
अताराांकित प्रश्नोत्तराांची ५६४ वी यादी 
 

महाराष्ट्र ववधानसभा 
  

दसुरे अधधवेशन, २०१९ 
___________ 

  

अताराांकित प्रश्नोत्तराांची यादी 
  

प्रश्नाांची एिूण सांख्या - ५० 
___________ 

  

भोर, वेल्हे व मुळशी (जि.पुणे) या तालुक्यातील तालुिास्तरीय शासिीय िायाालये  
एिाच मध्यवती प्रशासिीय इमारतीत आणण्याबाबत 

  

(१)  ४३९३ (२२-१२-२०१४)   श्री.सांग्राम थोपटे (भोर), श्री.ियिुमार गोरे (माण), श्री.अममन 
पटेल (मुांबादेवी), अॅड.यशोमती ठािूर (ततवसा), श्री.अस्लम शेख (मालाड पजश्चम), श्रीमती 
तनमाला गाववत (इगतपूरी) : सन्माननीय महसूल मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) भोर, वेल्हे व मळुशी (जि.पणेु) या तालुक्यातील तालुकास्तरीय शासकीय कायाालये एकाच 
मध्यवती प्रशासकीय इमारतीत आणण्याबाबत दिनाींक २३ फेब्रुवारी, २०११, दिनाींक १४ नोव्हेंबर, 
२०१३ व दिनाींक ११ िानेवारी, २०१४ रोिी मा.मुख्य मींत्री व मा.महसलू मींत्री महोियाींकड े
ननवेिन दिले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त ननवेिनानुसार शासनाने कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३)  नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. चांद्रिाांत पाटील (२२-०३-२०१९) : (१), (२), व (३)  दि.२३/२/२०११ व दि.१४/११/२०१३ रोिी 
भोर तालुक्यातील तालुकास्तरीय शासकीय कायाालये एकाच प्रशासकीय मध्यवती इमारतीत 
आणण्याबाबत ननवेिन प्राप्त झाली आहेत.  

भोर  शहरातील ८६३२.०० चौ.मी. िागा भोर नगरपाललकेच्या मालकीची असून 
त्यावर प्रशासकीय इमारतीचे आरक्षण आहे. ही िागा महसूल ववभागाच्या ताब्यात आल्यानींतर 
प्रशासकीय इमारतीच े अींिािपत्रक सािर करता येऊ शकेल. तसचे या िागेच्या आसपासची 
िागा खािगी व्यक्तीींचे आहे, त्याींचेही भसूींपािन कराव ेलागेल.  

वेल्हे येथील तहलसल कायाालयाची नवीन प्रशासकीय इमारत बाींधुन पुणा झाली असून 
दि.१६/७/२०१६ पासून याच इमारतीमधून तहलसल कायाालयाच ेकामकाि चाल ूआहे.  

पौंड या मळुशी तालुक्याच्या  मुख्यालयी ४३१२.९० चौ.मी. के्षत्रफळाच े बाींधकाम 
करण्याच े अींिािपत्रक सन २०१७-१८ च्या िरसुचीनुसार तयार करण्यात येत असून सिर 
अींिािपत्रक शासनास  प्राप्त झाल्यानींतर त्यास  ननधी उपलब्ध् ातेनुसार प्रशासकीय मान्यता 
िेण्याचे सींकजल्पत आहे.  

___________ 
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चेंबूर (मुांबई) येथील छेडानगर वसाहतीच्या पुनववािासासाठी 
िमीन मालिीचा वाद असल् याबाबत 

  

(२)  ६८०९ (०६-०४-२०१५).   श्री.प्रिाश फातपेिर (चेंबूर) :   सन्माननीय महसूल मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) चेंबूर (मुींबई) येथील छेडानगर वसाहतीच्या पुनववाकासासाठी िमीन मालकीचा वाि 
असल् याच े माहे िानेवारी, २०१५ मध् ये वा त् यािर यान ननिशानास आले आहे, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल् यास, सिर वसाहतीचा पुनववाकास व् हावा यासाठी शासनाने कोणती कायावाही केली वा 
करण् यात येत आहे, 
(३) नसल् यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. चांद्रिाांत पाटील (२८-०३-२०१९) : (१) व (२) मौि े चेंबूर (मुींबई) येथील छेडानगर 
वसाहतीच्या िलमनीच्या मालकी हक्काबाबत मा.उच्च न्यायालय मुींबई येथे िावा 
क्र.१५६२/१९७८  अन्वये चालू होता, परींतू तो आता नगर दिवाणी न्यायालयाकड ेवगा करण्यात 
आला असून मा. नगर दिवाणी न्यायालयामध्ये िावा प्रलींबबत आहे. 

ववभागीय आयुक्त, कोकण याींनी लमठागराच्या िलमनी सींिभाात िाखल अधान्यायीक 
प्रकरणामध्ये दि. २७/०५/२०१५ रोिी आिेश पाररत केले आहेत. सिर आिेशान्वये मौि ेचेंबुर 
येथील स.नीं. ३२० पै या लमळकतीबाबत महाराषर िमीन महसलू सींदहता, १९६६ च्या कलम २० 
(२) अन्वये नव्याने चौकशी करून मालकी ठरववण्याबाबत आिेलशत केले आहे. त्यानुसार 
जिल्हाधधकारी, मुींबई उपनगर याींनी सिर िलमनीच्या बाबतीत महाराषर िमीन महसूल सींदहता, 
१९६६ च्या कलम २०(२) खालील चौकशी पुणा केली असुन प्रकरण आिेशाकरीता बींि केले आहे. 
(३) प्रश्न उद् ावत नाही.  

___________ 
  

धरमतर खाडी किना-यावरील मजच्छमार सहिारी सांस्था व मच्छीमार िुटुांबबयाांना  
नुिसान भरपाई देऊन त्याांच ेपुनवासन िरण्याबाबत 

  

(३)  १५४९९ (८-३-२०१५).   श्री.मनोहर भोईर (उरण) :   सन्माननीय मत्स्यवविास मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) धरमतर खाडी ककना-यावरील िेएसडब्ल्यू इस्पात आणण पीएनपी कीं पनी या प्रकल्पाींमुळे 
बाधधत झालेल्या मजच्छमार सहकारी सींस्था व मच्छीमार कु्ुींबबयाींना नुकसान भरपाई लमळावी 
आणण त्याींने पुनवासन व्हाव,े यासींिभाात दिनाींक ३१ िानेवारी, २०१५ पयतं ननणाय घ्यावा 
अन्यथा दिनाींक ११ फेब्रुवारी, २०१५ रोिीपासून बो् रोको आणण दठय्या आींिोलन करण्याचा 
इशारा प्रकल्पग्रस्ताींनी जिल्हाधधकारी याींना दिनाींक २१ िानेवारी, २०१५ रोिी वा त्यासमुारास 
ननवेिनादवारे दिला आहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, या प्रकल्पग्रस्ताींच्या मागण्याींसींिभाात शासनाने ननणाय घेतला आहे काय, त्याचे 
स्वरूप काय आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. महादेव िानिर (०१-०३-२०१९) : (१) हे खरे आहे. 
(२) धरमतर खाडीतील मजच्छमाराींच्या समस्या तसेच सागरी ककनारपट्टीवरील प्रिषुणामुळे 
मत्स्योत्पािनावर होणारा पररणाम याींचा अ्यास करण्यासाठी शासन ननणाय क्र. मत्स्यवव-
१११३/प्र.क्र.३०७/पिमु १४, दिनाींक २७.१२.२०१८ अन्वये सलमती गदठत करण्यात आलेली आहे. 
(३) प्रश्न उद् ावत नाही.  

___________ 
  

प्रततिूल हवामानामुळे िृषी उत्पादन घटत असल्याबाबत 
  

(४)  ३९७१३ (२८-४-२०१६).   श्री.राधािृष्ट् ण ववखे-पाटील (मशडी) :   सन्माननीय िृषी मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) भारतीय कृषी सींशोधन पररषि (आयसीएआर) आणण कें द्रीय कोरडवाहू शतेी सींशोधन सींस्था 
(कक्रडा) याींनी केलेल्या मॅवपींगमधून प्रनतकूल हवामानाचा वपकाींवर पररणाम होत असून 
महाराषरातील सोलापूर, बीड, अहमिनगर, उस्मानाबाि, लातूर, नींिरूबार, साींगली, बुलढाणा, 
धुळे, नालशक, िालना, अमरावती हे १२ जिल्हे प्रभाववत झाले आहेत, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, प्रनतकूल हवामानाचा पररणाम वपकाींवर होत असून कृषी उत्पािन घ्त 
असल्यान े चारा ी्ंचाई तसेच गुराींची पैिास कमी होत असून, िधू उत्पािनात घ् होत 
असल्याच े मा.कें द्रीय कृषी राज्य मींत्री याींनी माहे नोव्हेंबर, २०१५ मध्ये वा त्यािरयान 
दिलेल्या मादहतीमध्ये नमूि करण्यात आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, हवामान बिलामळेु वपकाींवर पररणाम होत असून त्यावर उपाययोिना हणून 
राषरीय शाश्वत शेती मोहीम राबववली िात असून, पिान्याधाररत के्षत्र ववकास पाणी 
व्यवस्थापन, आरोग्य व्यवस्थापन, हवामान बिल आणण शाश्वत शेती मॉडले व ने्वककंग या 
चार मखु्य घ्काींच्या माध्यमातून अन्न सुरक्षा, अन्न स्त्रोताींचा समान वापर, उिरननवााहाच्या 
सींधी वाढववणे आदि उपाययोिना कें द्र शासनाकडून केल्या िात आहेत, हे खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, प्रनतकूल हवामानाचा वपकाींवर पररणाम  होऊ नये यासाठी शासनाने कोणती 
कायावाही केली  वा करण्यात येत आहे,  
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. चांद्रिाांत पाटील (३०-०३-२०१९) : (१) अींशत: खरे आहे. 
(२) प्रनतकूल हवामानाचा वपकाींवर पररणाम होत असल्याच े चारही कृवष ववदयापीठाींच्या 
सींशोधकाींची ननरीक्षणे आहेत. 

सरासरीपेक्षा कमी पिान्यमान झाल्यास, उत्पादित होणाऱ्या चाऱ्याच्या प्रमाणात 
ननजश्चतपणे घ् होते. जिल््यातील चारा ी्ंचाईची तीव्रता कमी करण्याकरीता पशुधन छावण्या 
सुरु करण्यात आल्या होत्या. 
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माहे माचा-२०१६ अखेर, माचा-२०१५ च्या तुलनेत राज्यात कृबत्रम रेतन कमी झाल्याचे 
ननिशानास आले आहे. 

राज्यात सप् े्ंबर-२०१५ ते िानेवारी-२०१६ या कालावधीत िधुाच्या उत्पािनात घ् 
झाल्याचे दिसून आलेले नाही. 
(३) व (४) पिान्याधाररत के्षत्र ववकास पाणी व्यवस्थापन ही योिना सन २०११ त ेमाचा, २०१६ 
पयतं कें द्र शासनामाफा त कायााजन्वत होती.  तसेच, शाश्वत शेती मॉडले ही योिना भारतीय 
कृषी अनुसींधान पररषिेमाफा त राबववली िात आहे. 

प्रनतकूल हवामानामध्ये वपकाींवर पररणाम होऊ नये यासाठी कें द्र शासनाने शाश्वत 
कृवष उत्पािकतसेाठी सन २०१४-१५ पासून हवामान बिलाशी सुसींगत कृवष तींत्रज्ञानाचा अवलींब 
करण्यासाठी राषरीय शाश्वत शतेी अलभयान कायााजन्वत केले आहे.  राषरीय शाश्वत शेती 
अलभयानाींतगात कोरडवाहू के्षत्र ववकास ही योिना राज्यात सन २०१४-१५ पासनू राबववली िात 
असून, या योिनेअींतगात एकाजत्मक शेती पध्ितीदवारे शेतकऱ्याींना िगु्धोत्पािन, इतर पशुधन 
व फलोत्पािन इ. राबववण्यासाठी प्रोत्साहन दिले िाते.  त्यामळेु शेतकऱ्याींना वपकाींव्यनतररक्त 
इतर उिरननवााहाच्या सींधी ननमााण होत आहेत.  सिर योिना राबववल्यामुळे प्रनतकूल 
हवामानाचा शेतकऱ्याींच्या उत्पन्न व राहणीमानावर होणारा ववपरीत पररणाम कमी करुन इतर 
उपजिववकेच्या सींधी ननमााण झाल्याने आत्मववश्वास वाढववला िातो.  तसेच राज्यातील चारही 
कृषी ववदयापीठाींनी त्याींच्या सींशोधन कायाात या बाबीींचा अींतभााव केलेला आहे. 
(५) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
  

िोल्हापुर शहरातील व्यापारी व रहहवासी याांचेवर शासनान े 
लादलेला रुपाांतरण िर रद्द िरण्याबाबत 

(५)  ४१००२ (१७-५-२०१६).   श्री.रािेश क्षीरसागर (िोल्हापूर उत्तर) :   सन्माननीय महसूल 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) कोल्हापूर शहरातील २६ हिार व्यापारी व रदहवासी नागररकाींवर रुपाींतरण कर वसलुीच्या 
नो्ीस बिाववल्या आहेत, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सिर प्रकरणी शासनाने सलमती नमेली होती व सलमतीने अहवाल सािर केला 
होता, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, रुपाींतरण कर रद्द होणेबाबत शासनान ेकोणती कायावाही केली वा करण्यात येत 
आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

श्री. चांद्रिाांत पाटील (०१-०३-२०१९) : (१) होय. 
(२) व (३) याबाबत शासनाने कोणतीही सलमती गदठत केलेली नाही. तसेच, रुपाींतरण कर हा 
शासनाचा महसलूी कर असल्याने तो रद्द केल्यास शासनाच्या महसलूाच े नकुसान होईल. 
यास्तव, रुपाींतरण कर रद्द करण्याची बाब सध्या शासनाच्या ववचाराधीन नाही. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
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भोिर शहरातील (जि.नाांदेड) मुख्य रस्त्याच्या दतुफाा नाली व फुटपाथ बाांधण्याबाबत 
  

(६)  ५०७९८ (०९-०५-२०१६).   श्रीमती अममता चव्हाण (भोिर), श्री.डी.पी.सावांत (नाांदेड 
उत्तर), श्री.वसांतराव चव्हाण (नायगाांव) :   सन्माननीय सावाितनि बाांधिाम (सावाितनि 
उपक्रम वगळून) मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) भोकर (जि.नाींिेड) शहरातील मुख्य रस्त्याच्या ितुफाा नाली व फु्पाथ बाींधकामासाठी 
सुमारे िोन को्ी रुपयाचा ननधी आमिार ननधीतून िेण्यात आला आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, भोकर शहरातील नाली, फु्पाथ बाींधकामासाठी ननधी ववतरीत करुन सिरील 
काम ेरेंगाळल्यान ेअधाव् अवस्थते आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सिरील कामे लवकरात लवकर पुणा करण्याच्या दृष्ीने कोणती कायावाही केली 
वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

श्री. चांद्रिाांत पाटील (१२-०४-२०१९) : (१) हे खरे नाही. 
प्रश्नाधीन कामास आमिार ननधीतून ननधी िेण्यात आला असून योिनाींतगात 

अथासींकल्पातून िेण्यात आला आहे. 
(२), (३) व (४) अींशत: खरे आहे. 
     भोकर शहराींतगात कें दद्रय मागा ननधी अींतगात चौपिरीकरणाचे काम प्रगतीपथावर असून 
त्याच े प्रगतीनुसार रस्त्याचे ितुफाा नाली व फु्पाथ बाींधणे आवश्यक असल्यान े काम पूणा 
होण्यास ववलींब झाला आहे. सिर काम प्रगतीपथावर असून ननधीचा उपलब्धतेनुसार पूणा 
करण्याचे ननयोिन आहे. 

