अताराांकित प्रश्नोत्तराांची ३७४ वी यादी

महाराष्ट्र ववधानसभा
चौथे अधधवेशन, २०१७
___________

अताराांकित प्रश्नोत्तराांची यादी
प्रश्नाांची एिूण सांख्या - ५०
___________

वसई तालुक्यातील िृषी उत्पन्न बाजार सममतीसाठी

मौजे जुचांद्र येथील स.नां.९१, १२४,

१२५, १२९ ही शासिीय जमीन ममळणेबाबत

(१)

३९३८ (२२-१२-२०१४).

श्री.ववलास तरे (बोईसर) :

सन्माननीय महसूल मांत्री पुढील

गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) सभापती कृषी उत्पन्न बाजार सममती, वसई याींनी मौजे जुचींद्र येथील स.नीं.९१, १२४, १२५,

१२९ ही माके् यार्ड साठी राखीव असणारी शासकीय जमीन ममळण्याची मागणी दिनाींक २१
सप््ें बर, २०११ रोजीच्या ननवेिनाद्वारे मा.महसुलमींत्री महोियाींकर्े केली आहे , हे खरे आहे
काय,

(२) असल्यास, ववभागीय आयक्
ु त, कोकण ववभाग हयाींनी दिनाींक २१ सप््ें बर, २०११ रोजीच्या
पत्रान्वये

प्रधान सचचव, महसल
ू

ववभागयाींचेकर्े योग्य

त्या कागिपत्राींची पूतत
ड ा करून

त्याबाबतचा प्रस्ताव मींजूरीसाठी पाठववला आहे, हे ही खरे आहे काय,
(३) असल्यास, उक्त प्रस्तावाची सद्य:स्स्थती काय आहे ,

(४) तसेच उक्त प्रस्ताव पाठवन
सध्
ु
ु िा अद्यापपयंत सिर जमीन कृषी उत्पन्न बाजार
सममतीला न िे ण्याची कारणे व यामागील शासनाची भुममका काय आहे ?

श्री. चांद्रिाांत पाटील (१५-११-२०१७) : (१), (२), (३) व (४) सभापती वसई कृषी उत्पन्न
बाजार सममती याींनी दि. १९/११/२०१० रोजीच्या ननवेिनान्वये कृषी उत्पन्न

बाजार सममतीस

जमीन ममळणेबाबत मागणी केली असन
त्याअनष
ू
ु ींगाने ववभागीय आयक्
ु त कोकण याींनी

दि.२१/०९/२०११ रोजीच्या पत्रान्वये प्रश्नाचधन जमीन वसई तालक
ु ा कृषी उत्पन्न बाजार

सममतीस िे णेबाबतचा प्रस्ताव सािर केलेला होता. परीं तू दि.२१/०६/२०१२ रोजी मींत्रालयास
लागलेल्या आगीमध्ये सिर प्रकरणाची नस्ती जळून नष् झाल्याने ववभागीय आयुक्त कोकण
याींनी पन
ड ाींधणी करून प्रस्ताव सािर केलेला होता. प्रकरणी अजडिार सींस्थेने मागणी केलेली
ु ब
जमीन सीआरझेर् क्षेत्रात येत असल्याने प्रकरणी महाराषर कोस््ल झोन मॅनज
े में् ॲथोरर्ी
(MCZMA) ची मान्यता असणे आवश्यक आहे. त्यानुषींगाने

अजडिार सींस्थेने स्जल्हाचधकारी

वव.स. ३७४ (2)
याींचेकर्े MCZMA च्या मान्यतेसाठी अजड करणे आवश्यक असल्याने त्याबाबतच्या सूचना
स्जल्हाचधकारी, पालघर याींना शासन दिनाींक २९.१०.२०१५ च्या पत्रान्वये िे ण्यात आलेल्या
आहे त.
___________
राज्यातील नागरी भागात तुिडेबांदी अथवा तुिडेजोड िायद्यात सुधारणा िेल्याबाबत
(२)

४२८०७ (२०-०४-२०१६).

श्री.बाबुराव पाचणे (मशरुर) :

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय महसूल मांत्री पुढील

(१) राज्यातील नागरी भागात तक
ु र्ेबींिी अथवा तक
ु र्ेजोर् कायद्यात काही ननयमाींच्या अधीन
राहून सुधारणा करण्याचा ननणडय दिनाींक १७ नोव्हें बर, २०१५ रोजी शासनाने घेतला आहे , हे
खरे आहे काय,
(२)

असल्यास,

नागरी

ननयोजनासाठी

सवड

भागाींमध्ये

ननवासी,

वाणणज्य,

औियाचगक

व्यवसायाींना सहजपणे जमीन उपलब्ध व्हावी यासाठी महाराषर धारण जमीनीचे तक
ु र्े
पार्ण्यास

प्रनतबींध

करण्याबाबत व

त्याींचे

एकत्रीकरण

करण्याबाबतच्या

अचधननयमातील

तरतुिीींमध्ये सध
ु ारणा करण्यात आल्या आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, या गुींठेवारी क्षेत्रामध्ये नागरीकाींनी केलेल्या अनचधकृत बाींधकामाींना अचधकृत
करण्याबाबत शासनाने कुठलाही ननणडय घेतला नाही, हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्यास, राज्यातील नागरीभागासह ग्रामीण भागातही तक
ीं ी अथवा तक
ु र्ेबि
ु र्ेजोर् कायिा

मशथीलकरण्याबाबत व या अनचधकृत बाींधकामाींना िीं र् आकारुन अचधकृत करण्याबाबत शासन
स्तरावरुन कुठली कायडवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री. चांद्रिाांत पाटील (१८-११-२०१७) :(१) व (२) महाराषर शासन राजपत्र दि. १ जानेवारी, २०१६
मध्ये प्रमसध्ि “महाराषर धारण जममनीचे तुकर्े पार्ण्यास प्रनतबींध करण्याबाबत व त्याींचे
एकत्रीकरण करण्याबाबत (सुधारणा) अचधननयम २०१५” अन्वये मूळ अचधननयमाचे

कलम ८अ

नींतर जािा कलम ८ब समाववष् करण्यात आले आहे . त्यानुसार महानगरपामलका / नगर
पररषि / ववशेष ननयोजन प्राचधकरणाींच्या सीमाींमध्ये / अचधकाररताींमध्ये स्स्थत जममनी तसेच,

प्रारुप ककीं वा अींनतम प्रािे मशक योजने मध्ये ननवासी / वाणणस्ज्यक / औद्योचगक ककीं वा अन्य
कोणत्याही अकृवषक स्वरुपाच्या वापरासाठी नेमून दिलेल्या
ववषयक पूवीचे ननबंध कमी करण्यात आले आहे त.

शेत जममनीींच्या सींिभाडत तक
ु र्ेबींिी

(३), (४) व (५) या सींिभाडत महाराषर गींठ
ु े वारी ववकास (ननयमानक
ु ु ल करणे, श्रेणीवाढ व
ननयींत्रण) अचधननयम २००१ अन्वये दि.०१.०१.२००१ पयंतची पात्र गुींठेवारी ननयमानुकुल

करण्याचा ननणडय शासनाने घेतलेला आहे . महाराषर धारण जममनीींचे तुकर्े पार्ण्यास प्रनतबींध
करण्याबाबत व त्याींचे एकत्रीकरण करण्याबाबत (सुधारणा) अचधननयम, २०१७ अन्वये प्रचमलत
प्रारुप ककीं वा अींनतम प्रािे मशक योजनेत ननवासी / औद्योचगक / वाणणस्ज्यक / सावडजननक अथवा

ननमसावडजननक अथवा अन्य कोणत्याही अकृवषक प्रयोजनासाठी िशडववण्यात आलेल्या वापर

वव.स. ३७४ (3)
ववभागात कृवष जममनीींच्या बाबतीत तुकर्ेबींिी ववषयक मूळ अचधननयमातील तरतूिीींववरुध्ि
झालेले हस्ताींतरण अथवा ववभाजनाचे व्यवहार ववमशष् ननयमाधीनकरण अचधमूल्य आकारुन
ननयममत करण्याची तरतूि करण्यात आली आहे.
___________

तुमसर आणण मोहाडी (जज.भांडारा) येथील तहसील िायाालयासाठी
प्रशासिीय इमारत बाांधण्याबाबत

(३)

४७५७५ (२०-०४-२०१६).

श्री.सांजय पुराम (आमगाव) :

श्री.चरण वाघमारे (तुमसर), श्री.रामचांद्र अवसरे (भांडारा),

सन्माननीय सावाजननि बाांधिाम (सावाजननि उपक्रम वगळून)

मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) तुमसर आणण मोहार्ी (स्ज.भींर्ारा) येथील तहसील कायाडलयासाठी प्रशासकीय इमारत मींजूर
करण्याबाबतच्या स्जल्हा स्तरावरुन सन २०१२ पासन
ू पाठववण्यात आलेल्या प्रस्तावास मींजुरी

िे ण्याची ववनींती स्थाननक लोकप्रनतननधी (तुमसर) याींनी दिनाींक २५ डर्सेंबर, २०१३ व दिनाींक
२८ जानेवारी, २०१६ रोजी वा त्यासम
ु ारास शासनाकर्े केली आहे , हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, याप्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय,
(३)

असल्यास,

चौकशीच्या

अनुषींगाने

उक्त

दठकाणच्या

इमारतीच्या

प्रस्तावास

िे ण्याबाबत शासनाने कोणती कायडवाही केली वा करण्यात येत आहे,

मींजूरी

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. चांद्रिाांत पाटील (१७-११-२०१७) :(१), (२) व (३) होय.
सिर प्रस्तावास दि.६/६/२०१७ रोजी झालेल्या बैठकीत
अध्यक्षतेखालील

मा.मुख्य सचचव याींच्या

उच्चाचधकार सचचव सममतीची मान्यता प्राप्त झाली आहे. प्रशासकीय

मान्यता िे ण्याची कायडवाही ननधी व ननकष यानुसार प्रगतीपथावर आहे .
(४) प्रश्न उद््ावत नाही

___________

मौजे हहरे वाडी (ता.िजात, जज.रायगड) येथील आहदवासीांचा रस्ता मोिळा िरण्याबाबत
(४)

५४०२९ (१९-०८-२०१६).

श्री.प्रशाांत ठािूर (पनवेल), अॅड.आमशष शेलार (वाांद्रे पजश्चम),

श्री.अतल
भातखळिर (िाांहदवली पूव)ा , श्री.समीर िुणावार (हहांगणघाट), श्री.ववजय िाळे
ु
(मशवाजीनगर) :

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

(१) मौजे दहरे वार्ी (ता.कजडत, स्ज.रायगर्) येथे श्री.समीर राणा या व्यावसानयकाने जमीन खरे िी
केल्यानींतर जवळपास ३०० आदिवासी वस्तीसाठी असलेला व सद्य:स्स्थतीत बींि केलेला रस्ता
खुला करावा अशी मागणी स्थाननक लोकप्रनतननधी याींनी माहे मे, २०१६ मध्ये वा त्यािरम्यान
स्जल्हाचधकारी रायगर् याींच्याकर्े ननवेिनद्वारे केली आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सिर रस्ता बींि केल्यामुळे आदिवासीींना खर्तर प्रवास करावा लागत असल्याने
तत्कालीन तहसीलिार याींनी सन २००२ मध्ये उक्त रस्ता खल
ु ा केला होता, हे ही खरे आहे
काय,
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(३) असल्यास, उक्त व्यावसानयकाने पुन्हा रस्ता बींि केल्यामुळे आदिवासीींची फार मोठ्या
प्रमाणात गैरसोय होत आहे , हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्यास, आदिवासी बाींधव वींश परीं परागत वापर कररत असलेला उक्त रस्ता मोकळा
करण्याबाबत शासनाने कोणती कायडवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. चांद्रिाांत पाटील (१५-११-२०१७) :(१) या स्वरुपाची मागणी स्थाननक ग्रामस्थाींकर्ून
तहमसलिार, कजडत याींच्याकर्े करण्यात आली आहे .

(२), (३), (४) व (५) मौजे जामरुीं ग ता कजडत येथील स.नीं.१९२/३ क्षेत्र ३-६६.६ हे .आर श्री.समीर
अेन राणा व श्री. एस शींकर याींचे नावे िाखल आहे . तथावप श्री.समीर अेन राणा याींनी दहरे वार्ी
गावाच्या िक्षक्षण दिशेला जाणारा मागड बींि केल्याबाबतची तक्रार ग्रामस्थ दहऱ्याचीवार्ी जामरुीं ग
याींनी तहमसलिार, कजडत याींचेकर्े िाखल केली होती. प्रस्तुत प्रकरणी मामलेिार को्ड ॲक््
नस
ु ार तहमसलिार, कजडत याींचे कायाडलयात सरु
ु असलेल्या िाव्यामध्ये दिनाींक २३.१०.२०१७

रोजी अींनतम आिे श पारीत झाले असून ग्रामस्थाींसाठीचा रस्ता पूवव
ड त मोकळा करुन
िे ण्याबाबत प्रनतवािी याींना आिे शीत करण्यात आले आहे.
___________
मौजे िळां भे (ता.शहापुर, जज.ठाणे) येथे सामाजजि व लोििल्याणाची िामे िरण्याबाबत
(५)

५७२५७ (१९-०८-२०१६).

श्री.पाांडुरां ग बरोरा (शहापूर) :

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय महसूल मांत्री पुढील

(१) मौजे कळीं भे (ता.शहापुर, स्ज.ठाणे) येथे सामास्जक व लोककल्याणाची कामे करण्यासाठी व

महामानव र्ॉ.बाबासाहे ब आींबेर्कर याींचे स्मारक बाींधण्यासाठी मौजे कळीं भे येथील ग् नींबर २५
क्षेत्र ०.१०.०० ची मागणी मा.महसूल मींत्री याींचेकर्े स्थाननक लोकप्रनतननधीींनी दिनाींक २८ माचड,
२०१६ रोजी वा त्या सुमारास केली आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, उक्त मागणीच्या अनुषींगाने शासनाने चौकशी केली आहे काय,

(३) असल्यास, चौकशीच्या अनुषग
ीं ाने कोणती कायडवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(३)

नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री.

चांद्रिाांत

पाटील

(०८-११-२०१७)

:(१)

अशा

आशयाचे

स्थाननक

लोकप्रनतननधीींचे

दि.२८/०३/२०१६ रोजीचे ननवेिन शासनास प्राप्त झाल्याचे दिसून येत नाही. मात्र, मौजे कळीं भ,े

ता.शहापरू , स्ज.ठाणे ग.नीं. २५ क्षेत्र ०-१०.० हे-आर या क्षेत्रास असलेली गह
ृ खात्याची हरकत रद्द
करुन ममळणेबाबत र्ॉ.बाबासाहे ब आींबेर्कर समाज प्रबोधन मींर्ळ याींनी ववनींती केली आहे .

(२), (३) व (४) मौजे कळीं भ,े ता.शहापूर, स्ज.ठाणे ग.नीं. २५ क्षेत्र ०-१०.० हे -आर ही जागा
न्यायालयाच्या बाींधकामासाठी न्यायालयाच्या नावे वगड करण्याची प्रमुख स्जल्हा व सत्र
न्यायाधीश, ठाणे याींनी मागणी केली आहे . सिर जागा सावडजननक बाींधकाम ववभागाच्या

अखत्याररत असन
ू सिर जागा ववधी व न्याय ववभागास स्जल्हा न्यायालय, ठाणे याींना वगड

वव.स. ३७४ (5)
करण्याकरीता स्जल्हाचधकारी, ठाणे याींना प्रत्यावपडत करण्यास सावडजननक बाींधकाम ववभागाने
दि.११/०४/२०१७ च्या ज्ञापनान्वये ना हरकत कळववली आहे.
___________
अमलबाग (जज.रायगड) येथे किनारपट्टी लगत बेिायदे शीरररत्या िेलेल्या
भरावाांमळ
ु े िाांदळवने नष्ट्ट होत असल्याबाबत
(६)

५८४३१ (२३-०९-२०१६).

