
अताराांकित प्रश्नोत्तराांची ५०४ वी यादी 

 
महाराष्ट्र ववधानसभा 

  

ततसरे अधधवेशन, २०१८ 
___________ 

  

अताराांकित प्रश्नोत्तराांची यादी 
  

प्रश्नाांची एिूण सांख्या - ५० 
___________ 

  

राज्यात प्रादेशशि योजना व वविास आराखड्यात समाववष्ट्ट असलेल्या शेतजशमनीवर बाांधिाम 
िरण्यासाठी आवश्यि असलेल्या बबगर शेती परवान्याची अट रदद िरण्याचा घेतलेला तनणणय 

  

(१)  ४४२८२ (२०-४-२०१६).   श्री.सुतनल प्रभ ू (ददांडोशी) :   सन्माननीय महसूल मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्य शासनान े प्रादेशशक योजना व ववकास आराखड्यात समाववष् असलेल्या के्षत्रातील 
शेतजशमनीवर बाींधकाम करण्यासाठी आवश्यक असलेल्या बबगर शेती परवान्याची अ् माहे २० 
जानेवारी, २०१६ रोजी रद्द करण्याचा ननर्णय घेतला आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदरहू अ् काढून ्ाकण्याचे सवणसाधारर् काररे् काय आहेत, 
(३) असल्यास, सदरहू ननर्णयाच े स्वरुप काय आहेत व उद्योगासाठी त्याचा कोर्त्या प्रकारे 
फायदा होर्ार आहे, 
(४) असल्यास, राज्यात एमआयडीसीच्या अनेक जागा पडडक असून व काही अनतक्रशमत असून 
अशा जागाींचा उद्योगाींसाठी उपयोग करण्याबाबत शासनातफे कोर्ती कायणवाही करण्यात आली 
आहे वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची काररे् काय आहेत ? 
  
श्री. चांद्रिाांत पाटील (२४-०९-२०१८) : (१), (२) व (३) दद.२२/१२/२०१४ रोजी शासन राजपत्रात 
प्रशसद्ध केल्याप्रमारे् महाराषर जमीन महसूल सींदहता, १९६६ मध्ये कलम ४२ अ हे नवीन 
कलम समाववष् करण्यात आले आहे. त्यानुसार, महाराषर प्रादेशशक ननयोजन व नगररचना 
अधधननयम, १९६६ च्या तरतुदीींन्वये करण्यात आलेल्या प्रारूप अथवा अींनतम ववकास योजनेत 
ननश्श्चत केलेल्या वापरानुसार जशमनीच्या वापरात बदल करण्यासाठी कलम ४२ अन्वये 
अकृविक परवानगी घेण्याची आवश्यकता असर्ार नाही. 

सदर तरतुदीींच्या अनुिींगाने करावयाच्या कायणवाहीबाबतची  स्पष्ता, कायणपद्धती व 
जबाबदारी शासन ननर्णय, महसूल व वन ववभाग, क्र.एनएपी-२०१६/प्र.क्र.७/्ी-१ दद. 
२२.०१.२०१६ अन्वये ननश्श्चत करण्यात आली आहे. 
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तसेच  महाराषर शासन राजपत्र,  महाराषर अधधननयम क्र. ३०, दद. १५ एवप्रल, 
२०१७ अन्वये महाराषर जमीन महसूल सींदहता, १९६६ मध्ये कलम ४२ ब आणर् ४२ क हे दोन 
नवीन कलम समाववष् करण्यात आले आहेत. 

जथे ववकास योजना अींनतमरीत्या प्रशसध्द करण्यात आली असेल तथेे, धारर् केलेल्या 
जशमनीच्या बाबतीत लागू असले त्याप्रमारे् रुपाींतर कर, अकृविक आकारर्ी आर्ी नजरार्ा 
ककीं वा अधधमूल्य आर्ी इतर शासकीय देर्ी याींचा भरर्ा केला असले तर त्या जशमनीस 
ववकास योजनेत अनुजे्ञय असेल त्या वापरात रुपाींतरीत करण्यात आले असल्याच ेमानण्यात 
यावे अशी तरतूद कलम ४२ ब अन्वये करण्यात आली आहे. 
तसेच एखादी जमीन ही, ज्या के्षत्राकररता प्रारूप प्रादेशशक योजना (Regional Plan) तयार 
करण्यात आली असले आणर्  त्याबाबत आवश्यक ती नो्ीस येथोधचतररत्या प्रशसध्द करण्यात 
आली असले अशी के्षत्रात श्स्थत असले त्याबाबतीत ककीं वा प्रादेशशक योजना मान्य करण्यात 
आली असेल व राज्यपत्र प्रशसघ्द करण्यात आली असले, त्याबाबतीत महाराषर प्रादेशशक 
ननयोजन व नगररचना अधधननयम, १९६६ मधील कलम १८ अन्वये अशा जशमनीबाबत एकदा 
ववकासाची परवनगी देण्यात आली असेल आणर् जर रुपाींतरीत कर व अकृविक आकारर्ी 
आणर् भोगव्ादार वगण-२ म्हरू्न  धारर् केलेल्या जशमनीच्या बाबतीत नजराना ककीं वा 
अधधमूल्य व अशा रूपाींतरर्ासाठी लादण्यात आलेली  अन्य शासकीय देर्ी याींचा भरर्ा  
करण्यात आला असेल तर अशा जशमनीच्या वापरास सींबींधधत अकृविक वापरामध्ये रुपाींतरीत 
करण्यात आले असल्याचे मानण्याबाबतची तरतूद कलम ४२ क अन्वये करण्यात आली आहे. 
(४) भुखींडधारकाने ववदहत कालावधीत भखुींड ववकशसत न केल्यामुळे महाराषर औद्येागीक 
ववकास महामींडळाच्या धोरर्ानसुार भुखींड परत घेण्याची कायणवाही करून महामींडळाच्या 
पररपत्रक क्र. मऔववम/भुववभाग/कायाणसन-१/B-६२०५४ दद. ०३.०६.२०१४ अन्वये सदर भुखींड 
उद्योग ववस्तार ककीं वा प्राधान्य सदराखाली वा्प करण्याची कायणवाही करण्यात येत आहे. 
(५) प्रश्न उद्् ावत नाही.  

___________ 
  

राज्यात तलाठी व मांडळ अधधिाऱ याांना तःवत चे िायाणलय नसल्याबाबत 
  

(२)  ६६४९८ (१६-१२-२०१६).   श्री.उल्हास पाटील (शशरोळ), डॉ.सुजजत शमणचिेर 
(हातिणांगले), श्री.भारत भालिे (पांढरपूर), श्री.अतःलम शखे (मालाड पजश्चम), श्री.अशमन पटेल 
(मुांबादेवी), प्रा.वर्ाण गायिवाड (धारावी), श्री.हसन मशु्रीफ (िागल), श्री.राहुल बोंदे्र (धचखली), 
श्री.हर्णवधणन सपिाळ (बुलढाणा) :   सन्माननीय महसलू मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील 
काय :- 
(१) राज्यात तलाठी व मींडळ अधधका-याींना स्वतःचे ससुज्ज अस ेकायाणलय नसल्याने त्याींना 
देऊळ अथवा ग्रामपींचायतीत कायाणलये था्ावी लागतात, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, कोल्हापूर श्जल्हयात ७६ मींडळ कायाणलये व ४५३ तलाठी कायाणलयाची 
आवश्यकता असून त्याकररता सुमारे ७० को्ी ननधीची आवश्यकता आहे, हे ही खरे आहे काय, 
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(३) असल्यास, तलाठी व मींडळ कायाणलयाच्या इमारती बाींधकामाबाबत शासनाने कोर्ता 
ननर्णय घेतला वा घेण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची काररे् काय आहेत ? 
  
श्री. चांद्रिाांत पाटील (०८-१०-२०१८) : (१) राज्यातील तलाठी व मींडळ अधधकारी कायाणलये 
स्वतींत्र कायाणलयीन इमारत / इतर शासकीय कायाणलयीन इमारत/ ग्रामपींचायत कायाणलय इमारत 
तसेच  भाड्याच्या खाजगी इमारतीत कायणरत आहेत. मात्र तलाठी ककीं वा मींडळ अधधकारी याींचे 
कायाणलय देवळात कायणरत असल्याचे ननदशणनास आले नाही. 
(२) कोल्हापूर श्जल््यात खाजगी इमारतीत कायणरत असर्ाऱ्या तसेच शासकीय इमारत जुनी 
झाल्याने ७६ मींडळ अधधकारी व ४१४ तलाठी कायाणलय इमारत बाींधण्याची आवश्यकता आहे. 
याबाबत अींदाजपत्रके तयार करण्याची कायणवाही प्रगतीपथावर आहे. 
(३) व (४) राज्यातील तलाठी व मींडळ अधधकारी कायाणलये एवीं ननवासस्थाने बाींधण्यासाठी 
महसूल ववभागाकडून अींदाजपत्रकास प्रशासकीय मान्यता देण्याची व या कामाींना ननधी मींजूर 
करण्याची योजना शासन स्तरावर राबववण्यात येते. राधानगरी तालुक्यातील ०९ गावाींमध्ये 
तलाठी कायाणलये एवीं ननवासस्थान े बाींधकामास दद. २२/०२/२०१८ च्या शासन ननर्णयान्वये 
प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली आहे. सन २०१८-१९ या आधथणक विाणच्या अथणसींकल्पात 
यासाठी आवश्यक ती तरतूद करण्यात आलेली आहे. तसेच हातकर्ींगले तालुक्यातील कबनूर 
येथील तलाठी कायाणलय इमारत बाींधकामास श्जल्हा ननयोजन सशमतीकडून सन २०१७-१८ मध्ये 
ननधी प्राप्त झाला आहे. 

कोल्हापूर श्जल््यातील सवण तहशसलदाराींकडून यासींदभाणत प्रस्ताव प्राप्त करुन घेऊन 
ते शासनास सादर करण्याची कायणवाही श्जल्हाधधकारी स्तरावर प्रगतीपथावर आहे. 
  

___________ 
  

मौज ेशशरसांगी (ता.आजरा, जज.िोल्हापूर) येथील पाणांद रतःत्यावरील अततक्रमण ेतनष्ट्िाशसत 
िरण्याबाबत 

  

(३)  ८७२३६ (१२-०८-२०१७).   श्रीमती सांध् यादेवी देसा -िुपेिर (चांदगड) :   सन्माननीय 
महसूल मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) मौजे शशरसींगी (ता.आजरा, श्ज.कोल्हापूर) येथील रस्ता अनतक्रमर् मुक्त करण्याचा ननर्णय 
शासनाने माहे माचण,२०१७ मध्ये वा त्यादरम्यान घेतला आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर रस्त्यावरील अनतक्रमर्े ननषकावित करण्याबाबत शासनाने कोर्ती 
कायणवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची काररे् काय आहेत ? 
  
श्री. चांद्रिाांत पाटील (१-१०-२०१८) : (१) व (२) महसुल प्रशासन अधधक लोकाशभमुख, कायणक्षम, 
गनतमान व पारदशणक करण्यासाठी पाररत करण्यात आलेल्या ववववध शासन ननर्णयाींनुसार 
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राज्यात दरविी माहे १ ऑगस्् ते पुढील विाणच्या ३१ जुल ैया कालावधीदरम्यान राबववण्यात 
येर्ाऱ्या महाराजस्व अशभयानाींतगणत ववशेि मोदहमेत गाव नकाशाप्रमार् े अनतक्रशमत व बींद 
झालेले पार्ींद रस्त ेलोकसहभागाद्वारे मोकळे करण्याबाबतच्या धोरर्ाच्या अनुिींगाने कोल्हापूर 
श्जल्हयातील सवण तालुक्यातील पार्ींद रस्ते अनतक्रमर्मुक्त करण्याची प्रकक्रया सुरू आहे. 

सदर मोदहमेंतगणत  मौजे शशरसींगी, ता. आजरा, श्ज. कोल्हापूर येथील “शशरसींगी त े
केरकबोळ” हा पार्ींद रस्ता अनतक्रमर्मुक्त करण्याबाबत कायणवाही सुरु आहे. त्या अनुिींगान े
तहशसलदार, आजरा याींनी दद.२४/०३/२०१७ रोजी “शसरसींगी त ेकेरकबोळ “ या पार्ींद रस्त्याची 
स्थळपाहर्ी करून सदरच ेपार्ींद रस्त्याींवरील अनतक्रमर्धारकाींच ेजाब जबाब नोंदववले आहेत 
व शेतातील उभी वपके काढून झाल्यानींतर रस्ता मोकळा करुन देण्याचे शेतकऱ्याींनी मान्य केले 
असल्यान े तत्काळ कायणवाही करण्यात आली नव्हती, परींतु अनतक्रमर् धारकाींनी मान्य 
केल्यानुसार अनतक्रमरे् काढून ्ाकली नसल्यान ेतहशसलदार, आजरा याींचेकडून दद.०५/१२/२०१७ 
रोजी अींनतम नोद्स सींबींधधत ४१ इसमाींना लागू केली असून त्याप्रमारे् सदरचे अनतक्रमर् 
ननषकासनाबाबतची कायणवाही सुरू आहे.   
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

मौजा पार्ाण (ता.हवेली, जज.पुणे) येथील जागा औद्योधगि प्रशशक्षण सांतःथेस देण्याबाबत 
  

(४)  ८८५६४ (१२-०८-२०१७).   श्री.ववजय िाळे (शशवाजीनगर) :   सन्माननीय महसलू मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मौजा पािार् (ता.हवेली, श्ज.पुरे्) येथील सेक््र क्रमाींक १२१(२)(क) येथील ०.९१ आर 
इतकी जागा औद्योधगक प्रशशक्षर् सींस्था औींध पुरे् ७ या सींस्थेच्या ववकासासाठी आरक्षक्षत 
करण्यात आली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर आरक्षक्षत जागेवर मलुभूत प्रशशक्षर् तथा अनुवाींशशक सूचना कें दाच्या  
स्वतींत्र कामकाजासाठी नववन इमारत व व्यवसाय प्रात्यक्षक्षकाींचे कायणशाळेची इमारत बाींधर् ेव 
ववद्यार्थयाांच्या ननवासासाठी २०० ववद्याथी क्षमतेच े स्वतींत्र वस्तीगहृ तसचे ववभागीय 
प्रशासकीय इमारत बाींधण्याचे व्यवसाय शशक्षर् व प्रशशक्षर् सींचालनालयाने प्रस्ताववत केले 
असून सदर जागा ताब्यात घेण्यासाठी सन १९९७ पासून व्यवसाय प्रशशक्षर् सींचालनालय 
माफण त पाठपुरावा सुरु आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सदर जागा आय.्ी.आय. औींध व्यवसाय प्रशशक्षर् सींचालनालय पुरे् याींच्या 
ताब्यात देण्याबाबत शशवाजीनगर पुरे् वव.स.स. ्याींनी १८ एवप्रल, २०१५ रोजी ववभागीय 
आयुक्त व श्जल्हाधधकारी पुरे् याींस २३ एवप्रल, २०१५ रोजी लेखी पत्राद्वारे ववनींती केली आहे,  
हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, सदर जागा व्यवसाय प्रशशक्षर् सींचालनालय परेु् या सींस्थेस देण्याबाबत 
शासनाने कोर्ती कायणवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची काररे् काय आहेत ? 
   



