अताराांकित प्रश्नोत्तराांची ४५९ वी यादी

महाराष्ट्र ववधानसभा
ततसरे अधधवेशन, २०१८
___________

अताराांकित प्रश्नोत्तराांची यादी
प्रश्नाांची एिूण सांख्या - ५०
___________

सत्यशोधि बहुउद्देशीय शशक्षण सांस्था टोगलापूर याांना धममशाळा
सुरु िरण्यास मांजूरी दे ण्याबाबत
(१)

२०४४३

(१७-०८-२०१५).

श्री.ओमप्रिाश

ऊर्म

बच्चू

िडू

(अचलपूर),

श्री.गणपत

गायिवाड (िल्याण पूव)म : सन्माननीय महसूल मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) जिल्हा सामान्य रुग्णालय, जिल्हा स्त्री रुग्णालय, अमरावती तथा उपजिल्हा रुग्णालय,
अचलपूर येथे उपचाराथथ येणाऱ्या रुग्णाींच्या भोिन व ननवास व्यवस्त्थेकरीता मुींबईतील

गाडगेबाबा धमथशाळे च्या धतीवर सत्यशोधक बहुउद्देशीय शशक्षण सींस्त्था ्ोगलापरू , फा्ा मासाद
याींना धमथशाळा सुरु करण्यास मींिूरी दे ण्याबाबत ददनाींक २८ मे, २०१५ रोिी शासनास पर
शलहून ननवेदन ददले आहे , हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, याबाबत शासनाने कोणती कायथवाही केली आहे ,
(३) नसल्यास, त्याची कारणे काय आहे त ?
श्री. चांद्रिाांत पाटील (२८-०६-२०१८) : (१) सदरहू ननवेदन शासनास प्राप्त झाले नाही.
(२) व (३) प्रश्न उद्ावत नाही.
___________
उस्मानाबाद जजल््यातील महसल
ू , आरोग्य ववभाग व जजल्हा पररषदे मधील
ररक्त पदे भरणेबाबत

(२)

३९३५३ (२१-०१-२०१६).

(पराांडा) :

श्री.राणाजगजीतशसांह पाटील (उस्मानाबाद), श्री.राहुल मोटे
सन्माननीय महसूल मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) उस्त्मानाबाद जिल््यात महसल
ू , आरोग्य ववभाग व जिल्हा पररषदे मधील अनेक पदे ररक्त

असल्यामळ
ु े कामाचे योग्य ननयोिन करणे व दषु काळासींबींधधत उपाययोिना राबववणे शक्य
होत नसल्याने सदर ररक्त पदे तात्काळ भरणेबाबत मा.मुख्यमींरी याींना लोकप्रतीननधधनी माहे
नोव्हें बर, २०१५ मध्ये ववनींती केली होती, हे खरे आहे काय,
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(२) असल्यास, जिल््यात शभषण दषु काळी पररजस्त्थती असून दषु काळ ननवारणाच्या कामाला

शासनाकडून ननधी उपलब्ध नसल्याने तसेच अपुऱे कमथचारी व ररक्त पदामुळे अनेक कामे
प्रलींबबत आहे त, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, सदर सवथ ररक्त पदे तातडीने भरणेबाबत शासनस्त्तरावर कोणती कायथवाही केली
वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. चांद्रिाांत पाटील (२९-०८-२०१८) : (१) होय.
(२) सन २०१५-१६ या आधथथक वषाथत उस्त्मानाबाद जिल््यात भीषण दषु काळी पररजस्त्थती

ननमाथण झाल्यामुळे शासनाने ववववध बाबीींसाठी एकूण रु.३६९९७.६२/- लक्ष एवढा ननधी उपलब्ध
करुन ददला होता व त्या त्या प्रयोिनासाठी खचथ करण्यात आला आहे .

उस्त्मानाबाद जिल््यात अपरु े कमथचारी व ररक्त पदाअभावी नैसधगथक आपत्ती व ्ीं चाई

ननवारणाचे कोणतेही काम प्रलींबबत नाही.

(३) उस्त्मानाबाद जिल््यातील ववववध सेवेतील बहुताींश आवश्यक असलेली ररक्त पदे त्या त्या
वेळी भरण्यात आलेली आहे त.
(४) प्रश्न उद्ावत नाही.
___________
गडधचरोली जजल््यातील शेतिऱयाांना भूशमधारी हक्िाने ददलेल्या
शेतजशमनी वगम १ मध्ये रुपाांतरीत िरण्याबाबत

(३)

६२०२९ (१९-०८-२०१६).

डॉ.दे वराव होळी (गडधचरोली) :

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय महसल
ू मांत्री

(१) महाराष् िमीन महसूल अधधननयम १९६६ पूवी मध्यप्रदे श िमीन महसूल सींदहता १९५४
नुसार शेतकऱ्याींना भूशमधारी हक्काने ददलेल्या शेतिशमनी वगथ १ मध्ये रुपाींतरीत करावयाच्या
होत्या, हे ही खरे आहे काय,

(२) असल्यास या कायदयानस
ु ार ववदभाथतील शेतकऱ्याींना काही प्रमाणात याचा लाभ शमळाला
होता, हे ही खरे आहे काय,
(३)

असल्यास,

गडधचरोली

जिल््यातील

भूशमस्त्वामी

शेतकऱ्याींना येथील अधधकाऱ्याींच्या

कामचक
ु ार धोरणामळ
ु े लाभ शमळालेला नाही, हे ही खरे आहे काय,
(४) असल्यास, याप्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय,

(५) असल्यास, चौकशीच्या अनुषग
ीं ाने कामचुकार अधधकारी याींच्यावर कारवाई करुन गडधचरोली

जिल्हयातील शेतकऱ्याींच्या शेतिशमनी वगथ २ मधून वगथ १ मध्ये रुपाींतरीत करण्याबाबत
शासनाने कोणती कायथवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(६) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
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श्री. चांद्रिाांत पाटील (३१-०५-२०१८) : (१), (२), (३), (४), (५) व (६) महाराषर िमीन महसूल
सींदहता

१९६६

च्या

कलम

२९ (२)

(सी)

तसेच

महाराषर िमीन

महसल
ू

(ववववक्षक्षत

भूमीधारकाींना भोगव्दार वगथ-१ मध्ये अींतभाथव करण्यासाठी परवानगी दे ण्याबाबत) ननयम

१९६८ मधील तरतद
ु ीस अनल
ु क्षून ववदभाथतील अननबंधधत भम
ू ीधारी (भोगव्दार वगथ-२)

शेतकऱ्याींना भूमीस्त्वामी (भोगव्दार वगथ-१) मध्ये पररवनतथत करण्याबाबत शासनाने दद. २
िानेवारी, २०१२ रोिीच्या पररपरकान्वये आवश्यक ननदे श ननगथशमत केले आहे त. त्यानस
ु ार
गडधचरोली व ववदभाथतील इतर जिल््यात प्राप्त झालेल्या प्रकरणाींमध्ये प्रकरणपरत्वे क्षेबरय
पातळीवर ननणथय घेण्याची कायथवाही सरु
ु आहे .

___________

जजवती (जज.चांद्रपूर) तालुक्यातील १४ गावाांचा सीमा प्रश्न सोडववण्याबाबत
(४)

६६७३६ (१०-०१-२०१७).

श्री.सुरेश धानोरिर (वरोरा) :

पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

सन्माननीय महसूल मांत्री

(१) जिवती (जि.चींद्रपूर) तालक्
ु यातील १४ गावाींचा सीमा वादाचा प्रश्न सु्त नसल्याने दोन्ही

राज्याची ववकास यींरणा काम करीत असताींनाही आरोग्य सेवा व इतर मल
ू भत
ू सोयीसवु वधा या
गावाींना शमळत नाही, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सदर गावाींचा सीमा प्रश्नाबाबत शासनाने कोणती कायथवाही केली वा करण्यात
येत आहे ,
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. चांद्रिाांत पाटील (०४-०८-२०१८) : (१) जिवती तालुक्यात महाराषर शासनातफे आरोग्य
सेवा, रस्त्ते, ववदयुत पुरवठा व इतर मुलभुत सुववधा पुरववण्यात आलेल्या आहे त, तसेच ववववध

योिना राबववण्यात येत आहे त. या तालुक्याचा मानव ववकास ननदे शाींक कमी असल्याने
ववववध योिनाींचा आराखडा तयार करण्यात येत आहे .

(२) व (३) महाराषर व आींध्रप्रदे श आींतरराज्य सीमेवरील वादग्रस्त्त असलेले चींद्रपूर जिल््यातील

कोरपना तालुक्यातील १) परमडोली २) कोठा बु. ३) लेंडीगुडा ४) मुकदमगुडा ५) महारािगुडा
६) अींतापूर ७) पळसगुडा व ८) मेसापूर याप्रमाणे रािपरामध्ये नमद
ू ्ोले व वाड्या समाववष्
करुन दद. १ डडसेंबर १९९८ पासून सदर गावाींना महसुली दिाथ दे ण्यात आला आहे .
___________

धामणगाव रे ल्वे (जज.अमरावती) येथील उप अधधक्षि, भम
ु ी अशभलेख िायामलयाच्या
बाांधिामािररता तनधी दे ण्याबाबत

(५)

८१७०८ (१२-०४-२०१७).