___________ 
  

मुांबईतील रेल्वे प्रवाशाांना भेडसावणाऱ्या समस्याांसांदभाात  
रेल्वे मांत्र्यािड ेपाठपुरावा िरण्याबाबत 

(७)  ५०८९७ (१६-०६-२०१६).   अॅड.वारीस पठाण (भायखळा), श्री.इम्तीयाि सय्यद (औरांगाबाद 
मध्य) :   सन्माननीय पररवहन मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) मुींबईतील प्रचींड गिीची लोकल रेल्वे प्रवासी वाहतुक, गाडयाींच ेप्रभावी ननयमन, सींचालन व 
व्यवस्थापन यासाठी स्वतींत्र रेल्व ेप्राधधकरण/मींडळ गठीत करण्यास राज्य शासनातफे पुढाकार 
घेऊन कें द्रीय रेल्व ेमींत्र्याकड ेपाठपुरावा केला िावा, अशा स्वरुपाची मागणी मुींबईतील प्रवासी 
सींघ्ना, िागरुक नागरीक, ववववध सामाजिक, रािकीय सींघ्नाच्या पिाधधकाऱ्याींनी 
मा.मुख्यमींत्री, मुख्य सधचव याींचेकड े माहे ऑक््ोबर, २०१५ मध्ये वा त्यािरयान लेखी 
ननवेिनादवारे केली, हे खरे आहे काय, 
(२) तसेच श्री.भावेश नकाते या तरुणाचा लोकलच्या िरवािामधील प्रचींड गिीमळेु पडून माहे 
नोव्हेंबर, २०१५ वा त्यािरयान मतृ्यू झाला असून लोकल गाडयामध्ये प्रवाशाींचे ग् 
िरवाज्यात उभे राहून इतर प्रवाशाींना गाडीत चढू िेत नाहीत व यावरुन भाींडणे होवून 
िरवािामधील प्रचींड गिीमळेु पडून अनेक प्रवाशाींच ेमतृ्यु होत असल्यान ेसुरके्षचा प्रश्न ननमााण 
होत आहे, हे ही खरे आहे काय, 



वव.स. ५६४ (6) 

(३) असल्यास, मुींबईतील लोकल रेल्वे गाडयातील प्रवाशाींना भेडसावणाऱ्या गींभीर समस्ये 
सींिभाात शासनामाफा त पुढाकार घेऊन रेल्वे मींत्रालयाकड े पाठपरुावा करण्याबाबत कोणती 
कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. हदवािर रावत े (११-०३-२०१९) : (१) व (२) मुींबईतील उपनगरीय रेल्व ेसेवेवर  प्रवाशाींचा 
ताण असल्यान ेराज्य शासनाने ववववध मेरो रेल्वे प्रकल्प सुरु करण्याचा ननणाय घेतलेला आहे. 
त्याचप्रमाणे काही नवीन उपनगरीय रेल्वे मागा सुरु करण्यासाठी राज्य शासनाने काही प्रमाणात 
आधथाक सहभाग िेण्याचेही मान्य केलेले आहे. मुींबईतील रेल्वे प्रकल्प राबववण्यासाठी मुींबई 
रेल्वे ववकास महामींडळ कायारत आहे. 
(३) मुींबईतील तसेच राज्यातील इतर रेल्वे प्रकल्पास गती िेण्यासाठी वेळोवळेी रेल्वे 
मींत्रालयासोबत बैठका घेवून पाठपरुावा करण्यात येतो. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
  

राज्य मागा पररवहन महामांडळान ेभाड्यान ेघेतलेल्या बसेसवर िरण्यात आलेली िारवाई 
  

(८)  ५३६०९ (९-६-२०१६).   श्री.राधािृष्ट् ण ववख-ेपाटील (मशडी) :   सन्माननीय पररवहन मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) लशवनेरी या एस.्ी. महामींडळाच्या सेवतेील बसकड ेपुरेशी कागिपत्र ेनसताना, धावणाऱ्या 
आणण कर चुकवेधगरी करणाऱ्या चार खािगी बसगाड्यावर पररवहन अधधकाऱ्याींनी दिनाींक १० 
फेब्रुवारी, २०१६ रोिी िप्तीची कारवाई केली, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, याप्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
(३) असल्यास, चौकशीत काय आढळून आले व त्यानुसार सींबींधधत बसच्या मालकाींवर कारवाई 
करण्याबाबत शासनान ेकोणती कायावाही  केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत  ? 
  
श्री. हदवािर रावत े(१५-०३-२०१९) : (१), (२) व (३) होय, हे खरे आहे. 

प्रािेलशक पररवहन कायाालय, मुींबई (मध्य) येथील वायुवेग पथकाने दि.१०.०२.२०१६ 
रोिी महाराषर राज्य मागा पररवहन महामींडळाने भाड्याने घेतलेल्या १२ लशवनेरी गाडयाींची 
तपासणी केली असता, त्यातील ८ गाडयाींची योग्यता प्रमाणपत्राची वैधता सींपल्याच ेव कराचा 
भरणा केला नसल्याच ेआढळून आले. त्यानसुार ८ गाडयापैकी ७ गाडयाींना तपासणी प्रनतवेिन 
िेण्यात आले असून, एक गाडी अ्कावून ठेवण्यात आलेली आहे. या गाडयाींपकैी २ गाडयाींच्या 
चालक / मालकाींकडून कर व िींड वसूल करण्यात आलेला आहे. 

तसेच ६ गाडयाींकडून प्रािेलशक पररवहन कायाालय, ठाणे याींनी कर वसूल केला 
असुन, त्या गाडयाींची योग्यता प्रमाणपत्र ेववधधग्रा्य असल्याच ेस्पष् झाले आहे. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
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मौि ेखेडी (ता.धचपळूण, जि.रत्नाधगरी) या गावाची पूररेषा  
तनजश्चत िरून मसमाांिन िरण्याबाबत 

  

(९)  ७४९१५ (१३-०४-२०१७).   श्री.भास्िर िाधव (गुहागर) :   सन्माननीय मदत व पुनवासन 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मौिे खेडी (ता.धचपळूण, जि.रत्नाधगरी) या गावाला सन २००५ मध्ये झालेल्या अनतवषृ्ी व 
महापुराचा तडाखा बसून मोठया प्रमाणात ववत्तहानी झाली होती, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, या घ्ननेींतर खेडी गावची पूररेषा ननजश्चत करून लसमाींकन करण्याचे ठरले, हे 
ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, ही पूररेषा ननजश्चत करून लसमाींकन करण्याबाबत शासनाने कोणती कायावाही 
केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. चांद्रिाांत पाटील (२७-०२-२०१९) : (१) व (२) होय, हे खरे आहे. 
(३) रत्नाधगरी जिल््यातील वालशषठी निीच ेपूर प्रवण के्षत्र ननजश्चत करुन त्या दठकाणी लाल 
रेषा व ननळी रेषा आखण्याचे काम कायाकारी अलभयींता, रत्नाधगरी पा्बींधारे ववभाग, कुवारबाग 
याींच्यास्तरावर सुरु आहे. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
  

सहिारी गहृतनमााण सांस्थाांना अनिे वषाापूवी भाडपेटटयान े(मलि) हदलेल्या वगा २ मधील 
िममनी वगा १ मध्ये रुपाांतररत िरण्याबाबत 

  

(१०)  ८६३६४ (०१-०९-२०१७).   श्री.सांग्राम थोपटे (भोर), श्री.अममन पटेल (मुांबादेवी), श्री.राहूल 
िुल (दौंड), श्री.शरददादा सोनावणे (िुन्नर), श्री.सुतनल प्रभू (हदांडोशी), श्री.डी.एस.अहहरे (साक्री), 
श्री.डी.पी.सावांत (नाांदेड उत्तर), श्री.त्र्यांबिराव मभसे (लातूर ग्रामीण), श्री.िालीदास िोळांबिर 
(वडाळा), श्री.अस्लम शेख (मालाड पजश्चम), प्रा.वषाा गायिवाड (धारावी) :   सन्माननीय 
महसूल मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) शासनाने सहकारी गहृननमााण सींस्थाींना अनके वषाापूवी भाडपेट्टयाने (लीि) दिलेल्या वगा २ 
िमीनी वगा १ मध्ये रुपाींतरीत करण्याकरीता अधधननयम मींिरू करुन ननयमावली तयार 
करण्यासाठी, दिड वषाापूवी प्रधान सधचव, महसूल याींच्या अध्यक्षतेखाली नमेलेल्या सलमतीन े
अदयाप शासनास अहवाल सािर केला नसल्याचे ननिशानास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सिर अधधननयमाींतगात ननयमावली अजस्तत्वात येव ू न शकल्यान े
पुनववाकासासाठी रेडीरेकनरच्या २५% वप्रलमअम आकारणे हे आधथाकदृष्या व्यवहाया नसल्यान े
ववकासक पुढे येत नसून यामुळे राज्यातील २० हिाराहून अधधक तर, मुींबईतील ३ हिार 
इमारतीींच ेपुनववाकास प्रकल्प अनके वषाापासुन प्रलींबबत असल्याच ेननिशानास आले, हे ही खरे 
आहे काय, 
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(३) असल्यास, सिर प्रकरणी सलमतीन ेशासनास अहवाल सािर करण्यास लागत असलेल्या 
ववलींबाची कारणे काय आहेत व ककती ननजश्चत कालावधीत अहवाल सािर होण े अपेक्षक्षत 
आहे,  
(४) तसेच, याबाबत शासनास अहवाल सािर झाला असल्यास त्या अनुषींगाने ननयमावली तयार 
करुन त्याची त्वररत अींमलबिावणी करण्याच्या दृष्ीने शासनान ेकोणती कायावाही केली वा 
करण्यात येत आहे,  
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. चांद्रिाांत पाटील (२६-०२-२०१९) : (१), (२), (३) व (४) प्रिान केलेल्या शासकीय िलमनीचा 
धारणाधधकार रुपाींतरीत करण्याच्या दृष्ीने राज्यमींत्रीमींडळाने दिनाींक १७.०२.२०१६ रोिीच्या 
बैठकीत प्रधान सधचव (महसूल) याींच्या अध्यक्षतखेाली सलमती स्थापन करण्याचा ननणाय 
घेतला.  सिर सलमतीने शासकीय िलमनीचा धारणाधधकार रुपाींतरीत करण्याच्या दृष्ीने सखोल 
अ्यास करुन दिनाींक २०.०४.२०१८ रोिी आपला शासनास अहवाल सिर केला. सलमतीचा 
अहवाल दिनाींक २५.०९.२०१८ च्या मींत्रीमींडळ बैठकीत काही सुधारणेसह मान्य करण्यात आला. 
 त्या अनुषींगान े केलेल्या ननयमाींचा मसुिा दिनाींक १७.११.२०१८ रोिीच्या शासन रािपत्रात 
प्रलसध्ि करण्यात आला. त्यासींिभाात हरकती व सूचना मागववण्यात आल्या आहेत. प्राप्त 
हरकती व सूचना ववचारात घेऊन त्यासींिभाात शासन मान्यतेन े अींतीम अधधसूचना प्रलसध्ि 
करण्याची कायावाही सुरु आहे. 
(५) लागू नाही. 

___________ 
  

राज्यातील शतेिममनी बबगरशेतीत रुपाांतर होण्याच ेप्रमाण वाढल्याबाबत 
  

(११)  ८७७६९ (१९-०८-२०१७).   श्री.राणािगिीतमसांह पाटील (उस्मानाबाद) :   सन्माननीय 
िृषी मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यात िरवषी ५६ हेक््र शेतिलमनीच े बबगरशेतीत (एन.ए.) रुपाींतर होत असून 
वदहतीखालील िलमनी बबगरशेती होण्याचे प्रमाण वाढले असल्याचे कृषी गणनेत ननिशानास 
आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, राज्यातील शतेिलमनीचे बबगरशेतीत रुपाींतर होण्याच े प्रमाण कोणत्या 
ववभागात व जिल्हयात िास्त आहे, 
(३) असल्यास, यामुळे राज्याच ेकृवष उत्पािन कमी होत असल्याचे ननिशानास आले आहे, हे 
ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, याबाबत चौकशी करून भववषयात धान्योत्पािन योग्य प्रमाणात ठेण्यासाठी 
वदहतीखालील िलमनीच े बबगरशेतीत रुपाींतर होण्याच्या परवानगी न िेण्याबाबत शासनान े
कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. चांद्रिाांत पाटील (१९-०३-२०१९) : (१) हे खरे नाही. 
िर पाच वषांनी केल्या िाणाऱ्या कृवष गणनेंतगात वहीती खातेिार सींख्या व वदहती 

के्षत्र याबाबतची आकडवेारी सींकललत करण्यात येत.े कृवष गणना २०१०-११ नुसार राज्याच े
वदहती के्षत्र १९७.६७ लाख हेक््र होते. कृवष गणना २०१५-१६ अनुसार राज्यात वदहती के्षत्र 
२०५.०६ लाख हेक््र असून, कृवष गणना २०१०-११ च्या तुलनेत वदहती के्षत्रामध्ये ३.७४ ्क्के 
वाढ झालेली आहे. 
(२), (३), (४) व (५) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
  

नामशि येथील अांबड एमआयडीसीच्या खाणीत घाति रसायन टािले िात असलेबाबत 
  

(१२)  ८९३६८ (१८-०८-२०१७).   श्रीमती सीमाताई हहरे (नामशि पजश्चम) :   सन्माननीय 
महसूल मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) नालशक अींबड औदयोधगक वसाहतीतील खाण क्र.१४ येथ े ववषारी ॲलसडयुक्त रसायन 
्ाकले िात असल्याची बाब दिनाींक १५ िनू, २०१७ रोिी वा त्यासमुारास ननिशानास आली, हे 
खरे आहे काय, 
(२) असल्यास,या रसायनामुळे पररसरातील शेती व िवळच असलेल्या शाळेतील ववदयार्थयांच े
िीवास धोका ननमााण झाला आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सिर घ्नेची चौकशी झाली आहे काय,चौकशीत काय ननषपन्न झाले, 
(४) असल्यास, याप्रकरणी चौकशीअींती कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहेत, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. चांद्रिाांत पाटील (१९-०३-२०१९) : (१), (२), (३) व (४) दि.१५/६/२०१७ रोिी एका रकमधून 
केलमकललमश्रीत माती मौिे ववल्होळी, ता.जि.नालशक येथील सवे नीं.१४ या सरकारी िागेतील 
िुन्या बींि असलेल्या िगडखाणीत ्ाकत असल्याचे ननिशानास आल्याने नालशक तालुका 
पोलीस ठाण े येथ ेसिर रकच्या चालकाववरुध्ि दि.१५/६/२०१७ रोिी गु.र.नों.क्र.७/२०१७ िाखल 
करण्यात आला आहे. तसेच सिर वाहन ताब्यात घेतले आहे. 

सिर रसायनामुळे पररसरातील शेती व शाळेतील ववदयार्थयांच्या िीवास धोका 
ननमााण झाल्याची बाब ननिशानास आली नाही. 
(५) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
  

उपसांचालि, भूमी अमभलेख, िोिण ववभाग, मुांबई याांनी िममन मोिणी प्रिरणातील  
अहवाल सादर िरण्यास लावलेल्या ववलांबाबाबत 

  

(१३)  ९५३५५ (२१-१२-२०१७).   अॅड.आमशष शलेार (वाांदे्र पजश्चम), अॅड.पराग अळवणी 
(ववलेपाले), श्री.सांिय िेळिर (ठाणे), श्री.प्रशाांत ठािूर (पनवेल), श्रीमती मतनषा चौधरी 
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(दहहसर), िॅप्टन आर.तममल सेल्वन (सायन-िोळीवाडा), डॉ.भारती लव्हेिर (वसावा), 
श्री.योगेश सागर (चारिोप), श्री.राि पुरोहहत (िुलाबा) :   सन्माननीय महसूल मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) रत्नाधगरी जिल्हयातील एका िलमन मोिणी प्रकरणात पोलीसाींनी उपसींचालक, भूमी 
अलभलेख,  कोकण ववभाग, मुींबई याींच्याकड े अहवाल मागववण्यात आला होता असून सात 
मदहण्याचा कालावधी झाल्यानींतरही सिर अहवाल उपसींचालक, भूमी अलभलेख, याींनी सािर 
केला नसल्याच े दिनाींक १७ ऑक््ोबर, २०१७ रोिी वा त्यासुमारास ननिशानास आले, हे खरे 
आहे काय, 
(२) असल्यास, याबाबत शासनान े चौकशी केली आहे काय, 
(३) असल्यास, चौकशीनुसार उक्त अहवाल तातडीन ेसािर करण्याबाबत तसेच अहवाल सािर 
करण्यास ववलींब लावणाऱ्या अधधकाऱ्याींवर कारवाई करण्याबाबत शासनाने कोणती कायावाही 
केली वा करण्यात  येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

श्री. चांद्रिाांत पाटील (१३-०३-२०१९) : (१) रत्नाधगरी शहर पोलीस ठाणे येथे िाखल  झालेल्या 
गु.र.नीं. १५८/२०१५ च्या अनुषींगाने भूलम अलभलेख ववभागातील कमाचाऱ्याींववरुध्ि न्यायालयात 
िोषारोप पत्र सािर करण्यासाठी फौििारी प्रकक्रया सींदहता कलम १९७ (ब) प्रमाणे मींिूरी 
िेण्याबाबत पोलीस  अधीक्षक, रत्नाधगरी याींनी दि.०३.०१.२०१७ रोिीच्या पत्राने जिल्हा 
अधधक्षक भूलम अलभलेख, रत्नाधगरी याींना ववनींती केली होती. त्याअनुषींगान े जिल्हा अधीक्षक 
भूलम अलभलेख, रत्नाधगरी याींनी दि.२०.०२.२०१७ रोिीच्या पत्रादवारे त्याींचा अहवाल उपसींचालक 
भूलम अलभलेख, कोकण प्रिेश, मुींबई याींना सािर केला होता. सिर प्रकरणी उप सींचालक 
कायाालयाच्या दिनाींक १४.११.२०१७ रोिीच्या आिेशान्वये सींबींधधत कमाचाऱ्याींवर ख्ला भरण्यास 
अनुमती नाकारली आहे. 
(२) व (३) िमाबींिी आयुक्त आणण सींचालक भूलम अलभलेख (म.राज्य) पुणे याींच्याकडील 
दि.३०.११.२०१७ व दि. ०३.०१.२०१८ च्या पत्रादवारे तत्कालीन उप सींचालक भुलम अलभलेख, 
कोकण प्रिेश, मुींबई याींच्याकडून ववलींबाबाबत खुलासा मागववण्यात आला होता. त्यानुसार 
तत्कालीन उपसींचालकाींनी त्याींच्या दिनाींक ०८.१२.२०१७  व दि. २५.०१.२०१८ च्या पत्रान्वये 
त्याींचा खुलासा िमाबींिी आयुक्त, पुणे याींना सािर केला आहे. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
  
रािूर (ता.भोिरदन, जि.िालना) येथे वाळू माकफयाांनी दोन तलाठयाांचे अपहरण िेल्याबाबत 

  

(१४)  ९६६८४ (२१-१२-२०१७).   श्रीमती सीमाताई हहरे (नामशि पजश्चम) :   सन्माननीय 
महसूल मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) रािूर (ता.भोकरिन, जि.िालना) येथे िप्त केलेले वाळूचे द्प्पर तहलसल कायाालयामध्ये 
घेऊन िाणा-या िोन तलाठयाींचे वाळू माफीयाींनी अपहरण केल्याच ेमाहे सप् े्ंबर, २०१७ मध्ये 
ननिशानास आले, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, महसुल ववभागातील कमाचा-याींवर वाळू माकफयाींकडून यापूवीसदु्धा हल्ले झाले 
असून  सातत्यान ेअशा घ्ना घडत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, याबाबत चौकशी करून महसुल ववभागातील कमाचा-याींच्या सुरक्षक्षततेबाबत 
तसेच याप्रकारच े हल्ले करणाऱ्या वाळू माकफयाींवर कारवाई करण्याबाबत शासनाने कोणती 
कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ?  
  