वव.स. ५०४ (5) 

श्री. चांद्रिाांत पाटील (०१-१०-२०१८) : (१) पुरे् शहराच्या वाढीव हद्दीच्या मींजूर ववकास 
योजनेनुसार सदर स.नीं. १२१/२ (क) येथील के्षत्र हे प्राथशमक शाळा, माध्यशमक शाळा व 
औद्योधगक प्रशशक्षर् सींस्था कररता आरक्षक्षत होते. तथावप पुरे् शहराच्या सुधाररत मींजूर 
ववकास योजनेनसुार सदर के्षत्र प्राथशमक शाळा, माध्यशमक शाळा व खेळाचे मैदान याींकररता 
आरक्षक्षत आहे.    
(२) व (३) श्जल्हाधधकारी, पुरे् कायाणलयान े अशभलेखाींची तपासर्ी केली असता त्याींमध्ये 
याववियीचा पत्रव्यवहार ददसून येत नाही.  
(४) श्जल्हाधधकारी, पुरे् कायाणलयास फक्त प्राथशमक शाळा व माध्यशमक शाळा याींबाबतचा 
भूसींपादन प्रस्ताव प्राप्त झालेला असून औद्योधगक प्रशशक्षर् सींस्थकेररता भूसींपादनाचा प्रस्ताव 
प्राप्त नसल्याने त्या कायाणलयाने त्याबाबत कायणवाही केलेली नाही. 
(५) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

नाशशि जजल््यातील तलाठी व मांडळ अधधिारी िायाणलयामाफण त देण्यात  
येणारे दाखले बांद िरण्यात आल्याबाबत 

  

(५)  ९५६५७ (२१-१२-२०१७).   श्रीमती ददवपिा चव्हाण (बागलाण), श्री.अजजत पवार 
(बारामती), श्री.शशशिाांत शशांदे (िोरेगाव), श्री.जयांत पाटील (इतःलामपूर), श्री.जजतेंद्र आव्हाड 
(मुांब्रा िळवा), श्री.बाळासाहेब मुरिुटे (नेवासा), श्री.वसांतराव चव्हाण (नायगाांव), श्रीमती अशमता 
चव्हाण (भोिर), श्री.िुणाल पाटील (धुळे ग्रामीण), श्रीमती तनमणला गाववत (इगतपूरी), 
अॅड.यशोमती ठािूर (ततवसा), डॉ.सांतोर् टारफे (िळमनुरी), श्री.ववजय वडटे्टीवार (ब्रम्हपूरी), 
श्री.अशमन पटेल (मुांबादेवी), श्री.अतःलम शखे (मालाड पजश्चम), श्री.नसीम खान (चाांददवली), 
श्री.अमर िाळे (आवी), अॅड.भीमराव धोंड े (आष्ट्टी), श्री.सुरेश गोरे (खेड आळांदी), श्री.हरीभाऊ 
जावळे (रावेर), श्री.प्रिाश सुव े (मागाठाणे), श्री.उल्हास पाटील (शशरोळ), श्री.सुतनल शशांदे 
(वरळी), श्री.बाबुराव पाचणे (शशरुर), डॉ.सुजजत शमणचेिर (हातिणांगले), श्री.प्रशाांत ठािूर 
(पनवेल), श्री.समीर िुणावार (दहांगणघाट), अॅड.आशशर् शेलार (वाांदे्र पजश्चम), श्री.अशमत साटम 
(अांधेरी पजश्चम), श्री.रामचांद्र अवसरे (भांडारा), श्री.रमशे लटिे (अांधेरी पूवण), श्री.डी.पी.सावांत 
(नाांदेड उत्तर), श्री.सांजय पुराम (आमगाव), श्री.वैभव ना ि (िुडाळ), श्री.अब ूआजमी (मानखूदण 
शशवाजीनगर) :   सन्माननीय महसूल मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) महाराषर राज्य तलाठी सींघाने ददनाींक २ ऑक््ोबर, २०१७ पासून वीस प्रकारचे दाखले न 
देण्याचा ननर्णय घेतला असून याबाबतच े लेखी ननवेदन तहशसलदार, तासगाींव याींना तलाठी 
सींघाने ददले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, नाशशक,नाींदेड व गोंददया श्जल््यातील   तलाठी व मींडळ अधधकारी 
कायाणलयामाफण त देण्यात येर्ारे दाखले व भूशमहीन अपींग, ववधवा व पररतक्त्या याींना २१०० रु. 
आत उत्पन्न न देण्याचा ननर्णय माहे ऑक््ोबर, २०१७ पासून घेतल्यान े नागरीकाींची मोठ्या 
प्रमार्ात गैरसोय होत असल्याचे ननदशणनास  आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरर्ी शासनामाफण त चौकशी केली आहे काय, 
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(४) असल्यास, चौकशीनुसार नाशशक,नाींदेड व गोंददया श्जल््यातील तलाठी व मींडळ अधधकारी 
कायाणलयामाफण त उपरोक्त दाखले व उत्पन्न देण्याची कायणवाही पूवणवत सुरु करण्याबाबत 
शासनाने कोर्ती कायणवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची काररे् काय आहेत ? 
  
श्री. चांद्रिाांत पाटील (०५-१०-२०१८) : (१) व (२) याबाबत महाराषर राज्य तलाठी सींघाकडून 
शासनाकड ेननवेदन प्राप्त झाले आहे,  
सदर ननवेदनाच्या अनुिींगाने राज्यात काही भागात तलाठ्याींनी त्याींच्या स्तरावरून देत असलेले 
दाखले देर् ेबींद केले होत.े तथावप, काींही श्जल्हयात अजणदाराींकडून स्वयींघोिर्ापत्र घेऊन दाखले 
देण्यात येत आहेत. सध्या नाींदेड, नाशशक, गोंददया श्जल्हयात दाखले देण्याची कायणवाही 
करण्यात येत आहे. 
(३) व (४) ई- डडस्रीक्् प्रकल्पाींतगणत नागररकाींना देण्यात येर्ारे ववववध दाखले व प्रमार्पत्र े
याींचे प्रमार्ीकरर् कररे् व दाखले देण्याच्या पध्दतीत सुसूत्रता आर्ण्याच्या दृष्ीने ददनाींक २१ 
फेब्रुवारी, २०११ व दद. ३१ माचण, २०१२ च्या शासन ननर्णयान्वये आदेश ननगणशमत करण्यात 
आले आहेत. तलाठी याींनी द्यावयाचे उत्पन्नाचे प्रमार्पत्र देण्याच्या पध्दतीत अधधक ससुूत्रता 
आर्ण्यासाठी शासन पररपत्रक दद. १८ ऑक््ोंबर २०१७ अन्वये सूचना देण्यात आल्या आहेत. 

तसेच उपरोक्त ददनाींक २१ फेब्रुवारी, २०११ व दद. ३१ माचण, २०१२ च्या 
शासनननर्णयामध्ये काींही शब्द प्रयोगाींमुळे प्रशासकीय स्तरावर कोर्त्याही स्वरुपाची सींददग्धता 
राहू नये या दृष्ीने दद. ३ नोव्हेंबर २०१७ च्या शासन शुध्दीपत्रकान्वये सधुाररत आदेश 
ननगणशमत करण्यात आले आहेत, ज्याच्या आधारे राज्यात सवण दठकार्ी अजणदाराींच्या स्वींय 
घोिर्ापत्राच्या आधारे तलाठी व मींडळ अधधकारी याींच्याकडून अहवाल देण्यात येत आहेत. 
(५) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  
सेनगाव (जज.दहांगोली) तालुक्यातील दयु्यम तनबांधि िायाणलयाच्या इमारतीची झालेली दरुवतःथा 
  

(६)  ९६८५६ (१०-०१-२०१८).   श्री.तानाजी मुटिुले (दहांगोली) :   सन्माननीय महसूल मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) सेनगाव (श्ज.दहींगोली) तालकु्यातील दयु्यम ननबींधक कायाणलयाची सावणजननक बाींधकाम 
ववभाग व वररषठ दयु्यम ननबींधक कायाणलयाने दलुणक्ष केल्यामुळे दरुवस्था झाली असल्याच ेमाहे 
जुलै २०१७ वा त्या दरम्यान ननदशणनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, या कायाणलयाच्या इमारतीतील छताची वपयुसी अत्यींत ननकृष् दजाणची 
असल्यान ेखाली कोसळून पडली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) तसेच या कायाणलयात काही दठकार्ी लोंबकळत्या वपयुसीमळेु जार्-ेयेर्े कररे् गैरसोईच े
होत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, उपरोक्त प्रकरर्ी शासनाने कोर्ती कायणवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची काररे् काय आहेत ? 
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श्री. चांद्रिाांत पाटील (०४-१०-२०१८) : (१) दयु्यम ननबींधक कायाणलय, सेनगाींव या कायाणलयाची 
प्रशासकीय इमारत सुश्स्थतीत आहे. सदर कायाणलयाच े छत हे आर.सी.सी. स्लॅबचे आहे. 
तथावप, सदर कायाणलयाच े शसलीींग हे पी.ओ.पी. चे असून शसलीींगला दोन विाणपूवी तड े गेले 
होते. यास्तव सदरचे पी.ओ.पी. काढून ्ाकण्यात आले आहे. शसलीींगचे पी.ओ.पी. काढून 
्ाकल्यामळेु इमारतीस कोर्त्याही प्रकारचा धोका नसून इमारत ताींबत्रक दृष्या सुश्स्थतीत 
असल्याचे सावणजननक बाींधकाम ववभाग, दहींगोली याींनी त्याींच्या दद.२१.०६.२०१८ च्या पत्रान्वये 
कळववले आहे. 
(२) व (३) हे खरे आहे. 
(४) सदरची बाब दयु्यम ननबींधक कायाणलय, सेनगाींव याींच्या दद.१७.०५.२०१८ च्या पत्रान्वये 
सावणजननक बाींधकाम ववभाग, दहींगोली याींच्या ननदशणनास आरू्न ददलेली आहे. 
(५) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

तुमसर (ता.तुमसर, जज.भांडारा) शहरातील मुख्य रतःत् यावर असलेल्या 
खड्ड्याांमुळे अपघातात वाढ झाल्याबाबत 

  

(७)  १०११८६ (०१-०१-२०१८).   श्री.चरण वाघमारे (तुमसर) :   सन्माननीय सावणजतनि 
बाांधिाम (सावणजतनि उपक्रम वगळून) मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) तुमसर (ता.तुमसर, श्ज.भींडारा) शहरातील मुख्य रस्त् यावर असलेल्या खड्ड्याींमुळे 
अपघातात वाढ झाली असल्याने, खड्ड े दरुुस्त करण्याबाबतच े ननवेदन स्थाननक 
लोकप्रतीननधधींनी मा.सावणजननक बाींधकाम मींत्री याींना ददनाींक ८ नोव्हेंबर, २०१७ रोजी वा त्या 
सुमारास ददले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, शासनाने याबाबत कोर्ती कायणवाही केली व करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाचे कारर् काय आहेत ?    
  
श्री. चांद्रिाांत पाटील (२६-०९-२०१८) : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) सदर रस्त्याची खड्ड ेभरण्याची काम ेपूर्ण करण्यात आली आहेत. 
(३)  काम ेपूर्ण झाली असल्यामुळे प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

िोल्हापूर येथील श्री. शांिराचायण िरवीर पीठ या सांतःथानाच्या हजारो एिर जशमनी 
तनयमबा्यरीत्या हतःताांतररत िेल्याबाबत 

  

(८)  १०१८८२ (२१-१२-२०१७).   श्री.नसीम खान (चाांददवली), श्री.राधािृष्ट् ण ववख-ेपाटील 
(शशडी), श्री.ववजय वडटे्टीवार (ब्रम्हपूरी), प्रा.वर्ाण गायिवाड (धारावी), श्री.अब् दलु सत्तार 
(शसल्लोड), श्री.अतःलम शेख (मालाड पजश्चम), श्री.अशमन पटेल (मुांबादेवी) :   सन्माननीय 
महसूल मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  



वव.स. ५०४ (8) 

(१) कोल्हापूर येथील श्री.शींकराचायण करवीर पीठ या सींस्थानाच्या हजारो एकर जशमनी 
ननयमबा्यरीत्या हस्ताींतररत केल्या प्रकरर्ी श्जल्हाधधकारी, कोल्हापूर याींनी सन २००९-१० 
दरम्यान चौकशीचे आदेश ददले होते, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त आदेशाच्या अनुिींगाने अद्याप कोर्तीही कायणवाही करण्यात आली नाही, 
हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, याबाबत चौकशी करून  सींस्थानास जशमनी परत देण्याबाबत तसचे 
बेकायदेशीरपरे् जमीन हस्ताींतरर् करर्ाऱ्याींववरुध्द कारवाई करण्याबाबत शासनाने कोर्ती 
कायणवाही केली वा करण्यात येत आहे,  
(४) नसल्यास, ववलींबाची काररे् काय आहेत ? 
 
श्री. चांद्रिाांत पाटील (१५-१०-२०१८) : (१) शासन पररपत्रक महसूल व वन ववभाग ददनाींक ३० 
जुल,ै २०१० मधील ननदेशाप्रमार् े देवस्थानच्या /मठ/ सेवा इनाम जशमनीींच्या तपासर्ी करुन 
सदर तपासर्ीत बकेायदेशशरररत्या व पुवणपरवानगीशशवाय हस्ताींतरीत झालेल्या जशमनी, ववदहत 
कायणपद्धतीचा अवलींब करुन देवस्थानच्या ताब्यात पुवणवत देण्याबाबत आवश्यक ती कायणवाही 
करण्याबाबत शासनाकडून आदेश देण्यात आले आहेत. त्यानुिींगाने श्जल्हाधधकारी, कोल्हापूर 
याींचेकडून ददनाींक १६.०८.२०१० च्या पत्रान्वये श्जल््यातील सवण उपववभागीय अधधकारी याींना 
कायणवाहीचे ननदेश देण्यात आले होते. 
(२), (३) व (४) श्री. स्वामी जगद्गुरु शींकराचायण करवीर पीठाच्या जमीनीच्या हस्ताींतरर्ाबाबत 
राधानगरी तालुक्यातील कानोली तफे असींडोली येथील जमीन हस्ताींतरर्ाची २५ प्रकररे् 
फेरतपासर्ीमध्ये घेऊन सींबधीत फेरफार रद्द करण्यात आले आहेत. तथावप सदर प्रकरर्ी 
श्जल्हाधधकारी कोल्हापूर याींनी ददलेला ननर्णय तत्काशलन मा. राज्यमींत्री याींनी कायम केला 
असून त्याववरूद्ध मा. उच्च न्यायालयात दाखल झालेल्या रर् वप्ीशनमध्ये अींनतम 
ननर्णयापयांत मनाई हुकूम ददलेला असल्यान े फेरफार क्रमाींक २२२ रद्द करण्याबाबत कायणवाही 
करण्यात आलेली नाही. 
      हातकर्ींगले तालुक्यातील ३ गावाींमधील श्री. स्वामी जगद्गुरु शींकराचायण करवीर 
पीठाच्या जशमनीवरील कुळहक्क कमी करुन पुवणवत करवीर पीठाच्या नावे करण्यात आल्या 
आहेत. गडदहींग्लज तालुक्यातील मौज े दह्र्ी व मौज े हेळेवाडी येथील एकूर् १४६ शतणभींग 
प्रकरर्ी श्री. स्वामी जगद्गुरु शींकराचायण करवीर पीठाकडून दाखल करण्यात आलेली प्रकररे् 
अींनतम सुनावर्ी घेऊन ननकाली काढलेली आहेत. तसेच ९ प्रकररे् ताींबत्रकदृष्या चालववता येत 
नसल्यान ेव १६ प्रकररे् कायदेशीर तरतूदीशशवाय दाखल केली असल्यान े ननकाली काढण्यात 
आली आहेत. १० प्रकररे् करवीर पीठाशी सींबींधधत नाहीत. उप ववभागीय अधधकारी, गडदहींग्लज 
याींचे आदेश श्री. स्वामी जगद्गुरु शींकराचायण करवीर पीठाने अपर  श्जल्हाधधकारी, श्ज, 
कोल्हापूर याींचेकड ेआव्हाननत केले आहेत. सदर प्रकररे् सुनावर्ीसाठी प्रलींबबत आहेत. 
  

___________ 
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औरांगाबाद जजल््यातील १० हजार ४१८ हेक्टर शासिीय जमीनीवर अततक्रमण िेल्याबाबत 
  

(९)  १०२७८८ (२१-१२-२०१७).   श्री.अतलु सावे (औरांगाबाद पूवण) :   सन्माननीय महसूल मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) औरींगाबाद श्जल््यातील १० हजार ४१८ हेक््र शासकीय जमीनीवर साड े तेरा हजार 
नागररकाींनी अनतक्रमर् केले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, याबाबत चौकशी करून उक्त जागेवरील अनतक्रमर् ननषकाशसत करण्याबाबत व 
अनतक्रमर् करर्ाऱ् यावर तसचे या अनतक्रमर्ावर कारवाई न करर्ाऱ् या अधधकाऱ् यावर कारवाई 
करण्याबाबत शासनान ेकोर्ती कायणवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास,  ववलींबाची काररे् काय आहेत ? 
 

श्री. चांद्रिाांत पाटील (२०-१०-२०१८) : (१) व (२) औरींगाबाद श्जल््यातील  एकूर् १०४१८ हेक््र 
८२ आर जशमनीवर एकूर् १३५१० अनतक्रमर् धारकाींनी अनतक्रमर् केलेले आहे. त्यापकैी 
९१९.०४ हे. आर एवढ्या जशमनीवर ७७४ व्यक्तीींनी केलेले अनतक्रमर् ननषकाशसत करण्यात 
आलेले आहे. शासनाच्या प्रचशलत ननयम/धोरर्ानसुार अनतक्रमर्धारकाींचे अनतक्रमर् 
 ननषकाशसत कररे् ककीं वा यथाश्स्थती ननयशमत करण्याच ेयोश्जले  आहे.   

शासन ननर्णय ददनाींक १२.०७.२०११ नुसार गायरान जशमनीवर कोर्तेही बेकायदेशशर 
अनतक्रमर् ननदशणनास आल्यास, सदर अनतक्रमर् ननषकाशसत करण्याबाबत श्जल्हाधधकारी, 
औरींगाबाद याींनी सवण उप ववभागीय अधधकारी, तहशसलदार व स्थाननक स्वराज्य सींस्था याींना 
ननदेशशत केलेले आहे. 
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
 

मौज ेसावरोली (ता.तलासरी, जज.ठाणे) येथील सवे नां १३५ मधील ४० एिर जागेबाबत 
  

(१०)  १०३६२४ (२२-१२-२०१७).   श्री.अशमत घोडा (पालघर) :   सन्माननीय महसूल मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मौजे सावरोली (ता.तलासरी, श्ज.ठार्)े येथील सव े नीं १३५ मधील ४० एकर जागेवर 
आय्ीडी शसमे्ेशन इींडडया कीं पनीने अकृिक परवानगी न घेता काम सुरु केल्याच े माहे 
नोव्हेंबर, २०१७ मध्ये ननदशणनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त जागेत माहया दादोडा या आददवासी व्यक्तीच्या ताब्यातील जागा व घर 
गेल्याने त्याींनी  तहशसलदार, तलासरी याींच्याकड े ददनाींक १० माचण, २०१६ रोजी तक्रार करून 
उक्त वादग्रस्त जागेला अकृिक परवाना न देण्याबाबत लेखी ननवेदन ददले आहे, हे ही खरे 
आहे काय, 
(३) असल्यास, याबाबत शासनान ेचौकशी केली आहे काय, 
(४) असल्यास, चौकशीच े ननषकिण काय आहे व त्यानुसार आय्ीडी शसमे्ेशन इींडडया 
कीं पनीववरुद्ध तसचे इतर दोिीववरुद्ध शासनान ेकोर्ती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची काररे् काय आहेत ? 
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श्री. चांद्रिाांत पाटील (२०-१०-२०१८) : (१), (२), (३), (४) व (५) मौज ेसावरोली, ता.तलासरी 
श्ज.पालघर येथील स.नीं. १३५/१/२/अ के्षत्र ४-१०.० हे.आर व स.नीं.१३५-१/२/ब, के्षत्र ४-००.० 
हे.आर  ही शमळकत अधधकार अशभलेखात आय्ीडी शसमें्ेशन इींडडया याींचे नावे दाखल आहे. 
उक्त जशमनीत सदर कीं पनीन े अकृविक परवानगी न घेता कीं पनीच े सादहत्य व यींत्रसामुग्री 
ठेवलेली आहे. सदर कीं पनीस अकृविक वापरास परवानगी देण्यात येऊ नये अशा आशयाच े
ददनाींक १०.०३.२०१६ च ेननवेदन श्री.मा्या मरल्या दादोडा व श्री.ककशोर ररश्या सुतार याींचेकडून 
प्राप्त झाले आहे. त्यानुिींगाने चौकशी करुन ननयमानुसार आवश्यक कायणवाही करण्याबाबत 
श्जल्हाधधकारी, पालघर याींनी तहशसलदार, तलासरी याींना कळववले आहे.    