(बल
ु ढाणा) :

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

सन्माननीय महसल
ू मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-
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(१) धामणगाव रे ल्वे (ता.धामणगाव रे ल्वे, जि.अमरावती)
कायाथलयाची

इमारत

बाींधण्याकररता

तहसील

येथील उप अधधक्षक भुमी अशभलेख

कायाथलयाच्या

दस
ु ऱ्या

माळ्यावरील

िागा

जिल्हाधधकारी, अमरावती याींनी ददनाींक १८ डडसेंबर, २०१४ चे आदे शानुसार मींिुर केली आहे , हे
खरे आहे काय,

(२) असल्यास, उक्त कायाथलयाच्या इमारत बाींधकामाचा प्रस्त्ताव अींदािपरकासह शासनास
सादर करून ननधी मागणी करणेबाबत स्त्थाननक लोकप्रनतनीधी याींनी अधधक्षक भुमी अशभलेख,
अमरावती याींना लेखी कळववले आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, लोकप्रनतननधीच्या मागणीनस
ु ार उक्त प्रस्त्ताव शासनास पाठववण्यात आला आहे
काय,

(४) असल्यास, उक्त कायाथलयाच्या इमारत बाींधणी प्रस्त्तावास मींिुरी दे ऊन ननधी उपलब्ध
करून दे ण्याबाबत शासनाने कोणती कायथवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. चांद्रिाांत पाटील (०१-०६-२०१८) : (१) होय, हे खरे आहे .
(२), (३), (४) व (५) ववभागीय आयुक्त, अमरावती ववभाग, अमरावती दद.०६ एवप्रल, २०१६

रोिीच्या परासमवेत उक्त बाींधकामाबाबतचा रु.६७,०६,४००/- खचाथचा प्रस्त्ताव या ववभागास
प्राप्त झाला असन
ू सदर बाींधकामास महसल
ू व वन ववभाग, शासन ननणथय क्र. बीएलडी-

२०१६/प्र.क्र.२४२/ई-८, दद.२१ नोव्हें बर, २०१७ अन्वये प्रशासकीय मान्यता प्रदान करण्यात
आलेली आहे. सदर बाींधकामास ववधानमींडळाच्या दस
ु -या (पावसाळी) अधधवेशनामध्ये पुरवणी
मागणीदवारे अथथसक
ीं ल्पीय तरतूद उपलब्ध करुन दे ण्याबाबतचा प्रस्त्ताव सादर करण्यात येईल.
___________

मौजे दहवरा बु. (ता.नाांदगाव ख., जज.अमरावती) येथील शासिीय जमीन
स्मशानभम
ु ी िररता शमळणेबाबत

(६)

८१८०८ (१२-०४-२०१७).

(बुलढाणा) :

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

सन्माननीय महसल
ू मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) मौिे दहवरा बु. (ता.नाींदगाव ख., जि.अमरावती) येथील सवे न. ४ मधील क्षेर १.१२ हे.
आर. ही शासकीय िमीन दहींद ु व आदीवासी स्त्मशानभुमीकररता शमळण्याबाबत स्त्थाननक
लोकप्रनतनीधीनी

जिल्हाधधकारी,

अमरावती

याींना

ददनाींक

३१

डडसेंबर,

२०१६

रोिी

वा

त्यासुमारास लेखी ननवेदन ददले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय,
(३) असल्यास, चौकशीच्या अनष
ु ींगाने सदर िमीन दहींद ु व आदीवासी स्त्मशानभुमी कररता
दे ण्याबाबत शासनाने कोणती कायथवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

वव.स. ४५९ (5)
श्री. चांद्रिाांत पाटील (१४-०६-२०१८) : (१), (२), (३) व (४) मौिे दहवरा बु., ता.नाींदगाव
खींडश्े वर येथील सव्हे नीं. ४ मधील क्षेर

१.९२

हे .आर शासकीय िमीन

दहींद ु व आददवासी

स्त्मशानभम
ु ीकरीता शमळण्याबाबत स्त्थाननक लोकप्रनतननधी याींनी ददनाींक ३१/१२/२०१६ रोिी

जिल्हाधधकारी, अमरावती याींना ननवेदन ददले होते. सदर ननवेदनाच्या अनष
ु ींगाने जिल्हाधधकारी,
अमरावती याींनी कायथवाही केली असून सदरहू िशमनीचा आगाऊ ताबा दहींद ु व आदीवासी
स्त्मशानभम
ु ीकरीता प्रदान करण्याबाबत दद.३१/०१/२०१८ रोिी जिल्हाधधका-याींकडून आदे श
करण्यात आला आहे .

___________
उसे ते खेड-शशवापूर (जज.पुणे) या १०० किेलोमीटर मागामला राज्य मागामचा दजाम ददल्याबाबत
(७)

८२३३८ (१२-०४-२०१७).

श्री.सांग्राम थोपटे (भोर) :

सन्माननीय सावमजतनि बाांधिाम

(सावमजतनि उपक्रम) मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) पुणे येथील ररींगरोडला शासनाने ववशेष राज्यमागाथचा दिाथ ददला असुन महाराषर महामागथ
अधधननयमातींगत
थ याच्या पदहल्या ्प्प्यातील उसे-खेड-शशवापूर या १०० ककेलोमी्र मागाथची
अधधसच
ू ना िाहीर करण्यात आल्याचे ददनाींक १७ िानेवारी, २०१७ रोिी वा त्या सम
ु ारास
ननदशथनास आले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, उक्त ररींगरोडच्या कामाला तातडीने सुरुवात करण्याबाबत शासनाने कोणती
कायथवाही केली वा करण्यात आहे ,

(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. एिनाथ शशांदे (२८-०८-२०१८) : (१) होय, हे खरे आहे.

(२) नगर ववकास ववभाग, शासन आदे श, दद.०५.०४.२०१७ अन्वये सधचव सशमतीची स्त्थापना
करण्यात आली आहे . सदर सशमतीच्या शशफारशीप्रमाणे महानगर प्रदे श क्षेर ववकास प्राधधकरण
व महाराषर राज्य रस्त्ते ववकास महामींडळाच्या प्रस्त्ताववत चक्राकार मागाथच्या आखणीसींदभाथत
शशफारशी ववचारात घेऊन सुधारीत आखणीप्रमाणे सव्हे क्षण व प्रकल्प अहवाल तयार करण्याची
कायथवाही सुरु आहे .

सधचव स्त्तरीय सशमतीच्या बैठकीमध्ये ठरल्याप्रमाणे पुणे चक्राकार मागाथच्या पूवथ भागाचा

रस्त्ता हा पुरींदर ववमानतळािवळून िाईल अशी आखणी करावयाची आहे. तथावप, त्यासाठी
फेर सव्हे क्षण करणे गरिेचे आहे. परीं तु सव्हे क्षणाच्या दठकाणी झालेल्या मारहाणीच्या घ्ना
ववचारात घेऊन पोलीस सींरक्षणाअींतगथत नव्याने सव्हे क्षण करण्याची कायथवाही प्रस्त्ताववत आहे .
(३) प्रश्न उद्ावत नाही.

___________

उदगीर व जळिोट (जज.लातरू ) तालक्
ु यात तलाठी सज्जा बाांधण्याबाबत
(८)

८२४३७ (१२-०४-२०१७).

डॉ.सुधािर भालेराव (उदगीर) :

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय महसूल मांत्री

वव.स. ४५९ (6)
(१) शासनाने तालुक्याच्या दठकाणी तलाठी सज्िा बाींधकामास मींिूरी ददली असल्याचे
ननदशथनास आले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, उदगीर व िळको् (जि.लातूर) या तालुक्यातील तलाठी सज्िा
स्त्थाननक लोकप्रनतननधीनी माहे िल
ु ै, २०१६ मध्ये वा त्यादरम्यान

बाींधकामाबाबत

शासनाकडे मागणी केली

आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, उक्त मागणीच्या अनुषींगाने शासनाने उदगीर व िळको् तालुक्यात स्त्वतींर
तलाठी सज्िा बाींधण्याबाबत कोणती कायथवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. चांद्रिाांत पाटील (३१-०५-२०१८) : (१) व (२) उदगीर व िळको् (जि.लातूर) या

तालुक्यातील तलाठी सज्िा बाींधकामाबाबत स्त्थाननक लोकप्रनतननधी याींनी माहे , िुलै २०१६
परान्वये शासनाकडे मागणी केली आहे .

जिल्हाधधकारी याींचेमाफथत सादर करण्यात आलेल्या तलाठी सज्िा बाींधकामाचे प्रस्त्तावाींना
महसूल ववभागाकडून प्रशासकीय मान्यता दे ण्यात येत.े

(३) व (४) उदगीर व तालुक्यातील ४० व िळको् तालुक्यातील ११ तलाठी सज्िा

बाींधकामाकरीता शासकीय िागा उपलब्धतेबाबतची मादहती कायथकारी अशभयींता, सावथिननक
बाींधकाम ववभाग, लातूर-२ याींना जिल्हाधधकारी कायाथलय याींचेकडून दे ण्याची कायथवाही सुरु
आहे .

त्यानींतर

जिल्हाधधकारी

सावथिननक

कायाथलय,

बाींधकाम

लातूर

ववभागाने

याींचेमाफथत

तयार

शासनाकडे

केलेली

प्राप्त

अींदािपरके

झाल्यानींतर

व

नकाशे

ननधीच्या

उपलब्धतेनुसार सदर प्रस्त्तावास प्रशासकीय मान्यता दे ण्याची कायथवाही करण्यात येईल.
___________
मुांबई-पुणे द्रत
ु गतीमागम व मुांबईतील पाच एांरी पॉईंट वरील टोलनाक्याच्या अहवालाबाबत
(९)

८५१४१ (१२-०८-२०१७).

