
 
अताराांकित प्रश्नोत्तराांची ४२७ वी यादी 

 
महाराष्ट्र ववधानसभा 

  

दसुरे अधधवेशन, २०१८ 
___________ 

  

अताराांकित प्रश्नोत्तराांची यादी 
  

प्रश्नाांची एिूण सांख्या - ५० 
___________ 

  

जेएसडब् ् यु   ील क िां ीनीयाया धरमतर येलील क जेटीचीया या वव तारिकरिरणासांदभाात 
वडखळ येले झाले कल की जनसुनावणी रद्द िरण् याबाबत 

  

(१)  ९५१० (०६-०४-२०१५).   श्री.प्रशाांत ठािूर (ीनवेल क) :   सन्माननीय महसूल क मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) डोलवी (ता.पेण, जि.रायगड) येथील िेएसडब् ् य ु ्ील कीं पनीयाया  रमतर येथील िेट्टीया या 
वव ताररकरणासींदर्ाात िनसुनावणीया या आ ीयाया रात्री कीं पनीने शेतक-याींना नुकसान र्रपाई व 
इतर काही बाबतीत लेखी आश् वासन लदले होते मात्र नुकसान र्रपाई सींदर्ाात कोणतीही तरतूद 
कीं पनीकड ेनस् याच ेमाहे िानेवारी, २०१५ मध्ये वा त्या दरम्यान ननदशानास आले आहे, हे 
खरे आहे काय, 
(२) अस् यास, उक् त िेट्टीसींदर्ाात वडख  येथे ाालेली िनसनुावणी र्द  कर् यात यावी 
त् याचरमामाणे खारमाचेला पररसरातील शेतीमध् ये कोणत् याही रमाकारे र्राव ्ाक् याची परवानगी 
कीं पनीला देवू नये तसेच कीं पनीने इतरत्र ्ाकले्या रसायनयुक् त र्रावाम ेु िमीनी नावपक 
ाा् याम ेु कीं पनीची चौकशी कर् याची मागणी शेतक-याींनी तहससलदार याींयायाकड ेकेली आहे, 
हे ही खरे आहे काय, 
(३) अस् यास, या रमाकरणाची शासनाने चौकशी करुन कोणती कायावाही केली वा करणार आहे, 
(४) नस् यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. चांद्रिाांत ीा ील क (२६-०३-२०१८) : (१) अशी बाब जि्हाध कारी, रायगड याींयाया ननदशानास 
आलेली नाही.     
(२) हे खरे आहे.             
(३) सदर रमाकरणी तलाठी, गडब, मींड  अध कारी, पेण, वनपाल, गडब, वनरक्षक, गडब याींनी 
पाहणी व चौकशी करून तहसील कायाालय, पेण याींयायाकड ेलद.१.४.२०१५ रोिी अहवाल सादर 
केला आहे. या चौकशी अहवालारमामाणे सींबींध त िेएसडब््य ू कीं पनी व्यवथापकाववरुद्ध 



वव.स. ४२७ (2) 

फआयआर क्र.१/२०१५ अन्वये वडख  पोलीस ठा्यात गुन्हा दाखल कर्यात आला आहे. 
त्यानुसार पोलीस ठाणे, वडख  याींनी तपास करुन आर.सी. क्र.१०२ रमामाणे लद.२९.६.२०१६ रोिी 
पेण येथील न्यायालयात दोषारोपपत्र दाखल केले असून सदर बाब न्यायरमाववष् आहे. 
   तसेच नसैधगाक ना्यातील लोखींडी पाईप कीं पनीने काढून ्ाक्याच े लदसून आले असून 
सदर ना्याम ून पाणी िा्याये्यासाठी कोणताही अडथ ा नस्याच े व ना्याशेिारी 
थेाडासा र्राव लदसून येत अस्याच े तलाठी सिा, गडब याींनी लद.२७.११.२०१७ रोिी समक्ष 
पाहणी करून तहससलदार, पेण याींयायाकड ेसादर केले्या अहवालात नमूद केले आहे. 
(४) रमाश्न उद् ावत नाही. 
  

___________ 
  

राज्यातील क भमूी अभभले कख िमाचाऱयाांनी आी्या मागण्याांसाठी िेले कले क िामबांद आांदोल कन  
  

(२)  ३२२८८ (२३-१२-२०१५).   श्री.सांजय िेळिर (ठाणे), श्री.किसन िलोरे (मुरबाड), 
अॅड.आभशष शेल कार (वाांदे्र ीश्श्चम) :  सन्माननीय महसूल क मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील 
काय :- 
(१) राज्यातील र्ूमी असर्लेख कमाचाऱयाींची अपूणा सींख्या तसेच ताींत्रत्रक दिाासह वेनतशे्रणी  
दे्यासाठी राज्यातील पूणे, ठाणे, नासशक व इतर अनेक जि््यातील र्ुमी असर्लेख  
कमाचाऱयाींनी बमेुदत काम बींद आींदोलन करुन मागणी केली होती, हे खरे आहे काय, 

(२) अस्यास, सदर मागणीबाबत शासनान े अदयापही कोणतीही अींमलबिावणी केली 
नस्याच ेउपरोक्त कमाचारी सींघ्नेचे म्हणणे आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) अस्यास, सदय:जथतीत राज्यात र्ूमी असर्लेख ताींत्रत्रक कमाचाऱयाींची सींख्या ककती आहे 
व ररक्त पदे ककती आहेत, सदर ररक्त पदे र्र्यासाठी शासनान ेकोणती कायावाही केली वा 
कर्यात येत आहे  
(४) नस्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. चांद्रिाांत ीा ील क (०४-०४-२०१८) : (१), (२), (३) व (४) राज्य र्ूमी असर्लेख कमाचारी 
सींघ्नेयाया कमाचाऱयाींनी त्याींयाया वववव  माग्याींसाठी पुणे ववर्ागात लद.१६.०१.२०१५ त े
०९.०२.२०१५ या कालाव ीत तर मुींबई, नासशक व औरींगाबाद ववर्ागात लद.२७.०१.२०१५ ते 
०७.०२.२०१५ या कालाव ीत काम बींद आींदोलन केले होते.  
     िमाबींदी आयकु्त, पुणे याींनी र्ूसम असर्लेख ववर्ागातील कमाचाऱयाींयाया सींवगाांना ताींत्रत्रक 
दिाा देऊन त्यारमामाणे वतेनशे्रणी दे्यायाया कमाचाऱयाींयाया मागणीसींदर्ाात शासनास रमाताव 
सादर केला आहे. मात्र र्ूसम असर्लेख ववर्ागातील काही सींवगा  वग ता, अन्य सींवगाातील 
पदर्रतीयाया ननयमाींत ववसशष् ताींत्रत्रक अहाता  ारण कर्याची पूवाशता नाही. सेवारमावेशानींतर 
काही सींवगाांना र्ूसम असर्लेख रमासशक्षण रमाबोध नी, औरींगाबाद येथ ेरमासशक्षण दे्यात येत असले 
तरी ते अ्पकालाव ीचे असून त्याचे सक्षम रमााध करणाकडून रमामाणणकरण ाालेले नाही. या 
पाश्वार्ूसमवर र्ूसम असर्लेख ववर्ागास सरसक् ताींत्रत्रक ववर्ाग म्हणून मान्यता देणे शक्य 
होत नाही.   
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     र्ूसम असर्लेख ववर्ागातील ग् क पदाींच े डडसेंबर, २०११ मध्ये अध सूधचत सेवा रमावेश 
ननयम, २०११ नुसार र्ूसम असर्लेख ववर्ागातील ग् क ‘पदसमुह ४’ मध्ये सेवा रमावेश 
करणाऱया उमेदवार थापत्य असर्याींत्रत्रकी पदववका (Diploma in Civil Engineering)  ककीं वा 
माध्यसमक शालाींत पररक्षा (S.C.C.) उत्तीणा ाा्यानींतर आय.्ी.आय. सव्हेक्षण 
अ्यासक्रमाच ेरमामाणपत्र  ारण केलेले असाव ेअशी शैक्षणणक अहाता ननजश्चत कर्यात आली 
आहे. सदर अध सूचनेनुसार सन २०११ पासून  १०५८ पदे र्र्यात आली असून  सर सेवा 
र्रती सन-२०१४ अींतगात ५३६ ररक्त पदाींची िालहरात दे्यात आली होती. त्यापैकी ४०७ पदे 
उपलब्  ाालेली असून २६० उमदेवार हिर ााले आहेत व उवारीत उमेदवाराींबाबत ननयुक्तीची 
कायावाही सुरु आहे.  

___________ 
  

राज्यातील क तल काठयाांयाया बदल कीच ेअधधिार श्ज्हा तरावर देण्याबाबत 
  

(३)  ७७६२५ (१२-०४-२०१७).   श्री.डड म्ल कीिाजूान रेड्डी (राम ेि), श्री.बाबुराव ीाचणे 
(भशरुर) :   सन्माननीय महसूल क मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील अनके गावाींमध्ये २ ते ३ गावाींसम ून एक तलाठी अस्याचे ननदशानास आले 
आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) अस्यास,  राज्यातील तलाठयाींयाया बदलीचे अध कार जि्हातरावर दे्याचा रमातावही  
शासनायाया ववचारा ीन अस्याच ेमाहे िानेवारी, २०१७ याया दसुऱया आठवड्यात ननदशानास  
आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) अस्यास, राज्यातील शतेकऱयाींचे ७/१२ सींगणीकृत करताना तलाठयाींकडून अनेक चकुा 
होत  अस्याम ेु तलाठयाींबाबत अनके नागररकाींनी  तक्रारी के्या  आहेत, हे ही खरे आहे 
काय, 
(४) अस्यास, राज्यातील तलाठयाींयाया ररक्त िागा र्र्याबाबत व तलाठयाींची बदली 
कर्याच ेअध कार जि्हा तरावर दे्याबाबत शासनान ेकोणती कायावाही केली वा कर्यात 
येत आहे, 
(५) नस्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. चांद्रिाांत ीा ील क (०३-०४-२०१८) : (१) राज्यात सरासरी ३ त े४ गावाींसम ून तलाठी साा े
अजतत्वात असून रमात्येक साझ्याकरीता एक तलाठी पद मींिूर आहे. 
(२) हे खरे नाही, 
राज्यातील तलाठी सींवगाातील कमाचाऱयाींची बदली कर्यासाठी जि्हा व उपववर्ागीय तरावर 
सक्षम रमााध कारी म्हणून अनकु्रमे जि्हाध कारी व उपववर्ागीय अध कारी याींना बद्याींच े
अध कार रमादान कर्यात आले आहेत. मात्र आींतर जि्हा व आींतरववर्ागीय बद्याचे 
अध कार त्याींना नाहीत व असे अध कार जि्हातरावर दे्याचा कोणताही रमाताव शासनायाया 
ववचारा ीन नाही. 
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(३) गा.न.नीं.७/१२ सींगणकीकृत करताींना काही रमामाणामध्ये डा्ा एींट्री व डा्ा कन्वाानयाया 
चुका आढ ून आ्या होत्या. अशा चकुाींच े ननराकरण कर्यासाठी चावडी वाचनायाया ववशेष 
मोलहमेत रमााप्त हरकती व आके्षप याींयाया ननगातीसाठी Re-Edit Module ही सुवव ा उपलब्  
करुन दे्यात आली आहे. सदर सुवव ा वापरुन कामकाि पूणा ाालेनींतर सवा त्रू्ी दरू होतील 
असे अपेक्षक्षत आहे. 
(४) ववत्त ववर्ाग, शासन ननणाय क्र. पदनन-२०१६/रमा.क्र.३०/२०१६/आ.प.ुकक्ष, लद.२५/०५/२०१७ 
अन्वये ववर्ागाचा सु ारीत आकृतीबीं  अींनतमत: मींिूर करुन घेत्यानींतर तलाठी सींवगाातील 
ररक्त पदे र्र्याचे सींकज्पत आहे. तलाठयाींची आींतरजि्हा ककीं वा आींतरववर्ाग बदली 
कर्याचे अध कार जि्हा तरावर दे्याबाबतचा रमाश्न शासनायाया ववचारा ीन नाही. 
(५) रमाश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
  

िो्हाीूर श्ज्हयात अ्ीभूधारि व भूभमहहन नागरिकरिाांना  
वा ी िेले क्या शासिीय जभमनीबाबत 

  

(४)  ७७८८२ (१२-०४-२०१७).   डॉ.सुश्जत भमणचेिर (हातिणांगले क) :   सन्माननीय महसलू क 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) को्हापूर जि्हयात अनेक वषाापूवअ अ्पर् ूारक व र्ूसमलहन लोकाींना अनतररक्त  शेरा 
असले्या शेकडो एकर शासकीय िसमनीचे वा्प कर्यात आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) अस्यास, सदर िसमनीींची ननयम व अ्ी डावलनू तसेच जि्हाध का-याींची पूवापरवानगी 
न घेता परपर वव्हेवा् लावली िात अस्याचे माहे िानेवारी, २०१७ मध्ये वा त्या दरम्यान 
ननदशानास आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) अस्यास, उक्त रमाकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
(४) अस्यास, चौकशीत काय आढ ून आले व त्यानुसार उक्त रमाकरणात दोषी असणाऱयाींवर 
शासनाने कोणती कारवाई केली वा कर्यात येत आहे ?  
  
श्री. चांद्रिाांत ीा ील क (१८-०५-२०१८) :(१), (२), (३) व (४) को्हापूर जि््यात अनतररक्त शेरा 
असले्या शासकीय िसमनीींचे र्मूीहीन लोकाींना वा्प कर्यात आले आहे. र्ूमीहीन लोकाींना 
वा्प केले्या िसमनीची ननयम व अ्ी डावलून जि्हाध काऱयाींयाया पुवापरवानगीसशवाय  
ववक्री केली िात अस्याच े ननदशानास आले नाही. तसेच जि्हाध काऱयाींची पुवापरवानगी न 
घेता िसमनीची परपर वव्हेवा् लावली िात अस्याबाबत जि्हाध कारी, को्हापूर 
कायाालयाकड ेकोणत्याही रमाकारची तक्रार रमााप्त ाालेली नाही. 

