
अताराांकित प्रश्नोत्तराांची ५०७ वी यादी 

 
महाराष्ट्र ववधानसभा 

  

ततसरे अधधवेशन, २०१८ 
___________ 

 

अताराांकित प्रश्नोत्तराांची यादी 
  

प्रश्नाांची एिूण सांख्या - ५० 
___________ 

  

राज्यातील ग्रामीण भागात ग ांठेवारी तनयममतीिरणाची िाययवाही ठप् प ाा्याााात 
  

(१)  १९८९ (२२-१२-२०१४).   श्री.स रेश हाळवणिर (इचलिरांजी) :   सन्माननीय महसूल मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) महाराष र गुींारीारी ाीकास यमनयमा कन करशर रेशीीाढ ी मनयींण) शध न कमनयम, २०११ 
नुसार गुींारीारी मनयममतीकरशाची काययीाही पूशय करएयाकररता ग्रामीश भागाकररता मनयोजन 
प्राकीकरश म् हशून ोोातत कर लर् या वपाीभागीय  तराीर मुततीाढीचर दतर  पारीत करण्यात 
दलरलर नस् यामु र को् हापूरसह रतर लज् ह्यातील ग्रामीश भागातील गुींारीारीची काययीाही 
ाप् प ााली दहर, हर खरर दहर काय, 
(२) नस् यास, वक् त प्रकरशी महाराष र गुींारीारी ाीकास यमनयमा कन करशर रेशीीाढ ी 
मनयण) ींशध न कमनयम, २०११ नुसार गुींारीारी मनयममतीकरशाची काययीाही पूशय करण् याचर दतर  
मा. मींण) ी, महसूल याींनी लज् हा ककारी, को् हापूर याींना लतलर दहरत, हर खरर दहर काय, 
(३) नस् यास, त् या ननुतींगानर  ासनानर कोशती काययीाही कर ली ीा करण् यात यरत दहर, 
(४) नस् यास, ाीलींबाची कारशर कोशती दहरत ? 
  
श्री. चांद्रिाांत पाटील (२३-१०-२०१८) : य१ध, य२ध, य३ध ी य४ध तत्कामलन मा. मींण) ी यमहसूलध याींनी 
लज्हा ककारी, को्हापूर याींना लतनाींक.०४/१०/२०१३ रोजीच्या मागयत यनपर लतलर्या पण) ामध्यर 
वप ाीभागीय न ककारी याींना गुींारीारी प्रकरशापुरतर ग्रामीश भागासााी थामनक मनयोजन 
प्रा ककारी म्हशून प्रा ककृत करण्यासींतभायत दीश्यक त्या सचूना  ासनाकडून तरण्यात यरतील, 
तोपयतं पाण)  गुींारीारी मनयमन प्रकरशामध्यर  ासनाच्या दतर ाची प्रमतक्षा न करता काययीाही 
करण्यात याीी नसर नमूत कर लर दहर. त्यानुसार लज्हा ककारी, को्हापूर याींनी त्याींच्या लतनाींक 
०२/११/२०१३ च्या पण) ान्ीयर लज्ह्यातील सीय वपाीभागीय न ककारी याींना महाराषर गुींारीारी 
ाीकास यमनयमाकीन करशर रेशीीाढ ी मनयींण) श ध न कमनयम, २००१ यातील तरतूतीनसुार 
लतनाींक ०१/०१/२००१ रोजी नलतत्ीात नसलरलर सीय गुींारीारी ाीकास प्राप्त प्रताीाबाबत 
लतनाींक ३०/०४/२०१४ पयतं काययीाही करण्याच्या सूचना लत्या होत्या. तसरच त्यानींतर 
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लज्हा ककारी को्हापूर याींनी लतनाींक २९/०३/२०१५ च्या दतर ान्ीयर गुींारीारी ाीकास प्रताी 
ीरीलप्रमाशर मनकाली काढण्याची मुतत सतर दतर ाच्या लतनाींकापासून सहा मलहन्याींकररता 
ीाढाीली ी त्यापुढर मुततीाढ तरण्याबाबतची काययीाही वप ाीभागीय न ककारी याींचर तराीर 
करण्याबाबत सू चत कर लर दहर.   

___________ 
  

मौज ेददवाणमान (ता.वसई, जज.पालघर) येथील जममनीवर वसई-ववरार  
महानगरपामलिेने िेलेले अततक्रमण 

  

(२)  ३९७१५ (१३-०५-२०१६).   श्री.राधािृष्ट् ण ववे-ेपाटील (मशर्डी) :   सन्माननीय महसलू 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) मौजर लतीाशमान यता.ीसई, लज.पालोरध यरथील स.नीं.१७६न/१न  ासकीय मालकीच्या 
४७.५० हरक््र खाजगी जममनीीर ीसई-ाीरार महानगरपामलकर नर मनाीता मागीून भराी 
्ाक्यानर एका राजकीय पक्षाच्या लज्हा प्रमुखाींनी लतनाींक २२ जानरीारी, २०१६ रोजी ीा 
त्यासुमारास मा.महसूल मींण) ी याींचरकडर लरखी तक्रार कर ्याचर मनत यनास दलर दहर, हर खरर दहर 
काय, 
(२) नस्यास, या प्रकरशी  ासनानर न कक चौक ी कर ली दहर काय, 
(३) नस्यास, चौक ीत काय दढ ून दलर ी त्यानुसार  ासनानर याप्रकरशी सींबीं कताींीर 
कोशती कारीाई कर ली ीा करण्यात यरत दहर 
(४) नस्यास, ाीलींबाची कारशर काय दहरत ? 
  
 

श्री. चांद्रिाांत पाटील (२९-१०-२०१८) : य१ध, य२ध ी य३ध ीसई-ाीरार  हर महानगरपामलका 
हद्दीतील मौजर लतीाशमान यरथील सी े नीं.१७६न/१न मकील  ासनाच्या मालकीच्या ४७.५० 
हर.दर.जममनीीर ीसई-ाीरार वपप्रतर ाच्या मींजूर ाीकास दराखड्यानुसार सतर जागरीर 
“तफनभूमी” ी “क्रीडा सींकुल” करीता जागरचा ताबा लज्हा ककारी, ााशर याींनी महानगरपामलकर स 
ऑग्,२०११ मध्यर लतला दहर. महानगरपामलकर नर सतर मींजूर ाीकास दराखड्यामकील 
डी.पी.रता य३० मी्र रीं तध ाीकसीत करण्यासााी मनाीता प्रक्रक्रया पूशय करन कीं ण) ा्ताराची 
मनयुक्ती कर ली दहर. त्यानसुार कीं ण) ा्ताराकडून सतर रत्यासााी भराी करण्यात दला होता. 
तथााप, सतर प्रकरशी जनतरच्या तक्रारी तसरच मा.मुींबई वच्च न्यायालय, मुींबई यरथर जनलहत 
या चका ताखल ाा्यानर सतर रत्याचर काम बींत करण्यात दलर दहर. 

सीे नीं.१७६न/१न या जागरीर रत्यासााी ४३८० ब्रास मातीचा भराी कर ्याचर 
मनत यनास द्यानर तहसीलतार, ीसई याींनी सींबीं कत कीं ण) ा्तार ी ीसई-ाीरार 
महानगरपामलकर स लत.४/१०/२०१६ रोजी र.१,०५,१२,०००/- रतक्या तींडात्मक रक्कमरचर दतर  
पाररत कर लर दहरत. 

सतर प्रकरशी मा.मुींबई वच्च न्यायालयात जनलहत या चका ताखल ााली नस्यानर 
सतर रत्याचर काम बींत नस्यामु र कीं ण) ा्तारास नींमतम तरयकर  प्रतान करण्यात दली नाहीत. 
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सतर कामाचर मोजमाप ोरऊन सींबीं कत कीं ण) ा्ताराच्या ीसई-ाीरार  हर महानगरपामलकर कडून 
तरय नसलर्या तरयकातून ीामीत्ीकनाची रक्कम ीसूल करन  ासनजमा करण्यात यरईल, नसर 
ीसई-ाीरार महानगरपामलकर नर तहसीलतार, ीसई याींना क ाीलर दहर. 
य४ध प्रश्न वद् ाीत नाही.  

___________ 
  

म तत यजापूर (जज.अमरावती) येथील रे्वेगेट ते मशवाजी चौि व अिोला नायायापयतं  
असले्या म ख्य मागायवरील द भाजि िाढण्याााात 

  

(३)  ५५७६९ (२४-०८-२०१६).   प्रा.ववरेंद्र जगताप (धामणगाव रे्वे), श्री.अममन पटेल 
(म ांाादेवी), श्री.ि णाल पाटील (ध ळे ग्रामीण) :   सन्माननीय सावयजतनि ााांधिाम (सावयजतनि 
उपक्रम वगळून) मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मुमत यजापूर यलज.नमराीतीध यरथील रर्ीरगर् तर म ीाजी चौक ी नकोला नाक्यापयतं 
नसलर्या मुख्य मागायीरील तभुाजकमु र ीाहतुक व्यीथा सुर ीत होण्याऐीजी ननरक 
नपोातास ी लजीीतहानी होण्यास कारशीभूत ारत नस्याचर माहर एाप्रल, २०१६ मध्यर ीा 
त्यासुमारास मनत यनास दलर दहर, हर खरर दहर काय, 
(२ध नस्यास, वक्त मागायीरील तभुाजक काढण्याची मागशी यरथील नागरीकाींनी कर ली दहर 
तसरच तभुाजक लतनाींक १० मर पयतं न काढ्यास दींतोलन करण्याचा र ाराही नागरीकाींनी 
लतला दहर, हर ही खरर दहर काय, 
(३ध नस्यास, वक्त प्रकरशी  ासनानर कोशती काययीाही कर ली ीा करशार दहर, 
(४ध नस्यास, ाीलींबाची कारशर काय दहरत ? 
  
श्री. चांद्रिाांत पाटील (०३-११-२०१८) : य१ध हर खरर नाही, 

सतर रत्याीर ाालरलर नपोात रत्याच्या मध्यभागी नसलर्या तभुाजकामु र 
ाालरलर नसनू मनषका जीपशर भरकाी ीरगानर ीाहन चालाी्यामु र ाालरलर दहरत, नसर पोलीस 
ाीभागाच्या नहीालाीरन मनत यनास यरतर. 
य२) होय. 
य३) ी य४) सतरील रता लाींबीतील ाीदयुत खाींब ह्ाीण्याबाबत काययकारी नमभयींता, 
साीयजमनक बाींककाम याीदयुतध ाीभाग, नमराीती याींना काययकारी नमभयींता, साीयजमनक 
बाींककाम ाीभाग, नकोला याींचर लत. ११.१०.२०१८ च्या पण) ान्ीयर त्ीरीत काययीाही  करशर बाबत 
क ाीण्यात दलर दहर. 

___________ 
  

राज्यातील वाळ  तस्िराांवर 'मोिा' अांतगतं िारवाई िरण्याााात 
  

(४)  ७६६५६ (१२-०४-२०१७).   श्री.ववजय ीटी (पारनेर) :   सन्माननीय महसूल मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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य१ध राज्यातील ीा ू तकराींचर महसूल ाीभागातील कमयचारी ी न ककाऱयाींीर  होशारर ह्लर 
ीाढत नस्याम ुर ीा ू तकराींीर  मोका कायदयानुसार गुन्हा ताखल करण्यात यरशार  
नस्याचर मा. महसूल मींण) ी याींनी लतनाींक २६ डडसेंबर, २०१६ रोजी ीा त्यासुमारास जाहीर कर लर 
दहर, हर खरर दहर काय, 
य२ध नस्यास, त्यानुसार ीा ू तकराींीर मोका कायदयानुसार गुन्हा ताखल करण्याबाबत 
 ासनानर कोशती काययीाही कर ली ीा करण्यात यरत दहर, 
य३ध नस्यास, ाीलींबाची कारशर काय दहरत ? 
  
श्री. चांद्रिाांत पाटील (२३-१०-२०१८) : य१ध ी य२ध लत.१२ माचय,२०१३ रोजीच्या ीा ू/ररती मनगयती 
कोरशामध्यर ीा ूचर नीैक वत्खनन, ीाहतूक रत्यातीच्या ननुतींगानर तींडात्मक कारीाई करताींना 
महसूल न ककारी/कमयचारी याींच्याीर ह्लर होत नस्याचर मनत यनास द्यास ी न ा 
लाकाशी सींोल्त गुन्हरगारीचर प्रकार दढ ून द्यास न ा सींोल्त गुन्हरगारीाीरध्त “मोक्का” 
न कमनयमान्ीयर कारीाई करण्याचर सू चत करण्यात दलर दहर. 
     तसरच राज्यातील ीा ूच्या नीैक वत्खनन/ीाहतूकीस पररशामकारक द ा ोालण्यासााी 
ीा ूचर नीैक वत्खनन/ ीाहतूक करशर, न ा कृत्यात सहभागी होशर, प्रोत्साहन तरशर न ा 
व्यक्तीींाीरूध्त “महाराषर ाोपडपट्टी गुींड, हातभट्टीीालर, औत कद्रव्याीतयक गुन्हरगार, कोकातायक 
व्यक्ती ी दृकेाव्य कलाकृतीचर ाीनापरीाना प्रत यन करशाऱया व्यक्ती यलव्हडीओ पायरर्सध 
याींच्या ाीोातक कृत्याींना द ा ोालण्याबाबत न कमनयम, १९८१” नींतगयत कारीाई 
करण्यासााी, सतर न कमनयमात  ासन न कसूचना, लत.२९ जानरीारी, २०१६ नन्ीयर सुकारशा 
करण्यात यरऊन “ीा ू तकर” ही सींज्ञा समााीष् करण्यात दली दहर. त्यानुसार क्षरण) ीय 
पात ीीर काययीाही सुर दहर. 
य३ध प्रश्न वद् ाीत नाही. 

___________ 
  

नेवासा (जज.अहमदनगर) ताल यायातील वाटप ााले्या जममनीांच्या  
उताऱयाांवर सांाांधधत शेतिऱयाांची नावे लावण्याााात 

  

(५)  ७९७७७ (१२-०४-२०१७).   श्री.ााळासाहेा म रि टे (नेवासा) :   सन्माननीय महसूल मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

य१ध नरीासा यलज.नहमतनगरध तालुक्यातील  ासकीय जममनीचर भूममहीन  रतकऱयाींमध्यर 
 ासकीय मनयमानुसार सन १९६०, १९६८,ी १९७६ या ीती ीा्प करण्यात दलर, हर खरर दहर 
काय, 
य२ध नस्यास, सतर  रतकऱयाींनी या जममनीीर खचय ी म ागत करून जममनी लागीडीखाली 
दश्या नसून या जममनीीर  रतसारा तरखील दकारला जातो, हर ही खरर दहर काय, 
य३ध नस्यास, सतर  जममनीींच्या  ७/१२ ी ८न च्या वताऱयाीर क्षरण)  ०.०० नसर ताखाीलर जात 
नस्याम ुर  रतकऱयाींना सहकारी सोसाय्ी ी बँका माफय त कजय पुरीाा होत नाही,  हर ही खरर 
दहर काय, 
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य४ध नस्यास,  सतर जममनीींच्या वताऱयाींीर पूीी प्रमाशर लागीडीलायक क्षरण)  म्हशून नाीर 
लाीण्यात याीी न ी मागशी सींबीं कत  रतकरी करीत दहरत, हर ही खरर दहर काय, 
य५ध नस्यास, वक्त प्रकरशी  ासनानर चौक ी करून कोशती काययीाही कर ली दहर ीा 
करण्यात यरत  दहर, 
य६ध नस्यास, ाीलींबाची कारशर काय दहरत ? 
  
श्री. चांद्रिाांत पाटील (२६-१०-२०१८) : य१ध हर खरर दहर. नरीासा तालकु्यातील  ासकीय जममनीचर 
भुममहीन  रतक-याींना  ासकीय मनयमानुसार सन १९६०, १९६८ ी १९७६ मध्यर ीा्प करण्यात 
दलर दहर. सतरचर क्षरण)  हर गा.न.नीं ७/१२ ीरील नोंती नुसार पो्खराब क्षरण)  दहर. क्षरण)  ीा्प 
कर लर्या ६३९ लाभकारकाींची नाीर गा.न.नीं ७/१२ ीर नमूत नसनू त्याींच्या नाीासमोर ीा्प क्षरण)  
त याीण्यात दलरलर दहर. 
(२) नरीासा तालुक्यात पो्खराब ीा्प ाालर्या ६३९ ग्ापैंकी ४४३ ग्ाींना तत्कालीन ीा्प 
फर रफाराीरून दकारशी लाीलरली लतसत नसून वीयरीत १९६ ग्ाींना ीा्प फर रफार नोंतीमध्यर 
दकारशी लाीलरली लतसून यरत नाही. 
(३) (४) ी य५) महाराषर जमीन महसूल मनयमपुलतका यखींड चारध मकील भाग यतोनध नुसार 
गा.न.नीं ८-न मध्यर सींबीं कत खातरताराच्या लागीडीयोग्य क्षरण) ाचा नींतभायी करता यरतो. माण)  
ीा्प क्षरण)  पो् खराबा क्षरण)  नस्यानर खातरताराींच्या गा.न.नीं.८-न मध्यर क्षरण)  मनरींक त याीलर 
होतर. तथााप, गा.न.नीं ७/१२ च्या गा.न.नीं.७ मकील ी गा.न.नीं.८ मकील कारश क्षरण) ात साम्य 
ारीण्यासााी दता  ासन मनशयय लत.१८ एाप्रल, २०१८ नन्ीयर गाी नमुना नीं.८-न मध्यर 
“पो्खराब क्षरण) ”चा रकाना समााीष् करण्याकरीता सकुारशा करण्यात दली दहर.त्यानुसार 
गाी नमुना नीं.८-न मकील तींभ क्र.३- कारश क्षरण)  या तींभात य३बध “पो्खराब क्षरण) ” या  
वपतींभाचा समाीर  करण्यात दलरला दहर. 
        तसरच लागीडीखाली दशलर्या पो्खराब क्षरण) ास लागीडीखालील क्षरण) ाच्या 
दकारशीच्या प्रमाशात नमतररक्त दकारशीच्या ननुतींगानर महाराषर जमीन महसूल 
यजममनीच्या ीापराीर मनबकंध मनयम, १९६८ च्या मनयम २(२) मकील सुकारशाींकरीता मनयमाींचा 
मसूता नींमतमत: लत.२९.०८.२०१८ रोजी प्रमसद्ध करण्यात दला दहर. 
(६) प्रश्न वद् ाीत नाही. 

