला असून, सदर अहवाल र्ासनास 
सादर करण्यात आला होता. सदर अहवालातील लर्फारर्ीींच्या अनरु्ींगाने, राज्यातील देवस्तान 
िलमनीसींदभाात र्ासनाची भूलमका ठरप्रवण्याकामी र्ासनास लर्फारर्ी करण्याकरीता या 
प्रवभागाच्या र्ासन ननणाय क्र. िमीन-२०१६/ि.क्र.१००/ि-१,दद.२३.३.२०१६ अन्वये ििान सधचव 
(महसूल) याींचे अध्यक्तेखाली अ्यास सलमती गठीत करण्यात आली आहे. सदर सलमतीकडून 
या प्रवर्याबाबतचा सवांकर् अ्यास सुरू असून, त्याबाबतचा सलमतीचा अहवाल लवकरच 
अपेक्षक्त आहे.   
(४) िश्न उदभवत नाही.  

___________ 
  

मौि ेत ांर् ते स खवाडी (जि.साांर्ली) या दरम्यान िृष्ट्णा नदीवर पलू बाांधण्याबाबत. 
  

(४०) १२८८६१ (३०-११-२०१८)  श्री.अस्लम शेख (मालाड पजश्चम), श्री.राधािृष्ट् ण ववख-ेपाटील 
(सशडी), श्री.वविय वडटे्टीवार (ब्रम्हपूरी), श्री.असमत ववलासराव देशम ख (लातूर शहर), श्री.असमन 
पटेल (म ांबादेवी), श्री.नसीम खान (चाांहदवली), श्री.स ननल िेदार (सावनेर), श्री.अमर िाळे 
(आवी), श्री.हषावधान सपिाळ (ब लढाणा), डॉ.सांतोष टारफे (िळमन री), श्री.ि णाल पाटील (ध ळे 
ग्रामीण), श्री.त्र्यांबिराव सभस े(लातूर ग्रामीण) : सन्माननीय सावािननि बाांधिाम (सावािननि 
उपक्रम वर्ळून) मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) मौि ेतुींग त ेसुखवाडी (जि.साींगली) या दरम्यान कृषणा नदीवर पूल बाींिण्याच्या िस्तावास 
जिल्हा ननयोिन सलमतीने ददनाींक ३ िानेवारी, २०१८ रोिी वा त्या सुमारास िर्ासकीय 
मान्यता ददली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर पुलाच्या कामास अदयाप्रप सुरवात झाली नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, या पुलाच े काम अदयाप्रप सुर न होण्याची कारणे काय आहेत, 
(४) असल्यास, या िकरणी चौकर्ी करून तातडीन ेपुलाच ेकाम सुर करण्याबाबत  र्ासनान े
कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, प्रवलींबाची कारणे काय आहेत?  
  
श्री. चांद्रिाांत पाटील (२८-०१-२०१९) : (१) हे खरे नाही. 
प्रवर्याींककत पूल बाींिणेच्या िस्तावास र्ासन ननणाय क्र. ननयोिन/२०१३-०७/सीआर-१४६/नन-३ 
दद.११/०७/२०१३ अन्वये र.८.०० को्ी इतक्या रकमसे िर्ासकीय मान्यता ददली आहे. त्याींनतर 
कामाच्या ककमती मध्ये वाढ झालेने या कामास र.१२.४८ कोद् इतक्या ककमतीस सुिारीत 
िर्ासकीय मान्यता िाप्त आहे. 
(२) हे खरे नाही. 
सदय:जस्ततीत काम िगतीपतावर आहे. 
(३), (४) व (५) िश्न उद् ावत नाही. 
  