___________ 
  

नगरदेवळा (ता.ीाचोरा, श्ज.जळगाव) गु्री ग्रामीांचायतीमध्ये िरण्यात आले क्या  
घराांयाया नोंदीप्रमाणे भस ी सर्व्हे िायााल कयात नोंदी िरण्याबाबत 

  

(५)  ७९५०६ (१२-०४-२०१७).   श्री.किशोर ीा ील क (ीाचोरा) :   सन्माननीय महसूल क मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) नगरदेव ा (ता.पाचोरा, जि.ि गाव) गु्रप ग्रामपींचायतीमध्ये कर्यात आले्या  घराींयाया 
नोंदीरमामानेच सस्ी सव्हे कायाालयात नोंदी कर्याच े आदेश दे्याबाततच े लेखी ननवेदन 
श्री.अशोक र्ावसार याींनी लदनाींक २९ सप् े्ंबर, २०१६ रोिी वा त्यासुमारास मा.सहकार 
राज्यमींत्री याींना लदले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२)अस्यास,  उक्त ननवेदनानुसार शासनाने कोणती कायावाही केली वा कर्यात येत आहे ,  
(३) नस्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. चांद्रिाांत ीा ील क (१०-०५-२०१८) : (१) हे खरे आहे. 
(२) व (३) रमातुत रमाकरणी सन-१९७८ ते १९८८ याया का ात नगरदेव ा गावास नगर र्ूमापन 
योिना लागू कर्यात आली. त्यावे ी तथेील काही  ारकाींनी नगर र्मूापन ह्द ीतील 
सम कतीींयाया खरेदी-ववक्रीयाया व्यवहारात खरेदी खतायाया दतामध्ये नगर र्मूापन क्रमाींक 
नमूद कर्याऐविी ग्रामपींचायत सम कत क्रमाींक नमूद केले  आहे. त्यामु े खरेदी-सम कतीींचे 
वणान नगर र्ूमापन क्रमाींकाशी िु त नाही. तरी सदर गावास ग्रामपींचायत सम कतीरमामाणे 
नोंदी घे्याबाबत खालील रमामाणे पयााय उपलब्  आहेत :- 
(अ) जिथ े केव  ग्रामपींचायत क्रमाींक नमूद आहे. मात्र, नगर र्मूापन क्रमाींक नमूद नाही, 
अशा लठकाणी रमात्यक्ष िागेवर पाहणी करुन  ारक, के्षत्र इत्यादी नगर र्ूमापन असर्लेखाशी 
िु त अस्यास, त्याची ननयमारमामाणे नोंद घेता येईल. 
(ब) िेथ ेग्रामपींचायत नींबररमामाण ेखरेदीखत केले आहे व  असर्लेखारमामाण ेसम कत पत्रत्रकेतील 
के्षत्र आणण नकाशा  ारकास मान्य अस्यास व त्यारमामाणे त्याींनी नोंदणीकृत वव ीवत दरुुती 
लेख करुन आण्यास, त्याची महाराषट्र िसमन महसूल अध ननयम १९६६ च ेकलम १४९, १५० 
अन्वये नोंद घेता येतील. 
(क) िेथे ग्रामपींचायत सम कत क्रमाींक व नगर र्ूमापन क्रमाींक याचे वणानातील  ारक, 
नकाशाची आकृती, के्षत्रफ  व चुत:ससमा मान्य नस्यास, त्यालठकाणी  महाराषट्र िसमन 
महसूल अध ननयम १९६६ च े कलम १०६, २४७ व २५७ याया तरतुदीनुसार जि्हा अ ीक्षक 
र्ूसम असर्लेख याींयायाकड ेसींबीं ीत  ारकाने अिा करुन ररतसर दाद मागणी करु शकतात.  
     रमातुत रमाकरणात ननवेदनकताा याींना त्याींनी उपजथत केले्या मुदयाींयाया अनुषींगान ेउप 
अ ीक्षक र्ूसम असर्लेख, पाचोरामाफा त लेखी उत्तर क वव्यात आलेले आहे. 

___________ 
  

िायािारी अभभयांता,सावाजननि बाांधिाम ववभाग, ठाणे याांनी िेले कल का गैरर्व्यवहार 
  

(६)  ८४५०२ (१२-०४-२०१७).   श्री.भाऊसाहेब िाांबळे (श्रीरामीूर) :   सन्माननीय सावाजननि 
बाांधिाम (सावाजननि उीक्रम वगळून) मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) श्री.रमेश आगवण,े कायाकारी असर्यींता,सावािननक बाीं काम ववर्ाग, ठाणे  याींनी अध क्षक 
असर्यींता अननल गायकवाड याींयाया सशवनेरी बींग्याची ववदयुत देयके वत:याया सहीच े चके 
काढून सावािननक बाीं काम ववर्ागायाया खात्यातून र्रली आहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) अस्यास, या रमाकरणी मुख्य असर्यींता, सावािननक बाीं काम ववर्ाग याींनी चौकशी करून 
श्री.रमेश आगवणे दोषी अस्याबाबतचा अहवाल लदनाींक ५ िुल,ै २०१६ रोिी शासनास सादर 
केला आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) अस्यास, उक्त अहवाल शासनास सादर करुन ७ मलहन्याींचा कालाव ी होऊनही या 
रमाकरणातील दोषी अध का-याींवर अदयाप शासनाकडून कोणतीही कारवाई कर्यात आलेली 
नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(४) अस्यास, सदर अहवालायाया अनुषींगान े उक्त रमाकरणात दोषी असणाऱया अध का-याींवर 
शासनाने कोणती कारवाई केली वा कर्यात येत आहे, 
(५) नस्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. चांद्रिाांत ीा ील क (०४-०४-२०१८) : (१), (२), (३), (४) व (५) तत्कालीन अ ीक्षक असर्यींता, 
ठाणे (सा.बाीं.) मींड , ठाणे याींयाया शासकीय ननवासथानाची काही ववदयुत देयके शासकीय 
नतिोरीतून र्र्यात आली अशा आशयाची तक्रार शासनास रमााप्त ााली. सदर तक्रारीयाया 
अनुषींगाने मुींबई सा.बाीं.रमाादेसशक ववर्ाग, मुींबई याींयायाकडून अहवाल रमााप्त ााला आहे. 
      रमातुत रमाकरणी अननयसमततेस िबाबदार असले्या सवासींबींध ताींववरुद्ध महाराषट्र नागरी 
सेवा (सशत व अपील) ननयम, १९७९ याया ननयम ८ व १२ अन्वये एकत्रत्रत ववर्ागीय 
चौकशीचा रमाताव शासनास सादर कर्याबाबत, मुख्य असर्यींता, मुींबई (सा.बाीं.) रमाादेसशक 
ववर्ाग, मुींबई याींना क वव्यात आले आहे. 

___________ 
  
मौजा झलु की (ता.िेळाीुर, श्ज.यवतमाळ) येलील क सर्व्हे क्र.४७ ीैिी ३ हेक् र ४३ आर जमीन 

बनाव  दतऐवज तयार िरून गैरआहदवासी र्व्यक्तीने हतगत िे्याबाबत 
  

(७)  ८९६०१ (१८-०८-२०१७).   श्री.राजु तोडसाम (अणी) :   सन्माननीय महसूल क मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मौिा ालुी (ता.के ापुर, जि.यवतमा ) येथील सव्हे क्र.४७ पकैी ३ हेक््र ४३ आर िमीन 
बनाव् दतऐवि तयार करून गैरआलदवासी व्यक्तीन ेआलदवासी अस्याच ेदाखवून हतगत 
के्याबाबत सुर्ाष सर्मा मेश्राम याींनी लदनाींक १९ िानेवारी, २०१६ रोिी जि्हाध कारी, 
यवतमा , मुख्य वनसींरक्षक, (रमाा.) यवतमा , पोलीस अध क्षक, यवतमा , उपववर्ागीय 
अध कारी के ापूर, उपवनसींरक्षक, वन ववर्ाग, पाींढरकवडा याींना ननवेदन देऊन दोषीींवर 
कारवाई कर्याची मागणी केली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) अस्यास, उक्त ननवेदनानुसार उक्त रमाकरणी चौकशी कर्यात आली आहे काय, 
(३) अस्यास, चौकशीनुसार दोषीींवर कारवाई कर्याबाबत शासनाने कोणती कायावाही केली वा 
कर्यात येत आहे, 
(४) नस्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. चांद्रिाांत ीा ील क (११-०४-२०१८) : (१), (२), (३) व (४) सदर रमाकरणी श्री. सरु्ाष सर्मा 
मेश्राम याींनी तहससलदार, के ापूर, जि. यवतमा  याींना लद. १५/०१/२०१६ रोिी ननवेदन देऊन 
दोषीींवर कायावाही कर्याची मागणी केली होती. तसेच सदर ननवदेनावर कायावाही न के्यास 
लद. १९/०१/२०१६ पासून तहससल कायाालय, के ापूर याींचसेमोर आमरण उपोषण करणार 
अस्याच े नमूद केले होते. उप ववर्ागीय अध कारी, के ापूर, जि. यवतमा  याींनी लद. 
०२/०२/२०१६ याया पत्रान्वये उप वनसींरक्षक, वन ववर्ाग, पाींढरकवडा व तहससलदार, के ापूर 
याींना उक्त रमाकरणाची सींयुक्त चौकशी कर्याचे आदेश लदले होते. या रमाकरणी उप ववर्ागीय 
अध कारी, के ापूर, जि. यवतमा  याींनी सींबींध त तलाठी याींना लद. १६/०३/२०१६ याया 
आदेशान्वये ननलींत्रबत केले आहे. तसेच सदर तक्रारपुवअच तहससलदार, के ापूर याींनी महाराषट्र 
अनुसूधचत िमातीींना िसमनी रमात्यावपात कर्यासाठी अध ननयम, १९७४ याया कलम ३ नुसार  
लद.२५/०६/२०१५ रोिी आदेश पाररत करुन ननवेदनकत्याास िमीन रमात्यावपात कर्याची कायावाही 
केली आहे. 

___________ 
  

राज्यातील क बाांधिाम के्षत्रातील क बाजार मु्य (मुद्राांि शु्ि) तक्ता तयार िरणेबाबत 
  

(८)  ९०११७ (१२-०८-२०१७).   श्री.शामराव ऊर्ा  बाळासाहेब ीा ील क (िराड उत्तर) :   
सन्माननीय महसूल क मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील बाीं काम के्षत्रातील बािार मु्य ववचारात घेऊन मुद्ाींक शु्क तक्ता तयार 
कर्याची मागणी कराड-उत्तर येथील लोकरमानतनन ीनी मा.सावािननक बाीं काम मींत्री याींचेकडे  
लदनाींक २१ िानेवारी, २०१७ रोिी वा त्या समुारास केली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) अस्यास, उक्त मागणीयाया अनुषींगाने शासनान ेकोणती कायावाही केली वा कर्यात येत 
आहे, 
(३) नस्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ?  
  
श्री. चांद्रिाांत ीा ील क (१८-०५-२०१८) : (१) हे खरे आहे. 
(२) सींपूणा राज्यासाठी सन २०१७-१८ साठी वावषाक मू्यदर तक्त ेलद.३१/०३/२०१७ रोिी नोंदणी 
महाननरीक्षक याींयायाकडून ननगासमत कर्यात आले असून ते लद.०१/०४/२०१७ पासून लागू ााले 
आहेत. 
(३) रमाश्न उद् ावत नाही. 

__________ 
  

भातुिल की (श्ज.अमरावती) ताल कुक्यातील क तहभसल क िायााल कय अमरावती येलील क नववन  
प्रशासिीय इमारतीच ेबाांधिाम िरण्यासाठी ननधी मांजूर िरण्याबाबत 

  

(९)  ९३४०१ (२३-०८-२०१७).   अॅड.यशोमती ठािूर (नतवसा) :   सन्माननीय महसूल क मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) र्ातकुली (जि.अमरावती) तालुक्यातील तहससल कायाालय अमरावती येथील नववन 
रमाशासकीय इमारतीचे बाीं काम कर्यासाठी १० को्ी रुपयाींचा नन ी मींिूर कर्यासाठी 
मा.उदयोग, खननकमा व सावािननक बाीं काम राज्यमींत्री याींना लदनाींक ३ माचा, २०१५ रोिी वा 
त्या समुारास मा.थाननक लोकरमानतनन ी याींनी लेखी ननवेदन लदले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) अस्यास, शासनाने सदर ननवेदनावर कोणती कायावाही केली वा कर्यात येत आहे, 
(३) नस्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. चांद्रिाांत ीा ील क (०१-०६-२०१८) : (१), (२) व (३) थाननक लोकरमानतनन ी याींनी 
मा.उदयोग, खननकमा व सावािननक बाीं काम राज्यमींत्री याींना लदनाींक ०३/०३/२०१५ रोिी व 
त्यासुमारास र्ातुकली, जि्हा अमरावती येथील तहससल कायाालय इमारत अमरावती येथ े
बाीं काम कर्यासाठी लदलेले ननवदेन त्या कायाालयास रमााप्त ाा्याचे लदसून येत नाही. 
     र्ातकुली, जि्हा अमरावती येथील तहससल कायाालयासाठी र्ातुकली येथ ेनववन इमारत 
बाीं ्यात आली आहे. सदर कायाालय या इमारतीत थलाींतररत कर्यायाया ननणायाववरो ात 
मा.उयाच न्यायालय, खींडपीठ नागपूर येथ ेयाधचका दाखल कर्यात आली अस्यान ेसदर बाब 
न्यायरमाववषठ आहे. 

___________ 
  
धचखल कठाणा (ता.श्ज.ल कातूर) येलील क माांजरा नदीवरील क ीुल काचे िाम ननधीअभावी रखड्याबाबत 

  

(१०)  ९४९५४ (२१-०९-२०१७). श्री.त्र्यांबिराव भभसे (ल कातूर ग्रामीण) :   सन्माननीय सावाजननि 
बाांधिाम (सावाजननि उीक्रम वगळून) मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) धचखलठाणा (ता.जि.लातूर) येथील माींिरा नदीवरील पलुाच े काम नन ीअर्ावी रखडले 
अस्यान ेसदर कामासाठी नन ी उपलब्  करून दे्याबाबत व काम त्वररत पूणा कर्याबाबत 
थाननक लोकरमातीननध नी मा.मुख्यमींत्री महोदयाींकड े ननवेदनादवारे मागणी केली आहे, हे खरे 
आहे काय, 
(२) अस्यास,  सदर पुलाच े कोणकोणत े काम करणे बाकी असनू त्यासाठी ककती नन ीची 
आवश्यकता आहे, 
(३) तसचे, सदर कामासाठी नन ी मींिूर करून  पुलाच ेबाीं काम तातडीन े सुरु कर्याबाबत 
शासनाने कोणती कायावाही केली वा कर्यात येत आहे, 
(४) नस्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. चांद्रिाांत ीा ील क (११-०४-२०१८) : (१) काम पूणा कर्याबाबत ननवेदन रमााप्त आहे. 
(२) दोन तींर्, एक अींत्यींपार, लॅब व िोडरते बाीं ्याचे काम बाकी असून यासाठी 
रु.३६६.६७ लक्ष नन ीची आवश्यकता आहे. 
(३) व (४) पुलायाया कामाची ककीं मत रमा.मा.रक्कम रु.६.६८ को्ी पेक्षा वाढून ती रु.११.४२ को्ी 
इतकी होणे अपेक्षक्षत आहे. त्यामु े पुलायाया रमाक्पायाया कामास सु ाररत रमा.मा.रमादान 
कर्याची बाब शासनायाया ववचारा ीन आहे. 

___________ 
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चेंबुर (मुांबई) येलील क र्ाईन आ ाजवळील क शासिीय  
इमारतीांची दरुवला झा्याबाबत 

  

(११)  ९४९९९ (०१-०१-२०१८).   श्री.अभमन ी ेल क (मुांबादेवी), श्री.राधािृष्ट् ण ववख-ेीा ील क (भशडी), 
श्री.ववजय वडटेीचीवार (ब्रम्हीूरी), श्री.ीथृ् वीराज चर्व्हाण (िराड दषक्षण), श्री.अल कम शेख (माल काड 
ीश्श्चम), श्री.नसीम खान (चाांहदवल की), श्री.अमर िाळे (आवी), श्री.िाल कीदास िोळांबिर (वडाळा), 
श्री.सांग्राम लोी े (भोर), श्री.बाळासाहेब लोरात (सांगमनेर), श्रीमती ननमाल का गाववत (इगतीूरी), 
अॅड.यशोमती ठािूर (नतवसा) :   सन्माननीय सावाजननि बाांधिाम (सावाजननि उीक्रम) मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) चेंबुर (मुींबई) येथील फाईन आ ा्िव  शासनायाया १४ पेक्षा िात ववर्ागायाया 
कायाालयायाया इमारतीींयाया आिबूािूला रमाचींड रमामाणात अवयाछतेचा वव ाखा असून या 
इमारतीची मोठया रमामाणात दरुावथा ााली अस्याचे माहे सप् े्ंबर, २०१७ मध्ये वा त्या 
दरम्यान ननदशानास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) अस्यास, या इमारतीयाया मोक या र्ागाचा नशापाणी इत्यादीसाठी गैररमाकार कर्यासाठी 
वापर कर्यात येत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) अस्यास, उक्त रमाकरणी शासनान ेदखल घेऊन सदरील शासकीय इमारतीयाया दरुुती व 
वयाछतेबाबत तसचे सदरील इमारतीचा होत असलेला गैरवापर रोख्याबाबत शासनाने  
कोणती कायावाही केली वा कर्यात येत आहे, 
(४) नस्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. एिनाल भशांदे (०४-०६-२०१८) : (१) हे अींशत: खरे आहे. 
     मुख्य रत्यावरील पावसायाया पा्याचा ननचरा होणेसाठी ग्ाराची व्यवथा नस्याने 
इमारतीयाया आवारातील सखल र्ागामध्ये तत्कालीन जथतीत पाणी साचून अवयाछता ााली 
अस्याच ेननदशानास आले होते. 
(२) हे अींशत: खरे आहे. 
(३) व (४) सदरील आवारातील इमारतीची देखर्ाल व दरुूतीची काम ेहाती घे्यात आलेली 
आहेत. तसेच इमारतीचा व इमारतीयाया आवारातील गैरवापर रोख्याबाबत वररषठ पोलीस 
ननररक्षक, चेंबूर याींना लद.१४/०९/२०१७ अन्वये क ववणेत आले आहे. 