___________ 
  

तहसीलदार, पाचोरा (जज.जळगाव) याांनी िेले्या गैरव्यवहाराची चौिशी िरणेााात 
  

(६)  ८३३५० (१२-०४-२०१७).   श्री.किशोर पाटील (पाचोरा) :   सन्माननीय महसूल मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
य१ध ेी.लतपक पा्ील, तहसीलतार यता.पाचोरा, लज.ज गाीध याींनी कर लर्या गैरव्यीहाराची 
चौक ी करण्याबाबत थामनक लोकप्रमतमनकीनी लतनाींक १५ डडसेंबर, २०१६ रोजी ीा 
त्यासुमारास मा.महसूल मींण) ी याींना लरखी मनीरतन लतलर दहर, हर खरर दहर काय, 
य२ध नस्यास, वक्त मनीरतनाच्या  ननुतींगानर   ासनानर चौक ी कर ली दहर काय, 
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य३ध नस्यास, चौक ीत काय मनषपन्न ाालर ी त्यानुसार  ासनानर त्याींच्याीर  कोशती 
कारीाई कर ली ीा करण्यात यरत दहर, 
य४ध नस्यास, ाीलींबाची कारशर काय दहरत ? 
  
श्री. चांद्रिाांत पाटील (३०-१०-२०१८) : य१ध, य२ध ी य३ध यासींतभायत  ासनास मनीरतन प्राप्त ाालर 
दहर. वक्त मनीरतनाच्या ननुतींगानर वपाीभागीय न ककारी, पाचोरा याींनी कर लर्या चौक ीत 
तत्कालीन तहसीलतार, पाचोरा याींच्याकडून प्र ासकीय नमनयममतता ाा्याची बाब 
सकृतत यनी मनत यनास दली दहर. तदनुतींगानर सतर प्रकरशी चौक ी करन  
नमनयममततरसींबींकी सींब कताींीर जबाबतारी मनलश्चत करन ीतुमनषा ी ीयींपष् प्रताी 
सातर करण्याबाबत ाीभागीय दयकु्त नाम क याींना लत. २४/१०/२०१८ रोजीच्या पण) ान्ीयर मनते  
तरण्यात दलर दहरत. 
य४) प्रश्न वद् ाीत नाही.  

___________ 

  
ेेर्ड (जज.प णे) ताल यायाच्या पजश्चम भागात ववनापरवाना उत्ेनन िे्याााात 

  

(७)  ८८४१३ (१२-०८-२०१७).   श्री.स रेश गोरे (ेेर्ड आळांदी) :  ताराांकित प्रश्न क्रमाांि १८८७६ 
ला ददनाांि १३ ज ल,ै २०१५ रोजी ददले्या उत्तराच्या सांदभायत:    सन्माननीय महसूल मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
य१ध खरड यलज.पुशरध तालुक्याच्या पलश्चम भागात ी्डय ीाईंड कीं पनीनर यपूीीची रनरकोनध 
पीनचक्या वभारताना ाीनापरीाना वत्खनन कर ्याप्रकरशी  ासनानर लतनाींक २० डडसेंबर, २०११ 
रोजी कीं पनीला ५ को्ी ९५ लाखाचा तींड कर ला दहर, हर खरर दहर काय, 
य२ध नस्यास, वपरोक्त तींडाच्या रकमरपैकी क्रकती रक्कम कीं पनीनर दत्तापयतं  भरली दहर, 
य३ध नस्यास, सतर कीं पनीीर कारीाई करून तींडाची रक्कम ीसूल करण्याबाबत  ासनानर 
कोशती काययीाही कर ली ीा करण्यात यरत दहर, 
य४ध नस्यास, ाीलींबाची कारशर काय दहर ? 
  
श्री. चांद्रिाांत पाटील (२९-१०-२०१८) : य१ध मौजर ीाींद्रा, ीर्हाी र, ीहागाी ी कुडर ब,ु तालुका 
खरड, लज्हा पुशर यरथील पीनऊजाय प्रक्पासााी तयार करशरत दलर्या रत्याचर कामासााी 
रनरकॉन रींडडया मल., कीं पनीनर ३५०० ब्रास मुरम/माती ी डबराचर नन ककृत वत्खनन कर लरनर 
सतर कीं पनीस तहसीलतार, खरड याींनी रपयर ५,९५,००,०००/- रतक्या रक्कमरचा लत.२७/१२/२०११ 
रोजी तींडात्मक दतर  पाररत कर लरला होता. 
य२ध ी य३ध ी्डय ीाईंड कीं पनी यपूीीची रनरकोनध याींनी तींडाची रक्कम  ासनजमा कर ली 
नस्यानर सतर कीं पनीच्या पीनचक्क्या बींत करन कीं पनीचा मनयींण) श कक्ष सील करण्यात दला 
दहर. 
य४ध प्रश्न वद् ाीत नाही. 

___________ 
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वाठार तर्य  वर्डगाांव (ता.हातिणांगले, जज.िो्हापूर) येथील उड्र्डाणपलू  
चौि पररसरात मूलभूत स ववधा प रववण्याााात 

  

(८)  ८८७२९ (१८-०८-२०१७).   र्डॉ.स जजत ममणचेिर (हातिणांगले) :   सन्माननीय सावयजतनि 
ााांधिाम (सावयजतनि उपक्रम वगळून) मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

य१ध ीााार तफय  ीडगाींी य ता. हातकशींगलर, लज. को्हापूर ध यरथील वड्डाशपूल चौक पररसरात 
नीच्छता, बरम त ीाहतूक, सु ोमभकरशाचा ी लत ात यक फलकाचा नभाी, नन ककृत 
डडलज्ल होडडगं्ज, पाीसाच्या पाण्याच्या मनगयतीचा प्रश्न न ा मूलभूत सुाीकाींचा नभाी 
नस्याचर माहर मर, २०१७ मध्यर ीा त्यातरम्यान मनत यनास दलर, हर खरर दहर काय, 
य२ध नस्यास, याबाबत रतर ाीकास महामींड ाच्या न कका-याींना मनीरतनर तरऊनही त्याींनी 
कोशतीही काययीाही कर ली नाही, हर ही खरर दहर काय, 
य३ध नस्यास, याबाबत  ासनानर चौक ी कर ली दहर काय ी त्यानुसार सतरच्या मूलभूत 
सुाीका तरण्याबाबत  ासनानर कोशती काययीाही कर ली ीा करण्यात यरत दहर, 
य४ध नस्यास,ाीलींबाची कारशर काय दहरत ?  
  
श्री. चांद्रिाांत पाटील (२६-१०-२०१८) : य१ध हर खरर नाही. 
य२) ी य३) वड्डाशपूलाच्या सरीारत्याच्या लगत नसलरली लहान मोाी तकुानर, हॉ र्लकारक ी 
फर रीीालर पूलालगत नसलर्या ग्ारामध्यर कचरा ी ्ाकाऊ खातयपताथय ्ाकत नस्यानर 
पररसरात नीच्छता होतर, त्याची साफसफाई तरखभाल तरुती कीं ण) ा्तारामाफय त कर ली जातर.  

वडडाशपूलाच्या वजव्या बाजूकडील ीाहतूक बर् स ुोमभत करण्यात दलर दहर ी 
डाव्या बाजूकडील ीाहतूक बर् स ुोमभत करण्याचर प्रतााीत दहर. 

या लाकाशी ीाहतूक मनयमनासााी मालहती फलक, साीकानतरचर फलक र. 
बसाीण्यात दलर दहरत तसरच थमोप्लाल्क पेंल्ींग करण्यात दलर दहर. सरीारत्याीर ी 
मुख्य रत्याीर सतत राजकीय सन्माननीय सतय ी रतराींचर ीाढलतीस ी नमभनींतनाचर 
होडीग्ज नन ककृतपशर सरायस लाीलर जातात तर ीरचरीर काढून ्ाकण्यात यरतात. पाीसाच्या 
पाण्याच्या मनगयतीसााी बब््ॲप ड्ररन बाींककाम करण्यात दलर दहरत. तर मनयममत साफ 
करण्यात यरतात. 
य४) प्रश्न वद् ाीत नाही. 

___________ 
  

रामटेि ववधानसभा के्षत्रातील रस्त्याांची द रवस्था ाा्याााात 
  

(९)  ९८३३५ (२१-१२-२०१७).   श्री.डर्ड म्लीिाजूयन रेड्र्डी (रामटेि) :  सन्माननीय सावयजतनि 
ााांधिाम (सावयजतनि उपक्रम वगळून) मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) राम र्क ाीकानसभा क्षरण) ातील रतर लज्हा मागय ी प्रमुख लज्हा मागायीर मोाया प्रमाशात 
खड्डर पड्यानर तचुाकी ी रतर मोाी ीाहनर याींचा नपोात होऊन प्रीासी जखमी होत 
नस्याचर ी  रतक-याींना मोाा फर रा ोरऊन  रतमालाची बाजारपरारत तसरच रतरण)  ीाहतूक 
कराीी लागत नस्याचर मनत यनास दलर दहर, हर खरर दहर काय, 
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(२) नस् यास, मनसर यता.राम र्क, लज.नागपूरध यरथर २०१३-१४ पासून ्ोल ीसुली होत नसून 
याचा थामनक नागररकाींना भुतंड बसत दहर, हर ही खरर दहर काय, 
(३) नस् यास, या तोन्ही प्रकरशी  ासनानर चौक ी कर ली दहर काय, 
(४) नस् यास, चौक ीनसुार राम र्क ाीकानसभा क्षरण) ातील रत्याींची तरुती करण्याबाबत 
तसरच मनसर यरथील थामनक नागररकाींची ्ोल ीसलुी बींत करण्याबाबत  ासनानर कोशती 
काययीाही कर ली ीा करण्यात यरत दहर, 
(५) नस्यास, ाीलींबाची कारशर काय दहरत ? 
  
श्री. चांद्रिाांत पाटील (२४-१०-२०१८) : य१ध हर खरर नाही. 
         राम र्क ाीकानसभा क्षरण) ातील ाीभागाच्या न कनत नसलर्या राज्यमागय ी  प्रमुख 
लज्हामागांीर पाीसा यात काही लाकाशी पडलर्या खड्डयाची तरुूती करण्यात दलरली 
नसून रत्याीरील  ीाहतूक सुर ीत सुरू दहर. 
य२ध ्ोल ीसुली राषरीय राज्यमागय प्र ककरशाकडून राजपण)  नो्ीक्रफकर  न नसुार होत दहर. 
य३ध प्रश्न वद् ाीत नाही. 
य४ध प्रश्न वद् ाीत नाही. 
य५) प्रश्न वद् ाीत नाही. 

___________ 
  

नाांदगाव ेांर्डशे्वर (जज.अमरावती) तहसील िायायलयातील ररयात पदे भरण्याााात 
  

(१०)  १०६५३१ (२७-०३-२०१८).   प्रा.ववरेंद्र जगताप (धामणगाव रे्वे), अॅर्ड.यशोमती ठािूर 
(ततवसा), श्री.रणजीत िाांाळे (देवळी) :   सन्माननीय महसूल मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
  

य१ध नाींतगाी खींडरश्ीर यलज.नमराीतीध यरथील तहसील कायायलयातील नायब तहसीलतार,  मींड  
न ककारी, तलााी, मलपीक याींची ननरक पतर ररक्त नस्यानर नागररकाींची कामर मोठ्या 
प्रमाशात प्रलींबीत नस्याचर तसरच या पताींची ननरक कामर तहसीलताराींना कराीी लागत 
नस्याचर लतनाींक १० जानरीारी,  २०१७ रोजी ीा त्यासुमारास मनत यनास दलर, हर खरर दहर 
काय,  
य२ध नस्यास, याबाबत  ासनानर चौक ी कर ली दहर काय, 
य३ध  नस्यास, चौक ीनसुार नाींतगाी खींडरश्ीर  तहसील  कायायलयातील ररक्त पतर 
भरण्याबाबत  ासनानर कोशती काययीाही कर ली ीा करण्यात यरत दहर,   
य४ध नस्यास, ाीलींबाची कारशर काय दहरत ? 
  
श्री. चांद्रिाांत पाटील (२४-१०-२०१८) :  य१ध, य२ध ी य३ध नाींतगाी खींडरश्ीर, लज.नमराीती यरथील 
तहसील कायायलयातील काही ररक्त पतर प्र ासकीय बत्यादीारर भरण्यात दलरली दहरत. 
सदय:लथतीत नायब तहसीलतार-१, मलपीक- ी्ंकलरखक-५,  तलााी-८  एीढी पतर ररक्त दहरत. 
य४ध प्रश्न वद् ाीत नाही.  

___________ 
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गांगाेेर्ड व पालम (जज.परभणी) येथील तहसील व भूममअमभलेे  
िायायलयातील ररयात पदे भरण्याााात 

(११)  १०७२७१ (२७-०३-२०१८).   श्री.अस्लम शेे (मालार्ड पजश्चम) :   सन्माननीय महसलू 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

य१ध गींगाखरड ी पालम यलज.परभशीध यरथील तहसील कायायलयातील न ककारी, मलपीक, म पाई 
तसरच भूममनमभलरख कायायलयातील वपमनरीक्षक, तप्तरबींत ी म पाई ही पतर ररक्त नस्यानर 
 रतक-याींची भूमापनाची कामर मोाया प्रमाशाीर प्रलींबबत नस्याचर मनत यनास दलर दहर, हर 
खरर दहर काय, 
य२ध नस्यास, वक्त कायायलयातील ररक्त पतर तातडीनर भरण्याबाबत  ासनानर कोशती 
काययीाही कर ली ीा करण्यात यरत दहर, 
य३ध नस्यास, ाीलींबाची कारशर काय दहरत ? 
  
श्री. चांद्रिाांत पाटील (०२-११-२०१८) : य१ध तहमसल कायायलय, गींगाखरड यरथर नायब तहमसलतार-
१,  मलपीक-१, म पाई-२ पतर ररक्त दहरत. तहमसल कायायलय,पालम  यरथर नायब तहमसलतार-१, 
मलापक-२, म पाई-१ पतर ररक्त दहरत. 

वपनकीक्षक भूमम नमभलरख, गींगाखरड या पती लत.१/११/२०१७ पासून मनयममत 
न ककारी काययरत दहर. वपनकीक्षक भूमम नमभलरख, गींगाखरड या कायायलयातील तप्तरबींताचर १ 
पत ररक्त दहर. वपनकीक्षक भूमम नमभलरख, पालम या पताचा नमतररक्त काययभार वपन कक्षक 
भुमम नमभलरख, पूशाय याींचरकडर दहर. वपनकीक्षक भूमम नमभलरख, पालम कायायलयातील म पाई 
सींीगायचर १ पत ररक्त नसून मखु्यालय सहायक ी भूमापकाचर प्रत्यरकी १ पत ररक्त दहर. 

काययरत दथापनरदीारर भमूापनाची कामर मनयममत सुर दहर. माचय, २०१८ नखरर   
वपनकीक्षक भूमम नमभलरख, गींगाखरड कायायलयात  २० मोजशी प्रकरशर तर  वपनकीक्षक भूमम 
नमभलरख, पालम कायायलयात १ मोजशी प्रकरश प्रलींबबत होती.     
य२ध सुकारीत दकृतीबींकास मान्यता प्राप्त करन  ोरऊन ररक्त पतर भरण्याचर सींकल्पत दहर. 
य३ध प्रश्न वद् ाीत नाही. 

___________ 
  

सर्ाळे (पजश्चमेिर्डील) जलसार टेंभीेोर्डवे (जज.पालघर) या जोर्डरस्त्याचे िाम 
भूसांपादनाअभावी अपूणय अस्याााात. 

(१२)  १०७५६३ (२७-०३-२०१८).   श्री.अस्लम शेे (मालार्ड पजश्चम), श्री.राधािृष्ट् ण ववे-ेपाटील 
(मशर्डी), श्री.ववजय वर्डटे्टीवार (ब्रम्हपूरी), श्री.अममत ववलासराव देशम े  (लातूर शहर), श्री.स तनल 
िेदार (सावनेर), श्री.अमर िाळे (आवी), र्डॉ.सांतोष टाररे् (िळमन री), श्री.र्डी.पी.सावांत (नाांदेर्ड 
उत्तर), श्री.ि णाल पाटील (ध ळे ग्रामीण), श्री.भारत भालिे (पांढरपूर), श्री.हषयवधयन सपिाळ 
(ा लढाणा), श्री.अममन पटेल (म ांाादेवी), श्री.ााळासाहेा थोरात (सांगमनेर), श्री.अब् द ल सत्तार 
(मस्लोर्ड), प्रा.वषाय गायिवार्ड (धारावी), श्रीमती तनमयला गाववत (इगतपूरी), अॅर्ड.यशोमती ठािूर 
(ततवसा) :  सन्माननीय सावयजतनि ााांधिाम (सावयजतनि उपक्रम वगळून) मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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य१) सफा र यपलश्चमरकडीलध जलसार े्ंभीखोडीर यलज.पालोरध या जोडरत्यासााी भूसींपातन न 
ाा्यानर रत्याचर  काम नपूशायीथरत दहर, हर खरर दहर काय,  
य२) नस्यास, याबाबत  ासनानर चौक ी कर ली दहर,  
य३) नस्यास, चौक ीनुसार वक्त जोडरत्यासााीच्या भूसींपतनाची प्रक्रक्रया  पूशय करन 
तातडीनर रत्याचर काम  सुर करण्याबाबत   ासनानर कोशती काययीाही कर ली ीा करण्यात यरत 
दहर, 
य४) नस्यास, ाीलींबाची  कारशर काय दहरत ?  
  