___________ 
  

महसूल ववभागातील अधधिारी इमारतीच्या पायाच्या िामासाठी िेलेल्या खोदिामातनू 
तनघणाऱया गौणखतनजावर दांड आिारात असल्याबाबत 

  

(११)  १०४७४१ (२२-१२-२०१७).   श्री.शाांताराम मोरे (शभवांडी ग्रामीण) :   सन्माननीय महसूल 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) प्रमो्सण व बबल्डसण असोशसएशन ऑफ पुरे् ववरुध्द महाराषर राज्य या सवोच्च 
न्यायालयातील ददवार्ी अवपल क्र. १०७१७ व १०७१८/२०१४  मध्ये ददनाींक ३ डडसेंबर, २०१४ 
रोजी आदेश पाररत होऊन इमारतीच े बाींधकाम करताींना पायाच्या कामासाठी केलेल्या 
खोदकामातनू ननघनाऱ्या गौर्खननजाचा पायाच ेबाींधकाम पूर्ण झाल्यानींतर पुनवाणपर करण्यात 
आला असेल तर त्यास स्वाशमत्वधन लागर्ार नाही असे नमूद केले आहे,  हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, यास म.ज.म.अधधननयम चे कलम ४८/(७) च्या तरतूदी लागू होर्ार नाहीत,  हे 
ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, अस े असले तरी तलाठी ककीं वा तत्सम महसलू ववभागातील अधधकारी 
याींचेमाफण त  या  गौर्खननजाींच े मोजमाप व  पींचनामा करुन अनधधकृत गौर्खननज उत्खनन 
केल्याबाबतच्या नो्ीसा सींबधधत ववकासक ककीं वा जशमनमालक याींना बजावण्यात येऊन 
मालमत्ता जप्ती कररे् इत्यादी प्रकारची कारवाई करून  नाहक त्रास ददला जातो, हे ही खरे 
आहे काय, 
(४) असल्यास,  याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय तसेच  ददनाींक ३ डडसेंबर, २०१४ 
रोजीपासून  अद्यापपयांत अशा ककती  प्रकरर्ामध्ये   कारवाई करण्यात आली आहे, 
(५) असल्यास, चौकशीच्या अनुिींगाने अशी प्रकररे् घडू नये म्हरू्न उपाययोजना करण्याबाबत 
तसेचया प्रकरर्ी ननयम डावलून कारवाई करर्ाऱ्या सींबींधधत अधधकाऱ्याींवर कारवाई 
करण्याबाबत शासनान ेकोर्ती कायणवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(६) नसल्यास, ववलींबाची काररे् काय आहेत ? 
  
श्री. चांद्रिाांत पाटील (२९-०९-२०१८) : (१) व (२) होय, ददवार्ी अपील क्र.१०७१७ व 
१०७१८/२०१४ मध्ये मा.सवोच्च न्यायालयाने दद.३ डडसेंबर,२०१४ रोजी ददलेल्या आदेशास 
अनुलकू्षन दद.११/५/२०१५ रोजीच्या शासन अधधसूचनेन्वये ज्यावेळी जशमनीच्या एखाद्या 
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भूखींडाचा ववकास करताना मातीच े उत्खनन करुन ती माती त्याच भूखींडाच्या 
सपा्ीकरर्ाकररता वापरली जाईल ककीं वा ती अशा भखूींडाच्या ववकासाींच्या प्रकक्रयेतील 
कोर्त्याही कामासाठी वापरली जाईल, त्यावेळी अशा मातीवर स्वाशमत्वधन आकारले जार्ार 
नाही, अशी तरतूद करण्यात आली आहे. 
(३) अशी बाब ननदशणनास आली नाही. 
(४), (५) व (६) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

िोल्हापूर जजल्हयातील महत्त्वाची प्रशासिीय िायाणलये एिाच दठिाणी बाांधण्याबाबत 
  

(१२)  १०७०३५ (२७-०३-२०१८).   श्री.अमल महाडीि (िोल्हापूर दक्षक्षण), श्री.सत्यजीत पाटील-
सरुडिर (शाहूवाडी) :   सन्माननीय सावणजतनि बाांधिाम (सावणजतनि उपक्रम वगळून) मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) कोल्हापूर श्जल्हयातील अनेक महत्वाची प्रशासकीय कायाणलये भाडतेत्वावर असुन  सदरहू 
सवण कायाणलये वेगवेगळया दठकार्ी असल्याने शासकीय काम े करताना नागरीकाींना अडचर्ी 
ननमाणर् होत असल्याच े माहे जानेवारी, २०१८ च्या पदहल्या आठवडयात वा त्या दरम्यान 
ननदशणनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, याबाबत शासनान ेचौकशी केली आहे काय, 
(३) असल्यास, चौकशीनुसार कोल्हापूर श्जल््यातील भाडकेरारावर असलेली सवण 
कायाणलये शासकीय जागेवर एकाच दठकार्ी  बाींधण्याबाबत शासनान े कोर्ती कायणवाही केली 
वा करण्यात  येत आहे,  
(४) नसल्यास, ववलींबाची  काररे् काय आहेत ? 
  
श्री. चांद्रिाांत पाटील (२८-०९-२०१८) : (१) अींशत: खरे आहे.  
(२) होय. 
(३) कोल्हापूर श्जल्हयातील एकूर् १२ तालुक्याींपैकी  कागल, शशरोळ, चींदगड,आजरा व 
गगनबावडा या पाच तालुक्याींमध्ये प्रशासकीय इमारतीच ेबाींधकाम पूर्ण करण्यात आले आहे. 
 हातकर्ींगले येथील इमारतीचे बाींधकाम प्रगतीपथावर आहे.  पन्हाळा व शाहुवाडी  येथे जागा 
उपलब्ध नाही.  राधानगरी , भुदरगड, गडदहींग्लज, करवीर या दठकार्ी शासकीय कायाणलय 
एकाच दठकार्ी बाींधण्याबाबत आराखडा व नकाश ेउपलब्ध करुन घेण्याचे काम प्रगतीत आहे.  
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही 

___________ 
  

मौज ेमाांडव ेतफे बामणगाव (ता.अशलबाग, जज.रायगड) येथील  
अनधधिृत बाांधिामावर िारवा  िरण्याबाबत 

  

(१३)  १०८०२२ (२७-०३-२०१८).   श्री.मधुिरराव चव्हाण (तळुजापूर) :    सन्माननीय महसूल 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) मौज ेमाींडवे तफे बामर्गाव (ता.अशलबाग, श्ज.रायगड) येथील सव्हे नीं. ५१/९ या जागेवर 
श्जल्हाधधकारी, रायगड याींनी बबनशेतीसह बाींधकाम परवानगी ददली असल्याच ेमाहे जानेवारी, 
२०१८ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशणनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उपरोक्त जागेवर बाींधकाम करताना सावणजननक बाींधकाम ववभागाच्या 
ननयमानुसार रस्त्याच्या मध्यापासनू ४७ मी्रच्या आत बाींधकाम करण्यात येऊ नये अशी अ् 
असताींना सींबींधधतानी ननयमाींचा भींग करुन अनधधकृत बाींधकाम केल्याच ेननदशणनास आले आहे, 
हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, येथील नागररकाींनी या ननयमबा्य बाींधकामाबाबत श्जल्हाधधकारी, रायगड 
याींच्याकड े तक्रार दाखल केली असून उक्त तक्रारीच्या अनुिींगाने अद्यापपयांत कोर्तीही 
कायणवाही करण्यात आली नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, या प्रकरर्ी चौकशी करून सदरच्या अनधधकृत बाींधकामावर व अनधधकृत 
बाींधकाम करर्ाऱ्याींवर कारवाई करून या प्रकरर्ी कोर्तीही कायणवाही न करर्ाऱ्या सींबींधधत 
अधधकाऱ्याींवर कारवाई करण्याबाबत शासनान ेकोर्ती कायणवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची काररे् काय आहेत ? 
  
श्री. चांद्रिाांत पाटील (२०-१०-२०१८) : (१) मौजे माींडवे तफे बामर्गाींव येथील ग् नीं.५० व ग् 
नीं ५१/९ या शमळकतीस श्जल्हाधधकारी, रायगड याींच े ददनाींक १६.११.२०१५ च्या आदेशान्वये 
अ्ी व शतीस अधीन राहून ननवासी व वाणर्ज्य या कारर्ासाठी बबनशेती व बाींधकाम 
परवानगी देण्यात आली होती. 
(२) श्री.ननलेश जयदहींद मोरे याींनी अशलबाग-मुरुड रस्त्याच्या मध्यापासून १४ त े १५ मी्र 
अींतरावर बाींधकाम केले आहे.  
(३) (४) व (५) तहशसलदार, अशलबाग याींचकेड े प्राप्त तक्रारीच्या अनुिींगान े मींडळ 
अधधकारी,चौल याींच े माफण त चौकशी केली असता श्री.ननलेश जयदहींद मोरे याींनी अनधधकृत 
बाींधकाम केल्याच ेआढळल्याने तहशसलदार, अशलबाग याींनी ददनाींक २५.०८.२०१४ रोजी श्री.मोरे 
याींना महाराषर जमीन महसूल अधधननयम, १९६६ च्या कलम ४५ अन्वये नो्ीस बजावली 
होती. सदर नो्ीसीस खुलासा सादर न  केल्यान े ददनाींक ०५.०९.२०१४ रेाजी सदर अनधधकृत 
बाींधकामाबाबत रु.७३,८००/- इतकी रक्कम शासनजमा कररे्बाबत नो्ीस बजावण्यात आली 
त्यानुसार श्री.मोरे याींचकेडून सदरची रक्कम ददनाींक ०५.०९.२०१४ रोजी शासनजमा करण्यात 
आली होती. तद्नींतर तहशसलदार, अशलबाग याींचेकड ेउक्त बाींधकामाबाबत ददनाींक ३०.०६.२०१६ 
रोजी प्राप्त तक्रारीच्या अनुिींगान ेमींडळ अधधकारी, चौल याींनी चौकशी केली असता श्री.मोरे 
याींनी अशलबाग-मुरुड  रस्त्याच्या मध्यापासून १४ त े १५ मी्र अींतरावर बाींधकाम केल्याच े
तसेच मुींबई महामागण अधधननयम १९५५ व सावणजननक बाींधकाम ववभाग शासन ननर्णय ददनाींक 
०९.०३.२००१ मधील तरतुदीनुसार ननयमाींचा भींग केल्याच े स्पष् झाले. तहशसल कायाणलय 
अशलबाग याींच े ददनाींक २९.०६.२०१७ व ददनाींक २५.१०.२०१७ तसेच श्जल्हाधधकारी, रायगड 
याींच्या ददनाींक ०९.०१.२०१८ च्या पत्रान्वये कायणकारी अशभयींता, सावणजननक बाींधकाम ववभाग 
याींना ददनाींक १६.११.२०१५ च्या बबनशेती आदेशामधील शतण क्र.२१ नुसार कायणवाही 
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करण्याबाबत कळववले आहे. तसचे  श्जल्हाधधकारी, रायगड याींच े ददनाींक ०९.०१.२०१८ च्या 
रश्जस््डण पोस््ान ेश्री.ननलेश जयदहींद मोरे याींना सदरचे बबनशेती व बाींधकाम परवानगी आदेश 
रद्द का करर्ेंत येऊ नये याबाबतची नो्ीस पाठववण्यात आली  तथावप उपलब्ध दोन्ही 
 पत्त्यावर ते राहत नसल्याने नो्ीस कायाणलयाकड ेपरत करण्यात आली असल्याने महाराषर 
जमीन महसूल अधधननयम १९६६ मधील कलम २३० मधील तरतूदीनुसार कायणवाही करण्याच े
सींकश्ल्पत आहे.   

___________ 
  

सराठी, बोदवड, वपांपळदरी (ता.शसल्लोड, जज.औरांगाबाद) येथील शशव  
रतःत्यावरील अततक्रमण हटववण् याबाबत 

  

(१४)  ११०७८७ (२७-०३-२०१८).   श्री.अब् दलु सत्तार (शसल्लोड) :   सन्माननीय महसूल मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) सराठी, बोदवड, वपींपळदरी (ता.शसल्लोड, श्ज.औरींगाबाद) येथील शशव रस्त्यावर मोठया 
प्रमार्ात अनतक्रमर् झाल्यामुळे तेथील शेतक-याींना आपल्या शेतातील शेतमाल वाहतूकीसाठी 
उपलब्ध नसल्याच ेमाहे जानेवारी, २०१८ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशणनास आले आहे, हे खरे 
आहे काय, 
(२) असल्यास, यामळेु येथील  शेतकरी अडचर्ीत आला असून त्याींच्यामध्ये  धचींतेचे 
वातावरर् पसरले  आहे, हे ही खरे हे काय, 
(३) असल्यास, याबाबत शासनान ेचौकशी केली आहे काय, 
(४) असल्यास, चौकशीनुसार सराठी, बोदवड, वपींपळदरी येथील शशव रस्त्यावरील अनतक्रमर् 
ह्वून शेतकऱ्याींना रस्ता वाहतुकीसाठी उपलब्ध करून देण्याबाबत शासनाने कोर्ती कायणवाही 
केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची काररे् काय आहेत ? 
  
श्री. चांद्रिाांत पाटील (१८-०७-२०१८) : (१), (२), (३) व (४) मौज ेबोदवड, सरा्ी व वपींपळदरी, 
ता. शसल्लोड, श्ज. औरींगाबाद येथील शशवरस्ता अींशत: अनतक्रशमत असून सींबींधधत शतेकऱ्याींना 
शेतमाल न-े आर् करण्यासाठी  पयाणयी रस्ता तात्पुरत्या स्वरूपात उपलब्ध आहे. 

सरा्ी, बोदवड, वपींपळदरी या  गावाींच्या शशवरस्त्याची अशभलेखात  नोंद नसल्याने 
दोन्ही शशवामधील मध्यभागी हद्दी व खुर्ा पींचासमक्ष ननश्श्चत केल्या असून सदर रस्ता 
मोकळा करून देण्याकामी सींबींधधत ग्ाींच्या मालकाींनी सींमती ददली आहे.  

ववियाींककत रस्ता सींयुक्त पथकाद्वारे अनतक्रमर्मुक्त करण्यात आला असून ज्या 
दठकार्ी शशवरस्ता उपलब्ध नाही, तेथे महाराषर जमीन महसलू अधधननयम सींदहता १९६६ च े
कलम १४३ खाली तहशसलदार याींचे स्तरावर सुनावर्ी घेऊन गुर्वत्तेवर ननर्णय घेण्यात येर्ार 
आहे.  
(५) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
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रेणापूर (जज.लातूर) येथ ेअधधिारी व िमणचाऱयाांसाठी तनवासतःथाने बाांधण्याबाबत 
  

(१५)  ११११८९ (२७-०३-२०१८).   श्री.त्र्यांबिराव शभस े(लातूर ग्रामीण) :   सन्माननीय महसूल 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) रेर्ापूर (श्ज.लातूर) तालुक्यातील शासकीय अधधकारी व कमणचारी, ननवासस्थान ेनसल्यामुळे 
मुख्यालयी राहत नसल्याच ेमाहे नोव्हेंबर, २०१७ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशणनास आले आहे,  
हे खरे आहे काय,  
(२) असल्यास, सदर प्रकरर्ी शासनाने चौकशी केली आहे काय,  
(३) असल्यास,  चौकशीनुसार रेर्ापूर तालुक्यातील अधधकारी व कमणचाऱ्याींसाठी ननवासस्थान े 
बाींधण्याबाबत शासनाने कोर्ती कायणवाही केली  वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची काररे् काय आहेत ?  
  
