अताराांकित प्रश्नोत्तराांची ३३४ वी यादी

महाराष्ट्र ववधानसभा
ततसरे अधधवेशन, २०१७
___________

अताराांकित प्रश्नोत्तराांची यादी
प्रश्नाांची एिूण सांख्या - ५०
___________

मांबई-गोवा महामागाावरील पूलाांच्या ंां दीिरणाबाबत
(१) ५७७ (२२-१२-२०१४). श्री.िालीदास िोळां बिर (वडाळा), श्री.अस्लम शेख (मालाड
पश्श्चम) :
सन्माननीय सावाजतनि बाांधिाम (सावाजतनि उपक्रम वगळून) मांत्री पुढील
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) मुींबई-गोवा महामागाावरील पल
ा
ू व पूलाींच्या ंीं कीकरबाबाबत सन २०१०-११ च्या वाष क

आराखड्यात शासनाने कोबत्या पूलाींच्या ंीं कीकरबाचा रस्ताव काखल केला आहे त व त्या
रस्तावाची २०१४-१५ या व ाात सद्यःस्िती काय आहे ,

(२) असल्यास, उक्त महामागाावरील बहूतेक पूल ब्रि्ीशकालीन असून राषरीय महामागा
मानकापेक्षा अंीं क आहे त ही बाब खरी असताना वातींर्यानींतर ६७ व े होऊनही या पल
ू ाच्या
ंीं कीकरबाबाबत शासनाने कोबतीही कायावाही न करण्याची कारबे काय आहे त,

(३) असल्यास, जगबूडी व भनसल या पूलाच्या ंीं कीकरबाबाबत सींकल्पचिच्र  तयार न
करण्यामागील कारबे काय आहे त अिवा त्या मागील सद्यःस्िती काय आहे ,

(४) असल्यास, राषरीय महामागाावर करण्यात येबार पल
ा ाींधबी इ.
ू ाींचमे मो-याींचे ंीं कीकरबमपन
ू ब
कामे क्षे्र ीय अचिधकाऱयाींकडून षव्नके शानुसार होत असताना या कामाींबाबत शासनाला वारीं वार

खचा करावा लागत आहे तसेच कामाचा कजाा तपासला जातो काय, असल्यास पाहबी अहवाल
केव्हा साकर करबार,
(५) सन २००९ ते २०१३ पयंत राषरीय महामागाावर लालेल्या अप ाताींची सींख्या तकती आहे
त्यात मरबात्मक अप ात, गींभीर अप ात व तकरकोळ अप ाताींची सींख्या व ्क्केवारी तकती
आहे ,
(६) असल्यास, मींब
ु ई-गोवा महामागाावर पनवेल, महाड व पबजी येिे अप ातात जखमी
लालेल्याींवर

तातडीने

उपचार

करण्यासाठी

२०

ंगबाींच्या

क्षमतेचे

रामाकेअर

ंगबालय

उभारण्याची सद्यःस्िी काय आहे ?
श्री. चांद्रिाांत पाटील (१९-०७-२०१७) :(१) सन २०१०-२०११ च्या मींजूर वाष क
ा
आराखडयात
राषरीय महामागा क्र १७ वरील चार पल
ु ाींच्या पन
ु बांधबीचा समावेश करण्यात आलेला होता.

षव.स. ३३४ (2)
त्यापैकी जगबुडी (खेड), षपठढवळ (कुडाळ) व वशशषठी पूलाचे काम चौपकरीकरबामध्ये

रस्गतीपिावर आहे .

भींगसाळ (कुडाळ) पल
ु ाचे काम चौपकरीकरबामध्ये समाषवष् असन
ू भस
ू ींपाकनानींतर हाती

ेण्यात येबार आहे.

(२) सकर बाब पूबत
ा : सत्य नसून काही मोठे पूल वगळता ब-याच रस्माबात लहान पूल, व मोयाींची ंीं कीकरबाची (कोन पकरी करण्याची) कामे मागील १५ व ाात लालेली आहे त.

(३) जगबुडी नकीवर कप
ु करी धावपट्टीच्या कोन पूलाींचे काम रस्गतीत आहे . तसेच भींगसाळ येिील
जन
ु ा पल
ू पाडून त्याच जागेवर ४ माचिगाकेचा नवीन पल
ू मींब
ु ई गोवा चौपकरीकरबाच्या कामात
समाषवष् आहे .

(४) राषरीय महामागाावरील पूलाची कामे केंद्र शासनाच्या मागाकशाक सूचनाींनुसार क्षेब्र्र य
अचिधकारी कंन

ेतात.

(५) अपर पोलीस महासींचालक कायाालयाकडून रस्ाप्त लालेल्या अहवालानस
ु ार सन २००९ ते
२०१३ या कालावधीमध्ये ६०,८७५ अप ात

डले असून, त्यामध्ये मरबाींतक अप ात १५,२२७

(२५%), गींभीर अप ात १४५४४ (२३.८९%) तर तकरकोळ अप ाताींची सींख्या १२७९९ (२१.०२%)
इतकी आहे .

(६) या महामागाावर तक.मी. १२५/१०० (महाड) येिे व तक.मी. २५९/४०० शा्र ी पूल या
ठठकाबी रामाकेअर ंगबालय कायारत आहे .

___________
िल्याण (श्ज.ठाणे) तालक्यातील आददवासीांची फसवणूि िेल्याबाबत
(२)

१५८५४ (१०-०४-२०१५).

श्री.सभाष भोईर (िल्याण ग्रामीण) :

मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

सन्माननीय महसल
ू

(१) कल्याब (स्ज.ठाबे) तालुक्यातील आठकवासीींना शासनातर्फे कसण्यासाठी के ण्यात आलेल्या

जशमनीवर तेिील िा्नक षवकासकाींनी आठकवासीींची र्फसवबक
कंन अनचिधकृत चाळी
ू
उभारल्याचे ्नकशानास आले, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, उक्त रस्करबी सींबींचिधत षवकासकाींवर शासनाने कोबती कारवाई केली वा
करण्यात येत आहे,
(३) नसल्यास, षवलींबाची कारबे काय आहे ?
श्री. चांद्रिाांत पाटील (१४-०७-२०१७) :(१), (२) व (३) कल्याब तालुक्यातील मोजे

ो्सई

येिील स.नीं. ३५, ३६ व ३७ मौजे गरु वली येिील ९५म१, ९७म२, ८६ व ८९ मौजे जाींभळ
ु मोहीली

येिील स.नीं. २३म२ब आणब २२म१ब व मौजे नडगाींव येिील स.नीं. ११ या शासनातर्फे

आठकवासीींना कसण्यासाठी के ण्यात आलेल्या जशमनीवर चाळीींचे बाींधकाम केल्याचे ्नकशानास
आल्याने उक्त जशमनीींवरील बाींधकामे ्नषकाशसत करण्यात आली असून सकर जशमनीींचा गाव
नमन
ु ा नींबर ७म१२ आठकवासीींच्या नावे आहे.

षव.स. ३३४ (3)
तसेच, कल्याब तालुक्यातील मौजे माींडा येिील स.नीं. २३२/२ या जशमनीमध्ये आठकवासी

याींनी वत: बाींधकाम केले असन
ू सकर जशमनीचा ताबा आठकवासी खातेकाराकडे आहे .
___________

मांबई वडाळा (पूव)ा येथील झोपडपट्टी धारिाांचे पनवासन िरण्याबाबत
(३)

१८३०१ (११-०८-२०१५).

श्री.जयांत पाटील (इस्लामपूर), श्री.श्जतेंद्र आव्हाड (मांब्रा िळवा),

श्री.रमेश िदम (मोहोळ), श्री.अवधूत तटिरे (श्रीवधान), श्री.भास्िर जाधव (गहागर), श्री.हनमांत
डोळस (माळशशरस), श्री.वैभव वपचड (अिोले) :
खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय महसल
ू मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा

(१) मींब
ु ई वडाळा (पव
ू )ा येिील गबेशनगर, बरकत अली रोड व शमठागर या ठठकाबच्या ३४५
बाचिधत आठकवासी पारधी लोपडपट्टीधारकाींचे पुनवासन करावे अशी मागबी आठकवासी पारधी
समाजाने शासनाकडे केली आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, या लोपडपट्टीधारकाींनी सन २००३ मध्ये मुींबईतील आलाक मैकानात धरबे धरले
होते व त्यात उपो ब िळी ४ इसमाींचा मत्ृ यु लाला होता, त्याची कखल
लोपडपट्टीधारकाींना कल्याब (स्ज.ठाबे) येिील शशरढोब गावात
मींजूर केली होती, हे ही खरे आहे काय,

ेवन
ू शासनाने या

राींसाठी भख
ू ींड व काही रक्कम

(३) असल्यास, या भख
ू ींडाचे लोपडपट्टीधारकाींना हताींतरब करण्यात आले आहे काय,

(४) नसल्यास, षवलींबाची कारबे काय आहे त व त्याींना हताींतरब केव्हा करण्यात येईल ?
श्री. चांद्रिाांत पाटील (१४-०७-२०१७) :(१) होय, हे खरे आहे .
(२), (३) व (४) मौजे शशरढोब ता.कल्याब, स्ज.ठाबे येिील स.नीं. ९५, ८६ व १३३ मधील
जशमनीचे

रे खाींकन

कंन

रस्त्येक

लोपडपट्टीधारकास

१४

चौ.मी.

या

रस्माबे

सवा ३४५

लोपडपट्टीधारकाींस एकूब ४८३० चौ.मी. क्षे्र  व अन्य सोयी सुषवधा उपलब्ध कंन के ण्यासाठी

३० ्क्के अ्तररक्त क्षे्र  म्हबजेच १४४९ चौ.मी. क्षे्र  सन २००८ च्या बाजारमुल्य कराने
भोगव्ामुल्य तसेच षवकसन शुल्काची आकारबी कंन रस्त्येक लोपडपट्टीधारकाकाडून शासन
जमा करण्याच्या अ्ीवर स्जल्हाचिधकारी, पुबे याींच्या ठकनाींक १५/०६/२०११ च्या आके शान्वये

मींजूर करण्यात आले असून सकर प्लॉ्चा ताबा ठकनाींक ०५/०२/२०१४ रोजी सवा सींबींचिधत
लोपडपट्टीधारकाींना के ण्यात आला आहे .

___________
ततवसा (ता.ततवसा, श्ज.अमरावती) येथील भोगवटदार वगा-२ च्या
जशमनी भोवटदार वगा-१ िरण्याबाबत
(४)

३८१३९ (०८-०१-२०१६).

अॅड.यशोमती ठािूर (ततवसा), श्री.अशमन पटे ल (मांबादे वी) :

सन्माननीय महसूल मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

षव.स. ३३४ (4)
(१) ्तवसा (ता.्तवसा, स्ज.अमरावती) येिील भोगव्कार वगा-२ च्या जशमनी भोव्कार वगा-१
करण्याबाबत मा.लोकरस््त्नधी याींनी ठकनाींक २ र्फेिुवारी, २०१५ रोजी स्जल्हाचिधकारी, अमरावती
याींना ्नवेकन ठकले होते, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, मा.लोकरस््त्नधी याींनी ठकलेल्या ्नवेकनानुसार उक्त भोगव्कार वगा-२ च्या
जशमनी भोगव्कार वगा-१ करण्याबाबत शासनाने कोबती कायावाही कली वा करण्यात येत
आहे ,
(३) नसल्यास षवलींबाची कारबे काय आहे त ?
श्री. चांद्रिाांत पाटील (०६-०७-२०१७) :(१) या सींकभाात लोकरस््त्नधीींनी ठक. ०४म०६म२०१५ चे
प्र ान्वये स्जल्हाचिधकारी, अमरावती याींच्या कायाालयाकडे षवनींती केली आहे.
(२) व (३)

महाराषर जमीन महसूल अचिध्नयम १९६६ चे कलम २९(२) अन्वये षववक्षक्षत

भशु मधारी याींना वगा-१ मध्ये अींतभ
ा ाव करण्यासाठी तरतक
ु असन
ू महाराषर जमीन महसल
ू

(षववक्षक्षत भुशमधारकाींना भोगव्कार वगा-१ मध्ये अींतभााव करण्यासाठी) परवानगी के ण्याबाबत
्नयम १९६८ मधील ्नयम-५ नुसार “अ्नबंचिधत भुमीधारी” वंपाच्या
१

जशमनीमध्ये

होऊ

शकते,

इतर

जशमनीचे

ंपाींतरब

वगा-१

जशमनीचे ंपाींतर वगामध्ये

होत

नाही

असे लोकरस््त्नधीीं याींना उपषवभागीय अचिधकारी, ्तवसा-भातकुली याींच्या ठक. ३०/०७/२०१५ चे
प्र ान्वये कळषवले आहे.

___________
जे.एन.पी.टी (ता.उरण, श्ज.रायगड) येथील एसएच.५४ हा जेएनपीटीच्या
रे ल्वे क्रॉशसांगचा मागा खला िरणेबाबत
(५)

३९६८३ (१३-०५-२०१६).

श्री.मनोहर भोईर (उरण), श्री.धैयश
ा ील पाटील (पेण), श्री.सभाष

उफा पांडडतशेठ पाटील (अशलबाग), श्री.अशमन पटे ल (मांबादे वी), श्री.राधािृष्ट्ण ववखे-पाटील
(शशडी) :

सन्माननीय सावाजतनि बाांधिाम (सावाजतनि उपक्रम) मांत्री पुढील गोष्ीींचा

खुलासा करतील काय :(१)

जे.एन.पी.्ी

(ता.उरब,

स्ज.रायगड)

पररसरात

नागरी

वाहनाींसाठी

एसएच.५४

हा

जेएनपी्ीच्या रे ल्वे क्रॉशसींगचा मागा खुला करबे तसेच सव्हीस रोड (वतीं्र  माचिगाका) तयार
कंन

वाहतक
ू

कोंडीवर

व

तेिे

होबाऱया

असींख्य

जीव ेण्या

अप ाताींना

रोखण्यासाठी

उपाययोजना करबेबाबतचे ्नवेकन िा्नक लोकरस््त्नधी याींनी ठकनाींक १९ ऑक््ोबर, २०१५
रोजी वा त्या सुमारास मा. मुख्यमीं्र ी याींना ठकले, हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, सकर रस्करबी शासनाने कोबता ्नबाय

ेतला व त्याचे वंप काय आहे ,

(३) नसल्यास, षवलींबाची कारबे काय आहे त ?
श्री. एिनाथ शशांदे (१९-०७-२०१७) :(१) व (२) अशा आशयाचे ्नवेकन रस्ाप्त लाले नसल्याचे
मुख्य महाव्यविापक, शसडको याींनी कळषवले आहे.

षव.स. ३३४ (5)
तिाषप, भारतीय राषरीय राजमागा रस्ाचिधकरबाने हाती

ेतलेल्या जे.एन.पी.्ी. कडे

जाबाऱया राषरीय महामागा ५४ राषरीय महामागा ४ ब याींच्या ंीं कीकरबाच्या रस्कल्पामध्ये ५
ठठकाबी रे ल्वे उड्डाबपल
बाींधण्याचा समावेश असन
ू
ू सकरील काम मे, २०१८ अखेर पब
ू ा
करण्याचे ्नयोजन असल्याचे रस्कल्प सींचालक, भारतीय राषरीय राजमागा रस्ाचिधकरब, पनवेल
याींनी कळषवले आहे .
(३) रस्श्न उद््ावत नाही.
___________
औरां गाबाद श्जल्हयात सावाजतनि बाांधिाम प्रादे शशि ववभागातगात
अनेि अवैध िामे झाल्याबाबत
(६)

४२२३४ (२९-०४-२०१६).

श्री.अब्दल सत्तार (शसल्लोड), प्रा.वषाा गायिवाड (धारावी),

श्री.अशमन पटे ल (मांबादे वी), डॉ.सांतोष टारफे (िळमनरी), श्री.अस्लम शेख (मालाड पश्श्चम),
श्री.सांदीपानराव भमरे (पैठण) :

सन्माननीय सावाजतनि बाांधिाम (सावाजतनि उपक्रम

वगळून) मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) औरीं गाबाक स्जल्हयात सावाज्नक बाींधकाम रस्ाके शशक षवभागाींतगात अनेक कामे अवैध
लाल्याचा आरोप बीड स्जल््यातील माजलगाींव पींचायत सशमती सकय श्री.सुशील सोळीं के याींनी
चौकशी करण्याची मागबी केली असल्याचे माहे जानेवारी, २०१६ मध्ये वा त्याकरम्यान
्नकशानास आले, हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, यश कन्रक्शन कींपनी लातरू या कींपनीने बीड स्जल््यासह मराठवड्यातील

अन्य स्जल््याींमध्ये अवैध कामे केल्याचा आरोप केल्यारस्करबी शासन चौकशी कंन कोबती
आवश्यक कायावाही करबार आहे ,
(३) नसल्यास, षवलींबाची कारबे काय आहे त ?
श्री. चांद्रिाांत पाटील (१७-०७-२०१७) :(१) होय. हे खरे आहे .
(२) यश कन्रक्शन कींपनी याींनी केलेल्या कामाींची तपासबी अचिधक्षक अशभयींता कजााच्या
अचिधका-याींनी केली असता कोबतीही आक्षेपाहा बाब आढळून आलेली नाही.
(३) रस्श्न उद््ावत नाही.