श्री. चांद्रिाांत पाटील (०३-११-२०१८) : य१ध हर खरर नाही. 
य२) प्रश्न वद् ाीत नाही   
य३) प्रश्न वद् ाीत नाही   
य४) प्रश्न वद् ाीत नाही. 

___________ 
  

नामशि-ीरांगाााद महामागायवरील अनधधिृत ढाब्याांवर िारवाई िरण्याााात 
  

(१३)  १०७६१८ (२७-०३-२०१८).   श्रीमती ददवपिा चव्हाण (ाागलाण), श्रीमती स मन पाटील 
(तासगाव - िवठेमहाांिाळ) :   सन्माननीय सावयजतनि ााांधिाम (सावयजतनि उपक्रम) मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) नाम क-औरींगाबात महामागायीर लतड रहून न कक ढाबर नन ककृतररत्या चालाीलर जात 
नस्याचर मनत यनास दलर दहर, हर खरर दहर काय, 
(२) नस्यास, याबाबत  ासनानर चौक ी कर ली दहर काय, 
(३) नस्यास, चौक ीत काय दढ ून दलर दहर ी त्यानुसार या नन ककृत ढाबयाींीर 
कारीाई करण्याबाबत  ासनानर कोशती काययीाही कर ली ीा करण्यात यरत दहर, 
(४) नस्यास, ाीलींबाची कारशर काय दहरत ? 
  
श्री. एिनाथ मशांदे (०३-११-२०१८) : य१) नाम क-औरींगाबात महामागय हद्दीत नमतक्रमश ाालर 
नस्याची बाब मनत यनास दलरली नाही. 
य२) प्रश्न वद् ाीत नाही. 
य३) प्रश्न वद् ाीत नाही. 
य४) प्रश्न वद् ाीत नाही. 

___________ 
  

पांढरपूर येथील ाांधाऱयास अवधै वाळू उपशाम ळे तनमायण ाालेला धोिा 
  

(१४)  ११०९८० (१८-०४-२०१८).   श्री.भारत भालिे (पांढरपूर) :   सन्माननीय महसूल मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) पींढरपूर यता.पींढरपूर, लज.सोलापूरध  हरास साींगोला ी म रभाीी योजनरत समााीष् 
नसशाऱ या ८१ गाीाींच्या पाशी पुरीाा करशरसााी पींढरपूरातील नींबाबाई मींलतराजी  बींकारा 
बाींकण्यात दला नसून त्या जी  नीैक ीा ू वपसा होत नस्यानर सतर बींकाऱयास कोका 
मनमायश ाा्याचर लतनाींक ०६ डडसेंबर, २०१७ रोजी ीा त्या सुमारास मनत यनास दलर दहर, हर 
खरर दहर काय, 
(२) नस्यास, वपरोक्त प्रकरशी थामनक नगरपामलका प्र ासन याींनी सींबीं कत ाीभागाला 
ीतुलथती सातर करून या नीैक ीा ू वप ामु र ाालर्या बींकाऱ या लगत खड्डयाींीर 
वपाययोजना करशर नत्यींत दीश्यक नसताींनाही जाणशीपुीयक नगरपामलका प्र ासन याकडर 
तलुयक्ष करीत नस्याचर मनत यनास दलर दहर, हर ही खरर दहर काय, 
(३) नस्यास,  ासनानर वपरोक्त प्रकरशी नगरपामलका प्र ासनाला तातडीनर मनते  तरण्याची 
दीश्यकता नस्यानर  ासनानर या प्रकरशी कोशती काययीाही कर ली ीा करण्यात यरत दहर, 
(४) नस्यास ाीलींबाची कारशर काय दहरत ? 
  
श्री. चांद्रिाांत पाटील (२९-१०-२०१८) : य१ध न ी बाब मनत यनास दली नाही. 
य२ध, य३ध ी य४ध प्रश्न वद् ाीत नाही. 

___________ 
  

अमरावती जज्हयात भरर्डधान्य वविास िाययक्रमाअांतगतं मागणी अभावी  
स्प्रेपांपाची ेरेदी िे्याााात 

  

(१५)  १११०६२ (०१-०४-२०१८).   प्रा.ववरेंद्र जगताप (धामणगाव रे्वे), श्री.हषयवधयन सपिाळ 
(ा लढाणा), अॅर्ड.यशोमती ठािूर (ततवसा), श्री.रणजीत िाांाळे (देवळी) :   सन्माननीय िृषी 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

य१ध सन २०१४-१५ मध्यर राषरीय कृती ाीकास योजना नींतगयत भरडकान्य ाीकास काययक्रम या 
योजनरमध्यर नमराीती लज्ह्यात मागशी नसताींना मनमानीपशर प्ररपींपाची खररती करन 
 ासनाचा मनकीचा तरुपयोग करण्याऱ या तत्कालीन लज्हा न कक्षक कृती न ककारी याींचरीर 
कारीाईबाबत थामनक लोकप्रमतमनकी याींनी लतनाींक १२ सप् े्ंबर, २०१७ रोजी ीा त्यासुमारास 
लरखी क ाीलर दहर, हर खरर दहर काय, 
य२ध नस्यास, याप्रकरशी  ासनानर चौक ी कर ली दहर काय, 
य३ध नस्यास, चौक ीनींती सन २०१४-१५ मध्यर राषरीय कृती ाीकास योजनानींतगयत 
भरडकान्य ाीकास काययक्रम या योजनरमध्यर नमराीती लज्ह्यात मागशी नसताींना 
मनमानीपशर प्ररपींपाची खररती करन  ासनाच्या मनकीचा तरुपयोग करण्याऱ या तत्कालीन लज्हा 
न कक्षक कृती न ककारी याींचरीर  ासनानर कोशती कारीाई कर ली ीा करण्यात यरत दहर, 
य४ध नस्यास, ाीलींबाची कारशर काय दहरत ? 

  

 



ाी.स. ५०७ य12ध 

श्री. चांद्रिाांत पाटील (२६-११-२०१८) : य१ध ाीभागीय कृती सह सींचालक, नमराीती याींना 
क ाीलर दहर.     
य२ध ी य३ध ाीभागीय कृती सह सींचालक, नमराीती याींनी या प्रकरशी चौक ी करन सातर 
कर लर्या चौक ी नहीालाच्या ननतुींगानर पुढील काययीाही करण्यात यरत दहर. 
य४ध प्रश्न वद् ाीत नाही. 

___________ 
 

चेंा र (म ांाई) येथील अमर महल प लाची उांची िमी िरण्याााात 
  

(१६)  १११५२४ (२७-०३-२०१८).   श्री.अजय चौधरी (मशवर्डी) :   सन्माननीय सावयजतनि 
ााांधिाम (सावयजतनि उपक्रम वगळून) मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

य१ध ीडा ा-ोा्कोपर-ााशर-कासारीडीली हा मररोमागय नमर महल यचेंबुरध पुलाीरन जाशार 
नस्यानर पलुाची वींची कमी करण्याच्या एमएमदरडीएच्या सुचनरनुसार साीयजमनक बाींककाम 
ाीभागानर पुलाच्या कामाच्या ीर ापण) कासोबत एकुशच दराखड्यात बतल कराीा न ी मागशी 
एमएमदरडीएनर साीयजमनक बाींककाम ाीभागाकडर कर ली दहर, हर खरर दहर काय, 
य२ध नस्यास,  नमर महल पलुाच्या दराखड्यातील बतलाच्या कामासााी ी डागडूजीसााी 
क्रकती को्ीचा खचय यरशार दहर ी हा ीाढीी खचय एमएमदरडीएकडून साीयजमनक बाींककाम 
ाीभागास तरण्यात यरशार दहर काय, 
य३ध नस्यास, नमर महल पुलाच्या कामाची सदयःलथती काय दहर ी सतर पूल क्रकती 
कालाीकीत ीाहतूकीसााी सुर करण्यात यरशार दहर, 
य४ध नस्यास, ाीलींबाची कारशर काय दहरत ?  
  
श्री. चांद्रिाांत पाटील (२३-१०-२०१८) : (१) होय, हर खरर दहर. 
(२) नमर महल पुलाच्या दराखडयातील बतलासााी एकुश र.१४.०१ को्ी खचय यरशार 
दहर.सतर ीाढीी कामासााीचा खचय मुींबई महानगर प्रतर  ाीकास प्रा ककरशाकडुन साीयजमनक 
बाींककाम ाीभागास तरण्यात दला दहर. 
(३) नमर महल वड्डाशपलुाच्या वत्तर ीालहनीचर यमुींबई तर ााशरध काम पुशय ाालर नसून 
ीाहतूक सुर करण्यात दली दहर.वड्डाशपुलाच्या तक्षक्षश ीाहीनीचर यााशर तर मुींबईध काम 
प्रगतीपथाीर नसून लत.२५.१०.२०१८ नखरर पययत ीाहतूक सुर करण्यात यरईल. 
(४) प्रश्न वद् ाीत नाही. 

___________ 
  

जज्हाधधिारी िायायलय, ओ्र्ड िस्टम हाऊस, म ांाई येथील अधधिाऱयाांनी  
जात प्रमाणपत्राचे अजय परस्पर तनिाली िाढ्याााात 

  

(१७)  ११३३५८ (२३-०४-२०१८).   अॅर्ड.वारीस पठाण (भायेळा) :   सन्माननीय महसूल मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१ध लज्हा ककारी कायायलय, ओ्ड क्म हाऊस, मुींबई यरथील वपलज्हा ककारी यकुलाबा 
डडाीजनध पती काययरत न ककारी याींनी प्रीगायतील वमरतीाराकडून जात प्रमाशपण)  पुषायथय 
 ासकीय जी.दर. प्रमाशर सीय दीश्यक कागतपण) र सातर कर ली नसतानाही परीक्षश करतरीर ी 
या सींतभायतील  ासन दतर ाींचर ननुपालन न करता मनमानी करीत लक्लष् प्रश्नाीली काढून 
त्याची ७ लतीसाींत पूती न कर ्यास मोठ्या प्रमाशाीर नजय परपर मनकाली काढत नस्याची 
बाब माहर जानरीारी, २०१८ मध्यर ीा त्यातरम्यान मनत यनास दली दहर, हर खरर दहर काय, 
(२ध नस्यास, सतर प्रकरशी प्रीगायतील वमरतीाराींची नडीशूक करशाऱया सींबकीत 
लज्हा ककाऱयाची ाीभागीय चौक ी करून बडतफय  करण्याची मागशी मा. सामालजक न्याय 
मींण) ी, मा.पालक मींण) ी, मुींबई  हर, मा.लज्हा ककारी, मुींबई याींना लरखी मनीरतनादीारर ाीाीक 
लोकप्रमतमनकी ी थामनक नागररकाींनी माहर जानरीारी, २०१८ मध्यर ीा त्यातरम्यान कर ली दहर, 
हर ही खरर दहर काय, 
(३ध नस्यास, सतर प्रकरशी चौक ी कर ली दहर काय, त्यानुसार  ासनानर कोशती काययीाही 
कर ली ीा करण्यात यरत दहर, 
(४ध नस्यास, ाीलींबाची कारशर काय दहरत ? 
  
श्री. चांद्रिाांत पाटील (२३-१०-२०१८) : (१), (२) ी य३) न ी बाब मनत यनास दली नाही, 
जातीचर प्रमाशपण)  तरशर बाबत सामालजक न्याय ी ाी रत सहाय्य ाीभागाच्या लतनाींक 
१.०९.२०१२ च्या न कसूचनरनुसार काययीाही करण्यात यरत दहर. जात प्रमाशपण)  तरशरबाबतच्या 
प्रक्रक्रयरत लोकाींची नडीशूक होत नस्याबाबतची तक्रार लोकप्रमतमनकीकडून प्राप्त ााली दहर. 
सतर तक्रारीचर  ननुतींगानर नपर लज्हा ककारी, मुींबई  हर याींचरमाफय त चौक ी करण्यात दली 
नसता,  जात प्रमाशपण)   तरण्याबाबतच्या  ाीलहत काययपध्तती नुसार काययीाही  कर ्याचर लतसून 
दलर. तसरच  लतनाींक १.०१.२०१७ तर १.०५.२०१८ या कालाीकीत नामींजूर कर लर्या प्रकरशाींचा 
दढाीा ोरतला नसता सतरची प्रकरशर सक्षम प्रा ककारी याींनी नजयताराींनी दीश्यक नसशारी 
कागतपण) र यमुख्यत्ीर जातीचा पुराीा ी मानीी लतनाींकाचा पुराीा रत्यातीध ाीलहत मुततीत सातर 
न कर ्यामु र नामींजूर कर ली नस्याचर दृष्ोत्पत्तीस दलर .     
      सक्षम प्रा ककारी याींचरकडर ण) ु्ी पूतयतरीर प्रलींबबत  प्रकरशाींचा दढाीा ोरतला नसता, 
सतरची प्रकरशर म्हशजर सक्षम प्रा ककारी याींनी नजयताराींना ण) ु्ीींची पूतयता करशरकामी  तरखील 
पुररपुर सींकी लत्याचर लतसतर. 
(४) प्रश्न वद् ाीत नाही. 

___________ 
  

नाांदगाव (ता.नाांदगाव, जज.नामशि) येथे ानावट सातााराद्वारे र्सवणूि िे्याााात 
  

(१८)  ११४८२७ (२७-०३-२०१८).   श्रीमती सीमाताई दहरे (नामशि पजश्चम) :   सन्माननीय 
महसूल मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

य१ध नाींतगाी यता. नाींतगाी,लज. नाम कध यरथील  तय भींग होीून सरकार जमा ाालर्या  रत 
जममनीचा बनाी् सातबारा वतारा तयार करन ी सतर जमीन एका नागररकाला ाीकून ५५ 
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लाख रपयाींनी फसीशूक कर ्याचर  माहर फर ब्रुीारी, २०१८ मध्यर ीा त्यातरम्यान मनत यनास 
दलर, हर खरर दहर काय, 
य२ध नस्यास, या प्रकरशातील दरोपीनर याच प्रकारर ननरक नागररकाींची फसीशूक कर ्याचरही 
मनत यनास दलर दहर, हर ही  खरर दहर काय, 
य३ध नस्यास, या प्रकरशी  ासनानर चौक ी कर ली दहर काय, 
य४ध नस्यास, चौक ीचर मनषकतय काय ी त्यानसुार या प्रकरशातील तोतीींीर  ासनानर कोशती 
कारीाई कर ली ीा करण्यात यरत दहर, 
य५ध नस्यास, ाीलींबाची कारशर काय दहरत? 
  
श्री. चांद्रिाांत पाटील (२६-१०-२०१८) : य१ध, य२ध, य३ध ी य४ध मौजर कासारी ता.नाींतगाींी यरथील 
ग् नीं. ३०९ ही जमीन  तयभींगाच्या कारशाती सरकारजमा ाालरली दहर. सतर  रतजमीनीचा 
ेी.ाीषशु कर रजी सानप या नाीानर बनाी् गा.न.नीं.७/१२ वतारा तयार करन लतनाींक 
१६/९/२०१५ रोजी ाीक्री व्यीहार नोंताीण्यात दलरला दहर. याबाबत जमीन खररतीतार 
ेी.मनीतृ्ती एकनाथ काकड याींनी फसीशुकीच्या ननुतींगानर लतनाींक २/२/२०१८ रोजी ेी.ाीषशु 
कर र सानप ी लता ाीषशु सानप याींच्यााीरध्त नाींतगाी पोलीस  र् न यरथर क्रफयायत क्रमाींक I 
१७/२०१८ ताखल करण्यात दली दहर. त्यानुसार पोलीस तपास सुर दहर. 

तसरच प्रकरशातील दरोपीनर याच मम कतीच्या ननुतींगानर रतर नागरीकाींची 
फसीशुक कर ्याचर सदयलथतीत दढ ुन दलरलर नाही. 
य५ध प्रश्न वद् ाीत नाही. 

___________ 
  

मालवण (जज. मसांध दगूय) ताल यायातील तलाठी िायायलये ाांद अस्याााात 
  

(१९)  ११६६८० (२०-०७-२०१८).   श्री.तनतेश राणे (िणिवली) :   सन्माननीय महसूल मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

य१ध सातबारा सींगशकीकृत करण्यासााी मालीश ी कुडा  तालकु्यातील तलाठ्याींना ओरोस 
यलज.मसींकुतगूयध या मखु्यालयाच्या लाकाशी बोलाीनू राण) ी वम रा पयतं काम करून ोरतलर जात 
नस्यानर माहर डडसेंबर, २०१७ पासून मालीश तालुक्यातील तलााी कायायलयर बींत दहर, हर खरर 
दहर काय, 
य२ध नस्यास, सतर तलााी कायायलयर बींत नस्यामु र सीयसामान्य ग्रामाथाना दीश्यक 
नसशारर ाीाीक ताखलर मम ण्यात नडचशी यरत नसून त्याम ुर त्याींची मोठ्या प्रमाशात 
गैरसोय होत दहर, हर ही खरर दहर काय, 
य३ध नस्यास, प्र ासनालाही  ाीकास कामासााी लागशारर तलााी कायायलयाींचर ताखलर मम त 
नस्यानर ाीकास कामाचर प्रताी रखडलर नसून  पींचायत सममतीच्या मामसक  सभरतही 
सतयाींनी यााीतयी तक्रार करून कोशतीही वपाययोजना करण्यात दलरली नाही, हर ही खरर 
दहर काय, 
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य४ध नस्यास, याबाबत चौक ी करून मालीश तालुक्यातील तलााी कायायलयर सुर ारीून 
नागररकाींना सातबारा तसरच रतर वतारर ाीलहत ीर रत मम ण्याबाबत  ासनानर कोशती काययीाही 
कर ली ीा करण्यात यरत दहर,  
य५ध नस्यास, ाीलींबाची कारशर काय दहरत ? 
  