श्री. चांद्रिाांत पाटील (०८-१०-२०१८) : (१) असे ननदशणनास आले नाही.   
(२) व (३) रेर्ापूर तालुक्यात महसूल कमणचारी  मुख्यालयी राहतात व कायाणलयीन वळेेत हजर 
राहून कामकाज पार पाडतात.  रेर्ापूर तालुक्यात ६ शासकीय ननवासस्थान ेआहेत, त्यापैकी १ 
ननवासस्थान मागर्ी अभावी ररक्त आहे. काही महसूल कमणचारी सोयीनसुार भाड्याने खाजगी 
ननवासस्थान उपलब्ध करुन घेवून राहतात. अधधकारी/ कमणचारी  याींचेकडून शासकीय 
ननवासस्थानाची मागर्ी प्राप्त झाल्यास शासकीय ननवासस्थान बाींधकाम करण्याबाबत उधचत 
ववचार करता येईल.   
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  
सोलापूर शहरातील जुना पुणे नािा त ेपत्रिार भवन दरम्यान िरण्यात येणा-या उड्डाणपुलाची 

तनववदा राष्ट्रीय महामागण प्राधधिरणाने जारी िेल्याबाबत 
  

(१६)  १११९०० (१२-०४-२०१८).   िुमारी प्रणणती शशांदे (सोलापूर शहर मध्य) :   सन्माननीय 
सावणजतनि बाांधिाम (सावणजतनि उपक्रम वगळून) मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील   
काय :- 
  

(१) सोलापूर शहरातील जुना परेु् नाका त े पत्रकार भवन यादरम्यान करण्यात येर्ा-या 
उड्डार्पुलाची ननववदा राषरीय महामागण प्राधधकरर्ाने जारी केली असल्याच े ददनाींक १८ 
जानेवारी, २०१८ रोजी वा त्यासुमारास ननदशणनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, याकररता महानगरपाशलकेकडून अद्याप भूसींपादनाची प्रकक्रया सुरु झाली नाही 
मात्र महामागण प्राधधकरर्ाकडून ननववदा प्रकक्रया सुरु आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, यामुळे महानगरपाशलका व प्राधधकरर् याींमध्ये समन्वय नसल्याचे ददसून येत 
आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, सदरील दोन्ही सींस्थाींनी समन्वय ठेवनू येथ ेहोर्ारी वाहतकू कोंडी लक्षात घेता 
सदरील उड्डार्पलू तातडीन ेउभारण्याबाबत कोर्ती कायणवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची काररे् काय आहेत ? 
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श्री. चांद्रिाांत पाटील (२४-०९-२०१८) : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) सदर प्रकरर्ी  दद. १२ मे २०१८ रोजी मा.ववभागीय आयुक्त कायाणलय, पुरे् येथे सींयुक्त 
आढावा बैठक होऊन श्जल्हाधधकारी व भूसींपादन अधधकारी याींना ववहीत वळेेत भूसींपादनाची 
कायणवाही पूर्ण करुन जमीन ताब्यात देण्याच ेननदेश देण्यात आले आहेत. 

सोलापूर शहरातील जुना पुरे् नाका ते पत्रकार भवन यादरम्यान जुना पुरे् नाका त े
सात रस्ताचौक व बोरामर्ी नाका (रा.म.९) – कुमठा चौक त े रा.म.१३ चौक अश्या दोन 
प्रस्ताववत उड्डार्पूलाींबाबतची ननववदा प्रकक्रया सुरु असून सदर उड्डार्पूल बाींधण्यासाठी 
जशमनीचा ताबा घेण्यात आल्यानींतर सदर प्रकल्पाच ेकाम हाती घेण्यात येईल. तसेच भूसींपादन 
व ननववदा प्रकक्रया एकाच वळेी करण्यात येत असल्याचे प्रकल्प सींचालक,भारतीय राषरीय 
राजमागण प्राधधकरर्,सोलापूर याींनी कळववले आहे. 
(३)  महानगरपशलका व प्राधधकरर् याींच्यामध्ये समन्वय साधून काम सुरु आहे. 
(४) सदर दठकार्ची वाहतूक कोंडी लक्षात घेवून प्रस्ताववत दोन्ही  उड्डार्पलूाींची काम े
भूसींपादन व ननववदा प्रकक्रया एकाच वेळी पार पाडून तातडीने सुरु करण्याच े ननयोजन आहे, 
असे प्रकल्प सींचालक,भारतीय राषरीय राजमागण प्राधधकरर्,सोलापूर याींनी कळववले आहे. 
(५) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

िोल्हापूर जजल्हयातील दयु्यम तनबांधिाची ररक्त पदे भरण्याबाबत 
  

(१७)  ११४०१४ (२७-०३-२०१८).   डॉ.सुजजत शमणचिेर (हातिणांगले) :   सन्माननीय महसूल 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) कोल्हापूर श्जल्हयातील ववववध दठकार्च्या दयु्यम ननबींधक कायाणलयातील  १८ दयु्यम 
ननबींधकाच्या पदाींपैकी  १२ पदे ररक्त असल्याच ेमाहे डडसेंबर, २०१७ मध्ये वा त्यादरम्यान  
ननदशणनास आले,  हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, याबाबत शासनान ेचौकशी केली आहे काय तसचे सदरील पदे ररक्त असण्याची 
काररे् काय आहेत, 
(३) असल्यास, उक्त  पदे तातडीने भरण्याबाबत शासनान ेकोर्ती कायणवाही केली वा करण्यात 
येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची काररे् काय आहेत ? 
  
श्री. चांद्रिाांत पाटील (१७-१०-२०१८) : (१) होय. 
(२)] (३) व (४) दयु्यम ननबींधक शे्रर्ी-१ या सींवगाणतील ररक्त पदे पदोन्नतीन े भरण्याच्या 
दृष्ीने आवश्यक कायणवाही नोंदर्ी महाननरीक्षक व मुद्ाींक ननयींत्रक, पुरे् याींचेमाफण त सुरु असनू 
पदोन्नतीची कायणवाही पूर्ण झाल्यानींतर कोल्हापूर श्जल््यातील ररक्त पदे भरण्यात येतील.  
  

___________ 
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मािुणसार (ता.जज.पालघर) येथे िेलेल्या अततक्रमणाबाबत 
  

(१८)  ११४३५० (२७-०३-२०१८).   श्री.पातःिल धनारे (डहाणू), श्री.महेश चौघलेु (शभवांडी 
पजश्चम) :   सन्माननीय महसूल मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) सफाळे (ता.श्ज.पालघर) येथील माकुर्सार गावातील साड ेसात एकर जशमनीवर बेकायदा 
का्ेरी तारेच े कुीं पर् घालून अनतक्रमर् केल्यान ेसदर अनतक्रमर् ननषकाशसत करण्याबाबतची 
मागर्ी ग्रामस्थानी केल्याच े ददनाींक ३० जानेवारी, २०१८ रोजी वा त्यासुमारास ननदशणनास 
आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास,सदर प्रकरर्ी शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
(३) असल्यास, चौकशीनुसार सदर जमीनीवरील अनतक्रमर् ननषकाशसत करून अनतक्रमर् 
करर्ाऱ्याींवर कारवाई करण्याबाबत शासनान ेकोर्ती कायणवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची काररे् काय आहेत ? 
  
श्री. चांद्रिाांत पाटील (२०-१०-२०१८) : (१), (२), (३) व (४) मौज े माकुर्सार ता.श्ज.पालघर 
येथील स.नीं.१८० या शमळकतीवरील बेकायदेशीर अनतक्रमर्ाबाबत कायणवाही कररे्सींदभाणत 
सरपींच, माकुर्सार तसेच सदस्य श्जल्हा ननयोजन सशमती, पालघर याींनी श्जल्हाधधकारी, 
पालघर याींना ददनाींक ०३.०२.२०१८ अन्वये ननवेदन सादर केले आहे. प्रस्तुत प्रकरर्ी 
श्जल्हाधधकारी, पालघर याींनी ददनाींक २०.०२.२०१८ व ददनाींक २१.०२.२०१८ च्या पत्रान्वये 
तहशसलदार, पालघर याींना चौकशी व ननयमानुसार कायणवाही करुन कायणवाहीचा अहवाल सादर 
करण्याबाबत सचूना ददल्या होत्या. मौजे माकुर्सार, ता.श्ज.पालघर येथील स.नीं.१८० के्षत्र ३-
११.६ हे.आर ही जमीन श्री.गींगाधर गजानन दाींडकेर व श्री.ववश्वनाथ गजानन दाींडकेर याींच ेनाींव े
गा.न.नीं  ७/१२ सदरी दाखल आहे. सदर जशमनीपकैी काही के्षत्रावर वपकपाहर्ी सदरी श्री.सुननल 
गोकर्ण दबुे याींच ेनाींव ेदाखल झाले असून, सदर जशमनीवर श्री.सुननल गोकर्ण दबुे याींनी तारेच े
कुीं पर् केलेले आहे. सदरच े काम तात्काळ स्थधगत करुन अहवाल सादर करण्याबाबतच्या 
सूचना तहशसलदार, पालघर याींनी सींबींधधत मींडळ अधधकारी व तलाठी याींना ददनाींक 
०२.०६.२०१८ च्या पत्रान्वये ददलेल्या आहेत. तसेच उक्त  पीकपाहर्ी आदेश महाराषर जमीन 
महसूल अधधननयम, १९६६ चे कलम २५७ अन्वये उपववभागीय अधधकारी, पालघर याींचे 
न्यायालयात पुनरीक्षर्ासाठी दाखल असून अींनतम ननर्णय प्रलींबबत आहे. 

___________ 
  

चाांदरु रेल्वे (जज.अमरावती) तालुक्यातील सवण यांत्रणाांच ेप्रमखु  
अधधिारी मुख्यालयी राहत नसल्याबाबत 

  

(१९)  ११५०७९ (२७-०३-२०१८).   प्रा.ववरेंद्र जगताप (धामणगाव रेल्वे), अॅड.यशोमती ठािूर 
(ततवसा), श्री.रणजीत िाांबळे (देवळी) :   सन्माननीय महसूल मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
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(१) चाींदरु रेल्व े (श्ज.अमरावती) तालुक्यातील सवण यींत्रर्ाींचे प्रमखु अधधकारी मुख्यालयी रहात 
नसल्याच ेनुकतेच उघडकीस आलेले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, मुख्यालयी राहत नसताींना खो्े दाखले देवून मखु्यालयी राहण्याचा भत्ता सदर 
अधधकारी व कमणचारी उचल करीत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, शासनाची फसवरु्क करण्याऱ् या उक्त अधधकारी व कमणचारी याींचेवर शासनान े
कोर्ती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास] ववलींबाची काररे् काय आहेत ? 
  
श्री. चांद्रिाांत पाटील (०५-१०-२०१८) : (१), (२) व (३) अमरावती श्जल्हयातील चाींदरु-रेल्वे 
तालुक्यात काींही अधधकारी/ कमणचारी  मुख्यालयी राहत नसल्याची बाब ननदशणनास आली आहे. 
जे अधधकारी/कमणचारी मुख्यालयी राहत नाहीत त्याींना घरभाड ेभत्ता अदा करण्यात येत नाही. 
शासनाने वळेोवेळी ननगणशमत केलेले शासन ननर्णय / पररपत्रके याव्दारे ददलेल्या सूचनाींनुसार 
सवण अधधकारी / कमणचाऱ्याींनी मखु्यालयी राहरे् आवश्यक असल्याचे दद. २२ फेब्रुवारी २०१८ 
च्या पररपत्रकान्वये श्जल्हाधधकारी, अमरावती याींनी सवण सींबींधधताींना ननदेश ददलेले आहे. 
त्यामध्ये दोिी  आढळून येर्ाऱ्या अधधकारी/ कमणचाऱ्याींच ेघरभाड ेभत्ता रोखनू धरण्यात येईल 
व कसूर करर्ाऱ्या अधधकारी कमणचाऱ्याींववरुध्द शशस्तभींग ववियक कायणवाही करण्यात येईल 
असे स्पष् करण्यात आले आहे. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

मौज ेखरीवली तफे िोहोज (ता.वाडा, जज.पालघर) येथील आददवासी शेतिऱयाची  
जमीन परत शमळण्याबाबत 

  

(२०)  ११६२०४ (२७-०३-२०१८).   श्री.रुपेश म् हात्र े (शभवांडी पूवण) :   सन्माननीय महसूल मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मौज े खरीवली तफे कोहोज (ता.वाडा, श्ज.पालघर) येथील बबगर आददवासीकड े गेलेली 
आददवासी शेतकऱ्याची जशमन पनु्हा आददवासी शेतकऱ्यास प्रत्यावपणत करुन शमळण्याबाबत 
मींडळ अधधकारी कायाणलय कीं चाड याींनी ददनाींक १९ सप् े्ंबर, २०१७ रोजी वा त्यासुमारास 
तहशसलदार, वाडा याींना पत्र पाठववले  आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर पत्रावर शासनान े कोर्ती कायणवाही केली वा करण्यात येत  आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची काररे् काय आहेत ?  
  
श्री. चांद्रिाांत पाटील (२०-१०-२०१८) : (१), (२) व (३) मौजे खरीवली तफे कोहोज (ता.वाडा, 
श्ज.पालघर) येथील आददवासी शेतक-याची जमीन पुन्हा आददवासी शेतक-याींना प्रत्यावपणत करुन 
शमळण्याबाबत मींडळ अधधकारी कीं चाड याींनी दद. १९.०९.२०१७ रोजी तहशसलदार वाडा याींच्याकड े
अहवाल सादर केला होता. तसचे  ववियाींककत जशमनीबाबत दाखल केलेल्या अवपलात अपर 
आयुक्त, कोकर् याींनी दद. २८.०१.१९८५ रोजी आदेश पाररत केले आहेत. सदर आदेशातील 
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पररच्छेद क्र.६ मध्ये नमूद मुद्याींबाबत चौकशी करुन अहवाल सादर करण्याबाबत तहशसलदार, 
वाडा व उपववभागीय अधधकारी, वाडा याींना श्जल्हाधधकारी, पालघर याींनी दद. १५.०६.२०१८ च्या 
पत्रान्वये कळववले आहे. सदरचा चौकशी अहवाल प्राप्त झाल्यानींतर श्जल्हाधधकारी, पालघर 
याींच्या स्तरावर ननयमानुसार कायणवाही करण्याच ेसींकश्ल्पत आहे. 

___________ 
  

सावणजतनि बाांधिाम ववभागातील मुख्य अशभयांत्याची ११ ररक्त पदे भरण्याबाबत 
  

(२१)  ११६९१० (०१-०९-२०१८).   अॅड.आशशर् शेलार (वाांदे्र पजश्चम), अॅड.पराग अळवणी 
(ववलेपाले), श्रीमती मतनर्ा चौधरी (ददहसर), श्री.प्रशाांत ठािूर (पनवेल), श्री.सांजय िेळिर 
(ठाणे), श्री.किसन िथोरे (मुरबाड), िॅप्टन आर.तशमल सेल्वन (सायन-िोळीवाडा), श्री.अजय 
चौधरी (शशवडी), श्री.अशमन पटेल (मुांबादेवी), श्री.राधािृष्ट् ण ववख-ेपाटील (शशडी), श्री.पथृ् वीराज 
चव्हाण (िराड दक्षक्षण), श्री.ववजय वडटे्टीवार (ब्रम्हपूरी), श्री.अतःलम शेख (मालाड पजश्चम), 
श्री.िालीदास िोळांबिर (वडाळा), प्रा.वर्ाण गायिवाड (धारावी), श्री.नसीम खान (चाांददवली), 
श्री.िुणाल पाटील (धळेु ग्रामीण), डॉ.सांतोर् टारफे (िळमनुरी), श्रीमती तनमणला गाववत 
(इगतपूरी), श्री.अब् दलु सत्तार (शसल्लोड), श्री.डी.पी.सावांत (नाांदेड उत्तर), श्री.आशसफ शखे 
(मालेगाांव मध्य), श्री.अशमत ववलासराव देशमखु (लातूर शहर), श्री.जयिुमार गोरे (माण), 
िुमारी प्रणणती शशांदे (सोलापूर शहर मध्य), श्री.भाऊसाहेब िाांबळे (श्रीरामपूर), श्री.सांग्राम थोपटे 
(भोर), श्री.सुतनल िेदार (सावनेर), अॅड.यशोमती ठािूर (ततवसा), प्रा.ववरेंद्र जगताप (धामणगाव 
रेल्वे), श्री.राहुल बोंदे्र (धचखली), श्री.हर्णवधणन सपिाळ (बुलढाणा), श्री.अशमत झनि (ररसोड), 
श्री.त्र्यांबिराव शभसे (लातूर ग्रामीण), श्री.वसांतराव चव्हाण (नायगाांव), श्री.नरेंद्र पवार (िल्याण 
पजश्चम), श्री.नरेंद्र महेता (शमरा भाईंदर), श्रीमती मांदा म्हात्र े (बेलापूर), श्री.ववजय िाळे 
(शशवाजीनगर), श्री.सदानांद चव्हाण (धचपळूण) :  सन्माननीय सावणजतनि बाांधिाम (सावणजतनि 
उपक्रम वगळून) मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) सावणजननक बाींधकाम ववभागात मुख्य अशभयींत्याच्या ११ जागा ररक्त असून या जागा 
अधधक्षक अशभयींता याींना  बढती देऊन भरण्यात येर्ार  आहेत, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास,  सद्यश्स्थतीत मुख्य अशभयींता म्हरु्न काम करण्यासाठी एकही अनुभवी 
अधधक्षक अशभयींता नसल्याची बाब माहे एवप्रल, २०१८ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशणनास आली 
आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, याबाबत चौकशी करुन मुख्य अशभयींत्याींची ररक्त पदे तातडीने भरण्याबाबत 
शासनाने कोर्ती कायणवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४)  नसल्यास,  ववलींबाची काररे् काय आहेत? 
  

श्री. चांद्रिाांत पाटील (०१-०९-२०१८) : (१), (२) व (३) अधीक्षक अशभयींता (स्थापत्य) पदावरुन 
मुख्य अशभयींता (स्थापत्य) पदावर पदोन्नतीसाठी पात्र असलेल्या ९ अधधकाऱ्याींना दद. 
२०/०७/२०१८ व दद. ३०/०७/२०१८ च्या आदेशान्वये मुख्य अशभयींता पदावर पदोन्नती देण्यात 
आलेली आहे. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
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िेसरी-फनसवड-ेचौिुळ या रतःत्यासाठी लागणाऱया जशमनीच्या भूसांपादनाबाबत 
  

(२२)  ११७३९९ (२०-०७-२०१८).   श्री.वैभव ना ि (िुडाळ) : सन्माननीय सावणजतनि बाांधिाम 
(सावणजतनि उपक्रम वगळून) मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) सावींतवाडी (श्ज. शसींधुदगुण) तालुक्यातील आींबोली घा्ाला पयाणय ठरर्ाऱ्या केसरी-फनसवड े- 
चौकुळ या रस्त्यासाठी सींपाददत करावयाच्या जशमनीींचे प्रस्ताव कायणकारी अशभयींता,  
सावणजननक बाींधकाम ववभाग याींच्याकड ेमींजुरीसाठी प्रलींबबत आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर रस्त्यासाठी ककती ननधीची तरतूद करण्यात आली आहे व भूसींपादनाच्या 
प्रस्तावास मींजुरी देण्याच्या अनिुींगाने शासनान े कोर्ती कायणवाही केली वा करण्यात येत 
आहे,  
(३) नसल्यास, ववलींबाची  काररे् काय आहेत ? 
  