___________
मांबईतील माझगाांव येथील भाडेपट्टा सांपलेल्या भूखांडाची
बेिायदा नोंदणी िेल्याबाबत

(७)

४४२७३ (२०-०४-२०१६).

श्री.सतनल प्रभू (ददांडोशी) :

गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

सन्माननीय महसूल मांत्री पुढील

(१) मुींबईतील मालगाींव येिील सीएसक, १२६ मधील ८७१४ चौ मी्र भाडेपट्टा सींपलेल्या

भख
ू ींडाची शासनाची परवानगी नसताींना बनाव् कताऐवजच्या आधारे ठकनाींक २५ मे, २०१०

षव.स. ३३४ (6)
रोजी वा त्यासुमारास बेकायका नोंकबी केलेल्या मालमत्तेची नोंकबी रद्द करबेबाबत, ठकनाींक १९
जानेवारी, २०१५ रोजी सुनावबी

ेण्यात येवूनही सकर रस्करब अीं्तम ्नबायासाठी नोंकबी

उपमहा्नरीक्षक मींब
े डे रस्लींब्रबत आहे , हे खरे आहे काय,
ु ई षवभाग याींचक
(२) असल्यास, यारस्करबी शासनाने चौकशी केली आहे काय,

(३) असल्यास, चौकशीच्या अनु ग
ीं ाने रस्लींब्रबत असलेल्या रस्करबावर त्वरीत ्नबाय के ण्याच्या
दृष्ीने कोबती कायावाही केली आहे वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, षवलींबाची कारबे काय आहे त ?
श्री. चांद्रिाांत पाटील (१०-०७-२०१७) : (१) नोंकबी उपमहा्नरीक्षक, मुींबई षवभाग, मुींबई याींनी
सकर रस्करब त्याींच्या कायाालयाच्या तरावर ्नकाली काढले आहे .
(२), (३) व (४) रस्श्न उद््ावत नाही.
___________
आचरा (श्ज.शसांधदग
ू )ा येथील जशमन फेरफारातील चि
ू ीच्या िेलेल्या नोंदी सधारण्याबाबत
(८)

४६५१५ (२०-०४-२०१६).

श्री.अशमत साटम (अांधेरी पश्श्चम) :

सन्माननीय महसूल

मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) आचरा (स्ज.शसींधक
ु ग
ू )ा येिील जशमन र्फेरर्फारातील चक
ू ीच्या केलेल्या नोंकी सध
ु ारण्याच्या
मागबीसाठी आचरावासीयाींनी ठकनाींक ४ जानेवारी, २०१६ रोजी आींकोलन केले होते, हे खरे आहे
काय,
(२) असल्यास, उक्त रस्श्न भाग (१) बाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय,
(३)

असल्यास,

चौकशीच्या

अनु ींगाने

जशमन

र्फेरर्फारातील

चुकीच्या

केलेल्या

नोंकी

सध
ु ारण्याबाबत शासनाने कोबती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, षवलींबाची कारबे काय आहे त ?

श्री. चांद्रिाांत पाटील (१५-०७-२०१७) :(१) आचरा हे रत्नाचिगरी स्जल््यात नसून शसींधुकग
ु ा
स्जल््यातील मालवब तालक्
ु यात आहे . आचरा येिील ग्रामिाींकडून त्या वंपाची मागबी
आहे .

(२) (३) व (४) के विान इनामाींच्या जशमनी वठहवा्काराींच्या नावावर करण्याबाबतचे धोरब
अस्तत्वात नाही. के विान जशमनी सींकभाात शासनाने रस्धान सचिचव (महसूल) याींच्या

अध्यक्षतेखाली अ्यास सशमती नेमली असून सकर अ्यास सशमतीचा अहवाल रस्ाप्त
लाल्यावर या सींकभाात उचिचत धोरबात्मक ्नबाय

ेण्याचे सींकस्ल्पत आहे .

___________
शभवांडी तनजामपूर शहर महानगरपाशलिेंतगातच्या रस्त्याांच्या दरवस्थेबाबत
(९)

५०३३० (०३-०५-२०१६).

श्री.ंपेश म्हात्रे (शभवांडी पूव)ा :

सन्माननीय सावाजतनि

बाांधिाम (सावाजतनि उपक्रम वगळून) मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-
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(१) शभवींडी-्नजामपूर महानगरपाशलके अींतगातच्या रत्याींची करु विा लाली असून सकर
रत्याचे शसमें ् कााँतक्र्ीकरब करण्यासाठी षवशे

अनुकान उपलब्ध कंन के ण्याबाबतची मागबी

िा्नक लोकरस््त्नधी शभवींडी (पूव)ा याींनी मा.मुख्यमीं्र ी व आयुक्त, शभवींडी-्नजामपूर
महानगरपाशलका याींच्याकडे माहे डडसेंबर, २०१५ मध्ये वा त्या करम्यान लेखी ्नवेकनाद्वारे
केली आहे , हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, शभवींडी महानगरपाशलकेला रत्याींच्या कं
ु तीसाठी षवशे

अनुकान के ण्याबाबत

मा.मुख्यमीं्र ी याींनी शभवींडी येिील वींजारपट्टी पुलाच्या उद् ा्नाींच्या वेळी

ो बा केली होती, हे

ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय आढळून आले व
तकनुसार शभवींडी महानगरपाशलका हद्दीतील मुख्य रत्याींची कं
ु ती करण्याबाबत शासनाने
कोबती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे ,

(४) नसल्यास, षवलींबाची कारबे काय आहे त ?
श्री. चांद्रिाांत पाटील (१८-०७-२०१७) :(१) हे खरे आहे .
(२) हे खरे आहे .
(३) रते, वाहतूक व महामागा मीं्र ालयाच्या मान्यतेनुसार शभवींडी महानगरपाशलका हद्दीतील
अींजूरर्फा्ा

ते

वींजारपट्टी

हया सुमारे

४.५

तक.मी.

जुन्या

राषरीय

कााँक्री्मध्ये ंपाींतर करण्याचे ं.३८.६४ को्ी तकीं मतीचे काम हाती

महामागााचे

चौपकरी

ेण्यात आले आहे .

(४) रस्श्न उद््ावत नाही.
___________
िच्छी लोहाना रस्ट, सीएसक्र.१२६ मधील भाडेपटटा सांपष्ट्टात
आलेली शासिीय जमीन ताब्यात घेणेबाबत
(१०)

५३७८३ (१९-०८-२०१६).

श्री.राणाजगजीतशसांह

पाटील

श्री.सतनल प्रभू (ददांडोशी), श्री.अश्जत पवार (बारामती),

(उस्मानाबाद),

श्री.वैभव

वपचड

(अिोले),

श्री.पाांडरां ग

बरोरा

(शहापूर), श्री.अतल भातखळिर (िाांददवली पूव)ा , अॅड.आशशष शेलार (वाांद्रे पश्श्चम), अॅड.पराग
अळवणी (ववलेपाले), श्रीमती मतनषा चौधरी (ददहसर), श्री.किसन िथोरे (मरबाड), श्री.नरें द्र
पवार (िल्याण पश्श्चम), श्री.श्जतेंद्र आव्हाड (मांब्रा िळवा), श्रीमती सीमाताई दहरे (नाशशि
पश्श्चम), श्री.अतनल (अण्णा) गोटे (धळे शहर), श्री.राधािृष्ट्ण ववखे-पाटील (शशडी), श्री.ववजय
वडेट्टीवार (ब्रम्हपूरी), श्री.अब्दल सत्तार (शसल्लोड) :
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय महसूल मांत्री पुढील

(१) मुींबई शशवकास चापसी मागा, कच्छी लोहाना र्, सीएसक्र.१२६ मधील भाडेप््ा सींपुष्ात
आलेली व शासनाने

ोष त केलेली १३९९.६६ चौ.मी. शासकीय जमीन ताब्यात

ेबेबाबत

स्जल्हाचिधकारी मुींबई शहर याींनी, कच्छी लोहाना र् आणब गोल्ड प्लाला डेव्हलपसा याींना

ठकनाींक १५ जानेवारी, २०१३ रोजी कारबे काखवा नो्ीस बजावन
ू के खील, सकरहू जमीन अद्याप
शासनाने ताब्यात ेबेबाबत कोबतीच कायावाही केली नाही, हे खरे आहे काय,
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(२) असल्यास, शासन परवानगी न
शासनाने ताब्यात न

ेता अवैधररत्या हताींतरीत लालेली जमीन अद्याप

ेण्याची सवासाधारब कारबे काय आहे त,

(३) असल्यास, या सींकभाात लोकरस््त्नधीींनी मा.मख्
ु यमीं्र ी, मा.मख्
ु य सचिचव व मा.रस्धान
सचिचव महसूल याींना ठकनाींक ३ माचा, २०१६ रोजी लेखी ्नवेकन ठकले, हे ही खरे आहे काय,
(४) असल्यास,

या रस्करबी शासनाने कोबती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे ,

(५) नसल्यास, षवलींबाची कारबे काय आहे त ?
श्री. चांद्रिाांत पाटील (११-०७-२०१७) :(१), (२), (३), (४)

व (५) सकर रस्श्नातील मद्
ु याच्या

अनु ींगाने मा.लोकरस््त्नधीींनी मा.मुख्यमीं्र ी, मुख्य सचिचव व रस्धान सचिचव (महसूल) याींना
ठक.०३.०३.२०१६ रोजी लेखी ्नवेकन ठकले आहे .

मालगाींव येिील नवीन सव्हे नीं.२/३६०५ मधील शासकीय जमीन भाडेपट्टाकराराने
ठक.१.९.१९०३ पासन
ू ठक वम
ु ेन्स र्फॉरे न शमशनरी सोसाय्ी ऑर्फ ठक मेिॉडी् ऑषपकोपल चचा

याींना ९९ व ांकरीता भाडेपट्टयाने के ण्यात आलेली होती. सकर जमीन ठक.२३.८.१९१८ रोजी ठक
वुमेन्स र्फॉरे न शमशनरी सोसाय्ी ऑर्फ ठक मेिॉडी् ऑषपकोपल चचा याींनी श्री. कच्छी

लोहाना ्नवास गह
ृ र् याींना भाडेकराराद्वारे (Deed of Assignment) ठकली. त्याच ठकवशी
एका वतीं्र  खरे कीखताद्वारे उक्त सोसाय्ीने नवीन सव्हे क्र. १/३६०५ व ३/३६०५ हे भख
ू ींड

के णखल श्री.कच्छी लोहाबा ्नवास गह
ू ापनाच्यावेळी उक्त नवीन
ृ र् याींना षवकले. नगर भम
सव्हे क्र.२/३६०५ याचे सव्हे क्र.१/३६०५ व ३/३६०५ याींच्यासह ंपाींतरब भक
ू र क्र.१२६ मध्ये
लाले व

श्री. कच्छी लोहाना ्नवास गह
ृ र् याींनी सकर भूकर क्र. १२६ मे. गोल्ड प्लाला

डेव्हलपसा याींना ठक.२४.५.२०१० च्या खरे की खताने षवकल्याचे ्नकशानास आलेले आहे . त्यावेळी
मळ
ु सव्हे नीं.२/३६०५ याची भाडेपट्टयाची मक
ु त सींपलेली होती.

स्जल्हाचिधकारी, मुींबई शहर याींचे कायाालयाकडून श्री. कच्छी लोहाना ्नवास गह
ृ र् व

मे.गोल्ड प्लाला डेव्हलपसा याींचे षवंद्ध भायखळा पोशलस ्े शन येिे गुन्हा नोंक केलेला आहे.
तसेच याबाबत शासनास रस्ाप्त अहवाल तपासण्यात येत आहे .
___________

राष्ट्रीय महामागा क्र. २११ च्या चौपदरीिरणासाठी सांपादीत िेलेल्या
(११)

जशमनीचा मोबदला शेतिऱयाांना िमी-जास्त दराने ददल्याबाबत

५५५७७ (२४-०८-२०१६).

श्री.राहल मोटे (पराांडा) :

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय महसल
ू मांत्री पुढील

(१) उमानाबाक स्जल्हयातील भम
ू -पराींडा-वाशी षवधानसभा मतकार सीं ातील राषरीय महामागा
२११ च्या चौपकरीकरबाचे काम आयआरबी कींपनीमार्फात चालू आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, या चौपकरीकरबाच्या कामासाठी शेतकऱयाींच्या जमीनी सींपाकीत करण्यात
आल्या आहे त, हे ही खरे आहे काय,
(३) असल्यास, ज्या शेतकऱयाींच्या जशमनी रत्याच्या कामासाठी

ेण्यात आले ल्या आहे त.

त्यापैकी काही शेतकऱयाींना कमी-जात कराने जशमनीचा मावेजा (मोबकला) के ण्यात आलेला
आहे , हे ही खरे आहे काय,

षव.स. ३३४ (9)
(४) असल्यास, याबाबत शेतकऱयाींना योगय मोबकला के ण्याबाबत िा्नक लोकरस््त्नधीनी
मा.मीं्र ी, सावाज्नक बाींधकाम षवभाग याींना ठकनाींक ६ जून, २०१६ रोजी वा त्यासुमारास
प्र ाद्वारे मागबी केली आहे , हे ही खरे आहे काय,

(५) असल्यास, याबाबत शासनाने कोबती तातडीची कायावाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(६) नसल्यास, षवलींबाची कारबे काय आहे त ?
श्री. चांद्रिाांत पाटील (१०-०७-२०१७) :(१) होय हे खरे आहे .
(२) होय हे खरे आहे .
राषरीय महामागा क्र.२११ च्या चौपकरीकरबासाठी शेतकऱयाींच्या जमीनी सींपाकीत करण्यात
आल्या आहे त.
(३) होय हे खरे आहे , तिाषप, राषरीय महामागा अचिध्नयम १९५६ मधील तरतुकीनुसार ३ A
रस्शसध्कीकरबाच्या षवक्री व्यवहार उपलब्ध करून

ेऊन त्याींची सरासरी व ३ A रस्शसध्कीकरब

व ााचे शशघ्रशसध्क गबकाचे कर यामधील उच्चतम येबारे कर बाजार मूल्य म्हबून ्नस्श्चत
करण्यात आलेले आहे. तसेच, शशघ्रशसध्क गबकाचे कर व खरे की षवक्री व्यवहार गाव्नहाय
वेगळे असल्याने बाजार मल्
ू य गाव्नहाय वेगवेगळे ्नस्श्चत करण्यात आलेले आहे .

तसेच, राषरीय महामागा क्र.२११ च्या चौपकरीकरबासाठी सींपाकीत करण्यात आलेल्या

जमीनीचे कर राषरीय महामागा अचिध्नयम १९५६ मध्ये नमूक असलेल्या तरतुकीनुसार ्नस्श्चत
करण्यात

आलेले

आहे .

ठक.

१.०१.२०१५

नींतर

ो ीत

करण्यात

आलेल्या

्नवाड्यास

भम
ू ीसींपाकन, पन
ु वासन व पन
ु वासाहत करताींना उचिचत भरपाई शमळबे व पारकशाकतेचा हक्क

अचिध्नयम २०१३ चे कलम २६ ते ३० नुसार बाजार मूल्य ्नस्श्चत करण्याच्या सूचना
असल्यामळ
ु े ठक. १.०१.२०१५ नींतर
तरतुकीरस्माबे

ोष त करण्यात आलेले सवा ्नवाडे नषवन कायद्यातील

ोष त करण्यात आलेले आहे त. तसेच, ठक. ३१.१२.२०१४ पूवी जे ्नवाडे

ोष त

करून ५० ्क्के सींपाकीत क्षे्र ाचा मावेजा वा्प करण्यात आलेला नाही असे ्नवाडे भूमी
सींपाकन, पन
ु वासन व पन
ु वासाहत करताींना उचिचत भरपाई शमळबेचा व पारकशाकतेचा हक्क

अचिध्नयम २०१३ चे कलम २४(२) नुसार सकर ्नवाडे नवीन भूसींपाकन कायद्याच्या कलम २६
ते ३० नुसार सुधारीत करण्याचे ्नके श रस्ाप्त लालेले असल्याने ठक. ३१.१२.२०१४ पूवी अीं्तम
्नवाडे

ोष त करून ज्या रस्करबामध्ये ५०%

पेक्षा कमी वा्प लालेले आहे अशी रस्करबे

सकर तरतक
ु ीनस
ु ार सध
ु ारीत करण्यात आलेली आहे त.
(४) होय हे खरे आहे .
(५)

उमानाबाक स्जल््यातील १००.७६ हे क््र क्षे्र ाचे भूसींपाकनाचे ्नवाडे

ोष त लाले असन
ू

भूसींपाकन अचिधकारी याींचक
े डे भारतीय राषरीय राजमागा रस्ाचिधकरबाने रू. २३७.८२ को्ी इतका
्नधी जमा केला असून त्यापैकी भूधारकाींना रू. १३६.१८ को्ी मावेजा वा्प करण्यात आला
आहे .