श्री. चांद्रिाांत पाटील (२५-१०-२०१८) : य१ध, (२ध, (३ध ी य४ध गा.न.नीं.७/१२ च्या सींगशकीकरशाचर 
काम ाीलहत मुततीत पूशय करण्याच्या दृष्ीनर लज्हा मुख्यालयी रीं्रनर्चा पीड तुलनात्मक 
दृष्या चाींगला नस्यानर मालीश ी कुडा  तालुक्यातील तलााी दप्या साजाचर कामकाज 
साींभा ून लज्हा मुख्यालयाच्या लाकाशी यरीून सींगशकीकरशाचर काम करीत दहरत. माण)  सतर 
तलााी दाीड्यातील २ लतीस पूशय ीर  साजाच्या लाकाशी जाऊन नागररकाींना दीश्यक 
नसलरलर ताखलर ी कागतपण) र पुराीत दहरत. त्यामु र जनतरस क्रकीं ीा प्र ासनाला गैरसोय होत 
नाही. 
(५) प्रश्न वद् ाीत नाही. 

___________ 
  

राज्यातील वाळू टांचाईतून मागय िाढण्यािररता वाळू आयात  
िरण्याचा तनणयय घेण्यात आ्याााात 

  

(२०)  ११६८९७ (२०-०७-२०१८).   श्री.अत ल भातेळिर (िाांददवली पूवय) :   सन्माननीय 
महसूल मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
य१ध राज्यातील ीा ू ी्ंचाईतून मागय काढण्याकररता ीा ू दयात करण्याचा मनशयय ोरऊन 
याबाबतचर कोरशही लीकरच मनलश्चत होशार नस्याचर माहर मर, २०१८ मध्यर ीा त्या तरम्यान 
मनत यनास दलर, हर खरर दहर काय, 
य२ध नस्यास, ीा ू कुाून ी क्रकती दयात कर ली जाशार दहर ी त्यासााी क्रकती खचय यरशार 
दहर, 
य३ध नस्यास, याबाबत ककीपयतं मनशयय ोरण्यात यरशार दहर, 
य४ध नस्यास, ाीलींबाची कारशर काय दहरत ? 
  
श्री. चांद्रिाांत पाटील (२९-१०-२०१८) : य१ध, य२ध ी य३ध ीा ू दयात करण्यासींबींकीचा मनशयय 
राज्य  ासनानर ोरतलरला नसून मुींबई पररसरातील मोठ्या प्रमाशाीरील ाीकास कामर ाीचारात 
ोरऊन परतर ातून ीा ू दयात करण्याची सींक्पना  ासनापुढर माींडण्यात दली दहर दणश 
सतर ीा ूीर ीाममत्ीकन दकार नयर, तसरच सतर ीा ूच्या ीाहतूकीसााी ीाहतकू पास 
वपलबक करन तरण्याची सूचना  ासनास करण्यात दली दहर. त्यानुतींगानर दयात करण्यात 
यरशाऱया ीा ूच्या सााीशूक, ाीक्री ी ीाहतूकीसींबींकी महाराषर गौश खमनज वत्खनन याीकास 
ी ाीमनयमध, मनयम,२०१३ मध्यर दीश्यक त्या तरतूती करण्याचर प्रतााीत दहर. 
य४ध प्रश्न वद् ाीत नाही. 

___________ 
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येळपणे (ता.श्रीगाांदा, जज.अहमदनगर) येथील जमीन गैरव्यवहाराााात 
  

(२१)  ११७०५६ (२०-०७-२०१८).   श्री.ववजय ीटी (पारनेर) :   सन्माननीय महसूल मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

य१ध यर पशर यता.ेीगाींता, लज.नहमतनगरध यरथील ग्क्रमाींक ८८/३५ ी ८८/३९ ीगय २ या 
जममनीची  ासनाची परीानगी न ोरता ी तयु्यम मनबींकक कायायलयातील खररती ाीक्रीचा 
व्यीहार न पाहता तलाठ्याींनी पाच व्यक्तीींच्या नाीर हताींतर करन ऑनलाईन सातबारा तयार 
करन लत्याचर मनत यनास दलर दहर, हर खरर दहर काय, 
य२ध नस्यास, या प्रकरशी तहमसलतार याींनी तलााी याींच्याकडून खुलासा मागमत्याचर लतनाींक 
२३ मर, २०१८ रोजी ीा त्यासुमारास मनत यनास दलर दहर, हर ही खरर दहर काय, 
य३ध नस्यास, या प्रकरशाची  ासनानर चौक ी कर ली दहर काय, 
य४ध नस्यास, चौक ीचर मनषकतय काय दहर ी त्यानसुार या प्रकरशातील तोतीींीर  ासनानर 
कोशती कारीाई कर ली ीा करण्यात यरत दहर, 
य५ध नस्यास, ाीलींबाची कारशर काय दहरत ? 
  
श्री. चांद्रिाांत पाटील (२५-१०-२०१८) : य१ध, (२ध, (३ध, (४ध ी य५ध प्रतुत प्रकरशी तयु्यम 
मनबींकक, ेीगोंता कायायलयात मौजर यर पशर, ता. ेीगोंता, लज. नहमतनगर यरथील ग् 
क्र.८८/३५ ी ८८/३९, ीगय-२ या जममनीींचर कोशतरही खररती-ाीक्रीचर व्यीहार ाा्याचर मनत यनास 
दलर नाही. 

तथााप, तलााी यर पशर सजा याींनी सतर ग् नींबरच्या गा.न.नीं.७/१२ वताऱयामध्यर 
कोशत्याही कायतर ीर कागतपण) ाींम ीाय नन ककृतपशर रतराींची नाीर ताखल कर ्याची बाब 
मनत यनास द्यानर सींबीं कत तलााी याींना मनलींबीत करण्यात दलर दहर. 

तसरच वपरोक्त तोन्ही ग्ात ताखल ाालरली नाीर ही कोशत्याही कायतर ीर बाबीच्या 
दकारर ाालरली नस्यानर या प्रकरशी महाराषर जमीन महसलू न कमनयम, १९६६ चर कलम 
२५७ नींतगयत वपाीभागीय न ककारी, ेीगोंता पारनरर याींनी पुनरीक्षश नींतगयत काययीाही  सुर 
कर लरली दहर. 

___________ 
  

सावयजतनि ााांधिाम ववभाग, ीरांगाााद येथील गैरव्यवहार 
  

(२२)  ११७८१९ (२०-०७-२०१८).   श्री.अस्लम शेे (मालार्ड पजश्चम), श्री.राधािृष्ट् ण ववे-ेपाटील 
(मशर्डी), श्री.ववजय वर्डटे्टीवार (ब्रम्हपूरी), श्री.ााळासाहेा थोरात (सांगमनेर), श्री.अममन पटेल 
(म ांाादेवी), श्री.ि णाल पाटील (ध ळे ग्रामीण), श्री.स तनल िेदार (सावनेर), श्री.अमर िाळे 
(आवी) :  सन्माननीय सावयजतनि ााांधिाम (सावयजतनि उपक्रम वगळून) मांत्री पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
  

य१) साीयजमनक बाींककाम ाीभाग, औरींगाबात या ाीभागातील नमभयींत्याींनी को्यीकी रपयाींची 
कामर करन कर लर्या गैरव्यीहार पकरशी ७ नमभयींत्याना तोती ाराीण्यात दलर नसून या 
सींतभायतील चौक ी नहीाल  ासनाला नतयापी प्राप्त ााला नाही, हर खरर दहर काय, 
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य२) नस्यास, या प्रकरशातील तोतीीर  ासनानर कोशती कारीाई कर ली ीा करण्यात यरत दहर, 
य३) नस्यास, ाीलींबाची कारशर काय दहरत ? 
  
श्री. चांद्रिाांत पाटील (०३-११-२०१८) : य१ध, य२ध ी य३ध या प्रकरशी मुख्य नमभयींता, साीयजमनक 
बाींककाम प्रातरम क ाीभाग, औरींगाबात याींनी लत.५.६.२०१८ च्या पण) ान्ीयर नहीाल सातर कर ला 
दहर. नहीालाची छाननी करण्यात यरत दहर. 

___________ 
  

सोलापूर जज्हयातून जाणाऱया ५ महामागायसाठी िरण्यात येणाऱया 
भूसांपादनाच्या मू्याांिन प्रकक्रयेााात 

  

(२३)  ११७८७२ (२०-०७-२०१८).   श्री.अस्लम शेे (मालार्ड पजश्चम), श्री.राधािृष्ट् ण ववे-ेपाटील 
(मशर्डी), श्री.ि णाल पाटील (ध ळे ग्रामीण), श्री.अममन पटेल (म ांाादेवी), श्री.पथृ् वीराज चव्हाण 
(िरार्ड दक्षक्षण), श्री.नसीम ेान (चाांददवली), श्री.आमसर् शेे (मालेगाांव मध्य), श्रीमती तनमयला 
गाववत (इगतपूरी), श्री.स तनल िेदार (सावनेर), श्री.अमर िाळे (आवी) :   सन्माननीय महसलू 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

य१) सोलापूर लज्हयातनू जाशाऱया ५ महामागायसााी भूसींपातन करण्यात यरशार नसून  
 ासनानर या भूसींपातनासााी म्ूयाींकनाची पक्रक्रया ग्रामीश ी  हरी भागासााी ीरगीरग ी 
राबाीण्याचा मनशयय लतनाींक २१ एाप्रल, २०१८ रोजी ीा त्यासमुारास ोरतला दहर, हर खरर दहर 
काय, 
य२) नस्यास, यामु र  रतकऱयाींचा जममनी तरण्यास ाीरोक नसनू वक्त मनशयय ोरण्याची  
कारशर काय दहरत, 
य३) नस्यास, याबाबत चौक ी करून ग्रामीश ी  हरी भागासााी एकाच मु्याींकन पद्धती 
राबाीण्याबाबत तसरच जममनीचर भूसींपातन करन महामागायचर काम तातडीनर सुर करण्याबाबत 
 ासनानर कोशती काययीाही कर ली ीा करण्यात यरत दहर, 
य४) नस्यास, ाीलींबाची कारशर काय दहरत? 
  
श्री. चांद्रिाांत पाटील (२३-१०-२०१८) : य१) हर खरर नाही. 

भूसींपातनासााी मु्याींकन करण्याची काययप्रशाली भूसींपातन न कमनयम, २०१३ मध्यरच 
नमूत करण्यात दली दहर. 
य२ध, य३ध ी य४) मु्याींकन प्रक्रक्रया ही भूसींपातन न कमनयम, २०१३ मकील तरतूतीनुसार 
करण्यात यरतर. कायदयामध्यरच  हरी भागासााी गुशाींक १ नमूत नसून  ासनानर न कसूचना 
लत.२६.०५.२०१५ ी लत. २४.११.२०१७ नुसार प्रातरम क क्षरण) ासााी गुशाींक १.५ ी  ग्राममश 
भागासााी गुशाींक २ मनलश्चत करण्यात दला दहर.  

सतर काययीाही कायदयाच्या तरततूीीं ी सुसींगत न ीच करण्यात दली दहर.  
  

___________ 
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मौज ेरे्णे (ता.मभवांर्डी, जज.ठाणे) येथील इनाम वगय-३ च्या जममनीााात 
  

(२४)  ११८०७६ (२०-०७-२०१८).   श्री.रुपेश म् हात्र े (मभवांर्डी पूवय) :   सन्माननीय महसूल मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

य१ध मौजर फर शर यता.मभीींडी, लज.ााशरध यरथील रनाम ीगय-३ च्या जममनी  रतक-याींच्या 
ाीकासाकररता  ासन पररपण) क लतनाींक ३० जुल,ै २०१० मकून ीग ण्याबाबत मा.महसूल मींण) ी 
याींना थामनक लोकप्रमतमनकीनी लतनाींक २२ माचय, २०१८ रोजी ीा त्यासुमारास लरखी मनीरतन 
लतलर दहर, हर खरर दहर काय, 
य२ध नस्यास, वक्त मनीरतनानसुार या प्रकरशी  ासनानर कोशता मनशयय ोरतला दहर, 
नस्यास, मनशययाचर  ीरप काय दहर, 
य३ध नस्यास, ाीलींबाची कारशर काय दहरत  ? 
  
श्री. चांद्रिाांत पाटील (२४-१०-२०१८) : य१ध हर खरर दहर. 
(२) ी य३) सन्मानमनय सतयाींच्या ाीनींतीच्या ननुतींगानर लज्हा ककारी, ााशर याींच्याकडून 
नहीाल मागाीण्यात दला नसून सतर नहीाल प्राप्त ाा्यानींतर पुढील काययीाही करण्याचर 
सींकल्पत दहर.  

___________ 
  

मौज ेओवळी (ता.मभवांर्डी, जज.ठाण)े येथील जमीन गैरव्यवहाराााात 
  

(२५)  ११८०८० (२०-०७-२०१८).   श्री.रुपेश म् हात्र े (मभवांर्डी पूवय) :   सन्माननीय महसूल मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

य१ध मौजर ओी ी यता.मभीींडी, लज.ााशरध यरथील सी ेनीं.१०/११, ६३/१५,७/३/२, ६/७, ६४/१४ या 
जममनीचर मालक नसलर्या मारती नाना पा्ील ी ननींता नाना पा्ील याींनी बब्डर  ींकर 
एस.पीार याना नकृातक परीानगी मम शरकररता  कुलमुखत्यार दणश सींमतीपण)  लतलरलर 
नसताींना ााशर लज्हा ककारी कायायलयानर सीे नीं. १०/११ ी ६३/१५ या भखूींडाला नकृातक 
परीानगी लतली नस्याचर  माहर एाप्रल, २०१८ मध्यर ीा त्या तरम्यान मनत यनास मनत यनास 
दलर दहर, हर खरर दहर काय, 
य२ध नस्यास, या प्रकरशी  ासनानर चौक ी कर ली दहर काय, 
य३ध नस्यास, चौक ीचर मनषकतय काय दहर ी त्यानुसार वक्त बब्डर ी त्याींस मतत करशा-
या सींबीं कत न कका-याींीर कारीाई करण्याबाबत  ासनानर कोशती काययीाही कर ली ीा करण्यात 
यरत दहर, 
य४ध  नस्यास, ाीलींबाची कारशर काय दहरत ?  
 
श्री. चांद्रिाांत पाटील (२४-१०-२०१८) : (१), (२), (३) ी य४) ेी.गशर  म्हाण) र ी रतर याींचर 
कुलमुखत्यार ेी. ींकर एस. पीार याींनी लतनाींक २३/०१/२००८ ी लतनाींक २८/०१/२००८ रोजी 
सातर कर लर्या खातरकारकाींच्या हमी पण) काींच्या दकारर मौजर ओी ी, ता.मभीींडी, लज.ााशर यरथील 
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स.नीं. १/३६ ी रतर या मम कतीस लज्हा ककारी, ााशर याींच्या लतनाींक ०७/०२/२००८ च्या 
दतर ान्ीयर औदयो गक प्रयोजनाथय बबन रती परीानगी तरण्यात दली दहर. सतर बबन रती 
दतर ात प्रश्नात नमूत सीे नीं. १०/११, ६३/१५, ७/३/२, ६/७, ६४/१४ या मम कतीींचातरखील 
समाीर  दहर. 
        तथााप, सतर बबन रती दतर ातील काही व्यक्ती सींमतीपण) कर  बनीायच्या काही ीतय 
नगोतर मयत ाालर नस्याची तक्रार ेी.रोुनाथ मारती पा्ील याींनी कर ली होती. सतर 
तक्रारीत तथ्य दढ ून द्यानर लज्हा ककारी, ााशर याींचर वक्त बबन रती दतर  
पुनाीयलोकनात ोरण्यास ाीभागीय दयुक्त, कोकश याींनी लतनाींक ३०/०६/२०१८ च्या पण) ान्ीयर 
मान्यता लतली दहर. 

___________ 
  

पोहरा (जज.अमरावती) वनपरीके्षत्रात अवैध रेती वाहत िीच्या 
 रिची धर्डि लागून बााट्याचा मतृ्यू ाा्याााात 

  

(२६)  ११८९८३ (२०-०७-२०१८).   प्रा.ववरेंद्र जगताप (धामणगाव रे्वे), अॅर्ड.यशोमती ठािूर 
(ततवसा), श्री.हषयवधयन सपिाळ (ा लढाणा), श्री.रणजीत िाांाळे (देवळी) :   सन्माननीय 
महसूल मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

य१ध  ीकाय यलज.नमराीतीध नती पाण) ातून  मध्यराण) ी होत नसलर्या नीैक ररती ीाहतुकीमु र   
पोहरा ीनपरीक्षरण) ात ररतीच्या रकची कडक लाग्यानर बबब्याचा मतृ्यु ाा्याचर लतनाींक  १० 
मर,  २०१८ रोजी  ीा त्या सुमारास मनत ायनास दलर, हर खरर दहर काय, 
य२ध नस्यास, सतर बबब्याच्या मतृ्य ु हा नीैक ररतीीाहतकु करण्याऱ या रकनरच ााला 
नस्याचा ताीा ीनाीभागानर कर ला नस्याचर मनत यनास दलर दहर, हर ही खरर दहर काय, 
य३ध नस्यास, याबाबत  ासनानर चौक ी कर ली दहर काय, 
य४ध नस्यास, चौक ी नुसार नीैक ररती ीाहतुक करण्याऱ या रकचालक तसरच  ररती 
माक्रफयाींीर  ासनानर  कोशती कारीाई कर ली ीा करण्यात यरत  दहर, 
य५ध नस्यास, ाीलींबाची कारशर काय दहरत ? 
  