श्री. चांद्रिाांत पाटील (२१-०९-२०१८) : (१) व (२) हे खरे नाही. 

केसरी-फनसवड-ेचौकुळ या रस्त्यासाठी भसुींपादन करण्यासाठी सन-२०१६-२०१७ च्या 
अथणसींकल्पात ५०५४(०४)अींतगणत ७५.०लक्ष ककीं मतीचे काम मींजुर आहे.सद्य:श्स्थतीत वनजशमन 
हस्ताींतरर् प्रकक्रया पूर्ण कररे्साठी सल्लागार  नेमरू्कीची कायणवाही प्रगतीत आहे. 
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

रेडी-रेवस (जज.शसांधुदगुण) या सागरी मागाणवरील आददनारायण 
मांददर येथील पुलाच्या बाांधिामाबाबत 

  

(२३)  ११७५३१ (२०-०७-२०१८).   श्री.वभैव ना ि (िुडाळ) :   सन्माननीय सावणजतनि 
बाांधिाम (सावणजतनि उपक्रम वगळून) मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) रेडी-रेवस (श्ज.शसींधुदगुण) या सागरी मागाणवरील आददनारायर् मींददर येथे नवीन पलु 
बाींधण्याचे काम अत्यींत धधम्या गतीने सुरु असल्याने परुळे या पयण् नाच्या दृष्ीने अनतशय 
महत्वाच्या दठकार्ी व मालवर्, कुडाळ, वेंगुले तालुक्यासह गोव्याकड ेजार्ाऱ्या पयण् काींना व 
वाहनाींना अडथळा ननमाणर् होत आहे, हे खरे आहे काय, 
(२)  असल्यास,  सदर पुलाचे काम  तातडीन े करण्याबाबत  ग्रामस्थाींनी सावणजननक बाींधकाम 
ववभागाकड ेवारींवार लेखी ननवेदनाव्दारे मागर्ी केली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सदर मागर्ीच्या अनुिींगाने उक्त पलुाचे काम ककती कालावधीत पूर्ण करण्यात 
येर्ार आहे तसेच त्याबाबतच्या कायणवाहीची सद्यःश्स्थती काय आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची काररे् काय आहेत ? 
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श्री. चांद्रिाांत पाटील (२१-०९-२०१८) : (१), (२) व (३) हे खरे नाही. 
प्रश्नाधीन परुळे आददनारायर् मींदीर येथील पूलाच्या पनुबाांधर्ीचे काम 

दद.१५.४.२०१८ पासून सुरु करण्यात येऊन पूलाचे काम ४० ददवसात  पूर्ण करण्यात आले आहे. 
सदर पूल दद.२५.५.२०१८ पासून वाहतुकीस खुला करण्यात आला आहे. 

सद्य:श्स्थतीत  पुलावरील वाहतकु सुरळीतपरे् सुरु आहे. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

िळांबोली (ता.उरण, जज.रायगड) महामागाणवर सुरु असलेल्या  
उड्डाणपूलाखालून माधगणिा ठेवण्याबबत 

  

(२४)  ११७७२९ (२०-०७-२०१८).   श्री.मनोहर भो र (उरण) :   सन्माननीय सावणजतनि 
बाांधिाम (सावणजतनि उपक्रम) मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) कळींबोली (ता.उरर्, श्ज.रायगड) महामागाणवर सुरु असलेल्या उड्डार्पूलाखालनू श्री 
कालभैरव मींददरासमोर माधगणका ठेवण्याची मागर्ी तेथील लोकप्रतीननधधनी माहे एवप्रल, २०१८ 
मध्ये वा त्यादरम्यान  केली आहे,  हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, या मागर्ीसींदभाणत चौकशी करून शासनाने कोर्ती कायणवाही केली वा करण्यात 
येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची काररे् काय आहेत ?  
  
श्री. एिनाथ शशांदे (२८-०८-२०१८) : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) प्रस्तुत प्रकरर्ी स्थाननक नगरसेवक व स्थाननक नागररक याींनी केलेल्या मागर्ीनुसार 
सव्हेक्षर् करुन तयार करण्यात आलेल्या सुसाध्यता अहवालास महामींडळाची मींजुरी प्राप्त 
झाली आहे. त्याप्रमारे् कीं त्रा्दारास अींडरपासचे काम करण्यास कळववले असून प्रत्यक्षात काम 
सुरु करण्यात आले आहे. 
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

रोहे व नागोठणे (जज.रायगड) या दोन शहराांना जोडणा-या शभसे णखांडीतील  
सांरक्षि लोखांडी रोशलांग्जची दरुुतःती िरण्याबाबत 

  

(२५)  ११७७३० (२०-०७-२०१८).   श्री.मनोहर भो र (उरण) :   सन्माननीय सावणजतनि 
बाांधिाम (सावणजतनि उपक्रम वगळून) मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) रोहे व नागोठर्े (श्ज.रायगड) या दोन शहराींना जोडर्ा-या शभसे णखींडीतील सींरक्षक लोखींडी 
रोशलींग्ज वाहनाींच्या अपघातामुळे मोडकळीस आल्याचे माहे एवप्रल, २०१८ मध्ये वा त्यादरम्यान 
ननदशणनास आले, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, याबाबत चौकशी करून या सींरक्षक लोखींडी रोशलींग्जची दरुुस्ती करण्याबाबत  
शासनाने कोर्ती कायणवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची काररे् काय आहेत ? 
  
श्री. चांद्रिाांत पाटील (११-१०-२०१८) : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) व (३) प्रश्नाींकीत काम मींजुरी, ननधी, ननकि व प्राथम्यक्रमानसुार हाती घेण्याचे ननयोजन 
आहे. 

___________ 
  

धस  (ता.मुरबाड, जज.ठाणे) बाजारपेठेतील महाववद्यालयाच्या आवारात  
मोबा ल टॉवर उभारल्याबाबत 

  

(२६)  ११८०७३ (२०-०७-२०१८).   श्री.रुपेश म् हात्र े (शभवांडी पूवण) :   सन्माननीय महसूल मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) नागरी वस्ती अथवा शाळेच्या जवळपास मोबाईल ्ॉवर उभारु नये असा शासकीय ननयम 
असताींना मुरबाड पासून २४ कक.मी.अींतरावर असलेल्या धसई बाजारपेठेतील महात्मा गाींधी 
ववद्यालय आणर् जनता ववद्यालय व कननषठ महाववद्यालयाच्या आवारात मोबाईल ्ॉवर 
उभारण्यात आल्याच ेमाहे एवप्रल, २०१८ मध्ये वा त्या दरम्यान ननदशणनास आले, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्यास, या प्रकरर्ी चौकशी करण्याच ेआदेश तहशसलदाराींनी ददले आहे, हे ही खरे आहे 
काय, 
(३) असल्यास, त्यानुसार शासनान ेचौकशी केली आहे काय, 
(४) असल्यास, चौकशीनुसार सदर ्ॉवरवर तसेच ्ॉवर उभारर्ाऱ्याींवर शासनाने  कोर्ती 
कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची काररे् काय आहेत ? 
  
श्री. चांद्रिाांत पाटील (०८-१०-२०१८) : (१), (२), (३), (४) व (५) अशा आशयाच ेवतृ्त ददनाींक 
११ एवप्रल, २०१८ रोजी एका वतृ्तपत्रात प्रशसध्द झाले होत.े 

तथावप, त्यापूवीच मौज े धसई, ता.मुरबाड, श्ज.ठार्े येथील स.नीं. ९७/३ या 
जशमनीमध्ये मोबाईल ्ॉवर असल्याच े ननदशणनास आल्यान े सक्षम प्राधधकारी याींच्या पूवण 
परवानगीशशवाय जशमनीच्या वापरात बदल केल्यावरुन महाराषर जमीन महसलू सींदहता, १९६६ 
चे कलम ४५ प्रमार्े ददनाींक ३१/०१/२०१८ रोजी सींबींधधतास दींडात्मक रकमेची नो्ीस बजावली 
असून तहशसलदार, मुरबाड याींच्या कायाणलयामाफण त दींडाची रक्कम वसूल करण्याची कायणवाही 
सुरु आहे. 
  

___________ 
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खांडाळा िोरेगाव- साांगली- शशरोळ या रतःत्याच ेदपुदरीिरण व हेळगाांव-पाडळी-सुली-रदहमतपूर 
या रतःत्याचे चौपदरीिरण िरण्याबाबत 

  

(२७)  ११८४८८ (२०-०७-२०१८).   श्री.शामराव ऊफण  बाळासाहेब पाटील (िराड उत्तर) :   
सन्माननीय सावणजतनि बाांधिाम (सावणजतनि उपक्रम वगळून) मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
(१) कराड-उत्तर (श्ज.सातारा) मतदार सींघातील खींडाळा कोरेगाव- साींगली- शशरोळ रामा १४२ 
(भाग मसूर ते यशवींतनगर) या रस्त्याचे दपुरीकरर् करण्याबाबतचे ननवेदन स्थाननक 
लोकप्रनतननधीींनी मा.सावणजननक बाींधकाम मींत्री याींच्याकड े ददनाींक ६ जानेवारी, २०१८ रोजी वा 
त्या समुारास ददले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, याच मतदारसींघातील  हेळगाींव-पाडळी-सुली-रदहमतपूर प्रश्जमा ३३ मधील  सुली 
ते रदहमतपूर या ्प्प्यातील रस्त्याचेही चौपदरीकरर् करण्याबाबतच े ननवेदन स्थाननक 
लोकप्रनतननधीींनी ददनाींक  ६ जानेवारी, २०१८ रोजी वा त्यासुमारास मा.सावणजननक बाींधकाम 
मींत्री याींच्याकड ेददले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, या दोन्ही रस्त्याींबाबत शासनान ेचौकशी केली आहे काय, 
(४)  असल्यास, त्यानुसार खींडाळा कोरेगाव- साींगली- शशरोळ या  रस्त्याचे दपुरीकरर्  व 
हेळगाींव-पाडळी-सुली-रदहमतपूर या रस्त्याचे चौपदरीकरर् करण्याबाबत  शासनाने कोर्ती 
कायणवाही  केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची काररे् काय आहेत ? 
  
श्री. चांद्रिाांत पाटील (१०-१०-२०१८) : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) होय. हे खरे आहे. 
(३), (४) व (५) प्रश्नाधीन रस्त्याच्या सुधाररे्बाबत ननकि, मींजुरी व ननधी उपलब्धतेच्या 
अधीन राहून काम हाती घेण्याच ेननयोजन आहे. 

___________ 
  

अहमदनगर जजल््यातील तहशसलदार व प्राांत िायाणलयाांिड ेवाहने नसल्याबाबत 
  

(२८)  ११९१४२ (२०-०७-२०१८).   श्री.वैभव वपचड (अिोले) :   सन्माननीय महसलू मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) अहमदनगर श्जल््यात १४ तहशसलदार व ७ प्राींत कायाणलये  असून यापैकी ननम्म्या 
अधधकाऱ्याींना कायदा व सुव्यवस्था राखण्यासाठी वाहने उपलब्ध नसल्याच े ननदशणनास आले 
आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर श्जल््यातील वाहने नसर्ाऱ्या तहशसलदार व प्राींत कायाणलयाींकडे वाहन े
शमळण्याबाबतचा  प्रस्ताव शासनाकड ेसदर  करण्यात आला आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सदर प्रस्तावाच्या अनुिींगाने तहसीलदार व प्राींत कायाणलयाींना तातडीने वाहन े
उपलब्ध करून देण्याबाबत शासनाने कोर्ती कायणवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची काररे् काय आहेत ? 
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श्री. चांद्रिाांत पाटील (०४-१०-२०१८) : (१), (२) व (३) अहमदनगर श्जल्हयातील अपर 
श्जल्हाधधकारी याींना १, उपववभागीय अधधकारी याींना १ तसेच तहशसलदार याींना ६ अशा  
एकूर् ८ अधधकाऱ्याींना त्याींच्या  ननलेणखत केलेल्या वाहनाींच्या बदली  नवीन वाहन खरेदीस 
ददनाींक ०१/०६/२०१८ च्या शासन ननर्णयान्वये मींजूरी देण्यात आली आहे.   
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

मूरगूड-िागल या रतःत्याच्या बाजनूे गटारी िाढण्याबाबत 
  

(२९)  १२०९१३ (२०-०७-२०१८).   श्री.हसन मुश्रीफ (िागल), श्रीमती सांध् यादेवी देसा -िुपेिर 
(चांदगड), श्री.जजतेंद्र आव्हाड (मुांब्रा िळवा) :   सन्माननीय सावणजतनि बाांधिाम (सावणजतनि 
उपक्रम वगळून) मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) सावड ेबुद्कु (ता.कागल, श्ज.कोल्हापूर) येथील मूरगूड-कागल या रस्त्याच्या दोन्ही बाजसू 
ग्ारी नसल्यान े प्रत्येक पावसाळयात रस्त्यावरील पाण्यामळेु शेतजशमनीचे बाींध फु्त असून  
शेतातील वपके वाहून जाऊन मोठ्या प्रमार्ात नकुसान होत असल्याचे ननदशणनास आले आहे, 
हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, रस्त्याच्या दोन्ही बाजूने ग्ारी काढण्याबाबत मागर्ी सातत्याने शतेकऱ्याींकडून 
तसेच ग्रामपींचायतीकडून सावणजननक बाींधकाम ववभागाकड े केली जात आहे, हे ही खरे आहे 
काय, 
(३) असल्यास, याबाबत शासनान ेचौकशी केली आहे काय, 
(४) असल्यास, चौकशीनुसार मूरगूड-कागल या रस्त्याच्या बाजून े ग्ारी काढण्याबाबत 
शासनाने कोर्ती कायणवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची काररे् काय आहेत ? 
  
श्री. चांद्रिाांत पाटील (०४-०९-२०१८) : (१) व (२) हे खरे नाही. 

प्रश्नाींककत सावड ेबुद्कु येथील मरूगूड-कागल हा रस्त अनुक्रम े येवती पा्ी वाचर्ी 
साके सावड े चौंडाळ प्रश्जमा क्र.४२ व बब्रद्ी सोनाळी सावड े केनवड े वस्तवड ेआरू्र नींदयाळ 
रस्ता प्रश्जमा ४६ चा भाग आहे. स्थाननक शेतकरी व ग्रामपींचायतीकडून सदर रस्त्याच्या दोन्ही 
बाजूने ग्ारे काढण्याबाबत ववभागाकड ेमागर्ी केलेली नाही. 
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 
(४) प्रश्नाधधन रस्त्याच ेद्वववाविणक देखभाल दरुुस्ती कायणक्रमा अींतगणत काम मींजूर आहे. सदर 
कामाची ननववदा प्रकक्रया प्रगतीतअसून ननववदा ननश्श्चती करुन ननधीच्या उपलब्धतेनुसार ग्ारे 
खोल करण्याच ेकाम पूर्ण करण्याचे ननयोजन आहे. 

सद्य:श्स्थतीत रस्ता सुश्स्थतीत असून रस्त्यावरील वाहतूक सुरळीत सुरु आहे. 
(५) प्रश्न उद्् ावत नाही. 
  

___________ 
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उमरखेड ववधानसभा मतदार सांघातील (जज.यवतमाळ) ढाणिी ग्रामपांचायतीला  
तालुक्याचा दजाण शमळण्याबाबत 

  

(३०)  १२०९४३ (२४-०७-२०१८).   श्री.राजेंद्र नजरधन े(उमरखेड) :   सन्माननीय महसूल मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) उमरखेड ववधानसभा मतदार सींघातील (श्ज.यवतमाळ) ढार्की ग्रामपींचायतीला तालुक्याचा 
दजाण शमळर्ेबाबत स्थाननक लोकप्रनतननधीनी वारींवार मा.मुख्यमींत्री याींना लेखी ननवेदन देऊनही 
अद्यापही याबाबत कोर्तीच कायणवाही झालेली नाही, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, याबाबत शासनान ेचौकशी केली आहे काय व त्यानसुार ढार्की ग्रामपींचायतीला 
तालुक्याचा दजाण शमळण्याबाबत शासनान ेकोर्ती कायणवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची काररे् काय आहेत ?  
  