___________ 
  

मागासवगीयाांयाया इनामी जमीनी शासनाने ताब्यात घेत्याबाबत 
  

(१२)  ९६००८ (२१-१२-२०१७).   श्री.अभमत ववल कासराव देशमुख (ल कातूर शहर), श्री.राधािृष्ट् ण 
ववखे-ीा ील क (भशडी), श्री.बाळासाहेब लोरात (सांगमनेर), श्री.अभमन ी ेल क (मुांबादेवी), 
अॅड.यशोमती ठािूर (नतवसा), श्री.ववजय वडटेीचीवार (ब्रम्हीूरी), श्री.नसीम खान (चाांहदवल की) :   
सन्माननीय महसूल क मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) मागासवगअयाींयाया उपिीववकेचे सा न असणाऱया ननरननराळ्या गावातील िव पास एक 
लाख एकर इनामी िसमनी शासनान ेताब्यात घेत्या असून त्याींना पयाायी िसमनी न लद्यान े
राज्यव्यापी आींदोलन उर्ारले िात अस्याच ेमाहे ऑक््ोबर, २०१७ मध्ये वा त्या दरम्यान 
ननदशानास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) अस्यास, याबाबत शासनान ेचौकशी केली आहे काय, 
(३) अस्यास, चौकशीनसुार या इनामी िसमनी परत मागासवगअयाींना दे्याबाबत शासनान े
कोणती कायावाही केली वा कर्यात येत आहे, 
(४) नस्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. चांद्रिाांत ीा ील क (१३-०४-२०१८) : (१) अशी कोणतीही बाब ऑक््ोबर, २०१७ मध्ये वा 
त्यादरम्यान ननदशानास आलेली नाही. 
(२), (३) व (४) रमाश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
  

नाभशि-वणी-िळवण रत्याचे चौीदरीिरण िरण्याबाबत 
  

(१३)  ९६५५९ (२१-१२-२०१७).   श्रीमती सीमाताई हहरे (नाभशि ीश्श्चम) : सन्माननीय 
सावाजननि बाांधिाम (सावाजननि उीक्रम वगळून) मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील    
काय :- 
  

(१) नासशक-वणी-क वण (जि.नासशक) या रत्यावरील मोठया रमामाणात राहणाऱया रहदारीम ेु 
अपघात घड्याच े रमामाण वाढ्यान े रत्याचे चौपदरीकरण कर्याची मागणी थाननक 
लोकरमानतनन ीनी लदनाींक १७ डडसेंबर, २०१२ रोिी वा त्या सुमारास शासनाकड ेकेली आहे, हे 
खरे आहे काय,  
(२) अस्यास, याबाबत शासनान ेचौकशी केली आहे काय, 
(३) अस्यास, चौकशीनसुार या रत्याच े चौपदरीकरण कर्याबाबत  शासनाने कोणती  
कायावाही केली वा कर्यात येत आहे,  
(४) नस्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. चांद्रिाांत ीा ील क (११-०५-२०१८) : (१) नाही. 
(२), (३) व (४) रमाश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
  

मौज ेअांबाडी- वाभशांद (ता.भभवांडी, श्ज.ठाणे) या रत्यायाया िामाबाबत 
  

(१४)  ९८६६९ (३०-१२-२०१७).   श्री.शाांताराम मोरे (भभवांडी ग्रामीण) :   सन्माननीय 
सावाजननि बाांधिाम (सावाजननि उीक्रम वगळून) मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील    
काय :- 
  



वव.स. ४२७ (11) 

(१) मौि े अींबाडी-वासशींद (ता.सर्वींडी, जि.ठाणे) या रत्याला एमएमआरडीएने सन २००८-०९ 
मध्ये ११० को्ी रुपयाींचा नन ी मींिूर केला आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) अस्यास, या रत्याला थाननकाींचा ववरो  आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) अस्यास, सदरयाया रत्यायाया कामाींस केव्हापासनू सुरुवात होणार आहे व ककती 
कालाव ीत काम पूणा हो्याचे अपेक्षक्षत आहे ?  
  
श्री. चांद्रिाांत ीा ील क (०१-०६-२०१८) : (१) होय हे खरे आहे 
(२) व (३) रमाश्नाींकीत रत्यायाया रुीं दीकरण, मिबूतीकरण व डाींबरीकरणाचे काम सन २०१२ 
मध्ये मुींबई महानगर ववकास रमााध करणान ेमींिूर केले होते. या कामापैंकी अबाींडी त ेवासशींद या 
दरम्यानयाया २१.२५ कक.मी. रत्यायाया लाींबीत काम कर्यासाठी ठेकेदारी ननजश्चत करुन काम 
हाती घे्यात आले. थाननक ग्रामथाींनी रत्यायाया रुीं दीकरणास ववरो  केला. त्यामु े 
शासनायाया मालकीयाया िागेतील रुीं दीकरणाच ेकाम पूणा करुन काम अींनतम करुन MMRDA 
याींनी रता सावािननक बाीं काम ववर्ागाकड े सन २०१६ मध्ये हताींतरीत केला आहे. 
सदयजथतीत या रत्यायाया रुीं दीकरणाच े काम कर्याचा रमाताव सावािननक बाीं काम 
ववर्ागायाया ननयोिनात नाही. 

___________ 
  

भडगाांव (श्ज.जळगाांव) ताल कुक्यातील क भूमी अभभले कख िायााल कयासाठी िायमवरुीी  
उी अधधक्षि, भूभम अभभले कख भमळणेबाबत 

  

(१५)  ९९३३२ (२१-१२-२०१७).   श्री.किशोर ीा ील क (ीाचोरा) :   सन्माननीय महसलू क मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) र्डगाींव (जि.ि गाींव) तालकु्यातील र्ूमी असर्लेख कायाालयासाठी कायमवरुपी उप 
अध क्षक, र्ूमी असर्लेख सम णेबाबत थाननक लोकरमानतनन ीनी मा.महसूल मींत्री याींना लदनाींक 
१६ ऑग्, २०१७ रोिी वा त्या सुमारास लेखी ननवेदन लदले, हे खरे आहे काय, 
(२) अस्यास, या ननवेदनायाया अनुषींगान ेशासनान ेकोणती कायावाही केली वा कर्यात येत 
आहे, 
(३) नस्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
   
श्री. चांद्रिाांत ीा ील क (२६-०३-२०१८) : (१) होय. 
(२) तालुक्यातील कामाींचा ननप्ारा हो्यासाठी तसेच नागररकाींयाया कामायाया सोईसाठी 
सदयजथतीत उप अध क्षक र्ूसम असर्लेख, र्डगाींव, जि.ि गाींव या पदाचा पदर्ार श्रीमती 
एस.आर.पवार, उप अध क्षक र्ूसम असर्लेख, पाचोरा याींचेकड ेसध्या अनतररक्तपणे सोपवव्यात 
आलेला आहे. उप अध क्षक र्ूसम असर्लेख, र्डगाींव या पदावर ननयसमत अध काऱयाची 
पदथापना करणेकामी उपलब् तनेुसार पदोन्नती/ननयसमत बदलीव ेी ववचारात कर्यात येईल. 
(३) रमाश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
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दौल कताीूर (ता.बबल कोल की, श्ज.नाांदेड) येलील क शेतिऱयाची जमीन ीरत िरण्याबाबत 

  

(१६)  १००१३७ (२१-१२-२०१७).   श्री.सभुाष साबणे (देगल कूर) :   सन्माननीय महसलू क मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) दौलतापूर (ता.त्रबलोली, जि.नाींदेड) येथील शेतकरी श्री.ववठ्ठलराव माणणकराव र्ोसले याींयाया 
मालकीची ग् नीं.५९, ६० व ६१ म ील १ हेक््र, ९० आर एवढी िसमन सन २००० पासून 
शासनायाया ताब्यात आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) अस्यास, कोणत्या रमायोिनासाठी व कशायाया आ ारे सदर िमीन ताब्यात घेतली आहे 
तसेच िसमन मालकाींस र्सूींपादन अध ननयमानुसार मोबदला ककीं वा नुकसान र्रपाई दे्यात 
आली आहे काय, 
(३) अस्यास, याबाबत शासनान ेचौकशी केली आहे काय, 
(४) अस्यास, चौकशीनुसार मू  मालकास िमीन परत दे्याबाबत व सदर िमीन ताब्यात 
घेणाऱया दोषीींवर कारवाई कर्याबाबत शासनाने कोणती कायावाही केली वा कर्यात येत आहे, 
(५) नस्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. चांद्रिाांत ीा ील क (२६-०३-२०१८) : (१) हे खरे नाही, सदर िमीन ही श्री. ववठ्ठल माणणकराव 
र्ोसले याींच ेमालकीची नसून ती श्री.लक्ष्मण माणणकराव र्ोसले याींचे मालकीची आहे. 
(२) व (३) श्री. लक्ष्मणराव माणणकराव र्ोसले याींयाया मालकीची िमीन तत्कालीन उपववर्ागीय 
अध कारी, देगलूर तथा र्ूसींपादन अध कारी, देगलूर याींनी गावठाण ववतारवाढीसाठी सींपालदत 
कर्यात आलेली असून िमीन मालकास नुकसान र्रपाई मींिूर कर्यात आली आहे. श्री. 
लक्ष्मणराव माणणकराव र्ोसले याींनी लद. ०१.०९.२००३ याया पत्रान्वये माविेा जवकार्यास 
असमथाता दशावनू उपववर्ागीय अध कारी, देगलूर याींच ेकायाालयात अिा केला असनू मावेिा 
रक्कम जवकार्यास उपजथत ाालेले नाहीत . तथावप सदय:जथतीत सदर िमीन 
शासनायाया ताब्यात आहे. 
(४) मा.सवोयाच न्यायालय, नवी लद्ली याींनी केर  राज्य ववरूध्द एम. र्ाकरन वप्लाई या 
रमाकरणात लद.०५/०५/१९९७ रोिीयाया लदले्या आदेशानुसार सींपालदत ववनावापर िसमनीची  
वव्हेवा्ीबाबत ननणाय लदला असनू त्या अनुषींगाने या ववर्ागाने लदनाींक १२ माचा, २००४ रोिी 
शासन ननणाय ननगासमत कर्यात आलेला असून त्यामध्ये अस े नमूद कर्यात आहे की, 
“र्ूसींपादन अध ननयम १८९४ याया तरतुदीनूसार सावािननक रमायोिनासाठी सींपालदत केलेली 
िमीन सींपादन रमायोिनासाठी वापरात अनतररक्त ाा्यास नतचा वापर अन्य सावािननक 
रमायोिनासाठी करावा. अन्य सावािननक रमायोिनासाठी नतची आवश्यकता नसले, तर अशा 
अनतररक्त ााले्या िसमनीची ववक्री केव  िालहर सललावाव्दारे करावी.परींतू ती मु  
र्ू ारकाला परत करू नये.” 
(५) रमाश्न उद् ावत नाही. 
  

___________ 
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ीन्हाळा (श्ज.िो्हाीूर) ताल कुक्यातील क इांजोळे ते खडखेोळ रत्याची झाले कल की दरुवला 
  

(१७)  १००९६८ (२६-१२-२०१७).   श्री.सत्यजीत ीा ील क-सरुडिर (शाहूवाडी) :   सन्माननीय 
सावाजननि बाांधिाम (सावाजननि उीक्रम वगळून) मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील    
काय :- 
(१) पन्हा ा (जि.को्हापूर) तालकु्यातील इींिो े ते खडखेो  रता खचला अस्याने सदर 
रत्यावरून वाहतूक तसेच एस्ीयाया फेऱया र्द  कर्यात आले्या आहेत, हे खरे आहे काय, 

(२) अस्यास, सदर मागाात अनके शा ा, महाववदयालये अस्यामु े ववदयार्थयाांच ेशैक्षणणक 
नुकसान होत असून रता पूणापणे खच्यान ेअपघाताींच ेरमामाण वाढले आहे, हे ही खरे आहे 
काय, 
(३) अस्यास,सदर रत्याची शासनान े पाहणी केली आहे काय व त्यानुसार सदर रता 
तातडीन ेदरुुत कर्याबाबत शासनाने कोणती कायावाही केली वा कर्यात येत आहे, 
(४) नस्यास,ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. चांद्रिाांत ीा ील क (०५-०४-२०१८) : (१) होय. 
     रमाश्नाींककत रता रमाजिमा ८८ चा र्ाग आहे. रत्यायाया कक.मी.८/९०० त े ८/९२५ या 
लाींबीत असले्या मोरीयाया लगतयाया रत्याचा र्ाग क्षनतग्रत ााला आहे. यामु े २-३ 
लदवसाींसाठी वाहतकू बींद ठेव्यात आली होती. या र्ागात तात्का  दरुती करुन एकेरी 
वाहतूक चाल ूकर्यात आली आहे. 
(२ ) हे खरे नाही. 
(३) व (४) रमाश्नाींककत रत्यायाया क्षनतग्रत र्ागात सींरक्षक सर्ींत बाीं ून कायमवरुपी दरुुतीच े
काम ननववदा तरावर आहे. कामासाठी ठेकेदारी ननजश्चत करुन नन ीयाया उपलब् तेनुसार काम 
पूणा कर्याच ेननयोिन आहे. 

___________ 
  

राज्यातील क बांद िेले क्या  ोल क िां त्रा दाराांना द्यावयायाया नुिसान भरीाईयाया रिमेबाबत 
  

(१८)  १०१४०५ (२१-१२-२०१७).   श्री.गणीतराव देशमुख (साांगोले क) :   सन्माननीय सावाजननि 
बाांधिाम (सावाजननि उीक्रम वगळून) मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) शासनाने राज्यातील सावािननक बाीं काम ववर्ागाकडील ३८ ्ोल नाक्यापकैी ११ ्ोल  
नाके आणण महाराषट्र राज्य रत ेववकास महामींड ायाया ५३ ्ोलनाक्यापैकी १ ्ोल नाका अशा 
एकून १२ ्ोलनाक्यावरील वसुली लदनाींक ३१ म,े २०१५ रोिी वा त्या सुमारास पूणापणे बींद 
केली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) अस्यास, सन २०१५ त े२०४० या कालाव ीत ्ोल कीं त्रा्दाराींना साड ेसात हिार को्ी 
रुपयाींची र्रपाई राज्य सरकारला दयावी लागणार आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) अस्यास, सदरहू र्रपाईची रक्कम शासन कशी उपलब्  करणार आहे ?              
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श्री. चांद्रिाांत ीा ील क (१२-०१-२०१८) : (१) होय. 
(२) होय. 
(३) सदर र्रपाईची रक्कम अथासींकज्पय तरतुदीतून र्ागवव्यात येणार आहे. 