श्री. चांद्रिाांत पाटील (२९-१०-२०१८) : य१ध, य२ध, य३ध ी य४ध नमराीती ीन ाीभागाच्या ीडा ी 
पररक्षरण) ातील पोहरा या क्षरण) ात लत.८/५/२०१८ रोजी नमराीती-चाींतरू रर्ीर मागायीर नज्ञात 
ीाहनाच्या कडकर नर बबब्याचा मतृ्यू ाा्याचर दढ ून द्यानर फ्रर जरपूरा पोलीस ााशर, 
नमराीती यरथर ीन्यजीी यसींरक्षशध न कमनमयम,१९७२ चर कलम ९,३९,५०,५१ नन्ीयर नज्ञात 
दरोपीाीरध्त गुन्हा ताखल करण्यात दला दहर. गुन्ह्याचा तपास सुर दहर. 

तसरच  ासनाच्या लत.३/१/२०१८ रोजीच्या ीा ू/ररती मनगयती सुकाररत कोरशानसुार 
ीा ू/ररतीचर वत्खनन ी ीाहतूक सका ी ६.०० तर सायींका ी ६.०० या कालाीकीच्या व्यमतररक्त 
कर ्याचर मनत यनास द्यास सींबीं कत ीा ूोा् मललाीकारक ी ीाहनाींीर पोलीस ाीभाग, 
प्रातरम क पररीहन न ककारी, वपाीभागीय न ककारी, तहसीलतार याींना कारीाई करण्याबाबत 
सू चत करण्यात दलर दहर. 
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य५ध प्रश्न वद् ाीत नाही. 
___________ 

  
ेेर्ड (जज.रत्नाधगरी) ताल यायात रेारद्वारे वाळू उत्ेनन िेले जात अस्याााात. 

  

(२७)  ११९९०५ (२०-०७-२०१८).   श्री.नारायण ि चे (ादनापूर), श्री.सांतोष दानव े(भोिरदन) :   
सन्माननीय महसूल मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

य१ध खरड यलज.रत्ना गरीध तालुक्यात ी एकीं तरीत रत्ना गरी लज्ह्यात नहोराण)  ररारदीारर नीकै 
ीा ू वत्खनन कर लर जात नसून प्राींता ककारी, खरड याींनी लतनाींक २१ मर, २०११ रोजी सहा 
डींपरीर कारीाई करून  तर ताबयात ोरतलर  नस्याचर माहर मर,  २०१८ मध्यर ीा त्या तरम्यान 
मनत यनास दलर, हर खरर दहर काय, 
य२ध नस्यास, सतरच्या नीैक ीा ू वप ाम ुर  ासनाच्या लाखो रपयाींच्या महसलुाचर नकुसान 
होत नसून ननरक प्रकरशी प्राींता ककारी, तहमसलतार, मींड  न ककारी,  तलााी याींच्या 
कायायलयासमोरून ीा ूची ीाहतकू होत नसताना सींबीं कत न ककाऱयाकडून कोशतीही कारीाई 
कर ्या जात नाही, हर ही खरर दहर काय, 
य३ध नस्यास, याबाबत  ासनानर चौक ी कर ली दहर काय, 
य४ध नस्यास, चौक ीनुसार खरड  तालुक्यात ी एकीं तरीत रत्ना गरी लज्ह्यात नीैक ीा ू 
वपसा करून ीाहतूक करशाऱया ीा ू माक्रफयाींीर तसरच याकडर  तलुयक्ष करशाऱया न ककाऱयाींीर 
कारीाई करण्याबाबत  ासनानर कोशती काययीाही कर ली ीा करण्यात यरत दहर,   
य५ध नस्यास, ाीलींबाची कारशर काय दहरत ? 
  
श्री. चांद्रिाांत पाटील (२९-१०-२०१८) : य१ध वपाीभागीय न ककारी, खरड यलज.रत्ना गरीध याींनी 
लत.२१ मर,२०१८ रोजी ीा ू ीाहतकू करशारर सहा डींपर तपासशीसााी ताबयात ोरतलर नसता, 
सतर डींपर ीाहन चालकाींकडर ीा ू ीाहतूकीबाबतचर ररतसर पास नस्याचर दढ ून द्यानर 
तसरच सींबीं कत परीानाकारकाींनी ीामीत्ीकनाची रक्कम भरली नस्याबाबतची खाण) ी ाा्यानर 
सतरची ीाहनर सोडण्यात दली दहरत. 
य२ध न ी बाब मनत यनास दली नाही. 
य३ध, य४ध ी य५ध प्रश्न वद् ाीत नाही. 

___________ 
  

अिोला जज््यातील भूमी अमभलेे ववभागाला ईटीएस उपिरणाांचा प रवठा िरण्याााात 
  

(२८)  १२०६१८ (२०-०७-२०१८).   श्री.हररष वपांपळे (म तत यजापूर) :   सन्माननीय महसूल मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

य१ध  नकोला लज्ह्यातील भूमी नमभलरख ाीभागात  जमीन य रतीध मोजशी करशाऱया ई्ीएस 
वपकरशाींचा तु्ीडा तसरच कमयचाऱयाींची नपूरी सींख्या नस्यामु र सुमारर ११०० जमीन मोजशी 
प्रकरशाींची कामर प्रलींबबत नस्याचर माहर एाप्रल,२०१८ मध्यर ीा त्यातरम्यान मनत यनास दलर 
दहर, हर खरर दहर काय, 
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य२ध नस्यास, याबाबत चौक ी करून ई्ीएस वपकरशाींचा पुरीाा तसरच कमयचाऱयाींची ररक्त 
पतर भरून  ासनाच्या महसलूाचर होशारर नुकसान  रोखण्याबाबत  ासनानर कोशती काययीाही 
कर ली ीा करण्यात यरत दहर, 
य३ध नस्यास, ाीलींबाची कारशर काय दहरत ? 
  
श्री. चांद्रिाांत पाटील (०१-११-२०१८) : (१) नकोला लज्हयातील न कनत वपनकीक्षक भूमम 
नमभलरख कायायलयाकडर एाप्रल, २०१८ मध्यर एकूश १११६ मोजशी प्रकरशर प्रलींबबत होती. 
त्यापैकी ९२९ प्रकरशर मनकाली काढण्यात दली दहरत. वीयरीत प्रकरशर मनकाली काढण्याची 
मनयमानुसार काययीाही चाल ूदहर. तसरच नकोला लज्ह्याींमध्यर एकूश १७ ई्ीएस म ीन ी २४ 
फलक यींण)  वपलबक दहरत.  तसरच एकूश २४ भूकरमापकाींची पतर मींजूर नसून त्यापैकी २१ 
भूकरमापक काययरत दहरत. 
(२) भूमम नमभलरख ाीभागास नीीन ई्ीएस म ीन खररती करशरसााी  ासनाकडून मनकी 
वपलबक करन तरण्याबाबत ाीत्त ाीभागास प्रकरश सातर करण्यात दलर दहर. सतर मनकी 
प्राप्त ाा्यानींतर त्यामनकीमकनू GEM पो य्लव्तारर ई्ीएस म ीन खररती करण्याचर मनयोलजत 
दहर. तसरच भूमम नमभलरख ाीभागातील ग् क सींीगायतील १००% ररक्त पतर भरण्याबाबत लत. 
०९.०७.२०१८ रोजीच्या पण) ान्ीयर जमाबींती दयुक्त दणश सींचालक, भूमम नमभलरख, महाराषर 
राज्य, पुशर याींच्याकडून प्राप्त ाालरला प्रताी ाीत्त ाीभागास मान्यतरसााी सातर करण्यात 
दला दहर. 
य३ध प्रश्न वद् ाीत नाही. 

___________ 
  

ऐरोली व म ांल ांर्ड येथील टोल वस ली ाांद िरण्याााात 
  

(२९)  १२०६४२ (२०-०७-२०१८).   र्डॉ.भारती लव्हेिर (वसोवा) :   सन्माननीय सावयजतनि 
ााांधिाम (सावयजतनि उपक्रम वगळून) मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) मुींब्रा यलज.ााशरध बाह्यी श रत्याच्या नुतनीकरशाच्या कामामु र रत्याीरील ीाहतकू 
ऐरोली ी म  फा्ामागे ी ाीण्यात दली नस्यामु र ऐरोली ी दनींतनगर यमुलुींडध यरथील 
्ोलनाक्याीर ीाहनाींच्या राींगा लागून ीाहतूक कोंडी होत नस्याचर माहर मर, २०१८ मध्यर ीा 
त्यातरम्यान मनत यनास दलर, हर खरर दहर काय, 
(२) नस्यास, मुींब्रा बाह्यी श रत्याच्या कामाम ुर ऐरोली-मुींलुींड-म  फा्ा मागे ी ाीण्यात 
दलर्या ीाहतुकीमु र ीाहतकू कोडीीं होीू नयर याकररता मुींब्रा-बायपासचर काम पूशय होईपयतं 
ऐरोली दणश दनींतनगर यमुलुींडधयरथील ्ोलनाक्याीरील ्ोल ीसलुी थाींबाीण्याबाबत थामनक 
लोकप्रमतमनकीींनी लतनाींक १३ मर, २०१८ रोजी ीा त्यासुमारास दींतोलन कर लर होतर, हर ही खरर 
दहर काय, 
(३) नस्यास, वपरोक्त प्रकरशी चौक ी करन ऐरोली-म  फा्ा मागायीरील   ीाहतूक कोंडी 
तरू करण्याकररता ऐरोली ी मुींलुींड यरथील ्ोल ीसुली बींत करण्याबाबत  ासनानर कोशती 
काययीाही कर ली ीा करण्यात यरत दहर, 
(४) नस्यास, ाीलींबाची कारशर काय दहरत ? 
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श्री. चांद्रिाांत पाटील (२९-१०-२०१८) : य१ध हर नीं त: खरर दहर. 
य२) होय, हर खरर दहर. 
य३) मुींब्रा बायपास ीरील पुल तरुतीच्या कामामु र ऐरोली-म  फा्ा मागायीर होशारी ीाहतूक 
कोंडी ाीचारात ोरऊन  ासनाच्या लत. ०५ जुल,ै २०१८ रोजीच्या पण) ान्ीयर सतर पूल तरुतीचर 
काम होईपयतं ऐरोली ी मुलूींड पथकर नाक्यापैकी एका पथकर नाक्याीर पथकर दकारन 
तसु-या पथकर नाक्याीरन ीाहन पथकर न ोरता सोडण्यात याीर नसर मनते  तरण्यात दलरलर 
होतर. सदय:लथतीत रता पुीयीत सुर ाालरला दहर. 
य४) प्रश्न वद् ाीत नाही. 

___________ 
  

वसूसायगाांव (ता.गांगापूर, जज.ीरांगाााद) येथील ववदहरीतून  
गारगोटीची तस्िरी ाा्याााात 

  

(३०)  १२०७३८ (२०-०७-२०१८).   श्री.सांदीपानराव भ मरे (पैठण) :   सन्माननीय महसूल मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

य१ध ीसूसायगाींी यता.गींगापूर, लज.औरींगाबातध यरथील ाीलहरीतून गर्या पाच ीतायत ७० तर ८० 
लाख रपयाींच्या रींगीबररींगी गारगो्ी तकरी ाा्यानर सींबीं कत तलाठ्यास पाहशी करन 
पींचनामा करण्याचर दतर  तहसीलतार, गींगापूर याींनी लत्याचर लतनाींक २० एाप्रल, २०१८ रोजी 
ीा त्यासुमारास मनत यनास दलर, हर खरर दहर काय, 
य२ध नस्यास, त्यानुसार यासींतभायत पाहशी नथीा चौक ी कर ली दहर काय, 
य३ध नस्यास, पाहशीचर मनषकतय काय ी त्यानसुार वक्त ाीलहरीतून गारगो्ीची  तकरी 
करशाऱया सींबीं कत तोतीीर  ासनानर कोशती कारीाई कर ली ीा करण्यात यरत दहर, 
य४ध नस्यास, ाीलींबाची कारशर काय दहरत ? 
  
श्री. चांद्रिाांत पाटील (२९-१०-२०१८) : य१ध, य२ध ी य३ध लत. २३/०४/२०१८ रोजी एका 
ीतृ्तपण) ामध्यर प्रमसध्त ाालर्या बातमीच्या ननुतींगानर तहसीलतार, गींगापूर याींनी सींबींकीत मींड  
न ककारी, डोशगाींी ी तलााी, डोशगाींी याींचरसमीरत प्रत्यक्ष जायमोक्याीर जाीून पींचनामा 
कर ला दहर. मौजर ीसूसायगाींी, ता.गींगापूर यरथर ग् नीं.११ मकील ाीलहरीतून मनोालर्या 
गौशखमनजाची पाहशी कर ली नसता सतर गौशखमनज हर माती ी तगड ीरपाचर नसून 
रींगीबररींगी गारगो्ी नस्याचर दढ ून दलर दहर. तसरच थामनक चौक ीतून यालाकाशी 
कोशत्याही ीरपाचर गौशखमनज ीाहतूक ी ाीक्री ााली नस्याचर दढ ून दलर दहर. 
य४ध प्रश्न वद् ाीत नाही. 

___________ 
  

जळगाव जज््यातील शालेय ववद्याथ्यांना जात प्रमाणपत्र वेळेवर ममळत नस्याााात 
  

(३१)  १२०७६२ (२६-०७-२०१८).   श्री.हरीभाऊ जावळे (रावेर) :   सन्माननीय महसूल मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१ध ज गाी लज्ह्यातील  ालरय ाीदयाथ्यांना जात प्रमाशपण)  ीर रीर मम त नस्याचर माहर 
मर, २०१८ मध्यर ीा  त्या तरम्यान मनत यनास दलर, हर खरर दहर काय, 
(२ध नस्यास, सींबीं कत प्रकरशातील ण) ु्ी पूशय करण्याकरीता कायायलयात चार-चार मलहनर फर ऱ या 
मारूनही प्रमाशपण)  न मम ा्याम ुर ाीदयाथ्याचंी गैरसोय होत दहर, हर ही खरर दहर काय, 
(३ध नस्यास, ाीदयाथ्यांनी न ककाऱ याींकडर मालहती ाीचारली नसता त्याींच्याकडून मालहती 
तरण्यात ्ा ा-्ा  करण्यात यरऊन सींबीं कत न ककारी बरजबाबतार वत्तरर ाीदयाथ्यांना तरत 
नस्याचरही मनत यनास दलर दहर, हर ही खरर दहर काय, 
(४ध नस्यास, सतर प्रकरशी  ासनानर चौक ी कर ली दहर काय, चौक ीत काय दढ ून दलर 
ी चौक ीच्या ननुतींगानर ाीदयाथ्यायना जात प्रमाशपण)  त्ीरीत मम ण्याबाबत तसरच ्ा ा्ा  
करशाऱया सींबीं कत न ककाऱयाींीर कारीाई करण्याबाबत  ासनानर कोशती काययीाही कर ली ीा 
करण्यात यरत दहर, 
(५ध नस्यास, ाीलींबाची कारशर काय दहरत ? 
  
श्री. चांद्रिाांत पाटील (२३-१०-२०१८) : (१), (२) ी य३) न ी बाब मनत यनास दली नाही.   
(४) ज गाींी लज्हयात सीय वपाीभागीय न ककारी याींचर न कनत तालूक्यातील सरतू सुाीका 
कें द्रर तसरच महा ई- सरीा कें द्रर या यींण) शरमाफय त प्राप्त पररपूशय प्रताी नस्यास जात प्रमाशपण)  
तातडीनर ाीतररत करण्यात यरतात. तसरच प्रताीात काींही ण) ु्ी दढ ून द्यास त्याची पूतयता 
सींबीं कत नजयतार याींचरकडून करन ोरऊन जात प्रमाशपण)  तरण्यात यरतात.  
(५) प्रश्न वद् ाीत नाही. 

___________ 
  

रेती उत्ेननाच ेपरवान ेन दद्याने रेती अभावी अनेि ााांधिाम ेरेर्डली अस्याााात 
  

(३२)  १२१०१५ (२०-०७-२०१८).   श्री.पाांर्ड रांग ारोरा (शहापूर) :   सन्माननीय महसलू मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

य१)  ासनानर  ररती वत्खननाचर परीानर न लत्यानर ररती नभाीी ननरक बाींककामर रखडली 
नस्याम ुर   हापूर यलज.ााशरध तालुक्यातील   ीी् भट्टीच्या   रकडो कारखान्याींना याचा 
फ्का  बसून त्याींची द थयक लथती बबक् ााली दहर , हर खरर दहर काय, 
य२) नस्यास, याबाबत  ासनानर चौक ी कर ली दहर काय, 
य३) नस्यास,चौक ीनुसार बाींककामर पूीयीत सुर ारीण्यासााी  ररती वत्खननाला परीानगी 
तरण्याबाबत  ासनानर कोशती काययीाही कर ली ीा करण्यात यरत दहर, तसरच  क्रकती कालाीकीत 
परीानगी मम शर नपरक्षक्षत दहर,  
य४) नस्यास, ाीलींबाची कारशर काय दहरत ? 
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श्री. चांद्रिाांत पाटील (२९-१०-२०१८) : य१ध न ी बाब मनत यनास दली नाही. 
य२ध ी य३ध सन २०१८-१९ या ीतायसााी ााशर लज्ह्यातील नतीपाण) ातील ीा ूग्ाींचर लज्हा 
खमनकमय न ककारी, ीररषा भूीैज्ञामनक, भूजल सीेक्षश ी ाीकास यींण) शा तसरच सींबींकीत 
तहसीलतार याींचरमाफय त सींयुक्त सीेक्षश करण्यात दलर नसून  हापूर तालुक्यातील मौजर 
काथो र यरथील चोर नती ी मौजर खरपत यरथील  ाई नती पाण)  नसर तोन ीा ूग् ीा ू 
वत्खननासााी योग्य ाराीण्यात दलर नसून सतर ीा ूग्ाींना खाशकाम दराखडा तयार 
करण्याची ी पयायीरश ननमुती प्राप्त करन ोरण्याची काययीाही सुर दहर. तसरच खाडीपाण) ातील 
ीा ूग्ाींचर सीेक्षश करन ीा ूग्ातील वपलबक ीा ूसााा ी वत्खननाची काययपध्तती मनलश्चत 
करशरबाबत महाराषर मररी्ाईम बोडायस क ाीण्यात दलर दहर. 
य४ध प्रश्न वद् ाीत नाही. 