श्री. चांद्रिाांत पाटील (०९-१०-२०१८) : (१) व (२) तालकुा ववभाजनाच्या अनुिींगान े ननकि 
ननश्श्चत करण्याबाबत ववभागीय आयुक्त, कोकर् याींच्या अध्यक्षतेखाली  गठीत करण्यात 
आलेल्या सशमतीचा अहवाल शासनास प्राप्त झालेला आहे. प्राप्त अहवालातील शशफारशीच्या 
अनुिींगान े सवण ववभागीय आयुक्ताींकडून मागववण्यात आलेले अशभप्राय  प्राप्त झाले असून 
त्याींचा ववचार करून  तालुका ववभाजनाचे ननकि ननश्श्चत करण्याकामी धोरर् अींनतम 
करण्याची कायणवाही शासनस्तरावर सुरु आहे. सदर धोरर् ननश्श्चत झाल्यानींतर प्रकरर्परत्वे 
नवीन तालुका ननशमणतीसींदभाणत उधचत ननर्णय घेण्याचे सींकश्ल्पत आहे 
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

मुांब तील पजश्चम द्रतुगती मागण आणण पूवण द्रतुगती मागाणवरील 
सचूना फलिाांची दरुवतःथा झाल्याबाबत 

  

(३१)  १२१५६३ (२०-०७-२०१८).   श्री.िालीदास िोळांबिर (वडाळा), श्री.अशमन पटेल 
(मुांबादेवी), श्री.अतःलम शेख (मालाड पजश्चम), प्रा.वर्ाण गायिवाड (धारावी), श्रीमती तनमणला 
गाववत (इगतपूरी), अॅड.यशोमती ठािूर (ततवसा), श्री.डी.पी.सावांत (नाांदेड उत्तर), श्री.िुणाल 
पाटील (धळेु ग्रामीण), डॉ.सांतोर् टारफे (िळमनुरी), श्री.वसांतराव चव्हाण (नायगाांव), श्री.ववजय 
वडटे्टीवार (ब्रम्हपूरी), श्री.सुतनल िेदार (सावनेर), श्री.अमर िाळे (आवी), श्री.बाळासाहेब थोरात 
(सांगमनेर), श्री.सांग्राम थोपटे (भोर), श्री.भारत भालिे (पांढरपूर) :   सन्माननीय सावणजतनि 
बाांधिाम (सावणजतनि उपक्रम) मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मुींबईतील पश्श्चम द्तुगती मागण आणर् पूवण द्तुगती मागाणवरील सूचना फलकाींची अनेक 
मदहन्याींपासून दरुवस्था झाली असल्यामुळे प्रवाशाींना आणर् वाहनचालकाींना फलकाींवरील सचूना 
समजण्यात अडचर्ी येत असल्याचे  माहे म,े २०१८ मध्ये वा त्या दरम्यान ननदशणनास आले 
आहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास,  यासींदभाणत शासनाने चौकशी करुन या सूचना फलकाींची दरुुस्ती करण्याबाबत 
शासनाने कोर्ती कायणवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची काररे् काय आहेत ? 
  
श्री. एिनाथ शशांदे (२०-१०-२०१८) : (१) अींशत: खरे आहे. 
(२) प्रश्नाधीन सूचना फलक अनतवषृ्ीमुळे व सततच्या वाहनाींच्या धुरामुळे खराब झाले असून 
तयाींची दरुुस्ती करण्यात येत आहे. तसेच ,काही सूचना फलके नव्याने लावण्यात येत आहेत. 
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

मौज ेदहसामनगर (ता.देवणी, जज.लातूर) येथील दशलत समाजाच्या तःमशानभमुीवरील  
अततक्रमण तनष्ट्िाशसत िरण्याबाबत 

  

(३२)  १२२०७३ (२०-०७-२०१८).   श्री.सुरेश धानोरिर (वरोरा) :   सन्माननीय महसूल मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मौजे.दहसामनगर (ता.देवर्ी, श्ज.लातूर) येथील दशलत समाजाच्या स्मशान भुमीवर (सव े
नीं.५२ एकुर् के्षत्र ६२ आर) अनतक्रमर् करण्यात आले असून सदर अनतक्रमर् ननषकाशसत  
करण्याबाबतची मागर्ी ग्रामस्थाींनी मा.मुख्यमींत्री, मा.महसूल मींत्री व मा.महसूल राज्यमींत्री 
याींच्याकड े ददनाींक ११ म,े २०१८ रोजी व श्जल्हाधधकारी, लातरू याींच्याकड े वारींवार लेखी 
ननवेदनाव्दारे केली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, यापूवी श्जल्हाधधकारी, लातूर याींच्याकड ेददलेल्या तक्रार अजाणनसुार त्याींनी उक्त 
स्मशान भमुीच्या जागेची मोजर्ी करण्याचे आदेश सींबींधधत महसलू अधधकाऱ्याींना ददले असनू 
जशमनीच्या मोजर्ीसाठी दहसामनगर ग्रामपींचायत कायाणलयाने भुमी अशभलेख कायाणलय, देवर्ी 
याींच्याकड ेरकमेचा भरर्ा केला असतानाही भूशमचे मोजमाप अद्यापही पुर्ण झाले नाही, हे ही 
खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सदर जागेची अद्यावप मोजर्ी न करण्याची काररे् काय आहेत, 
(४) असल्यास, याबाबत चौकशी करून या स्मशानभुमीवरील अनतक्रमर् ननषकाशसत 
करण्याबाबत तसेच जशमनीच्या मोजर्ीस ववलींब लावर्ाऱ्या अधधकाऱ्याींवर कारवाई 
करण्याबाबत शासनान ेकोर्ती कायणवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची काररे् काय आहेत ? 
  
श्री. चांद्रिाांत पाटील (०३-१०-२०१८) : (१) श्री.गर्पत सदाशशव पा्ील याींनी मा.मखु्यमींत्री, 
मा.महसलू मींत्री व मा.महसलू राज्यमींत्री याींच्याकड े ददनाींक ११ मे, २०१८ रोजी व 
श्जल्हाधधकारी, लातूर याींच्याकड ेदद.२०.०४.२०१८ रोजी ननवेदन सादर केले आहे. 
(२) व (३) यापूवी सदर जागेची मोजर्ी करण्यासाठी दद.३०.११.२०११ व दद.१.१२.२०११ अशी 
तारीख ननश्श्चत करण्यात आली होती.  तथावप, मोजर्ी सादहत्य व मजूर उपलब्ध नसल्यामुळे 
मोजर्ी काम करता आले नसून तसा पींचनामा नोंदववण्यात आलेला आहे.  त्यानींतर श्री.पा्ील 
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याींच्या दद.२०.०४.२०१८ रोजीच्या अजाणनुिींगान े श्जल्हाधधकारी, लातूर याींनी दद.२३.०४.२०१८ 
रोजीच्या पत्रान्वये सींबींधधत महसलू अधधकाऱ्याींना स्मशानभूमी अनतक्रमर्ाबाबत ननयमानसुार 
योग्य ती कायणवाही करण्याबाबत कळववण्यात आले.  त्यानुिींगाने उप अधीक्षक भूशम अशभलेख, 
देवर्ी याींनी अजणदारास मोजर्ीसींदभाणतील आवश्यक बाबीींची पतूणता करण्याबाबत 
दद.२९.०५.२०१८ रोजीच्या पत्रान्वये कळववले.  तदनींतर, दद.२२.०६.२०१८ अशी मोजर्ीची तारीख 
ननश्श्चत करण्यात आली.  उक्त ददवशी ETS मशीनच्या सहाय्याने मोजर्ी करण्यात आली 
असून मोजर्ी कामी तक्रारदार ककीं वा त्याींच्या वतीन ेकोर्ीही हजर नव्हते अस ेपींचनाम्यामध्ये 
नमूद करण्यात आले आहे.  सबब, मोजर्ी पूर्ण झालेली आहे. 
(४) वरीलप्रमार्े दद.२२.०६.२०१८ रोजी केलेल्या मोजर्ीनसुार स.नीं.५२ या सरकारी मसनव् 
जागेत कोर्तेही अनतक्रमर् झाल्याचे ददसून येत  नाही. 
(५) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  
नागपूर- मुांब  या महामागाणच ेशसांदखेडराजा (जज.बुलढाणा) तालुक्यातील िाम पूणण िरणेबाबत 

  

(३३)  १२२२८० (२०-०७-२०१८).   डॉ.शशशिाांत खेडिेर (शसांदखेड राजा) :   सन्माननीय 
सावणजतनि बाांधिाम (सावणजतनि उपक्रम) मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) नागपूर-मुींबई (एमएसएच-१२) या महामागाणचे शसींदखेडराजा (श्ज.बुलढार्ा) तालुक्यातील 
हायब्रीड अ ॅन्यु्ी योजनअेींतगणत  मींजूर झालेले काम पूर्ण कररे्बाबत स्थाननक लोकप्रनतननधीनी 
ददनाींक ८ म,े २०१८ रोजी वा त्या सुमारास मा.सावणजननक बाींधकाम मींत्री,  व    प्रधान 
सधचव, सावणजननक बाींधकाम ववभाग, मींत्रालय याींना लेखी ननवेदन ददले आहे, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्यास, या याबाबत चौकशी करून शसींदखेडराजा तालुक्यातील या महामागाणच ेकाम पूर्ण 
करण्याबाबत शासनान ेकोर्ती कायणवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची काररे् काय आहेत ?  
  
श्री. एिनाथ शशांदे (२९-०८-२०१८) : (१) होय. 
(२) सदर रस्ता राषरीय महामागण घोवित झाल्याने या रस्त्याच े हायब्रीड ॲन्युई्ीचे काम 
वगळण्यात आलेले आहे. सदरहू रस्ता राषरीय महामागण ववभागास हस्ताींतरर्ापयांत या 
रस्त्याची देखभाल दरुुस्ती सावणजननक बाींधकाम ववभागाकडून करण्यात येत आहे. 
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 
  

___________ 
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शभवांडी (जज.ठाणे) येथील न् यायालयाच्या इमारतीचे बाांधिाम िरण्याबाबत 
 (३४)  १२२३५२ (२०-०७-२०१८).   श्री.महेश चौघुले (शभवांडी पजश्चम) : सन्माननीय सावणजतनि 
बाांधिाम (सावणजतनि उपक्रम वगळून) मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) शभवींडी (श्ज.ठार्)े येथील न् यायालयाची इमारत जीर्ण झाल् यामळेु  इमारतीच् या पुनबाांधर्ीचा 
ननर्णय शासनाने घेतला असनू  यासाठी ३८ को्ी १५ लाख ७० हजार रुपये एवढा ननधी मींजूर 
केला आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल् यास, यामुळे न् यायालयाचे  कामकाज न् यायालयातील वकील बाररुमध् ये स् थलाींतकररत 
करण् यात येर्ार असून त् यासाठी २६ लाख ६ हजार ४७९ रुपये खचण येर्ार आहे, हे ही खरे आहे 
काय, 
(३) असल् यास, सदर इमारतीच े तातडीने बाींधकाम करण्याबाबत शासनाने कोर्ती कायणवाही 
केली वा करण्यात येत आहे तसेच याबाबतची  सद्यःश्स्थती काय आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची काररे् काय आहेत ? 
  
श्री. चांद्रिाांत पाटील (२६-०९-२०१८) : (१) होय. 
(२) होय. 
(३) सदर इमारतीचे बाींधकाम करण्यासाठी अींदाजपत्रके मींजूर असनू कामाची ननववदा प्रकक्रया 
पूर्ण करुन कायाणरींभ आदेश दद.१९/०६/२०१८ रोजी देण्यात आले असनू काम प्रगतीत आहे. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

सातारा- लातूर या राष्ट्रीय महामागण क्र. ५४८ साठी िरावयाच्या भसूांपादनाबाबत 
  

(३५)  १२२३६६ (२०-०७-२०१८).   श्री.ओमप्रिाश ऊफण  बच्चू िडू (अचलपूर), श्री.शशरीर्दादा 
चौधरी (अमळनेर) :   सन्माननीय महसूल मांत्री पुढील गोष्ीींचा  खुलासा करतील काय :- 
(१) सातारा-लातूर या राषरीय महामागण क्र.५४८ साठी करण्यात यावयाच्या भसूींपादनाबाबत 
श्जल्हाधधकारी, सोलापूर याींनी कलम ३ (सी) २ प्रमार् ेददलेल्या नोद्शीवर म्हसवड त े े्ंभुर्ी 
येथील स्थाननक शेतकऱ्याींनी आके्षप घेऊन आपले लेखी म्हर्रे् सादर केले, हे खरे आहे 
काय,  
(२) असल्यास, याबाबत शासनान ेचौकशी केली आहे काय, 
(३) असल्यास, चौकशीनुसार उक्त आके्षपाबाबत शासनाने कोर्ती कायणवाही केली वा करण्यात 
येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची काररे् काय आहेत ? 
  
श्री. चांद्रिाांत पाटील (११-१०-२०१८) : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) सातारा-लातूर राषरीय महामागण क्र.५४८ साठी कलम ३A अधधसूचना प्रशसध्दीनींतर स्थाननक 
शेतकऱ्याींच े आके्षप अजण व लेखी म्हर्रे् बाबत, भूसींपादन प्रक्रीयेबाबत ननयुक्त सक्षम 
प्राधधकारी (CALA) तथा उप श्जल्हाधधकारी, भूसींपादन क्र. ११, सोलापूर याींचेमाफण त चौकशी 
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करण्यात आलेली आहे. सुनावर्ी दरम्यान प्राप्त सदर लेखी म्हर्र्े अशभप्रायाकरीता सींपादक 
मींडळ तथा MSRDC याींचकेड े पाठववले असुन सींपादक मींडळ तथा महाराषर राज्य रस्ते 
ववकास महामींडळ, पुरे् याींचेमाफण त आके्षप अजाणवर चौकशी चाल ुआहे. 
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

श्री.तनवतृ्ती गायिवाड, उपववभागीय अधधिारी याांच्या गैरवतणनाबाबत 
  

(३६)  १२२५६४ (२०-०७-२०१८).   श्री.सभुार् साबणे (देगलूर) :   सन्माननीय महसलू मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) श्री.ननवतृ्ती गायकवाड, उपववभागीय अधधकारी (ता.बबलोली, श्ज.नाींदेड) हे मदहला तलाठी 
कमणचाऱ्याींना अश्श्लल हावभाव कररे्, लाच घेर्,े रेती तस्कराींसोबत सींगनमत कररे् इत्यादी 
प्रकारे गैरवतणन करीत असल्यामळेु याची चौकशी करण्याची मागर्ी लोकप्रनतननधी, देगलूर-
बबलोली याींनी माहे एवप्रल, २०१८ मध्ये वा त्या दरम्यान मा.मखु्यमींत्री व मा.महसलू मींत्री 
याींच्याकड ेकेली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, या प्रकरर्ी चौकशी करण्यात आली आहे काय, 
(३)  असल्यास, चौकशीच ेननषकिण काय व त्यानसुार श्री.ननवतृ्ती गायकवाड याींच्यावर शासनान े
कोर्ती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची काररे् काय आहेत ? 
  
श्री. चांद्रिाांत पाटील (२०-१०-२०१८) : (१), (२) व (३) मा.लोकप्रनतननधी याींची अशा स्वरुपाची 
तक्रार शासनास प्राप्त झाली असनू, सदर तक्रारीच्या अनुिींगान ेसखोल चौकशी करुन अहवाल 
सादर करण्याबाबत ववभागीय आयुक्त, औरींगाबाद याींना शासनस्तरावरुन  कळववण्यात आले 
होते. त्यानुसार ववभागीय आयुक्त, औरींगाबाद याींनी सप् े्ंबर २०१८ मध्ये सादर केलेल्या 
अहवालाच्या अनुिींगान ेपुढील कायणवाही करण्यात येत आहे. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

ब्रम्हपूरी आणण शसांदेवाही (जज.चांद्रपरू) तालूक्याच ेववभाजन िरण्याबाबत 
  

(३७)  १२२८२२ (२०-०७-२०१८).   श्री.ववजय वडटे्टीवार (ब्रम्हपूरी) :   सन्माननीय महसूल मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) ब्रम्हपूरी आणर् शसींदेवाही (श्ज.चींद्पूर)  हे दोन्ही तालकेू फार मोठे असल्यान ेप्रशासकीय व 
महसुली  कामकाजाच्या दृष्ीन े दोन्ही तालूक्याच े ववभाजन करण्याची मागर्ी तालूक्यातील 
नागररकाींनी केली आहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, ब्रम्हपूरी तालूक्याचे ववभाजन करून मेंडकी तालूक्याची ननशमणती करण्याबाबत व 
शसींदेवाही तालूक्याच े ववभाजन करून नवरगाव तालूक्याची ननशमणती करण्याबाबतची मागर्ी 
करर्ारे लेखी ननवेदन लोकप्रनतननधीसह नागररकाींनी मा.महसूल मींत्री, आयुक्त, नागपूर ववभाग 
व श्जल्हाधधकारी चींद्पूर याींना ददले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल् यास, सदर ननवेदनाच्या अनुिींगान े ब्रम्हपूरी तालूक्याच े ववभाजन करून मेंडकी व 
शसींदेवाही तालकू्याच े ववभाजन करून नवरगाव तालूक्याची ननशमणती करण्याबाबत शासनान े
कोर्ती कायणवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची काररे् काय आहेत ? 
  
श्री. चांद्रिाांत पाटील (०९-१०-२०१८) : (१) व (२) होय. 
(३) तालुका ववभाजनाचे ननकि ननश्श्चत करण्याबाबत ववभागीय आयुक्त, कोकर् याींच्या 
अध्यक्षतेखाली सशमती गठीत करण्यात आली असून सदर सशमतीचा अहवाल शासनास प्राप्त 
झाला आहे. सदर अहवालाची तपासर्ी करून तालुका ववभाजनाचे ननकि ननश्श्चत करण्याकामी 
धोरर्ात्माक ननर्णय घेण्याच्या दृष्ीने प्रस्ताव मींबत्रमींडळाच्या मान्यतेसाठी  सादर करण्याची 
प्रकक्रया सुरू आहे. शासन मान्यतेने सदर धोरर् ननश्श्चत झाल्यानींतर प्रकरर्परत्वे नवीन 
तालुका ननशमणतीबाबत  उधचत ननर्णय घेण्याच ेसींकश्ल्पत आहे. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

िरमाळा (ता.िरमाळा, जज.सोलापरू) येथील सावणजतनि बाांधिाम 
ववभागातील ररक्त पदे भरण्याबाबत 

  

(३८)  १२३०७९ (२०-०७-२०१८).   श्री.नारायण पाटील (िरमाळा) :   सन्माननीय सावणजतनि 
बाांधिाम (सावणजतनि उपक्रम वगळून) मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) करमाळा (ता.करमाळा, श्ज.सोलापूर) येथील सावणजननक बाींधकाम ववभागात उपअशभयींता, 
शाखा अशभयींता, स्थापत्य अशभयाींबत्रकी व शलपीक याींची ककती पदे मींजूर आहेत व त्यापकैी 
ककती पदे ररक्त आहेत, 
(२) असल्यास, करमाळा तालुक्यातील  रस्ते व इमारतीची अींदाजपत्रके, नकाशे व सवेक्षर्ाची 
कामे तसेच नागररकाींची कामे प्रलींबबत असल्यान ेररक्त पदे तातडीने  भरण्याबाबतची  मागर्ी 
स्थाननक लोकप्रनतननधीींनी ददनाींक २४ एवप्रल, २०१८ रोजी मा.सावणजननक बाींधकाम मींत्री 
याींचेकड ेननवेदनाव्दारे केली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सदर मागर्ीच्या अनुिींगान ेकरमाळा येथील सावणजननक बाींधकाम ववभागातील 
ररक्त पदे भरण्याबाबत शासनाने कोर्ती कायणवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची काररे् काय आहेत ? 
  