शेतकऱयाींना के ण्यात आलेला मोबकला राषरीय महामागा अचिध्नयम १९५६ व भूसींपाकन

अचिध्नयम १८९४, भूमीसींपाकन, पुनवासन व पुनवासाहत करताींना उचिचत भरपाई शमळबे व
पारकशाकतेचा हक्क अचिध्नयम २०१३ या मधील तरतुकी षवचारात
आलेला आहे .

ेऊन ्नस्श्चत करण्यात

षव.स. ३३४ (10)
अजाकाराींना मोबकला मान्य नसल्यास राषरीय महामागा अचिध्नयम, १९५६ अींतगात
अजाकार लवाकाकडे अपील करू शकतील अशी कायद्यात तरतूक आहे .
(६) रस्श्न उद््ावत नाही.

___________
साक्री (श्ज.धळे ) तालक्यातील वपांपळनेर-नवापाडा-पनाजीनगर ित्तरखाांब-पवारवाडा ते
रोहोड या रस्त्याची झालेली दरवस्था
(१२) ५६१७३ (२४-०८-२०१६).
टारफे

(िळमनरी),

श्री.डी.एस.अदहरे (साक्री), श्री.अशमन पटे ल (मांबादे वी), डॉ.सांतोष

श्री.अब्दल सत्तार

(शसल्लोड),

श्री.िणाल

पाटील

(धळे

ग्रामीण) :

सन्माननीय सावाजतनि बाांधिाम (सावाजतनि उपक्रम वगळून) मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा
करतील काय :-

(१) साक्री (स्ज.धळ
ु े ) षपींपळनेर-नवापाडा-पुनाजीनगर कुत्तरखाींब-पवारवाडा ते रोहोड या २०
तक.मी. लाींबीच्या अत्यींत महत्वाच्या रत्याची

लाल्याचे ्नकशानास आले आहे , हे खरे आहे काय,

करु विा होऊन रता वाहतक
ु ीस ्र ासकायक

(२) असल्यास, सकरचा रता कं
ु त व्हावा म्हबून माहे मे, २०१६ मध्ये वा त्या करम्यान

पररसरातील कृती सशमतीने याबाबतीत स्जल्हाचिधकारी, धुळे, पोलीस अचिधक्षक, धुळे, कायाकारी
अशभयींता, सा.बाीं.धळ
ु े याींना ्नवेकन ठकले असन
ु ही अद्याप कोबतीही कायावाही करण्यात आली
नाही, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, उक्त रस्करबी सावाज्नक बाींधकाम षवभाग कायावाही करबार आहे काय,
(४) नसल्यास, षवलींबाची कारबे काय आहे त ?
श्री. चांद्रिाांत पाटील (१८-०७-२०१७) :(१) अींशत: खरे आहे.
रस्श्नाधीन षपींपळनेर-नवापाडा पुबाजीनगर

कुत्तरखाींब- पवारपाडा -रोहोड या रत्याची

लाींबी २०.०० तकमी नसून १६ तकमी इतकी आहे. या
लाींबी क्ष्तग्रत लाली आहे .

(२) व (३) षपींपळनेर, ्ें भा, रोहोड रता सीं

रत्याच्या पषृ ठभागापैकी ९.५०० तकमी

ा सशमती ्ें भा रस्.वासे ता.साक्री, स्ज.धळ
ु े याींनी

मा.षवधानसभा सकय, साक्री षवधानसभा याींना ठकनाींक १६.५.२०१६ रोजी ठकलेल्या ्नवेकनाची
रस्त स्जल्हाचिधकारी, धुळे, याींचेकडून कायाकारी अशभयींता, स्जल्हा परर क (बाींधकाम) षवभाग,

धुळे याींना रस्ाप्त लाली आहे . तसेच सकर ्नवेकन पोलीस अधीक्षक, धुळे याींना पषृ ठाींतकत केले
आहे .

रस्श्नाधीन रत्याच्या ९.५०० तकमी क्ष्तग्रत लाींबीपैकी ५.६०० तकमी लाींबीचे काम मींजरू

करण्यात आले आहे . उवारीत ३.९०० तकमी क्ष्तग्रत लाींबीच्या करू
ु तीचे काम ्नधीच्या
उपलब्धतेनुसार हाती

ेण्यात येईल. सद्य:स्ितीत रत्यावरून वाहतूक सुरळीतपबे सरू
ु आहे.

(४) रस्श्न उद््ावत नाही.

___________

षव.स. ३३४ (11)
नाशशि येथील प्रशासिीय िायाालयातील तनलेिखत झालेल्या वाहनाांबाबत
(१३)

५६९२९ (२३-०८-२०१६).

(शसन्नर) :

श्री.योगेश (बापू) घोलप (दे वळाली), श्री.राजाभाऊ (पराग) वाजे

सन्माननीय महसूल मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) नाशशक येिील रस्शासकीय कायाालयातील अचिधका-याींच्या वाहनाींची कालमयााका सींपुष्ात
आल्यानींतर ्नलेणखत लालेली वाहने भींगारात जमा न करता ती व ाानव
ु े कायाालयातच पडून
असल्याचे माहे मे, २०१६ च्या सम
ु ारास ्नकशानास आले, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, या गाड्या ठे वलेली तीनशे एकर जागाही वापराषवना असून आहे तसेच यासोबत
नव्या को-या गाड्याही वापराषवना पडून असल्याचे ्नकशानास आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय, त्यात काय आढळून आले
व चौकशीनस
ु ार कोबती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे,
(४) नसल्यास, षवलींबाची कारबे काय आहे त ?

श्री. चांद्रिाांत पाटील (१३-०७-२०१७) : (१) हे खरे नाही. स्जल्हाचिधकारी कायाालय आवारात
्नलेणखत केलेली ३ वाहने असून सकर वाहने शललाव रस्तक्रयेद्वारे षवक्री करण्याची कायावाही
सं
ु आहे .

(२) स्जल्हाचिधकारी कायाालयाच्या आवाराची जमीन ५ हे क््र ५६ आर इतकी आहे. या आवारात
नव्या को-या गाड्या वापराषवना पडून नाहीत.
(३) व (४) रस्श्न उद््ावत नाही.

___________
सावाजतनि बाांधिाम ववभागाने सन २०१० ते २०१५ या िालावधीत
(१४)

मांत्र्याच्या तनवासस्थानाांवर ५२ िोटी ंपये खचा िेल्याबाबत

५७९८४ (२४-०८-२०१६).

श्री.सरदार ताराशसांह (मलांड) :

सन्माननीय सावाजतनि

बाांधिाम (सावाजतनि उपक्रम वगळून) मांत्री पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१)

के शाच्या ्नयीं्र क व महालेखापालाींनी (कॅग) रस्शसध्क केलेल्या अहवालात सावाज्नक

बाींधकाम

षवभागामार्फात

सन

२०१०

ते

२०१५

या

५

व ााच्या

कालावधीत

मींर्याींच्या

्नवासिानावर ५२ को्ी ंपये खचा करण्यात आले असन
ू ्नयीं्र क व महालेखापररक्षकाींनी
यावर कडक ताशेरे ओढले असल्याचे माहे माचा-एषरस्ल, २०१६ मध्ये ्नकशानास आले आहे , हे
खरे आहे काय,
(२) असल्यास, मींजुर लालेली कामे रद्द करबे, मींजुरी नसलेल्या कामाींवर खचा करबे इ.
बेकायके शीर

मागांचा

अवलींब

केला

असून

ही

सवा

्नवासिाने

नव्याने

बाींधकाम

करण्यासाठी ५२ को्ी ंपयाींचा खचा लाला आहे , हे ही खरे आहे काय,
(३) असल्यास, कॅगने काखल केलेल्या ्नषक ाानस
ु ार लालेल्या गैरव्यवहाराचा तपास करण्यात
आला आहे काय, त्यात काय आढळून आले,

(४) सकर तपासात को ी आढळलेल्याींषवरोधात शासनाने कोबती कारवाई केली वा करण्यात
येबार आहे , नसल्यास, षवलींबाची कारबे काय आहे त ?

षव.स. ३३४ (12)

श्री. चांद्रिाांत पाटील (०७-०७-२०१७) :(१) महालेखापाल याींनी अहवाल साकर केला आहे , हे खरे
आहे .
(२) मींजुर लालेली कामे रद्द करबे, मींजुरी नसलेल्या कामाींवर खचा करबे इ. बाबत अधीक्षक
अशभयींता, सा. बाीं. मींडळ, मुींबई याींचे तरावर तपासबी रस्गतीत आहे .

(३) नाही, मींर्याींच्या ्नवासिानाींकरीता करण्यात आलेला खचा हा आवश्यक बाबीींवर करण्यात
आला आहे .
(४) रस्श्न उद््ावत नाही.
___________
रे णापूर (श्ज.लातूर) तालक्यातील वपांपळफाटा ते रे णापूर रस्त्याची दरवस्था झाल्याबाबत
(१५)

५८४८७ (२९-०८-२०१६). श्री.त्र्यांबिराव शभसे (लातूर ग्रामीण) :

सन्माननीय सावाजतनि

बाांधिाम (सावाजतनि उपक्रम वगळून) मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१) रे बापूर (स्ज.लातूर) तालुक्यातील षपींपळर्फा्ा ते रे बापूर गावात जाबाऱया रत्याची करु विा

लाली असन
ू गेल्या कोन मठहन्यात २५ पेक्षा अचिधक अप ात लाले असल्याचे ठकनाींक ३१ मे,
२०१६ रोजी वा त्यासुमारास ्नकशानास आले,हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सकर रत्याची कं
ु ती करण्याबाबत शासनाने कोबती कायावाही केली वा
करण्यात येत आहे ,

(३) नसल्यास, षवलींबाची कारबे काय आहे त ?
श्री. चांद्रिाांत पाटील (१७-०७-२०१७) :(१) व (२) हे खरे नाही.
तिाषप, रस्श्नाधीन रत्याची करू
ु ती ऑक््ोबर २०१६ मध्ये करण्यात आली आहे . पोलीस

अहवालानस
ु ार रत्यावर अप ात लाल्याची कोबतीही नोंक नाही.
(३) रस्श्न उद््ावत नाही.

___________

शसरसो (ता.मतताजापूर) येथील ई-क्लास जमीन गोरक्षणासाठी शमळण्याबाबत
(१६)

६१९०३ (१९-०८-२०१६).

श्री.हररष वपांपळे (मतताजापूर) :

पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

सन्माननीय महसूल मांत्री

(१) शसरसो (ता.मु्ताजापूर) येिील ई-क्लास जमीन गोरक्षबासाठी शमळण्याबाबत िा्नक

लोकरस््त्नधी (म्ु ताजापरू ) याींनी ठकनाींक १६ डडसेंबर २०१५ रोजी मा. महसल
मीं्र ी याना
ू
्नवेकन के ऊन षवनींती केली आहे , हे खरे आहे काय

(२) असल्यास, यारस्करबी शासनान चौकशी केली आहे काय,
(३)

असल्यास,

चौकशीच्या

अनु ींगाने

उक्त

्नवेकनानुसार

गोरक्षबासाठी शमळण्याबाबत शासनाने कोबता ्नबाय
(४) नसल्यास, षवलींबाची कारबे काय आहे ?

सकरहू ई-क्लास जमीन
ेतला आहे वा ेण्यात येत आहे ,

षव.स. ३३४ (13)
श्री. चांद्रिाांत पाटील (०६-०७-२०१७) :(१), (२), (३) व (४) या रस्करबी िा्नक लोकरस््त्नधी
याींनी ठकनाींक १६ डडसेंबर २०१५ रोजी मा. महसूल मीं्र ी याींना ्नवेकन के ऊन षवनींती केली होती.

सकर ्नवेकनाच्या अनु ींगाने चौकशी करण्यात आली असन
ू महसल
ू व वन षवभाग, शासन
्नबाय ठक. १२म०७म२०११ नुसार कोबतीही गायरानमगुरचरब अिवा गावक-याींच्या सावाज्नक
वापरातील जमीन कोबत्याही खाजगी सींिा, व्यक्ती, सीं ्ना याींना कोबत्याही रस्योजनासाठी

मींजूर करता येबार नाही. वरील वतुस्िती लोकरस््त्नधी याींना ठक. २९म०५म२०१७ च्या
प्र ान्वये अवगत केली आहे .

___________
रे वस-आवरे पोटा (ररलायन्स) या खाजगी प्रिल्पासाठी सांपादीत
िेलेल्या शेतिऱयाांच्या जशमनी परत िरण्याबाबत
(१७)

६२४४७ (१९-०८-२०१६).

श्री.मनोहर भोईर (उरण) :

गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

सन्माननीय महसूल मांत्री पुढील

(१) रायगड स्जल्हयातील ५ हजार ९७४ करोड ंपयाींची गुींतवबक
ू असलेला रे वस-आवरे पो्ा

(ररलायन्स) हा खाजगी रस्कल्प बींक लाला असल्याने शेतक-याींच्या जशमनी परत करण्याचे
आके श कोकब उपायुक्ताींनी माहे एषरस्ल, २०१६ मध्ये वा त्या करम्यान ठकले आहे त, हे खरे आहे
काय,

(२) असल्यास, यारस्करबी शासनाने चौकशी केली आहे काय,
(३) असल्यास, चौकशीच्या अनु ींगाने उपाआयक्
ु ताींच्या आके शानस
ु ार शेतकऱयाींकडून रक्कम
परत

ेऊन जशमन परत करण्याबाबत शासनाने कोबती कायावाही केली आहे वा करण्यात येत

आहे ,
(४) नसल्यास, षवलींबाची कारबे काय आहे त ?
श्री. चांद्रिाांत पाटील (१४-०७-२०१७) :(१) हे खरे नाही.
(२), (३) व (४) तिाषप, याबाबत शासनास रस्ाप्त लालेली तक्रारी चौकशीसाठी षवभागीय
आयुक्त, कोकब याींचेकडे पाठषवण्यात आले असून सकर तक्रारीच्या अनु ींगाने तहशसलकार,
अशलबाग याींचेकडे चौकशी सुं आहे .

___________

मौजे िाश्जडाा (ता.राजापर, श्ज.रत्नाधगरी) येथे अततक्रमण
िंन रस्ता बांद िेल्याबाबत
(१८)

६२६६८ (१९-०८-२०१६).

प्रा.वषाा गायिवाड (धारावी) :

पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

सन्माननीय महसूल मांत्री

(१) मौजे कास्जडाा (ता.राजापुर, स्ज.रत्नाचिगरी) येिील नकीतकनारी लागून असलेल्या व
शासनाच्या अखत्याररतीतील जागेमधन
जाबाऱया व गावातील चार वत्याींना जोडबाऱया
ू
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रत्यावर श्री.कत्ता पाींडू आडे याींनी अ्तक्रमब कंन सकर रता आपल्या जशमनीला जोडून

ेतल्याने आजूबाजूच्या चार वतीतील सम
ु ारे ५०० लोकाींच्या येण्या-जाण्याच्या मागा पूबा पबे

बींक केला असतानाही ग्रामपींचायतीने कोबतीही कायावाही केली नसल्यामळ
ु े कशलत वतीत
राहबाऱया ग्रामिाींची गैरसोय होत आहे , हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय,
(३) असल्यास, चौकशीत काय आढळून आले व त्या अनु ींगाने कशलत वतीमध्ये राहण्याऱया

व इतर ग्रामिाींना पूवीरस्माबे सकर जागेतून येण्या जाण्याचा बींक केलेला रता मोकळा कंन
के ण्याबाबत शासनाने कोबती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, षवलींबाची कारबे काय आहे त ?
श्री. चांद्रिाांत पाटील (१८-०७-२०१७) :(१), (२,) (३) व (४) मौजे कास्जडाा ता.राजापूर येिील नकी

तकनारी लागन
ू असलेल्या शासनाच्या अखत्यारीतील जोड रत्या लगतची स.नीं.२०म१३ व २म९८
ही जमीन श्री.कत्ता पाींडू आडे याींचे नाींवे आहे . स.नीं २०म१३ लगत असलेल्या सरकारी
नकीपा्र ातील सुमारे ३९ चौ.मी क्षे्र ात श्री आडे याींनी नागली पीक

ेऊन अ्तक्रमब केलेले

आहे . ग्रामपींचायत मौजे कास्जडाा याींचे मागबीनस
ु ार नकीवर पुल बाींधण्याचे रस्ताषवत असून
श्री.आडे याींचा त्याींचे जशमनीतून रता पल
ु काढण्याकरीता षवरोध आहे . मा्र  बौध्कवाडी व

राबेवाडी या वत्याींना जाबारा ग्रामिाींचा रता पब
ा बे बींक केलेला नाही. रता पल
ू प
ु आपल्या
जशमनीतून काढण्याच्या षवंध्क
अपील

श्री.कत्ता पाींडु आडे याींनी स्जल्हा न्यायालयात सींतकबा शसस्व्हल

काखल केले आहे . सकर काव्यारस्करबी न्यायालयाच्या ठकनाींक २८.१०.२०१५ च्या

आके शानुसार अीं्तम आके श होईपयंत श्री.आडे याींच्या वठहवा्ीस बाधा येईल अशी कायावाही
करण्यास

तसेच

पब
ू ा

बाींधकाम

करण्यास

मनाई

केली

आहे .