___________ 
  

अांबािोर्ाई व बीड जिल्हहयात सावािननि बाांधिाम ववभार्ात  
भ्रष्ट्टाचार व रै्रव्यवहार होत असल्हयाबाबत 

  

(४१)  १२८८६६ (३०-११-२०१८).   श्री.अस्लम शेख (मालाड पजश्चम), श्री.राधािृष्ट् ण ववख-ेपाटील 
(सशडी), श्री.वविय वडटे्टीवार (ब्रम्हपूरी), श्री.असमत ववलासराव देशम ख (लातूर शहर), श्री.असमन 
पटेल (म ांबादेवी), श्रीमती ननमाला र्ाववत (इर्तपूरी), डॉ.सांतोष टारफे (िळमन री), श्री.हषावधान 
सपिाळ (ब लढाणा), प्रा.ववरेंद्र िर्ताप (धामणर्ाव रेल्हवे), श्री.ि णाल पाटील (ध ळे ग्रामीण), 
श्री.बाळासाहेब थोरात (सांर्मनेर) :   सन्माननीय सावािननि बाांधिाम (सावािननि उपक्रम) 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) अींबािोगाई व बीड (जि.बीड) सावािननक बाींिकाम प्रवभागात   गैरव्यवहार झाला 
असल्याच ेमाहे सप् े्ंबर, २०१२ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदर्ानास  आले असून जिल्हाधिकारी, 
बीड याींनी यासींदभाात चौकर्ी  अहवाल र्ासनास माहे डडसेंबर, २०१२ च्या पदहल्या 
आठवडयात  सादर केला आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर चौकर्ी अहवालानसुार र्ासनान े दोर्ीवर कोणती कारवाई  केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, प्रवलींबाची  कारणे काय आहेत ? 
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श्री. एिनाथ सशांदे (२५-०१-२०१९) : (१) (२) व (३) या िकरणी तत्कालीन कायाकारी अलभयींता, 
सावािननक बाींिकाम प्रवभाग, बीड याींचेप्रवरध्द महाराषर नागरी सेवा (लर्स्त व अप्रपल) ननयम, 
१९७९ च्या ननयम ८ व ९ खाली लर्स्तभींगप्रवर्यक कारवाई सुर करण्यात आली असून 
िादेलर्क प्रवभागीय चौकर्ी अधिकारी, औरींगाबाद याींच्याकड ेचौकर्ीची कायावाही िगतीत आहे. 
  

___________ 
  

िराड (जि.सातारा) शहराला िोडणाऱया रस्त्याांची िाम ेननिृष्ट्ट दिााची िेल्हयाबाबत. 
  

(४२) १२९३४८ (३०-११-२०१८) श्री.ियि मार र्ोरे (माण), श्री.राधािृष्ट् ण ववख-ेपाटील (सशडी), 
श्री.वविय वडटे्टीवार (ब्रम्हपूरी), श्री.असमत ववलासराव देशम ख (लातूर शहर), श्री.पथृ् वीराि 
चव्हाण (िराड दक्षक्षण), श्री.बाळासाहेब थोरात (सांर्मनेर), श्री.असमन पटेल (म ांबादेवी), 
श्री.अस्लम शखे (मालाड पजश्चम), प्रा.ववरेंद्र िर्ताप (धामणर्ाव रेल्हवे), श्री.हषावधान सपिाळ 
(ब लढाणा), श्री.भारत भालिे (पांढरपूर), श्री.नसीम खान (चाांहदवली), श्री.ि णाल पाटील (ध ळे 
ग्रामीण), श्री.डी.पी.सावांत (नाांदेड उत्तर), श्री.त्र्यांबिराव सभस े (लातूर ग्रामीण) : सन्माननीय 
सावािननि बाांधिाम (सावािननि उपक्रम वर्ळून) मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय:- 
(१) कराड (जि.सातारा) र्हराला िोडणाऱ्या  सवा चौपदरी रस्त्याींचे काम िर्ासनाच्या 
दलुाक्ामुळे अत्यींत ननकृष् दिााचे झाले असून या रस्त्याींवर मोठया िमाणात खडड े पडले 
आहेत, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर  खडयाींमळेु या रस्त्यावर  वाींरवार अपघाताींच्या घ्ना घडत आहे, हे ही 
खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, र्ासनाने या चौपदरी रस्त्याींच्या कामाची तपासणी करन दोर्ी ठेकेदार व 
अधिकारी याींच्यावर कोणती कारवाई  केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, प्रवलींबाची कारणे काय आहेत?  