___________ 
  

ीाल कघर श्ज््यात रिकरल कायन्स गॅस िां ीनीववरोधात आहदवासीांनी  
िेले क्या महामागा रोिो आांदोल कनाबाबत 

  

(१९)  १०१६०१ (०३-०१-२०१८).   श्री.ववल कास तरे (बोईसर), श्री.षक्षतीज ठािूर (नाल कासोीारा), 
श्री.हहतेंद्र ठािूर (वसई) :   सन्माननीय महसूल क मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) पालघर जि््यात ररलायन्स गॅस कीं पनीन ेडहाणू, पालघर, तलासरी येथील आलदवासीींयाया 
िसमनी अत्यींत कमी दराने र्ूसींपालदत करुन शेतकऱयाींयाया केले्या फसवणूकी ववरो ात लदनाींक 
६ नोव्हेंबर, २०१७ रोिी वा त्या सुमारास रमाक्प पीडडत आलदवासीींनी बऱहाणपूर येथ े हायव े
रोको आींदोलन केले, हे खरे आहे काय, 

(२) अस्यास, उक्त रमाकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
(३) अस्यास, चौकशीयाया अनुषींगाने शेतकऱयाींना वािवी नकुसान र्रपाई दे्याबाबत शासनाने 
कोणती कायावाही केली वा कर्यात येत आहे, 
(४) नस्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. चांद्रिाांत ीा ील क (१९-०३-२०१८) : (१) हे खरे आहे. लदनाींक ६ नोव्हेंबर,२०१७ रोिी 
रमाक्पवपडीत आलदवासीींनी ब-हाणपूर येथे हायवे रोको आींदोलन केले आहे. 
(२) रमाश्न उद् ावत नाही.  
(३) ररलायन्स गॅस पाईपलाईन्स सलसम्ेड या सींपादक सींथेन े िसमनीींयाया वापराच े हक्काच े
सींपादन पेट्रोसलयम आणण समनर्स पाईपलाईन (िसमनीयाया वापरायाया हक्कायाया सींपादनाचा) 
अध ननयम,१९६२ चे कलम १०(३) (i to iii) नुसार सदर िसमनीत पाईपलाईन ्ाकतेवे ी 
बाध त ााले्या वपकाींची नुकसान र्रपाई व इतर नुकसान र्रपाई (Other Damages) 
सींबींध ताींना अदा केली आहे. 
(४) रमाश्न उद् ावत नाही. 
  

___________ 
  

रत्नाधगरी श्ज््यातील क ठेिेदाराांयाया मागण्या मान्य िरणेबाबत 
  

(२०)  १०२०१८ (०२-०१-२०१८).   श्री.सदानांद चर्व्हाण (धचीळूण) :   सन्माननीय सावाजननि 
बाांधिाम (सावाजननि उीक्रम वगळून) मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) वत ू व सेवा कर अींदािपत्रकात समावेश करणे, कमी ाालेले दरसचुीतील दर व 
ननववदेतील िाचक अ्ी र्द  करणे आदी माग्या मान्य होईपयांत रत्नाधगरी जि््यातील 
ठेकेदाराींनी असहकार आींदोलन सरुू केले आहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) अस्यास, ठेकेदाराींयाया सदर आींदोलनामु े जि््यातील कोट्यव ी रुपयाींची ववकासकाम े
ठप्प ााली आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) अस्यास, सदर ठेकेदाराींयाया माग्या मान्य कर्याबाबत शासनाने कोणती कायावाही 
केली वा कर्यात येत आहे, 
(४) नस्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. चांद्रिाांत ीा ील क (१६-०४-२०१८) : (१) खरे आहे. तथावप सदय:जथतीत ठेकेदाराींनी सदरच े
आींदोलन मागे घेतले आहे. 
(२) हे खरे नाही. परींतु ठेकेदाराींयाया असहकार आींदोलनामु े काम ेसुरु हो्यास ववलींब ााला 
आहे. 
(३) ठेकेदाराींयाया माग्याबाबत शासन तरावर  ोरणात्मक ननणाय घे्यात आले आहेत. 
(४) रमाश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
  

बुल कढाणा श्ज्हयातील क महसलु क ववभागातील क रिकरक्त ीदे भरण्याबाबत 
  

(२१)  १०२०६६ (२१-१२-२०१७).   श्री.राहुल क बोंदे्र (धचखल की) :   सन्माननीय महसूल क मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) बुलढाणा जि्हयात महसुल ववर्ागातील ११८ अध कारी व कमाचा-याींची पदे ररक्त 
अस्याम ेु जि््यातील शतेक-याींची तसेच नागररकाींची वववव  कामे रमालींत्रबत अस्याचे माहे 
ऑक््ोबर, २०१७ मध्ये वा त्या दरम्यान ननदशानास  आले आहे, हे खरे आहे काय,  
(२) अस्यास, याबाबत शासनान ेचौकशी केली आहे काय, 
(३) अस्यास, चौकशीयाया अनुषींगाने बुलढाणा जि्हयातील महसुल ववर्ागातील ररक्त पदे 
तातडीन ेर्र्याबाबत शासनाने कोणती कायावाही केली व कर्यात येत आहे,  
(४) नस्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. चांद्रिाांत ीा ील क (०५-०४-२०१८) : (१) व (२) बुलढाणा जि््यात उपजि्हाध कारी २, 
तहसीलदार ३ व नायब तहसीलदार ७ अशा अध काऱयाींची पदे ररक्त असून, ग् क व ड 
सींवगाात एकुण १०६ इतकी पदे ररक्त आहेत. 
     सदर ररक्त असले्या पदाींचे कामकाि अन्य अध कारी/कमाचारी याींचेकड े सोपववलेले 
अस्याम ेु नागररकाींची वववव  काम ेरमालींत्रबत रालह्याची बाब ननदशानास आलेली नाही.  
(३) पदोन्नतीयाया कोट्यातील ररक्त पदे पदोन्नतीन े तथा ववत्त ववर्ाग शासन ननणाय क्र. 
२०१५/रमा.क्र.४१/अथा- १, लद. ०२ िनू, २०१५ म ील तरतुदीनुसार सर सेवेयाया कोट्यातील ररक्त 
पदाींपैकी ५० ्क्के ककीं वा एकूण सींवगाायाया ४ ्क्के यापैकी िे कमी असेल तेवढी पदे 
सर सेवेने र्र्याच ेसींकज्पत आहे. 
(४) रमाश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
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सोल काीूर श्ज््यातील क उी अधधक्षि भूभम अभभले कखाांची ीदे रिकरक्त अस्याबाबत 
  

(२२)  १०२७०८ (२१-१२-२०१७).   श्री.बबनराव भशांदे (माढा) :   सन्माननीय महसलू क मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) माढा (ता.माढा,जि.सोलापूर)  येथील र्ूसमअसर्लेख कायाालयातील व जि्हातरावरील 
उपअध क्षक र्ुसमअसर्लेख लह पदे अनेक वषाापासून ररक्त अस्याने या पदाींचा कायार्ार 
पयाायी अध का-याींवर दे्यात आला आहे,  हे खरे आहे काय, 
(२) अस्यास, उपरोक्त ररक्त पदाींमु े माढा तालुक्यात सुरु असलेले उपसा ससींचन योिनेच े 
र्ूसींपादन तसेच जि््यातील नागररकाींची अनेक काम े रखडली अस्याने उक्त पदे 
र्र्याबाबत थाननक लोकरमानतनन ी याींनी वारींवार शासनाकड ेननवेदने लदली  आहे, हे ही खरे 
आहे काय, 
(३) अस्यास, उक्त ननवेदनायाया अनुषींगाने सोलापूर जि््यातील उप अ ीक्षकाींची ररक्त पदे 
र्रणेबाबत शासनाने कोणती कायावाही केली वा कर्यात येत आहे, 
(४) नस्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. चांद्रिाांत ीा ील क (२६-०३-२०१८) : (१) सोलापूर जि््यात उप अ ीक्षक र्ूसम असर्लेख 
सींवगााची १२ पदे मींिूर आहेत़़, त्यापैकी २ पदे ररक्त आहेत. ररक्त पदाींचा अनतररक्त कायार्ार 
इतर अध काऱयाींकड ेसूपूदा कर्यात आला आहे. 
(२) या सींदर्ाात थाननक लोकरमानतनन ी याींचे लद. २८.०८.२०१७  रोिीचे ननवेदन रमााप्त ााले 
असून ते ननवेदन पुढील उधचत कायावाहीतव िमाबींदी आयुक्त आणण सींचालक र्ूसम असर्लेख 
याींयायाकड ेलदनाींक १५.०९.२०१७ रोिी पाठवव्यात आले आहे. 
(३) शासन आदेश लदनाींक २७.१०.२०१७ अन्वये सोलापूर जि््यातील ररक्त पदाींपकैी उप  
अ ीक्षक र्ूसम असर्लेख, मींग वढेा, मा सशरस व करमा ा या पदाींवर अध का-याींना ननयुक्ती 
दे्यात आलेली आहे. 
     सदयजथतीत सोलापूर जि््यात फक्त दोन पदे ररक्त आहेत. 
(४) रमाश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
  

जाऊवाडी ( श्ज.ल कातूर) या गावाल का वतांत्र महसलू की दजाा देण्याबाबत 
  

(२३)  १०३४२८ (२१-१२-२०१७).   श्री.बसवराज ीा ील क (औसा) :   सन्माननीय महसलू क मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) िाऊवाडी (जि.लातूर) या गावाचे औसा व ननलींगा या दोन तालुक्याींत ववर्ािन ााले 
अस्याने या गावाला वतींत्र महसूली दिाा दे्याबाबतचा गत  ३५ वषाांपासून रखडलेला 
रमाताव सध्या उप ववर्ागीय अध काऱयाींकड ेरमालींत्रबत आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) अस्यास, याबाबत शासनान ेचौकशी केली आहे काय, 
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(३) अस्यास, चौकशीनुसार िाऊवाडी  या गावाला वतींत्र महसूली दिाा दे्याबाबत शासनाने 
कोणती कायावाही केली वा कर्यातयेत आहे, 
(४) नस्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. चांद्रिाांत ीा ील क (२३-०३-२०१८) : (१), (२) व (३) िाऊवाडी जि. लातूर या गावाला वतींत्र 
महसूली गावाचा दिाा देणेबाबत उपववर्ागीय अध कारी, ननलींगा याींनी लदनाींक ०७.०९.२०१७ 
याया पत्रान्वये जि्हाध कारी, लातूर याींना अहवाल सादर केला होता. सदर अहवालायाया 
अनुषींगाने जि्हाध कारी, लातूर याींनी उपववर्ागीय आध कारी, ननलींगा याींना म ू गावातील व 
रमातावीत िाऊवाडी गावातील ग् क्रमाींक, रमातावीत गावातील के्षत्र, आकार, पो्खराब के्षत्र, 
ग् नींबर ननहाय खातेदाराींची यादी, मु  गाव व रमातावीत गाव दशाववणारा नकाशा इ. 
सववतर रमाताव सादर करणेबाबत क ववले आहे. सववतर रमाताव रमााप्त ाालेनींतर िाऊवाडी 
गावाींस वतींत्र महसूली गावाचा दिाा देणेबाबतची कायावाही जि्हाध कारी, लातूर याींच ेतरावर 
कर्याचे सींकज्पत आहे. 
(४) रमाश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
 
 

येवल का (ता.येवल का, श्ज.नाभशि) ववधानसभा के्षत्रातील क रत्याांसाठी 
िें द्रीय मागा ननधीमधून अनुदान भमळणेबाबत 

  

(२४)  १०५२२५ (२७-०३-२०१८).   श्री.छगन भुजबळ (येवल का) :   सन्माननीय सावाजननि 
बाांधिाम (सावाजननि उीक्रम वगळून) मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) येवला (ता.येवला, जि.नासशक) वव ानसर्ा के्षत्रातील रत्याींसाठी कें द्ीय मागा नन ीम ून 
अनुदान सम ्यासाठी थाननक लोकरमानतनन ीींनी लदनाींक १७ नोव्हेंबर, २०१७ रोिी वा त्या 
सुमारास अ ीक्षक असर्यींता, सावािननक बाीं काम मींड , नासशक याींचेकड ेमागणी केली आहे, 
हे खरे आहे काय, 
(२) अस्यास,  उक्त मागणीयाया अनुषींगाने शासनाकड ेत्याबाबतचा रमाताव रमााप्त ााला आहे 
काय, 
(३) अस्यास, रमातावानुसार येवला वव ानसर्ा के्षत्रातील रत्याींसाठी कें द्ीय मागा नन ीम ून 
अनुदान सम ्याबाबत शासनाने कोणती कायावाही  केली वा कर्यात येत आहे, 
(४)  नस्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. चांद्रिाांत ीा ील क (२५-०४-२०१८) : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) सदर रमाताववत कामाींच ेबाबत मा.लोकरमानतनन ी वव ानसर्ा सदय मा.श्री.छगन र्ुिब , 
मािी उपमुख्यमींत्री महाराषट्र राज्य याींच ेतसेच मा.श्री.ियवींतराव िा व, वव ानपररषद सदय 
याींनी त्याींयाया पत्रान्वये मागणी केलेली आहे. 
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(३) त्या अनुषींगान े४ कामाींच ेरमाताव सादर कर्यात आले असून मागणी केले्या ४ कामाींच े
एक पानी अींदािपत्रक (One Page Estimate) मुख्य असर्यींता याींनी कें द् शासनास 
(MORTH नवी लद्ली ) सादर केले आहे. 
(४) रमाश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
  

मुांबई उीनगरातील क ओभशवरा येलील क खाररु् ील का आग ल कावण्यात येत अस्याबाबत 
  

(२५)  १०५३४३ (२७-०३-२०१८).   श्री.सुननल क भशांदे (वरळी), अॅड.भीमराव धोंड े (आष्ट् ी), 
श्री.सांतोष दानवे (भोिरदन), श्री.मांगेश िुडाळिर (िुल काा), श्रीमती तपृ्ती सावांत (वाांदे्र ीूवा), 
श्री.नसीम खान (चाांहदवल की), श्री.भारत भाल किे (ीांढरीूर), श्री.अभमन ी ेल क (मुांबादेवी) :  
सन्माननीय महसूल क मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मुींबई उपनगरातील ओसशवरा येथील र्गतससींग वती िव  ओसशवरा नदीलगत असणाऱया 
खारफु्ीवर मातीच े ढीग रचले िात अस्यामु े खारफू्ी नष् होत असून काही लठकाणी 
खारफु्ीला आग लाव्यात येत अस्याची तक्रार ’द लोखींडवाला ओसशवरा सस्ीान वे्फेअर’ 
असोससएशनने मुींबई उपनगरच े जि्हाध कारी आणण वन ववर्ागायाया खारफु्ी सींरक्षण 
ववर्ागाचे अध कारी याींयायाकड ेवारींवार  केली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) अस्यास, उक्त तक्रारीयाया अनुषींगाने सींबींध त दोषीींवर कारवाई कर्याबाबत  तसेच 
खारफु्ी वनाींयाया सुरक्षक्षततेसाठी  उपाययोिना कर्याबाबत शासनान ेकोणती कायावाही केली 
वा  कर्यात येत आहे 
(३) नस्यास,  ववलींबाची कारणे काय आहेत ?  
   