अीं्तम

आके शानींतर

अ्तक्रमबाबाबत तहशसलकार, राजापूर याींचे तरावर कायावाही करण्याचे सींकस्ल्पत आहे.
___________

मौजा खडिी, पारडी, माांगलदहरा व जाांभळघाट (ता.िोरपना, श्ज.चांद्रपूर) येथील सवे नां. १६,
आराजी १३२ हे .आर या जागेत अवैध पट्टे दे ण्यात आल्याबाबत

(१९)

६३६७५ (१९-०८-२०१६).

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

अॅड.सांजय धोटे (राजूरा) :

सन्माननीय महसल
ू मांत्री पुढील

(१) मौजा खडकी, पारडी, माींगलठहरा व जाींभळ ा् (ता.कोरपना, स्ज.चींद्रपूर) येिील सवे नीं.
१६, आराजी १३२ हे .आर या शासकीय जशमनीत तलाठ्याच्या सींगनमताने बनाव्

पट्टे के ण्यात

आल्याचे माहे मे, २०१६ च्या पठहल्या सप्ताहात ्नकशानास आले आहे , हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, उक्त तालुक्यातील मौजा-परसोडा, कोठाडा, मेहींकी, येिील सवे नीं.३२, १३४,
१५१ या शासकीय जशमनीत सुध्का ्नयमबा्य पट्टे वा्प करण्यात आले आहे, हे ही खरे आहे
काय,

(३) असल्यास, यारस्करबी शासनाने चौकशी केली आहे काय,

षव.स. ३३४ (15)
(४) असल्यास, चौकशीत काय आढळून आले व त्यानु ींगाने शासकीय जशमनीचे बोगस प््े व
सातबारा ठकल्यारस्करबी को ी असबाऱयाीं तलाठी व इतर अचिधकाऱयाींवर शासनाने कोबती
कारवाई केली वा करण्यात येत आहे ,
(५) नसल्यास, षवलींबाची कारबे काय आहे त ?
श्री. चांद्रिाांत पाटील (०३-०७-२०१७) :(१), (२), (३) व (४) कोपरना तालुक्यातील मौजा खडकी,

पारडी, माींगलठहरा, जाींभुळ ा्, परसोडा, कोठोडा, मेहींकी, इत्याकी गावाींत बोगस ७/१२ वा्प
केल्याची

बाब कप्तर

तपासबी

्नरीक्षबाअींती

्नकशानास

आलेली

आहे .

सकर रस्करबी

उपषवभागीय अचिधकारी, राजुरा याींच्याकडून चौकशी करण्यात येत आहे .
(५) रस्श्न उद््ावत नाही.

___________
खेड (श्ज.रत्नाधगरी) आगारातून वडगाव, जैतापूर, शेरवली, टे टवली ते बबजघर
येथे जाणाऱया बस फेऱया तनिृष्ट्ट रस्त्यामळे बांद असल्याबाबत

(२०)

६४४७२ (२४-०८-२०१६).

श्री.सांजय िदम (दापोली) :

सन्माननीय सावाजतनि

बाांधिाम (सावाजतनि उपक्रम वगळून) मांत्री पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) खेड (स्ज.रत्नाचिगरी) आगारातन
वडगाव, जैतापरू , शेरवली, ्े ्वली ते ब्रबज र या
ू
मागाावरील २३ बस र्फेऱया ्नकृष् रत्यामळ
ु े बींक ठे वाव्या लागबार आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, या ्नकृष् कजााच्या रत्याींमुळे या बस र्फेऱया बींक कराव्या लागतात तरी
शासन याची चौकशी करबार आहे ,

(३) अशा रस्कारचा ्नकृष् कजााचे रते बाींधबाऱयाींवर शासन काय कारवाई करबार आहे तसेच
रस्वाशाींना होबाऱया या ्र ासाला कोब जबाबकार आहे ?
श्री. चांद्रिाांत पाटील (१७-०७-२०१७) :(१) नाही.
रस्श्नाींतकत
तक.मी.

भागातील

सा.बाीं.षवभागाच्या

अखत्यारीतील

४

रत्याींची

लाींबी

८२.०२०

व स्जल्हा परर क रत्नाचिगरी याींच्या अखत्यारीतील ५ रत्याींची ३३ तक.मी. लाींबी आहे .

या रत्याींवंन एस. ्ी. वाहतूक बारमाही चालू आहे .

या रत्याच्या लाींबीपैकी काही भाग क्ष्तग्रत लाले आहे त. या भागातील कं
ु तीची

कामे कंन रते सुस्ितीत ठे वण्यात येत आहे त.
या

रत्याींच्या

काही

लाींबीतील

सुधारबाममजबूतीकरब

आवश्यक आहे . ही कामे मींजरू ी, ्नचिध, ्नक
आहे .

डाींबरीकरबाची कामे

व रस्ाधान्यक्रमानस
ु ार हाती

(२) व (३) रस्श्न उद््ावत नाही.
___________

करबे

ेण्याचे ्नयोजन

षव.स. ३३४ (16)
नववन खोपटा (ता.उरण, श्ज.रायगड) पूलाच्या मागाात येणाऱया
(२१)

एसईझेड च्या शभांती हटववणेबाबत

६५११६ (१६-१२-२०१६).

श्री.मनोहर भोईर (उरण) :

सन्माननीय सावाजतनि

बाांधिाम (सावाजतनि उपक्रम वगळून) मांत्री पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) नषवन खोप्ा (ता.उरब, स्ज.रायगड) पूलाच्या मागाात येबाऱया एसईलेड च्या शभींती
ह्षवबेबाबत वारीं वार सींबचिधत अचिधकाऱयाींना ्नवेकन के ऊनही कोबतीच कायावाही करण्यात
आली नाही, हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, यारस्करबी शासनाने चौकशी केली आहे काय,
(३) असल्यास, चौकशीच्या अनु ग
ीं ाने सकरची शभींत ह्षवण्याबाबत कोबती कायावाही केली वा
करण्यात येत आहे ,

(४) नसल्यास, षवलींबाची कारबे काय आहे त ?
श्री. चांद्रिाांत पाटील (१७-०७-२०१७) :(१) नाही.
रस्श्नात नमूक शभींती खोप्ा पूलाच्या जोडरत्याच्या मागाात येत नाहीत. त्यामळ
ु े त्या

ह्वण्याचा रस्श्न उद््ावत नाही. तसेच याबाबत कोबतेही ्नवेकन सावाज्नक बाींधकाम
षवभागाच्या क्षेब्र्र य अचिधकाऱयाींना रस्ाप्त लाल्याचे आढळून येत नाही.
(२), (३) व (४) रस्श्न उद््ावत नाही.

___________

राज्यातील शेतीच्या सातबाऱयावर पंषाांबरोबर मदहलाांचेही नाव लावण्याबाबत
(२२)

६५७३७ (१६-१२-२०१६).

अॅड.आशशष शेलार (वाांद्रे पश्श्चम), अॅड.पराग अळवणी

(ववलेपाले), श्री.सांजय िेळिर (ठाणे), श्री.प्रशाांत ठािूर (पनवेल) :
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) राज्यातील

शेतीच्या

सातबारा

उता-यावर

पुं

सन्माननीय महसल
ू मांत्री

शेतक-यासोबत

मठहलाींचेही

नाव

लावबबाबतचा रस्ताव महसूल षवभागाने तयार केला आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सकरहू रस्ताव मींजुरीसाठी मा. मुख्यमीं्र ी महोकयाींकडे ठकनाींक ७ ऑग्, २०१६
रोजी वा त्यासम
ु ारास पाठषवण्यात आला असल्याचे ्नकशानास आले, हे ही खरे आहे काय,
(३) असल्यास, सकर रस्तावास मींजुरी के ण्याबाबत शासनाने कोबती कायावाही केली वा
करण्यात येत आहे ,

(४) नसल्यास, षवलींबाची कारबे काय आहे त ?
श्री. चांद्रिाांत पाटील (१४-०७-२०१७) :(१) एखाद्या शेतकरी व्यक्तीने धारब केलेल्या जशमनीच्या
गाव नमुना नीं.७/१२ च्या उता-यात आपल्या कायके शीर पत्नीच्या नावाची वत:बरोबर

सहठहसेकार म्हबून नोंक घ्यावी, अशी वेछेने षवनींती केल्यास, महाराषर जमीन महसूल
सींठहता, १९६६ च्या तरतूकीींच्या अधीन राहून र्फेरर्फार नोंकी करण्याच्या सूचना यापूवीच शासन
पररप्र क क्र.एस-१४/२१६१८१६/रस्.क्र.४५८/ल-६, ठक.१५.०९.१९९२ अन्वये के ण्यात आलेल्या आहे त.
(२), (३) व (४) रस्श्न उद््ावत नाही.

___________

षव.स. ३३४ (17)
श्रीगोंदे (श्ज.अहमदनगर) व शशंर (श्ज.पणे) तालक्याांच्या
हद्दीवरील शासिीय जशमनीचा झालेला गैरव्यवहार
(२३)

६६७८२ (१६-१२-२०१६).

श्री.ववजय औटी (पारनेर) :

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय महसल
ू मांत्री पुढील

(१) श्रीगोंके (स्ज.अहमकनगर) व शशंर (स्ज.पुबे) तालुक्याींच्या हद्दीवर
क्षे्र ासाठी

सींपाठकत

केलेल्या जशमनी

परपर शेतकऱयाींच्या

ोड धरबाच्या पाबलो्

नावावर

लाल्याचा

गैररस्कार

्नकशानास आल्याने एका व ाानत
ीं र तीन तलाठ्याींना ्नलींब्रबत कंन १४ मींडलाचिधकाऱयाींवर
ठपका ठे वण्यात आला असन
े डून रस्लींब्रबत
ू त्याींच्यावरील कारवाईचा रस्ताव स्जल्हाचिधकारी याींचक
असल्याचे ठकनाींक ८ सप््ें बर, २०१६ रोजी वा त्या सुमारास ्नकशानास आले आहे , हे खरे आहे
काय,

(२) असल्यास,

शेकडो

हे क््र

क्षे्र ाची

परपर

जशमनीची

षवल्हे वा्

लावताना

महसूल

कमाचाऱयाींनी ७म१२ उताऱयावर खाडाखोड कंन र्फेरर्फार उतारे नष् कंन सरकारी जशमनी
शेतकऱयाींच्या नाींवे कंन मोठा गैरव्यवहार केला आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, सींबींचिधत रस्करबात २३ जबाींषवंध्क ठपका ठे वून त्याींच्या चौकशीचा अहवाल
साकर केल्यानींतर याबाबत र्फेरचौकशी सशमती नेमूनही तोच अहवाल पुन्हा कायम ठे वण्यात
आला आहे , हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्यास, यारस्करबी शासनाने चौकशी केली आहे काय,
(५) असल्यास, चौकशीच्या अनु ग
ीं ाने शासनाची जमीन परपर नावाींवर करबारे शेतकरी व
सींबींचिधत अचिधकारी-कमाचारी याींचे षवंध्क शासनाने कोबती कारवाई केली वा करण्यात येत
आहे ,

(६) नसल्यास, षवलींबाची कारबे काय आहे त ?
श्री. चांद्रिाांत पाटील (१५-०७-२०१७) :(१)

ोड धरबासाठी सींपाठकत केलेल्या जशमनीींच्या

कागकप्र ाींमध्ये मूळ कब्जेकाराचे नाव कायम राठहल्यामळ
ु े सकर जशमनीींचे

हताींतरब परपर

शेतकऱयाींच्या नावावर लाल्याचा गैररस्कार श्रीगोंका (स्ज. अहमकनगर) तालुक्यातील काही
गाींवाींमध्ये लाल्याचे ्नकशानास आले असन
ू शशंर (स्ज.पब
ु े) या कायाालयाच्या कायाकक्षेत असा
गैररस्कार लाल्याचे आढळून आलेले नाही. सकर रस्करबी को ी आढळलेल्या
्नलींब्रबत करण्यात आले असून उवाररत जबाबकार तलाठी

३ तलाठयाींना

तसेच मींडळ अचिधकारी याींच्याषवंध्क

षवभागीय चौकशीची कायावाही सुं आहे .

(२) व (३) सकर जशमनीच्या हताींतरबाची बाब ्नकशानास आल्यानींतर समन्वयक भूसींपाकन,
स्जल्हाचिधकारी कायाालय, अहमकनगर याींच्या ठकनाींक ३०.७.२०१५ च्या रस्ािशमक चौकशी
अहवालानस
ु ार सन १९५५ रस्माबे सींपाठकत जशमनीबाबत तत्कालीन तलाठी याींनी सींपाठकत

क्षे्र ाची नोंक करताना कब्जेकार सकरी मूळ क्षे्र ातून सींपाठकत क्षे्र  वजा कंन कब्जेकार सकरील
सींपाठकत क्षे्र  तसेच मूळ कब्जेकाराचे शशल्लक क्षे्र  अशा रस्कारच्या नोंकी गा.न.नीं.७/१२ वर न
ेण्यात आल्यामळ
ु े नींतरच्या कालावधीत वारस नोंक, सषवभाजन, गहाब, खरे की षवक्री अशा

पध्कतीने हताींतरब लाल्याचे ्नकशानास आले.

षव.स. ३३४ (18)
तद्नींतर उपषवभागीय अचिधकारी, श्रीगोंका-पारनेर भाग याींच्या ठकनाींक १८.७.२०१६ च्या
षवतत
ृ चौकशी अहवालानुसार तत्कालीन १४ मींडळ अचिधकारी व तत्कालीन ८ तलाठी को ी
असल्याचे ्नकशानास आले आहे.
(४)

व (५) रस्तुत रस्करबी जबाबकार कमाचाऱयाींषवंध्क षवभागीय चौकशीची कारवाई तातडीने

पूबा करण्याच्या सूचना या षवभागामार्फात स्जल्हाचिधकारी, अहमकनगर याींना वेळोवेळी के ण्यात
आलेल्या आहे त.

रस्करबात को ी असलेल्या ३ तलाठी व १४ मींडळ अचिधकाऱयाींषवंक षवभागीय चौकशी सुं

करण्याची कायावाही तसेच रस्तत
ु

ोड रस्कल्पाच्या सींपाठकत क्षे्र ाच्या अशभलेख कं
ु तीची

कायावाही उपषवभागीय अचिधकारी, श्रीगोंका-पारनेर भाग याींच्यातरावर सुं आहे.
(६) रस्श्न उद््ावत नाही.

___________

मौजे शेगाव (श्ज.बलडाणा) भाग-२ येथील शासिीय जशमन श्री गजानन महाराज सांस्थान,
(२४)

शेगाव याांना िायमस्वरूपी दे ण्याबाबत

६७७७५ (१६-१२-२०१६).

श्री.एिनाथराव खडसे (मक्ताईनगर) :

मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय महसूल

(१) मौजे शेगाव, (स्ज.बल
ु डाबा) भाग-२ येिील सवे नीं. २२५ व २४७ मधील तलावाच्या
सौंकयीकरबासाठी श्री गजानन महाराज सींिान, शेगाव याींना ठकलेली शासकीय जशमन
कायमवरूपी के ण्याबाबतचा रस्ताव माहे र्फेिुवारी, २०१६ पासून शासनाकडे रस्लींब्रबत आहे , हे
खरे आहे काय,

(२) असल्यास, उक्त रस्करबी शासनाने चौकशी केली आहे काय,
(३) असल्यास, चौकशीच्या अनु ींगाने सींिेस जशमन के ण्याबाबतच्या रस्लींब्रबत रस्तावावर
अीं्तम ्नबाय

ेण्याबाबत शासनाने कोबती कायावाही केली आहे वा करण्यात येत आहे ,

(४) नसल्यास, षवलींबाची कारबे काय आहे त ?
श्री. चांद्रिाांत पाटील (०६-०७-२०१७) :(१), (२), (३) व (४) श्री. गजानन महाराज सींिान
शेगाींव, स्ज. बुलढाबा या सींिेने

मौजे शेगाव भाग-२, ता. शेगाव येिील सव्हे क्र. २२५ व

२४७ मधील जशमनीचा भाडेपट्टा वाढवून के ण्याची मागबी केली होती. त्यानुसार शासनाने ठक.

१९म०७म२०१६ रोजीच्या शासन ्नबायान्वये आनींकसागर या रस्कल्पासाठी उक्त १०१.३२ हे . आर
जमीन शासनाच्या रस्चशलत धोरबानुसार ३० व ााकरीता ंपये १म- या नाममा्र  वाष क
ा
भई
ु भाडेपट्याने सकर सींिेस मींजरु केली आहे.
___________

नागपूर शहरामधील अनेि महत्वाच्या रस्त्याांवर खड्डे पडल्याबाबत
(२५)

६९३७६ (१६-१२-२०१६).