श्री. चांद्रिाांत पाटील (२८-०१-२०१९) : (१) हे खरे नाही. 
(२) हे खरे नाही. 
(३) िश्नाींकीत कराड र्हराला (जि. सातारा) िोडणाऱ्या चौपदरी रस्त्याींपैकी “ गुहागर धचपळूण 
कराड ित प्रविापूर रस्ता रामा १३६ ” च्या वेगवेगळ्या लाींबीतील रस्त्याच्या चौपदरीकरणाचे 
काम सन २०१२,२०१३ व सन २०१४ च्या अतासींकल्पात मींिूर होत.े तसेच “ खींडाळा कोरेगाींव 
कराड साींगली लर्रोल रस्ता राम ७५ ”  सन २०१२ तर कराड र्ेणोली साींगली रस्ता रामा १४२ 
व कराड मलकापूर ढेबेवाडी रस्ता िजिमा ५५ च्या चौपदरीकरणाचे काम सन २०१३ च्या 
अतासींकल्पात मींिूर होत.े  
     सदय:जस्ततीत कराड र्हराला िोडणाऱ्या रस्त्याच्या चौपदीकरणाची सवा कामे पुणा झाली 
असून रस्त्यावरील वाहतूक सुरळीत सुर आहे. 
(४) िश्न उद् ावत नाही. 
  

___________  
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ससांध द र्ा जिल्ह्यातील सििेोट (ता.मालवण) व नवाबार् (ता.वेंर् लाा) येथ े
 मासमेारी िेट्टीचे बाांधिाम िरण्याबाबत 

  

(४३) १२९४७४ (३०-११-२०१८)  श्री.महेश चौघ ले (सभवांडी पजश्चम), श्री.भरतशठे र्ोर्ावले 
(महाड) : सन्माननीय सावािननि बाांधिाम (सावािननि उपक्रम वर्ळून) मांत्री पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
 

(१) सिेको् (ता.मालवण, जि .लसींिुदगुा) व नवाबाग (ता.वेंगुलाा, जि. लसींिुदगुा) येत ेमासेमारी 
िेट्टीचे बाींिकाम करणे या दोन्ही कामाींची ननप्रवदा कायाकारी अलभयींता पत्तन प्रवभाग याींनी 
एप्रिल २०१२ मध्ये काढली होती व सदर दोन्ही कामाींच्या ननप्रवदेतील अ्  क्रमाींक ३.१.४.१६.१ 
मध्ये सींबींधित कीं त्रा्दाराने मखु्य कीं त्रा्दार म्हणून अर्ा िकारचे पाईल फाऊीं डरे्नचे अनकु्रमे १ 
को्ी २९ लाख ७६ हिार व २ को्ी १५ लाख ८९ हिार पेक्ा कमी मुल्य नसलेले कमीत 
कमी एक काम पूणा केलेले असाव ेअस ेनमूद करण्यात आले होत,े हे खरे आहे काय, 
 

(२) असल्यास, सदर काम हे पणुापणे र्ासकीय असताना कीं त्रा्दार श्री. डी.व्ही. पवार (रा. 
धचखली, जि.रत्नाधगरी) याींनी ननप्रवदेसोबत िोडलेल्या कागदपत्राींमध्ये   गोवा येतील पाींडुरींग 
द्ींबलो इींडस्री, मडगाव, गोवा या खािगी सींस्तेकड े केलेल्या पाईल फाऊीं डरे्नच्या कामाच े
िमाणपत्र िोडले होत ेव सींबींधित सींस्ता ही पुणापणे खािगी स्वरूपाची असून देखील पत्तन 
प्रवभागाच्या वररषठ अधिकाऱ्याींनी सदर कीं त्रा्दारान े िोडलेले िमाणपत्र ग्रा्य िरून त्याला 
सींबींधित कामाच ेकीं त्रा् ददले, हे ही खरे आहे काय, 
 