श्री. चांद्रिाांत पाटील (१५-१०-२०१८) : (१) करमाळा (ता.करमाळा, श्ज.सोलापूर) येथील  
सावणजननक बाींधकाम ववभागात मींजूर, कायणरत व ररक्त पदाींची सींख्या पुढीलप्रमारे् आहे :- 
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     अ) उपअशभयींता याींच े १ पद मींजूर असून   ते पद भरले आहे.  सद्यश्स्थतीत  तेथे 
उपअशभयींत्याच ेपद ररक्त नाही.  
     ब) शाखा अशभयींता याींची ५ पदे मींजूर असून २ पदे कायणरत आहे. तसचे सावणजननक 
बाींधकाम ववभाग, शासन आदेश दद.१४.९.२०१८ अन्वये १ शाखा अशभयींता याींची बदलीन े
पदस्थापना करण्यात आली आहे. 
     क) स्थापत्य अशभयाींबत्रकी सहाय्यक याींची ४ पदे मींजूर असनू सवण पदे भरलेली आहे. 
     ड) वररषठ शलवपक याींचे १ पद मींजूर असून  सदर पद ररक्त आहे. 
     ई)  कननषठ शलवपक  याींची २ पदे मींजूर असून सवण पदे भरलेली आहेत. 
(२) होय. 
(३) सावणजननक बाींधकाम ववभाग, शासन आदेश दद.१४.९.२०१८ अन्वये १ शाखा अशभयींता व १ 
स्थापत्य अशभयाींबत्रकी सहाय्यक याींची बदलीन े पदस्थापना करण्यात आली आहे. वररषठ 
शलवपक, कननषठ शलवपक याींचे ननयुक्ती प्राधधकारी सींबींधधत अधधक्षक अशभयींता, सा.बाीं.पररमींडळ 
हे असल्याने सदर  वररषठ शलवपकाचे १ ररक्त पद भररे्बाबत सा.बाीं.मींडळ, सोलापूर याींच े
स्तरावरुन  कायणवाही करण्यात येत आहे. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 

  
ववक्रमगड ते जव्हार (जज.पालघर) या मागाणवरील साखरे पुलाचे बाांधिामाबाबत 

  

(३९)  १२३६०५ (२०-०७-२०१८).   श्री.ववलास तरे (बो सर), श्री.दहतेंद्र ठािूर (वस ), श्री.क्षक्षतीज 
ठािूर (नालासोपारा) :   सन्माननीय सावणजतनि बाांधिाम (सावणजतनि उपक्रम वगळून) मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) ववक्रमगड ते जव्हार (श्ज.पालघर) या मागाणवरील साखरे पुलाच े बाींधकाम गत दोन 
विाणपासून सुरु असूनही अद्याप परु्ण झाले नाही आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, याबाबत शासनान ेचौकशी केली आहे काय, 
(३) असल्यास, चौकशीनुसार सदर पुलाच ेकाम पावसाळ्यापूवी परू्ण करून पूल वाहतुकीसाठी 
खुला करण्याबाबत शासनान ेकोर्ती कायणवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची काररे् काय व काम ननश्श्चत ककती कालावधीत पूर्ण करण्यात येर्ार 
आहे ? 
  
श्री. चांद्रिाांत पाटील (११-१०-२०१८) : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२), (३) व (४) प्रश्नाींकीत  मुख्य  पुलाचे काम प्रगतीत असून सद्यश्स्थतीत ९०% काम पूर्ण 
झाले तसेच पोच मागाणचे काम प्रगतीत आहे. जानेवारी, २०१९ पयांत काम पूर्ण करण्याचे व 
पुल वाहतकुीसाठी खुला करण्याच ेननयोजन आहे. 
  

___________ 
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अमरावती तहशसलच ेववभाजन िरण्याबाबत 
  

(४०)  १२३७७८ (२०-०७-२०१८).   अॅड.यशोमती ठािूर (ततवसा), श्री.ववजय वडटे्टीवार (ब्रम्हपूरी), 
प्रा.ववरेंद्र जगताप (धामणगाव रेल्वे), श्री.राहुल बोंदे्र (धचखली), श्री.हर्णवधणन सपिाळ (बुलढाणा), 
श्री.िुणाल पाटील (धळेु ग्रामीण), श्री.अशमन पटेल (मुांबादेवी), श्री.अतःलम शखे (मालाड 
पजश्चम), श्री.नसीम खान (चाांददवली), प्रा.वर्ाण गायिवाड (धारावी), श्रीमती तनमणला गाववत 
(इगतपूरी), श्री.भारत भालिे (पांढरपूर) :   सन्माननीय महसूल मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
(१) अमरावती शहराची लोकसींख्या ददवसेंददवस वाढत असून अमरावती तहशसलच्या 
ववभाजनाचा प्रस्ताव शासनाकड े प्रलींबबत असल्याने तहशसल कायाणलाला सुमारे १५ लाख 
लोकसींख्येचा कारभार साींभाळा लागत असल्याने अधधकारी व कमणचारी याींच्यावर कामाचा 
अनतररक्त तार् येत आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, अमरावती तहशसल ववभाजनाच्या प्रलींबबत प्रस्तावावर तातडीने ननर्णय घेऊन 
अमरावती पूवण व पश्श्चम असे दोन ववभाग  करण्याबाबत शासनाने कोर्ती कायणवाही केली  
वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची काररे् काय आहेत ? 
  
श्री. चांद्रिाांत पाटील (१५-१०-२०१८) : (१) होय. 
(२) तालुका ववभाजनाचे ननकि ननश्श्चत करण्याबाबत ववभागीय आयुक्त, कोकर् याींच्या 
अध्यक्षतेखाली सशमती गठीत करण्यात आली असून सदर सशमतीचा अहवाल शासनास प्राप्त 
झाला आहे. सदर अहवालाची तपासर्ी करून तालुका ववभाजनाचे ननकि ननश्श्चत करण्याकामी 
धोरर्ात्माक ननर्णय घेण्याच्या दृष्ीने प्रस्ताव मींबत्रमींडळाच्या मान्यतेसाठी  सादर करण्याची 
प्रकक्रया सुरू आहे. शासन मान्यतेने सदर धोरर् ननश्श्चत झाल्यानींतर प्रकरर्परत्वे नवीन 
तालुका ननशमणतीबाबत  उधचत ननर्णय घेण्याच ेसींकश्ल्पत आहे. 
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

पुणे जजल््यातील चौफुला–नाव्हरा–शशक्रापूर–चािण–तळेगाव दाभाड े 
या रतःत्याचे िाम सुरु िरण्याबाबत 

  

(४१)  १२३९७४ (२०-०७-२०१८).   श्री.राहूल िुल (दौंड) :   सन्माननीय सावणजतनि बाांधिाम 
(सावणजतनि उपक्रम वगळून) मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) पुरे् श्जल््यातील चौफुला–नाव्हरा–शशक्रापूर–चाकर्–तळेगाव दाभाड े या रस्त्याचा समावेश 
राषरीय महामागाणत करण्यात आला असून या रस्त्याच े काम तातडीन े सुरु करण्याबाबत  
लोकप्रतीननधधनी ददनाींक १२ म,े  २०१८ वा त्यासुमारास सींबींधधताींकड ेननवेदन ददले आहे, हे खरे 
आहे काय,  
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(२) असल्यास, याबाबत चौकशी करून उक्त रस्त्याचे काम तातडीने सुरु कररे्बाबत शासनाने 
कोर्ती कायणवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची काररे् काय आहेत ? 
  
श्री. चांद्रिाांत पाटील (२८-०८-२०१८) : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) रस्ता सुश्स्थतीत ठेवरे्साठी आवश्यक त्या लाींबीमध्ये मींजुर असलेली कामे प्रगतीत आहे. 

कें द् शासनाच्या दद.०३.०१.२०१७ च्या अधधसूचनेद्वारे घोवित चौफुला-न्हावरा-
शशक्रापूर-चाकर्-तळेगाींव दाभाड े या राषरीय महामागण क्र.५४८ डी चे चौपदरीकरर् कररे्साठी 
सववस्तर प्रकल्प अहवाल तयार करण्याच ेकाम प्रगतीत असल्याचे भारतीय राषरीय राजमागण 
प्राधधकरर्, पुरे् याींनी कळववले आहे.   
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

उदगीर (जज.लातूर) येथील तहशसल िायाणलयाच्या बाांधिामाबाबत 
  

(४२)  १२४१०५ (२०-०७-२०१८).   डॉ.सधुािर भालेराव (उदगीर) :   सन्माननीय महसूल मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) उदगीर (श्ज.लातूर)  शहराच्या मध्यवती दठकार्ी असलेल्या तहशसल कायाणलयाची दरुवस्था 
झाली  असून अनेक दठकार्ी शभींतीला व छताला तड ेगेल्याच े माहे म,े २०१८ च्या शेव्च्या 
आठवड्यात वा त्यासमुारास ननदशणनास  आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, यामुळे कायाणलयातील कमणचारी आणर् कामाननशमत्त येर्ाऱ्या नागरीकाींच्या 
जीवाला धोका ननमाणर् झाला असून गत विीच्या पावसाळ्यात इमारतीच्या दालनामध्ये पार्ी 
साचल्याने अनके महत्वपूर्ण जुन े दस्तावेज शभजून नष् झाले आहे तसेच नवीन तहसील 
बाींधकामाच्या ९ को्ी ८७ लाख रुपयाच्या प्रस्तावास एक विाणपवूी मींजूरी शमळूनही ननधी  
अभावी काम प्रलींबबत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, याबाबत चौकशी करून उदगीर येथील तहशसल कायाणलयाच्या इमारत 
बाींधकामासाठी ननधी उपलब्ध करून देण्याबाबत शासनाने कोर्ती कायणवाही केली वा करण्यात 
येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची काररे् काय आहेत ? 
  
श्री. चांद्रिाांत पाटील (२०-१०-२०१८) : (१) होय. 
(२) व (३) उदगीर (श्ज.लातूर)  येथील तहशसल कायाणलयाच्या इमारत बाींधकामास प्रशासकीय 
मान्यता देर्े शक्य व्हावे यासाठी अधधकचे श्स्वकाराहण दानयत्व ननश्श्चत कररे्बाबतचा  प्रस्ताव 
ननयोजन ववभागास सादर करण्यात आला आहे. ननयोजन ववभागाचे अशभप्राय प्राप्त 
झाल्यानींतर उदगीर श्ज.लातुर येथील तहशसल कायाणलयाच्या इमारतीच्या बाींधकामाच्या 
अींदाजपत्रकास ननधी उपलब्धतेनुसार प्रशासकीय मान्यता देण्याचे सींकश्ल्पत आहे.  
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
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नाांदेड येथील गुरुद्वारा बोडाणची मदुत सांपल्याबाबत 
  

(४३)  १२४४२३ (२०-०७-२०१८).   श्री.डी.पी.सावांत (नाांदेड उत्तर) :   सन्माननीय महसूल मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) नाींदेड येथील शीख समाजाच्या गुरुद्वारा बोडाणची मुदत ददनाींक १६ डडसेंबर, २०१६ रोजी वा 
त्या समुारास सींपलीअसतानाही सदरील गुरुद्वारा बोडण शासनान ेबरखास्त केले नाही, हे खरे 
आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर गुरुद्वारा बोडण बरखास्त करण्याबाबत ददनाींक १ जुन, २०१८ रोजीपासून 
सींबींधीताींनी चक्री उपोिर् करुन मागर्ी केली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, या प्रकरर्ी चौकशी करून तातडीन ेगुरुद्वारा बोडण बरखास्त करण्याबाबत तसेच 
नवीन बोडण सदस्य नेमण्याबाबत शासनाने कोर्ती कायणवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची काररे् काय आहेत  ? 
  
श्री. चांद्रिाांत पाटील (०५-१०-२०१८) : (१) नाींदेड येथील गुरुव्दारा बोडाणचे स्थापनेस 
दद.१५.०३.२०१८ रोजी तीन विण परू्ण झाली असून नवीन बोडण स्थापन करण्याची कायणवाही सुरु 
आहे. नवीन बोडण स्थापन होईपयणत व बोडाणचे कामकाज सुरळीत सरुु रहावे यासाठी अश्स्तत्वात 
असलेले बोडण कायणरत ठेवण्याचा ननर्णय घेण्यात आलेला आहे. 
(२) दद.०१.०६.२०१८ ते १९.०६.२०१८ या कालावधीत स.मनप्रीतशसींघ गोबबींदशसींघ कुीं जीवाले व 
इतर हे श्जल्हाधधकारी कायाणलय, नाींदेड येथ ेउपोिर्ास बसले होते. 
(३) नवीन गुरुव्दारा बोडण स्थापन करण्यासाठी अधधसूचना दद.२७.०६.२०१८ अन्वये नाींदेड शशख 
गुरुव्दारा सचखींड श्री.हजूर अपचलनगर सादहब अधधननयम, १९५६ च्या कलम ६ पो्कलम (१) 
च्या खींड (ii) च्या परींतुकानसुार तीन सदस्याींच्या ननवडरू्कीसींदभाणत अधधसूचना जादहर 
करण्यात आली आहे. तसेच पत्र दद.१७.०७.२०१८ अन्वये बोडाणच्या इतर नामननदेशशत सदस्याींच े
नामननदेशन मागववण्यात आलेले आहे. वरीलप्रमारे् कायणवाही पुर्ण झाल्यानींतर नवीन बोडण 
गठन करण्याच ेयोश्जले आहे. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

मेडशी त ेचोंढी (ता.बाळापूर जज.अिोला) या रतःत्याची दरुुतःती िरण्याबाबत 
  

(४४)  १२४५७२ (२०-०७-२०१८).   श्री.सांजय शशरसाट (औरांगाबाद पजश्चम) : सन्माननीय 
सावणजतनि बाांधिाम (सावणजतनि उपक्रम वगळून) मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील   
काय :- 
  

(१) मेडशी त े चोंढी (ता.बाळापूर, श्ज.अकोला) या दोन श्जल्हयाच्या हद्दीवरील महत्वाच्या 
रस्त्याची दरुवस्था झाली असून सावणजननक बाींधकाम ववभागाचे त्याकड े दलुणक्ष झाल्याच े
ननदशणनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, याबाबत शासनान ेचौकशी केली आहे काय, 
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(३) असल्यास, चौकशीनुसार या रस्त्याची तातडीने दरुुस्ती करण्याबाबत शासनान े कोर्ती 
कायणवाही केली वा करण्यात येत आहे,  
(४) नसल्यास, ववलींबाची काररे् काय आहेत ? 
  
श्री. चांद्रिाांत पाटील (२६-०९-२०१८) : (१) हे खरे नाही. 
(२) व (३) मेडशी ते चोंढी हा रस्ता अकोला व वाशशम या दोन श्जल्हयाच्या हद्दीवरील 
सावणजननक बाींधकाम ववभाग, अकोला व वाशशम याींच्याकड ेदेखभाल व दरुुस्तीसाठी आहे.  

सावणजननक बाींधकाम ववभाग, अकोला याींचेकडून सन २०१७-१८ मध्ये श्व्दवाविणक 
योजनेत्तर कायणक्रमा अींतगणत खड्ड ेभरण्याची कायणवाही करण्यात आली आहे. 

तसेच वाशशम श्जल्हयातील कक.मी. ०/०० ते १/५५० रस्ता डाींबरी  पषृठभाग आहे. 
कक.मी. १/५५० ते ३/०० रस्त्याच े खडी नुतनीकरर् करण्यात आले असून, कक.मी. ३/०० त े
५/५०० या रस्ता लाींबीत श्व्दवाविणक देखभाल दरुुस्ती अींतगणत काम मींजुर असून, खड्ड ेभरुन 
रस्ता वाहतकुीसाठी सुश्स्थतीत ठेवण्यात आला आहे. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

मौज ेवडगाांव (ता.हातिणांगले, जज.िोल्हापूर) येथील गाव  
चावडीच्या इमारतीच ेबाांधिाम िरण्याबाबत 

  

(४५)  १२४६०८ (२०-०७-२०१८).   डॉ.सुजजत शमणचिेर (हातिणांगले) :   सन्माननीय महसूल 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मौजे वडगाींव (ता.हातकर्ींगले, श्ज.कोल्हापूर) येथील गाव चावडीच्या इमारतीची अत्यींत 
दरुवस्था झाल्याने इमारत कधीही कोसळण्याची शक्यता ननमाणर् झाल्याच े माहे म,े २०१८ 
मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशणनास आले, हे खरे आहे काय,  
(२) असल्यास, सदर इमारत अत्यींत जुनी असून या इमारतीमध्ये ४६ विाणपासून गाव चावडी 
व ग्रामपींचायतीची कायाणलये आहे तसेच इमारतीच्या बाींधकामाबाबत सातत्याने मागर्ी 
करुनही  ननधी देण्यात आला नाही आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, याबाबत चौकशी करुन इमारतीच्या बाींधकामाकररता तातडीने ननधी उपलब्ध 
करुन देण्याबाबत शासनान ेकोर्ती कायणवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची काररे् काय आहेत ? 
  