श्री.सधािर दे शमख (नागपूर पश्श्चम) :

सन्माननीय

सावाजतनि बाांधिाम (सावाजतनि उपक्रम वगळून) मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील
काय :-

षव.स. ३३४ (19)
(१) नागपूर शहरामधील अनेक महत्वाच्या रत्याींवर पडलेल्या खड्ड्याींमुळे वाहने चालषवबे
धोक्याचे लाले असल्याचे माहे सप््ें बर, २०१६ मध्ये वा त्याकरम्यान ्नकशानास आले आहे , हे
खरे आहे काय,
(२) असल्यास, या रत्यावर वाहन चालषवबारे वाहनचालक खड्डे चुकषवण्याचा रस्यत्न करताना
वाहनाींची एकमेकाींना ्क्कर होऊन वाहन चालक गींभीर जखमी होत असल्याचे ्नकशानास
आले आहे , हे ही खरे आहे काय,
(३) असल्यास, या रत्यावरील खड्डे बुजषवण्याची जबाबकारी नागपरू महानगरपाशलका, नागपूर
सध
ु ार रस्न्यास, राषरीय महामागा रस्ाधीकरब व सावाज्नक बाींधकाम षवभागाच्या अचिधकाऱयाींची
असताींना सुध्का अद्यापपयंत खडडे बुजषवण्यात आले नाही, हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्यास, शहरातील अ्तशय महत्वाच्या रत्याींवरील खड्डे बज
ु षवण्यास षवलींब लावबाऱया
सींबींचिधत षवभागाच्या अचिधकाऱयाींवर शासनाने कोबती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(५) नसल्यास, षवलींबाची कारबे काय आहे त ?
श्री. चांद्रिाांत पाटील (०५-०७-२०१७) :(१) हे खरे नाही.
(२) हे खरे नाही.
(३) सावाज्नक बाींधकाम षवभागाींतगात येबा-या रत्यावरील खड्डे करू
ु तीची कामे डाींबर
शमश्रीत खडीने ठक. ३१/१२/२०१६ पयंत पब
ू ा करण्यात आले आहे त.
(४) व (५) रस्श्न उद््ावत नाही.

___________
माळशशरस (श्ज.सोलापर) तालक्यातील रस्त्याांची दरवस्था झाल्याबाबत
(२६)

७०४३७ (१६-१२-२०१६).

श्री.बबनराव शशांदे (माढा), श्री.श्जतेंद्र आव्हाड (मांब्रा िळवा) :

सन्माननीय सावाजतनि बाांधिाम (सावाजतनि उपक्रम वगळून) मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा
करतील काय :-

(१) माळशशरस (स्ज.सोलापुर) तालुक्यातील रत्याींची व ग् नीं २५/४ श्रीपुर ते नेवरे या रस्मुख

स्जल्हा मागााची करु विा लाल्याचे माहे ऑग्, २०१६ मध्ये वा त्याकरम्यान ्नकशानास आले,
हे खरे आहे काय,
(२)

असल्यास, सकरच्या मागाावरील

रत्याच्या करु विेमळ
ु े एस.्ी.वाहतुक व खाजगी

वाहतुकही बींक लाली असल्यामुळे शमरे कोढारपट्टा व इतर गावामधील नागरीकाींची गैरसोय होत

असल्याने मागााची कं
ु ती करण्यासाठी लोकरस््त्नधीींनी ठकनाींक २२ सप््ें बर, २०१६ रोजी वा
त्यासम
ु ारास शासनाकडे मागबी केलेली आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, सकर रत्याची शासनाने पाहबी केली आहे काय व त्यात काय आढळून आले,

(४) असल्यास, तकनुसार सकरच्या रत्याची कं
ु ती करण्याबाबत शासनाने कोबती कायावाही
केली वा करण्यात येत आहे ,

(५) नसल्यास, षवलींबाची कारबे काय आहे त ?

षव.स. ३३४ (20)
श्री. चांद्रिाांत पाटील (१७-०७-२०१७) :(१) अींशत: खरे आहे.
(२) माळशशरस तालुक्यात सावाज्नक बाींधकाम षवभागाच्या अखत्याररत ८०४.८० तक.मी.
लाींबीचे राज्यमागा व रस्.स्ज.मा. कजााचे रते व स्जल्हा परर क, सोलापरू याींच्या अखत्याररत
१४४३.१०

तक.मी.लाींबीचे इ.स्ज.मा. व ग्रा.मा.कजााचे रते कं
ु ती व के खभालीसाठी आहे त.

रत्याींच्या लाींबीपैकी काही लाींबीत रते क्ष्तग्रत लाले होते.
रते वाहतुकीसाठी सुस्ितीत ठे वण्यात आले आहेत.

या

या रत्याींची कं
ु ती कंन

श्रीपूर ते नेवरे या रस्.स्ज.मा. कजााच्या रत्यावंन मोठया रस्माबात वाळू वाहून नेबारी
जडवाहने जात असल्याने रता काही लाींबीत मोठया रस्माबात क्ष्तग्रत लाला आहे .
रत्याच्या डाींबरी पषृ ठभागावरील खड्डे भंन रता वाहतुकीसाठी सुस्ितीत ठे वण्यात आला

आहे .

तालुक्यातील रत्याच्या काही लाींबीत मजबूतीकरब व डाींबरीकरब व अन्य सुधारबाींची

कामे करबे आवश्यक आहे .
्नयोजन आहे .

ही कामे मींजरू ी ्नधी, ्नक

व रस्ाधान्यक्रमानस
ु ार हाती

ेण्याचे

(३) षव याींतकत रत्याची पाहबी केली असता तक.मी. ०/०० ते ५/०० हा रता डाींबरी
पषृ ठभागाचा असून सुस्ितीत आहे व तक.मी. ५/०० ते १४/०० (श्रीपूर ते नेवरे ) या लाींबीमध्ये
मोठया रस्माबात वाळू वाहतुक लाल्याने रता क्ष्तग्रत लालेला होता.

सद्यस्ितीतमध्ये डाींबरी पषृ ठभागावरील खड्डे डाींबराने भंन व काही भागामध्ये खड्डे

खडी मुरमाने भंन रता वाहतुकीस सुस्ितीत ठे वण्यात आलेला आहे. सकयस्ितीमध्ये
रत्यावंन वाहतक
ु सुं आहे.

(४) डाींबरी पषृ ठभागावरील खड्डे डाींबराने भंन मोठया रस्माबात क्ष्तग्रत लालेल्या भागातील
खड्डे खडी व मरु माने भंन रता वाहतक
ु ीसाठी सरु ळीत ठे वलेला आहे .

रत्याच्या तक.मी

८/६५० ते १४/०० या ५.३५० तक.मी. लाींबीत रत्याचे मजबूतीकरब व डाींबरीकरबाचे काम मींजूर
असून ्नषवका तरावर आहे.
(५) रस्श्न उद््ावत नाही.

___________
ओझर ग्रामपांचायत अांतग
ा त ५५ ओपन स्पेसला जागा मालिाचे नाांव लावल्याबाबत
(२७)

७०६७८ (१६-१२-२०१६).

श्री.अतनल िदम (तनफाड) :

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय महसल
ू मांत्री

(१) महाराषर शासनाचे आके श जशमन-१म२००६मरस्क १२ मज-१ ठकनाींक. २५ मे २००५ च्या आके शा
रस्माबे महाराषरात सवा्र  ओपन पेसला सरकारम महापाशलकाम नगरपाशलकाम ग्रामपींचायतीचे
नाींव लागत असताींना महसुल अचिधकारी व

ग्रामसेवक याींनी सींगनमत कंन आर. ्ी. एस.

अपीलाव्कारे ओलर ग्रामपींचायत अींतग
ा त ५५ ओपन पेसला जागा मालकाींचे नाींव लावले
असल्याचे ्नकशानास आले आहे , हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास जागा मालकाींचे नाींव लावुन ओपन पेसच्या जागाींचे राषरीय महामागा
रस्ाचिधकरबाकडून सींपाकनासाठी मोठया रककमेची अपहार करण्यात आली, हे ही खरे आहे काय,

षव.स. ३३४ (21)
(३) असल्यास मोठया रस्माबावर

ओपन पेसला जागा मालकाचे नाींव लावल्यामळ
ु े षवकास

कामात अडिळे ्नमााब होत आहेत, हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्यास उक्त रस्करबी शासनाच्या धोरबा रस्माबे ओपन पेसला सरकारममहापाशलकाम
नगरपाशलकामग्रामपींचायतीचे नाींव लावण्यासाठी तसेच शासनाच्या रकमेचा अपहार करबाऱयाीं
सींबींचिधत अचिधका-याींवर शासनाने कोबती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे ,
(५) नसल्यास, षवलींबाची कारबे कोबती आहे त ?
श्री. चांद्रिाांत पाटील (१५-०७-२०१७) :(१) ओलर ता.्नर्फाड येिील मींजरु अशभन्यासातील
ओपनपेस (खुली) जागा व रते करीता िा्नक वराज्य सींिा ग्रामपींचायत ओलर याींचे
नाींव काखल करण्याकरीता र्फेरर्फार नोक नीं. १४८६६ ठकनाींक २८म०६म२००८ रोजी करण्यात आली.

सकर र्फेरर्फार नस
ु ार मींजुर अशभन्यासातील खुली जागा व रते करीता ग्रामपींचायत ओलर याींचे
नाींव काखल केलेले आहे. श्री. नामके व कारभारी ककम व इतर याींनी सकर र्फेरर्फार नोंक नीं

१४८६६ षवंद्ध उपषवभागीय अचिधकारी, ्नर्फाड भाग, ्नर्फाड याींचक
े डे अषपल काखल केले होते.
उपषवभागीय अचिधकारी, ्नर्फाड भाग, ्नर्फाड याींचेकडील ठकनाींक ०८म११म२०१० रोजीच्या
आके शान्वये र्फेरर्फार नोंक नीं १४८६६ रद्द करबेबाबत आके श पारीत केलेले आहे त. सकर
आके शाषवंद्ध ग्रामपींचायत, ओलर याींनी अपर स्जल्हाचिधकारी नाशशक याींचेकडे आर्ीएसमअपील
१८२म२०१० काखल केले असता अपर स्जल्हाचिधकारी नाशशक याींचक
े डील आके श ठकनाींक
१७म०९म२०११ अन्वये उपषवभागीय अचिधकारी ्नर्फाड याींचेकडील ठक.०८म११म२०१० रोजीचा आके श
कायम केलेला आहे . अपर स्जल्हाचिधकारी, नाशशक याींच्या ्नबायाषवंद्ध ग्रामपींचायत, ओलर
याींनी अपर षवभागीय आयुक्त,नाशशक याींच्याकडे अषपल केले असन
ु त्यानुसार अपर षवभागीय
आयक्
ु त,

नाशशक

याींचक
े डे

अषपलावर

सन
ु ावबीचे

कामकाज

सं
ु

आहे.ओपनपेस

व

रत्याकरीता ठकनाींक ८म११म२०१० रोजीच्या उपषवभागीय अचिधकारी ्नर्फाड याींच्या अधान्या्यक
आके शानुसार मळ
ु भोगव्काराचे नाव काखल आहे .

(२) अपर स्जल्हाचिधकारी, नाशशक याींनी ठकलेल्या ठकनाींक १७म०९म२०११ चे आके शानुसार
ग.नीं.१५८+१५९ चे कब्जेकार श्री.नामके व कारभारी ककम व इतर ५ याींनी सींपाकन क्षे्र ाच्या

मोबकल्याची मागबी केलेली होती. याबाबत सहा.सींचालक, नगर रचना नाशशक याींचेकडील
अशभरस्ायारस्माबे ंीं कीकरबाखालील क्षे्र  १२ मी्र समाींतर सेवा रत्याखालील सींपाठकत क्षे्र ास
्नयमानुसार मोबकला के य असल्यामुळे

ग.नीं. १५८+१५९ खालील सींपाकनात येबारे २१५०

चौ.मी. क्षे्र ास कब्जेकार श्री. नामके व कारभारी ककम व इतर ४ याींची नावे असल्याने त्याींना
सींपाकन क्षे्र ावरील बाींधकाम व र्फळलाडे रक्कम अका कंन त्याींचक
े डुन बाींधकामाचा व
र्फळलाडाींचा कब्जा

ेतला तसेच ३६२ चौ.मी. सींपाकन क्षे्र ाचा मोबकला अका कंन त्याींचे कडुन

उक्त सींपाकन क्षे्र ाचा कब्जा

ेण्यात आला आहे .सहायक सींचालक, नगररचना, नाशशक

याींचेकडील ठकनाींक ११म०१म२०१३ चा अशभरस्ायानुसार

उवारीत सींपाकन क्षे्र  १७८८ चौ.मी. क्षे्र ाचा

मोबकला अका कंन त्याींचक
े डुन उक्त सींपाकन क्षे्र ाचा के णखल कब्जा
सींपाकनासाठी मोठया रक्कमेचा अपहार लाल्याचे ्नकशानास आले नाही.
(३), (४) व (५) रस्श्न उद््ावत नाही.

___________

ेतला आहे . त्यामळ
ु े

षव.स. ३३४ (22)

औरां गाबाद श्जल्हयातील पानवडोद ते गोळे गाव या रस्त्याची दरवस्था झाल्याबाबत
(२८)

७१००६ (१६-१२-२०१६).

श्री.अब्दल सत्तार (शसल्लोड), श्री.अशमन पटे ल (मांबादे वी) :

सन्माननीय सावाजतनि बाांधिाम (सावाजतनि उपक्रम वगळून) मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा
करतील काय :-

(१) औरीं गाबाक स्जल्हयात रस्शासकीय यीं्र बेच्या कल
ा ामुळे पानवडोक ते गोळे गाव या रत्याची
ु क्ष

करु विा लाली असून रत्यावर मोठे मोठे खड्डे पडले असल्यामुळे रत्यावरून रस्वास करबे
धोक्याचे लाले असल्याचे माहे सप््ें बर, २०१६ मध्ये वा त्याकरम्यान ्नकशानास आले आहे , हे
खरे आहे काय,
(२) असल्यास, यारस्करबी शासनाने चौकशी करून सकर रत्याची करू
ु ती करण्याबाबत कोबती
कायावाही केली वा करण्यात येत आहे ,

(३) नसल्यास, षवलींबाची कारबे काय आहे त ?
श्री. चांद्रिाांत पाटील (०३-०७-२०१७) :(१) हे खरे नाही.
रत्याच्या डाींबरी पषृ ठभागावर पडलेले खड्डे डाींबरशमश्रीत खडीने भरण्यात आले आहे त.

सद्य:स्ितीत रत्यावरून वाहतक
ू सुरळीतपबे सरू
ु आहे.

(२) रस्श्नाींतकत रत्याच्या तकमी ३४६/५०० ते ३५७/५००, तकमी ११२/५०० ते १२३/५०० या
लाींबीतील सुधारबेच्या कामाची ्नषवका रस्क्रीया इ. बाबी पूबा करून लवकरच काम सुरू
करण्याचे ्नयोजन आहे .

(३) रस्श्न उद््ावत नाही.
___________
मनमाड (श्ज.नाशशि) तालक्याची तनशमाती िंन िायमस्वंपी
अप्पर तहसीलदाराांची नेमणूि िरण्याबाबत
(२९)

७१२२३ (१६-१२-२०१६).

श्री.पांिज भजबळ (नाांदगाव) :

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय महसूल मांत्री

(१) मनमाड (स्ज.नाशशक) शहरातील नागररकाींनी व मनमाड बचाव कृती सशमतीने नवीन
मनमाड तालुक्याच्या ्नशमाती व कायमवरूपी अप्पर तहशसलकाराींची नेमबूक या मागण्याींसाठी
ठकनाींक १२ ते २० ऑग्, २०१६ रोजी पयात उपो ब कंन मनमाड शहर बींक केले होते हे
आहे , हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, यारस्करबी शासनाने चौकशी केली आहे काय,
(३) असल्यास,

चौकशीच्या

अनु ींगाने

मनमाड

नवीन

तालक
ु ा

्नशमातीसाठी

व

येिे

कायमवरूपी अप्पर तहसीलकाराींची नेमबुक करण्यासाठी शासनाने कोबती कायावाही केली वा
करण्यात येत आहे ,

(४) नसल्यास, षवलींबाची कारबे काय आहे त ?
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श्री. चांद्रिाांत पाटील (११-०७-२०१७) :(१) व (२) होय.
(३) व (४) तालुका षवभाजनाच्या अनु ींगाने ्नक

्नस्श्चत करण्याबाबत षवभागीय आयुक्त,

कोकब याींच्या अध्यक्षतेखाली गठीत करण्यात आलेल्या सशमतीचा अहवाल शासनास रस्ाप्त

लालेला आहे . रस्ाप्त अहवालातील शशर्फारशीच्या अनु ींगाने सवा षवभागीय आयुक्ताींकडून
मागषवण्यात आलेले अशभरस्ाय रस्ाप्त लाले असन
ू त्यानु ींगाने धोरबात्मक ्नबाय

ेण्याची बाब

शासनतरावर सुं आहे. धोरबात्मक ्नबाय लाल्यानींतर रस्करबपरत्वे ्नबाय

ेण्याचे

सींकस्ल्पत आहे .

शासनाच्या रस्चशलत धोरबानस
ु ार

सद्य:स्ितीत नवीन पक ्नशमातीस शासनाने बींधन

ातलेले आहे. त्यानु ींगाने नवीन अप्पर तहशसलकार कायाालय िापन करण्याकरीता आवश्यक

असबारी पके ही शासनाच्या रस्चशलत धोरबानुसार आकृतीबींधाच्या आढाव्याअींती अ्तररक्त

ठरबाऱया पकाींचे समायोजन कंन उपलब्ध कंन के बे शक्य आहे का याबाबत छाननी
लाल्यानींतर ्नबाय

ेण्याचे योस्जले आहे .
___________

िोडोली (ता.पन्हाळा, श्ज.िोल्हापूर) मांडळातील १४ गावाांपैिी िेवळ
३ गावाांत तलाठी िायारत असल्याबाबत

(३०)

७३८६२ (१२-०४-२०१७).