(३) असल्यास, सींबींधित कीं त्रा्दारान े१ को्ी २० लाख ५१ हिार १२० रपये रकमेच्या कामाच े
िमाणपत्र िोडले आणण सदर कामाच े मुल्य हे ननप्रवदेतील अ्ीर्तीमध्ये नमूद केलेल्या १ 
को्ी २९ लाख ७६ हिार व २ को्ी १५ लाख ८९ हिार पेक्ा कमी असल्याने सींबींधित दोन्ही 
कामाींच्या ननप्रवदेतील अ्  क्रमाींक ३.१.४.१६.१.बी चा भींग झाला, हे ही खरे आहे काय, 
 
(४) असल्यास, कीं त्रा्दार श्री. डी.व्ही. पवार याींनी र्ासनाची फसवणूक केलेली असल्यामुळे 
त्याींचेवर फौिदारी स्वरूपाचा गुन्हा दाखल करून त्याींचा समावरे् कायमस्वरूपी काळ्या यादीत 
करावा अर्ा आर्याची तक्रार श्री.अनुपम काींबळी याींनी जिल्हाधिकारी लसींिुदगुा याींचेकड ेददनाींक 
८ ऑक््ोबर २०१८ रोिी केली होती व सदर तक्रारीच्या अनुर्ींगाने जिल्हाधिकारी लसींिुदगुा याींनी 
ददनाींक ९ ऑक््ोबर २०१८ रोिी सावािननक बाींिकाम प्रवभागाच्या ििान सधचवाींना कारवाई 
करण्यासींदभाात प्रवनींती केली होती, हे ही खरे आहे काय, 
 
(५) असल्यास, याबबत चौकर्ी करून   कीं त्रा्दार श्री. डी.व्ही. पवार याींचा समावेर् काळ्या यादीत 

करण्याबाबत र्ासनाने कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे,  

 

(६)  नसल्यास, प्रवलींबाची कारणे काय आहेत? 
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श्री. चांद्रिाांत पाटील (२३-०१-२०१९) : (१) होय हे खरे आहे. 
(२) कीं त्रा्दाराने Pile Foundation च्या कामासींदभाात सादर केलेल्या कागदपत्राींची 
सत्यासत्यता पडताळून खातरिमा केल्यानींतर सदर ननप्रवदा मींिूरीचा िस्ताव सादर करण्यात 
येवून त्यास सक्म िाधिकाऱ्याची मींिूरी िाप्त झाली आहे. 
(३) ननप्रवदेतील अ्ीचा भींग झालेला नाही. 
(४) पत्र िाप्त झालेले नाही. 
(५) िश्न उद् ावत नाही. 
(६) िश्न उद् ावत नाही. 
  

___________ 
  

राज्यातील एि ण ख ल्हया िसमनीचा रेिॉडा तयार िरण्याबाबत 
  

(४४)  १२९७१६ (३०-११-२०१८)  श्री.स धािर िोहळे (नार्पूर दक्षक्षण) :   सन्माननीय महसलू 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील एकुण खुल्या िलमनीचा रेकॉडा म्हणिेच डे् ा बकँ र्ासनान ेतयार केला नाही 
आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, जिल्हा व तहलसल स्तरावरील र्ासकीय िलमनीवरील अनतक्रमण सींबींिी डे् ा 
सुद्धा उपलब्ि  नसल्याचे ननयींत्रण आणण महालेखापररक्काींच्या महसुली के्त्राच्या माहे माचा, 
२०१७ च्या अहवालात नमूद केले आहे,  हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सदर अहवालाच्या अनुर्ींगाने खुल्या िलमनीचा रेकॉडा म्हणिेच डे् ा बँक तसेच 
अनतक्रमण सींबींिी डे् ा  तयार करण्याबाबत र्ासनाने कोणती  कायावाही केली वा करण्यात 
येत आहे, 
(४) नसल्यास, प्रवलींबाची कारणे काय आहेत?  
  