श्री. चांद्रिाांत ीा ील क (१७-०५-२०१८) : (१) व (२) मुींबईतील ओसशवरा र्ागातील र्गतससींग 
वतीिव ील ओसशवरा नदीिव  असले्या खारफु्ीवर मातीचे र्राव ्ाकून खारफु्ीला 
लावले्या आगीम ेु खारफु्ी नष् होत अस्याची पररसरातील नागररकाींकडून जि्हाध कारी  
कालायालयाकड े तक्रार कर्यात आलेली आहे. 
     या तक्रारीबाबत तहससलदार, बोरीवली कायाालयामाफा त थ  पाहणी कर्यात आली 
आहे. त्यानुसार  मौि ेपहाडी गोरेगाींव ता. बोरीवली येथील स.नीं. १६१ पै. न.र्.ूक्र. १अ या 
खािगी सम कतीवर डबे्रीि ्ाक्यात आ्याचे ननदशानास आले आहे. र्राव ्ाकले्या 
लठकाणी काींद वन नसून त्या लठकाणी का्ेरी ााड-ेाडुपे असून त्यापैकी एक बार् ूीच ेााड 
थोड्या रमामाणात ि ा्याच ेआढ ून आले आहे. 
     मात्र, डबे्रीि ्ाकलेली िागा काींद वनापासून ५० मी्रयाया आत अस्याने डबे्रीि 
्ाकणारी खािगी व्यक्ती आणण िमीन मालक याींचेववरूध्द पयाावरण सींरक्षण अध ननयम, 
१९८६ चे कलम १५(१)(२) अन्वये बाींगूरनगर पोलीस ठाणे येथे गुन्हा क्र. ०४/१८ 
लद.०१/०२/२०१८ रोिी दाखल कर्यात आलेला आहे. 
(३) रमाश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
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चांदगड (श्ज.िो्हाीूर) येलील क बाहयवळण रत्याचे िाम िरणेबाबत 
  

(२६)  १०७१६५ (२७-०३-२०१८).   श्रीमती सांध् यादेवी देसाई-िुीेिर (चांदगड), श्री.जयांत ीा ील क 
(इल कामीूर), श्री.हसन मुश्रीर् (िागल क), श्रीमती सुमन ीा ील क (तासगाव - िवठेमहाांिाळ) :   
सन्माननीय सावाजननि बाांधिाम (सावाजननि उीक्रम वगळून) मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
(१) चींदगड (जि.को्हापूर) येथून िाणाऱया राज्य मागा क्रमाींक १८९ वरील अपूणा बाहयव ण 
रत्याच े काम पूणा कर्याबाबतची व राज्यमागा  क्र.१८९ वरील वाघेत्र ेनामखोल पारगड मोले 
या रत्याच े काम सुरु कर्याबाबतची मागणी थाननक लोकरमानतनन ीनी मा.सावािननक 
बाीं काम मींत्री याींचेकड े लदनाींक २८ डडसेंबर, २०१७ रोिी वा त्या सुमारास केली आहे, हे खरे 
आहे काय, 

(२) अस्यास, लोकरमानतनन ीयाया मागणीयाया अनुषींगान े राज्य मागा क्रमाींक १८९ वरील 
बाहयव ण रत्याचे काम पूणा करून वाघेत्र े नामखोल पारगड मोले या रत्याच े काम सुरु 
कर्याबाबत शासनान ेकोणती कायावाही केली वा कर्यात येत आहे, 
(३) नस्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. चांद्रिाांत ीा ील क (१०-०५-२०१८) : (१) नाही.   
    तथावप  मा.श्री.सींध्यादेवी  कुपेकर वव.स.स. याींनी मुख्य असर्यींता, सावािननक बाीं काम 
रमाादेसशक ववर्ाग, पुणे याींचेकड ेननवेदन सादर केले आहे. 
(२) व (३) रमाश्नाींककत कामास शासनान े रमाशासकीय मान्यता रमादान केली असून काम 
अथासींक्पात समाववष् कर्यात आले आहे.  कामाचे सवेक्षण करुन सववतर अींदािपत्रक 
तयार कर्याच ेकाम रमागतीत आहे.  या कामायाया ननववदा बोलावून ठेकेदारी ननजश्चत करुन 
काम हाती घे्याचे ननयोिन आहे. 
  

___________ 
  
चांदगड (ता.चांदगड, श्ज.िो्हाीूर) जवळील क ताम्रीणी नदीवरील क ीुल काची उांची वाढववण्याबाबत 

  

(२७)  १०७२१० (२७-०३-२०१८).   श्रीमती सांध् यादेवी देसाई-िुीेिर (चांदगड), श्री.जयांत ीा ील क 
(इल कामीूर), श्री.हसन मुश्रीर् (िागल क), श्रीमती सुमन ीा ील क (तासगाव - िवठेमहाांिाळ) : 
सन्माननीय सावाजननि बाांधिाम (सावाजननि उीक्रम वगळून) मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
  

(१)  चींदगड  (जि.को्हापूर) िव ील ताम्रपणअ नदीवरील पलुाची उींची वाढवव्याची मागणी 
थाननक लोकरमानतनन ीनी मा.सावािननक बाीं काम मींत्री याींचेकड ेलदनाींक ३० ऑक््ोबर, २०१७ 
रोिी वा त्यासमुारास लेखी ननवेदनादवारे केली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) अस्यास, उक्त मागणीयाया अनुषींगान ेशासनान ेकोणती कायावाही केली वा कर्यात येत 
आहे, 
(३) नस्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. चांद्रिाांत ीा ील क (१०-०५-२०१८) : (१) होय.  
(२) सदर पुल हा १९६८ साली बाीं ्यात आलेला अस्याने पलुाची उींची वाढववणे ताींत्रत्रकदृषट्या 
शक्य नाही अस ेलोकरमानतनी ीींना क वव्यात आले आहे. सदर लठकाणी नवीन पलू बाीं ावयाच े
काम ननकष, मींिूरी व नन ी उपलब् तेयाया अ ीन राहून हाती घे्यात येईल. 
(३) रमाश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
  

गडहहांग्ल कज-चांदगड (श्ज.िो्हाीूर) या राज्यमागााची दरुुती िरण्याबाबत 
  

(२८)  १०७३३२ (२७-०३-२०१८).   श्री.हसन मुश्रीर् (िागल क), श्री.श्जतेंद्र आर्व्हाड (मुांब्रा िळवा), 
श्रीमती सांध् यादेवी देसाई-िुीेिर (चांदगड) :   सन्माननीय सावाजननि बाांधिाम (सावाजननि 
उीक्रम वगळून) मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) गडलहींग्लि-चींदगड (जि.को्हापूर) या राज्यमागााची मोठया रमामाणात दरुवथा ाा्यामु े 
रत्यावरून रमावास करणे गैरसोयीचे ाा्याच ेमाहे ऑक््ोबर, २०१७ याया शेव्याया सप्ताहात 
ननदशानास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) अस्यास, सदर रत्याची शासनान ेपाहणी केली आहे काय, 
(३) अस्यास, पाहणीच े ननषकषा काय आहे व त्यानुसार सदर राज्यमागााची तातडीन ेदरुुती 
कर्याबाबत शासनान ेकोणती कायावाही केली वा कर्यात येत आहे 
(४) नस्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. चांद्रिाांत ीा ील क (११-०५-२०१८) : (१) हे खरे नाही. 
     तथावप रत्यायाया डाींबरी पषृठर्ागावर काही लठकाणी पडलेले खड्ड े र्रुन रता 
वाहतुकीसाठी सुजथतीत आहे. 
(२), (३) व (४) रमाश्नाींककत रता को्हापूर पररते गारगो्ी गडलहींग्लि चींदगड रता रा.मा.१९९ 
चा र्ाग आहे. रमाश्नाींककत गडलहींग्लि त ेचींदगड या दरम्यानयाया रत्याची लाींबी ४२.५० कक.मी. 
आहे. रत्यायाया डाींबरी पषृठर्ागावर पडलेले खड्ड े र्र्यात आले आहेत. रत्यायाया या 
र्ागातील क्षनतग्रत लाींबीतील रुीं दीकरण मिबूतीकरण व डाींबरीकरणाचे काम रमागतीत आहे.  
काम ननध याया उपलब्  तेनसुार सप् े्ंबर १८ अखेर पूणा कर्याचे ननयोिन आहे. 
     सदयजथतीत रत्यावरुन वाहतूक सुर ीत सुरु आहे. 

___________ 
 
 

िेत्तूर-१ त ेिेत्तूर-२ वाभशांबे सोगाव प्रश्जमा-१२५ या रत्यावर ीुल क व जोडरता 
बाांधण्यासाठी ननधी देण्याबाबत 

  

(२९)  १०७३६२ (२७-०३-२०१८).   श्री.नारायण ीा ील क (िरमाळा) :   सन्माननीय सावाजननि 
बाांधिाम (सावाजननि उीक्रम वगळून) मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
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(१) केत्तूर-१ ते केत्तूर-२ वासशींब ेसोगाव रमाजिमा-१२५  या रत्यावर कक.मी. ०/०० ते ३/४०० 
मध्ये पुल व िोडरता बाीं ्यासाठी १० को्ी रुपयाींचा नन ी नाबाडा अींतगात उपलब्  करुन 
दे्याबाबतची मागणी थाननक लोकरमानतनन ीींनी लदनाींक १९ सप् े्ंबर, २०१७ रोिी 
मा.सावािननक बाीं काम मींत्री याींचकेड ेननवेदनाव्दारे केली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) अस्यास, ननवेदनातील मागणीयाया अनुषींगान ेमा.सावािननक बाीं काम मींत्री याींनी सधचव 
(रते), सावािननक बाीं काम ववर्ाग याींयायाकडून याबाबतचा अहवाल मागवीला आहे, हे ही खरे 
आहे काय, 
(३) अस्यास, मा.मींत्री महोदयाींना उक्त अहवाल रमााप्त ााला आहे काय, तसेच उक्त 
लठकाणचा पुल व िोडरता बाीं ्यायाया कामाची सदयःजथती काय आहे, 
(४) नस्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. चांद्रिाांत ीा ील क (१०-०५-२०१८) : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) होय हे खरे आहे 
(३) व (४) रमाश्नाींककत पूल केत्तूर -१ त ेकेत्तूर-२ वासशींब ेसोगाव रमाजिमा-१२ रत्यावर आहे. या 
पूलायाया कामास शासनान ेरु.८ को्ी इतक्या रकमेस रमाशासकीय मान्यता रमादान केली असून 
काम माचा २०१८ याया अथासींक्पात समाववष् आहे. कामाचे सवेक्षण करुन अींदािपत्रक तयार 
कर्याचे काम रमागतीत आहे. कामायाया ननववदा बोलावून काम हाती घे्याचे ननयोिन आहे. 

___________ 
  

अहमदनगर-िरमाळा- ेंभूणी (ता.माढा, श्ज.सोल काीुर) हा मागा राष्ट्रीय  
महामागा म्हणून घोषीत िरण्यात आ्याबाबत 

  

(३०)  १०७४४० (२७-०३-२०१८).   श्री.नारायण ीा ील क (िरमाळा) :   सन्माननीय सावाजननि 
बाांधिाम (सावाजननि उीक्रम वगळून) मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) अहमदनगर-करमा ा- े्ंर्ूणअ (ता.माढा, जि.सोलापूर) ५१६ ए हा मागा राषट्रीय महामागा 
म्हणून घोषीत कर्यात आला आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) अस्यास, सदर मागा राषट्रीय महामागा रमााध करणाकड ेअदयापपयांत हताींतरीत कर्यात 
आला नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(३) अस्यास, त्याबाबतची  कारणे काय आहे वा त्यानुषींगाने शासनाने कोणती कायावाही केली 
वा कर्यात येत आहे, 
(४) नस्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. चांद्रिाांत ीा ील क (१५-०५-२०१८) : (१) हे खरे आहे. 
(२) हे खरे आहे. 
(३) सदर रत्याचा खािगीकरणाम ून ववकससत कर्यायाया रमाकरणी  ननववदा र्द  कर्यास 
शासनान ेलद. २५/०९/२०१७ रोिी तत्वत:मान्यता लदलेली आहे. त्यानुसार सदर कामाची ननववदा 
र्द  कर्याची कायावाही रमागतीत आहे. सदर ननववदा र्द  के्यानींतर सदर महामागा राषट्रीय 
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महामागा रमााध करणाकड ेहताींतर कर्यात येईल.दरम्यान सदर रत्यायाया चौपदरीकरणासाठी 
सववतर रमाक्प अहवाल तयार कर्याची कायावाही र्ारतीय राषट्रीय रािमागा 
रमााध करणामाफा त रमागतीत आहे. 
(४) रमाश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
  

बुल कढाणा-धाड-औरांगाबाद या मागाावरील क दधुा त ेधाड या ल काांबीतील क  
मागााच ेिें द्र शासनािड ेहताांतरण िरण्याबाबत 

  

(३१)  १०७५७८ (२७-०३-२०१८).   श्री.अल कम शेख (माल काड ीश्श्चम), श्री.राधािृष्ट् ण ववख-ेीा ील क 
(भशडी), श्री.ववजय वडटेीचीवार (ब्रम्हीूरी), श्री.अभमत ववल कासराव देशमखु (ल कातूर शहर), श्री.सुननल क 
िेदार (सावनेर), श्री.अमर िाळे (आवी), डॉ.सांतोष  ाररे् (िळमनरुी), श्री.डी.ीी.सावांत (नाांदेड 
उत्तर), श्री.अभमन ी ेल क (मुांबादेवी), श्री.भारत भाल किे (ीांढरीरू), श्री.हषावधान सीिाळ 
(बुल कढाणा), श्री.िुणाल क ीा ील क (धुळे ग्रामीण), श्री.बाळासाहेब लोरात (सांगमनेर), श्री.अब् दलु क 
सत्तार (भस्ल कोड), श्री.आभसर् शेख (माले कगाांव मध्य), श्रीमती ननमाल का गाववत (इगतीूरी), 
प्रा.वषाा गायिवाड (धारावी), अॅड.यशोमती ठािूर (नतवसा) :  सन्माननीय सावाजननि बाांधिाम 
(सावाजननि उीक्रम वगळून) मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) बुलढाणा- ाड-औरींगाबाद या मागाावरील द ुा ते  ाड या लाींबीतील र्ाग  राषट्रीय महामागा  
म्हणून घोवषत केला आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) अस्यास, सदरयाया रत्याचे कें द् शासनाकड े हताींतरण कर्याची कायावाही पूणा न 
ाा्याने रत्यायाया डाींबरीकरणाच ेकाम सुरु करता आले नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(३) अस्यास, सदर रत्यायाया हताींतरनाची रमाकक्रया तातडीन े पूणा कर्याबाबत शासनाने 
कोणती कायावाही केली वा कर्यात येत आहे, 
(४) नस्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ?  
  