___________ 
  

मालेगाव (जज.नामशि) येथे ाेिायदा वाळू वाहत िीची जप्त  
िरण्यात आलेली वाहन ेपळवव्याााात 

  

(३३)  १२१२६५ (२०-०७-२०१८).   श्री.योगेश (ाापू) घोलप (देवळाली), श्रीमती सीमाताई दहरे 
(नामशि पजश्चम) :   सन्माननीय महसूल मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
य१ध मालरगाी यलज.नाम कध  यरथर बरकायता ीा ू ीाहतुकीचर जप्त करण्यात दलरलर १० रक ी 
रॅक््रसह ीा ूनर भरलर्या तोन रॉली ीा ू माफीयाींनी तहमसल कायायलयातून तहमसलतारासमक्ष 
प ीून नर्याचर माहर एाप्रल, २०१८ मध्यर ीा त्यातरम्यान मनत यनास दलर, हर खरर दहर काय, 
य२ध नस्यास, सींीतगाी म ीारात ीा ू चोराींीर कारीाई करण्याची सुचना तहमसलताराींनी 
तलााी याींना करनही त्याींनी कारीाई करन गुन्हर नोंताीण्यास ्ा ा्ा  कर ली दहर, हर ही खरर 
दहर काय,  
य३ध नस्यास, याबाबत  ासनानर चौक ी कर ली दहर काय, 
य४ध नस्यास, चौक ीचर मनषकतय काय ी त्यानसुार या प्रकरशातील सींबीं कत तोतीींीर  ासनानर 
कोशती कारीाई कर ली ीा करण्यात यरत दहर, 
य५ध नस्यास, ाीलींबाची कारशर काय दहरत ? 
  
श्री. चांद्रिाांत पाटील (२९-१०-२०१८) : य१ध, य२ध, य३ध ी य४ध मालरगाी यलज.नाम कध तहसील 
दीारात जप्त नसलरलर १० रक लत.१९/०३/२०१८ रोजी राण) ी प ीून नर्याची बाब 
लत.२०/०३/२०१८ रोजी मनत यनास दली. त्यानुतींगानर तहसीलतार, मालरगाी याींनी 
सींबीं कताींाीरध्त छाीशी पोलीस ााशर, मालरगाी यरथर लत.२०/३/२०१८ रोजी गु.र.नीं.३३/२०१८ गुन्हा 
नोंत कर ला. छाीशी पोलीस ााशर याींनी तपास करन सतर गुन्ह्यातील १० ीाहनर जप्त कर ली 
दहरत. 

तसरच तहसीलतार, मालरगाी ी रतर तलााी याींचर पथकास लत.२५/४/२०१८ रोजी 
सीींतगाी म ीारातील  गरशा नतीपाण) ात नीैक ीा ू ीाहतूक करशारर रॅक््र प ीून नर्याची 
बाब मनत यनास दली दहर. सतर प्रकरशी मींड  न ककारी, कौ ाशर याींनी सींबीं कताींाीरध्त 
पीारीाडी पोलीस ााशर, मालरगाी यरथर गुन्हा नोंत कर ला दहर. 
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तलााी, सीींतगाी याींनी ीा ू चोराींीर कारीाई करन गुन्हर नोंत करण्यास ्ा ा्ा  
कर ्याप्रकरशी वपाीभागीय न ककारी, मालरगाींी याींनी त्याींच्या लत.२६/४/२०१८ रोजीच्या 
दतर ान्ीयर तलााी, सीींतगाींी याींना मनलींबबत कर लर दहर. 
य५ध प्रश्न वद् ाीत नाही. 

___________ 
  

मौज ेगौरीपार्डा व नारपोली (ता. मभवांर्डी,जज.ठाणे) येथील दगायह ददवाण शहा रस् टच् या 
जममनीच् या साताारामध् ये ाेिायदेशीरररत्या नावे लाव्याााात 

  

(३४)  १२१२८१ (२०-०७-२०१८).   श्री.महेश चौघ ले (मभवांर्डी पजश्चम) :   सन्माननीय महसलू 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) मौजर गौरीपाडा ी नारपोली यता. मभीींडी,लज.ााशरध यरथील तगायह लतीाश  हा र ् च् या नाीर 
नसलर् या जममनीच् या सातबारामध् यर बरकायतर ीर नाीर लाीण्यात  द् याबाबतची तक्रार 
 थामनक लोकप्रमतमनकी यमभीींडीध याींनी मा. महसूल मींण) ी याींच् याकडर मनीरतनादीारर कर ली दहर, हर 
खरर दहर काय, 
य२ध नस्यास, याबाबत  ासनानर चौक ी कर ली दहर काय, 
य३ध नस्यास, चौक ीच्या ी सतर मनीरतनाच्या ननुतींगानर  ासनानर  कोशती काययीाही कर ली 
ीा करण् यात यरत दहर, 
य४ध नस् यास, ाीलींबाची कारशर काय दहरत ? 
 
श्री. चांद्रिाांत पाटील (२४-१०-२०१८) : य१ध हर खरर दहर. 
य२), य३) ी य४) मौजर गौरीपाडा, ता.मभीींडी, लज.ााशर यरथील स.नीं. २२/६, २३/६, २४/५, ५७/२ ी 
५७/३ या जममनी ापर हजरत लतीाश  हा तगाय र् दीारा  चफ र्ी याींनी लतनाींक 
०९/०२/१९८७ च्या तहा ीतायच्या नोंतशीकृत भाडरप्यानर लत्या होत्या. त्याबाबतची नोंत 
गाीतप्तरी फर रफार क्रमाींक १०९५ नन्ीयर ोरण्यात दली होती. सतर भाडरपट्टा सन १९९७ मध्यर 
सींपुष्ात द्यानर भाडरप्याबाबत गाीतप्तरी ोरण्यात दलरला फर रफार क्रमाींक १०९५ हा रद्द 
करण्यात द्याची नोंत फर रफार क्रमाींक १८६९, लतनाींक २७/०६/२०१८ नन्ीयर ोरण्यात दली 
नसून भाडरपट्टा कारकाींची नाीर न ककार नमभलरखातून कमी करण्यात दली दहरत. 

___________ 
  

वामशम जज्हयातील शेति-याांवर समधृ्दी महामागायसाठी जममन देण्याााात शासिीय 
अधधिाऱयाांिरू्डन दााव टािण्यात येत अस्याााात. 

  

(३५)  १२१५८६ (२०-०७-२०१८).   श्री.अममत ानि (ररसोर्ड), प्रा.ववरेंद्र जगताप (धामणगाव 
रे्वे), अॅर्ड.यशोमती ठािूर (ततवसा), श्री.हषयवधयन सपिाळ (ा लढाणा), श्री.राह ल ाोंदे्र (धचेली), 
र्डॉ.सांतोष टाररे् (िळमन री), श्री.ववजय वर्डटे्टीवार (ब्रम्हपूरी), श्री.अमर िाळे (आवी), श्री.स तनल 
िेदार (सावनेर), श्री.अममन पटेल (म ांाादेवी), श्री.अस्लम शेे (मालार्ड पजश्चम), प्रा.वषाय 
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गायिवार्ड (धारावी), श्रीमती तनमयला गाववत (इगतपूरी), श्री.ि णाल पाटील (ध ळे ग्रामीण), 
श्री.सांग्राम थोपटे (भोर), श्री.ााळासाहेा थोरात (सांगमनेर) :    सन्माननीय सावयजतनि 
ााांधिाम (सावयजतनि उपक्रम) मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

य१) ीाम म लज्हयातील  रतक-याींीर समधृ्ती महामागायसााी जममनी तरण्यासााी  ासकीय 
न ककारी ी कमयचारी याींचरकडून तबाी ्ाकण्यात यरत नस्याचर लतनाींक  १५ मर, २०१८ रोजी 
ीा त्यासुमारास मनत यनास दलर, हर खरर दहर काय, 
य२) नस्यास, ीाम म लज्हयातील ननरक  रतकऱयाींच्या जममनी समदृ्धी महामागायसााी 
सींपालतत कर ्या नस्या तरी बहुताीं   रतक-याींना नदयापही जममनीचा योग्य मोबतला 
मम ाला नस्याचर मनत यनास दलर  दहर, हर ही खरर दहर काय, 
य३) नस्यास, याबाबत चौक ी करून जममनी तरण्यासााी  रतकऱयाींीर तबाी ्ाकशाऱया 
न ककाऱयाींीर कारीाई करून  रतकऱयाींना जममनीचा योग्य मोबतला तरण्याबाबत  ासनानर 
कोशती काययीाही कर ली ीा करण्यात यरत दहर,  
य४) नस्यास, ाीलींबाची कारशर काय दहरत ? 
  
श्री. एिनाथ मशांदे (२९-१०-२०१८) : य१ध हर खरर नाही. 
य२) महाराषर समधृ्ती महामागायकरीता खाजगी ीा्ाोा्ीव्तारर थर् खररती पध्ततीनर खररती 
करण्यात दलर्या खाजगी जममनीींचा मोबतला सींबीं कत जमीन मालकाींच्या बँक खात्यामध्यर 
RTGS पध्ततीव्तारर तात्का  जमा करण्यात दला दहर. 
य३) ी य४) प्रश्न वद् ाीत नाही. 

___________ 
  

रावेर (जज.जळगाव) मतदारसांघातील महत्वाचे इतर जज्हा मागय हे प्रम े जज्हा मागय  
म्हणून दजोन्नत िरण्याााात 

  

(३६)  १२१६९७ (३०-०७-२०१८).   श्री.हरीभाऊ जावळे (रावेर) :  सन्माननीय सावयजतनि 
ााांधिाम (सावयजतनि उपक्रम वगळून) मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

य१ध राीरर लज.ज गाी मततारसींोातील रलजमा रतर प्रलजमा म्हशून  तजोन्नत करशरबाबतचा 
प्रताी  ासनाकडर सातर करण्यात दलरला दहर, हर खरर दहर काय, 
य२ध नस्यास, सतर प्रताीानसुार रतर तजोन्नत करण्याबाबत  ासनानर कोशती काययीाही 
कर ली ीा करण्यात यरत दहर, 
य३ध नस्यास, ाीलींबाची कारशर काय दहरत ?  
  
श्री. चांद्रिाांत पाटील (२६-१०-२०१८) : य१ध  होय. 
य२) याबाबतचर तजोन्नती करण्याचर दतर  मनगयममत करण्यात  दलर दहरत.  
य३) प्रश्न वद् ाीत नाही. 
  

___________ 
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िणिवली (जज.मसांध द गय) ताल यायातील रा.मा.क्र. १७८ ते िरूळ-नावळे-सर्ड रे ि ली-घोनसरी-

र्ोंर्डामागय या रस्त्याची द रुस्ती िरण्याााात 
  

(३७)  १२२१६० (२०-०७-२०१८).   श्री.तनतेश राणे (िणिवली) :   सन्माननीय सावयजतनि 
ााांधिाम (सावयजतनि उपक्रम वगळून) मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

य१ध कशकीली यलज.मसींकुतगुयध तालकु्यातील रा.मा.क्र. १७८ तर करू -नाी र-सडुरर कुली-ोोनसरी -
फोंडामागय रता प्र.जी.मा.क्र. ६ या रत्याची तरुीथा ााली नसून रत्याच्या तरुतीकडर 
सींबीं कताींकडून तलुयक्ष होत नस्यामु र रत्याीरून प्रीास करशाऱया नागररकाींच्या जीाीतास 
कोका मनमायश ााला दहर, हर खरर दहर काय, 
य२ध नस्यास, सतरहू रत्याच्या  तरखभाल ी तरुतीसााी  ासनानर सन २०१७-१८ च्या 
नथयसींक्पात १७ को्ी २ लाख रतक्या रकमरची तरतूत कर ली नसनूही नदयापपयतं कोशतीही 
काययीाही न करण्याची कारशर काय दहरत, 
य३ध नस्यास, याबाबत  ासनानर चौक ी कर ली दहर काय,  
य४ध नस्यास, चौक ीनुसार सतर  रत्याची तातडीनर तरुती करण्याबाबत  ासनानर कोशती  
काययीाही कर ली ीा करण्यात यरत दहर, 
य५ध नस्यास, ाीलींबाची कारशर काय दहरत ? 
  
श्री. चांद्रिाांत पाटील (३०-१०-२०१८) : य१ध हर खरर नाही.                  
य२) प्रश्नाकीन रत्याच्या तरखभाल ी तरुती करण्याच्या कामास  र. १ को्ी  ७२ लक्ष 
रतक्या रक्कमरस लतनाींक २.३.२०१७ नन्ीयर प्र ासकीय मान्यता प्राप्त दहर. 
     सतर कामाकररता तोन ीर ा मनाीता बोलााीण्यात द्या होत्या पींरतू ारकर ताराींकडून  
प्रमतसात मम ाला नाही.  माहर एाप्रल २०१८ मध्यर सतर कामाकररता ारकर ताराची जाता तराची 
मनाीता  प्राप्त ााली नसून, तरकार कमी करण्याकरीता ारकर तारा ी पण) व्यीहार करण्यात दला 
दहर. मनाीता मनलश्चतीनींतर कायायरींभ दतर  तरऊन कामास सुरीात करण्यात यरईल. 
य३), य४) ी य५) प्रश्न वद् ाीत नाही. 

___________ 
  

नामशि रोर्ड येथील सेत  िायायलय स रु िरण्याााात 
  

(३८)  १२२४९० (२०-०७-२०१८).   श्रीमती सीमाताई दहरे (नामशि पजश्चम) :   सन्माननीय 
महसूल मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

य१ध नाम क रोड यरथील सरत ु कायायलय गत तीन मलहन्यापासनू बींत नस्यानर मलहला, 
ाीदयाथी ी नागररकाींची मोठ्या प्रमाशात गैरसोय  होत नस्याचर माहर मर,  २०१८ मध्यर ीा 
त्या तरम्यान  मनत यनास दलर,  हर खरर दहर काय,  
य२ध नस्यास, त्यामु र  मलहला ी ाीतयाथी याींना ाीाीक ताख्याींकरीता महा ई सरत,ु दपलीं 
सरकार दणश सायबर कॅफर मकुन मम शा-या प्रमाशपण) ाींसााी मोाया प्रमाशात द थयक भुतंड 
सोसाीा लागत दहर, हर ही खरर दहर काय, 
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य३ध नस्यास, याबाबत चौक ी करून नाम क यरथील सरत ूकायायलय सुर करण्याबाबत तसरच 
ाीाीक ताखलर नागररकाींना  सुलभररत्या मम ण्यासााी  वपाययोजना करण्याबाबत  ासनानर 
कोशती काययीाही कर ली ीा करण्यात यरत  दहर, 
य४ध नस्यास, ाीलींबाची कारशर काय दहरत? 
  
श्री. चांद्रिाांत पाटील (२३-१०-२०१८) : य१) ी य२) न ी बाब मनत यनास दली  नाही, 
(३) नाम क  हर ी नाम क ग्रामीश यरथील सरत ू कें द्राींकडून मोाया प्रमाशात नमनयममतता 
दणश न्ी ी  तीचा भींग कर ला गर्यानर सतरील सरतू कें द्र लतनाींक ५.०३.२०१८ च्या 
दतर ान्ीयर बींत करण्यात दलर होतर. त्यातम्यान  नागररकाींना सहज ी ीर रत ताखलर वपलबक 
व्हाीरत याकररता महा ई-सरीा कें द्र, ग्रामपींचायत तराीरील दपलर सरकार सरीा कें द्र, खाजगी 
व्हीएलई माफय त चालाीलर जाशारर ‘’दपलर सरकार सरीा कें द्र’’ ी ‘’दपलर सरकार पो य्ल’’ 
याव्तारर नागररकाींना ऑनलाईन ताखलर प्राप्त करन ोरण्याची सुाीका वपलबक करन तरण्यात 
दलरली दहर. यापूीी  नाम क  हरात ८३ दपलर सरकार सरीा कें द्रर सुर करण्यात दली 
दहरत. 

नाम क  हर ी नाम क तालकुा ग्रामीश यरथील सरत ूकें द्रर  लत. २६.०७.२०१८ पासून 
सुर करण्यास दतरम त करण्यात दलर दहर. त्यामु र नाम क लज्हयात नागररकाींना ाीाीक 
ताखलर मम ण्याच्या सरीा वपलबक दहरत. 
(४) प्रश्न वद् ाीत नाही. 