श्री.शरददादा सोनावणे (जुन्नर), श्रीमती सीमाताई दहरे (नाशशि

पजश्चम), श्री.सरदार ताराशसांह (मल
ु ुांड), श्री.जयांत पाटील (इस्लामपरू ), श्रीमती ददवपिा चव्हाण
(बागलाण), श्री.नरहरी झिरवाळ (ददांडोरी), श्री.हनम
ु ांत डोळस (माळशशरस), श्री.ददलीप वळसे-

पाटील (आांबेगाव), श्री.सांदीप नाईि (ऐरोली), श्री.जयदत्त क्षीरसागर (बीड), श्री.जजतेंद्र आव्हाड
(मुांब्रा िळवा), श्री.शशशिाांत शशांदे (िोरे गाव), श्री.िालीदास िोळां बिर (वडाळा), श्री.हसन मश्र
ु ीर्
(िागल), श्री.पाांडुरां ग बरोरा (शहापूर), श्री.वैभव वपचड (अिोले), श्री.राहुल जगताप (श्रीगोंदा),
श्री.राणाजगजीतशसांह पाटील (उस्मानाबाद), श्री.भास्िर जाधव (गुहागर), श्री.शामराव ऊर्म

बाळासाहे ब पाटील (िराड उत्तर), श्री.ददपि चव्हाण (र्लटण), श्री.ववजय िाळे (शशवाजीनगर),
श्री.राजेश टोपे (घनसावांगी), अॅड.गौतम चाबुिस्वार (वपांपरी), श्री.किसन िथोरे (मुरबाड),
अॅड.आशशष शेलार (वाांद्रे पजश्चम), श्री.प्रशाांत ठािूर (पनवेल), श्री.अतुल भातखळिर (िाांददवली

पूव)म , श्री.सांजय िेळिर (ठाणे), अॅड.पराग अळवणी (ववलेपाले), श्री.दत्तात्रय भरणे (इांदापूर),

श्री.अशमत साटम (अांधेरी पजश्चम), श्री.शभमराव तापिीर (खडिवासला), श्री.बाबरु ाव पाचणे
(शशरुर) :

सन्माननीय सावमजतनि बाांधिाम (सावमजतनि उपक्रम) मांत्री पुढील गोष्ीींचा

खुलासा करतील काय :-

वव.स. ४५९ (7)
(१) मुींबई-पुणे द्रत
ु गतीमागथ तसेच मुींबईतील पाच एींरी पॉईं् वरील ्ोलनाक्याींबाबत आनींद

कुलकणी व सुशमत मशलक याींच्या सशमतीने तीन मदहन्याींजविी दहा मदहन्यानींतर सादर
केलेला अहवाल गत १२ ते १५ मदहन्याींपासून शासनाच्या ववचाराधीन असल्याचे ददनाींक २०
एवप्रल, २०१७ रोिी वा त्या सम
ु ारास ननदशथनास आले, हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास,

सशमतीने ददलेल्या अहवालानुसार कींपनीने ्ोल वसुलीचे लक्ष्य माहे, नोव्हें बर,

२०१६ मध्येच पूणथ केले असून एमएसआरडीसीने या प्रकरणी मादहती अधधकारात ददलेल्या
मादहतीनुसार कींपनीने ३५० को्ी रुपयाींची िादा वसल
ु ी केली असल्याचे ननदशथनास आले आहे ,
हे ही खरे आहे काय,
(३) असल्यास,

सदर ्ोलनाके अदयापी बींद न करण्याची कारणे काय आहे ,

(४) असल्यास, सदरचे ्ोलनाके बींद करण्याबाबत शासनाने कोणती कायथवाही केली वा
करण्यात येत आहे ,
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. एिनाथ शशांदे (२८-०८-२०१८) : (१) सदर सशमतीने दद. २७.०४.२०१६ रोिी मुींबई-पुणे
द्रत
ु गतीमागाथवरील ्ोलनाक्याींबाबत अहवाल महाराषर शासनास सादर केला आहे. या बाबतचा
ननणथय शासनाच्या ववचाराधीन आहे , हे खरे आहे.

(२) सशमतीने सादर केलेल्या अहवालाच्या अनष
ु ींगाने, हे खरे नाही.
(३) सशमतीचा अहवाल शासन स्त्तरावर ववचाराधीन आहे .
(४) मुद्दा क्र. ३ प्रमाणे.
(५) मुद्दा क्र. ३ प्रमाणे.

___________

ततवसा (जज.अमरावती) येथील शासिीय मुलीांच्या वसतीगह
ु ांडाचे
ृ ाच्या भख
दस्तऐवज उपलब्ध िरुन दे ण्याबाबत

(१०)

९०५१६ (१२-०८-२०१७).

अॅड.यशोमती ठािूर (ततवसा) :

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय महसूल मांत्री

(१) नतवसा (जि.अमरावती) येथे मींिरू झालेल्या शासकीय मल
ु ीींच्या वसतीगह
ृ ाच्या ननयोिीत
भुखींडाचे दस्त्तजवि उपलब्ध करुन दे ण्याबाबत स्त्थाननक लोकप्रनतननधी याींनी उपववभागीय

अधधकारी नतवसा-भातकुली याींना ददनाींक १२ मे, २०१६ रोिी वा त्यासुमारास ननवेदन ददले
आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, याप्रकरणी अदयापपयंत कोणतीही कायथवाही करण्यात आली नाही आहे , हे ही
खरे आहे काय,
(३) असल्यास, सदर दस्त्तजवि

लोकप्रनतननधीींना उपलब्ध करुन दे ण्याबाबत शासनाने कोणती

कायथवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

वव.स. ४५९ (8)
श्री. चांद्रिाांत पाटील (१४-०६-२०१८) : (१), (२), (३) व (४) स्त्थाननक लोकप्रनतननधी याींनी
जिल्हाधधकारी,

अमरावती

याींच्याकडे

ददनाींक

२५/०४/२०१६

रोिीच्या

परान्वये

नतवसा,

जि.अमरावती येथे मींिूर झालेल्या शासकीय मुलीच्या वसतीगह
ु ींडाचे
ृ ाच्या ननयोिीत भख
दस्त्तजवि उपलब्ध करुन दे ण्याबाबत मागणी केली होती. तथावप तहशसलदार, नतवसा याींनी

गह
ृ पाल, मागासवगीय व आधथथकदृष्या मागासवगीय मुलीींचे शासकीय वसनतगह
ृ , नतवसा, ता.
नतवसा याींना मौिा नतवसा, सुरवाडी ख.ु व सुरवाडी ब.ु या गावाला लागून मागासवगीय मल
ु ीींचे
शासकीय वसनतगह
ृ इमारत बाींधकाम करण्याकरीता ई-वगथ िमीन उपलब्ध नसल्याबाबत दद.
०८/०६/२०१७ च्या परान्वये कळववले आहे .
___________

भातिुली (ता.भातिुली, जज.अमरावती) येथील जागा जजल्हापररषद
अमरावतीिडे हस्ताांतररत िरण्याबाबत

(११)

९४३२२ (१२-०८-२०१७).

अॅड.यशोमती ठािूर (ततवसा) :

पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

सन्माननीय महसूल मांत्री

(१) भातकुली (ता.भातकुली, जि.अमरावती) येथील पींचायत सशमती भातकुलीची इमारत तथा
खुली िागा व तालुका भूमी अशभलेख, अमरावती याींची शस्

नीं. ३१ प्लॉ् नीं.१७ ही िागा

जिल्हा पररषद अमरावती याींचे नावे हस्त्ताींतरीत करण्याबाबत

स्त्थाननक लोकप्रनतननधीनी

जिल्हाधधकारी याींना ददनाींक १६ िल
ु ै, २०१६ रोिी वा त्यासम
ु ारास लेखी ननवेदन ददले आहे ,

हे

खरे आहे काय,
(२) असल्यास,

सदर ननवेदनावर शासनाने कोणती कायथवाही केली

वा करण्यात येत आहे

(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. चांद्रिाांत पाटील (१३-०६-२०१८) : (१), (२) व (३) स्त्थाननक लोकप्रनतननधी याींनी सदरहू
प्रकरणी दद. १६/०७/२०१६ रोिी जिल्हाधधकारी, अमरावती याींना ननवेदन ददले होते. उक्त
ननवेदनाच्या अनुषींगाने जिल्हाधधकारी, अमरावती याींनी सादर केलेला प्रस्त्ताव ववभागीय

आयुक्त, अमरावती ववभाग, अमरावती याींचे कायाथलयामाफथत शासनास दद. २२/०५/२०१८ च्या
परान्वये प्राप्त झाला असन
ू सदर प्रस्त्ताव तपासण्यात येत आहे.
___________

मुांबई-पुणे द्रत
ु गती महामागामवरील वाढत्या अपघाताांबाबत
(१२)

९५६०४ (२१-१२-२०१७).