श्री.प्रशाांत ठािूर (पनवेल), श्री.समीर िुणावार (हहांगणघाट),

अॅड.आमशष शेलार (वाांद्रे पजश्चम), श्री.ववजय िाळे (मशवाजीनगर) :
पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

सन्माननीय महसूल मांत्री

(१)अमलबाग (स्ज.रायगर्) तालुक्यातील ककनारपट्टीलगत घरे बाींधण्यासाठी बेकायिे शीरररत्या

करण्यात आलेल्या भरावाींमुळे काींिळवने नष् होवून सींपूणड अमलबाग तालुका पाण्याखाली
जावून मोठया प्रमाणात स्जवीत व ववत्त हानी होण्याची स्स्थती ननमाडण झाली असल्याचे माहे
जन
ू , २०१६ मध्ये वा त्या िरम्यान ननिशडनास आले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, स्थाननक ग्रामस्थाींनी बेकायिे शीर घातलेला भराव तात्काळ थाींबवण्याच्या
तक्रारी वारीं वार करूनही भराव करण्याचे काम अद्यापही सुरू आहे , तसेच सींबींचधत ववभाग
याकर्े िल
ड करीत आहे, हे ही खरे आहे काय,
ु क्ष

(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन

कोणती कारवाइड केली वा करण्यात येत

आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. चांद्रिाांत पाटील (३१-१०-२०१७) :(१), (२) व (३) अमलबाग तालुक्यातील ककनारपट्टीलगत

घरे बाींधण्यासाठी बेकायिे शीरररत्या करण्यात आलेल्या भरावामळ
ु े काींिळवने नष् होवन
ू सींपण
ू ड
अमलबाग तालुका पाण्याखाली जावून मोठ्या प्रमाणात स्जवीत व ववत्त हानी होईल अशी

कोणतीही पररस्स्थती ननमाडण झाल्याचे ननिशडनास आले नाही. तथावप, अमलबाग तालुक्यातील

मौजे बेलकर्े, शहापूर, शहाबाज व अमलबाग येथे काही दठकाणी अनचधकृत भराव केल्याची बाब
ननिशडनास आली असून मींर्ळ अचधकारी, अमलबाग याींचेमाफडत पोलीस ठाणे, अमलबाग येथे
भराव करणाऱ्याववरुध्ि गन्
ु हा िाखल करण्यात आला आहे .
(४) प्रश्न उद््ावत नाही.

___________
डहाणू (जज.पालघर) येथील मांब
ु ई-अहमदाबाद महामागाावर सानतवली, टािवहाल, जव्हार फाटा,
नाांदगाव, हालोली या भागात अनधधिृत बाांधिाम िेल्याबाबत

(७)

५८८५७ (२९-०८-२०१६).

श्रीमती मननषा चौधरी (दहहसर) :

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय महसल
ू मांत्री

वव.स. ३७४ (6)
(१) र्हाणू (स्ज.पालघर) येथील मुींबई -अहमिाबाि महामागाडवर सानतवली,्ाकवहाल ,जव्हार
फा्ा, नाींिगाव, हालोली या भागात अनचधकृतपणे धाबे, व्यापारी गाळे , हॉ्े ल्स याींची बाींधकामे
सुरु असल्याचे माहे जून, २०१६ मध्ये ननिशडनास आले, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास,तलाठी कायाडलयासमोरच ही बाींधकामे सरु
अचधकाऱ्याींच्या
ु असन
ू , महसल
ू
सींगनमतामळ
ु े सिर कामे चालू आहे त, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, शासनाने चौकशी केली आहे काय,चौकशीच्या अनुषींगाने सिर अनचधकृत
बाींधकामावर कोणती कायडवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. चांद्रिाांत पाटील (१५-११-२०१७) : (१) होय
(२) असे ननिशडनास आले नाही.
(३) व (४) पालघर तालुक्यातील मुींबई-अहमिाबाि मागाडवरील नाींिगाव तफे मनोर, आवींढाणी
येथील बेकायिा बाींधकामे ननषकामसत करण्यात आलेली आहे त. तसेच सानतवली व हालोली
येथील अनचधकृत बाींधकामाववरुध्ि िीं र्ननय कारवाई करण्यात आलेली आहे.
___________

म्हाडाच्या सदननिा भख
ू ांडाच्या सात-बारावर नोंद िरताना येणाऱ्या अडचणीबाबत
(८)

५९७३९ (१९-०८-२०१६).

(हातिणांगले) :

श्री.राजेश क्षीरसागर (िोल्हापरू उत्तर), डॉ.सजु जत ममणचेिर

सन्माननीय महसूल मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) म्हार्ाच्या सिननका भूखींर्ाच्या सात-बारावर नोंि करताना मळ
ू मालकाचे नाव नसल्याने
खरे िी-ववक्रीचे िस्त रखर्ल्याचे माहे मे, २०१६ मध्ये वा त्या िरम्यान ननिशडनास आले आहे , हे
खरे आहे काय,
(२) असल्यास, उपननबींधक (नोंिणी) कायाडलयाने सिर जाचक अ् घातल्याने अनेक अर्चणी
ननमाडण झाल्या असून सिरहू जाचक अ् काढून ्ाकण्याबाबत स्जल्हाचधकारी कायाडलयात
बैठक होऊनही अियाप ननणडय झाला नसल्याने व्यवहार ठप्प झाले आहे त, हे ही खरे आहे
काय.

(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय,
(४) असल्यास, चौकशीत काय आढळून आले व त्यानुषींगाने सिर अ् काढुन ्ाकण्याबाबत
कोणती कायडवाही करण्यात आली आहे वा करण्यात येत आहे ,
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. चांद्रिाांत पाटील (१५-११-२०१७) :(१) व (२) असे ननिशडनास आले नाही.
(३), (४) व (५)

प्रश्न उद््ावत नाही.
___________

वव.स. ३७४ (7)
स्पेशल जस्टल िांपनीस शासनाने औद्योधगिीिरणासाठी हदलेली
जमीन िांपनी मालिाने वविासिास वविल्याबाबत
(९)

६०८४१ (२२-०८-२०१६).

(माहहम) :

श्री.अशोि पाटील (भाांडूप पजश्चम), श्री.सदा सरवणिर

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

(१) स्पेशल स्स््ल मल.कींपनी, मागाठाणे स्व्हलेज, बोरीवली (मुींबई) या कींपनीला राषरवािी-

कााँगेस आघार्ी शासनाने भूसींपिान कायिा १८८८ अन्वये सवे नीं.२३/३, २४/३, ३२/१ प्लॉ्,
३२/२, ३२/३ व ३३ असे प्लॉ् असलेली २२ एकर जमीन औद्योचगकरणासाठी दिली होती, हे
खरे आहे काय,
(२) असल्यास, सिर जमीनीचा ववननयोग कींपनीने औद्योचगकरणासाठी न करता सिर जमीन
परस्पर ववकासकाला शासनाच्या परवानग्या न घेता ववकली, हे ही खरे आहे काय,
(३) असल्यास, स्पेशन स्स््ल कींपनीच्या मालकाने शासनाची फसवणूक करुन परस्पर

जमीनीची ववक्री केल्याप्रकरणी उक्त कींपनीच्या मालकाववरुध्ि कारवाई करण्याबाबत तसेच
सिर जमीन ताब्यात घेण्याबाबत शासनाने कोणती कायडवाहीची केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, त्याची कारणे काय आहे त ?
श्री. चांद्रिाांत पाटील (१८-११-२०१७) :(१) हे अींशत: खरे आहे .
मौजे मागाठणे ता.बोरीवली येथील स.नीं.२३/३ व इतर मधील एकूण ३२,१८२.२० चौ.मी.

ही जमीन स्पेशल स््ील मलमी्े र् (सध्याची ्ा्ा स््ील मल.) हया कींपनीच्या स््ोरे ज

गोर्ाऊनचा ववस्तार व कींपनीच्या कामगाराींच्या ननवासासाठी भस
ू ींपािन अचधननयम, १८९४
अींतगडत सींपादित करुन दिलेली आहे .
(२) हे खरे नाही.
तत्कालीन (मींत्री) महसल
याींनी अधडन्यानयक सन
ू
ु ावणी घेऊन मे.स्पेशल स््ील मल.

(सध्याची ्ा्ा स््ील मल.) या कींपनीस सींपादित करुन दिलेल्या एकूण ३२,१८२.२०चौ.मी.

जममनीपैकी सुमारे २९,१३०.४०चौ.मी. क्षेत्राचे मे.इन्क्लाईन ररयॅल््ी प्रा.मल. या कींपनीस ववक्री व

हस्ताींतरणास अ्ी व शती अधीन राहून पाररत केलेले आिे श शासन पत्र क्र.जमीन२६१४/प्र.क्र.९६/ज-३, दि.२८.८.२०१४ अन्वये पुढील आवश्यक कायडवाहीसाठी ननगडममत करण्यात
आलेले आहे त.

स्जल्हाचधकारी, मुींबई उपनगर याींनी सींबींचधत लेखाचधकारी याींचे तपासणीअींती पररगणणत

केलेली ५०% अनस्जडत उत्पन्नाची रक्कम रुपये ४४,९८,४०,०६३/- ही दि.८/१०/२०१४ रोजी ्ा्ा
स््ील मलमम्े र् या कींपनीने धनािे शाद्वारे शासन जमा केलेली आहे .
(३) व (४) प्रश्न उद््ावत नाही.

___________

ई-दस्त नोंदणी िरताना दोन्ही पक्षाांिडून आधार क्रमाांिाचा वापर िरण्याबाबत
(१०)

६६८८५ (१६-१२-२०१६).

श्री.सांग्राम थोपटे (भोर), श्री.अममन पटे ल (मुांबादे वी), श्रीमती

ननमाला गाववत (इगतपूरी), श्री.अस्लम शेख (मालाड पजश्चम) :
पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

सन्माननीय महसूल मांत्री

वव.स. ३७४ (8)
(१) ई-िस्त नोंिणी करताना िोन्ही पक्षाींकर्ून आधार क्रमाींकाचा वापर केला जाणार असल्याने

साक्षीिाराींची गरज लागणार नाही असा प्रस्ताव नोंिणी व मुद्राींक शुल्क ववभागाने राज्य

शासनाकर्े पाठववला असल्याचे दिनाींक ३ ऑगस््, २०१६ रोजी वा त्या सुमारास ननिशडनास
आले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय,
(३) असल्यास, चौकशीच्या अनष
ु ींगाने शासनाने उक्त प्रस्तावावर काय कायडवाही केली वा
करण्यात येत आहे ,

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. चांद्रिाांत पाटील (१५-११-२०१७) :(१), (२) व (३) होय, उक्त प्रस्तावाच्या अनुषींगाने नोंिणी
अचधननयमातील तरतुिीींनुसार सहमती वर आधाररत “आधार” सत्यापीकरण सेवा “Consent

based Aadhar Authentication Services” कररता ननयम ववहीत करण्याची कायडवाही सुरू
आहे .

(४) प्रश्न उद््ावत नाही.

___________

घाटिोपर (मुांबई) पजश्चमेिडील जगतशहा नगरातील अवधुत सोसायटीच्या पुनववािासाबाबत
(११)

६९०५२ (१३-०२-२०१७).

श्री.सरदार तारामसांह (मुलुांड) :

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय महसूल मांत्री

(१) घा्कोपर (मुींबई) पस्श्चमेकर्ील जगतशहा नगरातील अवधत
ु सोसाय्ीचा पुनववडकास
करणाऱ्या कुमार बबल्र्रकर्ुन गत ८ ते १० वषाडपासुन अ्ी व शतीचे पालन न केल्याच्या

ननषेधाथड रदहवाशाींनी उपनगर स्जल्हाचधकारी कायाडलयावर मोचाड काढल्याची बाब दिनाींक ३
सप््ें बर, २०१६ रोजी वा त्यासुमारास ननिशडनास आली, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी सींबींचधत रदहवाशाींना स्जल्हाचधकारी याींनी िप
ु ारी ३.३० वा
भे्ण्याची वेळ िे ऊनही स्जल्हाचधकारी स्वत: कायाडलयात या रदहवाशाींच्या भे्ीकरीता थाींबले
नाहीत, हे ही खरे आहे काय,
(३) असल्यास, या प्रकरणी न्याय ममळण्याबाबत रदहवाशाींनी शासनाकर्े ननवेिनाद्वारे वेळोवेळी
मागण्या केल्या आहे त, हे ही खरे आहे काय,
(४) असल्यास, सुमारे २२६ रदहवाशाींना फसववणाऱ्या तसेच कराराचे पालन न करणाऱ्या कुमार
बबल्र्र ववरोधात शासनाने कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे ,
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. चांद्रिाांत पाटील (२६-१०-२०१७) :(१), (२), (३) व (४) घा्कोपर, ता. कुलाड येथील न.भू.क्र.

७४, ७४/१ ते ३३ या ममळकतीबाबत मा. मुींबई उच्च न्यायालय येथे आरबीरे शन वप्ीशन (एल)
नीं. ५०३/२०१६ (जगिश
ु ानगर अवधत
ु को. ऑप. हौमसींग सोसाय्ी मल. ववरूध्ि कुमार हौमसींग

कापोरे शन प्रा.मल.) मध्ये स्जल्हाचधकारी, मुींबई उपनगर स्जल्हा याींनी या प्रकरणी महाराषर
जमीन महसूल सींदहता, १९६६ च्या कलम १०६ व १३५ अन्वये कायडवाही करणे उचचत

वव.स. ३७४ (9)
असल्याबाबत मा.मुींबई उच्च न्यायालयास पत्र दिले होते. त्यानुषींगाने नगर भूमापन अचधकारी,
घा्कोपर याींनी सिर ममळकतीच्या क्षेत्र िरू
ु स्तीचा प्रस्ताव स्जल्हाचधकारी, मुींबई उपनगर

याींच्याकर्े सािर केला होता. सिर प्रस्तावाच्या अनुषींगाने स्जल्हाचधकारी, मुींबई उपनगर याींच्या
समोर मा.मींब
ु ई

उच्च

न्यायालयाच्या

ननिे शानस
ु ार

दिनाींक

०३/०९/२०१६

रोजी

सन
ु ावणी

आयोस्जत केली होती. सिर दिवशी स्जल्हाचधकारी कायाडलयावर मोचाड काढल्याची बाब आढळून
आली नाही. तथावप, सिर दिवशीच्या सुनावणीकररता ७८ व्यक्ती सुनावणीसाठी उपस्स्थत

होत्या. तथावप, दिनाींक ०३/०९/२०१६ रोजी स्जल्हाचधकारी, मुींबई उपनगर स्जल्हा याींना
मींत्रालयामध्ये बैठकीसाठी उपस्स्थत रहावे लागल्याने सिर सन
ु ावणीची कायडवाही होऊ शकली
नाही. याबाबत सुनावणीसाठी उपस्स्थत असलेल्या सींबींचधत ७८ व्यक्तीींना समज िे ऊन तशी
रोजनाम्यावर नोंि घेऊन स्वाक्षऱ्या घेण्यात आल्या होत्या.

प्रस्तुत प्रकरणी स्जल्हाचधकारी, मुींबई उपनगर स्जल्हा याींचक
े र्े ननवेिने प्राप्त झालेली

आहे त. प्राप्त ननवेिनाींवर स्जल्हाचधकारी, मुींबई उपनगर स्जल्हा याींनी सवड सींबींचधताींना
सन
ु ावणीची सींधी िे ऊन दिनाींक २०/९/२०१६ रोजी महाराषर जमीन महसल
ू सींदहता

१९६६ चे

कलम १०६ व १३५ अन्वये क्षेत्र व हद्द िरू
ु स्तीबाबत आिे श पारीत केलेले आहे त. सिर
आिे शाववरूध्ि अपर आयुक्त, कोकण ववभाग याींचेकर्े ववववध गह
ृ ननमाडण सींस्थाींनी अवपले
िाखल केलेली आहे त.

(५) प्रश्न उद््ावत नाही.

___________

ममठागराच्या जममनी वविण्याचा आणण उडाडाणपुला खालील जमीनी
भाडेतत्वावर दे ण्याच्या घेतलेल्या ननणायाबाबत

(१२)

७१४७० (१३-०२-२०१७).

गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

श्री.हहतद्द्र ठािूर (वसई) :

सन्माननीय महसल
ू मांत्री पुढील

(१) महसूल वाढववण्यासाठी शासनाने ममठागराच्या जममनी ववकण्याचा आणण उडार्ाणपुला
खालील जमीनी भार्ेतत्वावर िे ण्याचा ननणडय माहे सप््ें बर, २०१६ मध्ये घेतला आहे , हे खरे
आहे काय,
(२) असल्यास, सिरहू जागा ववकण्यासाठी व भार्ेतत्वावर िे ण्यासाठी शासनाने कोणत्या
ननकषाचा अवलींब केला आहे ,
(३) असल्यास, अद्यापपयंत ककती ककती जमीन ववकल्या असन
ू ककती जममनी भार्ेतत्वावर
िे ण्यात आल्या आहे व त्यातन
ू ककती महसूल शासनाला प्राप्त झाला आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री. चांद्रिाांत पाटील (२६-१०-२०१७) :(१) महसूल वाढववण्यासाठी शासनाने ममठागराच्या जममनी

ववकण्याचा आणण उडार्ानपुलाच्या खालच्या जममनी भार्ेतत्वावर िे ण्याचा ननणडय घेतलेला
नाही.