श्री.सत्यजीत पाटील-संडिर (शाहूवाडी), श्री.उल्हास पाटील
सन्माननीय महसल
ू मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा

(शशरोळ), डॉ.सश्जत शमणचेिर (हातिणांगले) :
खुलासा करतील काय :-

(१) कोडोली (ता.पन्हाळा, स्ज.कोल्हापूर) हे ५० हजार लोकसींखेचे मोठे महसुली गाव असून या
गावात २ तलाठी आवश्यक असताना येिील कायारत तलाठ्यावर नऊ गावाींचा अ्तररक्त
पकभार ठकला आहे, हे
(२) असल्यास,

खरे आहे काय,

सकर गावातील इीं्रने् सेवा तसेच इतर यीं्र बा बींक अविेत असल्याने व

त्यातच तलाठी उपलब्ध नसल्याने ग्रामिाींना अनेक समयाींना सामोरे जावे लागत आहे , हे
ही

खरे आहे काय,

(३) असल्यास, कोडोली या गावासह

अन्य गावातील तलाठ्याकडेही अ्तररक्त पकभार ठकलेला

असल्याने गावात कोतवालामार्फात कामकाज चालवावे लागत आहे , हे ही खरे आहे काय,
(४) असल्यास, शासनाने यासींकभाात कोबती कायावाही केली आहे वा करण्यात येत आहे ,
(५) नसल्यास, षवलींबाची कारबे काय आहे ?
श्री. चांद्रिाांत पाटील (१५-०७-२०१७) :(१), (२), (३) व (४) कोडोली (ता.पन्हाळा, स्ज.कोल्हापूर)
या सालासाठी एक तलाठी पक मींजूर असून कोडोली तलाठी याींचेकडे सद्य:स्ितीत मोहरे
सालातील काखे या एकाच गावाचा अ्तररक्त कायाभार के बेत आलेला आहे.

कोडोली येिे ४ एमबीपीएस िॉडबाँड इीं्रने् सेवा उपलब्ध कंन के बेत आलेली असन
ू

इीं्रने् सेवेमध्ये काही ताींब्र्र क अडचब आल्यास तलाठी याींचे तरावर डा्ा काडा वापरबेची

सुषवधा उपलब्ध कंन त्याींचे मागबीनुसार व वापरानुसार सींबींचिधताींना ब्रबल अका करबेची
सुषवधा के बेत आलेली आहे.

षव.स. ३३४ (24)
कोडोली सालाव्य्तररक्त आरळे व जाखले सालातील तलाठी अनुक्रमे वैद्यकीय रजेवर

असल्याने व पकोन्नती लाल्याने सकरचे पक ररक्त आहे . तसेच सावडे तर्फा सातवे येिील
तलाठयाच्या सेवा उपषवभागीय अचिधकारी कायाालय, पन्हाळा येिे वगा केल्या असल्याने सकर
सालाचा अ्तररक्त कायाभार इतर तलाठी याींना के बेत आलेला आहे . तलाठी नसल्याने
कोबत्याही गावात कोतवालामार्फात कामकाज चालवावे लागत नाही.
(५) रस्श्न उद््ावत नाही.
___________
श्रीगोंदा (श्ज.अहमदनगर) तालक्यातील शेती महामांडळाच्या
क्षेत्रात बेिायदे शीरपणे वपिे घेतल्याबाबत
(३१)

७४४२७ (१२-०४-२०१७).

श्री.राहल जगताप (श्रीगोंदा) :

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय महसल
ू मांत्री

(१) श्रीगोंके (स्ज.अहमकनगर) तालक्
ु यातील शेती महामींडळाच्या क्षे्र ात बेकायके शीरपबे षपके

ेण्यात येत असल्याचे माहे सप््ें बर, २०१६ च्या पठहल्या आठवड्यात ्नकशानास आले असून

बेलवींडीच्या शेती महामींडळातील लाडाींची वक्ष
ृ तोड करण्यात आली आहे , हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, या रस्करबाची शासनाने चौकशी केली आहे काय,

(३) असल्यास, चौकशीत काय आढळून आले व तद्नस
ु ार शासनाने सींबींचिधताींवर कोबती
कारवाई केली वा करण्यात येत आहे ,

(४) नसल्यास, षवलींबाची कारबे काय आहे त ?
श्री. चांद्रिाांत पाटील (१५-०७-२०१७) :(१) महाराषर शेती महामींडळाच्या बेलवींडी मळयातील
क्षे्र ावर सींयक्
ु त शेती करारधारकाींव्य्तररक्त कोबीही बेकायके शीरपबे षपके

ेत नाहीत. तसेच

गेल्या ३ व ाापासून पाऊस नसल्याने वाळलेली व वठलेली आींब्याची व पेंची लाडे षवठहत
परवानगी

ेऊन तोडण्यात आलेली आहे त.

(२), (३) व (४) रस्श्न उद््ावत नाही.
___________
राज्यात शासकिय जागेवर राहत असलेल्या िटां बाना मालिी हक्िाचे उतारे दे ण्याबाबत
(३२)

७६६८६ (१२-०४-२०१७).

श्री.सांजय पोतनीस (िशलना), श्री.डड मल्लीिाजन
रे ड्डी
ूा

(रामटे ि), श्री.बाळासाहे ब मरिटे (नेवासा) :
खल
ु ासा करतील काय :-

सन्माननीय महसूल मांत्री पुढील गोष्ीींचा

(१) मुींबई, नेवासा (स्ज.अहमकनगर) तसेच राज्यात शासतकय जागेवर राहत असलेल्या कु्ुींबाना
मालकी हक्काचे उतारे के ण्याचे आके श सन २०१५ मध्ये मा.उच्च न्यायालयाने के ऊनसुद्धा या
आके शाची अींमलबजावबी महसल
षवभागाने न केल्याने सन २०२२ पयात सवााना
ू
के ण्याबाबतची रस्धानमीं्र ी आवास योजना

रे

अडचबीत आली असल्याचे माहे जानेवारी, २०१७

षव.स. ३३४ (25)
मध्ये ्नकशानास आले आहे , हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, उक्त योजनेकररता मालकी हक्काचा उतारा गरजेचा असल्याने व बहुींताींशी
कु्ुींबाजवळ मालकी हक्काचे उतारे नसल्याने ते या योजनेस पा्र  ठरत नाही आहे , हे ही खरे
आहे काय,

(३) असल्यास, मालकी हक्काचे उतारे के ण्याबाबत मा.उच्च न्यायालयाने आके श के ऊनसुद्धा
सकरचे

उतारे के ण्यास षवलींब लागण्याची कारबे काय आहे त,

(४) असल्यास, उक्त रस्करबी
उतारे के ण्याबाबत तसेच

शासनाने चौकशी करून

उक्त नागररकाींना मालकी हक्काचे

उतारे के ण्यास षवलींब लावबाऱया अचिधकाऱयाींवर कारवाई करण्याबाबत

शासनाने कोबती कायावाही केली वा

करण्यात येत आहे ,

(५) नसल्यास, षवलींबाची कारबे काय आहे त ?
श्री. चांद्रिाांत पाटील (१४-०७-२०१७) :(१), (२), (३), (४) व (५) ”रस्धानमीं्र ी आवास योजनासवाासाठी

रे -२०२२” या योजनेअत
ीं गात मींजूर रस्कल्पाींसाठी म्हाडा, िा्नक वराज्य सींिा,

शासकीय व ्नमशासकीय सींिा या अींमलबजावबी करबा-या यीं्र बाींना शासकीय जमीन

उपलब्ध कंन के ण्याबाबत सवासमावेशक ्नके श महसूल व वन षवभागाच्या ठकनाींक १९.९.२०१६
च्या शासन ्नबायान्वये के ण्यात आले आहे त.

शासन ्नबाय ठकनाींक ४.४.२००२ अन्वये शासकीय जशमनीवरील ठक.१.१.१९९५ रोजी
अस्तत्वात असलेल्या लोपडप््ीींची अ्तक्रमबे ्नयशमत करण्याची तरतूक करण्यात आली
आहे .

तिापी

मा.सवोच्च

न्यायालय,

शसव्हील

अषपल

क्र.११३२/२०११

एसएलपी

(सी)

३१०९/२०११ (जगपाल शसींग व इतर षवंध्क पींजाब राज्य व इतर) या याचिचकेत मा.सवोच्च
न्यायालयाने
शासन

ठक.२८.१.२०११ रोजी ठकलेल्या ्नके शानस
ु ार शासनाने ठक.१२.७.२०११ रोजीच्या

्नबायान्वये

वापरण्यावर ्नबंध

सावाज्नक

वापरातील

जशमनीमगायरान

जशमनी

इतर

रस्योजनासाठी

ालण्याबाबत व अशा जशमनीवरील अ्तक्रमबे ्नषकाशसत करण्याबाबत

आके श पारीत केले आहे त. त्यामळ
ु े गायरान जशमनीवरील ्नवासी अ्तक्रमबे शासन ्नबाय
ठकनाींक ४.४.२००२ रस्माबे ्नयमाकूल

करता येत नाहीत.

मा.सवोच्च न्यायालयाच्या उक्त ्नबायाच्या व तकनु ींचिगक शासन ्नबाय ठकनाींक

१२.७.२०११ च्या अनु ींगाने उचिचत कायावाही करण्याचे ्नके श जनठहत याचिचका क्र.३९/२०१४
मध्ये मा.उच्च न्यायालयाच्या औरीं गाबाक खींडपीठाने ठक.२३.६.२०१५ रोजी ठकले आहे त.
___________
राज्य सरिारच्या ’शहर टॅ क्सी योजना-२०१६’ बाबत
(३३)

७७१६१ (१३-०४-२०१७).

श्री.प्रिाश फातपेिर (चें बूर), श्री.प्रिाश सवे (मागाठाणे),

श्री.मांगेश िडाळिर (िलाा), श्री.प्रताप सरनाईि (ओवळा माश्जवडा), श्री.योगेश (बापू) घोलप
(दे वळाली), अॅड.भीमराव धोंडे (आष्ट्टी), श्री.राजन साळवी (राजापरू ), श्री.शाांताराम मोरे (शभवांडी

ग्रामीण), श्री.सतनल शशांदे (वरळी), श्री.तिाराम िाते (अणशक्ती नगर), श्री.किशोर पाटील
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(पाचोरा), अॅड.गौतम चाबिस्वार (वपांपरी), श्रीमती सीमाताई दहरे (नाशशि पश्श्चम), श्री.सांजय
पोतनीस (िशलना) :

सन्माननीय पररवहन मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) राज्य सरकारने ’’शहर ्ॅ क्सी योजना-२०१६’’ ही योजना माहे डडसेंबर, २०१६ मध्ये जाठहर
केली आहे , हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, सकर योजनेचे वंप काय आहे ,
(३) सकर योजनेच्या अींमलबजावबीसाठी शासनाने कोबती उपाययोजना केली आहे वा करण्यात
येत आहे ,
(४) नसल्यास, षवलींबाची कारबे काय आहे त ?
श्री. ददवािर रावते (१०-०७-२०१७) :(१) समुच्चयक कींपन्याद्वारे

चालषवण्यात येबा-या

सींकेतिळ आधारीत ्ॅ क्सी सेवाींबाबत सेवेचे षव्नयमन करण्यासाठी ठक.०४.०३.२०१७ च्या
अचिधसूचनेन्वये महाराषर शस्ी ्ॅ क्सी ्नयम, २०१७ षवठहत करण्यात आलेले आहे त.

(२) व (३) सकर ्नयमाींमध्ये अनज्ञ
ु प्ती धारकाचा तपशील, कायाान्वयनासाठी पायाभूत सुषवधा,
वाहनाींसींबींधी तपशील, सेवा रस्कान करण्यासाठीची व्यविा, वाहनचालकाबद्दलचा तपशशल,
परवाना रस्कान करबे कालावधी व त्याचे नुतनीकरब, शुल्क, सुरक्षा अनामत, भाडे, अनुज्ञप्ती
्नलींबनमरद्द करबे, अपील व इतर अनु ींचिगक तरतुकी षवहीत करण्यात आलेल्या आहे त.
(४) रस्श्न उद््ावत नाही.

___________
नाशशि श्जल््यातील नाांदगाांव तालक्याचे ववभाजन िरून
मनमाड तालिा तनमााण िरण्याबाबत
(३४)

७७८२४ (१२-०४-२०१७).

श्री.पांिज भजबळ (नाांदगाव), श्री.दहतेंद्र ठािूर (वसई),

श्री.क्षक्षतीज ठािूर (नालासोपारा), श्री.ववलास तरे (बोईसर) :
गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

सन्माननीय महसूल मांत्री पुढील

(१) नाशशक स्जल््यातील नाींकगाींव तालुक्याचे षवभाजन करून नवीन मनमाड तालुका करावा

यासाठी व अन्य षवषवध मागण्याींसाठी ठकनाींक ९ ऑग्, २०१६ ते २० ऑग्, २०१६ पयंत
मनमाड बचाव सशमती व शहरातील नागररकाींनी आींकोलन व आमरब उपो ब केले होते, हे
खरे आहे काय,
(२) असल्यास, वसई तालक्
ु याची सन २०११ सालच्या जनगबनेनुसार लोकवती १६ लाखाींपेक्षा
अचिधक असल्याने तहशसलकार, वसई याींनी वसई तालुक्याचे षवभाजन कंन वतीं्र  षवरार
तालुक्याची ्नमीती करण्याबाबतचा रस्ताव ठकनाींक ०३ सप््ें बर, २०१५ रोजी स्जल्हाचिधकारी,
ठाबे याींच्याकडे साकर करण्यात आला होता, हे ही खरे आहे काय,
(३) असल्यास,

उपरोक्त रस्श्न भाग १ व २ च्या अनु ींगाने मनमाड व षवरार तालक
ु ा ्नमााब

करण्याबाबत शासनाने कोबती कायावाही केली आहे वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, षवलींबाची कारबे काय आहे त ?
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श्री. चांद्रिाांत पाटील (१८-०७-२०१७) :(१) होय.
(२) नाही.
(३) तालक
ु ा षवभाजनाच्या अनु ींगाने ्नक

्नस्श्चत करण्याबाबत षवभागीय आयक्
ु त, कोकब

याींच्या अध्यक्षतेखाली गठीत करण्यात आलेल्या सशमतीचा अहवाल शासनास रस्ाप्त लालेला

आहे . रस्ाप्त अहवालातील शशर्फारशीच्या अनु ींगाने सवा षवभागीय आयुक्ताींकडून मागषवण्यात
आलेले

अशभरस्ाय

शासनतरावर
सींकस्ल्पत आहे .

सुं

रस्ाप्त

लाले

असून

आहे . धोरबात्मक

त्यानु ींगाने

्नबाय

धोरबात्मक

लाल्यानींतर

्नबाय

रस्करबपरत्वे

ेण्याची

्नबाय

बाब

ेण्याचे

(४) रस्श्न उद््ावत नाही.
___________
राज्यातील ववभागात ओला व उबेर या खाजगी टॅ क्सी सेवेसाठी तनयम व अटी िरण्याबाबत
(३५)

७८५४२ (१३-०४-२०१७).

श्री.ववजय िाळे (शशवाजीनगर) :

सन्माननीय पररवहन मांत्री

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) ओला व उबेर या खाजगी ्ॅ क्सी सेवस
े ाठी काही ्नयम व अ्ी षवठहत केल्या आहे त काय,
(२) असल्यास, ही वाहतक
ू सेवा रस्वाशाींना सुरक्षक्षत व ठकलासा के बारी वा्त असल्याने ती सेवा
अचिधकृत करण्याचे शासनाच्या षवचाराधीन आहे काय,

(३) असल्यास, शासनाने या सींकभाात कोबती कायावाही केली आहे वा करीत आहे ,
(४) नसल्यास, षवलींबाची कारबे काय आहे त ?
श्री. ददवािर रावते (२०-०७-२०१७) :(१), (२) व (३) समुच्चयक कींपन्याद्वारे चालषवण्यात

येबा-या सींकेतिळ आधारीत ्ॅ क्सी सेवाींबाबत सेवेचे षव्नयमन करण्यासाठी ठक.०४.०३.२०१७
च्या अचिधूसचनेन्वये महाराषर शस्ी ्ॅ क्सी ्नयम, २०१७ षवठहत करण्यात आलेले आहे त.
(४) रस्श्न उद््ावत नाही.

___________

राज्य शासनाने पसाशसनद्वारे होणा-या मासेमारीवर तनबंध आणल्यामळे
िोिणातील मच्छीमाराांचे झालेले निसान
(३६)

७८५८९ (१३-०४-२०१७).