श्री. चांद्रिाांत पाटील (१४-०२-२०१९) : (१), (२) व (३) राज्यातील एकुण खुल्या िलमनीचा रेकॉडा 
म्हणिेच डे् ा बँक र्ासनाने तयार केला नसल्याचे  ननयींत्रक आणण महालेखापररक्क याींच्या 
वर्ा २०१८ च्या क्रमाींक ३ च्या अहवालात  नमूद करण्यात आले आहे. तताप्रप या कालाविीत 
जिल्हाधिकारी, वालर्म याींनी प्रवकलसत केलेल्या लॅन्ड बँक लसस््ीम नसुार अचुक डा्ा बेस 
तयार करण्यासींबींिात सवा जिल्हयाींना ददनाींक ११.१.२०१८ त े १६.१.२०१८ या कालाविीत 
िलर्क्ण देण्यात आले.  त्यानींतर सींपूणा राज्यात “लॅन्ड बँक लसस््ीम” या सींगणक िणालीचा 
उपयोग करन िलमनीबाबत डा्ा बसे तयार करण्याच्या सूचना र्ासनपत्र क्रमाींक सींकीणा 
२०१८/ि.क्र.०५/ि-१, ददनाींक ३० िानेवारी, २०१८ अन्वये सवा जिल्हाधिकारी याींना देण्यात 
आल्या आहेत.  
(४) िश्न उदभवत नाही. 
  

___________ 
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सायन -पनवेल महामार्ाावर िलवाहहनी टािण्यास परवानर्ी देण्याबाबत 
  
 

(४५)  १३०१३४ (३०-११-२०१८)  श्री.त िाराम िात े(अण शक्ती नर्र) : सन्माननीय सावािननि 
बाांधिाम (सावािननि उपक्रम वर्ळून) मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

 

(१) सायन पनवेल द्रतुगती मागाावरील बीएआरसी िींक्र्न (सा.क्र. १४०/६९०) त ेमानखुदा नाका 
रेल्वे क्रॉलसींग ( साखळी क्र१३९/९००) पयांत ९०० एमएम व्यासाची िलवादहनी ्ाकण्यास 
परवानगी लमळणेबाबत स्ताननक लोकिनतननिीनी ददनाींक २४ िुल,ै २०१७ रोिी वा 
त्यासुमारास  मा. सावािननक बाींिकाम मींत्री याींच्याकड ेवारींवार  लेखी ननवेदन ददले आहे,  हे 
खरे आहे काय, 
 

(२) असल्यास, याबाबत चौकर्ी करून व उक्त  ननवेदनाच्या अनुर्ींगान े सायन -पनवेल 
महामागाावर  िलवादहनी ्ाकण्यास परवानगी देण्याबाबत र्ासनान ेकोणती कायावाही केली वा 
करण्यात येत आहे, 
 

(३) नसल्यास, प्रवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. चांद्रिाांत पाटील (१५-०२-२०१९) : (१) हे खरे आहे. 
(२) एकूण ८९० मी्र लाींबीपकैी सावािननक बाींिकाम प्रवभागाच्या हद्दीतील ८६० मी्र लाींबीत 
िलवादहनी ्ाकण्यास मुख्य अलभयींता, सावािननक बाींिकाम िादेलर्क प्रवभाग, मुींबई याींनी 
परवानगी ददलेली आहे. उवारीत ३० मी्र लाींबी रेल्व े प्रवभागाींतगात येत असून तेतून 
िलवादहनी ्ाकण्यास रेल्वेने परवानगी नाकारल्यान े पयाायी व्यवस्ता करण्याबाबत बहृन्मुींबई 
महानगरपाललकेसोबत पत्रव्यवहार करण्यात येत आहे. 
(३) िश्न उद् ावत नाही. 
  