(२), (३) व (४) प्रश्न उद््ावत नाही.

___________

वव.स. ३७४ (10)
मौजा वरठी (ता.मोहोडी, जज.भांडारा) येथील प्राथममि शाळे च्या
क्रीडाांगणावरील अनतक्रमण हटववण्याबाबत
(१३)

७५१०१ (१२-०४-२०१७).

श्री.चरण वाघमारे (तुमसर) :

पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

सन्माननीय महसूल मांत्री

(१) मौजा वरठी (ता.मोहोर्ी, स्ज.भींर्ारा) येथील साझा क्र. २३ ग् क्र. ३० मधील प्राथममक
शाळे च्या क्रीर्ाींगणावर अनचधकृतररत्या असलेले अनतक्रमण काढण्यासाठी ग्रामवासी व स्थाननक

लोकप्रनतननधीनी दिनाींक ०३ माचड, २०१५ व २५ जुल,ै २०१५ रोजी स्जल्हाचधकारी भींर्ारा
याींच्याकर्े तक्रार केलेली आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, उक्त तक्रारीच्या अनष
ु ींगाने सिर शाळे च्या क्रीर्ाींगणावरील अनतक्रमण अद्यापही
ह्ववण्यात आले नसून सद्यस्स्थतीत त्यावर पक्के बाींधकाम करण्यात आले आहे , हे ही खरे
आहे काय,

(३) असल्यास, सिर अनतक्रमण न ह्ववण्याची कारणे काय आहे ,
(४) असल्यास, सिरचे अनतक्रमण ह्ववण्याबाबत शासनाने कोणती कायडवाही केली आहे वा
करण्यात येत आहे ,
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. चांद्रिाांत पाटील (०६-११-२०१७) :(१) (२) (३), (४) व (५) मौजा वरठी ता. मोहार्ी
स्ज.भींर्ारा येथील साझा क्र.२३, ग् क्र.३० या सरकारी जममनीवर अनतक्रमण केल्याबाबत
तक्रारी प्राप्त झालेल्या असून, सिर शासकीय जममनीवर अनतक्रमण असल्याचे ननिशडनास
आले आहे . सिर अनतक्रमण ननषकामसत न करण्याबाबत अनतक्रमणिार श्रीमती छाया यावलकर

याींनी मा. दिवाणी न्यायालय (वररषठ स्तर), भींर्ारा येथे िाखल केलेल्या दिवाणी िावा
क्र.१२८/२०१५ न्यायप्रववष् आहे . त्यामळ
ु े अनतक्रमण ननषकामसत करण्याबाबत कायडवाही
करण्यात आलेली नाही.

___________
हाळ (ता.खालापूर, जज.रायगड) ग्रामपांचायत हद्दीतील वनखात्याच्या
जममनीवर अनतक्रमण िेल्याबाबत

(१४)

७५४१० (१५-०४-२०१७).

श्री.मनोहर भोईर (उरण) :

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय महसूल मांत्री पुढील

(१) हाळ (ता.खालापूर, स्ज.रायगर्) ग्रामपींचायत हद्दीतील जुन्या मुींबई-पुणे महामागाडलगत
असणाऱ्या शासनाच्या वनखात्याच्या जममनीवर अनतक्रमण करुन बाींधकाम करीत असल्याचे
माहे डर्सेंबर, २०१६ मध्ये वा त्यािरम्यान ननिशडनास आले, हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, या प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, त्यात काय आढळून आले,
(३) असल्यास, चौकशीनुसार पुढे कोणती कायडवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

वव.स. ३७४ (11)
श्री. चांद्रिाांत पाटील (०८-११-२०१७) :(१), (२), (३) व (४) मौजे हाळ खुिड ता.खालापूर
स्ज.रायगर् येथील स.नीं.७/० क्षेत्र २-१८.० हे .आर या जममनीच्या गा न नीं भोगव्िार सिरी

प्रो्े क््े र् फॉरे स्् अशी नोंि असलेल्या सिर जममनीवर अींिाजे १-४०.०० हे .आर क्षेत्रावर िोन
व्यक्तीींनी भींगार साठवणक
ू व भींगारच्या गाडाया उभे करण्यासाठी अनतक्रमण केले असल्याचे

ननिशडनास आले होते. सिरचे अनतक्रमण मींर्ळ अचधकारी, खोपोली याींचे नेतत्ृ वाखाली

नेमण्यात आलेल्या अनतक्रमण ननषकासन पथकाद्वारे दिनाींक ०६/०६/२०१७ रोजी ननषकावषत
करण्यात आले आहे .

___________

खापरखेडा (ता.िळमनुरी, जज.हहांगोली) या गावालगतची गायरान
जममन ग्रामपांचायतीला हस्ताांतरीत िरणेबाबत

(१५)

७७०९८ (१२-०४-२०१७).

डॉ.सांतोष टारफे (िळमनुरी), श्री.अममन पटे ल (मुांबादे वी) :

सन्माननीय महसल
ू मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१) खापरखेर्ा (ता.कळमनुरी, स्ज.दहींगोली) या गावालगतच्या

ग् नीं.१७७ मधील १८ हे क््र,

४२ आर क्षेत्रफळ असलेल्या गायरान जममनीपैकी ५ हे क््र जमीन ग्रामपींचायतीला घरकुले

बाींधण्यासाठी हस्ताींतरीत करण्याबाबत स्थाननक लोकप्रनतननधी व ग्रामस्थ याींनी स्जल्हाचधकारी,
दहींगोली याींना दिनाींक २९ डर्सेंबर, २०१६ रोजी वा त्यासम
ु ारास लेखी ननवेिन दिले आहे , हे खरे
आहे काय,

(२) असल्यास, उक्त ननवेिनाच्या अनुषींगाने शासनाने

कोणती कायडवाही केली वा करण्यात

येत आहे ,

(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. चांद्रिाांत पाटील (१३-११-२०१७) :(१) व (२) होय,सिर लेखी ननवेिन तहमसलिार, कळमनरु ी

याींना प्राप्त झाले आहे . मा.सवोच्च न्यायालय याींचेकर्ील “मसव्हील अपील क्र. ११३२/२०११ @
एस एल पी (सी) ३१०९/२०११, जगपाल मसींग व इतर ववरूध्ि पींजाब राज्य व इतर” या
याचचकेतील

ननिे शानुषींगाने

शासन

ननणडय

क्र.जमीन-०३/२०११/प्र.क्र.५३/ज-१,दि.१२.०७.२०११

ननगडममत करण्यात आला आहे .
या शासन ननणडयामधील तरतूिीनुसार गायरान जमीन अथवा सावडजननक वापरातील

जमीन फक्त केंद्र व राज्य शासनाच्या ववववध ववभागाींमाफडत राबववण्यात येणा-या सावडजननक

सुववधा (Public Utility) व सावडजननक प्रयोजन (Public Purpose) यासाठी अन्य जमीन
उपलब्ध नसल्यास मींजूर करता येते. तसेच गायरान/गुरचरण अथवा गावक-याींच्या सावडजननक

वापरातील जमीन कोणतीही व्यक्ती, खाजगी सींस्था, सींघ्ना याींना कोणत्याही प्रयोजनासाठी
मींजूर करता येत नाही.

खाजगी लाभार्थयांना घरकुल बाींधण्यासाठी भख
ु ींर् िे णे ही बाब सावडजननक प्रयोजनात

मोर्ते ककीं वा कसे हे कायिे शीरदृष्या तपासून महाराषर जमीन महसूल सींदहता, १९६६ च्या
कलम २२(अ) च्या तरतूिीच्या अनुषींगाने अशा प्रकरणी उचचत ननणडय घेण्याचे सींकस्ल्पत आहे .
(३) प्रश्न उद्भवत नाही.

___________

वव.स. ३७४ (12)
धचखली (जज.बुलडाणा) येथील शेति-याांना हस्तमलणखत ७/१२ उतारा ममळत नसल्याबाबत
(१६)

७७१०९ (१२-०४-२०१७).

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

श्री.राहुल बोंद्रे (धचखली) :

सन्माननीय महसूल मांत्री पुढील

(१) चचखली (स्ज.बल
ु र्ाणा) येथील शेतकऱ्याींना हस्तमलखीत ७/१२ उतारा ममळत नाही तसेच

सवड शेतकऱ्याींची मादहती अद्यापपयंत सींगणकावर भरली गेली नसल्यामुळे ऑनलाईन ७/१२

ही ममळत नसल्याचे माहे जानेवारी, २०१७ मध्ये वा त्यािरम्यान ननिशडनास आले आहे , हे खरे
आहे काय,
(२) असल्यास, शासनाच्या ७ मे, २०१६ च्या पररपत्रानुसार सींगणक प्रणाली मध्ये सींगणकीकृत
कागिपत्रे उपलब्ध नसल्यास शेतकरी खातेिाराींना कजड व अन्य शेती ववषयी कामकाजासाठी
हस्तमलणखत अमभलेखावरुन गावनमुना, ७/१२ व आवश्यक कागिपत्रे िे ण्यात यावेत असे स्पष्

आिे श िे ण्यात आले असतानाही अनेक तलाठी हस्तमलखीत कागिपत्रे िे ण्यास ्ाळा्ाळ करुन
शेतकऱ्याींना नाहक त्रास िे त आहेत, हे ही खरे आहे काय,
(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने कोणती कायडवाही केली आहे वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. चांद्रिाांत पाटील (१८-१०-२०१७) :(१) व (२) असे ननिशडनास आले नाही.
(३) व (४) “ई-फेरफार” कायडक्रम राज्यात राबववण्याचा ननणडय राज्य शासनाने दि.२३.०१.२०१३
रोजी घेतला असन
ू आजपयंत राज्यातील ३५८ पैकी ३५७ तालक्
ु याींचा (चींद्रपरू स्जल्हयातील
स्जवती तालुका वगळून) सींगणकीकृत गा.न.न. ७/१२ चा र्ा्ा

स््े ् र्ा्ा सें्रवर अपलोर्

करण्यात आलेला आहे व ऑनलाईन फेरफाराची कायडवाही सुरू करण्यात आलेली आहे . जेथे
ताींबत्रक अर्चणीींमुळे सींगणकीकृत गा.न.नीं. ७/१२ ववतरीत करणे शक्य होत नव्हते अशा

दठकाणी केवळ शेतकरी खातेिाराींना कजड व अन्य शेतीववषयक प्रयोजनाकरीता दि.३०.४.२०१७
पयंत हस्तमलखीत गा.न.नीं. ७/१२ तलाठी व्िारे िे ण्यात येत होते. दि.१२.०९.२०१७ पयंत
चचखली तालुक्यातील एडर्् मॉडायल
ु चे कामकाज ९९% झालेले आहे.
तसेच

सींगणकीकृत

अचधकार

अमभलेख

हस्तमलणखत

अचधकार

अमभलेखाशी

जुळववण्यासाठी एडर्् मोडायुल अींतगडत केलेल्या कामाची तपासणी करण्यासाठी शासनाने
दिनाींक १५ मे, २०१७ पासन
ू राज्यात चावर्ी वाचनाची ववशेष मोदहम राबववण्याचा ननणडय

घेतला आहे . सिर चावर्ी वाचनामध्ये सींगणकीकृत गा.न.नीं. ७/१२ मध्ये आढळून आलेल्या

चूका िरू
ु स्त करण्यासाठी राषरीय सूचना ववज्ञान केंद्र, पुणे याींच्यातफे रर-एर्ी् (Re-Edit) ची
सुववधा

उपलब्ध

करून

िे ण्यात

आली

असून

सिर

रर-एर्ी्

मोडायूलचा

वापर

करून

दि.१२.०९.२०१७ पयंत राज्यात ९५३२ गावाींतील सींगणकीकृत गा.न.नीं. ७/१२ बबनचक
ू करण्यात

आले आहे त. उवडरीत गावाींचे एर्ी् व रर-एर्ी् मोडायूल चे काम तात्काळ करून घेण्याबाबत
सींबींचधत स्जल्हाचधकाऱ्याींना सूचना िे ण्यात आल्या आहे त.
___________

वव.स. ३७४ (13)
िृवष पयाटन अांतगात जजल्हा फळ रोप वाटीिा व बल
ु ढाणा येथील शासिीय
तलावाच्या सश
ु ोमभिरणाच्या िामास ववलांब होत असल्याबाबत

(१७)

८००३५ (१४-०४-२०१७).

श्री.हषावधान सपिाळ (बुलढाणा) :

सन्माननीय सावाजननि

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

(१) कृवष पयड्न अींतगडत स्जल्हा फळ रोप वा्ीका व बुलढाणा येथील शासकीय तलावाच्या
सुशोमभकरणाच्या भाग-१ व भाग-२ या कामास बऱ्याच कालावधीपासून मींजूरी प्रिान केली
असतानाही सिर काम सींथ गतीने सुरू असल्यामळ
ु े या कामास ववलींब होत असल्याचे माहे
जानेवारी, २०१७ मध्ये वा त्या िरम्यान ननिशडनास आली आहे , हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय,
(३) असल्यास, कृवष पयड्न अींतगडत स्जल्हा फळ रोप वा्ीका व बुलढाणा येथील शासकीय
तलावाच्या सुशोमभकरणाचे काम तातर्ीने पूणड करण्याबाबत शासनाने कोणती कायडवाही केली
वा करण्यात येत आहे ,

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. चांद्रिाांत पाटील (२४-१०-२०१७) :(१) अशींत: खरे आहे.
(२), (३) व (४) कींत्रा्िाराकर्ून सिर काम करण्यास ववलींब झाल्यामुळे दि.१.०३.२०१७ पासन
ु
प्रनतदिन रु.५०/- प्रमाणे एकूण रु.९०००/- इतका िीं र् त्याींच्या िे यकातून वसल
ू करण्यात आलेला
आहे . कृवष पयड्न अींतगडत स्जल्हा फळ रोप वा्ीका व सरकारी तलाव बल
ु ढाणाच्या

सुशोमभकरणाचे काम स्जल्हा वावषडक योजनेतींगत
ड ऑगस्् २०१७ अखेर पूणड करण्यात आले
आहे .

___________
रे तीबांदर (जज.ठाणे) येथील महसूल ववभागाच्या जागेत ठाणे महानगरपामलिा
चौपाटी तयार िरणार असल्याबाबत

(१८)

८०३७८ (१२-०४-२०१७).

श्री.शाांताराम मोरे (मभवांडी ग्रामीण) :

मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय महसूल

(१) रे तीबींिर (स्ज.ठाणे) येथील महसल
ू ववभागाच्या जागेत ठाणे महानगरपामलका चौपा्ी तयार
करणार आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, उक्त चौपा्ीच्या ननयोस्जत जागेवर सद्यस्स्थतीत मोठया प्रमाणात अवैध रे ती
उपसा होत असल्याचे ननिशडनास आले आहे , हे ही खरे आहे काय,
(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय,
(४) असल्यास, चौकशीनस
ु ार सिर दठकाणी अवैध रे ती उपसा करणाऱ्याींवर शासनाने कोणती
कारवाई केली वा करण्यात येत आहे ,

(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

वव.स. ३७४ (14)
श्री. चांद्रिाांत पाटील (३१-१०-२०१७) :(१) होय. ठाणे महानगरपामलकेने असे ठरववले आहे .
(२), (३) व (४) होय.
सिर दठकाणी अवैध रे ती उपसा होत असल्याची बाब ननिशडनास आलेल्या प्रकरणाींत
सींबींचधत मींर्ळ अचधकारी/ तलाठी याींचे पथकामाफडत कारवाई करुन स्थाननक पोलीस ठाण्यात
आरोपीववरुध्ि १० गुन्हे नोंि करण्यात आले आहे त. तसेच ५ वाहने जप्त करण्यात आली
आहे त.