श्री. चांद्रिाांत पाटील (०४-१०-२०१८) : (१) असे ननदशणनास आले नाही. 
(२) सदर गाव स्वतींत्र सज्जाच े गाव नसल्यान े गाव चावडी बाींधकामासाठी प्रस्ताव सादर 
केलेला नाही. 
(३) सदर गाव स्वतींत्र सज्जाचे गाव नसल्याने गाव चावडी बाींधकामाकररता ननधी उपलब्ध 
करुन देता येर्ार नाही.  
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
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किणे-िोळीांदे्र (ता.आजरा, जज.िोल्हापूर) या रतःत्याची दरुुतःती िरण्याबाबत 
  

(४६)  १२४८९० (२०-०७-२०१८).   श्रीमती सांध् यादेवी देसा -िुपेिर (चांदगड), श्री.हसन मुश्रीफ 
(िागल) :   सन्माननीय सावणजतनि बाांधिाम (सावणजतनि उपक्रम वगळून) मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) ककर्-ेकोळीींदे् (ता.आजरा, श्ज.कोल्हापूर) या रस्त्याच्या दतुफाण मोठी झाड-ेझडुपे वाढल्यामुळे 
रस्ता अनतशय अरुीं द झाला असनू त्यामुळे वाहतुकीस मोठया प्रमार्ात अडथळा ननमाणर् होत 
आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, यासींदभाणत स्थाननक लोकप्रनतननधीींनी मा.सावणजननक बाींधकाम मींत्री याींच्याकड े
रस्त्याच्या रुीं दीकरर्ाबाबत व वाढलेली झाड-ेझडुपे तोडण्याबाबत ददनाींक ७ माचण, २०१८ रोजी 
वा त्यासुमारास पत्राद्वारे मागर्ी केली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास,याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
(४) असल्यास, चौकशीच्या अनुिींगाने रस्त्याचे रुीं दीकरर् करून वाढलेली झाड-ेझडुपे 
तोडण्याबाबत शासनाने कोर्ती कायणवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची काररे् काय आहेत ? 
  
श्री. चांद्रिाांत पाटील (०४-०९-२०१८) : (१) व (२) अींशत: खरे आहे. 

प्रश्नाींककत ककर्-ेकोळीींदे् हाींदेवाडी ब्कर्ींगले हा मागण प्रश्जमा ६२ असा असनू दद.०७ 
माचण,२०१८ रोजीचे स्थाननक लोकप्रतीनीधीींचे ननवेदन ववभागास प्राप्त झाले आहे. 
(३) व (४) प्रश्नाधधन  ककर्े-कोळीींदे् रस्त्यावरील वाहतुकीस अडथळा करर्ारी झाड-ेझडुपे सन 
२०१७-१८ च्या द्वववाविणक देखभाल दरुुस्ती कायणक्रमाअींतगणत साफ करण्यात आली आहेत. 
तसेच ववशेि दरुुस्ती कायणक्रम सन २०१७-१८ मधुन सदर रस्त्याच ेडाींबरीकरर्, नुतनीकरर् व 
रुीं दीकरर् ही कामे करण्यात आली आहेत. 

सद्य:श्स्थतीस रस्ता सुश्स्थतीत असून रस्त्यावरील वाहतूक सुरळीत सुरु आहे. 
(५) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

फलटण (जज.सातारा) तालुक्यातील फलटण ते बारामती या रेल्वे  
मागाणसाठी जमीन सांपाददत िरण्याबाबत 

  

(४७)  १२४९०७ (२०-०७-२०१८).   श्री.जयिुमार गोरे (माण) :   सन्माननीय महसूल मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) फल्र्  (श्ज.सातारा) तालुक्यातील फल्र् ते बारामती या रेल्वे मागाणसाठी शेतक-याींनी 
त्याींच्या बागायत के्षत्रातील जशमनी देण्यास ववरोध केल्याने सदर रेल्वे मागण रखडला असल्याच े
ननदशणनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, लोर्ींद ते फल्र् मागाणसाठी सींपाददत केलेल्या जशमनीची व अन्य मालमत्तेची 
नुकसान भरपाई अद्यापपयांत शतेकयाणना देण्यात आली नसल्याचहेी ददनाींक २० एवप्रल, २०१८ 
रोजी वा त्या सुमारास ननदशणनास आले, हे ही खरे आहे काय, 
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(३) असल्यास, या दोन्ही प्रकरर्ी शासनान ेचौकशी केली आहे काय, 
(४) असल्यास, चौकशीनुसार फल्र् ते बारामती या रेल्वे मागाणसाठी शेतकऱ्याींचे दहत लक्षात 
घेऊन जमीन सींपदन करण्याबाबत तसेच लोर्ींद ते फल्र् मागाणसाठी सींपाददत केलेल्या  
जशमनीचा मोबदला देण्याबाबत  शासनाने कोर्ती कायणवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची काररे् काय आहेत ? 
  
श्री. चांद्रिाांत पाटील (०४-१०-२०१८) : (१) हे अींशत: खरे आहे. 

फल्र् त े बारामती रेल्वे मागाणसाठी मौज े काींबळेश्वर, खुीं्े व सस्तेवाडी येथील 
जमीन सींपाददत करण्यात येत आहे. मौजे सस्तेवाडी, ता. फल्र् येथील काही शेतकऱ्याींनी 
सुरुवातीला बागायती जमीन देरे्स ववरोध दशणववला होता. परींत ूत्याींना प्रकल्पाववियी मादहती 
ददल्यानींतर, त्याींच्या सींमतीने नतन्ही गावाींतील सींयुक्त मोजर्ी पूर्ण करण्यात आली आहे. 
खाजगी वा्ाघा्ीन े थे् खरेदी पद्धतीन े जमीन ताब्यात घेण्याची कायणवाही करण्यात येत 
आहे.  
(२) हे खरे नाही, लोर्ींद ते फल्र् रेल्वे मागाणसाठी एकूर् ३,८३२ खातेदाराींची जमीन सींपाददत 
कऱण्यात आली असून त्याींपैकी ३,४२१ खातेदाराींना भूसींपादनाचा मोबदला अदा करण्यात 
आलेला आहे. न्यायालयीन प्रकरर्े व सहदहस्सेदार याींचे सींमतीपत्र न शमळाल्याने उवणररत ४११ 
खातेदाराींना मोबदल्याची रक्कम अदा कररे् शशल्लक आहे. पतूणता करून घेऊन मोबदला 
वा्पाची कायणवाही करण्यात येत आहे. 
(३) व (४) फल्र् ते बारामती रेल्वे मागाणसाठी शेतकऱ्याींच्या सींमतीने सींयुक्त मोजर्ीची 
कायणवाही पूर्ण करण्यात आली आहे. तसचे खाजगी वा्ाघा्ीन े थे् खरेदी पद्धतीने जमीन 
ताब्यात घेण्याची कायणवाही करण्यात येत आहे. तसचे लोर्ींद ते फल्र् रेल्व े मागाणसाठी 
सींपाददत केलेल्या जशमनीच्या एकूर् ३,८३२ खातेदाराींपैकी ३,४२१ खातेदाराींना भूसींपादनाचा 
मोबदला अदा करण्यात आला असून उवणररत ४११ खातेदाराींना मोबदला वा्प करण्याची 
कायणवाही आवश्यक कागदपत्राींची पूतणता करुन घेऊन करण्यात येत आहे. 
(५) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

िरमाळा (जज.सोलापूर) मतदारसांघातील मौजे सालस-ेिुडुणवाडी-माढा  
या रतःत्याची दरुुतःती िरण्याबाबत 

  

(४८)  १२५१८१ (२०-०७-२०१८).   श्री.नारायण पाटील (िरमाळा) :   सन्माननीय सावणजतनि 
बाांधिाम (सावणजतनि उपक्रम वगळून) मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) करमाळा (श्ज.सोलापूर) मतदारसींघातील मौजे सालस-े कुडुणवाडी-माढा (रा.मा.क्र.२०२) या 
रस्त्याच्या दरुुस्तीसाठी ववशेि दरुुस्ती अींतगणत ननधी मींजूर करण्याबाबत मागर्ी स्थाननक 
लोकप्रनतननधीींनी ददनाींक २९ म,े २०१८ रोजी ननवेदनाव्दारे मा.सावणजननक बाींधकाम मींत्री 
याींचेकड ेकेली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, याबाबत शासनान ेचौकशी केली आहे काय, 



वव.स. ५०४ (37) 

(३) असल्यास, चौकशीनसुार व ननवेदनातील मागर्ीच्या अनुिींगाने उक्त रस्त्याच्या 
दरुुस्तीसाठी ननधी शमळण्याबाबत शासनाने कोर्ती कायणवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची  काररे् काय आहेत ? 
  
श्री. चांद्रिाांत पाटील (०४-०९-२०१८) : (१) हे खरे नाही. 
(२) व (३) प्रश्नाींकीत सालस-े कुडुणवाडी –माढा रस्ता   रा.मा.२०२ असा आहे. सदर रस्ता 
सुधारर्ा कामासाठी हायबब्रड ॲन्यु्ी अींतगणत नीधीस प्रशासकीय मान्यता प्राप्त झाली आहे. 
या रस्त्याच्या लाींबीचा सववस्तर प्रकल्प अहवाल तयार करण्याच ेकाम प्रगतीत असुन लवकरच 
ननववदा प्रकक्रया पुर्ण करुन ननधीच्या उपलब्धतनेुसार काम हाती घेण्याचे ननयोजन आहे. 

सद्य:श्स्थतीत रस्त्याच्या डाींबरी पषृठभागावरील खड्ड े भरण्यात आले असून 
रस्त्यावरील वाहतूक सुरळीत सुरु आहे. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

राज्यमागण क्रमाांि १७७ वर अनधधिृतररत्या टािलेली ऑजप्टिल 
फायबर िेबल िाढून टािण्याबाबत 

  

(४९)  १२५३६५ (२०-०७-२०१८).   श्री.भरतशेठ गोगावले (महाड), श्री.वैभव ना ि (िुडाळ) :   
सन्माननीय सावणजतनि बाांधिाम (सावणजतनि उपक्रम वगळून) मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
  

(१) अथणसींकल्पीय अधधवेशन सन २०१६-१७  मध्ये  ताराींककत पश्न क्र. ४०८६० ला उत्त्तर 
देताींना रस्त्याच्या मध्यापासून १५ मी्र अींतरावर केबल ्ाकण्याचा ननयम असतानाही   
केबल  ्ाकल्या गेल्या असतील तर तेथील डपे्यु्ी इींश्जननअर व  ज्याच्या अींतगणत हे काम 
चालते तोच त्याला जबाबदार रादहल आणर् त्याच्यावर नक्कीच कारवाई केली जाईल अस े
आश्वासन मा,सावणजननक बाींधकाम मींत्रयाींनी ददले होते, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर आश्वासनाअतींगणत  राज्यमागण क्रमाींक १७७ वरील ककमी ५३/८७७ त े
८५/००मध्ये रस्त्याच्या मध्यापासून १५ मी्र अींतराच्या आत ररलायन्स श्जओ कीं पनीन े
अनधधकृतररत्या ्ाकलेली ऑश्प््कल फायबर केबल काढून ्ाकण्याबाबत तसेच कायणकारी 
अशभयींता याींनी नोद्स बजावून देखील सदर केबल अदयापही  न काढर्ाऱ्या सावणजननक 
बाींधकाम उपववभाग वभैववाडीच े तत्काशलन उपअशभयींता श्री.कचरे याींचेवर अदयापपयणत 
कोर्तीही कारवाई करण्यात आली नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, या प्रकरर्ी  सावणजननक बाींधकाम उपववभाग वैभववाडीच े तत्काशलन 
उपअशभयींता श्री कचरे याींचेवर ननलींबनाची कारवाई करण्याबाबत   तक्रार कस्तुरीमगृ 
फाऊीं डशेनचे अध्यक्ष श्री अनुपम काींबळी याींनी सावणजननक बाींधकाम ववभागाच े प्रधान सधचव 
याींचेकड ेददनाींक २९ म,े२०१८ रोजी वा त्या सुमारास केली आहे, हे ही  खरे आहे काय,  
(४) असल्यास, सदर तक्रारीच्या अनुिींगान े सावणजननक बाींधकाम उपववभाग वैभववाडीच े
तत्काशलन उपअशभयींता श्री. कचरे  याींच्यावर  ननलींबनाची कारवाई करुन सींबींधधत कीं पनीन े
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अनधधकृतररत्या ्ाकलेली केबल  काढून ्ाकण्याबाबत शासनान े कोर्ती कायणवाही केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची काररे् काय आहेत ? 
  
श्री. चांद्रिाांत पाटील (०४-१०-२०१८) : (१) होय, हे खरे आहे.   
(२) अींशत: खरे आहे. 
(३) होय. 
(४) कायणकारी अशभयींता, सा.बाीं. ववभाग, कुडाळ, मु.कर्कवली याींनी दद.२८.०३.२०१८ व 
दद.१८.०५.२०१८ च्या पत्रान्वये ररलायन्स श्जओ कीं पनीला कळववण्यात आले असुन त्याबाबत 
पाठपुरावा सुरू आहे. तसेच श्री.कचरे,तत्कालीन उपअशभयींता, याींचेकडून आवश्यक तो खुलासा 
सा.बाीं. ववभाग, कुडाळ मु.कर्कवली याींनी माधगतला आहे. 
(५) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

मुांब  इलाखा शहर सावणजतनि बाांधिाम ववभागाांतगणत िेलेल्या  
देखभाल दरुूतःतीच्या िामाांच्या देयिाबाबत 

  

(५०)  १२६२८० (२०-०७-२०१८).   श्री.अतनल िदम (तनफाड), डॉ.सांजय रायमुलिर (मेहिर) :   
सन्माननीय सावणजतनि बाांधिाम (सावणजतनि उपक्रम वगळून) मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
  

(१) मुींबई इलाखा शहर सावणजननक बाींधकाम ववभागाींतगणत एकूर् १३ मजूर सोसाय्याींच्या 
माध्यमातून काम ेकेल्याच ेभासवनू श्री.अशोक ववठ्ठल सोनावर् ेयाींनी सन २०१०-२०११, २०११-
२०१२ या आधथणक विाणतील देखभाल दरुूस्तीच्या कामाींच्या देयकाींची मागर्ी शासनाकड ेकेली   
आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर कामाींच्या देयकाींशी सदर व्यक्तीचा काहीही सींबींध नसल्याबाबत मुींबई 
इलाखा शहर सा. बाीं. ववभागान े शासनास कळववले असतानाही श्री.अशोक ववठ्ठल सोनावर्े 
याींच्यावर फौजदारी कारवाई करण्याऐवजी  कामाींच्या देयकाींची रक्कम देण्याचा प्रयत्न वररषठ 
अधधकाऱ्याींमाफण त केला जात आहे, हे ही खरे आहे काय. 
(३) असल्यास, सदर प्रकरर्ी शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
(४) असल्यास, चौकशीनुसार सींबींधधत व्यक्ती व अधधकाऱ्याींववरुद्ध शासनान ेकोर्ती कारवाई 
केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची काररे् काय आहेत ? 
  
श्री. चांद्रिाांत पाटील (२४-०९-२०१८) : (१) होय. 
(२), (३), (४) व (५) श्री.अशोक ववठ्ठल सोनवर्े याींनी त्याींची देयके शमळण्यासाठी  
मा.लोकआयुक्त, महाराषर राज्य याींचेकड े ननवेदन केले होत.े त्या सींदभाणत मा.लोकआयुक्त 
महाराषर राज्य, मुींबई याींचकेड े दद. १८/४/२०१७ रोजी झालेल्या सुनावर्ीच्या अनुिींगान े
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श्री.अशोक ववठ्ठल सोनवर्े याींनी केलेल्या तक्रार प्रववषठ कामाींच ेफॉरेश्न्सक ऑडड् करण्याचा 
ननर्णय घेण्यात आला. त्याअनुिींगाने व्ही.एन. आय.्ी. नागपूर याींच्याकडून प्राप्त झालेला 
फॉरेश्न्सक ऑडड् ररपो ण् तसचे कायणकारी अशभयींता /अधधक्षक अशभयींता /मखु्य अशभयींता 
याींचेमाफण त प्राप्त झालेला प्रस्ताव / अहवाल ववचारात घेऊन, खात्री प्लेल्याच पूर्ण करण्यात 
आलेल्या, बाबीच्या अनुिींगाने पररगणर्त करण्यात आलेल्या रु. ६०,८०,३८८/- इतक्या एकूर् 
ककीं मतीची  देयके सवण सींबींधीताींना  अदा करण्याचा ननर्णय घेण्यात आला. त्यानुसार एकूर् रु. 
६०,८०,३८८/- च्या देयकाींपैकी रु.२७,९४,२४६/- रक्कमेचीच देयके माहे जून २०१८ मध्ये सींबींधीत 
कीं त्रा्दाराींना अदा करण्यात आलेली आहेत. 

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

महाराष्ट्र ववधानसभा. 

  
__________________________________________________________________ 

मुद्र्पूवण सवण प्रकक्रया महाराषर ववधानमींडळ सधचवालयाच्या सींगर्क यींत्ररे्वर 
मुद्र्: शासकीय मध्यवती मुद्र्ालय, मुींबई. 