___________ 
  

वसई (जि.पालघर) ताल क्याचे ववभािन िरण्याबाबत 
  

(४६) १३१६३५ (३०-११-२०१८) श्री.हहतेंद्र ठािूर (वसई), श्री.ववलास तरे (बोईसर), श्री.क्षक्षतीि 
ठािूर (नालासोपारा) :   सन्माननीय महसूल मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) वसई (जि.पालघर) तालुक्यातील वाढती लोकसींख्या, वाढत े नागरीकरण, महापाललकेची 
ननलमाती इ. कारणाींमळेु वसई तालुक्याच े प्रवभािन करण्याचा िस्ताव माहे फेब्रुवारी, २०१६ 
पासून र्ासनाच्या प्रवचारािीन आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त िस्तावाबाबत ननणाय घेऊन  तातडीन े वसई तालुक्याच े प्रवभािन 
करण्याबाबत र्ासनान ेकोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, प्रवलींबाची कारणे काय आहेत ?   
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श्री. चांद्रिाांत पाटील (२८-०१-२०१९) : (१) व (२) तालकुा प्रवभािनाच्या अनुर्ींगान े ननकर् 
ननजश्चत करण्याबाबत प्रवभागीय आयुक्त, कोकण याींच्या अध्यक्तेखाली गठीत करण्यात 
आलेल्या सलमतीचा अहवाल र्ासनास िाप्त झालेला आहे. िाप्त अहवालातील लर्फारर्ीच्या 
अनुर्ींगाने सवा प्रवभागीय आयुक्ताींकडून मागप्रवण्यात आलेले अलभिाय िाप्त झाले असनू त्याींचा 
प्रवचार करून  तालुका प्रवभािनाचे ननकर् ननजश्चत करण्याकामी िोरण अींनतम करण्याची 
कायावाही र्ासनस्तरावर सुर आहे. सदर िोरण ननजश्चत झाल्यानींतर िकरणपरत्वे नवीन 
तालुका ननलमातीसींदभाात उधचत ननणाय घेण्याच ेसींकजल्पत आहे. 
(३) िश्न उद् ावत नाही.  
 

___________ 
 

नवी म ांबई येथील ऑक्रॉय चेि पोस्ट िवळील पादचारी प लाला िॉन्टीनेन्टल रान्स्पोटा 
ऑर्ानायझशेनच्या रिन ेधडि हदल्हयाबाबत 

 

(४७)  १३२९२५ (३०-११-२०१८) श्री.शसशिाांत सशांदे (िोरेर्ाव) :   सन्माननीय सावािननि 
बाांधिाम (सावािननि उपक्रम वर्ळून) मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) नवी मुींबई येतील ऑक्रॉय चेक पोस्् िवळील पादचारी पुलाला  कॉन््ीनेन््ल रान्स्पो ा् 
ऑगानायझरे्नच्या रकने िडक देऊन पुलाच्या एका बािचुे नुकसान केले आहे, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्यास,  सावािननक बाींिकाम प्रवभागाने ददनाक  ७ ऑक््ोबर, २०१४ रोिी पलुाच्या  
बािुची दरुस्ती करन सदर पुल सरु केला आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, या पुलाची दरुस्ती करण्यासाठी सावािननक बाींिकाम प्रवभागाला ककती खचा 
लागला आहे तसेच सदरचा  खचा कॉन््ीनेन््ल रान्स्पो ा् ऑगानायझरे्नकडून वसूल करण्यात 
आला आहे  काय, 
(४) नसल्यास, सदरचा खचा सींबींिीत कीं पनीकडून वसूल करण्याबाबत र्ासनान े कोणती 
कायावाही केली वा करण्यात येत आहे? 
 