(५) प्रश्न उद््ावत नाही.
___________
मौजा धुसाळा-धोरपड (ता.मोहाडी, जज.भांडारा) रस्त्याचे बाांधिामािररता सांपाहदत खाजगी
जममनीचा मोबदला दे ण्यास ववलांब होत असल्याबाबत

(१९)

८०४८१ (१२-०४-२०१७).

श्री.चरण वाघमारे (तुमसर) :

सन्माननीय सावाजननि

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

(१) मौजा धस
ु ाळा–धोरपर् (ता.मोहार्ी, स्ज.भींर्ारा) या इ.स्ज.मा. २८ रस्त्याच्या बाींधकामाकररता

शेतकऱ्याींच्या सींपादित केलेल्या जममनीचा मोबिला शेतकऱ्याींना िे ण्याबाबतचे ननवेिन स्थाननक
लोकप्रनतननधीनी अधीक्षक अमभयींता, सावडजननक बाींधकाम मींर्ळ, नागपूर याींना दिनाींक ६
फेब्रुवारी, २०१७ रोजी वा त्यासम
ु ारास दिले, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी शेतकऱ्याींना मोबिला िे ण्याबाबत शासनाने कोणती कायडवाही
केली वा करण्यात येत आहे ,
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे ?
श्री. चांद्रिाांत पाटील (२४-१०-२०१७) :(१) हे खरे आहे .
(२) सिर रस्त्याचे काम व भस
ीं ािनाचे काम पूणड करण्यात आले असन
ू प
ू भूसींपािनाचे मूल्य
अिा करण्यात येणार आहे .
(३) प्रश्न उद््ावत नाही.

___________

जळगाव तहमसल िायाालयासाठी नवीन इमारत बाांधणेबाबत
(२०)

८२४७२ (१२-०४-२०१७).

श्री.सुरेश (राजम
ू ामा) भोळे (जळगाव शहर) :

सन्माननीय

महसूल मांत्री पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) जळगाव तहमसल कायाडलयाची इमारत जीणड झाली असून नवीन इमारत बाींधणे गरजेचे
आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय,
(३)

असल्यास, चौकशीच्या

अनष
ु ींगाने

उक्त

तहसील

कायाडलयासाठी

बाींधण्याबाबत शासनाने कोणती कायडवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे ?

नवीन

इमारत
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श्री. चांद्रिाांत पाटील (३१-१०-२०१७) :(१) जळगाींव शहर तहमसल कायाडलयाची इमारत जीणड
झालेली नसून सुस्स्थतीत आहे . मात्र, सध्याच्या दठकाणी कायडरत तहमसल कायाडलयास जागा
अपुरी पर्त असल्याने नवीन इमारत बाींधणे गरजेचे आहे.

(२) व (३) तहमसल कायाडलय, जळगाींव या साठी नवीन इमारत बाींधण्याकररता स्जल्हाचधकारी,
जळगाींव याींनी जळगाींव शहरात िोन एकर जागा मींजूर केली आहे.
(४) प्रश्न उद््ावत नाही.

___________
वसई तालुक्यातील (जज.पालघर) दय्ु यम ननबांधि िायाालयामध्ये
ववशेष सांगणिीय प्रणाली वविसीत िरण्याबाबत

(२१)

८४३४३ (१२-०४-२०१७).

श्री.हहतद्द्र ठािूर (वसई) :

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

सन्माननीय महसूल मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) राज्यातील स्थावर मालमत्तेचे मल्
ु याींकन सोपे करण्यासाठी व्हॅल्यए
ु शन मॉर्ेल ही
सींगणकीय प्रणाली ववकसीत करण्यात आली आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, उक्त प्रणाली ववकमसत करण्यात आली असताना सद्ध
ु ा वसई तालुक्यात स्थावर

मालमत्तेची नोंिणी करताना त्याची रे र्ीरे कनरच्या िरानस
ु ार नेमकी ककीं मत ककती व त्यावर
ककती मुद्राींकशुल्क भरावे लागेल याची मादहती सहजपणे नागरीकाींना ममळत नसल्यामुळे
मल्
ु याींकनासाठी िलालाकर्ून नागरीकाींची मोठ्या प्रमाणात फसवणक
ू होत आहे , हे ही खरे आहे
काय,

(३) असल्यास, या प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय,
(४)

असल्यास, चौकशीच्या

अनुषींगाने

वसई तालुक्यातील िय्ु यम

ननबींधक

कायाडलयात

व्हॅल्यए
ु शन मॉर्ेल ही ववशेष सींगणक प्रणाली ववकमसत करण्याबाबत शासनाने कोणती
कायडवाही केली वा करण्यात येत आहे ,

(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. चांद्रिाांत पाटील (२४-१०-२०१७) :(१) हे खरे आहे .
(२) अशी बाब ननिशडनास आली नाही.
(३), (४) व (५) प्रश्न उद््ावत नाही.
___________
मौजे माडखोल (ता.साांवतवाडी, जज.मसांधद
ु ग
ू )ा येथील जागाांच्या नोंदी सातबारामध्ये सावांतवाडी
मिाजी जमातूल मुसलमीन मुांबई या सांस्थेच्या नावे िरण्याबाबत

(२२)

८४७७५ (२२-०५-२०१७).

श्री.ववजय वडेट्टीवार (ब्रम्हपूरी), श्री.अस्लम शेख (मालाड

पजश्चम), श्री.सुननल िेदार (सावनेर), श्री.अमर िाळे (आवी) :
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय महसल
ू मांत्री
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(१) श्री.शेख हुसेन शेख कासम रे र्क
े र याींच्या मौजे मार्खोल (ता.साींवतवार्ी, स्ज.मसींधुिग
ू )ड
येथील सव्हे न. ११०/२, ११०/६, ११०/९, ११०/१०, ११०/११, ११०/१२, ११३/१, ११३/२, ११३/३,
११३/४,

११३/५,

११३/६,

११३/७,

११३/८,

११३/९,

११३/१०,

११३/११,

११३/१३,

११३/१४,

११३/१६,११३/१८, ११३/२०, ११३/२१, ११३/२३, ११३/२४, ११३/२५, ११३/२७, ११३/२९, ११३/३०,
११३/३१, ११३/३२, ११३/३३, ११३/३४ व ११३/३५
सावींतवार्ी मकडजी जमातूल मुसलमीन, मुींबई

या जागा बक्षक्षसपत्राव्िारे सन १९५६ मध्ये

या सींस्थेस दिल्या होत्या, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, उक्त बक्षक्षसपत्रानुसार सिर जागाींची नोंिणी सावींतवार्ी मकडजी जमातल
ू
मस
ु लमीन, मींब
ु ई या सींस्थेच्या नावे सहायक ननबींधक कायाडलय, मींब
ु ई येथे दिनाींक २२ मे,
१९५६ रोजी करण्यात आली असताना सुध्िा सिर जागाींच्या नोंिी सातबारातील भोगव्िाराच्या

रकान्यामध्ये सावींतवार्ी मकडजी जमातूल मुसलमीन, मुींबई या सींस्थेच्या नावे अियाप
करण्यात आल्या नसल्याचे दिनाींक १० एवप्रल, २०१७ रोजी वा त्यासुमारास ननिशडनास आले, हे
ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, सिरच्या जागेच्या नोंिी सातबारातील भोगव्िाराच्या रकान्यामध्ये सावींतवार्ी
मकडजी जमातूल मस
ु लमीन, मुींबई या सींस्थेच्या नावे

करण्याबाबत शासनाने कोणती कायडवाही

केली वा करण्यात येत आहे,

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. चांद्रिाांत पाटील (१५-११-२०१७) :(१), (२) व (३) सावींतवार्ी मकडजी जमातूल मुसलमीन,
मुींबई या सींस्थेस सिर ममळकत बक्षक्षसपत्राने दिल्याबाबत फेरफार रस्जष्र मध्ये फेरफार

क्र.१७८७, दिनाींक ११.०४.१९६६ अशी नोंि आहे. परीं तु फेरफार रस्जष्र जीणड झाल्याने फेरफार

मींजूर केली ककीं वा नामींजूर केली हे समजुन येत नाही. सिर ममळकतीच्या इतर हक्कात ‘मुींबई
कुळ कायिा कलम ६४ ववरुध्ि व्यवहार’ असा शेरा नमि
ु आहे . वरील वस्तस्ु स्थती ववचारात

घेता अजडिार, याींना बक्षक्षसपत्र िे ण्यापूवी ममळकतीस कुळ लागलेली आहे. मुींबई कुळ वदहवा्
व शेतजमीन अचधननयम, कलम ६३ नुसार शेतजमीन घेणारी व्यक्ती ही शेतकरी असणे

आवश्यक आहे . तथावप, सावींतवार्ी मकडजी जमातल
ू मुसलमीन मुींबई ही, शेतकरी नसुन सींस्था
असल्याने नतचे नाव कब्जेिार सिरी न ठे वता ते इतर हक्कात ठे वण्यात आले आहे .
(४) प्रश्न उद््ावत नाही.

___________

माथेरान (ता.िजात, जज.रायगड) येथील रामबाग पॉईंट पायथ्यापासन
ू
सोंडेवाडीपयंत घाटरस्ता बाांधण्याबाबत

(२३)

८६१४९ (१२-०८-२०१७).

श्री.मनोहर भोईर (उरण) :

सन्माननीय सावाजननि

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

(१) माथेरान (ता.कजडत, स्ज.रायगर्) येथील रामबाग पॉईं् पायर्थयापासून सोंर्ेवार्ीपयंत ५
कक.मी. चा पक्का घा्रस्ता बाींधण्याबाबत स्थाननक लोकप्रनतननधीनी मा.सावडजननक बाींधकाम

मींत्री याींना दिनाींक ४ मे, २०१७ रोजी वा त्या सुमारास लेखी ननवेिन दिले आहे , हे खरे आहे
काय,
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(२) असल्यास, उक्त ननवेिनाच्या अनुषींगाने शासनाने कोणती कायडवाही केली वा करण्यात येत
आहे ,

(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. चांद्रिाांत पाटील (०२-११-२०१७) :(१) होय.
(२) व (३) रामबाग पॉईं् ते सोंर्ेवार्ी पयंतचा रस्ता घा् भागातील असून या िोघाींमधील
उीं चीचा फरक ५८५ मी्र एवढा आहे . तसेच सिरचा भाग Eco Sensitive Zone

मध्ये येतो.

सिर दठकाणची भौगोमलक पररस्स्थती पाहता वाहतक
ु ीच्या दृष्ीने रस्ता तयार करणे व्यवहायड
नाही.

___________
अमलबाग (जज.रायगड) तालुक्यातील रस्त्याांची दरु
ु स्ती िरण्याबाबत
(२४)

८६५०१ (१२-०८-२०१७).

श्री.मनोहर भोईर (उरण), श्री.योगेश सागर (चारिोप) :

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

(१) अमलबाग (स्ज.रायगर्) तालुक्यातील सवड रस्त्याींची िरु वस्था झाली असून अमलबाग-सुर्केली
या रस्त्याच्या िरु
ु स्तीसाठी एका मदहन्याच्या कालावधीत तीन वेळा नागररकाींनी आींिोलने
केल्याचे ननिशडनास आले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, जनसेवा ववक्रम ममनीर्ोअर चालक सींघ्नेने कायडकारी अमभयींता, सावडजननक
बाींधकाम ववभाग याींची दिनाींक ११ मे, २०१७ रोजी भे् घेऊन अमलबाग तालुक्यातील रस्त्याींची
तातर्ीने िरु
ु स्ती करण्याबाबत मागणी केली आहे , हे ही खरे आहे काय,
(३) असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय,

(४) असल्यास, चौकशीच्या अनुषग
ीं ाने अमलबाग तालुक्यातील रस्त्याींची िरु
ु स्ती करण्याबाबत
शासनाने कोणती कायडवाही केली वा करण्यात येणार आहे ,
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. चांद्रिाांत पाटील (०९-११-२०१७) :(१) अींशत: खरे आहे.
(२) हे खरे आहे .
(३) होय
(४) अमलबाग रोहा कणघर वावे रस्ता (रा.मा. ९१) कक.मी. ०/०० ते ८५/६०० मध्ये रस्ता
सध
ु ारणेचे काम ॲन्यई
ु ्ी अींतगडत मींजरू असन
ू सिर कामाची ननवविा प्रक्रीया प्रगतीत आहे .

प्रश्नाींकीत अमलबाग-सुर्कोली रस्ता तसेच अमलबाग तालुक्यातील प्रमुख्य राज्य मागड,

राज्य मागड व प्रमख
ु स्जल्हा मागड रस्त्याच्या िे खभाल व िरु
ु स्तीकरीता शासनाच्या स्व्िवावषडक
िे खभाल व िरु
ु स्ती धोरणाींतगडत र्ाींबर व खर्ीने खडार्े लवकरात लवकर भरण्याचे ननयोजन
आहे .
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सद्यस्स्थतीत रस्त्यावरील खडार्े खर्ी, ग्री्ने भरुन रस्ता वाहतुकीस सुस्स्थतीत ठे वण्यात

येत आहे .

(५) प्रश्न उद््ावत नाही.
___________
राज्यातील आहदवासी भागातील जममनी बबगर आहदवासी खरे दी िरीत असल्याबाबत
(२५)

८६५४७ (१२-०८-२०१७).

डॉ.सांतोष टारफे (िळमनुरी), श्री.ववजय वडेट्टीवार (ब्रम्हपूरी),

श्री.अममन पटे ल (मुांबादे वी), श्रीमती ननमाला गाववत (इगतपूरी), श्री.सुननल िेदार (सावनेर),
श्री.अमर िाळे (आवी), श्री.अस्लम शेख (मालाड पजश्चम) :
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय महसल
ू मांत्री पढ
ु ील

(१) राज्यातील आदिवासी भागातील जममनी बबगर आदिवासीीं खरे िी करीत असून गत अडर्च
वषाडत आदिवासी जममनी ववक्रीसींिभाडत जवळपास ४५० प्रस्ताव

शासनाकर्े प्राप्त झाले आहे ,

हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, सिर जममनीींच्या हस्ताींतरण करताींना महसल
ू ववभागातील अचधकारी जात वैधता
प्रमाणपत्राची मागणी न करताच जममनी हस्ताींतर करत असल्याचे ननिशडनास आले आहे, हे ही खरे
आहे काय,
(३) असल्यास, आदिवासी भागातील जमीनी बबगर आदिवासी खरे िी-ववक्री प्रकरणी चौकशी
करण्यासाठी सममती गठीत करण्याचे आश्वासन मा.महसूल मींत्री महोियाींनी अथडसक
ीं ल्पीय
अचधवेशन २०१७ मध्ये दिले होते, हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्यास, सिर सममतीने चौकशी करुन त्याबाबतचा अहवाल शासनाकर्े सािर केला आहे
काय,
(५)

असल्यास,

उक्त अहवालाच्या अनुषींगाने

आदिवासीींच्या

जममनी

खरे िी

करणाऱ्याींवर

शासनाने कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे ,
(६) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. चांद्रिाांत पाटील (०३-११-२०१७) :(१) राज्यातील आदिवासी धारकाींचा भोगव्ा बबगर
आदिवासीींना हस्ताींतरीत करण्यास परवानगी िे ण्याबाबतचे सुमारे सार्ेपाचशे प्रस्ताव शासनाकर्े
प्राप्त झाले आहे त.

(२) व (३) अशी बाब शासनाच्या ननिशडनास आली नाही. तथावप, अशा हस्ताींतरणाच्या
प्रकरणाींची चौकशी करण्यासाठी सममती गठीत करण्याबाबतचे आश्वासन मा.मींत्री (महसूल)
महोियाींनी सन २०१७ च्या अथडसींकल्पीय अचधवेशनात दिले असल्याचे आढळून आले नाही.
(४), (५) व (६) प्रश्न उद््ावत नाही.

___________

वव.स. ३७४ (19)
सटाणा (जज.नामशि) येथील तलाठी सातबारा उतारा ववहहत वेळेत दे त नसल्याबाबत
(२६)

८७४३४ (१९-०८-२०१७).