श्री.हसन मुश्रीर् (िागल), श्री.दत्तात्रय भरणे (इांदापूर),

डॉ.सतीश (अण्णासाहे ब) पाटील (एरां डोल), श्री.ददलीप वळसे-पाटील (आांबेगाव), श्री.अजजत पवार
(बारामती), श्री.जजतेंद्र आव्हाड (मुांब्रा िळवा), श्रीमती ददवपिा चव्हाण (बागलाण), श्री.पाांडुरां ग

बरोरा (शहापूर), श्री.वैभव वपचड (अिोले), श्री.बाळासाहे ब थोरात (सांगमनेर), प्रा.वषाम गायिवाड
(धारावी), श्रीमती तनममला गाववत (इगतपूरी), श्री.अशमन पटे ल (मुांबादे वी), श्री.अस्लम शेख

(मालाड पजश्चम), श्री.नसीम खान (चाांददवली), श्री.डी.पी.सावांत (नाांदेड उत्तर), श्री.हनम
ु ांत

वव.स. ४५९ (9)
डोळस (माळशशरस), श्री.शामराव ऊर्म बाळासाहे ब पाटील (िराड उत्तर), श्री.राहुल जगताप
(श्रीगोंदा) : सन्माननीय सावमजतनि बाांधिाम (सावमजतनि उपक्रम) मांत्री पुढील गोष्ीींचा
खुलासा करतील काय :-

(१) मींब
ु ई-पण
ु े द्रत
ु गती मागाथवर गत काही मदहन्याींच्या कालावधीत अनेक वाहनाींचे भीषण
अपघात होऊन अनेक नागररक मत्ृ युमुखी पडले असल्याचे ननदशथनास आले आहे , हे खरे आहे
काय,

(२) असल्यास, या मागाथवरील आडोशी बोगदा, भातान बोगदा, कामशेत बोगदा व लोणावळा
बोगदयािवळ लागोपाठ झालेल्या अपघातामध्ये अनेक नागररक मत्ृ यम
ु ख
ु ी पडल्याने मागाथवर

वारीं वार होणाऱ्या वाहतुक कोंडीवर तोडगा काढण्यासाठी मा.मुख्यमींरी याींच्या अध्यक्षतेखाली
सशमती नेमण्यात आली आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, सदर अहवालात सशमतीने केलेल्या शशफारशीनुसार शासनाने योग्य तो ननणथय
घेऊन त्याींची अींमलबिावणी केली आहे काय,

(४) असल्यास, उक्त अहवालात सशमतीने केलेल्या प्रमख
शशफारशी कोणत्या व त्याींची
ु
अींमलबिावणी करण्याबाबत शासनाने कोणती कायथवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. एिनाथ शशांदे (२८-०८-२०१८) : (१) हे अींशत: खरे आहे .
(२) व (३) मुींबई-पुणे द्रत
ु गती मागाथवरील अपघात ्ाळण्यासाठी व वाहतक
ू सुरळीत राहण्याच्या
दृष्ीने

इीं्ेशलिन््

हायवे

मॅनेिमें्

शसस्त््म

कायाथन्वीत

करण्यासाठी

उपाध्यक्ष

व

व्यवस्त्थापकीय सींचालक, महाराषर राज्य रस्त्ते ववकास महामींडळ याींच्या अध्यक्षतेखाली सशमती
गठीत करण्यात आली असून सदर सशमतीकडून शशफारशी शासनास प्राप्त झाल्या आहे त. सदर
शशफारशीींवर ननणथय घेण्याची कायथवाही सुरु आहे.

(४) सदर सशमतीने महाराषर शासनास खालीलप्रमाणे शशफारस केली आहे .
i) महाराषर राज्य रस्त्ते ववकास महामींडळ ककीं वा पररवहन आयुक्त याींना प्रकल्प

कायाथन्वयीन यींरणा म्हणून नेमण्यात यावे.
ii) आधथथक तरतद
ू उपलब्ध करावी.

iii) प्रकल्प कायाथजन्वत करण्यासाठी MSRDC, Motor Vehicle Dept. ADGP,
(Traffic) and DIT याींची प्रकल्प मॉनन्रीींगसाठी सशमती स्त्थावपती करावी.
iv) KPMG ही सींस्त्था पररवहन आयुक्त आणण गह
ृ खात्याच्या ई-चलन व शस.शस.द्.व्ही

प्रकल्पासाठी सल्लागार म्हणून काम करत असल्याने या प्रकल्पासाठी सुध्दा KPMG याींची

नेमणक
ू करणे योग्य होईल. या प्रकल्पासाठी पररवहन व गह
ृ ववभागाच्या सल्ल्याने, मादहती
अदानप्रदान करुन, उत्कृष् सहकायाथने काम करणारी स्त्वतींर द्म LPMG यानी नेमावी.

v) प्रकल्प कायाथन्वयनासाठी योग्य तींरज्ञान शमळववण्यासाठी इक्सप्रेशन ऑफ इन््रे स्त््

मागवून त्यानींतर ररक्वेस्त्् फॉर प्रपोिल मागवावे.

यासींदभाथत प्राप्त झालेल्या शशफारशीींवर ननणथय घेण्याची प्रकक्रया सरु
ु आहे .
(५) प्रश्न उद्ावत नाही.

___________

वव.स. ४५९ (10)
नाांदगाव खांडश्े वर (जज.अमरावती) येथील तहसील िायामलयाची नववन इमारत बाांधण्याबाबत
(१३)

९७०७१ (२१-१२-२०१७).

प्रा.ववरें द्र जगताप (धामणगाव रे ल्वे) :

मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय महसूल

(१) नाींदगाव खींडश्े वर (जि.अमरावती) येथे तहसील कायाथलयाची नववन इमारत बाींधकामास
मान्यता दे ऊन ननधीचा पुरवठा करणेबाबत स्त्थाननक लोकप्रनतननधी याींनी मा.महसुल मींरी,

याींच्याकडे लेखी परादवारे मागणी केल्याचे ददनाींक २६ िल
ु ,ै २०१७ रोिी वा त्यासम
ु ारास
ननदशथनास आले, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, उक्त मागणीच्या अनुषींगाने नाींदगाव खींडश्े वर येथे तहसील कायाथलयाची नववन
इमारत बाींधकामाच्या प्रस्त्तावास मान्यता दे णेबाबत शासनाने कोणती कायथवाही केली वा
करण्यात येत आहे ,
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. चांद्रिाांत पाटील (३१-०५-२०१८) : (१) होय.
(२) व (३) नाींदगाींव खींडश्े वर येथे तहशसल कायाथलयाची नवीन इमारत बाींधकामाच्या रु.७७१.५५
लक्ष

ककीं मतीच्या

अींदािपरकास

महसल
ू

व

वन

ववभाग,

शासन

ननणथय

क्र.बीएलडी-

२०१६/प्र.क्र.१९५/ई-८, दद.२२/०२/२०१८ अन्वये प्रशासकीय मान्यता दे ण्यात आली आहे . सन
२०१८-१९ च्या नवीन कामाींच्या यादीत या कामाचा समावेश करण्यात आला असून या
इमारतीसाठी ननधीची तरतूद करण्यात आली आहे .

___________
तनघोज (ता.नेवासा, जज.अहमदनगर) येथील तहशसल िायामलयासमोर
नागररिाांनी िेलेले उपोषण
(१४)

९७२७३ (२२-१२-२०१७).

श्री.बाळासाहे ब मुरिुटे (नेवासा) :

पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

सन्माननीय महसूल मांत्री

(१) ननघोि (ता.नेवासा, जि.अहमदनगर) येथील घरे पाडल्याच्या ननषेधाथथ नागररकाींनी ददनाींक
१४ सप््ें बर, २०१७ रोिी वा त्यासम
ु ारास नेवासा तहशसल कायाथलयासमोर उपोषण केले
असल्याचे ननदशथनास आले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, प्रधानमींरी आवास योिनेची प्रभावी अींमलबिावणी व्हावी व शासकीय िागेवर
राहत असलेल्या कु्ुींबाना मालकी हक्काचे उतारे त्वररत शमळावेत असे मा.उच्च न्यायालयाने
आदे श ददले आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय,
(४) असल्यास, चौकशीनुसार या उपोषणकत्यांच्या मागण्याबाबत शासनाने कोणता ननणथय
घेतला वा घेण्यात येत आहे ,

(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

वव.स. ४५९ (11)
श्री. चांद्रिाांत पाटील (०८-०६-२०१८) : (१) होय. मा.उच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या िनदहत
याधचका क्र.६६/२०१४ मधील आदे श ददनाींक २९/७/२०१५ नुसार मौिे ननघोि ता.पारनेर येथील

शासकीय गायरान िशमनीवर झालेली रदहवास प्रयोिनाची अपार अनतक्रमणे तहशसलदार,
पारनेर याींनी ननषकाशसत केल्याच्या ननषेधाथथ नेवासा तालक्
ु यातील झोपडप््ी धारक

नागरीक

याींनी १४/९/२०१७ रे ािी नेवासा तहशसल कायाथलयासमोर उपोषण केले आहे .

(२) िनदहत याधचका क्रमाींक ३९/२०१४ मध्ये मा.उच्च्ा न्यायालयाने ददनाींक २३/६/२०१५ रोिी
आदे श पाररत केलेले असुन त्यात प्रधानमींरी आवास योिनेची प्रभावी अींमलबिावणी व्हावी वा

शासकीय िागेवर राहत असलेल्या कु्ूींबाना मालकी हक्काचे उतारे त्वरीत शमळावेत याबाबत
मा.उच्च न्यायालयामाफथत आदे शीत करण्यात आलेले नाही.

(३) व (४) शासकीय िशमनीवरील झोपडप््ीची झालेली अनतक्रमणे ननयमानुकुल करणेबाबत
शासन ननणथय ददनाींक ४/४/२००२ नुसार सींबींधधत तहशसलदार याींचे अध्यक्षतेखाली

सशमती

स्त्थापन करणेबाबत ननदे श दे ण्यात आलेले आहे त. जिल्हाधधकारी, अहमदनगर याींचेकडील पर
ददनाींक १३/८/२०१५ अन्वये अहमदनगर जिल्हयातील सवथ उपववभागीय अधधकारी व तहशसलदार
याींना िनदहत याधचका क्र.३९/२०१४ मध्ये मा.उच्च न्यायालयाने ददलेल्या ददनाींक २३/६/२०१५
रोिीच्या ननदे शानस
ु ार आवश्यक ती कायथवाही करणेबाबत कळववण्यात आलेले आहे .
(५) प्रश्न उद्ावत नाही.