श्री. चांद्रिाांत पाटील (२३-०१-२०१९) : (१) हे खरे आहे. 
(२) हे खरे नाही.  
     अपघातग्रस्त पादचारी पुल पुणापणे नादरुस्त झाल्यामळेु सदर पुलाची दरुस्ती करण्यात 
आली नाही.  
(३) व (४) पुलाची दरुस्ती करण्यात आलेली नसल्यान ेदरुस्तीचा खचा वसुली करण्याचा िश्न 
उद् ावत नाही.  
     सदर घ्नेबाबत पोलीस स्तानकात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. तसेच पुलाची 
झालेली नुकसान भरपाई सींबींिीत माल वाहतूकदाराकडून वसलु करण्यासाठी पाठपुरावा 
करण्यात येत आहे.   
 

___________  
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मौि ेआडडवली-ढोिळी (ता.अांबरनाथ,जि.ठाणे) येथील िसमनीची बिेायदा ववक्री िेल्हयाबाबत 
 
 

(४८)  १३४२३२ (३०-११-२०१८)  श्री.शसशिाांत सशांदे (िोरेर्ाव) :   सन्माननीय महसूल मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) मौिीं आडडवली-ढोकळी (ता.अींबरनात,जि.ठाणे)  येतील सव्हे नीं.५२ त े ५५ या िलमनीचे 
मूळ कुळ श्री.र्ींकर लडकू खाणे याींना दोन मुले व तीन मुली असताना  त्याींच्या मतृ्यूनींतर 
वारसदार म्हणून केवळ दोन मुलाींचीच नावे नोंदप्रवण्यात आली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त िलमनीवर मयत श्री.खाणे याींच्या मुलीींची वारस म्हणून नोंद होण्याबाबत 
उपप्रवभागीय अधिकारी,उल्हासनगर,अप्पर आयुक्त कोकण प्रवभाग व आयुक्त कोकण प्रवभाग 
याींनी ददलेले आदेर् दलुाक्ीत करन सदर िलमन म.ेरेिन्सी ननमााण कीं पनी याींना 
बेकायदेर्ीरररत्या प्रवकण्यात आली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास,या सींदभाात र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय,  
(४) असल्यास, चौकर्ीचे ननषकर्ा काय व त्यानसुार सदरचा प्रवक्री व्यवहार रद्द करून 
िलमनीवर श्री.खाणे याींच्या मलुीींची नावे लावण्याबाबत र्ासनान े कोणती कायावाही केली वा 
 करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, प्रवलींबाची कारणे काय आहेत? 
 
श्री. चांद्रिाांत पाटील (१२-०२-२०१९) : (१), (२), (३), (४) व (५) मौिे आडीवली-ढोकळी, 
ता.अींबरनात, जि.ठाणे येतील स.नीं. ५२/पै, ५३/१पै, ५४/३पै व ५५/१पै या िलमनीच ेखातेदार 
र्ींकर लडकू खाणे हे मयत झाल्याने फेरफार क्र. ४९९, दद.२१/११/१९८१ अन्वये वारसान े
श्री.कृषणा र्ींकर खाणे (मुलगा) व श्री.गोपाळ र्ींकर खाणे (मलुगा) याींचे पैकी गोपाळ र्ींकर 
खाणे मयत असल्यान े त्याींच े वारस म्हणून (१) आण्णा गोपाळ खाणे (नातू), (२) बाळया 
गोपाळ खाणे (नातू), (३) रािाराम गोपाळ खाणे (नात)ू, (४) अन ुगोपाळ खाणे (नात) व (५) 
लभमाबाई गोपाळ खाणे (सून) यापैकी अ.क्र. (२) ते (४) चे अ.पा.करणार व ए.कु.क. म्हणून 
आण्णा गोपाळ खाण ेयाींच्या नावाची नोंद करण्यात आली आहे. 
       तद नींतर, मौिे आडीवली-ढोकळी, ता.अींबरनात, जि.ठाण े येतील फेरफार क्र. ८५४, 
दद.१९/०७/२०१० अन्वये स.नीं. ५३/१/अ, ५४/३/इ व ५५/१ या िलमनीबाबत श्रीमती लभमाबाई 
गोपाळ खाणे व इतर ११ याींनी दस्त क्र.१४२/२००८, दद.०८/०१/२००८ चे अनुर्ींगाने म.ेररिन्सी 
ननमााण लल. याींना साठेकरारनामा ललहून ददलेला आहे.    
        िस्तुत िकरणी वळेोवेळी पारीत झालेल्या अिान्यायीक आदेर्ाच्या अनुर्ींगान े
गावदप्तरी नोंदी घेण्यात आलेल्या आहेत.  
 