(शहापूर),

(श्रीगोंदा) :

श्री.नरहरी

णिरवाळ

श्रीमती हदवपिा चव्हाण (बागलाण), श्री.पाांडुरां ग बरोरा

(हदांडोरी),

श्री.वैभव

वपचड

(अिोले),

श्री.राहुल

जगताप

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

(१) स्ाणा (स्ज.नामशक) येथील तलाठी सातबारा उतारा ववदहत वेळेत िे त नसल्याचे माहे मे,
२०१७ च्या नतसऱ्या सप्ताहात ननिशडनास आले, हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, या प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय,
(३) असल्यास, चौकशीत काय आढळून आले व तिनूसार सातबारा उताऱ्याींसाठी शेतकऱ्याींना
नाहक ववलींब लावणाऱ्या तलाठ्यावर शासनाने कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. चांद्रिाांत पाटील (१८-१०-२०१७) :(१) स्ाणा (स्ज.नामशक) येथील शेतकऱ्याींना सातबारा
उतारा वेळेत िे त नसल्याबाबतची तोंर्ी अथवा लेखी तक्रार माहे मे,२०१७ या मदहन्यात ककीं वा
त्या िरम्यान प्राप्त झाल्याचे ननिशडनास आले नाही.
(२), (३) व (४) प्रश्न उद््ावत नाही.
___________
गडहहांग्लज (जज.िोल्हापरू ) येथील दय्ु यम ननबांधि िायाालयाच्या
इमारतीचे बाांधिाम िरणेबाबत

(२७)

८७५१७ (१२-०८-२०१७).

श्रीमती सांध्यादे वी दे साई-िुपेिर (चांदगड) :

सन्माननीय

महसूल मांत्री पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) गर्दहींग्लज (ता.गर्दहींग्लज, स्ज.कोल्हापूर) येथील िय्ु यम ननबींधक कायाडलयाची इमारत
बाींधण्याची बाब शासनाच्या ववचाराधीन आहे , हे खरे आहे काय,
(२)

असल्यास,

याबाबत

तातर्ीने

ननणडय

घेऊन

गर्दहींग्लज

येथील

िय्ु यम

ननबींधक

कायाडलयाच्या इमारतीचे बाींधकाम करणेबाबत शासनाने कोणती कायडवाही केली वा करण्यात
येत आहे,

(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. चांद्रिाांत पाटील (२४-१०-२०१७) :(१) व (२) िय्ु यम ननबींधक, गर्दहींग्लज, स्ज.कोल्हापूर या
कायाडलयाच्या इमारत बाींधकामाकरीता प्रशासकीय मान्यता घेण्याबाबतचा प्रस्ताव शासनास
प्राप्त झाला असून सिर प्रस्तावाची शासन स्तरावर छाणणी करण्यात येत आहे.
(३) प्रश्न उद््ावत नाही.

___________

वव.स. ३७४ (20)
वैभववाडी (जज.मसांधुदग
ु )ा बस स्थानिासाठी जागा उपलब्ध िरून दे ण्याबाबत
(२८)

८७९८७ (१२-०८-२०१७).

श्री.ननतेश राणे (िणिवली) :

सन्माननीय महसूल मांत्री

पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) वैभववार्ी (स्ज.मसींधुिग
ु )ड या तालुक्याच्या दठकाणी ३० वषाडहून अचधक काळापासन
ू बस
स्थानक नसल्यामळ
ु े वाहतूकीची कोंर्ी होऊन जनतेची गैरसोय होत असल्याचे ननिशडनास आले
आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, वैभववार्ी येथील बस स्थानकासाठी १२०० चौमी जागा ममळण्यासाठी एस्ी
महामींर्ळाने

महसूल

ववभागाकर्े

पैसे

भरलेले

असतानाही

महामींर्ळाला जागा दिली नाही, हे ही खरे आहे काय,

महसूल

प्रशासनाने

एस्ी

(३) असल्यास, या प्रकरणी महसूल ववभाग जाणीवपूवक
ड
िल
ड
कररत असल्यामुळे बस
ु क्ष
स्थानकासाठी त्वरीत जागा न दिल्यास तीव्र आींिोलन करण्याचा इशारा येथील जेषठ समाज
सेवक शाींताराम रावराणे व अन्य ग्रामस्थाींनी माहे मे, २०१७ मध्ये दिला आहे , हे ही खरे आहे
काय,
(४) असल्यास, उक्त प्रकरणी चौकशी करून वैभववार्ी बस स्थानकासाठी जागा उपलब्ध करून
िे ण्याबाबत शासनाने कोणती कायडवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. चांद्रिाांत पाटील (०८-११-२०१७) :(१) होय.
(२) नाही.
(३), (४) व (५) मौजे वाभवे, ता.वैभववार्ी येथील स.नीं.३६ अ पैकी १२८५.०० चौ.मी शासकीय
जमीन शासन आिे श दिनाींक २१.०८.२०१४ अन्वये पररवहन महामींर्ळास बसस्थानकासाठी,
ववभाग ननयींत्रक राज्य पररवहन मींर्ळ, मसींधुिग
ु ड याींना ववहीत अ्ी व शतींच्या अधीन राहून
कब्जेहक्काने हस्ताींतरीत करणेस मान्यता िे ण्यात आली होती. त्यानुषींगाने स्जल्हाचधकारी,
मसींधुिग
ु ड याींनी दिनाींक २६.०९.२०१४ च्या पत्रान्वये कब्जेहक्काची रक्कम एक मदहन्यात

शासनजमा करणेबाबत कळववण्यात आले होते. तद्नींतर दिनाींक ०५.११.२०१४ अन्वये ववभाग
ननयींत्रक राज्य पररवहन महामींर्ळ मसींधि
ु ग
ु ड याींनी उक्त शासकीय जमीन ही ववना वापर असन
ू
तसेच महामींर्ळाची आचथडक स्थीती बबक् असलेने सिरील जमीन बसस्थानकासाठी ववनामुल्य

ममळणेबाबत ववनींती केली होती. िरम्यान राज्य पररवहन महामींर्ळ, मसींधुिग
ु ड याींनी दिनाींक
३१.०३.२०१७ अन्वये कब्जेहक्काची रक्कम शासनजमा केलेली आहे . त्यानुसार स्जल्हाचधकारी,
मसींधि
ु ग
ु ड याींचे दिनाींक १८.०४.२०१७ च्या आिे शान्वये मौजे वाभवे, ता.वैभववार्ी येथील
स.नीं.३६अ एकूण ०.६४.३६ पैकी १२८५ चौ.मी शासकीय जमीन त्यावरील अल्पबचत व मींर्ळ

अचधकारी कायाडलयाचे इमारतीसह बसस्थानक प्रयोजनासाठी ववदहत अ्ी व शतींवर मींजूर
करण्यात आलेली आहे . दिनाींक २०.०७.२०१७ रोजी बसस्थानकासाठी, ववभाग ननयींत्रक राज्य

पररवहन मींर्ळ, मसींधुिग
ु ड याींना तहमसलिार, वैभववार्ी याींचेमाफडत सिर शासकीय जागेचा ताबा
िे णेत आलेला आहे . प्रस्तत
ु प्रकरणी ग्रामस्थाींनी तीव्र आींिोलन करणेबाबत कोणतेही ननवेिन
स्जल्हाचधकारी कायाडलयाकर्े सािर केल्याचे आढळून येत नाही.
___________

वव.स. ३७४ (21)
मौजा पेनटािळी (ता.मेहिर, जज.बुलढाणा) गावाच्या गावठाण ववस्ताराबाबत
(२९)

८८०३१ (१२-०८-२०१७).

डॉ.सांजय रायमल
ु िर (मेहिर) :

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१)

मौजा

पेन्ाकळी

(ता.मेहकर,

सन्माननीय महसूल मांत्री

स्ज.बल
ु ढाणा) या गावाच्या गावठाण

ववस्ताराबाबतचा

प्रस्ताव ववभागीय आयुक्त, अमरावती याींनी प्रधान सचचव (महसल
ू ), मींत्रालय, मुींबई याींच्याकर्े
दिनाींक १९ ऑक््ोबर, २०१६ रोजी वा त्यासम
ु ारास पाठववल्याचे ननिशडनास आले आहे , हे खरे
आहे काय,

(२) असल्यास, या प्रस्तावाबाबत शासनाने कोणता ननणडय घेतला आहे , असल्यास, त्याचे
स्वरूप काय आहे ,
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे व याबाबतची सद्यःस्स्थती काय आहे ?
श्री. चांद्रिाांत पाटील (२६-१०-२०१७) :(१), (२) व (३) मौजे पेन्ाकळी, ता.मेहकर, स्ज.बुलढाणा
या गावाच्या गावठाण ववस्ताराबाबतचा प्रस्ताव ववभागीय आयक्
ु त, अमरावती ववभाग,

अमरावती याींचे कायाडलयाकर्ून शासनास प्राप्त झाला आहे . सिर प्रस्तावावर कायडवाही
करण्यात येत आहे.

___________
रायगड जजल््यातील महसल
ू ववभागातील पदे भरण्याबाबत
(३०)

८८१९० (१२-०८-२०१७).

पाटील (पेण) :

श्री.सुभाष उफा पांडडतशेठ पाटील (अमलबाग), श्री.धैयश
ा ील

सन्माननीय महसूल मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) रायगर् स्जल्हयातील महसूल ववभागातील उपस्जल्हाचधकारी, नायब तहमसलिार, मींर्ळ
अचधकारी व तलाठी इत्यािी महत्वाची पिे अनेक वषांपासून ररक्त असून सिरची पिे न
भरल्याने कायडरत अचधकाऱ्याींवर अनतररक्त कायडभार सोपववण्यात आला आहे, हे खरे आहे
काय,
(२) असल्यास, सिरच्या ररक्त पिाींमुळे नागररकाींची अनेक कामे प्रलींबबत ठे वण्यात आली आहे ,
हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, या प्रकरणी चौकशी करून रायगर् स्जल्हयातील महसल
ू ववभागातील ररक्त पिे
भरण्याबाबत शासनाने कोणती कायडवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. चांद्रिाांत पाटील (३१-१०-२०१७) :(१) व (२)

रायगर् स्जल्हयात उपस्जल्हाचधकारी

सींवगाडतील २ पिे , तहमसलिार सींवगाडतील ३ पिे , नायब तहमसलिार सींवगाडतील ३४ पिे

व

तलाठी सींवगाडतील ३५ पिे ररक्त आहे त. सिर ररक्त पिाींचा अनतररक्त कायडभार अन्य
अचधकारी/कमडचा-याींकर्े सोपववण्यात आला असून नागरीकाींच्या कामात ववलींब झाल्याची बाब
ननिशडनास आलेली नाही.
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(३) ववत्त ववभाग शा.नन. क्र. पिनन-२०१६/ प्र.क्र.३०/२०१६/ आ.पु.कक्ष दिनाींक २५.०५.२०१७

अन्वये वेतनावरील खचड ननयींबत्रत करण्याचे ननिे श असल्याने ववभागाच्या आकृनतबींधास
मान्यता प्राप्त करुन घेऊन ररक्त पिे भरण्याची कायडवाही करण्याचे सींकस्ल्पत आहे
(४) प्रश्न उद््ावत नाही.
___________
हदांदोडा बॅरेज (जज.चांद्रपूर) प्रिल्पासाठी शासनाने भूसांपादीत िेलेल्या
जममनीचा सध
ु ारीत दराने मोबदला ममळण्याबाबत

(३१)

८८४५० (१२-०८-२०१७).

श्री.समीर िुणावार (हहांगणघाट), श्री.प्रशाांत ठािूर (पनवेल) :

सन्माननीय महसूल मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) दिींिोर्ा बॅरेज (स्ज.चींद्रपूर) प्रकल्पासाठी शासनाने भूसींपािीत केलेल्या जममनीचा सुधारीत
िराने मोबिला ममळण्याबाबत दहींगणघा् येथील स्थाननक लोकप्रनतननधीनी मा.जलसींपिा मींत्री
याींना दिनाींक १४ डर्सेंबर, २०१४ रोजी ननवेिन दिले आहे , हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, उक्त मागणीवर शासनाने कोणता ननणडय घेतला वा घेण्यात येत आहे ,
असल्यास, ननणडयाचे स्वरूप काय आहे ,
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे ?
श्री. चांद्रिाांत पाटील (१५-११-२०१७) :(१) अशा प्रकारचे ननवेिन तपासणीअींनत प्राप्त झाल्याचे
आढळून येत नाही.

(२) व (३) प्रश्न उद््ावत नाही.

___________

िासा खद
ु ा (ता.डहाण,ू जज.पालघर) येथील आहदवासी शेतिऱ्याांच्या
जममनीवरील अनतक्रमण हटववण्याबाबत

(३२)

८८५२१ (१९-०८-२०१७).

श्री.योगेश सागर (चारिोप) :

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय महसूल मांत्री

(१)कासा खुिड (ता.र्हाण,ू स्ज.पालघर) येथील ग् नीं २०/९ (जुना सवे नीं.६२) ही जमीन महाि ू
वाळ्या वावरे या आदिवासी खातेिाराच्या नावे असन
ू त्याींच्या मत्ृ यू पश्चात सिर जमीन त्याींचा
मुलगा रघुनाथ वावरे याच्या नावे झाली, हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास,

सद्यस्स्थतीत

या

जममनीवर

अनतक्रमण

करून

अनचधकृत

झोपडाया

उभारण्यात आल्या असून स्जल्हाचधकारी, पालघर याींनी महसूल अचधननयम १९६६ च्या
तरति
ु ीप्रमाणे दिनाींक १८ मे, २०१७ रोजी सिर जममनीवरील अनतक्रमण ह्ववण्याचे आिे श
दिले आहे त, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, सिरचे अनचधकृत अनतक्रमण ह्ववण्यासाठी प्रयत्न करणाऱ्याींना कासा
पोमलसाींनी अ्क केली असल्याचे दिनाींक १९ मे, २०१७ रोजी ननिशडनास आले आहे , हे ही खरे
आहे काय,
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(४) असल्यास, उक्त प्रकरणी चौकशी करून सिर जममनीवरील अनचधकृत अनतक्रमण
ह्ववण्याबाबत शासनाने कोणती कायडवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(५) नसल्यास, ववलींबाची करणे काय आहे ?
श्री. चांद्रिाांत पाटील (०८-११-२०१७) :(१) हे खरे नाही.
मौजे कासा खुिड, ता.र्हाणू स्ज.पालघर येथील ग् नीं.२०/९ नसून ग्.नीं २०/१ असा आहे .

(जन
ु ा स.नीं.६२ क्षेत्र ०-८१.० हे .आर) ही जमीन महाि ू वाल्या वावरे याींचे नावे िाखल आहे.
(२) उक्त जममनीवर बबगर आदिवासी श्री.ववठ्ठल माणणक जाधव व इतर २७

इसमाींनी केलेल्या

अनतक्रमणा ववरुध्ि श्री.महाि ू वाल्या वावरे तफे कु.म.ु धारक श्री.रघुनाथ महाि ु वावरे याींनी
आदिवासी जममनी प्रत्यापडण कायिा १९७४ अन्वये शेतजमीन न्यायाचधकरण तथा तहमसलिार,
र्हाणू याींचक
े र्े िावा िाखल केला होता. प्रकरणी मींर्ळ अचधकारी

कासा याींनी स्थळ पाहणी

अहवालावरुन सिर जममनीत श्री.ववठ्ठल माणणक जाधव व इतर २७ बबगर आदिवासी इसमाींनी
२० गुींठे जममनीवर अनचधकृतपणे बाींबुचे प्लास््ीक छप्पर बनवून झोपडाया बाींधून मागील १
वषाडपासून वास्तव्य असल्याचे आढळून आल्याने प्रकरणी तहमसलिार, र्हाणू याींना सिरचे
अनतक्रमण ननषकामसत करण्याच्या सूचना स्जल्हाचधकारी, पालघर याींनी दिनाींक ०५.०४.२०१७

च्या पत्रान्वये दिलेल्या होत्या. त्यानस
ु ार दिनाींक १८.०५.२०१७ रोजी सिरची बाींधकामे
ननषकामसत करण्याकररता ठरववण्यात आली होती.

(३) मनाई आिे श असताना त्या कालावधीत बेकायिे शीर जमाव केल्याने रघुनाथ महाि ू वावरे

व इतर याींच्या ववरुध्ि पोलीस अचधननयम कलम ३७(१),(३) अन्वये गुन्हा िाखल करुन दिनाींक
१७.०५.२०१७ रोजी अ्क करण्यात आलेली आहे .