श्री. चांद्रिाांत ीा ील क (११-०४-२०१८) : (१) हे खरे नाही. 
(२) रमाश्न उद् ावत नाही. 
(३) रमाश्न उद् ावत नाही. 
(४) रमाश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
  

मुांबई-गोवा महामागाावर अीघात तसेच वाहतूि िोंडी होऊ नये  
म्हणून उीाययोजना िरण्याबाबत 

  

(३२)  १०७६६४ (२७-०३-२०१८).   श्री.अल कम शेख (माल काड ीश्श्चम), श्री.नारायण िुच े
(बदनाीूर), श्री.सांतोष दानव े (भोिरदन) :   सन्माननीय सावाजननि बाांधिाम (सावाजननि 
उीक्रम वगळून) मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) मुींबई-गोवा महामागाावरील दासर्क (ता.खेड, जि.रत्नाधगरी) या गावािव  लदनाींक २४ 
डडसेंबर, २०१७ रेािी वा त्या समुारास नायट्रीक ॲससडची वाहतकु करणारा ्ँकर उल्ून  
अपघात ाा्याम ेु महामागाावरील वाहतकू ६ तास ठप्प ााली होती, हे खरे आहे काय, 
(२) अस्यास, ठेकेदारान े सदर महामागााच े काम सुरु करताना रत्यावरुन  ावणाऱया 
वाहनाींयाया सुरके्षबाबत कोणतीही का िी न घेता काम सरुु के्याने व त्यामु े रात्रीयायाव ेी 
वाहनाींना रत्याचा अींदाि न आ्याने अनेक अपघात घडत  आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) अस्यास, याबाबत शासनान ेचौकशी केली आहे,  
(४)  अस्यास, चौकशीनुसार या महामागाावर अपघात तसेच वाहतूक कोंडी होऊ नये म्हणून 
उपाययोिना कर्याबाबत शासनाने कोणती कायावाही केली वा कर्यात येत आहे, 
(५) नस्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. चांद्रिाांत ीा ील क (२५-०४-२०१८) : (१) हे खरे आहे. 
(२) अपघातायाया लठकाणी रता दपुदरी डाींबरी पषृठर्ागाचा असून त्यालठकाणी ठेकेदारान े
अदयाप चौपदरीकरणाचे बाीं काम सुरु केलेले नाही. 
(३) रमाश्न उद् ावत नाही. 
(४) कायमवरुपी उपाययोिना कर्यासाठी महामागाायाया चौपदरीकरणाचा रमाक्प हाती 
घे्यात आला असून त्यामध्ये चौपदरीकरणासह रत्याची र्ौसमनतक सु ारणा,मागनकानुसार 
उड्डाणपूल व र्ुयारी मागा तसेच सेवा रत्याींचे बाीं काम कर्यात येणार आहे. 
(५) रमाश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
  

नाभशि ववभागात राबववण्यात येणाऱया राजव अभभयानात गनतमानता आणण्याबाबत 
  

(३३)  १०७६७९ (२७-०३-२०१८).   श्रीमती हदवीिा चर्व्हाण (बागल काण), श्रीमती सुमन ीा ील क 
(तासगाव - िवठेमहाांिाळ), श्री.ीांिज भुजबळ (नाांदगाव), श्रीमती सीमाताई हहरे (नाभशि 
ीश्श्चम) :   सन्माननीय महसूल क मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) शेतकरी, शेतमिूर आणण सवासामान्य नागररकाींयाया समया सोडवव्यासाठी व रमाशासकीय 
कामकाि लोकासर्मूख, कायाक्षम, गनतमान आणण पारदशाक कर्यायाया दृष्ीने महसूल 
ववर्ागाने रािव असर्यान सुरु केले तरीही मात्र नासशक ववर्ागात शेतक-याींचे अनके रमाश्न 
रमालींत्रबत अस्याचे माहे िानेवारी, २०१८ मध्ये वा त्या दरम्यान ननदशानास आले, हे खरे आहे 
काय, 
(२) अस्यास, नासशक जि्हयात गत चार वषाात केव  ११ ककलोमी्र  तर एकीं दरीत 
नासशक ववर्ागात १४१ कक.मी. लाींबीच े रते अनतक्रमण मुक्त  कर्यात आले असून 
ववर्ागातील अ ान्यानयक रमाकरणे ननकाली काढ्यासाठी एक वषााची मुदत दे्यात आलेली 
असताींना नासशक ४००, नींदरूबार ९०, ि गाींव १४०, नगर ६०० एवढी रमाकरणे उक्त जि््यात 
रमालींत्रबत आहे,  हे ही खरे आहे काय, 
(३) अस्यास, याबाबत शासनान ेचौकशी केली आहे काय, 
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(४) अस्यास, चौकशीनुसार नासशक ववर्ागातील रमाशासकीय कामकाि गनतमान करून 
रमालींत्रबत रमाकरणे ननकाली काढ्याबाबत शासनाने कोणती कायावाही केली वा कर्यात येत 
आहे, 
(५) नस्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. चांद्रिाांत ीा ील क (१६-०५-२०१८) : (१) नासशक ववर्ागात शेतकऱयाींचे अनेक रमाश्न अदयाप  
रमालींबीत असुन रमालींबीत रमाकरणाींबाबत सत्वर कायावाही कर्यासाठी रमाशासन रमायत्नशील आहे. 
(२), (३) व (४) नासशक महसूल ववर्ागात फेब्रुवारी २०१८ पावेतो एकुण ३४४.०८ कक.मी.लाींबीचे 
रते अनतक्रमण मुक्त कर्यात आलेले आहेत. तसेच नासशक महसूल ववर्ागात एकुण १८०१ 
अ ान्यानयक रमाकरणे १ वषाापेक्षा अध क कालाव ीसाठी रमालींत्रबत असुन रमालींत्रबत रमाकरणायाया 
अनुषींगाने जि्हाध कारी, नासशक व जि्हाध कारी, ि गाींव याींनी मुदतवाढ सम ्यासाठी 
रमाताव शासनास सादर केलेले आहेत. सदर मुदतवाढीबाबतच े रमाताव शासन तरावर 
तपास्यात येत आहेत. 
     तसेच  अ ान्यानयक रमाकरणाींची ननगाती ववहीत कालाव ीत  कर्याबाबत ववर्ागीय 
आयुक्त, नासशक याींयायामाफा त सींबींध ताींना क वव्यात आलेले असुन माससक सर्ेत आढावा 
घे्यात येवनु रमाकरणे १ वषाायायावर रमालींत्रबत न ठेव्यायाया सुचना दे्यात आले्या आहेत. 
(५) रमाश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
  

अहमदनगर ते औरांगाबाद या मागााचे चौीदरीिरण िरण्याबाबत 
  

(३४)  १०७७०२ (२७-०३-२०१८).   श्री.अल कम शेख (माल काड ीश्श्चम), श्री.राधािृष्ट् ण ववख-ेीा ील क 
(भशडी), श्री.ववजय वडटेीचीवार (ब्रम्हीूरी), श्री.सुननल क िेदार (सावनेर), श्री.अमर िाळे (आवी), 
श्री.अभमत ववल कासराव देशमखु (ल कातूर शहर), डॉ.सांतोष  ाररे् (िळमनुरी), श्री.िुणाल क ीा ील क 
(धुळे ग्रामीण), श्री.डी.ीी.सावांत (नाांदेड उत्तर), श्री.हषावधान सीिाळ (बुल कढाणा), श्री.भारत 
भाल किे (ीांढरीूर), श्री.अभमन ी ेल क (मुांबादेवी), श्री.अब् दलु क सत्तार (भस्ल कोड), श्री.आभसर् शेख 
(माले कगाांव मध्य), श्रीमती ननमाल का गाववत (इगतीूरी), अॅड.यशोमती ठािूर (नतवसा), 
श्री.बाळासाहेब लोरात (सांगमनेर) :   सन्माननीय सावाजननि बाांधिाम (सावाजननि उीक्रम 
वगळून) मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) अहमदनगर त े औरींगाबाद या मागााचे चौपदरीकरण कर्याचा ननणाय शासनान े घेतला 
आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) अस्यास, सदर  काम ककती कालाव ीत पूणा कर्यात येणार आहे व त्याबाबतयाया 
कायावाहीची सदय:जथती काय आहे, 
(३) नस्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. चांद्रिाांत ीा ील क (२१-०५-२०१८) : (१) अहमदनगर ते औरींगाबाद रता रमारामा ०५ (रामा 
६०) ककमी १२०/२०० ते १६२/०० र्ाग अहमदनगर त ेवडा ा व ककमी १६२/०० त े २२४/६०० 
र्ाग वडा ा ते औरींगाबाद या रत्याचे BOT तत्वावर अनुक्रम ेसन २००८ व २००९ मध्येच 
चौपदरीकरण पूणा ााले आहे. 
(२) रमाश्न उद् ावत नाही. 
(३) रमाश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
  

माांडवे (ता.श्ज.अहमदनगर) येलील क शहीदायाया िु ांबाल का जमीन भमळण्याबाबत 
  

(३५)  १०७८३८ (२७-०३-२०१८).   श्री.ववजय औ ी (ीारनेर) :   सन्माननीय महसूल क मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) माींडवे (ता.जि.अहमदनगर) येथील ननवासी हवालदार त्रत्रींबक दादा ननमले याींनी सन १९९१ 
मध्ये आसाम येथे २६ मराठा साई् इन्फीं ट्रीत तैनात असताना ऑपरेशन बिरींगी या युध्दात 
अतुलनीय शौया गािवून देशासाठी शहीद ााले असनू सैन्यदलान ेत्याींना मरणोत्तर शौयापदक 
देऊन सन्मान केलेला आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) अस्यास, त्याींयाया कु ी्ंबानी शासनाकडून कृषी रमायोिनाथा िमीन सम ्याकरीता 
तहससलदार नगर याींयायाकड ेअिा केला  असून या शलहदायाया कु्ूींबाला अदयापपयांत िमीन न 
सम ा्याच ेलदनाींक ३० डडसेंबर, २०१७ रोिी वा त्या सुमारास ननदशानास आले, हे ही खरे आहे 
काय, 
(३) अस्यास, याबाबत चौकशी करून या शहीद िवानायाया कु्ूींबीयाींना शासनाकडून कृषी 
रमायोिनाथा िमीन दे्याबाबत शासनाने कोणती कायावाही केली वा कर्यात येत आहे, 
(४) नस्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. चांद्रिाांत ीा ील क (१९-०५-२०१८) : (१) होय. 
(२) व (३) अिादार श्रीमती व्दारकाबाई त्रत्रींबक सशींदे याींनी लदनाींक ८/१/२०१५ रोिी 
जि्हाध कारी अहमदनगर याींयाया कायाालयाकड े िमीन सम ्याबाबत अिा केलेला असुन 
त्यानुसार जि्हाध कारी,अहमदनगर याींना उप ववर्ागीय अध कारी, नगर र्ाग, नगर याींनी 
अहवाल सादर केला होता. सदर अहवालायाया अनुषींगान ेकाही त्रु् ीींची पुताता करणेबाबत उप 
ववर्ागीय अध कारी,नगर याींना क वव्यात आलेले आहे. उपववर्ागीय अध कारी, नगर 
र्ाग,नगर याींयायाकडून त्रु्ीपुतातेसह अहवाल जि्हाध कारी,अहमदनगर याींना सादर ाा्यानींतर 
ननयमानुसार उधचत कायावाही कर्याची दक्षता ठेवली आहे. 
(४) रमाश्न उद् ावत नाही. 
  

___________ 
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िुिाणा (ता.नेवासा, श्ज.अहमदनगर) येलील क सावाजननि बाांधिाम  
ववभागायाया जागेवरील क अनतक्रमण ह ववण्याबाबत 

  

(३६)  १०७८८१ (२७-०३-२०१८).   श्री.बाळासाहेब मुरिु े (नेवासा) :   सन्माननीय महसूल क 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) कुकाणा (ता.नेवासा, जि.अहमदनगर) येथील सावािननक बाीं काम ववर्ागायाया १० गुींठे 
िागेवर केलेले अनतक्रमण ह्वव्याबाबतचा आदेश उयाच न्यायलयायाया औरींगाबाद खींडपीठान े
लदनाींक १९ म,े २०१६ रोिी वा त्या सुमारास जि्हाध कारी, अहमदनगर याींना लदला आहे, हे 
खरे आहे काय, 
(२) अस्यास, त्यानुसार जि्हाध कारी याींनी नेवासा तहससलदार याींना लदनाींक २० िून, २०१६ 
रोिी पुढील कायावाही कर्याबाबत क ववले असून अदयापपयांत याबाबत कोणतीही कायावाही 
कर्यात आली नाही आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) अस्यास, याबाबत कोणतीही कायावाही न कर्याची कारणे काय आहेत, 
(४) अस्यास, न्यायलयायाया आदेशारमामाण ेउक्त िागेवरील अनतक्रमण ह्वव् याबाबत  तसेच 
आदेशाच ेपालन न करणा-या तहससलदारावर कारवाई कर्याबाबत शासनान ेकोणती कायावाही 
केली वा कर्यात येत आहे, 
(५) नस्यास, ववलींबाची कारणे  काय आहेत ?  
  
श्री. चांद्रिाांत ीा ील क (१७-०५-२०१८) : (१), (२), (३) व (४) मौिे कुकाणा ता.नेवासा येथील ग् 
नीं.१४३के्षत्र ०.१० आर या सरकारी िसमनीवरील अनतक्रमणासींदर्ाात दाखल िनलहत याधचका 
क्र.१३६/२०१४ मध्ये मा.उयाच न्यायालय,औरींगाबाद खींडपीठ याींनी लदनाींक २७/४/२०१६ रेािी 
लदले्या आदेशानुसार जि्हाध कारी, अहमदनगर याींनी रमाकरणी सनुावणी घेवनु  आदेश 
लदनाींक २० िुन २०१६ अन्वये तहससलदार,नेवासा याींना अनतक्रमण ननषकासीत करणेबाबत 
ननयमानुसार कायावाही करणेबाबत आदेसशत केले होते. त्यानुसार तहससलदार नेवासा याींनी 
अनतक्रमण ारकाींना अनतक्रमण काढून घेणेबाबत क ववले होत े तसेच मींड ाध कारी,कुकाणा 
याींना देणखल अनतक्रमण काढणेबाबत आदेसशत केले होते. त्यानुषींगाने लदनाींक १७/२/२०१८ रोिी 
मौि ेकुकाणा येथील १० गुींठे िमीनीवरील अनतक्रमण ननषकाससत कर्यात आले आहे. 
(५) रमाश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
  

अडगाव खुदा (ता.नाांदगाव खांडशे्वर, श्ज.अमरावती) या गावामध्ये जाणाऱ या 
ीोच रत्याचे िाम िरणेबाबत 

  

(३७)  १०८७२८ (२७-०३-२०१८).   प्रा.ववरेंद्र जगताी (धामणगाव रे्वे), श्री.हषावधान सीिाळ 
(बुल कढाणा), अॅड.यशोमती ठािूर (नतवसा), श्री.रणजीत िाांबळे (देवळी), श्री.अमर िाळे (आवी), 
डॉ.सुननल क देशमुख (अमरावती) :   सन्माननीय सावाजननि बाांधिाम (सावाजननि उीक्रम 
वगळून) मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) बेलोरा ववमानत  (जि.अमरावती) व ण रत्यामु े अडगाव खुदा (ता.नाींदगाव खींडशे्वर, 
जि.अमरावती) गावाम ील रता बा ीत होवून नागरीक व शेतकऱ याींची गैरसोय होत अस्यान े
पोच रत्याच ेकाम करणेबाबत थाननक लोकरमानतनन ी याींनी लदनाींक २० िानेवारी, २०१८ रोिी 
जि्हाध कारी, अमरावती आणण २४ िानेवारी, २०१८ रोिी उपाध्यक्ष तथा कायाकारी सींचालक, 
महाराषट्र ववमानत  ववकास कीं पनी, मुींबई याींना लेखी क ववले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) अस्यास, याबाबत शासनान ेचौकशी केली आहे काय, 
(३) अस्यास, चौकशीनुसार सदर पोचरत्यासाठी नन ीची तरतूद करून रत्याचे काम 
तातडीन ेकर्याबाबत शासनाने कोणती कायावाही केली वा कर्यात येत आहे, 
(४) नस्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. चांद्रिाांत ीा ील क (११-०५-२०१८) : (१) ननवेदन रमााप्त ाालेले नाही. 
(२) रमाश्न उद् ावत नाही.  
(३) बेलोरा ते अडगाव हा रमा.जि.मा.७६ रत्याचा र्ाग असून अत्यींत क्षतीग्रत अस्याम ेु 
मिबुतीकरण व डाींबरीकरण करणे अत्यावश्यक आहे व त्याकररता रु. ८०.०० लक्ष नन ी 
आवश्यक आहे. 
(४) मागणीकृत रत्याच ेकाम ननकष,मींिूरी व नन ी उपलब् तेयाया अ ीन राहून हाती घे्यात 
येईल. 