श्री.सांतोष दानवे (भोिरदन) :

सन्माननीय मत्स्यवविास

मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) मत्य कषु काळावर तोडगा म्हबून राज्य शासनाने पसाशसनद्वारे होबा-या मासेमारीवर
्नबंध आबले असल्याने मागील व ााच्या तुलनेत २८,०१२ मेरीक ्न मत्योत्पाकनात

्

लाली असल्याचे माहे जानेवारी, २०१७ मध्ये ्नकशानास आले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, त्यामळ
ु े कोकबातील मच्छीमाराींना अनेक को्ी रूपयाींचे नक
ु सान लाले आहे , हे
ही खरे आहे काय,
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(३) असल्यास, उक्त नुकसान पाहता शासन पसाशसनद्वारे होबा-या मासेमारीवरील ्नबंध
उठवबार आहे काय वा यावर कोबती उपाययोजना करबार आहे काय,
(४) नसल्यास, षवलींबाची कारबे काय आहे त ?
श्री. महादे व जानिर (१९-०७-२०१७) :(१) व (२) हे खरे नाही.
(३) व (४) रस्श्न उद््ावत नाही.
___________
िोल्हापूर श्जल्हयातील ग्रामीण रस्त्याांना तनधी शमळण्याबाबत
(३७)

७८६९४ (१९-०४-२०१७).

श्रीमती सांध्यादे वी दे साई-िपेिर (चांदगड) :

सन्माननीय

सावाजतनि बाांधिाम (सावाजतनि उपक्रम वगळून) मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील
काय :-

(१) कोल्हापूर स्जल्हयातील ग्रामीब रत्याींना ्नधी के ण्याची मागबी मा.सावाज्नक बाींधकाम
मीं्र ी याींचेकडे माहे डडसेंबर, २०१६ च्या कस
ु ऱया सप्ताहात केली आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सकर मागबीच्या अनु ींगाने शासनाने कोबती कायावाही केली वा करण्यात येत
आहे ,

(३) नसल्यास, षवलींबाची कारबे काय आहे त ?
श्री.

चांद्रिाांत

पाटील

(१०-०७-२०१७)

:(१)

कोल्हापरू

स्जल््यातील

चींकगड

षवधानसभा

मतकारसीं ातील कोन रत्याींच्या कं
ु तीची मागबी ठक.१४.१२.२०१६ च्या प्र ान्वये करण्यात
आली आहे .

(२) आणब (३) रस्तूत रस्करबी मागबीच्या अनु ींगाने खालीलरस्माबे कायावाही करण्यात आली
आहे .

(i) गडठहींगलज तालुक्यातील रा.मा.१८८ ते ठह्बी खबकाळ, ता.गडठहींगलज रस्स्जमा ला

शमळबारा रता—सकर रता इस्जमा क्र.१९९ कजााचा असून सकर रत्याच्या ८७५ मी्र
लाींबीमध्ये डाींबरीकरबाचे काम पूबा करण्यात आले असन
ू रता सुस्ितीत आहे .
(ii) रस्स्जमा क्र.६४

ुलेवाडी ते मलतवाडी ता.चींकगड रता-- सकर रता रस्स्जमा क्र. ६४ कजााचा

असन
ू सकर रत्याच्या ३५० मी्र लाींबीमध्ये कं
ु तीचे काम सद्य:स्ितीत पब
ू ा करण्यात
आले असून रता वाहतुकीस सुस्ितीत आहे .

___________

राज्यातील गायरान जशमनीवर अततक्रमणे होत असल्याबाबत
(३८)

७८७५८ (१२-०४-२०१७).

श्री.भारत भालिे (पांढरपूर), श्री.नसीम खान (चाांददवली),

श्रीमती तनमाला गाववत (इगतपूरी), डॉ.सांतोष टारफे (िळमनरी), श्री.अशमन पटे ल (मांबादे वी),
श्री.अस्लम

शेख

(हातिणांगले) :

(मालाड

पश्श्चम),

श्री.डी.एस.अदहरे

(साक्री),

डॉ.सश्जत

सन्माननीय महसल
ू मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

शमणचेिर

षव.स. ३३४ (29)
(१) महाराषर जमीन महसूल सींठहता १९६६ च्या कलम २२ नुसार षवशे

कारबाींसाठी

ब्रबनभोगव्याच्या जशमनी राखीव ठे वण्याच्या तरतुकीनस
ु ार गावातील भोगव्यात नसलेल्या
जशमनीींना गायरान जमीन म्हबुन सींबोधले जाते, हे खरे आहे काय,
(२)

असल्यास,

या

गायरान

जशमनीवर

ग्रामपींचायतीकडून ्तचा अनचिधकृतररत्या

अ्तक्रमबे

होत

असल्याचे

तसेच

सींबींचिधत

व्यापारी वंपाचा वापर केला जात असल्याचे

ठकनाींक २८ डडसेंबर, २०१६ रोजी वा त्या सम
ु ारास ्नकशानास आले आहे , हे ही खरे आहे काय,
(३) असल्यास, उपरोक्त रस्करबी

सवोच्च न्यायालयाच्या ्नके शानुसार राज्यशासनाने

सवा

यीं्र बाींना कोबत्याही खाजगी व्यक्ती अिवा सींिेस गायरान जशमनी तकीं वा सावाज्नक
वापरासाठी राखीव असलेल्या जशमनीचे वा्प कं नये असे पष् आके श ठकले आहे त , हे ही
खरे आहे काय,
(४) असल्यास, शासनाच्या उक्त आके शाची अींमलबजावबी न करबाऱयाींवर व
जशमनीचा अवैध वापर करबाऱयाींवर शासनाने कोबती कारवाई केली

गायरान

वा करण्यात येत आहे ,

(५) नसल्यास, षवलींबाची कारबे काय आहे त ?
श्री. चांद्रिाांत पाटील (१९-०७-२०१७) :(१) होय.
(२) काही ठठकाबी अशी बाब ्नकशानास आली आहे.
(३) व (४) गायरान जशमनीच्याबाबतीत गावकऱयाींच्या सावाज्नक वापरासाठी ग्रामपींचायतीकडे
्नहीत केलेल्या जमीनी तसेच गायरान जमीनीवरील अ्तक्रमबाबाबत मा.सवोच्च न्यायालयाने
"जगपाल शसींग व इतर षवंध्क पींजाव राज्य व इतर" या रस्करबी ठकनाींक २८.१.२०११ रोजी
नोंकषवलेले ्नरीक्षब व ठकलेले आके श याींच्या अनु ींगाने शासन ्नबाय क्र.जमीन-०३/२०११/
रस्.क्र.५३/ज-१,ठक. १२.७.२०११ अन्वये गायरान जमीन अिवा सावाज्नक वापरातील जमीन

कोबतीही व्यक्तीमखाजगी सींिा, सीं ्ना याींना कोबत्याही रस्योजनासाठी मींजूर करण्यात येऊ
नये असे आके श शासनाने ्नगाशमत केलेले असन
गायरान जमीनीच्या वा्पावर ्नबंध
ू
ातलेले आहे त. उक्त शासन ्नबायारस्माबे रस्करब परत्वे कायावाही सुं आहे .

(५) रस्श्न उद््ावत नाही.

___________
औरां गाबाद ते जळगाव हा मागा चौपदरी िरण्याबाबत
(३९)

७९४८५ (१२-०४-२०१७).

श्री.अब्दल सत्तार (शसल्लोड) :

सन्माननीय सावाजतनि

बाांधिाम (सावाजतनि उपक्रम वगळून) मांत्री पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१) औरीं गाबाक ते जळगाव हा मींजूर असलेला

४ पकरी रता शासनाने २ पकरी केला आहे , हे

खरे आहे काय,

(२) असल्यास, औरीं गाबाक स्जल््यातील जगरस्शसध्क वेरूळ व अस्जींठा लेबीला भे् के ण्यासाठी
के शातील व परके शातील नागररक येत असतात व त्याींच्यासाठी हा एकमेव मागा आहे , हे ही
खरे आहे काय,

षव.स. ३३४ (30)

(३) असल्यास, सकर मागाावरील रहकारीचे रस्माब वाढल्याने मोठ्या रस्माबावर अप ात

होत

आहे त, हे ही खरे आहे काय,
(४) असल्यास, उक्त रस्करबी शासनाने चौकशी कंन सकर मागा चौपकरी करण्यासाठी ्नधीची
तरतूक करण्याबाबत कोबती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(५) नसल्यास, षवलींबाची कारबे काय आहे त ?

श्री. चांद्रिाांत पाटील (१९-०७-२०१७) :(१) हे खरे आहे .
(२) हे खरे असल्याचे पोलीस अधीक्षक, औरीं गाबाक ग्रामीब याींनी कळषवले आहे .
(३) व (४) सकरील रत्याचे खाजगीकरबाींतगात चौपकरीकरब करबे रस्ताषवत होते. तिाषप
औरीं गाबाक – र्फुलींिी – शसल्लोड – अींस्जठा – र्फकाापुर – पहूर - जळगाींव हा रता ठक.०३.०१.२०१७
च्या राजप्र ान्वये राषरीय महामागा ७५३ F म्हबन
ोष त लालेला आहे . सकर रत्याचे
ू
सुधारबेसह कठीब बाजू पट्टया असलेल्या कााँक्री् रता बाींधकामाचे काम मींजूर लालेले आहे .
सकर कामाची ्नषवका रस्तक्रया पूबा लालेली असून कीं्र ा्काराची नेमबूक करण्यात आलेली आहे .
(५) रस्श्न उद््ावत नाही.

___________
शसल्लोड (श्ज.औरां गाबाद) तालक्यातील अनेि गावातील रस्त्याांची दरवस्था झाल्याबाबत
(४०)

७९६६१ (१२-०४-२०१७).

श्री.अब्दल सत्तार (शसल्लोड) :

सन्माननीय सावाजतनि

बाांधिाम (सावाजतनि उपक्रम वगळून) मांत्री पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१) शसल्लोड (स्ज.औरीं गाबाक)

तालुक्यातील अनेक गावाींतील रत्याींची करु विा लाली असून

अनेक नागररकाींना या खड्डेमय रत्याींमुळे रस्ाबास मुकावे लागले असून

अनेकाींना

आजाराने

ग्रासले असल्याचे माहे जानेवारी, २०१७ मध्ये वा त्या करम्यान ्नकशानास आले, हे खरे आहे
काय,
(२) असल्यास, शसल्लोड येिील ५० व ाापूवीचा ्नजामकालीन पल
ू जीबा लाला असल्यामुळे
मोठी क ु ्
ा ना होण्याची शक्यता ्नमााब लाली आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, या सींकभाात चौकशी कंन शसल्लोड येिील रते व
करण्याबाबत शासनाने कोबती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे ,

पूलाींची कं
ु ती

(४) नसल्यास, षवलींबाची कारबे काय आहे त ?
श्री. चांद्रिाांत पाटील (१७-०७-२०१७) :(१) हे खरे नाही.
सा.बाीं.षवभागाच्या

अखत्याररतील

रत्याींचे

डाींबरीकरबमनुत्नकरब

आवश्यकतेनस
ु ार व ्नधीच्या उपलब्धततेनस
ु ार करण्यात येत.े
(२)

व

(३)

शसल्लोड

तालुक्यामध्ये

पल
ु ाींबाबत

्नजामकालीन

पूल

अशी

वेळोवेळी
नोंकमउल्लेख

अशभलेख्याींमध्ये आढळून येत नाही. तिाषप, शसल्लोड तालुक्यात एकूब १३ जुने पूल आहे त.

त्यापैकी कन्नड भराडी शसल्लोड रत्यावरील कोसळलेल्या पुलाच्या ठठकाबी नषवन पुलाचे
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बाींधकाम पूबा करण्यात आले असून त्यावरील वाहतुक सुरळीत सुं आहे . ६ पुलाींच्या
कं
ु तीच्या कामास मींजूरी ठकली असून ्नषवका रस्तक्रया पूबा कंन सकर कामे हाती

ेण्यात

येत आहे त. उवाररत ६ पल
ू सस्ु ितीत असन
ू पल
ु ावरून वाहतक
ु सरु ळीत सं
ु आहे.
(४) रस्श्न उद््ावत नाही.

___________
राज्यातील ववववध वस्ती-वाडा-ताांडे याांना महसली दजाा दे ण्याबाबत
(४१)

७९७६० (१२-०४-२०१७).

श्री.अबू आजमी (मानखद
ू ा शशवाजीनगर) :

सन्माननीय

महसूल मांत्री पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) राज्यातील षवषवध महसल
ु ी षवभागाींतगात असलेल्या वती-वाडा-ताींडे याींना षवनाअ्
महसुली कजाा द्यावा अशी मागबी सींबींचिधत महसुली षवभागाच्या जनरस््त्नधी, सेवाभावी
सीं ्ना याींनी मा.मीं्र ी (महसल
ू ), मा.राज्यमीं्र ी (महसूल), सींबींचिधत स्जल््याचे पालक मीं्र ी
आणब सींबींचिधत षवभागाचे षवभागीय आयुक्त व स्जल्हाचिधकारी याींच्याकडे माहे डडसेंबर, २०१६
मध्ये वा त्याकरम्यान लेखी ्नवेकनाद्वारे केली आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, यासींकभाातील रस्ताव तकती स्जल्हा रस्शासनाकडून माहे जानेवारी, २०१७

अखेरपयंत शासनास रस्ाप्त लाले आहे व त्यापैकी तकती रस्तावास तत्वतः मींजुरी के ण्यात
आली आहे ,

(३) असल्यास, उपरोक्त मागबीच्या अनु ींगाने शासनाने कोबती कायावाही केली वा करण्यात
येत आहे ,

(४) नसल्यास, षवलींबाची कारबे कोबती आहे ?
श्री. चांद्रिाांत पाटील (१८-०७-२०१७) :(१), (२) व (३) महाराषर जमीन महसूल सींठहता, १९६६

मधील कलम ४ पो्-कलम (१) खींड (एक) ते (सहा) यामध्ये महसूल षवभाग, स्जल्हे , महसूली
उप षवभाग, तालक
ु े , महसल
ू ी गावे या महसल
ु ी क्षे्र ाींचे रचना करण्याची तरतक
ू आहे.
३०० तकीं वा त्यापेक्षा जात लोकसींख्या असलेल्या वाडयाम ताींडमे वत्या

त्यानस
ु ार

याींना वतीं्र  महसूली

गावाींचा कजाा के ण्याबाबतचे अचिधकार शासन अचिधसूचना क्र. ठ्एलसीम१०७६म६३९२३मम-६, ठकनाींक
०१.०७.१९७६ व शासन पररप्र क क्र. ठ्एलसी १०८५म ५७६८-रस्क्र ७२म८५मम-१०, ठकनाींक
१८.०५.१९८५ अन्वये

अन्वये स्जल्हाचिधकारी याींना रस्कान करण्यात आले आहे त.

स्जल्हातरावर सकर रस्करबी कायावाही करण्यात येते.
(४) रस्श्न उद््ावत नाही.

त्यानस
ु ार

___________

मोखाडा (श्ज.पालघर) तालक्यातील दहांबटपाडा गावात जाण्यासाठी रस्ता िरण्याबाबत
(४२)

८०५३५ (१४-०४-२०१७).

श्री.दहतेंद्र ठािूर (वसई) :

श्री.ववलास तरे (बोईसर), श्री.क्षक्षतीज ठािूर (नालासोपारा),

सन्माननीय सावाजतनि बाांधिाम (सावाजतनि उपक्रम वगळून)

मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

षव.स. ३३४ (32)
(१) मोखाडा (स्ज.पाल र) तालक्
ु यातील चास ग्रामपींचायत अींतगात ठहींब्पाडा या गावात

जाण्यासाठी रता नसल्याने ग्रामि मठहलाींनी सावाज्नक बाींधकाम उपषवभाग, मोखाडा
कायाालया समोर ठकनाींक १७ जानेवारी, २०१७ रोजी वा त्या सम
ु ारास आींकोलन केले, हे खरे
आहे काय,

(२) असल्यास, सकर रस्करबाची चौकशी केली आहे काय,
(३) असल्यास, चौकशीनुसार ठहींब्पाडा गावात रता करण्याबाबत शासनाने कोबती कायावाही
केली वा करण्यात येत आहे ,
(४)

नसल्यास, षवलींबाची कारबे काय आहे त ?

श्री. चांद्रिाांत पाटील (१८-०७-२०१७) :(१) व (२) होय.
(३) सकर रत्याचे व पुलाचे काम अिासींकल्पात मींजूर असून सकर काम पूबा करण्याचे
्नयोजन आहे .

(४) रस्श्न उद््ावत नाही.
___________
डहाणू (श्ज.पालघर) तालक्यातील सायवन पलाची झालेली दरवस्था
(४३)

८०५५१ (१४-०४-२०१७).

श्री.ववलास तरे (बोईसर) :

श्री.दहतेंद्र ठािूर (वसई), श्री.क्षक्षतीज ठािूर (नालासोपारा),

सन्माननीय सावाजतनि बाांधिाम (सावाजतनि उपक्रम वगळून)

मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) डहाबू (स्ज.पाल र) तालुक्यातील कग
ा भागातील गावाींना जोडबारा सायवन ओढ्यावरील
ु म
पूल जीबा लाला आहे तसेच पूलाच्या बाजूचे कठडे के खील तु्ल्याने येिील वाहतुकीस धोका
्नमााब लाला असल्याचे माहे जानेवारी, २०१७ मध्ये वा त्याकरम्यान ्नकशानास आले आहे , हे
खरे आहे काय,
(२) असल्यास, सकर पल
ु ाची शासनाने पाहबी केली आहे काय, पाहबीचे ्नषक ा काय आहे त,

(३) असल्यास, त्यानुसार सकर पुलाच्या कं
ु तीसाठी शासनाने कोबती कायावाही केली वा
करण्यात येत आहे ,

(४) नसल्यास, षवलींबाची कारबे काय आहे त ?
श्री. चांद्रिाांत पाटील (१८-०७-२०१७) :(१), (२) व (३) नाही.
तिाषप पुलाची पॅरपे् वॉल काही ठठकाबी क्ष्तग्रत लाली आहे . ती कं
ु ती करण्याचे काम

मींजूर करण्यात आले असून ्नषवका तरावर आहे .
पूल वाहतक
ु ीस सुस्ितीत आहे .