___________ 
  

िो्हापूर जज््यात गौण ेतनज उत्ेननाच्या परवान्यासाठी  
जाणीवपूवयि ववलांा लावला जात अस्याााात 

  

(३९)  १२३०१५ (२०-०७-२०१८).   श्री.स रेश हाळवणिर (इचलिरांजी) :   सन्माननीय महसलू 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) को्हापूर लज्ह्यात तगड, खडी, माती, मुरूम या गौश खमनजाींच्या वत्खननासााी परीाना 
तरण्यास पींकरा लतीसाींची मुतत लतली नसतानाही परीाना तरण्यासााी जाशीीपूीयक ाीलींब लाीला 
जात नस्याचर  माहर जून, २०१८ मध्यर ीा त्यातरम्यान मनत यनास दलर, हर खरर दहर काय,  
य२ध नस्यास, नीैक गौश खमनज वत्खननासााी दकारण्यात यरशाऱया  तींडास गौश खमनज 
कृती सममतीच्या ीतीनर ाीरोक करून लज्हा ककारी कायायलयाीर त्याबाबत मोचाय काढला दहर, 
हर ही खरर दहर काय, 
य३ध नस्यास, याबाबत चौक ी करून गौश खमनज वत्खननाचर परीानर ीर रत तरण्याबाबत  
तसरच नीैक गौश खमनज वत्खननाच्या तींडाच्या रक्कमरत कपात करण्याबाबत  ासनानर 
कोशती काययीाही कर ली ीा करण्यात यरत दहर,   
य४ध नस्यास, ाीलींबाची कारशर काय दहरत ? 
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श्री. चांद्रिाांत पाटील (२९-१०-२०१८) : य१ध न ी बाब मनत यनास दली नाही. 
य२ध लत.१२/१/२०१८ रोजीच्या न कसूचनरनुसार महाराषर जमीन महसलू यगौश खमनजाचर वत्खनन 
ी ती काढशरध यसकुारशाध मनयम,२०१७ नन्ीयर मू  मनयमात समााीष् मनयम ९ प्रमाशर गौश 
खमनजाच्या नीैक वत्खननाबाबत/ीाहतूकीबाबत करण्यात यरशाऱया  ातीच्या कारीाईच्या 
ननुतींगानर को्हापूर लज्हा गौश खमनज ी म ीनरी व्यीसाय बचाी कृमत सममती, 
जयमसींगपूर याींनी लज्हा ककारी, को्हापूर कायायलयाीर मोचायदीारर मनीरतन लतलर दहर. 
य३ध गौश खमनज वत्खननाचर परीानर ाीलहत ीर रत मनगयममत करशरबाबत सीय वपाीभागीय 
न ककारी ी तहसीलतार याींना सूचना लज्हा ककारी, को्हापरू याींचर तराीरन तरण्यात 
दलर्या दहरत. 
      लत.१२/१/२०१८ रोजीची न कसूचना प्रमसध्त करण्यापीुी नागररकाींकडून हरकती 
मागाीण्यात द्या होत्या. तथााप, कोशत्याही प्रकारच्या हरकती प्राप्त न ाा्यानर 
लत.१२/१/२०१८ रोजीच्या न कसूचनरन्ीयर गौश खमनजाच्या नीैक वत्खननाबाबत तींडाची रक्कम 
मनलश्चत करण्यात दली दहर. त्यामु र गौश खमनजाच्या नीकै वत्खननाच्या/ीाहतूकीच्या 
ननुतींगानर वक्त मनयम-९ नन्ीयर दकारण्यात यरशाऱया तींडाच्या रक्कमरत कपात करण्याचा 
प्रश्न वद् ाीत नाही. 
य४ध प्रश्न वद् ाीत नाही. 

___________ 
  

परभणी जज््यातील महसूल ववभागातील उपजज्हाधधिा-याांची ररयात पदे भरण्याााात 
  

(४०)  १२३५१६ (२०-०७-२०१८).   र्डॉ.राहूल पाटील (परभणी) :   सन्माननीय महसूल मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

य१ध परभशी लज्ह्यातील महसूल ाीभागातील  वपलज्हा कका-याींची ६ पतर ररक्त दहरत, हर 
खरर दहर काय, 
य२ध नस्यास,  सतरच्या  ररक्त पताींमु र कामकाजात मोठ्या प्रमाशात नडचशी मनमायश होत  
दहर, हर ही खरर दहर काय, 
य३ध नस्यास, सतरची पतर ररक्त नसण्याची कारशर काय दहरत ी सतर पतर तातडीनर 
भरण्याबाबत  ासनानर कोशती काययीाही कर ली ीा करण्यात यरत दहर, 
य४ध नस्यास, ाीलींबाची कारशर काय दहरत ? 
  
श्री. चांद्रिाांत पाटील (२३-१०-२०१८) : य१ध, य२ध ी य३ध परभशी लज्ह्यात वपलज्हा ककारी 
सींीगायतील न ककाऱयाींची तोन पतर ररक्त होती. लत. २३.०८.२०१८ च्या  ासन दतर ान्ीयर सतर 
ररक्त पतर भरण्यात दली दहरत. 
य४) प्रश्न वद् ाीत  नाही. 
  

___________ 
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मौज ेयेलिी (ता.िळमन री, जज.दहांगोली) येथे ानावट दटपी पावत्याच्या  
आधारे वाळूची तस्िरी होत अस्याााात 

  

(४१)  १२४२९७ (२०-०७-२०१८).   श्री.ववजय वर्डटे्टीवार (ब्रम्हपूरी), श्री.स तनल िेदार (सावनेर), 
श्री.अस्लम शेे (मालार्ड पजश्चम), श्री.अमर िाळे (आवी) :   सन्माननीय महसूल मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

य१ध मौजर यरलकी यता.क मनुरी, लज.लहींगोलीध यरथर लतींनाक ३० डडसेंबर, २०१७ रोजी लज्हा 
खमनकमय न ककारी ी तहमसलतार याींनी क मनुरी यरथील ाीजयराी पतींगर याींच्या ोरासमोर 
नसलरला ररतीसााा जप्त कर ला नसता काींीडा ररती ोा्ाच्या एक खरी ी चार बनाी् ल्पी 
पाीत्या न ककाऱयाींना ताखाी्याचर लतनाींक  ७ जून, २०१८ रोजी ीा त्या सुमारास मनत यनास 
दलर, हर खरर दहर काय, 
य२ध नस्यास, या पररसरात न ककाऱयाींच्या सींगनमतानर  बनाी् ल्पी पाीत्याच्या दकारर  
मोाया प्रमाशात ीा ूची तकरी सुरू दहर,  हर ही खरर दहर काय, 
य३ध नस्यास, या प्रकरशाची   ासनानर चौक ी कर ली दहर काय, 
य४ध नस्यास, चौक ीनसुार  सींब कत तोतीींीर  ासनानर कोशती कारीाई कर ली ीा  करण्यात  
यरत दहर, 
य५ध नस्यास, ाीलींबाची कारशर काय दहरत ? 
 
श्री. चांद्रिाांत पाटील (२६-१०-२०१८) : य१ध, य२ध, य३ध ी य४ध लत.३०/१२/२०१७ रोजी लज्हा 
खमनकमय न ककारी, लहींगोली ी तहसीलतार याींनी त्याींच्या पथकासह रोजी मौजर यरलकी, 
ता.क मनुरी, लज.लहींगोली यरथर भर् लतली नसता, ेी.ाीजयराी पतींगर याींच्या ोरासमोर ०५ ब्रास 
ीा ूसााा दढ ून द्यानर सतर ीा ू साठ्याच्या ीाहतूक पासाबाबत सींबीं कताींना ाीचारशा 
कर ली नसता ०५ ीाहतूक पास सातर कर ्या. सतर ०५ ीाहतूक पासची तपासशी कर ली नसता 
त्यापैकी ०४ ीाहतकू पास बनाी् नस्याचर दढ ून द्यानर सींबीं कताींाीरध्त लत.३०/५/२०१८ 
रोजी पोलीस ााशर, बा ापूर यरथर गु.र.नीं.१५६/२०१८ नन्ीयर गुन्हा नोंत करण्यात दला दहर. 
तसरच मौजर यरलकी यरथर ०५ ब्रास ीा ूसााा ी त्याच पररसरात रतर लाकाशाहून १८ ब्रास नसा 
एकूश २३ ब्रास ीा ूसााा जप्त करण्यात दला नसून त्याचा मनयमानुसार मललाी करन 
मललाीादीारर प्राप्त र.४८,०००/- रतकी रक्कम  ासनजमा करण्यात दली दहर. 
     सतर लाकाशी  न ककाऱयाींच्या सींगनमतानर बनाी् ीाहतकू पासच्या दकारर ीा ूची 
तकरी होत नस्याची बाब मनत यनास दली नाही. 
य५ध प्रश्न वद् ाीत नाही. 
  

___________ 
  

राज्यातील अनधधिृत गौण ेतनज उत्ेननाच्या दांर्डाच्या रिमेत वाढ िे्याााात 
  

(४२)  १२४६८० (२०-०७-२०१८).   श्री.र्डी.एस.अदहरे (साक्री) :   सन्माननीय महसलू मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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य१) राज्यातील नन ककृत गौश खमनज वत्खनन ी ीाहतुकीच्या तींड रकमरत  ासनानर तपु्ीनर 
ीाढ कर ली नसून  मालीश (लज.मसींकुतगूयध यरथील तहसीलताराींनी नव्यानर मनश्चीत कर लर्या 
तींडाच्या  रकमरप्रमाशर तींड दकारशार नस्याचर जालहर कर ्याचर लतनाींक २१ एाप्रल, २०१८ रोजी 
ीा त्या समुारास  मनत यनास दलर, हर खरर दहर काय, 
य२) नस्यास, मालीश तालुक्यात तसरच राज्यातील ननरक लाकाशी ीा ू वप ाची मुतत  
सींपुनही  ीा ू वपसा करून   ीाहतूक कर ली जात दहर, हर ही खरर दहर काय,  
य३) नस्यास, याबाबत चौक ी करून सतरचा मनयमबाहय ीा ू वपसा रोखण्याबाबत  ासनानर 
कोशती काययीाही कर ली ीा करण्यात यरत दहर,   
य४) नस्यास, ाीलींबाची कारशर काय दहरत ? 
  
श्री. चांद्रिाांत पाटील (२६-१०-२०१८) : य१ध राज्य  ासनाच्या महसूल ी ीन ाीभागाच्या 
लत.१२/१/२०१८ रोजीच्या न कसूचनरन्ीयर महाराषर जमीन महसूल सींलहता,१९६६ मकील कलम 
४८ मकील पो् कलम य८ध खालील  ाती ी ीैयक्तीक जातमुचलकाबाबत कर लर्या 
ीाहनर/साकनाींमनहाय  ातीच्या सकुारशरनुसार नव्यानर मनलश्चत कर लर्या तींडाच्या रक्कमरप्रमाशर 
तींड  दकारण्याचर जाहीर करण्यात दलर दहर. 
य२ध न ी बाब मनत यनास दली नाही. 
य३ध ी य४ध प्रश्न वद् ाीत नाही. 
  

___________ 
  

भाटगाव (ता.चाांदवर्ड, जज.नामशि) येथील वदहवाट रस्त्यातील अर्डथळे दरू िरण्याााात 
  

(४३)  १२४९८१ (२०-०७-२०१८).   र्डॉ.राहूल आहेर (चाांदवर्ड) :   सन्माननीय महसूल मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

य१ध भा्गाी यता.चाींतीड, लज.नाम कध  यरथील पूीीच्या ीलहीा् रत्यातील नडथ र तरू करून 
तो खुला कराीा या मागशीसााी यरथील मोरर कु्ुींबीयाींनी तहसील कायायलयासमोर वपोतश सुरू 
कर ्याचर माहर मर, २०१८ मध्यर ीा त्यातरम्यान मनत यनास दलर, हर खरर दहर काय, 
य२ध नस्यास, सतरहू रत्यात नडथ र नस्यानर  रतमालाची नर-दश करताना गैरसोय होत 
नस्याचर या  कु्ुींबीयाींनी प्रमतपातन कर लर दहर, हर ही खरर दहर काय, 
य३ध नस्यास, वक्त प्रकरशी चौक ी करून ीलहीा् रत्यातील नडथ र तरू करण्याबाबत 
 ासनानर  कोशती काययीाही कर ली ीा करण्यात यरत  दहर, 
य४ध नस्यास, ाीलींबाची कारशर काय दहरत? 
  
श्री. चांद्रिाांत पाटील (२६-१०-२०१८) : य१ध ी य२ध भा्गाींी यता.चाींतीड लज.नाम कध यरथील 
ीलहीा् रत्यातील नडथ ा तरु होीुन रता पुीयीत होत नाही तोपययत तहमसल 
कायायलयासमोर लतनाींक ११/५/२०१८ पासून दमरश वपोतशास बसशरबाबतचर मनीरतन 
ेी.मनीतृ्ती मोरर ी रतर याींनी लतनाींक ३/५/२०१८ रोजी तहमसलतार, चाींतीड याींना लतलर होतर. 



ाी.स. ५०७ य32ध 

य३) त्यानुतींगानर सतर प्रकरशी वपाीभागीय न ककारी, चाींतीड याींच्याकडर सुर नसलर्या 
ररव्हीजन कर स नीं.१३५/२०१७ मध्यर लतनाींक १०/५/२०१८ रोजी दतर  पाररत करण्यात यरीुन 
तहमसलतार,चाींतीड याींनी ीलहीा् कर स नीं.२३/२०१७ मध्यर फर रचौक ी करन नींमतम दतर  
पाररत करण्याबाबत दतरम त करण्यात दलर. त्यानुसार तहमसलतार,चाींतीड याींनी मामलरतार 
न्यायालय न कमनयम, १९०६ नुसार लतनाींक १९/५/२०१८ रोजी  दतर  पाररत कर लर दहरत. 
य४) प्रश्न वद् ाीत नाही. 

___________ 
  
चांद्रपूर जज्हयातील राज रा-ा्लारपूर मागायवरील रे्वेपूलाचे प्रलांबात ााांधिाम स रु िरण्याााात 
  

(४४)  १२५०४६ (२०-०७-२०१८).   श्री.स रेश धानोरिर (वरोरा) :   सन्माननीय सावयजतनि 
ााांधिाम (सावयजतनि उपक्रम वगळून) मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

य१ध चींद्रपूर लज्हयातील राजुरा-ब्लारपूर मागायीरील रर्ीरपूलाचर प्रलींबबत बाींककाम सुर 
करण्याकररता मा.ाीत्त्तमींण) ी याींनी तातडीनर मनकी वपलबक करन तरण्याचर मनते  ाीत्त्त 
ाीभागाला माहर मर, २०१८ मध्यर ीा त्यातरम्यान लतलर होतर, हर खरर दहर काय, 
य२ध नस्यास, सतर मनते ानुसार चींद्रपूर लज्हयातील राजुरा-ब्लारपूर मागायीरील रर्ीरपूलाचर 
प्रलींबबत बाींककाम सुर करण्यासााी मनकी तरण्याबाबत  ासनानर कोशती काययीाही कर ली ीा 
करण्यात यरत दहर, 
य३ध नस्यास,ाीलींबाची कारशर काय दहरत ? 
  
श्री. चांद्रिाांत पाटील (०३-११-२०१८) : य१ध हर खरर नाही. 

ाीत्त ाीभाग  ाीभागाच्या  वपलबक नमभलरखाीरन तपासशी  कर ली नसता मा. 
ाीत्तमींण) ी याींनी न ा प्रकारर मनकी वपलबक करन तरण्याचर मनते  लत्याचर दढ ुन यरत नाही. 
य२ध  साीयजमनक बाींककाम ाीभागाच्या क्र.- सुप्रमा -  २०१५/प्र.क्र.५५/ रतर-५, लतनाींक १८ 
जून,२०१८ नन्ीयर प्रलींबबत बाींककामास र.२४,७१,८२,१३४ / - रक्कमरस सुकारीत प्र ासकीय 
मान्यता प्रतान करण्यात दली दहर.सतर काम माचय, २०१९  पयतं पूशय करण्याचर मनयोजन 
दहर. 
य३ध प्रश्न वतभीत नाही. 

___________ 
  

पाांढरिवर्डा (ता.िेळापूर, जज.यवतमाळ) येथील जमीन गैरव्यवहाराााात 
  

(४५)  १२५११२ (२०-०७-२०१८).   श्री.अतनल (अण्णा) गोटे (ध ळे शहर) :   सन्माननीय 
महसूल मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
य१ध पाींढरकीडा यता.कर  ापूर, लज.यीतमा ध यरथील जुन्या गाीााश हद्दीतील नालु  हर 
सी.क्र.९ - बी मकील प्लॉ् क्र.१९७ सत्ता प्रकार “डी” एकूश क्षरण) फ  ३३६६ चौ.फू. या   सन 
१९३२ पासून  ासनानर दरक्षक्षत ारीलर्या सरकारी मालकी हक्काच्या भूखींडाची  चौक ी करून 
 ासन तराीर नहीाल पाााीण्यात याीा न ा मागशीचर एक मनीरतन ाीनोत तामोतर 
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मसींोामनया  याींनी लज्हा ककारी, यीतमा ,  मुख्य स ची महाराषर  ासन, प्रकान स ची, 
महसूल ी ीन ाीभाग, मा.महसलू मींण) ी, मा.मुख्यमींण) ी दतीींकडर माहर माचय,  २०१६ पासून  
दतापयतं  सातत्यानर सातर कर लर नसून लोकप्रमतमनकी ेी.नमनल गो र् याींनी या प्रकरशी 
लतनाींक ४ माचय, २०१६ रोजी तत्कामलन महसूल मींत्र्याकडर  सातर कर लर्या मनीरतनाीर   
महसूल मींञयाींनी  चौक ी करून नहीाल तरण्याचर दतर   प्रकान स ची, महसूल ाीभाग याींना 
लतलरलर होतर, हर खरर दहर काय, 
य२ध तसरच  नमतररक्त दयुक्त, नमराीती ाीभाग, नमराीती याींनी नापल क्र.३१९/एलएनए 
२२/पाींढरकीडा/२०१५-१६  या प्रकरशामध्यर लतनाींक ४ जलु,ै २०१६ रोजी लतलर्या थ गतीचर 
दतर  रद्द करून को्यीकी  क्रकीं मतीचर सरकारी मालकी हक्काचर भूखींड तात्का  ताबयात ोरीून 
तोती प्र ासकीय न ककारी ी भमूाफीया  याींच्याीर भातींीी  कलम १२०(बध, ४६८, ४७१, ४७७, 
४२० ी भ्रष्ाचार प्रमतबींकक कायदयाचर कलम १३(२), १३(१) या नन्ीयर फौजतारी कारीारय 
करण्याबाबत मनीरतन ेी.न ोक एस. र र् ी ाीनोत तामोतर मसींोामनया  याींनी ाीभागीय 
दयुक्त नमराीती याींचरकडर लत.२५ नोव्हेंबर २०१६ रोजी ी त्यापूीी लत.१६ ऑग् २०१६ रोजी 
सातर कर लर दहर, हर ही खरर दहर काय, 
य३ध नस्यास, या तोन्ही प्रकरशी  ासनानर चौक ी कर ली दहर काय, 
य४ध नस्यास, चौक ीचर मनषकतय  काय दहर ी त्यानुसार या तोन्ही प्रकरशी तोती नसशाऱया 
सींबीं कताींीर  ासनानर कोशती कारीाई  कर ली ीा  करण्यात यरत दहर, 
य५ध नस्यास,  ाीलींबाची कारशर काय दहरत ?  
  