___________

तहसील िायामलय अमरावती व पांचायत सशमती अमरावती (जज.अमरावती) या
िायामलयाांच्या नववन प्रशासिीय इमारतीबाबत
(१५)

९९५१९ (२१-१२-२०१७).

अॅड.यशोमती ठािूर (ततवसा) :

सन्माननीय महसूल मांत्री

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१)

तहसील

कायाथलय,

अमरावती

व

पींचायत

सशमती,

अमरावती

(जि.अमरावती)

या

कायाथलयाींच्या नववन प्रशासकीय इमारतीकरीता िागा व ननधी उपलब्ध करुन दे ण्यासाठी
स्त्थाननक लोकप्रनतननधी याींनी मा.महसल
ू मींरी याींना ददनाींक ५ ऑक््ोबर, २०१७ रोिी ननवेदन
ददले असून त्यापुवी अनेकवेळा मागणी केली आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सदरहू ननवेदनावर शासनाने कोणती कायथवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. चांद्रिाांत पाटील (१४-०६-२०१८) : (१), (२) व (३) स्त्थाननक लोकप्रनतननधी याींनी तहसील
कायाथलय, अमरावती व पींचायत सशमती, अमरावती या कायाथलयाच्या नवीन प्रशासकीय
इमारतीकरीता
दद.०५/१०/२०१७
अमरावती

िागा
रोिी

याींच्या

व

ननधी

ननवेदन

उपलब्ध
ददले

कायाथलयाकडून

होते.

करुन

दे ण्याबाबत

सदर

ननवेदनाच्या

ववषयाींककत

प्रकरणाबाबतचा

मा.मींरी
अनुषींगाने

(महसूल)

याींना

जिल्हाधधकारी,

अहवाल/प्रस्त्ताव

ववभागीय

आयुक्त, अमरावती ववभाग, अमरावती याींच्या कायाथलयामाफथत शासनास सादर करण्याबाबत

दद.९/१०/२०१७ रोिीच्या परान्वये कळववण्यात आले आहे . सदरहू अहवाल/प्रस्त्ताव प्राप्त
झाल्यानींतर ननयमानुसार उधचत कायथवाही करण्याचे सींकजल्पत आहे .
___________

वव.स. ४५९ (12)
त्र्यांबिेश्वर (जज.नाशशि) येथील िोळां बबिा दे वी दे वस्थानाला शासनाने
इनाम ददलेल्या २०० एिर जशमनीबाबत
(१६)

१००३८२ (२२-१२-२०१७).

श्रीमती तप्ृ ती सावांत (वाांद्रे पूव)म :

मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

सन्माननीय महसूल

(१) त्र्यींबकेश्वर (जि.नाशशक) येथील कोळीं बबका दे वी दे वस्त्थानाला शासनाने इनाम ददलेली २००
एकर पेक्षा िास्त्त िमीन बेकायदे शीरपणे कुळाींच्या नावे करण्यात आल्याचे ननदशथनास आले, हे
खरे आहे काय,

(२) असल्यास, शासनाच्या ददनाींक ३० िुल,ै २०१० रोिीच्या पररपरकानुसार दे वस्त्थानाींना इनाम

म्हणन
ू ददलेली िमीन हस्त्ताींतरीत वा कुळाच्या नावे करता येत नसल्याने सदर इनाम िमीन
कुळाच्या नावावर करण्याची कारणे काय आहे त,

(३) असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय,
(४) असल्यास, चौकशीनुसार सदर िमीन कोळीं बबका दे वी दे वस्त्थानाला इनाम म्हणून परत
दे ण्याबाबत शासनाने कोणती कायथवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे ?
श्री. चांद्रिाांत पाटील (०८-०६-२०१८) : (१) व (२) होय. मौिे त्र्यींबकेश्वर येथील ग् नीं.३०१,
३२१, ३२७, ३२२/२, ३२३, ३२५, ३२८, ३२४, ३५८, ३०० व ३२६ या दे वस्त्थान शमळकती
कोळीं बबका दे वी व गींगाव्दार रस्त्् याींच्या नावे होत्या. सदर शमळकती रस्त्् कडुन सौ.सींध्या
दप्तरी व इतर याींनी सन २००७ मध्ये अकृवषक प्रयोिनाथथ शासन व धमाथदाय आयुक्त याींच्या
परवानगीशशवाय नऊ वषाथच्या भाडेप््याने वदहतीस घेतल्या. तदनींतर श्री.सधचन दप्तरी व

इतर याींनी तत्कालीन तहशसलदार तथा शेतिमीन न्यायाधधकरण, त्र्यींबकेश्वर याींचेकडे कुळ
कायदा कलम ३२-ओ प्रमाणे सादर केलेल्या अिाथच्या अनष
ीं ाने तत्कालीन तहशसलदार,
ु ग

रींबकेश्वर याींनी सदर िमीनीची ककीं मत ठरवुन िमीन खरे दी करणेबाबतचे आदे श पाररत करुन

३२ एम प्रमाणपर ननगथशमत केले आहे . सदर आदे शास अनस
ु रुन सदर दे वस्त्थान िमीनीचे
खरे दीचा व्यवहार नोंदणीकृत करण्यात आल्यानस
ु ार सदर िमीनी सौ.सींध्या सधचन दप्तरी व
इतर याींना अदा केलेल्या आहे त.

(३) व (४) तत्काशलन तहशसलदार, त्र्यींबकेश्वर याींनी पाररत केलेल्या कुळ कायदा आदे शाींच्या
अनुषींगाने उप ववभागीय अधधकारी, त्र्यींबकेश्वर याींच्या स्त्तरावर स्त्वाधधकारे चौकशीची कायथवाही

चालु करण्यात आली आहे . तसेच दे वस्त्थानाच्या िमीनी हस्त्ताींतरणास वैधाननक प्रत्यवाय

असताींना शासकीय दस्त्तावेि तयार करुन आणण पदाचा गैरवापर केल्याच्या अनुषींगाने नायब
तहशसलदार (प्रशासन), त्र्यींबकेश्वर याींनी शासनाच्या वतीने तत्काशलन तहशसलदार, मींडळ
अधधकारी,

तलाठी

व

इतर

याींच्याववरुध्द

एफ.आय.आर.क्र.००२०/२०१८ दद. २५/२/२०१८

त्र्यींबकेश्वर

पोलीस

ठाणे

येथे

रोिी नोंदववण्यात आलेला आहे .

तत्काशलन राज्यमींरी (महसल
ु ) याींनी सदर शमळकतीच्या अनुषींगाने ददलेले अधथन्यानयक

आदे श ददनाींक १३/५/२०१४ हे मा.मींरी (महसुल)
रोिीच्या आदे शानस
ु ार

याींनी पुनररक्षणात घेवुन ददनाींक १४/३/२०१८

मळ
ु आदे श रदद केलेले आहे त. मा.मींरी (महसल
ू ) याींचे सदर आदे श
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मा.उच्च न्यायालयात रर् याधचका (स्त््ॅ म्प) क्र.९१३६ /२०१८ अन्वये आव्हाननत करण्यात
आलेले असुन मा.उच्च न्यायालयाचे आदे शानुसार Interim relief असे आदे श दे ण्यात आलेले
आहे त.

(५) प्रश्न उद्ावत नाही.
___________
गुहागर -धचपळूण- ववजापूर या महामागामसाठीच्या भस
ू ांपादनाबाबत
(१७)

१०२०२८

(गह
ु ागर) :

(२१-१२-२०१७).

श्री.सदानांद

चव्हाण

(धचपळूण),

श्री.भास्िर

जाधव

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

(१) गुहागर-धचपळूण-वविापूर या रा.म.मागाथच्या रुीं दीकरण कामासाठीच्या भस
ू ींपादनाबाबत
धचपळूण तालुक्यातील स्त्थाननक िमीनदाराींनी तक्रारी केल्या आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, याबाबत सींबधीत िमीनदार व महामागथ अन्याय ननवारण सशमतीच्या
सदस्त्याींनी उपववभागीय अधधकारी, धचपळूण याींची भे् घेऊन आपल्या मागण्या सादर केल्या
आहे त, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, उक्त मागण्या पण
ू थ करण्याबाबत शासनाने कोणती कायथवाही केली वा करण्यात
येत आहे ,

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. चांद्रिाांत पाटील (०६-०६-२०१८) : (१) होय, हे खरे आहे .
(२) गह
ु ागर-वविापरू महामागथ अन्याय ननवारण सशमती व इतर खातेदाराींनी दद.२३.०८.२०१७
रोिी त्याींच्या ववववध मागण्यासींदभाथत एकरीत ननवेदन ददले आहे.

(३) खातेदाराींनी ननवेदनात नमूद केलेल्या मागण्याींच्या अनुषींगाने महामागाथसाठी थे् खरे दीने
िशमनी सींपादन करणार असल्याबाबतची कायथवाही भूसींपादन सींस्त्थेने प्रस्त्ताववत केली आहे .
(४) प्रश्न उद्ावत नाही.

___________
रत्नाधगरी-वारां गा र्ाटा राष्ट्रीय महामागम क्र.३६१ साठी सांपाददत िेलेल्या
जशमनीचा मोबदला दे ण्याबाबत

(१८)

१०२६९९ (२१-१२-२०१७).