श्री. चांद्रिाांत पाटील (२८-०३-२०१९) : (१), (२) व (३) माहे सप् े्ंबर, २०१७ मध्ये मौ.रािूर 
ता.भोकरिन येथील भरारी पथकाने वाळूची अवैध वाहतूक करणाऱ्या वाहनास िप्त करुन 
तहसील कायाालय, भोकरिन येथ ेनेत असताना सिर वाहनाच्या वाहनचालकान े िोन तलाठी 
याींच्यासह वाहन पळवून नेण्याचा प्रयत्न केला व तलाठयाींना िीवे मारण्याची धमकी दिली. 
तसेच माहे माचा,२०१७ मध्ये अींबड तालुक्यात िेखील भरारी पथकातील तलाठयावर वाळू 
तस्कराींमाफा त हल्ला झाला आहे. 

त्यामुळे सींबींधधताींववरुध्ि पोलीस ठाणे, अींबड येथे दि.३१/३/२०१७ रोिी गु.र.नीं.६०/११ 
व पोलीस ठाण,े भोकरिन येथ े दि.२४/९/२०१७ रोिी गु.र.नीं.४०२/ २०१७ अन्वये गुन्हा िाखल 
करण्यात आला आहे. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
  

हहांगोली जिल््यातील हुतात्मा स्मारिाांची दरुुस्ती िरण्याबाबत 
  

(१५)  ९६९८८ (२१-१२-२०१७).   श्री.तानािी मुटिुले (हहांगोली) :   सन्माननीय सावाितनि 
बाांधिाम (सावाितनि उपक्रम वगळून) मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) दहींगोली जिल््यात िहा दठकाणी हुतात्मा स्मारक असून या स्मारकाींच्या िेखभाल 
िरुुस्तीसाठी दिलेल्या ननधीतून सींबींधधत अधधका-याींच्या ननषकाळिीपणामुळे एकाही स्माररकाची 
िरुुस्ती झाली नसल्याचे माहे सप् े्ंबर, २०१७ मध्ये वा त्यािरयान ननिशानास आले, हे खरे 
आहे काय, 
(२) असल्यास, उपरोक्त ननधीतनू सिर स्मारकाींची  िरुुस्ती न केल्यामुळे ननधी सावािननक 
बाींधकाम ववभागाकड ेवगा करावा लागला आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, याबाबत चौकशी करून दहींगोली जिल््यातील हुतात्मा स्मारकाींची िरुुस्ती 
करण्याबाबत शासनान ेकोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ?  
  
श्री. चांद्रिाांत पाटील (१२-०३-२०१९) : (१) हे खरे नाही. 
(२), (३) व (४) सिर १० स्मारकाींच्या िरुुस्तीची कामे जिल्हाधधकारी, दहींगोली याींनी सा.बाीं. 
ववभाग, दहींगोली याींच्याकड े दिनाींक २९.०३.२०१७ रोिी दिली असनू त्यानसुार डडसेंबर, २०१८ 
अखेर सवा कामे पुणा झालेली आहेत. 

___________ 



वव.स. ५६४ (12) 

नेवासा (जि.अहमदनगर) तालुक्यातील िायिवाडी धरणामळेु पुनवामसत झालेल्या  
२२ गावाांची अनेि िाम ेअपूणा व तनिृष्ट्ट दिााची असल्याबाबत 

  

(१६)  ९७२७८ (२६-१२-२०१७).   श्री.बाळासाहेब मुरिुटे (नेवासा) :   सन्माननीय मदत व 
पुनवासन मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) नेवासा (जि.अहमिनगर) तालुक्यातील िायकवाडी धरणामळेु पुनवालसत झालेल्या २२ 
गावाींची अनेक कामे अपूणा व ननकृष् ििााची असल्याचे दिनाींक १६ िुल,ै २०१७ रोिी वा 
त्यासुमारास अप्पर जिल्हाधधकारी याींच्या पाहणीतुन ननिशानास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, या पाहणीनुसार अपूणा व ननकृष् ििााची काम ेकरणाऱ्या िोषीींवर शासनान े
कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ?  
  
श्री. चांद्रिाांत पाटील (१६-०३-२०१९) : (१) व (२) िायकवाडी प्रकल्पामुळे बाधधत नेवासा 
(जि.अहमिनगर) तालुक्यातील २२ गावठाणाींमधील नागरी सुववधा कामाींची दि. १३ व दि. १५ 
िुल,ै २०१७ रोिी अप्पर जिल्हाधधकारी, अहमनगर याींनी सींयुक्त स्थळपहाणी/तपासणी केली 
असता, त्याींना नागरी सुववधाींपैकी काही कामे ही िागा उपलब्ध न झाल्याने अींशत: पूणा झाली 
असल्याचे आढळून आले. तथावप, अशा कामाींचे बाबतीत झालेल्या कामाचेच िेयक ठेकेिारास 
अिा करण्यात आले आहे. तसचे ििाा खालावलेल्या रस्त्याींच्या स्वरुपातील नागरी सुववधा 
पूणात्वानींतर सींबींधधत जिल्हापररषिेकड े हस्ताींतररत करण्यात आल्या असून, तिनींतर चार 
वषााचा कालावधी उल्ूनही त्याींची योग्य ती िेखभाल िरुुस्ती न झाल्याने वाहतुकीमुळे त्याींची 
धूप झाली आहे. तर उवारीत नागरी सुववधा या प्रकल्पयींत्रणेन ेपूणा केल्या आहेत. 
(३) प्रश्न उद् ावत नाही.  

___________ 
  

िासइा-गव्हाण-न्हावे (रा.म.क्र.१०८) (ता.उरण, जि.रायगड) हा रस्ता  
ओएनिीसी िां पनीला िायमस्वरूपी हस्ताांतरीत िरण्याबाबत 

  

(१७)  ९८९३३ (२२-१२-२०१७).   श्री.प्रशाांत ठािूर (पनवेल), श्री.समीर िुणावार (हहांगणघाट), 
अॅड.आमशष शेलार (वाांदे्र पजश्चम), श्री.अममत साटम (अांधेरी पजश्चम) : सन्माननीय सावाितनि 
बाांधिाम (सावाितनि उपक्रम वगळून) मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) िासइा-गव्हाण-न्हावे (रा.म.क्र.१०८) (ता.उरण, जि.रायगड) हा ८ त े ९ कक.मी. लाींबीचा 
महामागा कायमस्वरूपी ओएनिीसी कीं पनीला हस्ताींतरीत करण्याची मागणी स्थाननक 
लोकप्रनतननधीनी मा.सावािननक बाींधकाम मींत्री (सावािननक उपक्रम वगळून) याींच्याकड े माहे 
नोव्हेंबर, २०१७ मध्ये वा त्यािरयान ननवेिनादवारे केली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, ओएनिीसी कीं पनीच्या अविड वाहनाींमुळे हा रस्ता वारींवार खराब होत 
असल्यान े वाहतकुीची कोंडी होवनू लाखो लल्र इींधन वाया िाऊन नागररकाींना शारीरीक, 
मानलसक व आधथाक त्रास सहन करावा लागत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
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(३) असल्यास, सिर रस्ता ओएनिीसी कीं पनीला हस्ताींतरीत केल्यास वारींवार िरुूस्तीसाठी 
सावािननक बाींधकाम ववभागामाफा त होणारा खचा कमी होण्यास मित होइाल, हे ही खरे आहे 
काय, 
(४) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करून सिर रस्ता ओएनसीिी कीं पनीकड े
हस्ताींतरीत करण्याबाबत शासनान ेकोणती कायावाही केली वा करण्यात येत  आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. चांद्रिाांत पाटील (१४-०३-२०१९) : (१) होय. 
(२) अींशत: खरे आहे. रस्त्याची जस्थती चाींगली आहे व वाहतकु सुरक्षीत चालू आहे.  
(३) होय, हे खरे आहे. 
(४) यासींिभाात रस्ता हस्ताींतरण करण्याची बाब शासनाच्या ववचाराधीन आहे. 
(५) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
  

नामशि जिल्हातील फळबाग लागवडीत वाढ िरण्याबाबत 
  

(१८)  १०५५०१ (०१-०४-२०१८).   श्रीमती देवयानी फराांदे (नामशि मध्य) :   सन्माननीय 
िृषी मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) नालशक जिल्हा फळबाग लागवडीत मागे असल्याचे दिनाींक ६ िानेवारी, २०१८ रोिी वा 
त्यासुमारास मिृ व िलसींधारण सधचव याींच्या बैठकीत समोर आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, शासनाने याबाबत चौकशी केली आहे काय, 
(३) असल्यास, चौकशीअींती नालशक जिल्हातील फळबाग लागवडीत वाढ करण्याबाबत शासनान े
कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे आहेत ? 
  
श्री. चांद्रिाांत पाटील (२९-०३-२०१९) : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) महात्मा गाींधी राषरीय रोिगार हमी योिनेत अल्पभुधारक शेतकऱ्याींना िॉबकाडा, बॅक खात े
नींबर इ. कागिपत्र े िमा करावी लागतात, मस््र ठेवावे लागते. त्यामळेु शेतकरी फळबाग 
लागवडीस उत्सुक नाहीत व बहूभधुारक शेतकरी फळबाग लागवडीस उत्सकु असतात पण या 
योिनेत पात्र नसल्याने फळबाग लागवड कमी होते. 
(३) प्रश्न उद् ावत नाही. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
  

वडगाव वपांगळा (ता.मसन्नर, जि.नामशि) येथील मेगा फूड पािा च ेिाम सुरु िरण्याबाबत 
  

(१९)  १०६६५४ (२०-०४-२०१८).   श्री.छगन भिुबळ (येवला) :   सन्माननीय िृषी मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) वडगाव वपींगळा (ता.लसन्नर, जि.नालशक) येथे प्रस्ताववत असलेले मेगा फूड पाका चे काम 
सुरु करण्याची स्थाननक लोकप्रनतननधीींनी दिनाींक ६ नोव्हेंबर, २०१७ रोिी वा त्यासुमारास 
मा.मुख्यमींत्री याींचेकड ेमागणी केली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनान ेचौकशी केली आहे काय, असल्यास, त्यानुसार कोणती 
कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. चांद्रिाांत पाटील (११-०३-२०१९) : (१) होय. 
(२) मा.श्री.ियींतराव िाधव, वव.प.स. याींनी नालशक येथील मेगा फूड पाका चा प्रस्ताव अनेक 
दिवसाींपासून रेंगाळला असनू नालशकच्या कृवष के्षत्रातील महत्व लक्षात घेता सिर मेगाफूड 
पाका चे काम लवकरात लवकर हाती घेण्याची कायावाही करण्याची ववनींती मा.मखु्यमींत्री 
महोियाींना दिनाींक ०६.११.२०१७ च्या पत्रान्वये केली होती. त्या अनुषींगाने जिल्हा अधीक्षक 
कृवष अधधकारी, नालशक याींनी दिनाींक १६.०१.२०१९ रोिी वडगाींव वपींगळा, ता.लसन्नर येथील 
ग्रामस्थाींशी चौकशी केली असता श्री.अनींत रािेगावकर, श्री.अननल िैन व श्रीमती सुींिरा िैन 
याींच्या एकूण १४७ एकर िमीनीवर मेगाफूड पाका  उभारण्याच े प्रस्ताववत असल्याच े
साींधगतल्याच ेनमूि केले आहे. सिर के्षत्राची के्षत्रीय पाहणी केली असता नतथ ेसदय:जस्थतीत 
प्रकल्पाचे कोणतेही काम सुरु नसल्याचे आढळून आले. तसेच यासींिभाात सरपींच, ग्रामपींचायत 
याींचेकड े चौकशी केली असता ग्रामपींचायत कायाालयाने मेगाफूड पाका  उभारणीसाठी बाींधकाम 
परवानगी अथवा अकृषक परवानगी दिली नसल्याच ेनमूि केले आहे. 

प्रधानमींत्री ककसान सींपिा योिनेंतगात मेगाफूड पाका ची योिना अींतभूात असून सिरची 
योिना कें द्र शासनाच्या अन्न प्रकक्रया मींत्रालयामाफा त राबववण्यात येते. सिर योिनेंतगात 
उदयोिकाींकडून मेगाफूड पाका चे प्रस्ताव थे् कें द्र शासनाकड ेसािर करण्यात येतात. 
(३) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
  

नाांदगाव खांडशे्वर व धामणगाव रेल्वे (जि.अमरावती) येथील शासिीय  
िमाचाऱ्याांसाठी तनवासस्थान ेबाांधण्याबाबत 

  

(२०)  १०६७६८ (२७-०३-२०१८).   प्रा.ववरेंद्र िगताप (धामणगाव रेल्वे) :   सन्माननीय महसूल 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) नाींिगाव खींडशे्वर व धामणगाव रेल्वे (जि.अमरावती) येथील महसूल ववभागातील 
कमाचाऱ् याींकररता ननवासस्थान े नसल्याने सिर कमाचारी अमरावती तसचे इतर दठकाणावरून 
प्रवास करीत असल्यामुळे शासकीय कामकािात अडचणी ननमााण होत असल्याचे ननिशानास 
आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त तालुक्यातील महसूल कमाचाऱ् याींसाठी ननवासस्थाने बाींधुन िेण्याबाबतची 
मागणी महसूल कमाचारी सींघ्ना याींनी केली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
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(३) असल्यास, उक्त मागणीच्या अनुषींगाने नाींिगाव खींडशे्वर व धामणगाव रेल्वे येथील 
शासकीय कमाचाऱ्याींसाठी ननवासस्थान ेबाींधुन िेण्याबाबत शासनान ेकोणती कायावाही केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. चांद्रिाांत पाटील (०६-०३-२०१९) : (१) व (२) नाींिगाव खींडशे्वर व धामणगाव रेल्वे 
(जि.अमरावती) येथील महसूल ववभागातील कमाचा-याींकररता ननवासस्थान े नसल्यान े सिर 
कमाचारी अमरावती तसेच इतर दठकाणावरुन प्रवास करतात. तथावप या कारणास्तव शासकीय 
कामकािात अडचणी ननमााण झाल्याचे ननिशानास आलेले नाही. 

नाींिगाव खींडशे्वर तालुक्यातील महसलू कमाचाऱ्याींनी शासकीय ननवासस्थान 
बाींधण्याबाबत तहलसलिार, नाींिगाव खींडशे्वर याींना ननवेिन दिले आहे. 
(३) धामणगाींव रेल्वे तालुक्यातील महसूल कमाचाऱ्याींकरीता शासकीय ननवासस्थाने बाींधण्याचा 
प्रस्ताव शासनास ववभागीय आयकु्त कायाालय, अमरावती याींचेकडून प्राप्त झाला आहे. या 
प्रस्तावास ननधी उपलब्धता तसचे नववन िानयत्व स्वीकारण्याची मयाािा याींच्या अनुषींगान े
प्रशासकीय मान्यता िेण्याचे सींकजल्पत आहे. 

नाींिगाव खींडशे्वर येथील इमारत बाींधकामासाठी िागा ननजश्चतीचा प्रस्ताव सावािननक 
बाींधकाम उपववभाग, बडनेरा याींच्या ववचाराधीन असनू सिर प्रस्ताव प्राप्त झाल्यानींतर उधचत 
कायावाही करण्यात येईल. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
  
अांबरनाथ (जि.ठाणे) येथील मोहन पुरम सेंरल िो.हौ.सोसायटी आणण स्वामी देवप्रिाश गाडान्स 

िो.हौ.सोसायटीमधील सदतनिाांच्या खरेदी-ववक्रीवरील बांदी उठववण्याबाबत 
  

(२१)  १०९४२७ (२७-०३-२०१८).   डॉ.बालािी किणीिर (अांबरनाथ) :   सन्माननीय महसूल 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) अींबरनाथ (जि.ठाणे) येथील मोहन पुरम सेंरल को.हौ.सोसाय्ी आणण स्वामी िेवप्रकाश 
गाडान्स को.हौ.सोसाय्ीमधील सिननकाींच्या खरेिी-ववक्रीच्या नोंिणी प्रकक्रयेवर बींिी घातली आहे, 
हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त बींिी उठववण्याबाबतची मागणी अींबरनाथ येथील लोकप्रनतननधीींनी 
मा.मुख्यमींत्री  याींच्याकड ेदिनाींक १० िानेवारी, २०१८ रोिी वा त्यासुमारास केली आहे, हे ही 
खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सिर मागणीच्या अनुषींगान ेमोहन पुरम सेंरल को.हौ.सोसाय्ी आणण स्वामी 
िेवप्रकाश गाडान्स को.हौ.सोसाय्ीमधील सिननकाींच्या खरेिी-ववकक्रवरील बींिी उठववण्याबाबत 
शासनाने कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. चांद्रिाांत पाटील (१२-०३-२०१९) : (१) होय. 
जिल्हाधधकारी, ठाणे याींचकेडील दि.१५ डडसेंबर, २००६ चे आिेशान्वये तहलसलिार 

अींबरनाथ याींनी सव्हे नीं.३८ पै. या िलमनीच ेकोणतेही व्यवहार नोंिणी करु नयेत असे दि. १६ 
एवप्रल, २००७ चे पत्रान्वये कळववले आहे, हे खरे आहे. 
(२) होय हे खरे आहे. 