(४) व (५) सहा.स्जल्हाचधकारी, र्हाणू याींनी दिनाींक १६.०५.२०१७ च्या पत्रान्वये प्रश्नाचधन
जममनीच्या पो्दहश्याचे मोजणी

झाल्यामशवाय जममनीबाबत ननणडय घेणे योग्य होणार

नसल्याचे अमभप्राय दिल्याने प्रकरणी ननषकासनाबाबतची कायडवाही तूताडस थाींबववण्यात आली
आहे . िरम्यान अनतक्रमणधारकाींनी ननषकासनाववरुध्ि दिवाणी न्यायालयात वरर.स्तर येथे िावा
िाखल केला आहे.
___________
अिोले (जज.अहमदनगर) तालुक्यातील भूममअमभलेख िायाालयातील ररक्त पदे भरण्याबाबत
(३३)

८९६४५ (१२-०८-२०१७).

श्री.वैभव वपचड (अिोले) :

गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

सन्माननीय महसूल मांत्री पुढील

(१) अकोले (स्ज.अहमिनगर) तालुक्यातील भूममअमभलेख कायाडलयात उपननबींधक, भूमापन
अचधकारी, िप्तरबींि व मशपाई याींची मोठया प्रमाणात ररक्त पिे असल्याने तालुक्यातील
शेतकऱ्याींची भूमापनाची कामे प्रलींबबत असल्याचे ननिशडनास आले आहे , हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, या प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय,
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(३) असल्यास,

चौकशीच्या

अनष
ु ींगाने

भूममअमभलेख

कायाडलयातील

ररक्त

पिे

तातर्ीने

भरण्याबाबत शासनाने कोणती कायडवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री.

चांद्रिाांत

पाटील

(१५-११-२०१७)

:(१) उप

अचधक्षक

भूमम

अमभलेख,

अकोले

या

कायाडलयासाठी मींजूर असलेल्या २२ पिाींपैकी १८ पिे भरलेली असून ननमतानिार क्र.१, िरु
ु स्ती
मलवपक, प्रनतमलपी मलवपक व

िफ्तरबींि ही चार पिे ररक्त आहे त.

उप अधीक्षक भमू म अमभलेख, अकोले या कायाडलयातील माहे जुलै २०१७ अखेर प्रलींबबत

असलेल्या ५३ मोजणी प्रकरणाींपक
ै ी

४५ प्रकरणात माहे - ऑगस्् व सप््ें बर २०१७ मध्ये

मोजणी तारखा ननस्श्चत केलेल्या आहे त. मा.न्यायालयाचे स्थचगती आिे श असल्याने ४ मोजणी
प्रकरणे प्रलींबबत आहे त. तसेच इतर ४ प्रकरणे प्रत्यक्ष मोजणी होऊन भक
ू रमापकाींकर्े
कायाडलयीन कामावर प्रलींबबत आहेत.
(२) होय.
(३) दि. ३१.०५.२०१७ रोजीच्या बिली आिे शान्वये
हे पि तसेच

ररक्त असलेले उप अचधक्षक भूमम अमभलेख

ररक्त असलेले मशपाई सींवगाडतील एक पि भरण्यात आले आहे. त्यामशवाय वगड

३ आणण वगड ४ सींवगाडतील ररक्त पिे नजीकच्या काळात होणाऱ्या बिली/पिोन्नतीने भरण्याची
िक्षता घेण्यात येत आहे . तसेच प्रलींबबत मोजणी प्रकरणे ननकाली करण्याबाबत स्जल्हा
अधीक्षक भूमम अमभलेख, अहमिनगर याींच्या स्तरावरुन ननयोजन करण्याबाबत सूचना िे ण्यात
आलेल्या आहे त.

(४) प्रश्न उद््ावत नाही.
___________
नागपूर जजल्हयातील णिरो माईल पररसरातील ९ हजार ५०० चौ.फुट जागा
मत्स्य व्यवसाय सांघटनेला दे ण्याबाबत

(३४)

८९९०५ (१२-०८-२०१७).

श्री.ववजय रहाांगडाले (नतरोडा) :

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय महसूल मांत्री

(१) नागपरू स्जल्हयातील मत्स्यव्यवसायास प्रोत्साहन िे ण्याकरीता णझरो माईल पररसरातील

१२ हजार, ५०० चौ. फु् जागेपक
ै ी ९ हजार, ५०० चौ. फु् जागा मत्स्य व्यवसाय सींघ्नेला
िे ण्यात आली होती परीं तु

स्जल्हाचधकारी नागपूर याींनी सिर जागा परत घेण्याचे आिे श

दिल्याचे दिनाींक ५ माचड, २०१७ रोजी वा िरम्यान ननिशडनास आले, हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, सिर जागा परत घेण्याची कारणे काय आहे ,

(३) असल्यास, सिर परत घेतलेल्या जागेच्या बिल्यात िस
ु री जागा मत्स्य व्यवसाय
सींघ्नेला उपलब्ध करून िे ण्याबाबत शासनाने कोणती कायडवाही केली वा करण्यात येणार
आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे ?
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श्री. चांद्रिाांत पाटील (०६-११-२०२७) :(१), (२), (३) व (४) मौजा मसताबर्ी येथील खसरा क्र.
२८२ नगर भूमापन क्र. १८५३ व १८५४ येथील आराजी ९५२१ चौ.फू् जागा वविभड ववभागीय
मच्छीमार सहकारी सींघ मयाड., नागपूर याींना कब्जेवहीवा्ीने मींजूर करण्यात आली होती.

परीं तु वविभड ववभागीय मच्छीमार सहकारी सींघ मयाड., नागपरू याींनी उक्त जमीन

मत्यव्यवसाय व तद्सींबींधी प्रयोजनाथड न वापरता अनाचधकृतपणे इतर व्यक्तीींना भाडायाने
वाणणस्ज्यक वापराकररता व मुलाींचे वस्तीगह
ृ इत्यािीींसाठी िे वून अनाचधकृत वापर केल्याचे
आढळून

आले.

सिर

सींस्थेने

केलेल्या

शतडभींगामुळे

स्जल्हाचधकारी,

नागपूर

याींनी

दि. २३.०२.२०१७ च्या आिे शान्वये उक्त जमीन शासन जमा करण्याचे आिे श दिले आहे त व
अप्पर आयुक्त, नागपूर याींनी

दि.१५.०३.२०१७ च्या आिे शान्वये स्जल्हाचधकारी, नागपूर याींचे

दि.२३.०२.२०१७ चे उक्त आिे श कायम केले आहे त. सिर आिे शाववरुद्ध उक्त सींस्थेने

मा.महसल
ू मींत्री याींचेकर्े अपील िाखल केले असून त्याबाबत कायडवाही सुरु आहे . तसेच सिर
सींस्थेने वाणणस्ज्यक वापराकरीता भाडायाने दिलेल्या गाळे धारकाींनी मा. उच्च न्यायालय नागपूर
खींर्पीठ येथे रर् वप्ीशन क्रमाींक १२३५/२०१७ िाखल केली असन
ू सिर प्रकरण न्यायप्रववष्
आहे .

___________
रत्नाधगरी जजल््यातील ६३४ सािवाची ननववदा प्रकक्रया रद्द िाल्याबाबत
(३५)

८९९८६ (१२-०८-२०१७).

श्री.राजन साळवी (राजापरू ) :

सन्माननीय सावाजननि

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

(१) रत्नाचगरी स्जल्हयामध्ये ६३४ साकव नािरु
ु स्त असून सिर साकवासाठी शासनाकर्ून १५
को्ी ननधी मींजूर असूनही ननवविा प्रकक्रया रद्द झाली आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, गींजलेले साकव कोसळण्याच्या घ्ना गेल्या तीन चार वषाडत घर्त असन
ू ही
सावडजननक बाींधकाम ववभागाकर्ून ननवविा प्रकक्रयेमध्ये ताींबत्रक अर्चण असल्याचे साींगण्यात
आले आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास,याबाबत चौकशी केली आहे काय व चौकशीनुसार शासनाने कोणती कायडवाही
केली वा करण्यात येत आहे ,

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. चांद्रिाांत पाटील (२७-१०-२०१७) :(१) व (२) साकव िरु
ु स्तीची ननवविा प्रकक्रया रद्द करण्यात
आलेली नाही. एकुण ४०४ साकव िरु
ु स्तीच्या कामाींपैकी २८ कामे पूणड झाली आहे त.
त्याचप्रमाणे १३७ कामे प्रगती पथावर आहे त. व उवडररत कामे ननवविा प्रककया स्तरावर आहे त.
सिर कामे ननधी उपलब्धतेच्या अधीनतेने पूणड करण्यात येणार आहेत.
(३) व (४) प्रश्न उद््ावत नाही.

___________

वव.स. ३७४ (26)
िुडाशी गावाजवळील घाट सुधारणा िामासाठी व टद् भा पावरपाडा (ता.साक्री, जज.धुळे)
रस्त्यावरील पल
ु ाच्या बाांधिामासाठी ननधी उपलब्ध िरून दे ण्याबाबत

(३६)

९०२४६ (१२-०८-२०१७).

श्री.डी.एस.अहहरे (साक्री), श्रीमती ननमाला गाववत (इगतपूरी),

श्री.ववजय वडेट्टीवार (ब्रम्हपरू ी), श्री.अममन पटे ल (मांब
ु ादे वी), श्री.नसीम खान (चाांहदवली),
श्री.अस्लम शेख (मालाड पजश्चम), डॉ.सांतोष टारफे (िळमनुरी) :

सन्माननीय सावाजननि

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

(१) वपींपळनेर-नवापूर (ता.साक्री, स्ज.धुळे) या रस्त्यावरील कुर्ाशी गावाजवळील घा् सुधारणा

कामाचे व ्ें भा पावरपार्ा रस्त्यावरील मोहखेर् नाल्यावरील लहान पुलाचे भम
ू ीपूजन करण्यात
आले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सिर िोन्ही कामाींसाठी ननधीची तरतूि करण्यात आली आहे काय व

सिर

कामाींना प्रत्यक्षात केव्हापासून सुरुवात होणे अपेक्षक्षत आहे ,
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. चांद्रिाांत पाटील (२४-१०-२०१७) :(१) होय.

(२) कुर्ाशी गावाजवळ घा् सुधारण्याचे काम सुरु करण्यात आले असुन, ते जवळ जवळ पुणड
झाले आहे. त्यासाठी आतापयडत रु.३४.४७ लाख ननधी ववतरीत करण्यात आला आहे . तसेच

्ें भा-पावरपार्ा रस्त्यावरील पूलाचे काम पूणड झाले असन
ु , सिर कामाचे अींनतम िे यक अिा
करण्यात आले आहे .

(३) प्रश्न उद््ावत नाही.
___________
अिोला जजल्हयातील बादलापरू ते माांजरी रस्त्याच्या डाांबरीिरणाचे िाम रखडल्याबाबत
(३७)

९०४७६ (१२-०८-२०१७).

श्री.बळीराम मसरसिार (बाळापरू ) :

सन्माननीय सावाजननि

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

(१) बािलापूर ते माींजरी (स्ज.अकोला) या रस्त्याच्या र्ाींबरीकरणाचे काम गत २० वषाडपासून
रखर्ल्याचे माहे एवप्रल, २०१७ मध्ये वा त्या िरम्यान ननिशडनास आले, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, याबाबत चौकशी करून सिर रस्त्याच्या र्ाींबरीकरणाचे काम त्वरीत पण
ू ड
करण्याबाबत शासनाने कोणती कायडवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. चांद्रिाांत पाटील (०२-११-२०१७) :(१) हे खरे नाही.
(२) प्रश्नाींककत रस्त्याच्या र्ाींबरीकरणाचे काम प्रगतीत असन
ू ते माचड २०१८ अखेर पण
ु ड
करण्याचे ननयोजन आहे .

(३) प्रश्न उद््ावत नाही.
___________

वव.स. ३७४ (27)
नेवाळी (ता.िल्याण, जज.ठाणे) येधथल जममनीबाबत
(३८)

९०५३६ (१९-०८-२०१७).

(चारिोप) :

श्री.गणपत गायिवाड (िल्याण पूव)ा , श्री.योगेश सागर

सन्माननीय महसल
ू मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) नेवाळी (ता.कल्याण, स्ज.ठाणे) येथील व आजब
ू ाजच्
ू या पररसरातील िस
ु ऱ्या

महायध्
ु िावेळी

युध्िकालीन वापरासाठी अचधग्रहीत केलेली १७०० एकर जममन सहा मदहन्याच्या कालावधीत

शेतकऱ्याींना परत करण्यात येणार होती परीं तु सिर जमीन अद्यापयंत शेतकऱ्याींना परत
करण्यात आली नसून जममनी परत ममळण्यासाठी येथील स्थाननक शेतकऱ्याींचा अनेक
वषाडपासून सींघषड सुरु असल्याचे माहे जून, २०१७ मध्ये वा त्या िरम्यान ननिशडनास आले, हे
खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सिर जमीन केंि सरकारच्या सींरक्षण खात्याकर्े आहे व या जागेवर नौिलाचे
प्रमशक्षण केंद्र उभारले जाणार असन
ू यासाठी दिनाींक २२ जून, २०१७ रोजी जममनीच्या सभोवती
सींरक्षक मभींतीचे बाींधकाम सुरु करण्यात आले असून सिर बाींधकामास शेतकऱ्याींनी ववरोध

करून पोमलसाींवर िगर्फेक केली व वाहने जाळली असल्याचे ननिशडनास आले आहे , हे ही खरे
आहे काय,
(३) असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय,
(४) असल्यास, चौकशीनुसार सिर जममनी केंद्र शासनाकर्ुन मळ
ु शेतकऱ्याींना परत ममळवून
िे ण्याबाबत शासनाने कोणती कायडवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. चांद्रिाांत पाटील (०२-११-२०१७) :(१) व (२) हे अींशतः खरे आहे .
सींघषड सममतीचे लोक व स्थाननक शेतक-याींनी

दि.२२.६.२०१७ रोजी रास्ता रोको /

आींिोलन करण्यात आले होते.
सन १९४२ साली स्जल्हाचधकारी ठाणे याींनी कल्याण तसेच अींबरनाथ पररसरातील
नेवाळी आणण इतर १५ गावामधील जममनी

Defence of India Act & rules १९३९ चे

ननयम ७५ (A) (१) अन्वये अचधग्रहीत (Requisition) करण्यात आलेल्या आहे त. अचधग्रहीत
केलेल्या जममनीपैकी सन १९४३ चे सुमारास स्जल्हाचधकारी, ठाणे याींनी Defence of India
Act rules १९३९ चे ननयम ७५ (A) मधील तरति
ु ीनस
ु ार कल्याण आणण

अींबरनाथ

तालुक्यातील १५ गावाींमधील सम
ु ारे १६७३ एकर जमीन सींपािीत (acquisition) करण्यात
आली आहे . तद्नींतर सन १९५४ ते १९५७ चे सम
ु ारास सींपादित जमीनीच्या ७/१२ वर नेवाळी
एरोड्रम, नेवाळी एअरपो्ड इत्यािी प्रकारच्या नोंिी घेण्यात आलेल्या आहे त. सींपादित जागेची

मोजणी सन २०१५ मध्ये पण
ू ड झालेली असन
ू उक्त जममनी सींरक्षक्षत करण्यासाठी नौिलाकर्ून
सींरक्षण मभींतीचे काम दि.२०.०४.२०१६ पासून सुरु करण्यात आलेले आहे . दि.२२.०६.२०१७ रोजी
नेवाळी पररसरामध्ये केलेले आींिोलन दहींसक होऊन पोमलसाींच्या गाडाया जाळणे व इतर दहींसक

घ्ना घर्लेल्या आहे त. त्याबाबत दहललाईन पोमलस स््े शन येथे ३ गुन्हे व मानपार्ा पोलीस
स््े शन, र्ोंबबवली येथे १ गुन्हा असे एकूण ४ गुन्हे िाल ल करण्यात आलेले आहे त.

वव.स. ३७४ (28)
ववषयाींककत जममनीच्या अनुषींगाने सींबींचधत ग्रामस्थाींनी मा.उच्च न्यायालय, मुींबई येथे

रर् याचचका क्र.३४४६/२०१७ ते ३४६२/२०१७ िाखल असून याबाबत उपववभागीय अचधकारी,
कल्याण/उल्हासनगर

याींनी

प्रनतज्ञापत्र

मा.उच्च

न्यायालयात

िाखल

केलेले

आहे.

मा.न्यायालयाने कोणतेही आिे श अद्यापपयंत पाररत केलेले नाहीत. सद्यस्स्थतीत सिर
प्रकरण न्यायप्रववषठ आहे.
(३), (४) व (५) प्रश्न उद््ावत नाही.
___________
राज्यातील भूममहीन शेतिरी, शेतमजूर व िारागीर याांनी शासिीय जममनीवर राहण्यासाठी
िेलेली अनतक्रमणे ननयामानुिुल िरणेबाबत

(३९)

९१३२४ (१९-०८-२०१७).