श्री.बसवराज पाटील (औसा) :

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय महसल
ू मांत्री

(१) औसा (जि.लातरू ) तालक्
ु यातन
ू िाणाऱ्या रत्नाधगरी ते नागपरू (राषरीय महामागथ क्र.३६१)
(वारीं गा फा्ा) या महामागाथसाठी सींपाददत करण्यात आलेल्या
दे ण्यासाठी

उपववभागीय

अधधकारी,

कायाथलयाकडून

ववलींब

शेतकऱ्याींच्या िशमनीचा मोबदला
लावला

िात

ऑक््ोबर, २०१७ मध्ये वा त्या दरम्यान ननदशथनास आले, हे खरे आहे काय,

असल्याचे माहे
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(२) असल्यास, उक्त भूसींपादनाच्या मोबदल्याची २०० को्ी रुपयाींची रक्कम रस्त्ते प्राधधकरणाने
उप ववभागीय अधधकारी कायाथलयाला सींबींधधत शेतकऱ्याींना वा्पासाठी ददली होती, हे ही खरे
आहे काय,
(३) असल्यास, जनवेळी राषरीय महामागथ प्रकल्प सींचालकाींनी िमीनी सींपादनावेळी नोंदणी
मुद्राींक शुल्क ववभाग याींचे कोष्क १६(अ) नुसार ठरलेला मावेिाचा दर रद्द करुन दय्ु यम
मुद्राींक शुल्क कोष्क २९ (ब) नस
ु ार मावेिाची रक्कम वा्पासाठी साींधगतले आहे , हे ही खरे
आहे काय,
(४)

असल्यास,

करणाऱ्याींववरुद्ध

याबाबत

चौकशी

कारवाई

करून

करण्याबाबत

मळ
ू

तसेच

मींिरू

मळ
ू

रकमेप्रमाणे

मींिूर

मावेिाचे

रकमेप्रमाणे

वा्प

मावेिाचे

न

वा्प

करण्याबाबत शासनाने कोणती कायथवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. चांद्रिाांत पाटील (०६-०६-२०१८) : (१) हे खरे नाही.
(२) हे खरे आहे .
(३) हे खरे नाही.
मुळ ननवाड्यामध्ये मुद्राींक शुल्क ववभागाचे शशघ्र शसध्दगणक २०१५ मधील कोष्क १६

(अ) प्रमाणे मावेिाची पररगणना करण्यात आली होती. तथापी महाननरीक्षक व मद्र
ु ाींक ननयींरक
महाराषर

राज्य

पुणे

याींचे

पररपरक/३४८,दद.५.०४.२०१६

पर

अन्वये

क्र.

िा.क्र.१५/हायवे

िशमनीचे

मुल्याींकन

सन्मुख

िशमनी/

महाराषरासाठी

लागु

मुल्याींकन/

असलेल्या

मागथदशथक सच
ू ना क्र. २९ (ब) नुसार करण्यात यावे असे पररपरकामध्ये नमूद करण्यात आले
आहे . त्यानस
ु ार हायवे सन्मुख िशमनीसाठी कोष्क २९ (ब) वापरून पररगणना करून सुधारीत
ननवाडा घोवषत करण्यात आलेला आहे .
(४) प्रश्न उद्ावत नाही.
(५) प्रश्न उद्ावत नाही.

___________

मनमाड (ता.नाांदगाांव, जज.नाशशि) शहरासाठी तलाठी व मांडळ अधधिारी िायामलयाची
नववन इमारत बाांधण्याबाबत
(१९)

१०३२९९ (२१-१२-२०१७).

श्री.पांिज भज
ु बळ (नाांदगाव) :

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) मनमाड (ता.नाींदगाींव, जि.नाशशक) शहराची लोकसींख्या

सन्माननीय महसूल मांत्री

एक लाखापेक्षा अधधक असन
ू

येथील तलाठी व मींडळ अधधकारी कायाथलयाची इमारत िुनी झाल्यामुळे मोडकळीस आलेली
असल्याने

आहे काय,

कामकािास अपुरी पडून दै नींददन कामकािात अडचणी ननमाथण होत आहे , हे खरे

(२) असल्यास, याबाबत चौकशी करून

मनमाड येथे तलाठी व मींडळ अधधकारी कायाथलयाची

नववन इमारत बाींधण्याबाबत शासनाने कोणती कायथवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
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श्री. चांद्रिाांत पाटील (०१-०६-२०१८) : (१) सदर इमारत िुनी आहे हे खरे आहे . मार,
मोडकळीस आलेली नाही.

(२) व (३) मनमाड येथे तलाठी व मींडळ अधधकारी याींच्या कायाथलयाच्या नववन इमारतीचा
प्रस्त्ताव तयार करण्याची तिवीि ठे वली आहे .
___________
मौजे खराबवाडी (ता.खेड,जज.पुणे) येथील अवैध उत्खननाबाबत
(२०)

१०३३६९ (२१-१२-२०१७).

श्री.सुरेश गोरे (खेड आळां दी) :

पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

सन्माननीय महसल
ू मांत्री

(१) मौिे खराबवाडी (ता.खेड, जि.पुणे) येथील ग् क्र..३५७/१०१, ३५७/१०३, ३५७/१०४ मधून
माहे फेब्रुवारी, २०१६ मध्ये वा त्यादरम्यान अवैध उत्खनन झाल्याचे ननदशथनास आले आहे , हे
खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सदर अवैध उत्खननाचे पींचनामे करण्यात आले आहे , हे ही खरे आहे काय,
(३) असल्यास, पींचानाम्याच्या अनुषींगाने ्े कडी फोडून अनधधकृतपणे गौण खननि उत्खनन
करणाऱ्याींवर शासनाने कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. चांद्रिाांत पाटील (१३-०६-२०१८) : (१), (२) व (३) मौिे खराबवाडी, ता.खेड, जि.पुणे येथील
िमीन ग् नीं.३५७/१०१, ३५७/१०३ व ३५७/१०४ मधन
ू अनधधकृतपणे गौण खननि उत्खनन
केल्याचे आढळून आल्याने तहसीलदार, खेड याींनी दद.२१/३/२०१६ रोिी सींबींधधताींववरुध्द रुपये

९७,४१,०००/- इतक्या रक्कमेचे दीं डात्मक आदे श पाररत केले आहेत. त्यापैकी रु.४४,००,०००/इतकी दीं डात्मक रक्कम सींबींधधत व्यक्तीने शासनिमा केली आहे . अन्य सींबींधधत व्यक्तीने
रु.५३,४१,०००/-

इतकी

रक्कम

अदयाप

शासनिमा

केली

नसल्याने

त्याचे

मालकीच्या

िशमनीच्या गाव नमन
ु ा नीं.७/१२ वर बोिा चढववण्यात आला असन
ू सदर रक्कम वसल
ू
करणेची कायथवाही सुरु आहे.
(४) प्रश्न उद्ावत नाही.

___________
माांडवेददगर, शभलमळी व मुशाळताांडा (ता.भुसावळ, जज.जळगाव) या गावाांच्या ७/१२ वर
गावातील रदहवाशाांची नावे लावण्याबाबत

(२१)

१०४७५२ (२७-०३-२०१८).

श्री.सांजय साविारे (भस
ु ावळ) :

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय महसूल मांत्री

(१) माींडवेददगर (ता.भस
ु ावळ, जि.िळगाव) ग्रुप ग्रामपींचायत अींतगथत माींडवेददगर, शभलमळी व
मुशाळताींडा या नतनही गावाींच्या ७/१२ वर अन्नपूणाथ सरवनदास व सुशीला लखनदास याींची
नावे आहे त, हे खरे आहे काय,
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(२) असल्यास, येथील ग्रामस्त्थाींनी ७/१२ वरील उक्त दोन्ही नावे रद्द करून
रदहवाशाींची नावे लावण्याबाबत

गावातील

प्राींत अधधकारी याींच्याकडे अपील दाखल केले आहे , हे ही खरे

आहे काय,
(३) असल्यास, या याबाबत चौकशी करण्यात आली आहे काय,
(४) असल्यास, चौकशीच्या अनुषग
ीं ाने सदर अपील िलदगतीने ननकाली काढून

सदर गावाींच्या

७/१२ वर गावातील रदहवाशाींची नावे लावण्याबाबत शासनाने कोणती कायथवाही केली वा
करण्यात येत आहे ,
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. चांद्रिाांत पाटील (०८-०६-२०१८) : (१) होय, हे खरे आहे .
(२)

व (३) माींडवे ददगर ग्रुप ग्रामपींचायत अींतगथत मौिे माींडवेददगर येथील ग् नीं.१ ते १०२

(नोंद क्र.८९२) व मौिे शभलमळी येथील ग् नीं.१ ते ६३ (नोंद नीं.५२३) बाबत अन्नपुणाथ
सनवरदास

व

सश
ु ील

लखनदास

याींची

नावे

रदद

करुन

गावातील

रदहवाशाींची

नावे

लावण्याबाबत उपववभागीय अधधकारी, भुसावळ याींच्याकडे ददनाींक ०१/०३/२०१६ रोिी अपील
केस क्र. ३०/२०१६ दाखल करण्यात आली.
भुसावळ

याींच्यामाफथत

पक्षकाराींना

ददनाींक

सदर अपीलाच्या अनुषग
ीं ाने उपववभागीय अधधकारी
१४/०५/२०१६

रोिी

माींडण्याची परु े परु सींधी दे ण्यात येवन
ु चौकशी करण्यात आलेली आहे .
(४) सदर

सुनावणी

दे वन
ू

म्हणणे

अपीलाच्या वादी व प्रनतवादी याींचेशी उप ववभागीय अधधकारी,भुसावळ याींनी चचाथ

केली असता, मा.उच्च न्यायालयात सदर वाद शमळकती बाबत रर् वप्ीशन क्र. ४६७७/२००३

दाखल असन
ु सदर रर् याधचकेमध्ये शसव्हील अॅप्लीकेशन क्र.७५६०/ २०१७ दाखल असल्याचे

ननदशथनास आले. यास्त्तव उप ववभागीय अधधकारी,भुसावळ याींनी ददनाींक ३१/५/२०१७ रोिीच्या
अधथन्यानयक आदे शानस
ु ार मा.उच्च न्यायालयाकडील ननणथयानींतर महसल
ू दप्तरी योग्य त्या

नोंदी करण्यात येतील,या ननषकषाथसह न्यायालयीन कामकाि सुप्त अवस्त्थेत ठे वून अपील अिथ
ननकाली ठे वला आहे .