मोहन पूरम सेंरल को.हौ. सोसाय्ी आणण स्वामी िेवप्रकाश गाडान्स को. हौ. 
सोसाय्ीमधील सिननकाींच्या खरेिी-ववक्रीवरील बींिी उठववण्याबाबत कायावाही करण्याच े
सींबींधधताींना आिेलशत करण्याबाबत मा.लोकप्रनतननधी याींनी मा.मुख्यमींत्री तसेच मा.मींत्री(महसलू) 
महोियाींकड ेदिनाींक ०९ िानेवारी, २०१८ रोिी ननवेिनान्वये ववनींती केली आहे. 
(३) प्रस्तुत प्रकरणी नमुि सोसाय्ीमधील सिननकाींच्या खरेिी-ववक्रीवर  जिल्हाधधकारी, ठाणे 
याींचेकडील दि.१५ डडसेंबर, २००६ चे आिेशान्वये बींिी घालण्यात आली असल्याने 
लोकप्रनतननधीींच े उक्त ननवेिन नोंिणी महाननरीक्षक व मुद्राींक ननयींत्रक, महाराषर राज्य, पुणे 
याींचे माफा त जिल्हाधधकारी, ठाणे याींचेकड ेउधचत कायावाहीकररता पाठववण्यात आलेले आहे. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
  

नाांदेड जिल्हयात शेंदरी बोंडअळीमळेु शेति-याांचे झालेले नुिसान 
  

(२२)  ११२८२९ (०१-०४-२०१८).   श्री.वसांतराव चव्हाण (नायगाांव), श्रीमती अममता चव्हाण 
(भोिर), श्री.डी.पी.सावांत (नाांदेड उत्तर) :   सन्माननीय मदत व पुनवासन मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) नाींिेड जिल्हयात शेंिरी बोंडअळीमळेु कापसाच्या िोन लाख ६३ हिार  हेक््र कोरडवाहू 
के्षत्रातील चार लाख २३ हिार शेतक-याींच ेनुकसान झाले असल्याच ेमाहे िानेवारी, २०१८ मध्ये 
वा त्या िरयान ननिशानास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, जिल्हयातील शेतकरी चार वषाापासून नैसधगाक सींक्ाचा सामना करीत असनु 
सन २०१७ मध्ये िहा तालुक्यातील ११६८ गावाींतील खररपाींची अींनतम आणेवारी ५० पैशाींपेक्षा 
कमी आली आहे तरी उवाररत सहा तालुक्याींतील आणेवारीही ६७ पैशाींपेक्षा कमी िाहीर झाल्यान े
िषुकाळाची िाहकता अधधक असल्याने यानुसार कृषी, महसूल व जिल्हा पररषि प्रशासनाच्या 
ननिशानास आल्यान े कें द्र शासनाच्या राषरीय आपत्ती ननवारण ननधीतून (एनडीआरएफ) 
लमळणा-या हेक््री सहा हिार आठशे रुपयाींनुसार २८ डडसेंबर रोिी १७६ को्ी १२ लाख ६४ 
रुपयाींची मागणी केली आहे परींत ूएनडीआरएफ व्यतीररक्त पीक ववमा व बबयाणे कीं पनीकडून 
लमळणा-या ननधीचा यात समावेश नसल्यान ेशेतक-याींची आधथाक गैरसोय होत आहे हेही खरे  
आहे काय, 
(३) असल्यास, शासनाने याबाबत चौकशी केली आहे काय, 
(४) असल्यास, चौकशीअींती उक्त मागणीबाबत शासनाने कोणती कायावाही केली वा करण्यात 
येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. चांद्रिाांत पाटील (१५-०३-२०१९) : (१) सिर बाब ननिशानास आलेली आहे. 
(२), (३) व (४) नाींिेड जिल््यात सन २०१७ च्या खरीप हींगामामध्ये कापूस वपकावर झालेल्या 
बोंडअळीच्या प्रािभुाावामुळे व धान वपकावर झालेल्या तुडतुड े रोगाच्या प्रािभुाावामळेु बाधधत 
झालेल्या शेतकऱ्याींच्या मितीसाठी नाींिेड जिल््यासाठी पदहल्या, िसुऱ्या व नतसऱ्या ्प्प्यात 
अनुक्रम ेरु. ४६९७ लक्ष, रु. ७०४५ लक्ष व रु. ४१९३.६४ लक्ष असे एकूण रु. १५,९३५.६४ लक्ष 
इतका ननधी उपलब्ध करुन िेण्यात आला. 

त्यानुसार सींबींधधत तहलसलिाराींमाफा त ३,६४,४४४ बाधधत शेतकऱ्याींच्या खात्यावर 
एकूण रु. १,५०,४३,०१,७९०/- िमा करण्यात आलेला आहे. यामध्ये पीक ववमा योिना व 
बबयाणे कीं पनीकडून लमळणाऱ्या ननधीचा समावेश नाही. 
(५) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
  
पाचोरा-भडगाांव ववधानसभा मतदार सांघातील रेल्व ेओव्हर ब्रीिच्या (आर.ओ.बी.) मांिूरीबाबत 

  

(२३)  ११३०७० (२७-०३-२०१८).   श्री.किशोर पाटील (पाचोरा) :   सन्माननीय सावाितनि 
बाांधिाम (सावाितनि उपक्रम वगळून) मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) पाचोरा-भडगाींव ववधानसभा मतिार सींघातील रेल्वे ओव्हर ब्रीिच्या (आर.ओ.बी.) 
मींिूरीबाबत स्थाननक लोकप्रनतननधीनी दिनाींक ११ डडसेंबर, २०१७ रोिी मा.सावािननक बाींधकाम 
मींत्री तथा पालकमींत्री  याींना ननवेिन दिले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त  ननवेिनानुसार शासनान ेकोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत  ? 
  
श्री. चांद्रिाांत पाटील (११-०३-२०१९) : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) सावािननक बाींधकाम ववभागाशी सींबींधधत पुलाबाबत ननकष,मींिुरी व ननधी उपलब्धतेच्या 
अधीन राहून काम हाती घेण्याच ेननयोिन आहे. 
(३) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
  

मौिा सालेबडी (पाांधी) ता.जि.भांडारा येथील प्रिल्पग्रस्ताांना तातडीन े 
भूखांड व पटे्ट वाटप िरण्याबाबत 

  

(२४)  ११३१६६ (०१-०४-२०१८).   श्री.रामचांद्र अवसरे (भांडारा) :   सन्माननीय मदत व 
पुनवासन मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) मौिा सालेबडी (पाींधी) ता.जि. भींडारा येथील प्रकल्पग्रस्ताींना तातडीने भूखींड व पटे्ट वा्प 
करणे सींिभाात स्थाननक लोकप्रतीननधीनी दिनाींक १८ सप् े्ंबर, २०१७ रोिी वा त्यासुमारास 
जिल्हाधधकारी व उपजिल्हाधधकारी पुनवासन भींडारा याींना पत्र दिले त्यानुसार तहसीलिार भींडारा 
याींना दिनाींक १० ऑक््ोंबर, २०१७ च्या लेखी पत्रानुसार भूखींड वा्प करण्याची कायावाही 
तातडीन ेकरण्यात यावी अस ेननिेश दिले आहेत, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, शासनाने याबाबत चौकशी केली आहे काय, 
(३) असल्यास, चौकशीअींती तहसीलिार भींडारा याींच्या स्तरावरून तातडीन ेप्रकल्पग्रताींना भूखींड 
व पटे्ट वा्पाबाबत शासनान ेकोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

श्री. चांद्रिाांत पाटील (०१-०३-२०१९) : (१) होय, हे खरे आहे. 
जिल्हाधधकारी, भींडारा याींचे पत्र दि.१०.१०.२०१७ नुसार भखूींड वा्पाची कायावाही 

तातडीने पार पाडण्याच्या दृष्ीन ेमौिा-सालेबडी (पाींधी) या गावाचे प्रारींलभक यािीला अींतीम 
करण्याच्या अनुषींगान ेतहलसलिार, भींडारा याींना कळववण्यात आले आहे. 
(२) व (३) मौिा -सालेबडी (पाींधी) गावाच ेप्रारींलभक यािीवर गावकऱ्याींकडून एकूण ६९ आके्षप 
प्राप्त झाली असून एकूण २५३ लाभधारकाींची यािी अींतीम करण्यात आली असून त्यानुसार 
तहलसलिार, भींडारा याींचेकडून दि.७.४.२०१८ रोिी ईश्वर धचठठी काढून भूखींड वा्प करण्याची 
कायावाही करण्यात आली आहे. दि.२१.५.२०१८ पासून दि.२८.६.२०१८ पयतं २५३ 
प्रकल्पग्रस्ताींपैकी २२० प्रकल्पग्रस्ताींना भखुींड व प््े वा्प करण्याची कायावाही करण्यात आली 
आहे. 

त्यानींतर दि.२९.६.२०१८ ते दि.२९.१.२०१९ पयतं २५३ प्रकल्पग्रस्ताींपैकी एकूण २३७ 
प्रकल्पग्रस्ताींना भूखींडाचे वा्प करण्यात आले आहे. उवाररत १६ प्रकल्पग्रस्ताींनी अिुनपयतं 
तहलसल कायाालयाशी सींपका  न केल्यामुळे त्याींना प््े िेणे लशल्लक आहे. उवाररत १६ 
प्रकल्पग्रस्ताींनी सींपका  केल्यानींतर तयार करुन ठेवण्यात आलेले भुखींडाच ेप््े प्रकल्पग्रस्ताींना 
िेण्याची कायावाही करण्यात येत आहे. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
  

उमरगा (जि.उस्मानाबाद) तालुक्यातील निुसानग्रस्त शेतिऱ्याांना  
गुन्हेगाराप्रमाणे वागणूि हदल्याबाबत 

  

(२५)  ११६२२४ (०१-०४-२०१८).   श्री.योगेश सागर (चारिोप) :   सन्माननीय मदत व 
पुनवासन मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) उमरगा (जि.उस्मानाबाि) तालुक्यातील मुरूम, आलूर, केसरिवळगा, येणेगुर, बेळींब, 
कोथळी, कीं ्ेकूर, धचींचोली, गुींिो्ी, किेर, औराि, मुगळी, एकोंडी, एकोंडीवाडी इत्यािी अनेक 
गावाींना गारवप्ीचा तडाखा बसला आहे. तेथील शेतातील नुकसानीच े पींचनामे करण्यासाठी 
महसूल ववभागाच्या पथकाने शेतकऱ्यास शेतात उभे केले व हातात नाव ललदहलेल्या पाट्या 
िेऊन त्याींच ेफो्ो काढले अस े दिनाींक २१ फेब्रुवारी, २०१८ रोिी वा त्यासमुारास ननिशानास 
आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सिर प्रकरणी उस्मानाबािच ेपालकमींत्री आणण कृषी मींत्री याींनी सिर प्रकरणी 
चौकशी करून ज्या अधधकाऱ्याींनी हा गींभीर प्रकार केला त्याींच्यावर कारवाई केली िाईल अस े
फो्ो काढण्याच्या शासनाच्या कोणत्याही सूचना नसल्याच ेमींत्री महोिय याींनी ह्ले आहे, हे 
ही खरे आहे काय,    
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(३) असल्यास, हातात पाट्या िेऊन शतेकऱ्याींच े फो्ो काढल्यामळेु गुन्हेगाराप्रमाणे वागणूक 
दिली अस ेवा्ून शेतकऱ्याींकडुन  तीव्र सींताप व्यक्त केला िात आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, सिर प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
(५) असल्यास, चौकशीअींती शतेक-याींना गुन्हेगाराींप्रमाणे वागववणा-या व या प्रकरणास 
िबाबिार असणा-या अधधका-याींवर शासनान ेकोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(६) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ?  
  
श्री. चांद्रिाांत पाटील (२७-०२-२०१९) : (१), (२), (३), (४) व (५) दिनाींक ११ व १२ फेब्रुवारी 
२०१८ रोिी उस्मानाबाि जिल््यातील उमरगा व उस्मानाबाि तालुक्याींमध्ये झालेल्या अवेळी 
पाऊस व गारपी्ीमुळे शतेीवपकाींचे व फळवपकाींचे नकुसान झाल्याचे दिसून आले. दिनाींक 
०९.०१.२०१७ रोिीच्या शासन ननणायान्वये माहे िून ते ऑक््ोबर २०१६ च्या अनतवषृ्ीमळेु 
बाधधत शेतकऱ्याींना वपक नुकसानीवर मित िाहीर करण्याबाबत अ्ी व शती नमूि असून, 
त्यामध्ये शेती व फळवपकाींच्या ३३ ्क्क्याींपेक्षा अधधक नुकसानग्रस्त के्षत्राच्या पींचनायासोबत 
GPS enabled छायाधचत्र घेणे आवश्यक राहील. उभ ेपीक, त्याींचे नुकसान या सवा बाबी व 
सींबींधधत शेतकरी शेतात उभ े असल्याच ेGPS enabled छायाधचत्र घेण्यात याव,े याप्रमाण े
पींचनामा पूणा झाल्याची खात्री जिल्हाधधकारी याींनी करावी अस ेनमिू आहे. 

उस्मानाबाि जिल््यातील उमरगा तालुक्यातील एकोंडी (ि.) या गावाचे पीक 
नुकसानीचे सवेक्षण व वपक पींचनामे करताना नुकसानीचे के्षत्र िास्त असल्यान,े पींचनाम े
करण्यासाठी ववलींब होऊ नये हणून सींबींधधत शेतकऱ्याींसोबत त्याींचे नाव, ग् नीं. ललदहलेला 
फलक/पा्ी िेण्यात आली होती. परींतु सिर शेतकऱ्याींच ेफो्ो पादहल्यानींतर अशा प्रकारच ेफो्ो 
काढणे बींि करण्याबाबत उपववभागीय अधधकारी, उमरगा याींनी सींबींधीत सवेक्षण व पींचनाम े
करणाऱ्या अधधकारी/कमाचारी याींना त्यावळेी सक्त ताकीि दिली. त्यामुळे सींबींधधत 
अधधकारी/कमाचारी याींनी शेतकऱ्याींचे फलकासह फो्ो काढणे त्याच दिवशी थाींबववले होते. 

या प्रकरणाशी सींबींधधत उपववभागीय अधधकारी उमरगा, तहसीलिार उमरगा, मींडळ 
कृषी अधधकारी उमरगा, तलाठी एकोंडी (ि.), कृषी सहायक एकोंडी (ि.) याींना कारणे िाखवा 
नो्ीसा िेऊन खुलासा मागववण्यात आला. सींबींधधताींनी जिल्हाधधकारी कायाालय, उस्मानाबाि 
याींना खुलासा सािर केला असून, त्यानुषींगाने सींबींधधताींना यापुढे अशी कृती झाल्यास गाींभीयाान े
िखल घेतली िाईल व कायावाही प्रस्ताववत करण्यात येईल याची नोंि घेण्याबाबतची समि 
िेण्यात आली आहे. 
(६) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
  

राज्याच ेिृवष मांत्री अततररक्त दोन व िृवष राज्यमांत्री  
अततररक्त एि वाहन वापरत असल्याबाबत 

  

(२६)  ११६३८२ (१४-०५-२०१८).   श्री.किशोर पाटील (पाचोरा) :   सन्माननीय िृषी मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) शासकीय पररवहन सेवेतील वाहन ताफा रद्द करून मींत्री व राज्यमींत्र्याच्या कामकािाकररता 
शासन प्रत्येकी एक वाहन उपलब्ध करून िेत असताींना राज्याच े कृवष मींत्री अनतररक्त २ व 
कृवष राज्यमींत्री अनतररक्त १ वाहन वापरत असल्याच ेमादहतीच्या अधधकारात माहे िानेवारी, 
२०१८ मध्ये वा त्यािरयान ननिशानास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, याबाबत शासनान ेचौकशी केली आहे काय, त्यात काय आढळून आले, 
व चौकशीनसुार पुढे कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. चांद्रिाांत पाटील (११-०३-२०१९) : (१) याबाबत मादहतीचा अधधकार अधधननयमाींतगात 
ववभागामध्ये अिा प्राप्त झाल्याच ेदिसून येत नाही. 
(२) या ववभागाच्या अलभलेखानुसार मा.मींत्री (कृवष), मा.राज्यमींत्री (कृवष), मा.मींत्री (पिमु) व 
मा.राज्यमींत्री (पिमु) याींना ननयमानूसार प्रत्येकी एक वाहन उपलब्ध करुन िेण्यात आले आहे. 
(३) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
  

घाटांिी (जि.यवतमाळ) तहसील िायाालयात प्रतीक्षालयाची तनममाती िरण्याबाबत 
  

(२७)  ११९४४९ (२०-०७-२०१८).   श्री.रािु तोडसाम (अणी) :   सन्माननीय महसूल मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) घा ी्ंिी (जि.यवतमाळ) तहसील कायाालयात प्रतीक्षालय नसल्याने तालकु्यातील नागररकाींची 
गैरसोय होत  असल्याचे माहे म,े २०१८ मध्ये वा त्यािरयान ननिशानास आले, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्यास, तहसीलमध्ये प्रतीक्षालयाची ननलमाती करण्याची मागणी नागररकाींनी केली आहे, 
हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त तहसील कायाालयात प्रतीक्षालयाची ननलमाती करण्याबाबत शासनाने 
कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. चांद्रिाांत पाटील (०६-०३-२०१९) : (१) घा ी्ंिी तहलसल कायाालयात प्रनतक्षालय नाही. परींतु 
अ्यागत याींना बसण्याकरीता व्हराींड्यामध्ये बाकाींची सोय करण्यात आलेली आहे. 
(२) होय. 
(३) तहलसल कायाालयात प्रनतक्षालय ननलमातीबाबत उधचत कायावाही करण्याच े उप अलभयींता, 
सा.बाीं. वव., घा ी्ंिी याींना कळववण्यात आले असून त्याींचमेाफा त कायावाही सुरु आहे. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 
  

___________ 
  



वव.स. ५६४ (21) 

 
वपांपळनेर (ता.जि.बुलढाणा) येथील शासिीय िागेचे िौलपटे्ट तेथील  

नागररिाांच्या नावे िरुन देण्याबाबत 
  

(२८)  १२०६३६ (२०-०७-२०१८).   डॉ.शमशिाांत खेडिेर (मसांदखेड रािा) :   सन्माननीय 
महसूल मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) वपींपळनेर (ता.जि.बलुढाणा) येथील वॉडा नीं.१७ (प्रभाग ४) येथील शासकीय िागा 
नागररकाींना राहण्याकररता दिलेली असून सींबींधधत नागररक ४५-५० वषाापासून तेथ े राहत 
असताना सिर िागेची असेसमें् "शासकीय िागा" हणून लमळत असल्याने त्याींचे कौलपटे्ट 
त्याींच्या नावान ेकरुन िेण्याबाबत तेथील नागररकाींनी वारींवार सींबधधत अधधका-याींकड े ननवेिन े
दिलेली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त ननवेिनानुसार या िागेतील कौलपटे्ट  येथील नागररकाींच्या नाव े करुन 
िेण्याबाबत शासनान ेकोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ?  
  