श्री.सांग्राम थोपटे (भोर) :

श्री.राहूल िुल (दौंड), श्री.शरददादा सोनावणे (जुन्नर),
सन्माननीय महसूल मांत्री पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) राज्यातील भमू महीन शेतकरी, शेतमजरू व कारागीर याींनी शासकीय जममनीवर राहण्यासाठी
अनतक्रमणे केली आहे त, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, ज्या भूममहीन शेतकरी, शेतमजूर व कारागीर याींनी शासकीय जममनीवर

अनतक्रमणे केली आहे त त्याींना वावषडक बाजारमूल्य िराच्या ५० ्क्के रक्कम आकारून सिर
अनतक्रमणे

ननयममत

करण्यात

यावीत

अशी

मागणी

लोकप्रतीननचधनी

मा.मुख्यमींत्री

व

मा.महसल
ू मींत्री याींचेकर्े दिनाींक १ एवप्रल, २०१७ रोजी व त्यासम
ु ारास लेखी ननवेिनाद्वारे केली
आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, सिर मागणीच्या अनुषींगाने शेतकरी, शेतमजूर व कारागीर याींनी केलेली

अनतक्रमणे ननयामानुकुल करण्याबाबत शासनाने कोणती कायडवाही केली वा करण्यात येत
आहे ,

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. चांद्रिाांत पाटील (१५-११-२०१७) :(१) होय.
(२) होय.

(३) शासकीय जममनीवर झालेली झोपर्पट्टीची व अन्य

अनतक्रमणे ननयमानक
ु ू ल करणे व ते

करताींना बाजारमुल्य/भुईभार्े व त्यावरील व्याज आकारण्याचा धोरणात्मक ननणडय शासन
ननणडय एलईएन १०/२००१/प्र.क्र.२२५/ज-१, दि. ४ एवप्रल, २००२ अन्वये घेण्यात आला आहे .
(४) प्रश्न उद््ावत नाही.

___________

जजल्हाधधिारी, मुांबई व मुांबई उपनगर याांचेिडे भूसांपादनाचे १६७ प्रस्ताव प्रलांबबत असल्याबाबत
(४०)

९१३५४ (१९-०८-२०१७).

प्रा.वषाा गायिवाड (धारावी), श्री.भाऊसाहे ब िाांबळे (श्रीरामपूर),

श्री.राधािृष्ट्ण ववखे-पाटील (मशडी) :
करतील काय :-

सन्माननीय महसल
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा
ू

वव.स. ३७४ (29)
(१) ववकास ननयोजन खात्याच्या ववववध जनमादहती अचधकाऱ्याींनी माहे मे, २०१७ मध्ये
दिलेल्या मादहतीनुसार स्जल्हाचधकारी, मुींबई व मुींबई उपनगर याींचक
े र्े भूसींपािनाचे १६६ प्रस्ताव
प्रलींबबत असल्याचे ननिशडनास आले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सिर भस
ू ींपािन करण्यासाठी मींब
ु ई महानगरपामलकेने स्जल्हाचधकारी, मींब
ु ई शहर
व मुींबई उपनगर याींना ५४० को्ी रुपयाींचा ननधी दिला आहे, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, सिर भूसींपािनाअभावी आरक्षीत असलेल्या साकीनाका येथील ममठी निी व

ववमानतळाला जोर्णारा लाठीया रबर मागड, कुलाड रे ल्वेस्थानक व बीकेसीला जोर्णारा मलयाकत
अली मागड ववकमसत करणे इत्यािी कामे प्रलींबबत आहे त, हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्यास, या प्रकरणी चौकशी करून सिर भूसींपािनाची कामे तातर्ीने पूणड करण्याबाबत
शासनाने कोणती कायडवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे ?
श्री. चांद्रिाांत पाटील (०२-११-२०१७) :(१) व (२) अींशत: खरे आहे .
स्जल्हाचधकारी, मुींबई उपनगर याींच्या कायाडलयाशी १२३ तर स्जल्हाचधकारी, मुींबई शहर याींच्या
कायाडलयाशी ४४ प्रस्ताव असे एकूण १६७ प्रस्ताव सींबींचधत आहे त.

अ) स्जल्हाचधकारी, मुींबई शहर याींचेकर्ील एकूण ४४ प्रस्तावाींपक
ै ी

१३ प्रस्तावाींवर कायडवाही

सरु
ु आहे .

उवडररत ३१ प्रस्तावाींची ववगतवारी खालीलप्रमाणे :१) बह
ृ न्मुींबई महानगरपामलकेकर्ून अप्राप्त - ९

२) बह
ृ न्मुींबई महानगरपामलकेकर्े परत पाठववण्यात आलेले - १७
३) कायडवाही पूणड तथावप न्यायालयात प्रलींबबत - ३

४) ननवार्ा घोवषत परीं तु बह
ु ई महानगरपामलकेने ताबा न घेतलेले
ृ न्मींब

ब) स्जल्हाचधकारी, मुींबई उपनगर याींचेकर्ील एकूण १२३ प्रस्तावाींपक
ै ी

- २

५३ प्रस्तावाींवर कायडवाही

सुरु आहे .

उवडररत ७० प्रस्तावाींची ववगतवारी खालीलप्रमाणे :१) बह
ु ई महानगरपामलकेकर्े परत पाठववण्यात आलेले प्रस्ताव-५८
ृ न्मींब
२) आरक्षण रद्द परीं तु प्रस्ताव अप्राप्त - १

३) ननवार्ा घोवषत करुन ताबा िे णेसाठी - ५
४) कायाडलयास अप्राप्त - ५

५) कायडवाही पूणड तथावप न्यायालयात प्रलींबबत - १

तसेच बह
ींु ई उपनगर याींचेकर्े सम
ु ई महानगरपामलकेच्या प्रस्तावाींसाठी स्जल्हाचधकारी, मब
ु ारे
ृ न्मींब

रु.२९४.७० को्ी इतका ननधी जमा आहे .(प्रलींबबत प्रकरणाींसाठी सुमारे रु. २४७.४५ को्ी व
महानगरपामलकेकर्े परत केलेल्या प्रकरणाींसाठी सुमारे ४७.२५ को्ी ) आणण स्जल्हाचधकारी,

मुींबई शहर याींचेकर्े सुमारे रु.५७.५३ को्ी इतका ननधी जमा आहे . (प्रलींबबत प्रकरणाींसाठी

सम
ु ारे रु. ४६.५० को्ी व महानगरपामलकेकर्े परत केलेल्या प्रकरणाींसाठी सम
ु ारे ११.०३ को्ी )
अशी एकूण सुमारे

रु.३५२.२३ को्ी ननधी रक्कम जमा आहे.

वव.स. ३७४ (30)
(३) अींधेरी के / पस्श्चम ववभागात एकूण २१ भस
ू ींपािनाचे प्रस्तावाींपैकी ५ प्रकरणाींमध्ये
भूखींर्ाची मालकी म्हार्ाकर्े असल्याने सिर प्रस्ताव मुींबई महानगरपामलकेने परत घेतले आहे त.
उवडररत १६ भूसींपािन प्रस्तावाींची ववगतवारी खालीलप्रमाणे :-

१) भस
ू ींपािन पण
ू ड ; बह
ु ई महानगरपामलकेच्या ताब्यात - १
ृ न्मींब
२) शासनकर्ून स्थचगती

- १

३) मा. न्यायालयाने आरक्षण ववरहीत घोवषत केलेले - १
४) वेगवेगळ्या स्तरावर प्रलींबबत -१३
(४) मींब
ु ईतील महत्वाच्या ववकास कामाींना चालना िे ण्यासाठी रखर्लेली भस
ू ींपािनाची प्रकरणे
तातर्ीने ननकाली काढण्यासाठी शासन स्तरावरुन सींबींचधत स्जल्हाचधकारी याींना शासन पत्र

क्र.ववसताप्र-०७/२०१७/प्र.क्र.१०७/अ-२, दि.०८/०८/२०१७ अन्वये आवश्यक सूचना िे ण्यात आलेल्या
आहे त.

(५) प्रश्न उद््ावत नाही.

___________

िळां बस्ते (ता.धचपळूण, जज.रत्नाधगरी) येथे उडाडाणपूल बाांधण्याबाबत
(४१)

९१७५९ (१२-०८-२०१७).

श्री.सदानांद चव्हाण (धचपळूण) :

सन्माननीय सावाजननि

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

मींब
ु ई-गोवा

महामागाडला

(रा.म.मा.६६)

जोर्ून

असणाऱ्या

चचपळूण-कळीं बस्ते-कार्वली-

धामनींि-चोरवणे (प्र.स्ज.मा.२२) या प्रमुख स्जल्हा मागाडवर कळीं बस्ते (ता.चचपळूण, स्ज.रत्नाचगरी)

येथून कोकण रे ल्वेचा मागड गेलेला असून त्याठीकाणी असलेल्या रे ल्वे फा्काच्या दठकाणी
उडार्ाण पुल उभारण्याची मागणी करण्यात आली आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, या मागाडवर मोठ्या प्रमाणात वाहतूकीची विड ळ असून कळीं बस्ते येथे कोकण
रे ल्वेच्या गाडाया ये-जा करताींना फा्क बींि राहत असल्यामळ
ु े मोठी वाहतक
ू कोंर्ी होते, हे ही
खरे आहे काय,

(३) असल्यास, याबाबत चौकशी करून उक्त दठकाणी उडार्ाण पुल बाींधून होणारी वाहतुकीची
कोंर्ी िरू करण्याबाबत शासनाने कोणती कायडवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे ?

श्री. चांद्रिाांत पाटील (१५-११-२०१७) :(१) होय हे खरे आहे
(२) अींशत: खरे आहे.
(३) कळीं बस्ते रे ल्वे फा्क येथे रे ल्वे ववभाग सावडजननक बाींधकाम ववभाग याींच्याकर्ुन ५०:५०

्क्के खचाडचा भाग उचलन
ू आरओबी बाींधण्याचे काम प्रस्ताववत आहे . त्यासाठी रु.४७.०० को्ी

खचड अपेक्षीत आहे . सद्यस्स्थतीत सावडजननक बाींधकाम ववभाग व रे ल्वे ववभाग याींचेकर्ुन
प्रस्ताववत आरओबी जागेची प्राथममक सींयुस्क्तक पाहणी करण्यात आली असन
ू पल
ु ाचे आखणी
नकाशे तयार करण्याचे काम हाती घेण्यात येत आहे
(४) प्रश्न उद््ावत नाही

___________

वव.स. ३७४ (31)
रामटे ि (जज.नागपूर) तालुक्यात वविास िामासाठी ननधी ममळणेबाबत
(४२)

९१९८९ (१२-०८-२०१७).

श्री.डड मल्लीिाजन
ूा रे डाडी (रामटे ि) : सन्माननीय सावाजननि

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

(१) नागपरू स्जल्हयातील राम्े क मतिार सींघात ववकासात ननमाडण झालेला असमतोल िरू
करुन ग्रामीण व आदिवासी क्षेत्रात तसेच शहरी भागात शासनाच्या ववकासाच्या योजना व

समस्या माींर्ून ववकास कामासाठी ननधी ममळावा यासाठी स्थाननक लोकप्रनतननधी (राम्े क)
याींनी मा.सावडजननक बाींधकाम मींत्री व सींबींचधत ववभागातील अचधकारी याींच्याकर्े माहे मे,
२०१७ मध्ये वा त्यािरम्यान ननवेिन दिले आहे , हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, सिर ननवेिनावर शासनाने कोणती कायडवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. चांद्रिाांत पाटील (०२-११-२०१७) :(१) नागपूर स्जल्हयातील राम्े क ववधानसभा मतिार
सींघातील

रस्ते

व

पल
ु ाींच्या

कामाींकरीता

ननधी

ममळणेसींिभाडत

स्थाननक

लोकप्रनतननधी

याींचेकर्ून मा.मींत्री (सा.बाीं.) याींचक
े र्े ननवेिन प्राप्त झाले आहे .

(२) व (३) प्रस्तूत प्रकरणी रस्ते व पूलाची कामे ननकष, मींजूरी व ननधी उपलब्धततेच्या
अधीन राहून हाती घेण्याचे ननयोजन आहे.
___________

राज्यातील आहदवासी जममनीांच्या ववक्रीबाबत
(४३)

९२०४७ (१९-०८-२०१७).

श्री.सुननल मशांदे (वरळी), अॅड.भीमराव धोंडे (आष्ट्टी) :

सन्माननीय महसूल मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) आदिवासीींच्या जममनीींची ववक्री करताना स्जल्हाचधकाऱ्याींमाफडत सींबचधत जममनीचा मललाव
करून अचधकाचधक फायिा आदिवासीींना करून िे ण्याबाबतचा प्रस्ताव शासनाच्या ववचाराधीन
आहे , हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, सिरहू प्रस्तावाचे थोर्क्यात स्वरुप काय आहे,
(३) असल्यास, सिरहू प्रस्तावाची अींमलबजावणी तातर्ीने होण्याबाबत शासनाकर्ून कोणती
कायडवाही करण्यात आली वा येत आहे ,

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. चांद्रिाांत पाटील (२५-१०-२०१७) :(१) असा प्रस्ताव महसूल ववभागाच्या स्तरावर ववचाराधीन
नाही.

(२), (३) व (४) प्रश्न उद््ावत नाही.
___________

वव.स. ३७४ (32)
यावल (ता.यावल, जज.जळगाव) तहसील िायाालयातील
नायब तहसीलदाराांची ररक्त पदे भरण्याबाबत
(४४)

९२३७१ (१९-०८-२०१७).

श्री.हरीभाऊ जावळे (रावेर) :

पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

सन्माननीय महसल
ू मांत्री

(१) यावल (ता.यावल, स्ज.जळगाव) तहसील कायाडलयात नायब तहसीलिाराींची ३ पिे ररक्त
असल्याचे माहे जून, २०१७ मध्ये वा त्या िरम्यान ननिशडनास आले, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सिरच्या ररक्त पिाींमुळे कायाडलयीन कामकाजात अनेक अर्चणी ननमाडण होत
आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, यावल तहसील कायाडलयातील नायब तहसीलिाराींची ररक्त पिे तातर्ीने
भरण्याबाबत शासनाने कोणती कायडवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. चांद्रिाांत पाटील (१५-११-२०१७) :(१) माहे जन
ू , २०१७ मध्ये ता.यावल, स्ज.जळगाींव तहसील
कायाडलयात नायब तहमसलिाराींची २ पिे बिलीने ररक्त झाली होती.

(२) व (३) सिर ररक्त पिाींचा अनतररक्त कायडभार अन्य कमडचा-याकर्े िे ण्यात आल्याने
कायाडलयीन कामकाजात अर्चणी ननमाडण झाल्या नाहीत.
ववभागीय आयक
ु त, नामशक याींच्या दि.१८.०८.२०१७ च्या आिे शान्व्ये ननवासी नायब

तहमसलिार, तहमसल कायाडलय, यावल हे पि भरण्यात आले आहे .
(४) प्रश्र उद््ावत नाही.
___________

औरां गाबाद येथील क्राांती चौि-मसडिो चौि-धचिलठाणा व औरां गाबाद-पांढरपरू -नगर रस्त्यावर
ओएपाफसी िेबल टािण्यासाठी ररलायन्स इन्रास्रक्चरने सावाजननि बाांधिाम ववभाग,
औरां गाबादिडे रु.५.९० िोटीची रक्िम वगा िेल्याबाबत
(४५)

९३१४९ (१९-०८-२०१७).