(५) प्रश्न उद्ावत नाही.
___________
मौजे िोरे गाव (ता.िोरे गाव, जज.सातारा) येथील मध्यवती प्रशासिीय
इमारतीच्या बाांधिामाबाबत

(२२)

१०७०२२ (२७-०३-२०१८).

श्री.राजेश टोपे (घनसावांगी) :

श्री.शशशिाांत शशांदे (िोरे गाव), श्री.जयांत पाटील (इस्लामपूर),

सन्माननीय सावमजतनि बाांधिाम (सावमजतनि उपक्रम वगळून)

मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) मौिे कोरे गाव (ता.कोरे गाव, जि.सातारा) येथील मध्यवती प्रशासकीय इमारतीचे बाींधकाम
मींदगतीने

चालू

असून

त्यामळ
ु े

बाींधकाम

खचथ

वाढत

असल्याने बाींधकामासाठी ननधी

शमळण्याबाबतची मागणी स्त्थाननक लोकप्रनतननधीनी मा.सावथिननक बाींधकाम मींरी याींच्याकडे
ददनाींक ६ िानेवारी, २०१८ रोिी परादवारे केली आहे , हे खरे आहे काय,
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(२) असल्यास, सदर इमारतीच्या बाींधकामाची सदय:जस्त्थती काय आहे व त्यावर आतापयंत
ककती खचथ करण्यात आला आहे ,
(३) असल्यास,

लोकप्रनतननधीच्या

मागणीनुसार

सदर

इमारतीच्या

बाींधकामासाठी

ननधी

शमळण्याबाबत शासनाने कोणती कायथवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. चांद्रिाांत पाटील (०४-०६-२०१८) : (१) होय.
(२) इमारतीचे बाींधकाम अदयाप सुरु झालेले नाही. अजस्त्तत्वातील तहसील कायाथलयाची इमारत

पाडून त्या दठकाणी नवीन मध्यवती प्रशासकीय इमारत बाींधण्याचे ननयोिीत होते. तथापी

अजस्त्तत्वातील तहसील कायाथलयाची इमारत इनतहासकालीन असल्याने प्रस्त्तुत मध्यवती

प्रशासकीय इमारत अन्य दठकाणी बाींधण्याचे ननयोिन केले असून त्यानुसार कायथवाही प्रगतीत
आहे .

(३) सन २०१८-१९ मध्ये सदर कामासाठी रु.१५० लक्षची तरतूद करण्याींत आली आहे .
(४) प्रश्न उद्ावत नाही.

___________

िरमाळा (जज.सोलापरू ) तालक्
ु यातील प्रमख
ु जजल्हामागम व ग्रामीणमागाांची िालेली दरु वस्था
(२३)

१०७३६४ (२८-०३-२०१८).

श्री.नारायण पाटील (िरमाळा) :

सन्माननीय सावमजतनि

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

(१) करमाळा (जि.सोलापूर) तालक्
जिल्हामागथ व ग्रामीणमागांवर पडलेले खड्डे
ु यातील प्रमख
ु
बुिववण्याचे काम जिल्हा पररषद, सोलापूर याींचक
े डून मागणी करुनही केले िात नाहीत अश्या
तक्रारी लोकप्रनतननधीींनी व ग्रामस्त्थाींनी जिल्हापररषदे च्या बाींधकाम ववभागाकडे केल्या आहे त, हे
खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सदर रस्त्त्याची शासनाने पाहणी केली आहे काय,
(३) असल्यास, त्यानुसार सदर रस्त्त्याची दरु
ु स्त्ती करण्याबाबत शासनाने कोणती कायथवाही केली
वा करण्यात येत आहे ,

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. चांद्रिाांत पाटील (०८-०६-२०१८) : (१) अींशत: खरे आहे .
(२) व (३) करमाळा तालुकयामधील सा.बाीं. ववभागाच्या अखत्याररतील प्रजिमागाथची एकूण
लाींबी ४२७ कक.मी. आहे . रस्त्त्याच्या डाींबरी पषृ ठभागावरील पडलेले खड्डे भरण्यात आले आहे त.
सदयजस्त्थतीत रस्त्त्यावरील वाहतक
ू सरु ळीत सरु
ु आहे .

जिल्हा पररषदे च्या अखत्याररतील येणा-या रस्त्त्याींची लाींबी ९७० कक.मी. असून रस्त्ता

दरु
ु स्त्तीबाबत स्त्थाननक लोकप्रनतननधीींनी केलेल्या मागणीनुसार सवथ रस्त्त्याींची पाहणी करण्यात

आली आहे . रस्त्त्याच्या डाींबरी पषृ ठभागावरील खड्डे ननधीच्या उपलब्धतेनुसार हाती घेण्याचे
ननयोिन आहे .

(४) प्रश्न उद्ावत नाही.

___________

वव.स. ४५९ (18)
अहमदपूर ते पामगाव (ता.रे णापूर, जज.लातूर) या रस्त्याचे िाम पूणम िरण्याबाबत
(२४)

१०७७०० (२७-०३-२०१८).

श्री.अस्लम शेख (मालाड पजश्चम), श्री.राधािृष्ट्ण ववखे-पाटील

(शशडी), श्री.अशमत ववलासराव दे शमुख (लातूर शहर), श्री.ववजय वडेट्टीवार (ब्रम्हपूरी), श्री.सुतनल

िेदार (सावनेर), श्री.अमर िाळे (आवी), डॉ.सांतोष टारर्े (िळमनरु ी), श्री.डी.पी.सावांत (नाांदेड

उत्तर), श्री.बाळासाहे ब थोरात (सांगमनेर), अॅड.यशोमती ठािूर (ततवसा), श्री.िुणाल पाटील
(धुळे ग्रामीण), श्रीमती तनममला गाववत (इगतपूरी), श्री.हषमवधमन सपिाळ (बल
ु ढाणा), श्री.भारत
भालिे

(पांढरपूर),

श्री.अब्दल
ु

सत्तार

(शसल्लोड),

श्री.आशसर्

शेख

(मालेगाांव

मध्य) :

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

(१) अहमदपूर ते पामगाव (ता.रे णापूर, जि.लातूर) या रस्त्त्याचे काम अपूणथ अवस्त्थेत
असल्यामळ
ु े रस्त्त्यावरील वाहतुकीस अडचणी ननमाथण होत असल्याचे ननदशथनास आले आहे , हे
खरे आहे काय,

(२) असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय,
(३) असल्यास, चौकशीनुसार सदर रस्त्त्याचे काम तातडीने पूणथ करून रस्त्ता वाहतक
ू योग्य
करण्याबाबत शासनाने कोणती कायथवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. चांद्रिाांत पाटील (०६-०६-२०१८) : (१) हे खरे नाही.
प्रश्नाधीन रस्त्त्याचे काम पूणथ झाले असून वाहतूक सुरळीत चालू आहे .

(२) प्रश्न उद्ावत नाही.
(३) प्रश्न उद्ावत नाही.
(४) प्रश्न उद्ावत नाही.

___________
अांबरनाथ (जज.ठाणे) येथील दय्ु यम तनबांधि िायामलयात दय्ु यम
तनबांधिाची नेमणि
ू िरण्याबाबत

(२५)

१०९४३१ (२७-०३-२०१८).

डॉ.बालाजी किणीिर (अांबरनाथ) :

मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय महसल
ू

(१) अींबरनाथ (ता.अींबरनाथ, जि.ठाणे) येथील दय्ु यम ननबींधक कायाथलयातील दय्ु यम ननबींधकाचे
पद ररक्त असून उक्त पदावर

तातडीने दय्ु यम ननबींधकाची नेमणूक करण्याबाबत अींबरनाथ

येथील लोकप्रनतननधीींनी मा.महसल
मींरी याींच्याकडे ददनाींक २७ डडसेंबर, २०१७ रोिी वा
ू
त्यासुमारास ननवेदनाव्दारे मागणी केली आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सदर ननवेदनाच्या अनुषींगाने शासनाने कोणती कायथवाही केली वा करण्यात येत
आहे ,
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(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त व ककती कालावधीत उक्त कायाथलयात दय्ु यम
ननबींधकाची ननयुक्ती करण्यात येणार आहे ?