श्री. चांद्रिाांत पाटील (१३-०३-२०१९) : (१) व (२) प्राप्त मादहतीनुसार मौिे वपींपळनेर, 
ता.िेऊळगाींवरािा येथील वाडा नीं.१७ मधील शासकीय िलमनीवर १८३ नागररकाींनी अनतक्रमण 
केलेले असून सिरहू िागेचे पटे्ट त्याींच्या नावे करून िेण्याबाबत जिल्हाधधकारी, अमरावती, 
तहलसलिार, िेऊळगाींवरािा व नगर पररषि, िेऊळगाींवरािा याींच ेकायाालयाकड े ननवेिन ेप्राप्त 
झालेली नाहीत.सबब, कायावाहीचा प्रश्न उद् ावत नाही. 
(३) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
  

मौिा मशरपूर (ता.नाांदगाव खांडशे्वर, जि.अमरावती) येथील दत्तमांहदर सांस्थानाच्या  
ताब्यातील बाांधिाम व िागा तनयमानुिूल िरणेबाबत 

  

(२९)  १२०६६८ (२०-०७-२०१८).   प्रा.ववरेंद्र िगताप (धामणगाव रेल्वे) :   सन्माननीय महसूल 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मौिा लशरपूर (ता.नाींिगाव खींडशे्वर, जि.अमरावती) येथील सव ेक्र.४, ५ व ६ मधील ५५०० 
चौरस मी्र िागा सन १९६१ पासून ित्तमींदिर सींस्थाींनाच्या ताब्यात असून उक्त सींस्थानाच्या 
अध्यक्षाींनी दिनाींक ३ फेब्रुवारी, २०१५ रोिी तहलसलिार, नाींिगाव खींडशे्वर याींचेकड ेसींस्थानाच्या 
ताब्यातील बाींधकाम व िागा ननयमाकुल करुन िेणेबाबत अिा केल्याच े व त्याबाबतच े
िस्ताऐवि सािर केल्याच ेननिशानास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सिर सींस्थानाच्या ताब्यातील बाींधकाम व िागा ननयमाकूल करणेबाबत 
स्थाननक लोकप्रनतननधी याींनी दिनाींक १२ फेब्रुवारी, २०१८ रोिी तहलसलिार, नाींिगाव खींडशे्वर 
याींना पत्रादवारे  लेखी कळववले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
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(३) असल्यास, सिर प्रकरणी चौकशी करून सींस्थानाच्या ताब्यातील िागा व त्यावरील 
बाींधकाम ननयामानकुुल करण्याबाबत शासनान ेकोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे,  
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. चांद्रिाांत पाटील (१३-०३-२०१९) : (१) व (२) होय. 
(३) ववषयाींककत प्राप्त ननवेिनाींच्या अनुषींगान े तहलसलिार, नाींिगाींव खींडशे्वर याींनी मुख्य 
कायाकारी अधधकारी, जिल्हा पररषि, अमरावती व इतर ३ के्षत्रीय कायाालयाींकडून ना-हरकत 
प्रमाणपत्र े मागववण्यात आलेली आहेत. सिरहू कायाालयाींची ना-हरकत प्रमाणपत्र/ेमींिुरी प्राप्त 
झाल्यानींतर पुढील कायावाही करण्याचे सींकजल्पत आहे. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही.  

___________ 
  

भाडपेट्टय्ान ेअथवा िब्िेहक्िाने हदलेल्या िममनी वगा २ मधनू  
वगा १ िरताना अधधमुल्य न आिारण्याबाबत 

  

(३०)  १२६४६३ (३०-११-२०१८).   श्री.मांगेश िुडाळिर (िुलाा), श्री.सुतनल मशांदे (वरळी), 
डॉ.राहूल पाटील (परभणी), श्रीमती तपृ्ती सावांत (वाांदे्र पूवा), श्री.अजित पवार (बारामती), 
श्री.प्रिाश सुवे (मागाठाणे), श्री.नारायण पाटील (िरमाळा), श्री.वैभव नाईि (िुडाळ), श्री.सुतनल 
प्रभू (हदांडोशी), श्री.अतनल िदम (तनफाड) :  सन्माननीय महसूल मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा 
करतील काय :- 
  

(१) ववववध घ्काींना प्रिान करण्यात आलेल्या शासकीय िलमनीींचा धारणाधधकार रुपाींतरीत 
करताना अवलींबबण्याची कायापद्धती, अ्ी व शती, अधधमुल्य इत्यािीबाबत लशफारशी 
करण्यासाठी शासनान ेमहसूल ववभागाच्या प्रधान सधचवाींच्या अध्यक्षतेखाली नमेलेल्या आठ 
सिसीय सलमतीन े शासनास सािर केलेल्या अहवालातील लशफारशीमध्ये अींशतः बिल करून 
त्यास मींिुरी दिली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, ककती औदयोधगक, शैक्षणणक, धमाािाय, जिमखाना, क्रीडाींगणे व सहकारी 
गहृननमााण सींस्थाना भाडपेट्टय्ान े अथवा कब्िेहक्कान े प्रिान केलेल्या शासकीय िलमनीींचा 
धारणाधधकार वगा २ मधून वगा १ रुपाींतरीत करताना प्रचललत वावषाक मूल्य िर तक्त्यातील 
रेडी रेकनरच्या २५ त े५० ्क्के अधधमुल्य  आकारण्यात येणार आहे, 
(३) असल्यास, सहकारी गहृननमााण सींस्थाना भाडपेट्टय्ान ेअथवा कब्िेहक्कान ेप्रिान केलेल्या 
िलमनीींबाबत वावषाक मूल्य िर तक्त्यातील िराप्रमाणे अधधमुल्य आकारण्यात येऊ नये अशी 
मागणी सहकारी गहृननमााण सींस्थाींनी  मा.मुख्यमींत्री व मा.महसूल मींत्री याींच्याकड ेकेली आहे, 
हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, उक्त मागणीच्या अनुषींगान ेशासनान ेकोणती कायावाही केली वा करण्यात येत 
आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. चांद्रिाांत पाटील (२६-०२-२०१९) : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) प्रस्तुत धोरणामध्ये सदयजस्थतीत औदयोधगक, शैक्षणणक, धमाािाय, जिमखाना व कक्रडाींगण 
यासाठी प्रिान केलेल्या िलमनीचा समावेश नाही. तथावप, कृवषक तसेच ननवासी ककीं वा 
वाणणजज्य क प्रयोिनासाठी भोगव्िार वगा-२ धारणाधधकारावर ककीं वा भाड े पट्टयाने प्रिान 
केलेल्या िलमनीचे भोगव्ािार वगा-१ मध्ये रुपाींतरण करण्यास राज्य मींत्रीमींडळाने दिलेल्या 
मान्यतेनुसार प्रारुप ननयम प्रलसध्ि करण्यात आलेले आहेत. 
(३) होय, हे खरे आहे.   
(४) ववववध व्यक्ती व सींस्था याींचेकडून प्राप्त हरकती व सूचनाींची नोंि घेवून उक्त ननयम 
अींनतम करण्याची कायावाही सुरु आहे. 
(५) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
  

धुळे जिल्हयातील नायब तहसमलदार सांवगाातील ररक्त पदे भरण्याबाबत 
  

(३१)  १२६९०७ (३०-११-२०१८).   श्री.डी.एस.अहहरे (साक्री), श्री.राधािृष्ट् ण ववख-ेपाटील (मशडी), 
श्रीमती तनमाला गाववत (इगतपूरी), अॅड.यशोमती ठािूर (ततवसा), श्री.िुणाल पाटील (धुळे 
ग्रामीण), डॉ.सांतोष टारफे (िळमनुरी), श्री.हषावधान सपिाळ (बलुढाणा) :  सन्माननीय महसूल 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यात खुल्या प्रवगाातील ७२ हिार िागा व मागासवगीयाींच्या ५० हिार ररक्त पिाींचा 
अनुशेष असून केवळ धुळे जिल्हयातील सवा तहलसल कायाालयात ननयापेक्षा अधधक नायब 
तहसललिार सींवगाातील पिे ररक्त असल्याचे माहे ऑगस््, २०१८ मध्ये वा त्यािरयान   
ननिशानास आले, हे  खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सिरच्या ररक्त पिाींमुळे धुळे जिल््यातील महसलू ववभागातील अनके काम े
प्रलींबबत झाली असून त्यामुळे नागरीकाींची मोठया प्रमाणात गैरसोय होत आहे, हे ही खरे आहे 
काय,   
(३) असल्यास, याबाबत चौकशी करून धळेु जिल्हयातील महसलू ववभागातील ररक्त पिे 
तातडीन ेभरण्याबाबत शासनाने कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत  आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत  ? 
  
श्री. चांद्रिाांत पाटील (०२-०३-२०१९) : (१) धुळे जिल््यामध्ये नायब तहलसलिार सींवगााची एकूण 
३१ पिे मींिूर असून त्यापैकी २० पिे भरलेली असून ११ पिे ररक्त आहेत 
(२), (३) व (४) महसूल ववभागातील कामे वळेेवर पूणा करण्याचा प्रयत्न करण्यात येत आहे. 

राज्यातील ववववध महसलू ववभागातील नायब तहलसलिार सींवगााच्या सरळसेवा 
को्यातील ररक्त पिाींच्या अनुषींगाने एकबत्रत मागणीपत्र महाराषर लोकसेवा आयोगास सािर 
करण्यात आले आहे. तसेच नायब तहलसलिार सींवगाात पिोन्नती िेऊन पिोन्नती कोट्यातील 
ररक्त पिे भरण्याची कायावाही ववभागीय आयुक्त नालशक याींचे स्तरावरुन करण्यात येत आहे. 

___________ 
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पाली (ता.जि.बीड) येथील वदृ्ध महहलेने मांत्रालयासमोर आत्महत्या  
िरण्याचा प्रयत्न िेल्याबाबत 

  

(३२)  १२७०१९ (३०-११-२०१८).   श्री.िुणाल पाटील (धुळे ग्रामीण), श्री.राधािृष्ट् ण ववख-ेपाटील 
(मशडी), श्री.अस्लम शेख (मालाड पजश्चम), श्री.अममन पटेल (मुांबादेवी), श्री.वविय वडटे्टीवार 
(ब्रम्हपूरी), डॉ.सांतोष टारफे (िळमनुरी), श्री.डी.पी.सावांत (नाांदेड उत्तर), प्रा.वषाा गायिवाड 
(धारावी), श्रीमती तनमाला गाववत (इगतपूरी), अॅड.यशोमती ठािूर (ततवसा), श्री.नसीम खान 
(चाांहदवली), श्री.त्र्यांबिराव मभस े (लातूर ग्रामीण), श्री.सुतनल िेदार (सावनेर), श्री.अमर िाळे 
(आवी) :   सन्माननीय महसूल मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) पाली (ता.जि.बीड) येथील एका ७५ वषीय वदृ्ध मदहलेने स्वत:च्या नावावरची १० आर 
िमीन रद्द झाल्यामुळे माहे १ ऑगस््, २०१८ रोिी वा त्यासुमारास मींत्रालयासमोर आत्महत्या 
करण्याचा प्रयत्न केला असून यापवूी अनके वळेा अस ेप्रकार घडले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, या प्रकरणाची चौकशी करण्यात आली आहे काय, 
(३) असल्यास, चौकशीनुसार सिर मदहलेला न्याय िेण्याबाबत शासनान े कोणती  कायावाही 
केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ?   
  
श्री. चांद्रिाांत पाटील (२५-०३-२०१९) : (१), (२) व (३) श्रीम.राधाबाई कुीं डलीक साळुींके याींनी 
मा.राज्यमींत्री (महसलू) याींच्या दि.२५.०७.२०१८ रोिीच्या ननणायाचे पुनववालोकन करण्याची 
मागणी केली होती. त्यानुषींगाने मा.राज्यमींत्री (महसूल) याींनी पुन्हा सुनावणी आयोजित करुन 
दि.२८.०१.२०१९ रोिी ननणाय दिला असून श्रीमती साळुींके याींचा पनुववालोकन अिा मान्य केला 
आहे.   
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
  

नामशि शहरातील द्वारिा चौफुलीवरील वाहतिू िोंडी िमी िरण्यासाठी 
द्वारिा ते बबटिो दरम्यान उड्डाणपूल बाांधण्याबाबत 

  

(३३)  १२८०२३ (०४-१२-२०१८).   श्री.छगन भुिबळ (येवला), श्री.हदलीप वळस-ेपाटील 
(आांबेगाव), श्री.ियांत पाटील (इस्लामपूर), श्री.जितेंद्र आव्हाड (मुांब्रा िळवा) :  सन्माननीय 
सावाितनि बाांधिाम (सावाितनि उपक्रम वगळून) मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील   
काय :- 
(१) नालशक शहरातील दवारका चौफुलीवरील वाहतूक कोंडी कमी करण्यासाठी सका लचा आकार 
कमी करून वाहतूक लसग्नल बसववण्याचा पयााय असल्याचे नालशक महानगरपाललका 
आयुक्ताींनी दिनाींक १० ऑक््ोबर, २०१७ रोिी वा त्यासुमारास स्पष् केले आहे, हे खरे आहे 
काय, 
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(२) असल्यास, दवारका ते बब्को िरयान उड्डाणपलू बाींधण्याकररता राषरीय महामागा 
प्राधधकरणान ेमाहे आक््ोबर, २०१७ मध्ये वा त्या िरयान सल्लागार सींस्थेची ननयुक्ती केली 
आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, प्रश्न भाग (१) व (२) बाबत राषरीय महामागा प्राधधकरणान ेलवकरात लवकर 
कायावाही व उपाययोिना करण्याबाबत शासनामाफा त कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत 
आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. चांद्रिाांत पाटील (१२-०३-२०१९) : (१) होय, हे खरे आहे. 

नालशक महानगरपाललका आयुक्ताींनी व्िारका चौफुलीवरील वाहतूक कोंडी कमी 
करण्यासाठी सका लचा आकार कमी करण्याकररता तसेच या दठकाणी वाहतूक लसग्नल 
बसववण्याकररता सूधचत केले असल्याचे कें द्र शासनाच्या भारतीय राषरीय रािमागा प्राधधकरण, 
नालशक याींनी कळववले आहे. 
(२) होय, हे खरे आहे. 