 ___________ 
  
 

प्रादेसशि मनोरग्णालयातील िामाांमध्ये होत असलेला रै्रव्यवहार 
(४९)  १३४७६८ (३०-११-२०१८)  श्री.िर्दीश म ळीि (वडर्ाव शेरी) :  सन्माननीय सावािननि 
बाांधिाम (सावािननि उपक्रम वर्ळून) मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) िादेलर्क मनोरग्णालयातील र्ौचालय बाींिकाम करणे, मनोरग्णासाठी वॉडा बाींिण,े सभागहृ 
बाींिणे या कामामध्ये सावािननक बाींिकाम प्रवभागाच्या  अधिकारी व कमाचाऱ्याींकडून 
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कीं त्रा्दारार्ी सींगनमत करून ननकृष् दिााच े बाींिकाम तसेच गैरव्यवहार करण्यात येत 
असल्याच ेननदर्ानास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, या कामाींसाठी र्ासनाकडून ककती ननिी देण्यात आला आहे व आतापयांत ककती 
ननिी बाींिकामावर खचा करण्यात आला आहे, 
(३) असल्यास, याबाबत र्ासनान ेचौकर्ी केली आहे काय, 
(४) असल्यास, चौकर्ीनुसार सदरची काम े ननकृष् दिााची करन गैरव्यवहार करणाऱ्याींवर 
र्ासनाने कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, प्रवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

श्री. चांद्रिाांत पाटील (०२-०२-२०१९) : (१)  हे खरे नाही.   
(२), (३), (४) व (५)  िश्न उद् ावत नाही.  

___________ 
 

प णे येथील येरवडा िारार्हृातील िाम ेननिृष्ट्ट दिााची िेल्हयाबाबत 
 

(५०)  १३४७६९ (३०-११-२०१८) श्री.िर्दीश म ळीि (वडर्ाव शेरी) : सन्माननीय सावािननि 
बाांधिाम (सावािननि उपक्रम वर्ळून) मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) पुणे येतील सुरके्च्या दृष्ीने महत्वाच्या समिल्या िाणा-या येरवडा कारागहृातील 
सावािननक बाींिकाम प्रवभागान ेकीं त्रा्दारामाफा त सुर केलेले काम ननकृष् दिााच ेहोत असून   
अधिकारी व कमाचारी याींच्या सींगनमतान ेबनाव् कामाची देयके  कीं त्रा्दाराला अदा केल्याच े
माहे सप् े्ंबर, २०१८ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदर्नाास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, याबाबत र्ासनान ेचौकर्ी केली आहे काय, 
(३) असल्यास,  चौकर्ीनुसार उक्त कारागहृातील काम े ननकृष् दिााच े करून बनाव् देयके 
अदा करणाऱ्या सवा सींबधिताींवर र्ासनान ेकोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, प्रवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

श्री. चांद्रिाांत पाटील (०१-०२-२०१९) : (१)  हे खरे नाही.   
(२), (३) व (४)  िश्न उद् ावत नाही.  

___________ 
  
 

ववधान भवन :   जितेंद्र भोळे 
म ांबई.   सधचव (िायाभार), 

महाराष्ट्र ववधानसभा. 
__________________________________________________________________ 

मुद्रणपूवा सवा िकक्रया महाराषर प्रविानमींडळ सधचवालयाच्या सींगणक यींत्रणेवर 
मुद्रण: र्ासकीय मध्यवती मुद्रणालय, मुींबई. 