श्री. चांद्रिाांत पाटील (२६-१०-२०१८) : य१ध, य२ध, य३ध, य४ध ी य५ध सतरहू प्रकरशी लोकप्रमतमनकी 
याींनी लत. ०४/०३/२०१६ रोजी तत्कालीन मा. मींण) ी यमहसूलध याींना तर नध्यक्ष, नणखल भारतीय 
 ोतश ाीरोकी मोचाय, ापींप गाींी, लज. यीतमा  याींनी लत. १२/०८/२०१६ रोजी लज्हा ककारी, 
यीतमा  याींचर कायायलयाकडर मनीरतन लतलर होतर. 

तत्कालीन मा. मींण) ी यमहसूलध याींना लत. ०४/०३/२०१६ रोजी लतलर्या मनीरतनाच्या 
ननुतींगानर वप ाीभागीय न ककारी, कर  ापूर याींनी सतर प्रकरश नकय न्यायीक ीरपात नोंतीून 
लत. ०४/०६/२०१६ रोजी ाीतयाींक्रकत जमीन  ासन जमा करण्यात द्याचर दतर  पाररत कर लर 
दहरत.  तथााप, सतर दतर ााीरध्त प्रमतीाती याींनी ाीभागीय दयुक्त, नमराीती ाीभाग, 
नमराीती याींचरकडर नपील ताखल कर लर होतर. 

वक्त नापलाच्या ननुतींगानर ाीभागीय दयुक्त, नमराीती ाीभाग, नमराीती याींनी 
लत. ०३/०६/२०१७ रोजी दतर  पाररत कर लर नसनू  ासन मनशयय, महसूल ी ीन ाीभाग, लत. 
२३/१२/२०१५ मकील तरतुतीनुसार काययीाही करण्याबाबत वप ाीभागीय न ककारी, पाींढरकीडा 
यकर  ापूरध याींना मनतेम त कर लर दहर. तथााप, लज्हा ककारी, यीतमा  याींनी त्याींच्या लत. 
२५/०७/२०१८ च्या पण) ान्ीयर वपरोक्त  ासन मनशययातील तरतुती सतर प्रकरशात लागू होत 
नाहीत. त्यामु र वक्त दतर ाची नींमलबजाीशी करशर काीश होत नस्यानर सतर दतर ाचर 
पुनाीयलोकन करून दतर ीत करण्याबाबत ाीभागीय दयुक्त, नमराीती ाीभाग, नमराीती 
याींना ाीनींती कर ली दहर.  

___________ 
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सोलापूर जज्हयात महाववद्यालयीन प्रवेशासाठी लागणारे ववववध दाेले तातर्डीन े
ममळण्यािररता सक्षम व्यवस्था िायायन्वीत िरण्याााात 

  

(४६)  १२५६०८ (२०-०७-२०१८).   ि मारी प्रणणती मशांदे (सोलापूर शहर मध्य) :   सन्माननीय 
महसूल मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

य१) सोलापूर  लज्हयात १० ीी ी १२ ीीच्या मनकालानींतर महााीदयालयीन प्रीर ासााी  
लागशारर ाीाीक ताखलर मम ाीण्यासााी  हजारो  ाीदयाथी ी पालक सरत ूकायायलयात यरत  
दहर, हर खरर दहर काय, 
य२) नस्यास, या ाीदयाथ्यानंा दीश्यक नसशारर ाीाीक महसलूी ताखलर तातडीनर 
मम ण्यासााी सक्षम व्यीथा लज्हा प्र ासनानर कायायन्ीीत करण्याच्या मागशीसााी  थामनक 
लोकप्रमतमनकीींनी लज्हा ककारी याींना लतनाींक १४ जून, २०१८  रोजी ीा त्यासमुारास लरखी पण)  
लतलर दहर, हर ही खरर दहर काय, 
य३) नस्यास, वक्त पण) ाच्या  ननुतींगानर १० ी १२ ीी च्या ाीदयाथ्यांना  प्रीर ासााी 
लागशारर दीश्यक ताखलर तातडीनर ाीतररत करण्यासााी सक्षम व्यीथा कायायलन्ीत 
करण्याबाबत  ासनानर कोशती काययीाही कर ली ीा  करण्यात यरत दहर, 
य४)  नस्यास, ाीलींबाची कारशर काय दहरत ? 
  
श्री. चांद्रिाांत पाटील (२३-१०-२०१८) : (१), (२) ी य३ध होय.  

सोलापूर लज्ह्यात   रयत्ता १० ीी ी १२ ीी नींतरच्या प्रीर ाकररता दीश्यक तर 
ताखलर तातडीनर ाीतरीत करण्याबाबत थामनक लोक प्रमतमनकीींचर मनीरतन लज्हा ककारी, 
सोलापूर याींना  प्राप्त ाालर  दहर.  

त्यानुसार सोलापूर लज्हयातील रयत्ता १० ीी ी १२ ीी नींतरच्या प्रीर ाकररता 
दीश्यक तर ताखलर तरण्याकररता लज्हयातील  वपाीभागीय न ककारी याींना प्रीर  पाण)  
ाीदयाथ्यायचर जातीचर ताखलर, नॉन क्रक्रममलरनर ताखलर लत. १९.०६.२०१८ पयतं तयार करन 
सींबीं कताना मम ण्याची व्यीथा करण्यात याीी तसरच सतर कालाीकीत कोशताही ाीदयाथी 
प्रीर ा पासनू ीीं चत राहू नयर ी त्याींच्या पालकाींची द थयक ाप ीशूक होशार नाही. याबाबत 
दीश्यक त्या वपाययोजना करण्यात याव्यात न ा सूचना लज्हातराीरन  तरण्यात द्या 
होत्या.  

सोलापूर लज्हयातील सीय सरतू साुीका कें द्रर ही लत. १६.०६.२०१८ ी लत. १७.०६.२०१८ 
( ासकीय सु्ीध रोजी सुर ारीण्यात दली होती. सतर  सरतू साीका कें द्रामध्यर  नमतररक्त 
काऊीं ्र वोडून त्या माध्यमातून ताखलर ाीतरीत करण्यात दलर.  

सोलापूर लज्हयामध्यर ताख्या नभाीी  प्रीर ापासून ाीदयाथी ीीं चत रालह्याचर 
मनत यनास दलरलर नाही. 
(४) प्रश्न वद् ाीत नाही. 
  

___________ 
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अिोला येथील ीद्योधगि वसाहतील गोदामामधील ववववध  
ानावट बायाण ेववक्री होत अस्याााात 

  

(४७)  १२६२९७ (०२-०८-२०१८).   श्री.रणधीर सावरिर (अिोला पूवय) :   सन्माननीय िृषी 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

य१ध  नकोला यरथील औदयो गक ीसाहतीच् या गोतामामकील ाीाीक बबयाशर कीं पन्याींचर कपा ी 
बबयाण्याींचर ीाश नप्रमाणशत नस्यानर सतर बबयाशाींची ाीक्री थाींबाीण्याचर दतर  कृती सह 
सींचालक ी गुशीत्ता मनयींण) श न ककारी याींनी लतनाींक ११ जून २०१८ रोजी ीा त्यासुमारास 
नकोला, कृती ाीभागाला लतलर, हर खरर दहर काय, 
य२ध नस्यास, वक्त बबयाशर नप्रमाणशत नस्याचा नहीाल नागपूर यरथील प्रयोग  ा रनर 
सातर कर ला तसरच कृती ाीभागाची कारीाई न ाा्यानर सतर बबयाशर कृती कें द्राींमाफय त ाीक्या 
गर्याचर मनत यनास दलर, हर ही खरर दहर काय, 
य३ध नस्यास, वक्त प्रकरशी  ासनानर चौक ी कर ली काय, चौक ीत काय दढ ून दलर, 
तदनुसार सींबीं कत तोतीाीरध्त कोशती कारीाई कर ली ीा करण्यात यरत दहर, 
य४ध नस्यास, ाीलींबाची करशर काय? 
  
श्री. चांद्रिाांत पाटील (०५-११-२०१८) : य१ध हर खरर दहर. 
य२) ी य३) नकोला यरथील औदयो गक ीसाहतीमकील कापूस बबयाशर कीं पनीच्या न ककृत 
परीानाकारक गोतामामकनू कापसू बबयाशाींचर नमुनर तपासशीकरीता काढण्यात दलर नसून 
सतर नमुनर बीज परीक्षश प्रयोग ा ा, नागपूर यरथर तपासशी करीता पाााीण्यात दलरलर होतर. 
सतर नमुन्याींपैकी न्युाीाीडू बबयाशर कीं पनीचर ४, प्रभात बबयाशर कीं पनीचर १, तुलसी बबयाशर 
कीं पनीचर १ ी रा ी बबयाशर कीं पनीचर १ नसर एकूश ७ नमुनर नप्रमाणशत ोोातत ाालर होतर. 
सतर नप्रमाणशत नमुन्याींीर कायदयातील तरतुतीनसुार काययीाही चालू नसून सतर बबयाशर 
कीं पनीींीर  नकोला यरथील न्यायालयामध्यर को य् कर सरस ताखल करण्यात द्या दहरत. 
य४) प्रश्न वद् ाीत नाही. 

___________ 
 

गोंददया व भांर्डारा जज््यात गौण ेतनजाांची अवैध वाहतूि होत अस्याााात 
  

(४८)  १२६३१२ (२०-०७-२०१८).   श्री.ववजय रहाांगर्डाले (ततरोर्डा) :   सन्माननीय महसूल मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

य१ध गोंलतया ी भींडारा लज्ह्यात ीाहतकू मनयमाींची पायम्ली करून  रक ी रॅक््रदीारर 
मोठ्या प्रमाशात गौश खमनजाींची ीाहतूक कर ली  जात नसून  ीाहतुकीतरम्यान या ीाहनाीर  
ताडपण) ी न ााक्याम ुर नागररकाींच्या दरोग्यास हानी पोहोचत दहर, हर खरर दहर काय, 
य२ध नस्यास,  याबाबत चौक ी करून याीर  ासनानर कोशती काययीाही कर ली ीा करण्यात 
यरत दहर, 
य३ध नस्यास, ाीलींबनाची कारशर काय दहरत ? 
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श्री. चांद्रिाांत पाटील (२९-१०-२०१८) : य१ध न ी बाब मनत यनास दली नाही. 
य२ध ी य३ध प्रश्न वद् ाीत नाही. 

___________ 
  

िो्हापूर येथील साांगली र्ाटा महामागायवरील अपघातग्रस्त दठिाणाांााात 
  

(४९)  १२६३४५ (२०-०७-२०१८).   र्डॉ.स जजत ममणचेिर (हातिणांगले) : सन्माननीय सावयजतनि 
ााांधिाम (सावयजतनि उपक्रम वगळून) मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

य१ध को्हापूर यरथील साींगली फा्ा महामागायच्या  चौपतरीकरशाचर काम सन २००२ मध्यर सुर 
होऊन सन २००६ मध्यर पूशय ाालर नसतानाही महामागायीरील नपोात क्षरण) र  त्याच लथतीत 
रालहली नस्याचर माहर जुन, २०१८ मध्यर ीा त्या तरम्यान मनत यनास दलर, हर खरर दहर काय, 
य२ध नस्यास, साींगली फा्याीर महामागायला लागूनच ीा ू माके् नस्यानर ीाहनाींची मोठ्या 
प्रमाशात ीतय  नसून  पींकरा रपरक्षा जात मालीाहतूक गाडया  ीाहतूक कररत नसतात,  हर 
ही खरर दहर काय, 
य३ध नस्यास, या महामागायीर गत  सहा ीतायत १७० नपोात ाालर  नसून थामनक 
पोमलसाींच्या यातीत महामागायीर सतत नपोात ोडशारी लाकाशर बलॅक पॉ् म्हशून गशली  
जात दहर,  हर ही खरर दहर काय, 
य४ध नस्यास, सतर प्रकरशी चौक ी करून नपोातग्रत लाकाशी नपोात ोडू नयर म्हशून 
वपाययोजना करण्याबाबत  ासनानर कोशती काययीाही कर ली ीा करण्यात यरत दहर , 
य५ध नस्यास, ाीलींबाची कारशर काय दहरत ? 
  
श्री. चांद्रिाांत पाटील (२४-०९-२०१८) : य१ध नाही, हर खरर नाही. 
(२) ही बाब मनत यनास दली नाही.   
(३) नपर पोलीस महासींचालक ीाहतकू याींच्या २०१७ च्या नहीालानसुार सातारा य ेंद्र 
सुत गरशीध तर कागल या महामागायच्या लाींबीत को्हापूर लज्हयात १३, साींगली लज्हयात १२ 
ी सातारा लज्हयात ६ बलॅकपॉ् दहरत. त्याची तातडीनर वपाययोजना महामींड ामाफय त 
करण्यात दली दहर. 
(४) नपोातग्रत लाकाशी तातडीच्या ीरपाची वपाययोजना म्हशून सोलर लबलींकसय, 
थमोप्लाल्क पें्नर पट्टर मारशर, रींम्बलर लरप दीश्यक तर पराीतीत फलक, डरलीनर्र, कॅ् 
दईज, र. बसाीशरत दलर दहरत. कायम ीरपी वपाययोजना महामागायच्या सहापतरीकरशा 
नींतगयत राषरीय राजमागय प्रा ककरश माफय त प्रतााीत दहरत. 
(५) प्रश्न वद् ाीत नाही. 
  

___________ 
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रत्नाधगरी जज्हाधधिारी याांनी गौण ेतनज उत्ेनन प्रिरणी आदेश पाररत िरण्याााात 
  

(५०)  १२६३६७ (२०-०७-२०१८).   श्री.भरतशेठ गोगावले (महार्ड) :   सन्माननीय महसूल मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

य१ध नपर दयुक्त, कोकश ाीभाग, मुींबई याींच्या लतनाींक ९ जून, २०१५ रोजीच्या मनशययााीरद्ध 

कतुरीमगृ फाऊीं डर नचर सींथापक नध्यक्ष  याींनी लतनाींक २७ सप् े्ंबर, २०१६ रोजी मा.महसूल मींण) ी 
याींचर न्यायालयात नपील ताखल कर लर दहर , हर खरर दहर काय, 

य२ध नस्यास, प्रकान स ची ी ाी रत काययकारी न ककारी (न ी रर) याींनी लतनाींक २२ जून, २०१७ 

रोजी लतलर्या दतर ात नपर दयकु्त कोकश ाीभाग मुींबई याींचर लतनाींक ०९ जून, २०१५ रोजीचर 
दतर  रद्द कर लर दहर , हर ही खरर दहर काय, 

य३ध नस्यास, लज्हा ककारी, रत्ना गरी याींनी पथकाची मनममयती करून प्रत्यक्ष थ पाहशी करून 

सींबीं कत कीं पनीनर कर लर्या गौशखमनजाच्या एकूश वत्खननापकैी क्रकती ब्रास गौश खमनजाचा 
सपा्ीकरशासााी दणश क्रकती गौश खमनजाचा रतर कामाकरीता वपयोग कर ला दहर याची नचूक 

गशना कराीी नसर दतर  लतलर होतर, हर ही खरर दहर काय, 

य४ध नस्यास, प्रकान स ची ी ाी रत काययकारी न ककारी (न ी रर) याींनी लतनाींक २२ जून, २०१७ 

रोजी दतर  लत्यानींतर एक ीतायचा कालाीकी ााला नसतानाही लज्हा ककारी, रत्ना गरी  या  
प्रकरशी कारशमीमाींसरसह दतर  पारीत करण्यास ्ा ा्ा  करीत दहरत, हर ही खरर दहर काय, 

य५ध नस्यास, या प्रकरशी   दतर  पारीत करण्याबाबत  ासनानर कोशती काययीाही कर ली ीा 
करण्यात यरत दहर, 
य६ध  नस्यास, ाीलींबाची कारशर काय दहरत ? 

  
श्री. चांद्रिाांत पाटील (२६-१०-२०१८) : य१ध, य२ध ी य३ध हर खरर दहर. 
य४ध ी य५ध मर.जर.एस.डब्यू.जयगड या कीं पनीनर त्याींचराीरध्त कर लर्या तींडात्मक कारीाईाीरध्त 
मा.मुींबई वच्च न्यायालयात रर् या चका ताखल कर ली नसून मा.वच्च न्यायालयानर “जसैर थर” 
पररलथती ारीण्याचर दतर  लतलर नसून प्रकरश मा. वच्च न्यायालयात न्यायप्राीषा दहर. 
य६ध प्रश्न वद् ाीत नाही. 
  

___________ 
  
  
ववधान भवन :   र्डॉ. अनांत िळसे 
म ांाई.   प्रधान सधचव, 

महाराष्ट्र ववधानसभा. 
__________________________________________________________________ 

मुद्रशपूीय सीय प्रक्रक्रया महाराषर ाीकानमींड  स चीालयाच्या सींगशक यींण) शरीर 
मुद्रश:  ासकीय मध्यीती मुद्रशालय, मुींबई. 