व्िारका ते बब्को िरयान उड्डाणपूल बाींधण्याबाबत सववस्तर प्रकल्प अहवाल 
(DPR) तयार करण्याकररता सल्लागार ननयुक्ती करण्यात आली आहे. 
(३) प्रश्न भाग (१) व (२) बाबत कें द्र शासनाच्या भारतीय राषरीय रािमागा प्राधधकरणामाफा त 
कायावाही हाती घेण्यात आली असून त्याींचेमाफा त प्रस्तुत प्रकरणी पुढीलप्रमाणे मादहती 
कळववण्यात आली आहे. 
   अ) सियजस्थतीत या दठकाणी वाहतूक लसग्नल बसववण्यात आले आहेत. 
   ब) सिर दठकाणच्या अनतिा् वाहतकू भागामधील अजस्तत्वातील सोईसुववधा ववचारात 
घेवून सका लचा आकार कमी करण्याच्या अनुषींगाने भारतीय राषरीय रािमागा प्राधधकरणामाफा त 
वाहतूक तज्ञ व इतर सींबींधधताींशी सींपका  साधून ववववध पयाायाींपैकी एक पयााय ननजश्चत 
करण्याच्या दृष्ीने कायावाही सुरु आहे. 
   क) तसेच व्िारका ते बब्को िरयान उड्डाणपूल बाींधण्याबाबत ननयुक्त सल्लागारामाफा त 
सववस्तर प्रकल्प अहवाल तयार करण्याची कायावाही हाती घेण्यात आली आहे. 
(४) अ.क्र.२ व ३ मधधल हाती घेण्यात आलेली कायावाही ववचारात घेता, प्रस्तुत प्रकरणी ववलींब 
झाला नसल्यान ेप्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
  

चाांदरूबािार (जि. अमरावती) येथील प्रशासिीय इमारतीच्या बाांधिामास तनधी देण्याबाबत 
  

(३४)  १२८०६१ (३०-११-२०१८).   श्री.ओमप्रिाश ऊफा  बच्च ू िडू (अचलपूर) :  सन्माननीय 
सावाितनि बाांधिाम (सावाितनि उपक्रम वगळून) मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील   
काय :- 
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(१) चाींिरूबािार (जि.अमरावती) येथील प्रशासकीय इमारतीचे बाींधकाम करण्याच्या 
अींिािपत्रकास मान्यता िेण्याबाबत प्रस्ताव ववभागीय आयुक्त, अमरावती याींनी दिनाींक ३१ 
ऑगस््, २०१७ रोिी मान्यतकेरीता प्रधान सधचव, महसूल ववभाग याींच्याकड ेसािर केला आहे, 
हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त बाींधकामासाठी ६,५७,२३,००० रुपयाींचा ननधी शासन ककती कालावधीत 
उपलब्ध करून िेणार आहे व ववभागीय आयुक्त याींनी शासनाला ककती रुपयाींच ेअींिािपत्रक 
मान्यतेकरीता पाठववले आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. चांद्रिाांत पाटील (२८-०२-२०१९) : (१) व (२) होय. 

ववभागीय आयुक्त, अमरावती  याींनी रु.६५७.२३ लक्ष ककीं मतीच ेअींिािपत्रक शासनास 
सािर केले होते. छाननी अींती रु.७९४.६९ लक्ष च्या अींिािपत्रकास शासन ननणाय क्र.बीडीिी-
२०१७/प्र.क्र.२४५/इमारत-३ दि.२० डडसेंबर २०१८ अन्वये प्रशासकीय मान्यता प्रिान करण्यात 
आली आहे. या कामास ननधी व ननकषच्या अधधन राहून ननधी उपलब्ध करुन िेण्यात येईल. 
(३) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
  

मभवांडी (जि.ठाणे) तालुक्यात बनावट बबनशेती परवान्याआधारे दस्तावेि  
नोंदणी िरण्यात येत असल्याबाबत 

  

(३५)  १२८५०६ (३०-११-२०१८).   श्री.महेश चौघलेु (मभवांडी पजश्चम) :   सन्माननीय महसलू 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) लभवींडी (जि.ठाणे) तालुक्यात बनाव् बबनशेती परवान्याआधारे िस्तावेि नोंिणी करण्यात 
येत असल्याच े ननिशानास आल्यामुळे जिल्हाधधकारी, ठाणे याींनी तहसीलिार लभवींडी याींना 
बनाव् िस्ताविे करणाऱ्या ववकासकावर गुन्हे िाखल करण्याच ेआिेश माहे सप् े्ंबर, २०१८ 
मध्ये वा त्यािरयान दिले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त आिेशानसुार  लभवींडी तालुक्यातील ककती ववकासकाींवर आतापयात गुन्हे 
िाखल करण्यात आले वा येत आहेत, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. चांद्रिाांत पाटील (१९-०३-२०१९) : (१), (२) व (३) लभवींडी तालुक्यातील मौिे काल्हेर, 
कशेळी येथील नवीन शतीन े वा्प केलेल्या िलमनीवर होत असलेल्या अनधधकृत 
बाींधकामाबाबत प्राप्त तक्रारीींच्या अनुषींगान े जिल्हाधधकारी, ठाण े याींनी दिनाींक १२/०२/२०१८ 
रोिी मौिे काल्हेर, कशेळी पररसरास भे् िेऊन पाहणी केली. सिर पाहणीिरयान मौिे 
काल्हेर, ता.लभवींडी येथील स.नीं. १४ व इतर या नवीन शतीन े वा्प केलेल्या िलमनीवर 
अनधधकृत बाींधकाम केल्याच,े तसेच त्यासाठी मौि ेकाल्हेर, ता.लभवींडी येथील स.नीं. ११४ या 
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िलमनीचा बनाव् बबनशेती आिेश तयार करुन ग्राहकाींची फसवणूक केल्याचे ननिशानास आले. 
त्यामुळे सींबींधधताववरुध्ि नारपोली पोलीस स््ेशन, लभवींडी येथ ेदिनाींक २३/०२/२०१८ व दिनाींक 
२४/०२/२०१८ रोिी एकूण १९ गुन्हे िाखल करण्यात आलेले आहेत. 

___________ 
  

सातारा-पांढरपूर महामागााच ेिाम िरणा-या ठेिेदाराने अनेि  
हठिाणी मातीचे ढीग टािल्यान ेझालेले निुसान 

  

(३६)  १२९२२३ (३०-११-२०१८).   श्री.ियिुमार गोरे (माण) :   सन्माननीय सावाितनि 
बाांधिाम (सावाितनि उपक्रम वगळून) मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) सातारा-पींढरपूर महामागााच े काम करणा-या ठेकेिाराने अनेक दठकाणी मोठमोठे मातीच े
ढीग ्ाकल्यान ेपावसाचे पाणी वाहून िाण्यास अडथळे ननमााण होऊन िदहवडी मधील वपींगळी, 
सत्रवेाडीत (ता.माण, जि.सातारा) स्थाननक नागररकाींच्या घरात पावसाचे पाणी लशरून मोठया 
प्रमाणात नुकसान झाल्याच ेमाहे सप् े्ंबर, २०१८ मध्ये वा त्यािरयान ननिशानास आले, हे खरे 
आहे काय, 
(२) असल्यास,  या प्रकरणी  शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
(३) असल्यास, चौकशीनसुार यास िबाबिार असणा-या ठेकेिाराींवर कारवाई करून 
नुकसानग्रस्ताींना नकुसान भरपाई िेण्याबाबत शासनान े कोणती कायावाही केली वा करण्यात 
येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. चांद्रिाांत पाटील (१८-०३-२०१९) : (१) सप् े्ंबर, २०१८ मध्ये सत्रवेाडी येथे (सा.क्र. ५६+००) 
रस्त्यासाठी केलेल्या भरावामळेु पावसाच्या पाण्याचा पुरेसा ननचरा न होवून एका नागररकाच्या 
घरासमोर पावसाच ेपाणी साठले होते. तथावप, त्यादठकाणी त्वरीत पाईप्स ्ाकून सिर पाणी 
उताराच्या दिशेने वळववण्यात आले आहे. याबाबत प्रकल्पाचे कीं त्रा्िार व ॲथोरर्ी अलभयींता 
याींनी त्वरीत कृती केल् याने नुकसान झालेले नाही. 
(२) प्रश्न उद् ावत नाही.  
(३) प्रस्तुत प्रकरणी  प्रकल्पाच ेकीं त्रा्िार व ॲथोरर्ी अलभयींता याींनी त्वरीत कृती केल् यान े
नुकसान झालेले नाही. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
  

िळगाांव जिल्हयातील वाळू गटाांच्या मललावाबाबत 
  

(३७)  १२९३२४ (३०-११-२०१८).   श्री.किशोर पाटील (पाचोरा) :   सन्माननीय महसूल मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) िळगाींव जिल्हयातील वाळू ग्ाींची मुित  दिनाींक ३० सप् े्ंबर, २०१८ रोिी सींपणार आहे, 
हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, त्यानुसार जिल्हयातील वाळू ग्ाींसाठी नवीन लललाव प्रकक्रया सुरु करण्यात 
आली आहे काय, 
(३) असल्यास, ककती वाळू ग्ाींचा लललाव करण्यात आला व त्यातून ककती को्ी रुपयाींचा  
महसूल शासनास  प्राप्त झाला आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. चांद्रिाांत पाटील (२८-०३-२०१९) : 
(१) होय. 
(२) व (३) कें द्र शासनाच्या पयाावरण, वन आणण िलवायु पररवतान मींत्रालयाच्या दि.१५/१/२०१६ 
रोिीच्या अधधसूचनेनसुार ० ते ५ हेक््र के्षत्रातील वाळूग्ाींसाठी पयाावरण अनुमती 
जिल्हास्तरीय पयाावरण सलमती याींच्यामाफा त िेण्याची तरतूि आहे. तथावप, सिर अधधसूचनसे 
मा.राषरीय हररत न्यायाधधकरणाने त्याींच्या दि.११/१२/२०१८ रोिीच्या आिेशान्वये नववन 
अधधसूचना प्रलसध्ि होईपयतं ननलींबबत केले आहे. त्यामुळे सवा वाळूग्ाींच्या पयाावरण मान्यतेच े
प्रस्ताव राज्यस्तरीय पयाावरण सलमतीसमोर सािर करणेबाबत दि.१५/१२/२०१८ रोिीच्या शासन 
पत्रान्वये सवा जिल्हाधधकारी याींना कळववण्यात आले आहे. त्यानुसार वाळू लललाव सन २०१८-
१९ साठी प्रस्ताववत वाळूग्ाींच्या पयाावरण मान्यतेच े प्रस्ताव राज्यस्तरीय पयाावरण 
सलमतीकडून मींिूर करुन घेऊन ई-लललाव करण्याची कायावाही जिल्हास्तरावर सुरु आहे. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 

  
ततवसा (जि.अमरावती) येथे मलुीांच्या शासिीय वसतीगहृासाठी िागा देण्याबाबत 

  

(३८)  १२९७४९ (३०-११-२०१८).   अॅड.यशोमती ठािूर (ततवसा) :   सन्माननीय महसूल मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) नतवसा (जि.अमरावती) येथे मुलीींच्या शासकीय वसतीगहृाकररता इमारत सींरक्षणासाठी िुना 
सव्हे क्र.५२५ व नववन सव्हे. न. ३७३ मधील ववना वापर असलेली ०.९१ हे.आर िागा 
लमळण्यासाठी स्थाननक लोकप्रनतननधी याींनी जिल्हाधधकारी, अमरावती याींच्याकड ेवारींवार लेखी 
ननविने दिली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, मुलीींच्या शासकीय वसतीगहृाच्या इमारतीसाठी सिर िागा िेण्याबाबत शासनान े
कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ?  
  
श्री. चांद्रिाांत पाटील (१३-०३-२०१९) : (१) व (२) स्थाननक लोकप्रनतननधी याींनी  जिल्हाधधकारी, 
अमरावती याींच्याकड े दिनाींक ०६/०७/२०१५ रोिीच्या पत्रान्वये नतवसा, जि.अमरावती येथील 
पींचायत सलमतीच्या वसाहतीची खुली िागा मागासवगीय मुलीच्या वसतीगहृासाठी िेण्याची 
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मागणी केली होती. तथावप, तहलसलिार, नतवसा याींनी गहृपाल, मागासवगीय व आधथाकदृषट्या 
मागासवगीय मुलीींच ेशासकीय वसनतगहृ, नतवसा, ता. नतवसा याींना मौिा नतवसा, सुरवाडी ख.ु 
व सुरवाडी बु. या गावाींना लागून मागासवगीय मुलीींचे शासकीय वसनतगहृ इमारत बाींधकाम 
करण्याकरीता ई-वगा िमीन उपलब्ध नसल्याबाबत दि. ०८/०६/२०१७ च्या पत्रान्वये कळववले 
आहे.   
(३) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
  

नाांदगाव खांडशे्वर (जि.अमरावती) तालुिा भमूीअमभलेख िायाालयातील गैरिारभारबाबत 
  

(३९)  १२९९०७ (३०-११-२०१८).   प्रा.ववरेंद्र िगताप (धामणगाव रेल्वे) :   सन्माननीय महसूल 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मौि ेलशरपूर (ता.नाींिगाव खींडशे्वर, जि.अमरावती ) येथील शते सव ेक्र. ५१/२ ची मोिणी 
करण्याकरीता मोिणी शुल्काचा भरणा २६ फेब्रुवारी, २०१८ रोिी करण्यात आला असताना 
तालुका भूमी अलभलेख कायाालय, नाींिगाव खींडशे्वर याींच्याकडुन दिनाींक १ ते ७ एवप्रल व 
दिनाींक १६ म,े२०१८ रोिी मोिणी करण्याच्या नो्ीस िेऊनही दिलेल्या तारखेस शेताची 
मोिणी करून िेण्याबाबत कायाालयाकडून कोणतीही कायावाही करण्यात आली नाही, हे खरे 
आहे काय, 
(२) असल्यास, नाींिगाव खींडशे्वर (जि.अमरावती) भमूी अलभलेख कायाालयाकडून  अनेक 
प्रकरणी शेतकऱ् याींना शेत मोिणीसाठी तारीख  िेऊनही दिलेल्या तारखाींना शेतमोिणी 
करण्यात येत नसल्याचे माहे ऑक््ोबर, २०१८ मध्ये वा त्यािरयान ननिशानास आले, हे 
ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, याबाबत चौकशी करून शेत मोिणीस ववलींब लावणाऱ्या अधधकाऱ् याींवर शासनाने 
कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे,  
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. चांद्रिाांत पाटील (१४-०३-२०१९) : (१) मौि े लशरपुर, ता.नाींिगाींव जि.अमरावती येथील 
स.नीं.५१/२ ची मोिणी करणेसाठी श्री.ववठ्ठल बळीराम चाींिणे याींनी उपअधीक्षक भूलम अलभलेख, 
नाींिगाव खींडशे्वर कायाालयात दि.२६.०२.२०१८ रेािी अिा िाखल केला होता. ई मोिणी 
आज्ञावली माफा त मोिणी दि.१८.०४.२०१८ रोिी ननजश्चत करणेत आली होती. परींतू सिर 
दिवशी अमरावती जिल््यामध्ये स्थाननक सुट्टी असल्यामुळे ई-मोिणी आज्ञावलीमध्ये 
ननयोिनात बिल करुन दि.२५.०४.२०१८ रोिी मोिणी तारीख ननजश्चत करण्यात आली होती. 
तशा मोिणी नो्ीसा अिािार व सींबींधधत लगत धारकाींना बिाववणेत आल्या होत्या. परींतू 
सिर दिवशी सींबींधधत भूमापक याींना मुख्यमींत्री सौर कृषी वादहनी अींतगात सौर उिाा 
प्रकल्पातील मोिणी प्रकरणी पाठववणेत आले. त्यामुळे दि.२५.०४.२०१८ रोिी मोिणीची 
कायावाही करता आली नाही. 
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त्यानींतर पुन्हा ई-मोिणी आज्ञावलीदवारे ननयोिनात बिल करुन दि.२२.०५.२०१८ ही 

मोिणी तारीख ननजश्चत करणेत आली होती. मात्र सिर दिवशी सींबींधधत भूमापक हे आिारी 
असलेने त्याींनी दि.२१.०५.२०१८ रोिी कायाालयात ककरकोळ रिेचा अिा िाखल केला होता. 
त्यामुळे सिर दिवशी मोिणी झालेली नाही. नाींिगाव खींडशे्वर कायाालयाच्या आस्थापनेवर 
एकच भूकरमापक उपलब्ध असलेने वेळेवर िसुरा कमाचारी उपलब्ध करुन िेता आला नाही. 
त्यानींतर दि.२८.०५.२०१८ रोिी तारीख नेमून व मोिणीची पुवा कल्पना अिािार याींना िेऊन 
भूमापक हे मौक्यावर गेले असता अिािार हिर नसल्यान ेमोिणीकाम करता आले नाही.  
तसा पींचनामा भमूापक याींनी नोंिववला आहे. 

सिर प्रकरणी अिािार श्री.ववठ्ठल बळीराम चाींिणे याींनी दि.१४.०६.२०१८ रोिी उप 
अधीक्षक भूलम अलभलेख नाींिगाींव खींडशे्वर कायाालयात मी केलेली तक्रार बबनशता मागे घेत 
असून याबाबत माझी भववषयात कोणतीही तक्रार राहणार नाही, तसेच मला आता मोिणीची 
आवश्यकता नाही. तरी माझ े मोिणी प्रकरण ववनाकायावाही ननकाली काढणेस हरकत नाही 
असा अिा िाखल केला आहे. त्यानुषींगाने उपअधीक्षक भूलम अलभलेख, नाींिगाींव खींडशे्वर याींनी 
दिनाींक ३०.०६.२०१८ च्या पत्रान्वये ववनाकायावाही प्रकरण ननकाली काढल्याच ेकळववले आहे. 
(२) व (३) उप अधधक्षक भूलम अलभलेख, नाींिगाींव खींडशे्वर या कायाालयातील कारभाराबाबत 
श्री. ववठ्ठल बळीराम चाींिणे व सरेुश रािापुरे याींनी उप सींचालक भूलम अलभलेख, अमरावती 
कायाालयाकड े तक्रारी केल्या होत्या.  त्याअनुषींगाने उपअधीक्षक भूलम अलभलेख, नाींिगाव 
खींडशे्वर कायाालयाची उपसींचालक भूलम अलभलेख अमरावती कायाालयातील ननयुक्त ववशेष 
पथकादवारे िप्तर तपासणी करण्यात आली.  तपासणी पथकाने सािर केलेल्या ननरीक्षण 
ज्ञापनानुसार मौि ेलशरपूर येथील मोिणी प्रकरणासह एकुण १५ प्रकरणे मुितबा्य असल्याचे 
ननिशानास आले.  लशरपूर येथील तक्रारी अिााच्या ३ प्रकरणाींमध्ये झालेल्या ववलींबाबाबत 
सींबींधधताींवर ववभागीय चौकशी प्रस्ताववत करणेच्या सुचना उपसींचालक भूलम अलभलेख, 
अमरावती याींनी जिल्हा अधीक्षक, भूलम अलभलेख, अमरावती याींना दि. १२.०९.२०१८ रोिी 
दिलेल्या आहेत. 
(४) प्रश्नच उद् ावत नाही. 