___________ 
  

गडचाांदरु (ता.िोरीना, श्ज.चांद्रीुर) या शहराल का ताल कुिा घोवषत िरण्याबाबत 
  

(३८)  १०९१९९ (२७-०३-२०१८).   अॅड.सांजय धो े (राजूरा) :   सन्माननीय महसूल क मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) गडचाींदरु (ता.कोरपना, जि.चींद्पुर) या शहराला तालकुा घोवषत कर्यासाठी गडचाींदरु 
येथील नागररकाींनी लदनाींक १५ डडसेंबर, २०१५ पासुन िनआींदोलन उर्ारून माहे डडसेंबर, २०१७ 
मध्ये नागपूर अध वेशन का ात वववव  आींदोलन ेकरून शासनाच ेलक्ष वे ले होते, हे खरे आहे 
काय, 
(२) अस्यास, याबाबत तत्कालीन उपववर्ागीय अध कारी, रािुरा याींनी लदनाींक ३१ डडसेंबर, 
२०१५ रोिी जि्हाध कारी, चींद्पुर याींयायाकड ेरमाताव सादर केला असून  जि्हाध कारी, चींद्पुर 
याींनी ववर्ागीय आयुक्त, नागपुर याींयायाकड े उपरोक्त रमाताव लदनाींक  ३१ िानेवारी, २०१६ 
रोिी सादर केला आहे. हे ही खरे आहे काय, 
(३) अस्यास, उक्त मागणीयाया अनुषींगान ेशासनान ेकोणती कायावाही केली वा कर्यात येत 
आहे, 
(४) नस्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. चांद्रिाांत ीा ील क (०४-०६-२०१८) : (१) होय.   
(२) होय. 
     जि्हाध कारी, चींद्पूर याींनी लद. १३.०१.२०१६ याया पत्रान्वये सदर रमाताव ववर्ागीय 
आयुक्त, नागपर याींना सादर केला आहे. 
(३) तालुका ववर्ािनायाया अनषुींगाने ननकष ननजश्चत कर्याबाबत शासनाकडून गठीत 
कर्यात आले्या ससमतीचा अहवाल रमााप्त ााला आहे. सदर ससमतीयाया अहवालायाया 
अनुषींगाने  ोरणात्मक ननणाय घे्यासाठी रमाताव मींत्रीमींड ायाया मान्यतेतव सादर कर्याची 
रमाकक्रया सुरु आहे. मींत्रीमींड ायाया मान्यतेन े ननजश्चत के्या िाणाऱया ननकषानसुार तालुका 
ववर्ािनाबाबत रमाकरणपरत्व ेउधचत ननणाय घे्याचे सींकज्पत आहे. 
(४) रमाश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
  

वसई (श्ज.ीाल कघर) ताल कुक्यातील क प्रल कांबबत रत्याांयाया िामाांचा समावशे  
नाबाडा २३ योजनेअांतगात िरण्याबाबत 

  

(३९)  ११०३८७ (२७-०३-२०१८).   श्री.हहतेंद्र ठािूर (वसई), श्री.षक्षतीज ठािूर (नाल कासोीारा), 
श्री.ववल कास तरे (बोईसर) :   सन्माननीय सावाजननि बाांधिाम (सावाजननि उीक्रम वगळून) 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) वसई (जि.पालघर) तालुक्यातील अनेक  रत्याींची काम ेदीघाका ापासनू रमालींबीत अस्यान े
या रत्याींचा समावेश नाबाडा २३ योिनेअींतगात (२०१७-१८) कर्यात यावा यासींबीं ीचे ननवेदन 
थाननक लोकरमानतनन ीींनी लदनाींक २१ म,े २०१७ रोिी मा.सावािननक बाीं काम मींत्री याींचकेड े
केले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) अस्यास, याबाबत शासनान ेचौकशी केली आहे,  
(३) अस्यास, चौकशीनसुार वसई तालुक्यातील रमालींबीत रत्याींयाया कामाींचा  समावेश नाबाडा 
२३ योिनअेींतगात (२०१७-१८) कर्याबाबत शासनाने कोणती कायावाही केली वा कर्यात येत 
आहे, 
(४) नस्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. चांद्रिाांत ीा ील क (२५-०४-२०१८) : (१) होय. हे खरे आहे. 
(२) होय. 
(३) मागणी केले्या रत्याचे काम ननकष, मींिूरी व नन ी उपलब् तेयाया अ ीन राहून हाती 
घे्यात येईल.   
(४) रमाश्न उद् ावत नाही. 
  

___________ 
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ल कातूर श्ज््यातील क मशानभुमी नसले क्या गावात मशानभूमी बाांधण्याबाबत 

  

(४०)  ११११७३ (२७-०३-२०१८).   श्री.त्र्यांबिराव भभस े(ल कातूर ग्रामीण), श्री.ववनायिराव जाधव-
ीा ील क (अहमदीूर) :  सन्माननीय महसूल क मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) लातूर जि््यात मशानर्ूमी नसले्या गावात खािगी िमीन सींपादन करून 
मशानर्मूीसाठी िन सुवव ा योिनेंतगातयाया नन ीतून मशानर्मूी कर्याबाबत गावननहाय 
रमाताव उपववर्ागीय कायाालयाकडून मागवून सदर रमातावाला मींिुरी दे्याच े जि्हाध कारी 
लातूर याींनी लातूर जि्हा ननयोिन ससमतीयाया बैठकीत मान्य केले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) अस्यास, याबाबत गावननहाय रमाताव मागव्यात आले आहेत काय, 
(३) अस्यास, जि््यात तालुकाननहाय ककती गावात मशानर्मूीसाठी िागा नाही व ककती 
गावात मशानर्ूमीसाठी िमीन आहे तसेच िन सुवव ा योिना नन ीतून ककती रमातावाला 
मींिुरी दे्यात आलेली आहे व ककती रमाताव मींिुरी अर्ावी रमालींत्रबत आहेत  
(४) नस्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. चांद्रिाांत ीा ील क (०१-०६-२०१८) : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) होय. 
(३) लातूर जि््यातील एकूण ७८४ गावाींपैकी २४८ गावात मशानर्ूमीसाठी िागा उपलब्  
नस्याची मालहती रमााप्त ााली असून उवारीत ५३६ गावात मशानर्ूमीसाठी िागा उपलब्  
अस्याच े लदसून येत.े िन सुवव ा योिना नन ीतून सन २०१७-१८ या वषाामध्ये 
मशानर्मूीसाठी िागा उपलब्  नसले्या २४८ पैकी ७८ गावाींना उपलब्  नन ी ववचारात 
घेऊन मशानर्मूी शेड व सींरक्षण सर्ींत बाीं कामासाठी मींिूरी दे्यात आली आहे. उवारीत १७० 
गावाींना नन ी रमााप्त होताच मशानर्ूमीयाया कामाकरीता मींिूरी दे्याची कायावाही कर्याच े
सींक्पीत आहे. 
(४) रमाश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
  

रिकरसोड (श्ज.वाशीम) ताल कुक्यातील क खरेदी ववक्री सांघाचे िायााल कय, दयु्यम ननांबधि  
िायााल कय व तहसील कदार िायााल कयायाया इमारत बाांधिामाबाबत 

  

(४१)  १११५३१ (२७-०३-२०१८).   श्री.अभमत झनि (रिकरसोड) :   सन्माननीय सावाजननि 
बाांधिाम (सावाजननि उीक्रम वगळून) मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) ररसोड (जि.वाशीम) तालुक्यातील खरेदी ववक्री सींघाच ेकायाालय, दयु्यम ननबीं क कायाालय 
व तहसीलदार कायाालयायाया इमारत बाीं कामासाठी को्यव ी रुपये खचा कर्यात येवनूही या 
इमारतीींच ेबाीं काम पूणा न ाा्याचे माहे िानेवारी, २०१८ मध्ये वा त्या दरम्यान ननदशानास  
आले, हे खरे आहे काय, 
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(२) अस्यास, सदरहू कायाालयाींयाया इमारतीचे बाीं काम तातडीने पूणा कर्याबाबत तसचे 
बाीं काम अनतशय सींथ गतीन ेकरणाऱयाींवर कारवाई कर्याबाबत शासनाने कोणती कायावाही 
केली वा कर्यात येत  आहे, 
(३) नस्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. चांद्रिाांत ीा ील क (०४-०६-२०१८) : (१) व (२) ररसोड जि.वासशम तालुक्यातील खरेदी ववक्री 
सींघायाया कायाालयाच ेबाीं काम सा.बाीं. ववर्ागायाया अखत्याररत नाही. 
     दयु्यम ननबीं क कायाालयाचे बाीं काम पूणा कर्यात आले असून सदर इमारत 
लद.७/५/२०१८ रोिी उपर्ोक्ता ववर्ागास हताींतररत कर्यात आली आहे. 
    ररसोड येथील रमाशासकीय कायाालयाच े बाीं काम लद.३१/०५/२०१८ पयांत पूणा कर्याच े
ननयोजित आहे. 
(३) रमाश्न उद् ावत नाही 

___________ 
  

भशरागड ते िोळन्हावी (ता.यावल क, श्ज.जळगाांव) या रत्यायाया  
भमभसांगल केंलयाया िामासाठी मांजूरी देण्याबाबत 

  

(४२)  १११९६७ (२७-०३-२०१८).   श्री.चांद्रिाांत सोनवणे (चोीडा) :   सन्माननीय सावाजननि 
बाांधिाम (सावाजननि उीक्रम वगळून) मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) सशरागड त ेको न्हावी (ता.यावल, जि.ि गाींव) या रमाजिमा-८ वरील ३ कक.मी. समससींगलेंथ 
रत्यायाया कामास मींिूरी देऊन समससींगलेंथसाठी असले्या २० ्क्के राखीव नन ीतून नन ी 
उपलब्  करुन दयावा अशी मागणी थाननक लोकरमानतनन ीींनी मा.सावािननक बाीं काम मींत्री 
याींयायाकड ेलदनाींक २५ िुल,ै २०१७ रोिी वा त्या सुमारास ननवेदनाव्दारे केली आहे, हे खरे आहे 
काय, 
(२) अस्यास, उक्त मागणीयाया अनुषींगान े या समससींगलेंथ रत्यास मींिूरी देऊन 
समससींगलेंथसाठी राखीव असले्या २० ्क्के नन ीतून नन ी उपलब्  करुन दे्याबाबत 
शासनाने कोणती कायावाही केली वा कर्यात येत  आहे, 
(३) नस्यास, ववलींबाची कारणे व  याबाबतची सदयःजथती काय आहे ? 
  
श्री. चांद्रिाांत ीा ील क (१९-०५-२०१८) : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) सदरचे काम ननकष, मींिुरी व नन ी उपलब् तेयाया अ ीन राहून हाती घे्याचे ननयोिन 
आहे. 
(३) रमाश्न उद् ावत नाही. 
  

___________ 
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मोज ेिोलळेी (ता.भशरोळ, श्ज.िो्हाीूर) येलील क मशानभूमीयाया ७/१२  
ीबत्र िेवर नावे नोंद होण्याबाबत 

(४३)  ११२०४४ (२७-०३-२०१८).   श्री.मधुिरराव चर्व्हाण (तळुजाीूर) :   सन्माननीय महसूल क 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) मोिे कोथे ी (ता.सशरो , जि.को्हापूर) येथील बलुतेदार (कुीं र्ार, परी्, आींबी, मा ी, 
सुतार, िींगम) व िैन समािाकररता ग् नीं. २७१ (सस.स.नीं. ५८३) म ील ०.१८ पैकी रमात्येकी 
०.९ आर इतके के्षत्र मशानर्ूमी कररता  वलहवा्ीत आहे, हे खरे आहे काय, 

(२) अस्यास, उक्त िसमनीयाया ७/१२ पत्रत्र केवर त् याींची नावे नोंद हो्याकररता वारींवार मागणी 
कर्यात आली असून त्याबाबत लदनाींक २६ िानेवारी, २०१६ रोिी कोथ ी ग्रामसर्ा ठराव 
क्र.८९ कर्यात येऊन जि्हाध कारी, को्हापूर याींयायाकड ेसादर कर्यात आला आहे, हे ही 
खरे आहे काय, 
(३) अस्यास, उक्त ठरावायाया अनुषींगान े कोणता ननणाय घे्यात आला आहे तसेच 
याबाबतची सदयजथती काय आहे, 
(४) नस्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. चांद्रिाांत ीा ील क (२१-०५-२०१८) : (१), (२) व (३) मौि ेकोथ ेी (ता.सशरो , जि.को्हापूर) 
येथील बलुतेदार व िैन समािाकररता ग् नीं. २७१ म ील १८ आर के्षत्रापैकी रमात्येकी ९ आर 
इतके के्षत्र मशानर्ूमी कररता वलहवा्ीत असून उक्त िसमनीयाया गा.न.नीं. ७/१२ वर त्याींची 
नाव ेनोंद हो्याकररता मागणी कर्यात आली आहे. याबाबत कोथे ी ग्रामसर्ेन े लदनाींक २६ 
िानेवारी, २०१६ रोिी ठराव पारीत करुन जि्हाध कारी, को्हापूर याींयायाकड ेसादर केला आहे. 
याअनुषींगान ेरमााप्त रमाताव जि्हाध कारी, को्हापूर याींनी लदनाींक ०२.०१.२०१८ याया पत्रान्वये 
मुख्य कायाकारी अध कारी, जि्हा पररषद, को्हापूर याींचकेड े आवश्यकत्या कागदपत्राींयाया 
पुतातेसाठी पाठववला आहे. सदरचा रमाताव जि्हाध कारी, को्हापरू, याींचेकड ेअसर्रमाायाींसलहत 
रमााप्त ाा्यानींतर त्यावर ननयमानुसार उधचत कायावाही कर्याचे सींकज्पत आहे. 
(४) रमाश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
  
सावाजननि बाांधिाम ववभागायाया ववश्रामगहृात अनधधिृत आरक्षण देण्यात येत अस्याबाबत 

  

(४४)  ११३२९३ (२८-०३-२०१८).   श्री.सुननल क िेदार (सावनेर), श्री.ववजय वडटेीचीवार (ब्रम्हीूरी), 
श्री.अल कम शेख (माल काड ीश्श्चम), श्री.अमर िाळे (आवी), श्री.हषावधान सीिाळ (बलु कढाणा), 
अॅड.यशोमती ठािूर (नतवसा), श्री.डी.ीी.सावांत (नाांदेड उत्तर) :   सन्माननीय सावाजननि 
बाांधिाम (सावाजननि उीक्रम वगळून) मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) मुींबईतील चचागे्, वर ी, दादर, बाींद्ा, कोकणर्वन व ठाण े येथे सावािननक बाीं काम 
ववर्ागाचे ववश्रामगहृ असून या ववश्रामगहृात आरक्षण कर्यात आले्या व्यक्तीींयाया नाव े
दसुरेच व्यक्ती राहत अस्याचे तसेच आधथाक लार्ापो्ी सावािननक बाीं काम ववर्ागातील 
अध कारी ननयबाहयररत्या कक्ष आरक्षक्षत करत अस्याचे ननदशानास आले आहे, हे खरे आहे 
काय, 
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(२) अस् यास, वाींदे्, मुींबई येथील कलानगर पररसरात असले्या सावािननक बाीं काम 
ववर्ागायाया ववश्रामगहृात एका अध काऱयायाया नावे कक्ष आरक्षक्षत करून ननयमबाहयररत्या 
लद्लीतील कररषमा शमाा नामक मलहला तब्बल ३९ लदवस मुक्कामान ेहोती, हे ही खरे आहे 
काय, 
(३) अस् यास, या रमाकरणाची शासनान ेचौकशी केली आहे काय, 
(४) अस् यास, चौकशीनुसार या रमाकरणातील दोषीींवर शासनान े कोणती कारवाई केली वा 
कर्यात येत आहे, 
(५) नस्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ?  
  