श्री.आमसफ शेख (मालेगाांव मध्य), श्री.अस्लम शेख (मालाड

पजश्चम), श्री.अममन पटे ल (मुांबादे वी) :

सन्माननीय सावाजननि बाांधिाम (सावाजननि

उपक्रम वगळून) मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१) औरीं गाबाि स्जल्हयामध्ये
नगररस्ता

या

िोन

क्राींती चौक-मसर्को चौक ते चचकलठाणा व औरीं गाबाि-पींढरपूर-

रस्त्याच्या

बाजूला

ओएपाफसी

केबल

्ाकण्यासाठी

ररलायन्स

इन्रास्रक्चरने सावड.बाींधकाम ववभाग, औरीं गाबाि याींच्याकर्े एचर्ीएफसी व आयसीसीआय
बाँकेच्या खात्यात अींिास्जत रु.५.९० को्ीची रक्कम रस्त्याच्या िरु
ु स्तीसाठी डर्पॉझी् केली
होती, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सिरची ठे व रक्कम या िोन रस्त्यावर खचड न करता पैठण तालुक्यातील
रस्त्यावर कोणतेही कामे न करता व कोणतीही परवानगी न घेता खचड केल्याचे कागिोपत्री
िाखववण्यात आले आहे , हे ही खरे आहे काय,

वव.स. ३७४ (33)
(३) असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी करुन सींबींचधत िोषी अचधकारी याींच्यावर कोणती
कारवाई केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. चांद्रिाांत पाटील (२४-१०-२०१७) :(१) हे खरे आहे .
(२) सिरची ठे व रक्कम पैठण तालुक्यातील ववववध रस्त्याींच्या कामाींवर खचड झालेली आहे .

(३) या प्रकरणी अधीक्षक अमभयींता, िक्षता व गण
ु ननयींत्रण मींर्ळ, कोकण भवन, नवी मींब
ु ई
याींच्यामाफडत चौकशी सुरू आहे .
(४) प्रश्न उद््ावत नाही.

___________

ठाणे व रायगड जजल््यातील वाळू तस्िरीबाबत
(४६)

९३१८१ (१२-०८-२०१७).

श्री.किसन िथोरे (मुरबाड) :

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) ठाणे व रायगर् स्जल्हयातील वाळू तस्करी करणारे

सन्माननीय महसूल मांत्री

३२ रक नवी मुींबई वाहतक
ू पोमलसाींनी

दिनाींक २४ जन
ू , २०१७ रोजी वा त्यासम
ु ारास पकर्ले असन
ू उपववभागीय अचधकारी, कल्याण
याींच्या वाळू वाहतुकीची परवानगीची पावती पुस्तके एका ठे केिाराकर्े सापर्ल्याचे ननिशडनास
आले, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय,
(३) असल्यास, चौकशीची फलननषपत्ती काय व त्यानस
ु ार सिरची पावती पस्
ु तके बाळगणाऱ्या

ठे केिारावर व त्याींना मित करणाऱ्या सींबींचधत अचधकाऱ्याींवर कारवाई करण्याबाबत शासनाने
कोणती कायडवाही केली वा करण्यात येत आहे .

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. चांद्रिाांत पाटील (३१-१०-२०१७) :(१), (२) व (३) रायगर् स्जल्हयातील पनवेल तालक्
ु यातील

मौजे तळोजा येथे दिनाींक १६ जून,२०१७ रोजी पहा्े पाच वाजताच्या सुमारास पोलीस उप
आयुक्त, वाहतूक शाखा, नवी मुींबई व तहमसलिार, पनवेल याींनी वाळूची अवैध वाहतूक

करणाऱ्या ३२ रकवर सींयुक्तपणे कारवाई करुन सम
ु ारे रु.४,०६,०००/- ककीं मतीची ११६ ब्रास वाळू
जप्त केली आहे .

सिर प्रकरणी सींबींचधताींवर खारघर पोलीस ठाण्यामध्ये गन्
ु हे िाखल करण्यात आले

आहे त.

सिर प्रकरणी एका ठे केिाराकर्े उपववभागीय अचधकारी, कल्याण याींनी मींजूर केलेले

वाहतूक पासेस आढळून आले.

तथावप, उपववभागीय अचधकारी, कल्याण याींच्या वाहतक
ू परवाना मींजरू ीच्या आिे शातील

अ्ीींचा भींग झाल्यामुळे त्याींच्या ननिे शानुसार सींबींचधत ठे केिारावर बाजारपेठ पोलीस ठाणे,
कल्याण येथे गुन्हा िाखल करण्यात आला आहे.
(४) प्रश्न उद््ावत नाही.

___________

वव.स. ३७४ (34)
टापरगाव (जज.औरां गाबाद) येथील मशवना नदीवरील पुल वाहतुिीसाठी खल
ु ा िरण्याबाबत.
(४७)

९४०२७ (१२-०८-२०१७).

श्री.अब्दल
सत्तार (मसल्लोड), श्री.अस्लम शेख (मालाड
ु

पजश्चम), श्री.अममन पटे ल (मुांबादे वी), प्रा.वषाा गायिवाड (धारावी), श्रीमती ननमाला गाववत
(इगतपरू ी), अॅड.यशोमती ठािूर (नतवसा) :

सन्माननीय सावाजननि बाांधिाम (सावाजननि

उपक्रम वगळून) मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१)

्ापरगाव

(स्ज.औरीं गाबाि)

येथील

मशवना

निीवरील

पल
ु ाच्या

तपासणीसाठी

िोन

कन्सल््न्सी नेमूनही अद्यापपयंत पूल वाहतुकीसाठी खल
ु ा करण्यात आला नसल्याने प्रवाशाींची
व इतर नागररकाींची मोठया प्रमाणात गैरसोय होत असल्याचे माहे एवप्रल, २०१७ मध्ये वा
त्यािरम्यान ननिशडनास आले, हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, उक्त पूल वाहतुकीसाठी खुला करून प्रवाशाींची होणारी गैरसोय िरू करण्याबाबत
शासनाने कोणती कायडवाही केली वा करण्यात येत आहे,
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. चांद्रिाांत पाटील (१०-११-२०१७) :(१) व (२) केंद्र शासनाच्या औरीं गाबाि-धुळे राषरीय
महामागड क्र.२११ चौपिरीकरणाचा प्रकल्प भारतीय राषरीय राजमागड प्राचधकरण याींच्या माफडत

राबववण्यात येत असून सिर महामागाडवर साखळी क्रमाींक ३५३.०० कक.मी. ्ापरगाव येथे
मशवना निीवर पूल असून

ऑगस्् व सप््ें बर २०१६ मध्ये सिर पूलाची तपासणी करण्यात

आली. त्यामध्ये एका गर्डरला तर्े गेल्याचे ननिड शनास आले त्यामळ
ु े दि. ०४.१२.२०१६ ते

१०.०५.२०१७ च्या कालावधीत सिर पूल सवड प्रकारच्या जर्-अवजर् वाहतक
ू ीसाठी बींि करण्यात

आलेला होता. तद्नींतर पुलाच्या िरु
ु स्तीचे काम पूणड करुन दि.१०.०५.२०१७ पासून सवड
प्रकारच्या वाहतूकीसाठी खल
ु ा करण्यात आल्याचे प्रकल्प सींचालक, भारतीय राषरीय राजमागड
प्राचधकरण, औरीं गाबाि याींनी कळववले आहे .
(३) प्रश्न उद््ावत नाही.

___________

मौजा मानेगाांव (ता.मुक्ताईनगर, जज.जळगाांव) येथील शासिीय जमीन
िृवष ववज्ञान िद्द्र स्थापन िरण्यासाठी दे ण्याबाबत

(४८)

९४११४ (१२-०८-२०१७).

श्री.एिनाथराव खडसे (मक्
ु ताईनगर) :

मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय महसल
ू

(१) मौजा मानेगाींव (ता.मुक्ताईनगर, स्ज.जळगाींव) येथील सुमारे ३१.९२ हे.आर. एवढी
शासकीय जमीन कृवष ववज्ञान केंद्र स्थापन करण्यासाठी ममळणेबाबत महसल
ू व वन ववभागाने

ववभागीय आयक्
े र्े अमभप्राय सािर करण्याबाबत पत्राव्िारे दिनाींक ३ माचड,
ु त, नामशक याींचक
२०१७ रोजी वा त्यासुमारास कळववले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी ववभागीय आयुक्त, नामशक याींचेकर्ून अमभप्राय प्राप्त झाले आहे
काय,

(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे ?

वव.स. ३७४ (35)
श्री. चांद्रिाांत पाटील (१३-१०-२०१७) :(१) व (२) होय. मौजे मानेगाींव ता.मुक्ताईनगर
स्ज.जळगाींव येथील शासकीय जमीन

कृवष ववज्ञान केंद्र स्थापन करण्यासाठी ममळणेबाबतचा

प्रस्ताव शासनास प्राप्त झाला आहे . सिर प्रस्तावातील ववचाराचधन जमीनीच्या गा.न.नीं. ७/१२
उताऱ्यावरील

नोंिीच्या

अनष
ु ींगाने

दिनाींक

३/३/२०१७

च्या

शासन

पत्रान्वये

ववभागीय

आयुक्त,नामशक याींच्याकर्े खुलासा मागववण्यात आलेला होता. ववभागीय आयुक्त,नामशक याींनी
दिनाींक २५/५/२०१७ रोजीच्या पत्रान्वये शासनास अहवाल सािर केलेला आहे.सिर प्रस्तावाच्या

अनुषींगाने सींबींचधत प्रशासकीय ववभागाींचे अमभप्राय घेण्यात येत असून प्रस्ताव तपासण्यात येत
आहे .

(३) प्रश्न उद््ावत नाही.
___________
रत्नाधगरी नागपूर राज्य मागाासाठी जमीन अधधग्रहणाची िायावाही पूणा िरण्याबाबत
(४९)

९४८१० (१५-०९-२०१७).

श्री.ववनायिराव जाधव-पाटील (अहमदपरू ) : सन्माननीय

सावाजननि बाांधिाम (सावाजननि उपक्रम वगळून) मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय:(१) रत्नाचगरी नागपूर राज्य मागड चौपिरीकरणाबाबत दिनाींक ५ जून, २०१६ रोजी राजपत्र
प्रमसद्ध झाले असन
ू या रस्त्यासाठी चाकूर तालुक्यातील १२ गावातील जमीन अचधग्रहणाची
प्रकक्रया सुरु आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, उक्त १२ गावाींपैकी ९ गावातील जममनीचे मोजमाप करण्यात आले परीं तु
सीमाींकन करणाऱ्या अचधकाऱ्याने चुकीचे सीमाींकन केल्यामुळे जमीन मोजणीची प्रकक्रया रखर्ली
असून हा रस्ता चाकूर शहरापासन
ू िरू नेन्याचा प्रयत्न अचधकारी करत आहे , हे ही खरे आहे
काय,

(३) असल्यास, उपरोक्त १२ गावातील

जमीन अचधग्रहणाची कायडवाही पण
ू ड करण्याबाबत तसेच

सिर रस्ता चाकूर शहरापासन
ू िरू न नेण्याबाबत शासनाने कोणती कायडवाही केली वा करण्यात
येत आहे ,

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. चांद्रिाांत पाटील (२४-१०-२०१७) :(१) चाकूर तालक्
ु यातील १२ गावाींमध्ये महामागाडसाठी

राषरीय महामागड अचधननयम १९५६ च्या कलम ३ नुसार भूसींपािनाची कायडवाही प्रगतीत
आहे .

(२) व (३) हे खरे नाही.
चाकुर तालक्
ु यातील १२ गावापैकी ९ गावामधील महामागाडची सींयक्
ु त मोजणी पण
ू ड

करण्यात आली असून त्याबाबत रा.म. अचधननयम १९५६ नुसार कलम ३ (D) अचधसुचना
दि.०४.०७.२०१७ रोजी भारत सरकारच्या राजपत्रात प्रमसध्ि करण्यात आली आहे.

प्रािे मशक अचधकारी, भारतीय राषरीय राजमागड प्राचधकरण, नागपूर याींनी चाकूर

बाहयवळण रस्त्याच्या आखणीमध्ये जनतेकर्ून प्राप्त मागणीनुसार दि.१३.०१.२०१७ च्या
पत्रान्वये सध
ु ारीत आखणीस मान्यता दिली आहे. महामागाडवरील थे् वाहतक
ू चाकूर शहराच्या
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बाहे रुन नेण्यासाठी बाहयवळण रस्ता बाींधण्याचे प्रस्ताववत असून चाकूर शहरामधून जाणा-या
महामागाडचीसुध्िा सुधारणा करण्यात येणार आहे .

मौ.मोहनाळ व लातूर रोर् या गावातुन जाणा-या महामागाडच्या आखणीमध्ये बिल

झाला असल्याने त्यानस
ु ार सध
ु ारीत अचधसच
ु ना ३ (A) क्र.२७६२ दि.०४.०८.२०१७ रोजी भारत
सरकारच्या राजपत्रात प्रमसध्ि झाली असून त्याबाबत राषरीय महामागड अचधननयम १९५६ च्या
कलम ३ नुसार पुढील कायडवाही करण्यात येत आहे , असे प्रकल्प सींचालक, भारतीय राषरीय
राजमागड प्राचधकरण, नाींिेर् याींनी कळववले आहे.
(४) प्रश्न उद््ावत नाही.

___________

मुांबई - गोवा महामागाासाठी सांपाहदत िरण्यात आलेल्या
जममनीांच्या मोबदला वाटपात िालेला गैरव्यवहार

(५०)

९४९८५ (२२-०९-२०१७).

श्री.योगेश सागर (चारिोप) :

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय महसूल मांत्री

(१) मुींबई-गोवा महामागाडच्या चौपिरीकरणासाठी महार् तालुक्यातील १२ आणण पोलािपूर
तालुक्यातील ९ गावामधील जमीनी सींपािन करण्यात आल्या आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, दिनाींक २४ मे, २०१७ पासन
ू या गावातील प्रकल्पग्रस्ताींना मोबिला वा्प

करण्यास सुरुवात झाली असून दिनाींक ३१ जुल,ै २०१७ पयंत १४७ को्ी २२ लाख रुपये
मोबिला वा्प करण्यात आला आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, सिरच्या मोबिला वा्पात गैरव्यवहार सुरु असल्याचे आरोप करण्यात येत
असून महार् प्राींत कायाडलयाकर्े त्याबाबतच्या ६७० हरकती िाखल करण्यात आल्या असल्याचे
ननिशडनास आले आहे , हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्यास, शेतकऱ्याींच्या सींपादित करण्यात आलेल्या जममनीींचा ५० ्क्के मोबिला िे खील
अद्यापपयंत वा्प करण्यात आला नसल्याचे दिनाींक ०९ सप््ें बर, २०१७ रोजी वा त्यासम
ु ारास
ननिशडनास आले आहे , हे ही खरे आहे काय,

(५) असल्यास, याप्रकरणी चौकशी करून मोबिला वा्पात गैरव्यवहार करणाऱ्याींवर कारवाई
करण्याबाबत

तसेच

उवडररत

शेतकऱ्याींना

त्याींच्या

जममनीचा

मोबिला

तातर्ीने

वा्प

करण्याबाबत शासनाने कोणती कायडवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(६) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. चांद्रिाांत पाटील (१५-११-२०१७) :(१) होय, हे खरे आहे .
(२) होय, हे खरे आहे .
(३) होय, हे खरे आहे .
मोबिला वा्पाबाबत ज्या हरकती प्राप्त झालेल्या आहे त, त्यात सींबींचधत खातेिाराींच्या
वारसाींची नावे िाखल नाहीत, खातेिाराींचे दहस्सा वा्प झालेला नाही,सिर ममळकतीबाबत
पुवीचे हक्क व दहतसींबींध आहे व कुळ-मालक वाि, अशा स्वरूपाच्या हरकती प्राप्त आहे त.
(४) हे खरे नाही.
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सप््ें बर, २०१७ अखेरपयंत एकूण रू. २९७,९९,००,०००/- (रू.२९७ को्ी ९९ लाख) एवढी

मोबिल्याची रक्कम वा्प करण्यात आलेली आहे. सिर वा्प करण्यात आलेली रक्कम एकूण
मोबिल्याच्या ५६% इतकी आहे .
(५) अशी बाब नाही.
मोबिला वा्पाची कायडवाही सुरू आहे. मोबिला रक्कम चेकव्िारे सींबींचधत शेतकऱ्याींच्या

बाँक खात्यात जमा केली जाते.

(६) मोबिला वा्पास ववलींबाची

कारणे, सवडसाधारणपणे खालील प्रमाणे आहे त.

१. मयत खातेिाराींच्या वारसाींची नावे ७/१२ वर िाखल झालेली नाहीत.
२. सह खातेिाराींमध्ये पो्दहस्सा मोजणी झालेली नाही.
३. दिवाणी न्यायालयात िावे िाखल झालेले आहे त..
४. कुळ-मालक याींच्या मध्ये वाि आहे त.

___________

ववधान भवन :

डॉ. अनांत िळसे

नागपूर.

प्रधान सधचव,
महाराष्ट्र ववधानसभा.

_________________________
शासकीय मध्यवती मुद्रणालय, नागपूर.