___________ 
  

उल्हासनगर (जि. ठाणे) येथील प्रशासिीय इमारतीांच ेिाम रखडल्याबाबत 
  

(४०)  १३०००७ (३०-११-२०१८).   श्रीमती ज्योती िलानी (उल्हासनगर) :   सन्माननीय 
सावाितनि बाांधिाम (सावाितनि उपक्रम वगळून) मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील    
काय :- 
  

(१) उल्हासनगर (जि.ठाणे) शहरातील उल्हासनगर-४ येथील तहसील कायाालय व उल्हासनगर-३ 
मधील पवई चौक येथील प्राींत कायाालय अशा िोन्ही प्रशासकीय इमारतीींना २ वषाापूवी 
शासनाने मींिूरी िेवनू ननधी मींिूर केला आहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, याबाबत नकाशा तयार करताींना सावािननक बाींधकाम ववभागान े बाींधकामाला 
अडथळा ठरणाऱ् या ववदयुत पोल व ताराींचा ववचार न केल्याने उल्हासनगर-३ येथील प्रशासकीय 
इमारतीच े बाींधकाम रखडले असनू पोल व तारा ह्ववण्याचा प्रस्ताव पाठवून १ वषााचा 
कालावधी होवूनही कोणतीही कायावाही झाली नसल्याचे माहे ऑगस््, २०१८ मध्ये वा 
त्यािरयान ननिशानास आले, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, याबाबत शासनान ेचौकशी केली आहे काय, 
(४) असल्यास, चौकशीनुसार सिर इमारतीच्या बाींधकामास तातडीने सुरुवात करण्याबाबत 
शासनाने कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. चांद्रिाांत पाटील (२८-०२-२०१९) : (१) होय. 
(२) हे, अींशत: खरे आहे. परींतु उल्हासनगर कॅप क्र.३ येथील प्रशासकीय इमारतीच े
बाींधकामास अडथळा ठरणा-या ववदयुत पोल व तारा हया सा.बाीं. ववदयुत उपववभाग  कल्याण 
याींचे माफा त ननवविा प्रक्रीया दि. १०/९/२०१८ रोिी पूणा करुन दि. ०१/१०/२०१८ पयतं 
इमारतीवरील ववदयुत वादहनी व ववदयुत खाींब ह्ववण्यात आले आहेत. 
(३), (४) व (५) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
  

िोल्हापूर जिल्हयातील भूममअमभलेख िायाालयात ७८ पदे ररक्त असल्याबाबत 
  

(४१)  १३०८१९ (३०-११-२०१८).   श्री.चांद्रदीप नरिे (िरवीर), श्री.सत्यिीत पाटील-सरुडिर 
(शाहूवाडी) :   सन्माननीय महसलू मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) कोल्हापूर जिल््यातील भूलमअलभलेख कायाालयातील ७८ पिे ररक्त असल्याच ेमाहे िुल,ै 
२०१८ मध्ये वा त्यािरयान ननिशानास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सिर ररक्त पिाींमुळे  मोिणीची सुमारे ३,४०६ प्रकरणे प्रलींबबत आहेत, हे ही 
खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सिर पिे ररक्त असण्याची कारणे काय आहेत, 
(४) असल्यास, सिरची ररक्त पिे तातडीन ेभरण्याबाबत शासनाने कोणती कायावाही केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. चांद्रिाांत पाटील (१३-०३-२०१९) : (१) होय, माहे नोव्हेंबर, २०१८ अखेर कोल्हापूर 
जिल््यात ग्-ब सींवगाातील १, ग्-क (पिसमूह ४) सींवगाातील ३९ पिे व ग्-ड  सींवगाातील  
४१ पिे अशी  एकूण ८१ पिे ररक्त आहेत. 
(२) माहे नोव्हेंबर  २०१८ अखेर  कोल्हापूर  जिल््यामध्ये सवा प्रकारची लमळून एकूण २४०५ 
प्रकरणे प्रलींबबत आहेत. 
(३) सेवाननवतृ्ती व पिोन्नतीमुळे पिे ररक्त झालेली आहेत. 
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(४) ववभागीय मागासवगीय कक्षाकडून बबींि ू नामावली तपासणीनींतर पिोन्नतीची  ररक्त पिे 
भरण्याकररता ववभागीय पिोन्नती सलमतीची सभा घेवून प्रशासकीय ननकड ववचारात घेवून पि 
भरण्याची िक्षता िमाबींिी आयुक्त, पुणे याींच्या स्तरावरुन घेण्यात येत आहे. तसचे ववत्त 
ववभाग शासन ननणाय क्र.सींकीणा-२०१८/प्र.क्र.२०/आ.पु.क., दि. १६.०५.२०१८ मध्ये भूलम अलभलेख 
ववभागाचा समावशे करुन ववभागातील ग् - क सींवगाातील ररक्त पिे भरण्यास मान्यता 
िेण्याची ववत्त ववभागास ववनींती करण्यात आली आहे. 
(५) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
  

मांत्रालयातील उां दीर मारण्याच्या िामात झालेला गैरव्यवहार 
  

(४२)  १३०९७७ (३०-११-२०१८).   श्री.ओमप्रिाश ऊफा  बच्चू िडू (अचलपूर), श्री.मशरीषदादा 
चौधरी (अमळनेर), श्री.ववनायिराव िाधव-पाटील (अहमदपूर), श्री.मोहन फड (पाथरी) :   
सन्माननीय सावाितनि बाांधिाम (सावाितनि उपक्रम वगळून) मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
  

(१) मींत्रालयातील उीं िीर मारण्यासाठी दिनाींक ३ म,े २०१६ रोिी मे.ववनायक मिूर सहकारी 
सींस्था लललम्ेड याींना कामाच े कायाारींभ आिेश िेण्यात आले असून या सींस्थेच ेसींस्थापक 
अध्यक्ष श्री.शेडगे याींचा े्ंडर भरण्याच्या खूप आधीच मतृ्य ूझाला होता, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त मयत सींचालकाच्या नावान े आणण स्वाक्षरीने सावािननक बाींधकाम 
ववभागाने कामाच्या ननवीिा स्वीकारल्या असून काम पूणा झाल्यानींतर कामाची रक्कमही 
मे.ववनायक मिूर सहकारी सींस्था लललम्ेड याींच्या नावान ेअिा करण्यात आली व सिरची 
रक्कम अन्य व्यक्तीन ेपरस्पर हस्तगत केली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय व काम िेताना उक्त सींस्थेची 
ववश्वासाहाता शासनान ेतपासली होती काय, 
(४) असल्यास, सिर काम बकेायिेशीरपणे अनधधकृत सींस्थेच्या आणण अधधकाऱ्याींच्या मिीन े 
िेवून शासकीय रकमेचा अपहार करणाऱ्या िोषी अधधकाऱ्याींवर व सींस्थेवर शासनान ेकोणती 
कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. चांद्रिाांत पाटील (०६-०३-२०१९) : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) मे.ववनायक मिूर सहाकारी सींस्थेच्या मुींबई जिल्हा मध्यवती सहकारी बँकेतील चाल ू
खात्यात िेयकाची रक्कम िमा करण्याींत आली आहे.  
(३), (४) व (५) या कामासींिभाात श्री. शखे वलाींडीकर, लातूर याींच्याकडून प्राप्त झालेल्या 
तक्रारीच्या अनुषींगान ेमुख्य अलभयींता, सा.बाीं.प्रािेलशक ववभाग,मुींबई याींनी अधीक्षक अलभयींता, 
िक्षता व गुणननयींत्रण मींडळ, कोकणभवन, नवी मुींबई याींना चौकशी करण्याबाबत ननिेशीत 
केले असून चौकशी प्रगतीत आहे. 
  

___________ 
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वाघिाई देवी देवस्थान, तरसवाडी (ता.खटाव, जि.सातारा) या देवस्थानच्या 
िममनीवर अततक्रमण िेल्याबाबत 

  

(४३)  १३१४४१ (३०-११-२०१८).   श्री.हररष वपांपळे (मुतत ािापूर) :   सन्माननीय महसूल मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) वाघिाई िेवी िेवस्थान, तरसवाडी (ता.ख्ाव, जि.सातारा) या िेवस्थानची मोठी शेतिमीन 
(इनाम िमीन) लगतच्या मौि े ववभूतवाडी (ता.आ्पाडी, जि.साींगली) हद्दीत (तरसवाडी-
ववभूतवाडी गावच्या हद्दीलगत) आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सिर शेतिमीनीवर गेल्या ३४-३५ वषांपासून श्री.नारायण पाींडुरींग तरस ेव इतर 
४ िणाींनी घरे व बोअर ववदहरी बाींधून व शतेी करुन अनतक्रमण केले आहे, हे ही खरे आहे 
काय, 
(३) असल्यास, याबाबत स्थाननक लोकप्रनतननधीींनी मा.मींत्री, महसलू याींच्याकड ेसिर िमीनीवर 
अनतक्रमण करणाऱ्या व्यक्तीींववरोधात कारवाई करुन सिर िमीनीचा ताबा िेवस्थानास परत 
लमळवून िेण्याबाबतची लेखी तक्रार िाखल केली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, उक्त प्रकरणी गेल्या ३५-४० वषांपासनू सिर िमीनीच ेउत्पन्न अनधधकृतपणे 
घेत असलेल्या सींबींधधताकडून उत्पन्नाची रक्कम वसुल करुन सिर िमीनीचा ताबा वाघिाई 
िेवी िेवस्थानाकड ेिेण्याबाबत शासनाने कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. चांद्रिाांत पाटील (०६-०३-२०१९) : (१), (२) व (३) होय, हे खरे आहे. 
(४) श्री.नारायण पाींडुरींग तरस े व इतर ४ व्यक् तीींच्या ताब्यात असलेली श्री.वाघिई 
िेवस्थानाच्या िमीनीचा व त्यामध्ये असलेल्या घराींचा ताबा काढून घेऊन मळु वदहवा्िार 
ताय्यप्पा तकुा तरसे याींचे वारस धनािी पाींडूरींग मळुीक याींच्या ताब्यात दि. १९/११/२०१८ रोिी 
िेण्यात आला आहे. शासन पररपत्रक दिनाींक ३०/०७/२०१० व शासन शुध्िीपत्रक दिनाींक 
२९/०६/२०११ मधील तरतूिी नुसार मुळ वहीवा्िार तायप्पा तकुा तरस ेयाींच्या वारसाींची नोंि 
वहीवा् सिरातून इतर हक्कामध्ये घेतली आहे.त्यानुसार सिर लमळकत वहीवा्िाराींच्याच 
ताब्यात असून याबाबत त्याींची कोणतीही तक्रार नाही त्यामुळे उत्पन्नाची रक्कम वसूलीचा  
प्रश्न उद् ावत नाही. 
(५) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
  

उपअधधक्षि भुममअमभलेख िायाालय, पनवेल येथील परररक्षण भुमापि  
याांच्यासह इतर िमाचाऱ्याांवर िारवाई िरण्याबाबत 

  

(४४)  १३१८३८ (३०-११-२०१८).   श्री.वविय वडटे्टीवार (ब्रम्हपूरी), श्री.सुतनल िेदार (सावनेर), 
श्री.अमर िाळे (आवी), अॅड.यशोमती ठािूर (ततवसा), श्री.अस्लम शेख (मालाड पजश्चम) :   
सन्माननीय महसूल मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) उपअधधक्षक भुलमअलभलेख कायाालय, पनवेल येथील परररक्षण भुमापक याींच्यासह 
इतर कमाचाऱ्याींवर ववभागीय चौकशी, लशस्तभींग आणण इतरत्र बिली करण्याचा प्रस्ताव 
उपसींचालक, भुलम अलभलेख, कोकण प्रिेश, मुींबई याींनी दिींनाक १९ िून, २०१७ रोिी िमाबींिी 
आयुक्त, भुलम अलभलेख, पुणे याींच्याकड ेपाठववला असून सिर प्रस्तावावर तातडीन े कायावाही 
होण्याची मागणी स्थाननक लोकप्रनतननधीनी दिींनाक १८ िुल,ै २०१८ रोिी मा.मींत्री, महसूल 
याींच्याकड ेलेखी ननवेिनादवारे केली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल् यास, सिरच्या प्रस्तावावर अदयावप कोणतीही कायावाही झाली नसून उपसींचालक, 
भुलम अलभलेख, कोकण प्रिेश, मुींबई याींच्याकडून वररषठ अधधकाऱ्याींना दिशाभूल करणारी 
मादहती िेवून सींबींधधताींची पाठराखण करण्यात येत असल्याचे तसेच उक्त परररक्षण भूमापक 
याींच्याववरुद्ध नागररकाींसह लोकप्रनतननधीनी तक्रारी केल्याींनतरही तसेच ववभागीय चौकशी व 
लशस्तभींगाची कायावाही सुरू असताींनाही त्याींची ननयुक्ती पनवेल भूमी अलभलेख कायाालयात 
महत्वाच्या पिावर केल्याच ेननिशानास आले  आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, या प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
(४) असल्यास, चौकशीनसुार व लोकप्रनतननधीच्या मागणीनुसार सिर प्रस्तावाच्या आधारे 
सखोल चौकशी करून  सवा िोषीींवर तातडीने कारवाई करण्याबाबत शासनाने कोणती कायावाही 
केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. चांद्रिाांत पाटील (१३-०३-२०१९) : (१) मा.लोकप्रनतननधी याींनी मा.मींत्री, महसूल याींना 
दिनाींक १८.०७.२०१८ रोिी ननवेिन दिले असून सिर ननवेिन शासनाच्या दि. ०३.०८.२०१८ 
रोिीच्या पत्रादवारे पुढील कायावाहीस्तव िमाबींिी आयुक्त, पुणे याींच्याकड े पाठववण्यात आले 
आहे. 
(२) जिल्हाधधकारी, रायगड याींच्या दिनाींक ३१.०५.२०१८ रोिीच्या आिेशान्वये श्री.वविय 
खैरनार, परररक्षण भूमापक, उप अधधक्षक भूलम अलभलेख, कायाालय पनवेल याींची अींतगात 
बिली  ननमतानिार क्र.२, उप अधधक्षक, भूलम अलभलेख, कायाालय पनवेल या पिावर करण्यात 
आलेली आहे. उप अधधक्षक भलूम अलभलेख, पनवेल याींनी ननयमानुसार चौकशी करुन 
श्री.खैरनार याींच्याववरुध्ि असणाऱ्या िोषारोपाींबाबत “ठपका” ठेवण्याचा लशक्षा आिेश पाररत 
केलेला आहे. 
(३) िमाबींिी आयुक्त आणण सींचालक भूलम अलभलेख, महाराषर राज्य, पुणे याींच्या स्तरावरुन 
कायावाही करण्यात आली आहे. 
(४) सिर प्रस्तावातील सवा १८ कमाचाऱ्याींचे बाबतीत या ववभागाच्या अधधनस्त कायाालयाींकडून  
चौकशी करुन लशक्षा आिेश पाररत केलेले आहेत. 
(५) प्रश्न उद् ावत नाही. 
 