(४) रस्श्न उद््ावत नाही.

___________

षव.स. ३३४ (33)
मांबईतील नररमन पॉईन्ट येथील समद्रात उभारण्यात येणा-या शशवस्मारिाबाबत
(४४)

८०८४७

(मांबादे वी) :

(१२-०४-२०१७).

श्री.बाळासाहे ब

थोरात

(सांगमनेर),

श्री.अशमन

पटे ल

सन्माननीय सावाजतनि बाांधिाम (सावाजतनि उपक्रम वगळून) मांत्री पुढील

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) नररमन पॉईन््, मींब
ु ई येिील समद्र
ु ात उभारण्यात येबा-या रस्ताषवत शशवमारकाला
पयाावरबवाकी व मस्च्छमार षवरोध करीत असल्याचे माहे डडसेंबर, २०१६ मध्ये वा त्याकरम्यान
्नकशानास आले आहे , हे खरे आहे काय,
(२)

असल्यास,

उक्त

माराकासाठी

समुद्रात

भराव

्ाकण्यात

येबार

असल्याने

मारकनजीकच्या तकनारप््ीवरील वाळूची धुप होऊन पाण्याच्या पातळीतही वाढ होण्याची

शभती सागरी अ्यासक व्यक्त करीत असल्यामळ
ु े राजभवन, चिगरगाव चौपा्ी, नररमन पॉइन््,
हाजीअली इत्याकी भागाींना त्याचा धोका पोहोचण्याची शक्यता ्नमााब लाली

आहे , हे ही खरे

आहे काय,
(३) असल्यास, उक्त रस्करबी शासनाने चौकशी केली आहे काय,
(४) असल्यास, चौकशीचे ्नषक ा काय आहे व त्यानुसार शासनाने कोबती कायावाही केली वा
करण्यात येत आहे ,

(५) नसल्यास, षवलींबाची कारबे काय आहे त ?
श्री. चांद्रिाांत पाटील (०७-०७-२०१७) :(१) हे खरे आहे .
(२) हे खरे नाही. या रस्कल्पासाठी नेमण्यात आलेला केंद्र शासनाच्या नामाींतकत सींशोधन
सींिेच्या अहवालानुसार रस्कल्पामळ
ु े अशा रस्कारचा कोबताही धोका ्नमााब होण्याची शक्यता
नाही.

(३), (४) व (५) रस्श्न उद््ावत नाही.
___________
पळसमांडळ-जावरा मो-खांडाळा (ता.नाांदगाव खां.,श्ज.अमरावती)
या रस्त्याच्या भसांपादनाचा मोबदला दे ण्याबाबत

(४५)

८१६९६ (१२-०४-२०१७).

(बलढाणा) :

प्रा.ववरें द्र जगताप (धामणगाव रे ल्वे), श्री.हषावधान सपिाळ

सन्माननीय महसल
ू मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) पळसमींडळ-जावरा मो-खींडाळा (ता.नाींकगाव खीं.,स्ज.अमरावती) या रत्याच्या भुसींपाकन

(भस
ु ींपाकन रस्करब क्र. ३४म४७म२००७-०८) रस्करबी भध
ू ारकाींना योगय मोबकला के ण्याबाबत
िा्नक लोकरस्ती्नधीनी ठकनाींक २२ डडसेंबर, २०१६ रोजी वा त्या सुमारास स्जल्हाचिधकारी,
अमरावती (भुसींपाकन शाखा) याींच्याकडे लेखी प्र ाद्वारे मागबी केली आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, उक्त रस्करबी सींबींधीत भध
ू ारकाींना योगय मोबकला के बेबाबत शासनाने कोबती
कायावाही केली वा करण्यात येत आहे ,

(३) नसल्यास, षवलींबाची कारबे काय आहे त ?

षव.स. ३३४ (34)
श्री. चांद्रिाांत पाटील (०७-०७-२०१७) :(१) हे खरे आहे .
(२) सकरहु रस्करबी उप षवभागीय अचिधकारी तिा भस
ू ींपाकन अचिधकारी, चाींकरू रे ल्वे याींचेकडे
कायावाही सरू
अस
न
उक्त
रस्करबात
सीं
ब
चि
ीं
धत
यीं
्र 
बेकडून ्नधी रस्ाप्त लाला आहे . या
ु
ू
रस्करबामध्ये

समाषवष्

आहे त.

भूधारकाींना

मोबकला

वा्पाबाबत

नो्ीसा

काढण्यात

आल्या

(३) रस्श्न उद््ावत नाही.
___________
जळगाव शहर व ग्रामीण भागासाठी स्वतांत्र तहसीलदार शमळणेबाबत
(४६)

८२४६९ (१२-०४-२०१७).

श्री.सरे श (राजम
ू ामा) भोळे (जळगाव शहर) :

सन्माननीय

महसूल मांत्री पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) जळगाव शहराचा मोठ्या रस्माबात षवतार होत असल्याने शहर भागासाठी व ग्रामीब
षवभागासाठी वतीं्र  तहसीलकार नेमण्याची आवश्यकता ्नमााब लाली आहे , हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, उक्त रस्करबी उपषवभागीय कायाालयाने याबाबत शासनाकडे रस्ताव पाठवला
असन
ू सकर रस्ताव शासन तरावर रस्लींब्रबत आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, सकर रस्तावास मींजुरी के ण्याबाबत शासनाने कोबती कायावाही केली वा
करण्यात येत आहे ,

(४) नसल्यास, षवलींबाची कारबे काय आहे ?
श्री. चांद्रिाांत पाटील (१८-०७-२०१७) :(१), (२), व (३) होय, शासनाच्या रस्चशलत धोरबानुसार
सद्य:स्ितीत नवीन पक ्नशमातीस शासनाने बींधन

ातलेले आहे .

त्यानु ींगाने नवीन अप्पर

तहशसलकार कायाालय िापन करण्याकरीता आवश्यक असबारी पके ही शासनाच्या रस्चशलत
धोरबानुसार आकृतीबींधाच्या आढाव्याअींती अ्तररक्त ठरबाऱया पकाींचे समायोजन
उपलब्ध कंन के बे शक्य आहे का याबाबत छाननी लाल्यानींतर ्नबाय
(४) रस्श्न उद््ावत नाही.

कंन

ेण्याचे योस्जले आहे.

___________
ंद्रवाडी व पश्श्चम ताांडा (ता.लोहारा, श्ज.उस्मानाबाद) या गावाांना
स्वतांत्र महसूली दजाा शमळणेबाबत
(४७)

८२५६६ (१२-०४-२०१७).

श्री.ज्ञानराज चौगले (उमरगा) :

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय महसल
ू मांत्री

(१) ंद्रवाडी व पस्श्चम ताींडा (ता.लोहारा, स्ज.उमानाबाक) या गावाींना वतीं्र  महसल
ू ी कजाा

शमळबेबाबत उमरगा-लोहारा येिील लोकरस््त्नधीींनी मा.महसूल मीं्र ी याींच्याकडे ठकनाींक ०४
ऑग्, २०१६
काय,

रोजी वा त्यासम
ु ारास लेखी ्नवेकनाव्कारे मागबी केली आहे , हे खरे आहे

षव.स. ३३४ (35)
(२) असल्यास, उक्त मागबीच्या अनु ींगाने शासनाने कोबती कायावाही केली वा करण्यात येत
आहे ,

(३) नसल्यास, षवलींबाची कारबे व याबाबतची सद्यःस्िती काय आहे ?
श्री. चांद्रिाांत पाटील (१८-०७-२०१७) :(१) व (२) अशा आशयाचे ्नवेकन लोकरस्ती्नधीींकडून
रस्ाप्त लाले आहे.

महाराषर जमीन महसूल सींठहता, १९६६ मधील कलम ४ मध्ये महसूल

षवभाग, स्जल्हे , महसूली उप षवभाग, तालुके, महसूली गावे या महसुली क्षे्र ाींचे रचना करण्याची
तरतक
ू आहे . त्यानस
ु ार ३०० तकीं वा त्यापेक्षा जात लोकसींख्या असलेल्या वाडयाम ताींडमे वत्या
याींना

वतीं्र 

महसूली

गावाींचा

कजाा

के ण्याबाबतचे

अचिधकार

शासन

अचिधसूचना

क्र.

ठ्एलसीम१०७६म६३९२३मम-६, ठकनाींक ०१.०७.१९७६ व शासन पररप्र क क्र. ठ्एलसी १०८५म
५७६८-रस्क्र ७२म८५मम-१०, ठकनाींक १८.०५.१९८५ अन्वये

अन्वये स्जल्हाचिधकारी याींना रस्कान

करण्यात आले आहे त. त्यानस
ु ार स्जल्हातरावर सकर रस्करबी कायावाही करण्यात येत आहे .
(३) रस्श्न उद््ावत नाही.

___________
अमरावती श्जल््याचे ववभाजन िरून मोशी श्जल्हा तनमााण िरण्याबाबत
(४८)

८३३४८ (१२-०४-२०१७).

डॉ.अतनल बोंडे (मोशी) :

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१)

अमरावती

स्जल््याचे

षवभाजन

करून

मोशी,

सन्माननीय महसल
ू मांत्री पढ
ु ील
वंड,

तालुक्यासह रस्ताषवत असबाऱया नेरषपींगालाई व शेंकरू जना
करून मोशी स्जल्हा

ोष त करण्याबाबतची

मागबी

्तवसा,

चाींकरू बाजार

या

ा् या तालुक्याींचा समावेश

लोकरस््त्नधीींनी मा. मुख्य सचिचव

याींचेकडे ठकनाींक २१ जल
ु ,ै २०१६ रोजी वा त्यासम
ु ारास केली, हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, उक्त स्जल््याचे षवभाजन
करून नवीन नेरषपींगालाई

व शेंकरू जना

करतानाच मोशी व वंड तालुक्याींचे षवभाजन

ा् हे तालुके ्नमााब करण्याची मागबीही सकर

लोकरस््त्नधीींनी केली आहे , हे ही खरे आहे काय,
(३) असल्यास, यारस्करबी शासनाने कोबती

(४) नसल्यास, षवलींबाची कारबे काय आहे ?

कायावाही केली वा करण्यात येत आहे ,

श्री. चांद्रिाांत पाटील (१८-०७-२०१७) :(१), (२) व (३) होय, स्जल्हा षवभाजनाबाबत ्नक
्नस्श्चत करण्याकरीता अप्पर मख्
ु य सचिचव (महसूल) याींच्या अध्यक्षतेखाली सशमती गठीत

करण्यात आली होती. सकर सशमतीचा अहवाल शासनास रस्ाप्त लाला असन
ू तपासबीअींती
धोरबात्मक ्नबाय

ेण्याची कायावाही सुं आहे . मीं्र ीमींडळाच्या मान्यतेने ्नस्श्चत केल्या

जाबाऱया धोरबानुसार म ्नक ानस
ु ार अमरावती स्जल््याचे तसेच अन्य स्जल््याींचे षवभाजन म
पुनरा चने सींकभाात रस्करबपरत्वे

उचिचत ्नबाय

कोकब याींच्या अध्यक्षतेखाली

गठीत करण्यात आलेल्या सशमतीचा अहवाल शासनास रस्ाप्त

तालक
ु ा षवभाजनाच्या अनु ींगाने ्नक

ेण्याचे योस्जले आहे.

्नस्श्चत करण्याबाबत षवभागीय आयक्
ु त,
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लालेला आहे. रस्ाप्त अहवालातील शशर्फारशीच्या अनु ींगाने सवा षवभागीय आयुक्ताींकडून
मागषवण्यात आलेले अशभरस्ाय रस्ाप्त लाले असन
ू त्यानु ींगाने धोरबात्मक ्नबाय

ेण्याची बाब

शासनतरावर सं
आहे. धोरबात्मक ्नबाय लाल्यानींतर रस्करबपरत्वे ्नबाय
ु

ेण्याचे

सींकस्ल्पत आहे .

(४) रस्श्न उद््ावत नाही.

___________

पराांडा (श्ज.उस्मानाबाद) तालक्यातील शेतिऱयाांना
जशमनीचा मावेजा न शमळाल्याबाबत
(४९)

८३४६४ (१५-०४-२०१७).

श्री.राहल मोटे (पराांडा) :

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय महसल
ू मांत्री पुढील

(१) पराींडा (स्ज.उमानाबाक) तालक्
ु यातील साकत रस्कल्पासाठी शासनाकडून सन १९९३ साली
शेतकऱयाींच्या शेतजशमनी सींपाठकत केल्या होत्या, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, मा.उच्च न्यायालय व मा.उपषवभागीय अचिधकारी भूम याींनी मावेजा मींजूर
कंनही ३ शेतकऱयाींना २४ व े उल्ूनही अद्यापपयंत मावेजा शमळालेला नाही, हे ही खरे आहे
काय,

(३) असल्यास, सकरील शेतकऱयाींना लवकरात लवकर मावेजा शमळावा याबाबत िा्नक
लोकरस््त्नधीनी मा.मख्
ु यमीं्र ी व मा.मकत व पन
ु वासन मीं्र ी याींच्याकडे ठकनाींक २० र्फेिव
ु ारी,
२०१७ रोजी वा त्यासुमारास लेखी ्नवेकनाद्वारे षवनींती केली आहे , हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्यास, उक्त तीन शेतकऱयाींना मावेजा के ण्याबाबत शासनाने कोबती कायावाही केली वा
करण्यात येत आहे ,
(५) नसल्यास, षवलींबाची कारबे काय आहे त ?
श्री. चांद्रिाांत पाटील (०७-०७-२०१७) :(१) हे खरे आहे .
(२) हे खरे नाही.
(३) हे खरे आहे .
(४) सकर रस्करबातील तीन शेतकऱयाींना अग्रीम, अीं्तम मोबकला व कलम २८अ खालील वाढीव
मावेजाची रक्कम स्जल्हाचिधकारी, उमानाबाक याींचे कायाालयाकडून वेळेवर वा्प केलेली आहे .
(५) रस्श्न उद््ावत नाही.

___________

पराांडा (श्ज.उस्मानाबाद) तालक्यातील अनाळा-वाटे फळ रस्त्याची झालेली दरवस्था
(५०)

८३५०१ (१२-०४-२०१७).

श्री.राहल मोटे (पराांडा) :

सन्माननीय सावाजतनि बाांधिाम

(सावाजतनि उपक्रम वगळून) मांत्री पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) पराींडा (स्ज.उमानाबाक) तालुक्यातील अनाळा-वा्े र्फळ हा ७ तक.मी.चा रता नाकं
ु त
होऊन वाहतुकीस अयोगय लाल्याने या रत्यावर सतत तकरकोळ अप ात होत असल्याचे
्नकशानास आले आहे , हे खरे आहे काय,
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(२) असल्यास, उक्त रत्याची तातडीने कं
ु ती करण्याबाबत

िा्नक लोकरस््त्नधीनी

मा.सावाज्नक बाींधकाम मीं्र ी याींच्याकडे ठकनाींक २० र्फेिुवारी, २०१७ रोजी वा त्यासुमारास लेखी
्नवेकनाद्वारे मागबी केली आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, उक्त रस्करबी शासनाने चौकशी करून
कोबती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(४)

सकर रत्याची कं
ु ती करण्याबाबत

नसल्यास, षवलींबाची कारबे काय आहे त ?

श्री. चांद्रिाांत पाटील (१७-०७-२०१७) :(१) हे खरे नाही.

रस्श्नाींतकत रता हा अनाळा-वा्े र्फळ

रस्स्जमा-१ चा भाग आहे . या रत्याची एकूब लाींबी ३८.९०० तकमी आहे . रस्श्नात नमूक अनाळा
व वा्े र्फळ या करम्यानच्या रत्याच्या भागाची लाींबी ५.८० तकमी आहे . या लाींबीतील रत्याची
सुधारबा करण्याचे काम करण्याचे आके श कीं्र ा्काराींना के ण्यात आले आहे त.

्नषवके तील

तरतक
ू ी व ्नधीच्या उपलब्धतेरस्माबे काम पब
ू ा करण्याचे ्नयोजन आहे . सद्यस्ितीत
रत्यावरून वाहतूक सुरळीत सुरू आहे .
(२) होय. ्नवेकन रस्ाप्त आहे.

(३) व (४) रस्श्न उद््ावत नाही.
___________

ववधान भवन :

डॉ. अनांत िळसे

मांबई.

प्रधान सधचव,
महाराष्ट्र ववधानसभा.

_________________________
शासकीय मध्यवती मुद्रबालय, मुींबई.