श्री. चांद्रिाांत ीा ील क (२५-०४-२०१८) : (१) सावािननक बाीं काम ववर्ागायाया अध पत्याखालील  
मुींबईतील चचागे्, वर ी, दादर व ठाण ेया लठकाणी आरक्षण कर्यात आले्या व्यक्तीींयाया 
नाींवे दसुरीच व्यक्ती राहत अस्याची बाब ननदशानास आलेली नाही. तथावप, वाींदे् येथील एका 
रमाकरणी सदर बाब ननदशानास आली. 
(२) होय, हे खरे आहे. 
     मुींबईतील कलानगर पररसरात असले्या सावािननक बाीं काम ववर्ागायाया ववश्रामगहृात 
लद्लीतील कररषमा शमाा व नेहा शमाा नामक दोन मलहलाींनी मा.कें द्ीय मींत्री याींयाया खोट्या 
सशफारस पत्राचा वापर करुन लद.१२.०६.२०१७ त े लद.१८.०७.२०१७ या कालाव ीत वातव्य 
के्याच ेननदशानास आले.     
(३) होय. 
     मुींबई मींड  तरावर गठीत केले्या ससमती माफा त चौकशी कर्यात आली आहे. 
(४) चौकशी ससमतीयाया अहवालानुसार सींबींध ताींववरुध्द सशतर्ींगात्मक कायावाही रमागतीत 
आहे.  
(५) रमाश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
  

राजाीूर ताल कुक्याचे ववभाजन िरून रायीा ण ताल कुक्याची ननभमाती िरण्याबाबत 
  

(४५)  ११४६८६ (२७-०३-२०१८).   श्री.राजन साळवी (राजाीूर) :   सन्माननीय महसलू क मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) रािापूर (जि.रत्नाधगरी) तालुक्याचे ववर्ािन करुन रायपा्ण तालुक्याची ननसमाती 
कर्याबाबतची मागणी सन १९९० पासून थाननक ग्रामथाींकडून कर्यात येत असनू 
त्याबाबतचा रमाताव शासनायाया ववचारा ीन आहे, हे खरे आहे  काय, 
(२) अस्यास, याबाबत शासनान ेचौकशी केली आहे काय, 
(३) अस्यास, चौकशीयाया अनषुींगाने उक्त रमाकरणी शासनाने कोणती कायावाही केली वा 
कर्यात यत आहे, 
(४) नस्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. चांद्रिाांत ीा ील क (०४-०६-२०१८) : (१), (२) व (३) तालकुा ववर्ािनायाया अनुषींगान े ननकष 
ननजश्चत कर्याबाबत शासनाकडून गठीत कर्यात आले्या ससमतीचा अहवाल रमााप्त ााला 
आहे. सदर ससमतीयाया अहवालायाया अनुषींगान े  ोरणात्मक ननणाय घे्यासाठी रमाताव 
मींत्रीमींड ायाया मान्यतेतव सादर कर्यायाया दृष्ीने कायावाही सुरु आहे. मींत्रीमींड ायाया 
मान्यतेन े ननजश्चत के्या िाणाऱया ननकषानुसार तालकुा ववर्ािनाबाबत रमाकरणपरत्व े उधचत 
ननणाय घे्याच ेसींकज्पत आहे. 
(४) रमाश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
  

नाभशि श्ज््यातील क महसूल क वसलु कीबाबत 
  

(४६)  ११५१५० (२७-०३-२०१८).   श्री.योगेश (बाीू) घोल की (देवळाल की) :   सन्माननीय महसूल क 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) महसलू ववर्ाग, नासशक याींना माहे   एवरमाल, २०१७ ते माचा, २०१८ या आधथाक वषाासाठी  
शासनान े२०५ को्ी रुपये महसूल वसूलीचे उ्द ीष् दे्यात आले होते, हे खरे आहे काय, 
(२) अस्यास, सन २०१७-१८ हे आधथाक वषे पूणा हो्यास दोन मलहने सश्लक असताींना माहे 
िानेवारी, २०१८ अखेर अवघ्या ७७ को्ी ३५ लाख रुपयाींची वसलूी ााली असून वसूलीच े हे 
रमामाण केव  ३६.४७ ्क्केच आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) अस्यास, एवढी कमी महसलू वसूली हो्याची कारणे काय आहेत, 
(४)  तसेच यापुढे महसूल वसूलीत सु ारणा हो्यासाठी शासनाने कोणत्या उपाययोिना के्या 
वा कर्यात येत आहे, 
(५) नस्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. चांद्रिाांत ीा ील क (१६-०५-२०१८) : (१), (२) व (३) सन २०१७-१८ या आधथाक वषाासाठी 
शासनाकडून नासशक ववर्ागासाठी एकूण रु.५४१.१६ को्ी इतके महसलू उल्द ष् ननजश्चत 
कर्यात आले होते. सदर उल्द ष्ायाया तुलनेत माहे िानेवारी,२०१८ अखेर नासशक ववर्ागाकडून 
रु.२५५.९० को्ी इतकी वसुली कर्यात आली अस्याच े ग्रास रमाणालीवरील आकडवेारीवरून 
लदसून येते. सदर वसुलीचे रमामाण ४७.२८% इतके आहे. उवाररत कालाव ीत नासशक 
ववर्ागाकडून वसुलीबाबत ननयोिन करून माहे माचा,२०१८ अखेर रू.५३०.३९ को्ी इतकी 
वसुली कर्यात आलेली आहे. सदर वसुलीच ेरमामाण ९८.००% इतके आहे. 
(४) व (५) रमाश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
  

नाभशि-ीुणे महामागाावरील क चेहेडी गावाजवळील क ीलू क वाहतूिीसाठी खलु का िरण्याबाबत 
  

(४७)  ११५१५३ (२७-०३-२०१८).   श्री.योगेश (बाीू) घोल की (देवळाल की) : सन्माननीय सावाजननि 
बाांधिाम (सावाजननि उीक्रम वगळून) मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
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(१) नासशक-पुणे महामागाावरील चेहेडी गावािव  दारणा नदीयाया पात्रातील पलुाच ेकाम माहे 
डडसेंबर, २०१७ याया शेव्याया आठवड्यात पूणा होऊनही सदर पूल वाहतूकीसाठी खुला कर्यात 
आला नाही आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) अस्यास, सदर पूल वाहतकूीस खलूा न हो्याची कारणे काय आहे तसचे सदर पूल 
वाहतुकीसाठी तातडीने खलूा कर्याबाबत शासनाने कोणती कायावाही  केली वा कर्यात येत 
आहे, 
(३) नस्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे ? 
  
श्री. चांद्रिाांत ीा ील क (२५-०४-२०१८) : (१) नासशक-पुणे महामागाावरील चेहेडी गावािव  दारणा 
नदीवरील नव्यान े बाीं ्यात आले्या पुलावर आवश्यक रत े सुरक्षा उपाय योिना करुन 
लद.१६ फेब्रुवारी,२०१८ पासून नासशकहून पु्यायाया लदशेने एकेरी वाहतूक सुरु कर्यात आली 
आहे. 
(२) पुलायाया नासशक बािूकडील िोडरत्यायाया िागेतील ााड े तोडणेस मा.उयाच 
न्यायालय,मुींबई याींनी थधगती लदली अस्यान ेिोडरत्याच ेकाम पूणा रुीं दीसाठी करणे शक्य 
ााले नाही. मा.उयाच न्यायालय,मुींबई याींचेकडून ााड ेतोडणेची थधगती उठव्यानींतर नासशक 
बािुकडील िोड रत्याचे काम पूणा रुीं दीसाठी पूणा के्यानींतर दतुफाा वाहतुक सुरु कर्याच े
ननयोजित आहे. 
(३) रमाश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
  

जामडोल क (ता.श्ज.अमरावती) हे गाांव नतवसा तहसील कमध्ये समाववष्ट्  िरण्याबाबत 
  

(४८)  ११५५५४ (२७-०३-२०१८).   अॅड.यशोमती ठािूर (नतवसा) :   सन्माननीय महसूल क मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) िामडोल (ता.जि.अमरावती) हे गाींव अमरावती तहससल मुख्यलयापासुन ५० कक.मी. 
अींतरावर असुन नतवसा तालुक्यापासुन ९ कक.मी. अींतरावर अस्यामु े नागररकाींची रमाशासकीय 
व इतर महत्वाची काम े वे ेत पुणा हो्यासाठी सदर गाव नतवसा तहससलमध्ये समाववष् 
कर्याबाबतची मागणी थाननक लोकरमानतनन ीींनी जि्हाध कारी याींयायाकड े लदनाींक २४ 
नोव्हेंबर, २०१७ रोिी वा त्या समुारास ननवेदनादवारे के्याच े ननदशानास आले, हे खरे आहे 
काय, 
(२) अस्यास, याबाबत चौकशी करून िामडोल हे गाव नतवसा तहससलमध्ये समाववष् 
कर्याबाबत शासनान ेकोणती कायावाही केली वा कर्यात येत आहे, 
(३) नस्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. चांद्रिाांत ीा ील क (०४-०६-२०१८) : (१) होय.   
(२) जि्हाध कारी, अमरावती याींचेकडून िामडोल हे गाव नतवसा तहससलमध्ये समाववष् 
कर्याबाबतचा रमाताव रमााप्त ााला आहे. सदर रमाताव पररपूणा नस्याम ेु जि्हाध कारी, 
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अमरावती याींचेकडून अध कची मालहती मागववली आहे. सदर मालहती रमााप्त ाा्यानींतर 
महाराषट्र िमीन महसूल सींलहता, १९६६ (१९६६ चा महाराषट्र अध ननयम ४१) याया कलम-४ 
नुसार  तहसीलयाया सींरचनेत फेरबदल कर्यासाठी शासन मान्यतनेे रमाथम रमाारुप अध सूचना 
ननगासमत करुन िनतेयाया हरकती व सूचना मागवून अींनतम ननणाय घेणे सींकज्पत  आहे. 
(३) रमाश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
  
ल कातूर, औसा व रेणाीूर (श्ज.ल कातूर) ताल कुक्यातील क गाव ेमहसलु की गावाांत रुीाांतरीत िरण्याबाबत 

  

(४९)  ११६०६७ (२७-०३-२०१८).   श्री.त्र्यांबिराव भभस े(ल कातूर ग्रामीण) :   सन्माननीय महसूल क 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) लातूर,औसा व रेणापूर (जि.लातूर) तालुक्यातील अनेक वाडी, ताींड ेव गावे शासनाने लदनाींक 
१८ िानेवारी, १९९६ रोिीयाया  महाराषट्र शासन रािपत्र नुसार महसुली ग्ातून ववर्क्त करून 
वतींत्र महसुली गावे म्हणून घोवषत केली असून त्यानुसार सदर गावाींचे वतींत्र ग् (नकाशा 
आकारबींद) तयार कर्याची व शासनायाया अध सूचननेुसार लह अध सूधचत गावे वतींत्र महसलुी 
गावात रुपाींतरीत कर्याची मागणी थाननक नागररकाींनी मा.महसूल राज्यमींत्री व 
जि्हाध कारी, लातूर याींयायाकड ेलदनाींक २ सप् े्ंबर, २०१६ रोिी ननवेदनादवारे  केली आहे, हे 
खरे आहे काय, 
(२) अस्यास, महाराषट्र शासनायाया लदनाींक १ िानेवारी, १९९६ रोिीयाया रािपत्रातील 
अध सूचनेनुसार लातूर जि््यातील तालुकाननहाय ककती गावाींना महसुली दिाा दे्याची 
कायावाही कर्यात आली  व सदर गावाींना रमात्यक्षरीत्या महसलुी दिाा रमााप्त हो्याबाबत 
शासनाने कोणती कायावाही केली वा कर्यात येत आहे,  
(३) नस्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत व सदर गावाींना रमात्यक्षरीत्या महसुली दिाा रमााप्त 
हो्यास ककती कालाव ी लागणे अपेक्षक्षत आहे ? 
  
श्री. चांद्रिाांत ीा ील क (०४-०६-२०१८) : (१) होय.  
     जि्हाध कारी, लातूर याींना ननवेदन रमााप्त ााले आहे. 
(२) शासन अध सूचना लदनाींक १८ िानेवारी, १९९६ ही ग्रामववकास व िलसीं ारण ववर्ागाची 
असून त्यानुसार गाव ककीं वा गावाचा ग् म्हणून अध सूधचत कर्यात आले आहे. 
    औसा तालुक्यातील गाीं ीनगर व देवता ा तसचे रेणापूर तालुक्यातील हणमींतवाडी, 
का ेवाडी, नेहरुनगर, ब्रम्हवाडी, वींिारवाडी, पोहरेगाव ताींडा, कुीं र्ारवाडी, आनींदवाडी व रामवाडी 
ख. या ९ गावाच ेवतींत्र ग् आकारबींद वेग ी कर्याची कायावाही जि्हाध कारी, लातूर याींचे 
तरावर सुरु आहे. 
(३) उपरोक्त गावाींचे वतींत्र ग्, नकाश,े आकारबींद तयार कर्याची कायावाही र्ूसम असर्लेख 
ववर्ाग याींच ेसहाय्याने सुरु आहे. 
  

___________ 
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साक्री (श्ज.धुळे) ताल कुक्यातील क २१ वाडया/ीाडयाांच ेमहसलू की गावात रुीाांतर िरण्याबाबत 
  

(५०)  ११६३२२ (२७-०३-२०१८).   श्री.डी.एस.अहहरे (साक्री) :   सन्माननीय महसलू क मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) साक्री (जि. ु े) तालुक्यातील २१ वाडया/पाड्याींच ेमहसूली गावात रुपाींतर कर्याबाबतचा 
रमाताव जि्हाध कारी  ु े व ववर्ागीय आयुक्त, नासशक याींयायाकड ेरमालींत्रबत आहे, हे खरे आहे 
काय, 
(२) अस्यास, याबाबत सतत पाठपुरावा करुन कोणतीही कायावाही न ाा्याने सदर बाब 
लदनाींक २३ िानेवारी, २०१८ रोिी मा.राज्यपाल याींयाया ननदशानास आण्यात आली आहे, हे ही 
खरे आहे काय, 
(३) अस्यास, सदर रमातावायाया अनुषींगान े उक्त वाडया/पाड्याींचे महसूली गावात रुपाींतर 
कर्याबाबत शासनान ेकोणती कायावाही केली वा कर्यात येत आहे, 
(४) नस्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. चांद्रिाांत ीा ील क (०४-०६-२०१८) : (१) साक्री (जि. ु े) तालुक्यातील २१ वाड्या/ पाड्याींच े
महसूली गावात रुपाींतर कर्याबाबत अपर तहससलदार, वपींप नेर व उपववर्ागीय अध कारी, 
 ु े याींचेकडून जि्हाध कारी,  ु े याींनी रमाताव मागववले आहे.   
(२) मा. राज्यपाल महोदयाींना उ्ेद शून सललहलेले व शासनास पषृठाींककत केलेले लदनाींक १८ 
िानेवारी, २०१८ रोिीचे पत्र रमााप्त ााले आहे. 
(३) उक्त वाड्या/ पाड्याींचे महसलूी गावात रुपातींर कर्याबाबत अपर तहससलदार, वपींप नेर व 
उपववर्ागीय अध कारी,  ु े याींचेकडून तपासणी करुन पररपूणा रमाताव रमााप्त ाा्यानींतर 
उक्त वाड्या/ पाड्याींस वतींत्र महसूली गावाचा दिाा देणेबाबतची कायावाही जि्हाध कारी,  ु े 
याींचे तरावर कर्याचे सींकज्पत आहे. 
(४) रमाश्न उद् ावत नाही. 
  

___________ 
  
  
ववधान भवन :   डॉ. अनांत िळसे 
नागीूर.   प्रधान सधचव, 

महाराष्ट्र ववधानसभा. 

  
_________________________ 

मुद्रणीूवा सवा प्रकक्रया महाराष्ट्र ववधानमांडळ सधचवाल कयायाया सांगणि यांत्रणेवर 
मुद्रण: शासिीय मध्यवती मुद्रणाल कय, नागीूर. 