___________ 
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ममरि (जि.साांगली) तालुक्यातील िममनीची अवैधररत्या खरेदी िरुन गैरव्यवहार िेल्याबाबत 
  

(४५)  १३२३५८ (३०-११-२०१८).   श्री.मधुिरराव चव्हाण (तळुिापूर) :   सन्माननीय महसूल 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मौि ेसावळी (ता.लमरि, जि.साींगली) येथील ग् नीं.१७१/१ मध्ये १९ आर (गुींठे) या अलका 
गोरखनाथ गोरे याींच्या मालकी हक्काच्या िलमनीत श्री.लशवराि इींडस्रीि तफे सुरेश ननल्लापा 
बबराििार तसेच सतीश ित्तात्रय किम याींनी भागीिारीत उदयोग करण्यासाठी करारनामा 
करावयाचा आहे अस ेिमीन मालक अलका मोरे याींना साींगून िलमनीचे खरेिीखत िस्त करुन 
मींडळ अधधकारी व तलाठी (मौिे सावळी) याींच्या सींगनमतान े श्री.लशवराि इींडस्रीि तफे 
भागीिार सुरेश ननल्लापा बबराििार तसेच सतीश ित्तात्रय किम याींच्या नाव ेिाखल केल्याच े
माहे सप् े्ंबर, २०१८ मध्ये वा त्यािरयान ननिशानास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी हडप केलेली िमीन परत मळु मालकास िेण्याबाबत स्थाननक 
लोकप्रनतननधी व अलका मोर याींनी मा.महसूल मींत्री, जिल्हाधधकारी, साींगली, उपववभागीय 
अधधकारी, लमरि सह ियु्यम ननबींधक, साींगली व तहलसलिार, साींगली, याींच्याकड ेलेखी तक्रार 
केली असूनही याबाबत अदयाप कोणतीही कायावाही करण्यात आली नाही, हे ही खरे आहे 
काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय,  
(४) असल्यास, चौकशीच्या अनुषींगाने श्री. लशवराि इींडस्रीि तफे भागीिार सुरेश ननल्लापा 
बबराििार तसेच सतीश ित्तात्रय किम याींनी शासकीय अधधकारी याींच्या सींगणमताने बनाव् 
कागिपत्राींच्या आधारे सिर लमळकतीवर नोंिववलेले नाव काढण्याबाबत  शासनाने कोणती 
कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. चांद्रिाांत पाटील (०६-०३-२०१९) : (१), (२), (३) व (४) मौि ेसावळी ता.लमरि, जि.साींगली 
येथील ग् नीं. १७१/१ मधील १९ आर िलमनीच ेरजिस््र खरेिी िस्त दि. २७/०३/२०१८ रोिी 
तलाठी सावळी याींना प्राप्त झाले होत.े त्यानसुार दि. २५/०४/२०१८ रोिी फेरफार क्र. १००३५ 
अन्वये नोंि करणेत आली होती. तथावप ऑनलाईन गा.न.नीं. ७/१२ सिरी के्षत्राचा मेळ बसत 
नसल्याने नोंि नामींिूर करण्यात आली. त्याींनतर के्षत्राचा मळे घेवून फेरफार क्र. १०१४२ दि. 
२८/०७/२०१८ रोिी घेण्यात आला. त्याबाबतची नो्ीस दि. २८/०७/२०१८ रोिी बिववण्यात 
आली. सिर नो्ीसीबाबत कोणतीही हरकत /तक्रार प्राप्त न झाल्याने मुितीनींतर दि. 
१४/०८/२०१८ रोिी सींबींधधत मींडळ अधधकारी याींनी नोंि मींिूर केली आहे. सिर फेरनोंि 
करणेपुवी पुनववालोकनाचा प्रस्ताव सािर न केलेन े फेरफार क्र.१०१४२ पुनववालोकनामध्ये 
घेणेसाठीचा प्रस्ताव तहलसलिार, लमरि याींनी उपववभागीय अधधकारी, लमरि याींचे कायाालयाकड े
सािर केला होता. त्यानुसार तहलसलिार, लमरि याींना फेरफार क्र. १०१४२ पुनववालोकनात  
घेवून सनुावणीअींती ननयमानुसार योग्य ते आिेश पाररत करणेबात उपववभागीय अधधकारी 
लमरि याींचे दि. ०२/११/२०१८ रोिीच्या पत्रान्वये कळववले आहे. त्यानुषींगाने तहलसलिार, लमरि 
याींचे स्तरावर सिरची नोंि पुनववालोकनात घेवुन ननयमानुसार सिर नोंिीबाबत गुणवत्तेवर 
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योग्य ती कायावाही करणेची िक्षता घेण्यात येत आहे. तसेच सिर प्रकरणी तक्रारिाराींनी केलेली 
तक्रार ही खरेिी िस्ताच्या सत्यतेबाबत आहे. सिर तक्रार तहलसलिार, लमरि याींच्या 
कायाालयाकडून दि. २४/१०/२०१८ रोिी चौकशीसाठी मींडळ अधधकारी याींचेकड ेपाठववण्यात आली 
होती. िरयानच्या कालावधीत खरेिी िस्ताच्या सत्यतेबाबत लमरि येथील दिवाणी 
न्यायालयामध्ये रेग्युलर दिवाणी मु. नीं. २४०/२०१८ सुरु असून प्रकरण न्याय प्रववषठ आहे. 
(५) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
  
झरी (ता.जि.परभणी) येथील शासिीय िमीन अहहल्यादेवी होळिर स्मारिासाठी देण्याबाबत 

  

(४६)  १३२६६० (३०-११-२०१८).   डॉ.राहूल पाटील (परभणी) :   सन्माननीय महसूल मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) झरी (ता.जि.परभणी) येथील ग् नीं.३५ मधील १ हेक््र ८० आर शासकीय िमीन 
अदहल्यािेवी होळकर स्मारकासाठी िेण्याबाबत मागणी कृषीभूषन काींतराव िेशमखु व ग्रामस्थ 
याींनी जिल्हाधधकारी, परभणी याींच्याकड े ननवेिनाव्िारे माहे सप् े्ंबर-ऑक््ोबर, २०१८ मध्ये वा 
त्यािरयान केली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त मागणीच्या अनुषींगाने शासनान ेकोणती कायावाही केली वा करण्यात येत 
आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची  कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. चांद्रिाांत पाटील (२८-०२-२०१९) : (१) सरपींच व ग्राम ववकास अधधकारी, झरी याींनी दिनाींक 
६.१०.२०१८ रोिीच्या पत्रान्वये मौिे झरी येथ े पुण्यश्लोक अदहल्यािेवी होळकर स्मारकासाठी 
१२,००० चौ.फू् िागा व इतर शासकीय योिनाकरीता मौि ेझरी, ता.जि. परभणी येथील ग् 
नीं.३५ मधील १ हेक््र ८० आर िागा ग्रामपींचायतीकड े हस्ताींतर करण्याची ववनींती 
जिल्हाधधकारी, परभणी याींना केली आहे. 
(२) मौिे झरी येथील ग् नीं. ३५, के्षत्र १.८१ हेक््र या गायरान िलमनीवर काही प्रमाणात 
अनतक्रमण असून त्याबाबत उपअधीक्षक, भुलम अलभलेख याींचेकडून मोिणी अहवाल 
मागववण्यात आला आहे. सिर अहवाल प्राप्त होताच पुण्यश्लोक अदहल्यािेवी होळकर 
स्मारकासाठी आवश्यक असणारी िमीन अनतक्रमण ववरहीत व वा्पास ननववावाि उपलब्ध होत 
असल्यास िमीन प्रिानाबाबत कायावाही करणे शक्य होईल.   
(३) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
  

रत्नाधगरी जिल््यातील महसलु ववभागातील ररक्त पदे भरणेबाबत 
  

(४७)  १३२९४० (३०-११-२०१८).   श्री.सदानांद चव्हाण (धचपळूण), श्री.रािन साळवी 
(रािापूर) :   सन्माननीय महसूल मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) रत्नाधगरी जिल््याच्या महसूल ववभागामध्ये उपजिल्हाधधकारी सींवगाातील ५ पिे व 
तहसीलिार सींवगाातील ५ पिे  ररक्त असून रािापूर (जि.रत्नाधगरी) तालुक्यामधे सदु्धा महसलू 
ववभागातील १० तलाठी व ७ ललवपक व ५ लशपायाींची पिे ररक्त असल्याचे  माहे सप् े्ंबर, 
२०१८ मध्ये वा त्यािरयान ननिशानास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सिरच्या  ररक्त पिाींमुळे नागररकाींची गैरसोय होत असल्याच े तसेच      
शासनाच्या ववववध योिना राबववण्यास व महसलू ववभागातील अन्य प्रशासकीय कामास  
ववलींब होत असल्याने सिरची पिे तातडीने भरणेबाबत लोकप्रनतननधीींनी मा.मुख्यमींत्री व 
मा.महसलू मींत्री याींचकेड ेमागणी केली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, याबाबत शासनान ेचौकशी केली आहे काय, 
(४) असल्यास, चौकशीनुसार रत्नाधगरी जिल््यातील महसुल ववभागातील ररक्त पिे तातडीन े
भरण्याबाबत शासनान ेकोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. चांद्रिाांत पाटील (२७-०२-२०१९) : (१), (२), (३) व (४) रत्नाधगरी जिल््यात ग्-अ मधील 
उपजिल्हाधधकारी सींवगाातील-३, तसेच ग्-ब मधील नायब तहलसलिार सींवगाातील-१० आणण 
ग्-क मधील १८६ व ग्-ड मधील ३४ अशी ररक्त पिे आहेत.  

रत्नाधगरी जिल््यातील उपजिल्हाधधकारी व तहलसलिार सींवगाातील पिे भरण्याबाबत 
मा.राज्यमींत्री, गहृ ननमााण व उच्च तींत्र लशक्षण तथा पालक मींत्री रत्नाधगरी याींचे, ररक्त पिे 
भरण्याबाबत पत्र प्राप्त झाले आहे.  

तहसीलिार सींवगाातील रत्नाधगरी जिल््यातील सवा ररक्त पिे माहे डडसेंबर, २०१८ 
अखेर भरण्यात आली आहेत. 

उक्त ररक्त पिाींचा कायाभार अनतररक्त स्वरुपात इतर अधधकारी / कमाचाऱ्याींकड े
सोपववण्यात आला आहे. त्यामुळे शासकीय योिनाींवर कोणताही ववपररत पररणाम होणार नाही, 
याची िक्षता घेण्यात आली आहे.  

पिोन्नतीच्या कोट्यातील ररक्त पिे पिोन्नतीने व सरळसेवेच्या कोट्यातील ररक्त 
पिे शासनाच्या प्रचललत धोरणानसुार सरळसेवेने भरण्याच ेसींकजल्पत आहे. 
(५) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
  

राज्यातील भमूी अमभलेख िायाालयामध्ये भूमापन परताव्याची  
असांख्य प्रिरणे प्रलांबबत असल्याबाबत 

  

(४८)  १३३२४८ (३०-११-२०१८).   श्री.सभुाष साबणे (देगलूर) :   सन्माननीय महसलू मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यातील भमूी अलभलेख कायाालयामध्ये भमूापन परताव्याची असींख्य प्रकरणे मागील ४ 
वषाापासून प्रलींबबत असल्याचे माहे िुल,ै २०१८ मध्ये वा त्यािरयान ननिशानास आले, हे खरे 
आहे काय, 
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(२) असल्यास, भूमी अलभलेख कायाालय िेवगड (जि.लसींधुिगूा) येथे भूमापन परताव्यासाठी 
मागील ४ वषाापासून भूधारकानी भूमापन कायाालयात ननवेिन व स्मरणपत्र िेऊनही अदयापही 
प्रकरणे प्रलींबबत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, या प्रकरणी चौकशी करण्यात आली आहे काय, 
(४) असल्यास, चौकशीनसुार िेवगड भूमी अलभलेख कायाालयातील व सींपूणा राज्यातील भूमापन 
परताव्याची प्रकरणे ननकाली काढण्याबाबत शासनान ेकोणती कायावाही केली वा करण्यात येत 
आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. चांद्रिाांत पाटील (०५-०३-२०१९) : (१) पुणे, मुींबई, नालशक, औरींगाबाि अमरावती व नागपूर 
या ववभागातील अनुक्रम े ११, ९, १२, ३, ७ व २ अशी एकूण ४४ मोिणी फी परताव्याची 
प्रकरणे लशल्लक आहेत. 
(२) मौिे ककीं िवड,े ता.िेवगड, जि.लसींधुिगूा येधथल ९ प्रकरणामध्ये श्री.सखाराम साबािी मयेकर 
याींनी मोिणी फी परतावा लमळण्यासाठी उप अधीक्षक, भूलम अलभलेख, िेवगड, लसींधुिगूा 
याींचेकड े दिनाींक ३१.०८.२०१६ रोिी अिा केला होता. त्यानसुार उपसींचालक, भूलम अलभलेख, 
कोकण प्रिेश, मुींबई याींनी दिनाींक २२.०५.२०१८ रोिी सिर ९ प्रकरणामध्ये मोिणी फी परतावा 
बाबत आिेश पाररत केला आहे. 
(३), (४) व (५) मौि े ककीं िवड,े ता.िेवगड, जि.लसींधुिगूा येधथल मोिणी फी परतावा 
प्रकरणामध्ये उप अधीक्षक, भूलम अलभलेख, िेवगड, लसींधुिगूा याींचेकडून ववलींब झालेला आहे, 
याबाबत तत्कालीन उप अधीक्षक, भूलम अलभलेख, िेवगड, लसींधुिगूा याींना जिल्हा अधीक्षक, 
भूलम अलभलेख, लसींधुिगूा याींच्याकडून कारणे िाखवा नो्ीस बिावण्यात आली आहे. उप 
अधीक्षक, भूलम अलभलेख, िेवगड, लसींधुिगूा याींचेकडून खलुासा प्राप्त झाल्यानींतर मोिणी फी 
परतावा बाबतची प्रकरणे प्रलींबबत ठेवणाऱ्या अधधकारी/कमाचाऱ्यावर िबाबिारी ननजश्चत करून 
त्याींचेववरुध्ि महाराषर नागरी सवेा (लशस्त व अवपल) ननयम, १९७९ मधील तरतूिीनुसार 
ननयमाींतगात कारवाई करण्याच्या सूचना उप सींचालक, भूलम अलभलेख, कोकण प्रिेश, मुींबई 
याना दिल्या आहेत. 

तसेच िमाबींिी आयुक्त आणण सींचालक, भूलम अलभलेख, महाराषर राज्य, पुणे याींनी 
दिनाींक १५.०६.१९९५ च्या शासन ननणायानुसार ठरववण्यात आलेल्या मोिणी फी परताव्याच े
ववत्तीय अधधकारामध्ये सुधारणा करून ते सुलभ करण्याबाबतचा प्रस्ताव शासनास सािर केला 
आहे. त्यानुषींगान ेशासनस्तरावर कायावाही करण्यात येत आहे. 

___________ 
  

धुळे जिल््यातील शासिीय िायाालयाांसाठी शासिीय िमीन उपलब्ध िरून देण्याबाबत 
  

(४९)  १३३४७९ (३०-११-२०१८).   श्री.डी.एस.अहहरे (साक्री) :   सन्माननीय महसलू मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) धुळे जिल्हयातील अनेक गावाींमध्ये शासकीय िमीन नसल्यामुळे अनेक शासकीय 
कायाालये खािगी मालकीच्या िलमनीत असल्याच ेमाहे सप् े्ंबर, २०१८ मध्ये वा त्यािरयान 
ननिशानास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, याबाबत चौकशी करून धळेु जिल््यातील शासकीय कायाालयाींसाठी सरकारी 
िमीन उपलब्ध करून िेण्याबाबत शासनान ेकोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. चांद्रिाांत पाटील (२८-०२-२०१९) : (१) अशी बाब ननिशानास आलेली नाही. 
(२) ववववध शासकीय कायाालयाींनी वेळोवेळी मागणी केल्यानुसार उपलब्ध असलेल्या 
िलमनी/िागा सींबींधधत शासकीय कायाालयाींना उपलब्ध करुन िेण्यात येतात.   तथावप, धुळे 
शहराच्या मध्यवती दठकाणापासनू िरू अींतरावर जस्थत असलेल्या शासकीय कायाालयाींकडून 
शहरात मध्यवती िागा लमळण्याबाबतचे काही प्रस्ताव जिल्हाधधकारी, धुळे याींच्याकड े प्राप्त 
झाले होत.े  त्या अनुषींगाने प्रस्तुत प्रस्ताव सींबींधधत तहलसलिार व इतर ववभागाींकड े
चौकशीसाठी पाठववण्यात आले असून चौकशी अहवाल प्राप्त झाल्यानींतर सींबींधधत कायाालयाींना 
ननयमानुसार  िागा मींिूरीबाबतची पुढील आवश्यक ती कायावाही जिल्हाधधकारी, धुळे याींच्या 
स्तरावरुन करण्याचे सींकजल्पत आहे. 
(३) प्रश्न उद् ावत नाही. 
  

___________ 
  

वसई (जि.पालघर) तहमसल िायाालयातील नायब तहमसलदाराांची ररक् त पदे भरण्याबाबत 
  

(५०)  १३४१५९ (३०-११-२०१८).   श्री.पास्िल धनारे (डहाणू) :   सन्माननीय महसूल मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) वसई (जि.पालघर) तहलसल कायाालयात ५ नायब तहलसलिाराींची पिे मींिूर असनूही ३ 
नायब तहलसलिाराींची पिे ररक्त असल्याच े माहे ऑगस््, २०१८ मध्ये वा त्यािरयान 
ननिशानास आले, हे खरे आहे काय,   
(२) असल्यास, या ररक्त पिाींमुळे नागरीकाींची काम ेववदहत मुितीत पूणा होत नसल्यान ेत्याींची 
गैरसोय होत असून तहलसल कायाालयात कायारत िोन नायब तहलसलिाराींवर ररक्त पिाींमुळे 
कामाचा अनतररक्त ताण येत असल्याचे ननिशानास आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, या प्रकरणी चौकशी करुन वसई तहसीलिार कायाालयातील नायब 
तहलसलिाराींची ररक्त पिे भरण्याबाबत शासनाने कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत 
आहे,  
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. चांद्रिाांत पाटील (०२-०३-२०१९) : (१) तहलसल कायाालय वसई, जि.पालघर येथ े नायब 
तहलसलिार सींवगााची ५ मींिूर पिाींपैकी नायब तहलसलिार (सींिय गाींधी योिना) हे १ पि 
व्यपगत झाले असल्यामळेु त ेभरता येत नाही. उवारीत ४ पिाींपकैी २ पिे भरलेली आहेत.  
(२), (३) व (४) तहलसल कायाालय वसई, जि.पालघर येथील व्यपगत झालेले नायब तहलसलिार 
(सींिय गाींधी योिना) हे पि पुनजिावीत करणेबाबत सामाजिक न्याय व ववशेष सहाय्य 
ववभागास ववनींती करण्यात आली आहे. राज्यातील ववववध महसूल ववभागातील नायब 
तहलसलिार सींवगााच्या सरळसेवा को्यातील ररक्त पिाींच्या अनुषींगाने एकबत्रत मागणीपत्र 
महाराषर लोकसेवा आयोगास सािर करण्यात आले आहे. तसेच नायब तहलसलिार सींवगाात 
पिोन्नती िेऊन पिोन्नती कोट्यातील ररक्त पिे भरण्याची कायावाही ववभागीय आयुक्त, 
कोकण याींचेस्तरावरून करण्यात येत आहे. 
  

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

महाराष्ट्र ववधानसभा. 
__________________________________________________________________ 

मुद्रणपूवा सवा प्रकक्रया महाराषर ववधानमींडळ सधचवालयाच्या सींगणक यींत्रणेवर 
मुद्रण: शासकीय मध्यवती मुद्रणालय, मुींबई. 