श्री. चांद्रिाांत पाटील (१८-०६-२०१८) : (१) होय, हे खरे आहे .
(२) अींबरनाथ तालुक्यातील सह दय्ु यम ननबींधक वगथ-२, उल्हासनगर क्र.३ या कायाथलयाचे सह
दय्ु यम ननबींधक उल्हासनगर-२ या कायाथलयाचे कायथक्षेराशी सामाईक (Concurrent) कायथक्षेर
घोवषत

करण्यासाठी नोंदणी

महाननरीक्षक

याींच्याकडून

प्रस्त्ताव दद.१८.०१.२०१८ रोिीच्या

परान्वये शासनास प्राप्त झाला आहे . सदर प्रस्त्ताव शासनाच्या ववचाराधीन आहे.
(३) प्रश्न उद्ावत नाही.
___________
न्हावेली-आरोंदा (ता.वेंगुलाम, जज.शसांधुदग
ु )म रस्त्याची िालेली दरु वस्था
(२६)

१०९४४१ (२८-०३-२०१८).

श्री.वैभव नाईि (िुडाळ) :

सन्माननीय सावमजतनि

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

(१) न्हावेली-आरोंदा (ता.वेंगुलाथ, जि.शसींधुदग
ु )थ मागाथवर िागोिागी खड्डे पडून रस्त्ता वाहतक
ू ीस
धोकादायक झाला असल्याने त्याची दरु
ु स्त्ती व डाींबरीकरण करावे अशी मागणी ग्रामस्त्थाींनी व
लोकप्रनतननधीींनी जिल्हापररषदे च्या सावथिननक बाींधकाम ववभागाच्या अधधकाऱ्याींकडे वारीं वार
केली आहे , हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, सदर रस्त्त्याच्या दरु
ु स्त्ती व डाींबरीकरणाच्या कामाबाबत शासनाने कोणती
कायथवाही केली वा करण्यात येत आहे ,

(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. चांद्रिाांत पाटील (२६-०६-२०१८) : (१) होय, हे खरे आहे .
(२) प्रश्नाींककत

न्हावेली–आरोंदा रस्त्ता राज्य मागथ क्र. १६५ चा भाग आहे . सदर रस्त्त्याच्या

०/० ते १५/४०० या खराब लाींबीतील डाींबरीकरणाचे काम प्रगतीपथावर आहे . रस्त्त्यावरील खड्डे
भरण्यात आले आहे त. सदय:जस्त्थतीत रस्त्त्यावरील वाहतूक सुरळीत सुरु आहे .
(३) प्रश्न उद्ावत नाही.

___________

नागणी-तनजामाबाद (जज.नाांदेड) या रस्त्याची दरु
ु स्ती िरण्याबाबत
(२७)

११०१७३

(२७-०३-२०१८).

श्री.प्रतापराव

पाटील

धचखलीिर

(लोहा) : सन्माननीय

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

(१) नाींदेड

जिल््यातील कींु डलवाडी येथून ६ कक.मी अींतरावर असलेला नागणी-ननिामाबाद हा

७ कक.मी चा मागथ नादरु
ु स्त्त झाला असल्याने वाहतूकीस बींद केल्याचे माहे िानेवारी, २०१८
मध्ये वा त्या दरम्यान ननदशथनास आले, हे खरे आहे काय,

वव.स. ४५९ (20)
(२) असल्यास, उपरोक्त रस्त्त्याची शासनाने पाहणी केली आहे काय,
(३) असल्यास, त्यानुसार उक्त रस्त्त्याची तातडीने दरु
ु स्त्ती करण्याबाबत शासनाने कोणती
कायथवाही केली वा करण्यात येत आहे ,

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. चांद्रिाांत पाटील (०२-०६-२०१८) : (१) हे खरे नाही.
(२) प्रश्न उद्ावत नाही.
(३) प्रश्न उद्ावत नाही.
(४) प्रश्न उद्ावत नाही.
___________
अिोला शहरातील शासिीय भूखांडाचा बनावट आदे श तयार िेल्याबाबत
(२८)

११०३०८ (०४-०४-२०१८).

श्री.रणधीर सावरिर (अिोला पव
ू )म :

मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) अकोला शहरातील शासन मालकीच्या

सन्माननीय महसल
ू

५९४९ चौरस फु् क्षेरफळ असलेल्या भख
ू ींडाबाबत

तत्कालीन जिल्हाधधकारी याींच्या स्त्वाक्षरीने बनाव् आदे श तयार करण्यात आल्याचे माहे
िानेवारी, २०१८ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशथनास आले, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, या प्रकरणी अकोला शहर नझल
ु शी् क्र.२७ प्लॉ् क्र.७११९ क्षेर ५९४९ चौ.फु्
िागेचा तत्कालीन जिल्हाधधकारी याींच्या बनाव् आदे शाची १० नोव्हें बर, २०१७ रोिी ननवासी
जिल्हाधधकारी अकोला याींनी पडताळणी केली आहे , हे ही खरे आहे काय,
(३) असल्यास, उक्त पडताळणी अींती सदर प्रकरणाचा आदे श बनाव् असल्याचे ननदशथनास
आल्यामुळे

नायब तहसीलदार अकोला याींनी अज्ञात आरोपी ववरुद्ध शहर कोतवाली अकोला

येथे कफयाथद दाखल केली आहे , हे ही खरे आहे काय,
(४) असल्यास, या प्रकरणातील दोषी अधधकारी व इतर सींबींधधताींवर शासनाने कोणती कारवाई
केली वा करण्यात येत आहे ,
(५) नसल्यास, ववलींबाची करणे काय आहे त ?
श्री. चांद्रिाांत पाटील (१४-०६-२०१८) : (१), (२), (३), (४) व (५) ननवासी जिल्हाधधकारी, अकोला
याींनी दद. १०/११/२०१७ रोिी बनाव् आदे शाची पडताळणी केली असता तत्कालीन नझल
ु
अधधकारी व तत्कालीन जिल्हाधधकारी याींच्या अदयाक्ष-या व स्त्वाक्ष-या बनाव् असल्याचे

आढळून आले. त्यास अनुसरून या प्रकरणी शहर कोतवाली, अकोला येथे अज्ञात व्यक्तीववरुध्द
दद. १२/०१/२०१८ रोिी प्रथम खबरी अहवाल दाखल करण्यात आला असून पोलीस तपास सुरु
आहे .

___________
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सावमजतनि बाांधिाम ववभाग, जव्हार (जज.पालघर) अांतगमत िरण्यात आलेल्या िामाांबाबत
(२९)

११०७०५ (२७-०३-२०१८).

श्री.रुपेश म्हात्रे (शभवांडी पूव)म :

सन्माननीय सावमजतनि

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

(१) सावथिननक बाींधकाम ववभाग, िव्हार (जि.पालघर) अींतगथत आददवासी तालक
ु े व बबगर

आददवासी तालुक्याींसाठी सन २०१५-१६ व २०१६-१७ च्या अथथसक
ीं ल्पात शासनाने को्यवधी
रुपये मींिूर केले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सावथिननक बाींधकाम ववभागाने उक्त तालुक्यात या दोन वषाथत ककती कामाींच्या
ई ननववदा प्रकक्रया पूणथ केल्या तसेच ककती कामाींना सुरुवात केली आहे ,

(३) तसेच अदयापपयंत या तालक्
ु यातील कामाींच्या ई-ननववदा प्रकक्रया झाल्या नसल्यास
ववलींबास िबाबदार असणाऱ्या अधधका-याींवर शासनाने कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत
आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. चांद्रिाांत पाटील (३०-०८-२०१८) : (१) होय, हे खरे आहे .
सन २०१५-१६ या वषाथत रू.५०८७.३७ लक्ष मींिूर केले होते. तसेच सन २०१६-१७ या

वषाथत रु. ४९६८.७७ लक्ष मींिूर केले होते.

(२) सन २०१५-१६ या वषाथत सवथ मींिूर ३९० कामाींच्या व सन २०१६-१७ या वषाथत एकूण मींिूर
३२४ पैकी २८९ अशा एकूण ६७९ कामाींच्या ननववदा प्रकक्रया पण
ू थ केल्या असन
ू सवथ कामाींना
सुरवात केली आहे .

(३) व (४) सन २०१६-१७ च्या उवथररत मींिूर ३५ कामाींपैकी २४ कामे मोठया पूलाींची असून
त्याींचे सवेक्षणाचे काम प्रगतीत आहे . तसेच ११ कामाींची एकच ननववदा काढण्याची कायथवाही
सरु
ु आहे .

___________

पांढरपूर व मांगळवेढा (जज.सोलापूर) या तालुक्यातील रस्त्याांची दरु
ु स्ती िरण्याबाबत
(३०)

११०९५६ (२७-०३-२०१८).

श्री.भारत भालिे (पांढरपूर) :

सन्माननीय सावमजतनि

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

(१) पींढरपूर व मींगळवेढा (जि.सोलापूर) या तालुक्यातील नादरु
ु स्त्त रस्त्त्याींच्या दरु
ु स्त्तीसाठी

शासनाने रू.७.६० को्ीचा ननधी माहे डडसेंबर, २०१७ च्या पुरवणी अथथसींकल्पामध्ये मींिूर केला

असून रस्त्त्याींच्या कामाींना प्रशासकीय मान्यताही शमळाल्याचे ददनाींक १० िानेवारी, २०१८ रोिी
वा त्यासुमारास ननदशथनास आले, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, प्रशासकीय मान्यता शमळून व ननधी प्राप्त होऊन सद्ध
ु ा उपरोक्त दोन्ही
तालुक्यातील रस्त्त्याींच्या दरू
ु स्त्तीची कामे अदयापी सुरू केली नसल्याचे ननदशथनास आले आहे ,
हे ही खरे आहे ,
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(३) असल्यास, या तालुक्यातील रस्त्ते दरु
ु स्त्तीच्या कामाींना तातडीने सुरुवात करण्याबाबत
शासनाने कोणती कायथवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे कोणती आहे त ?
श्री. चांद्रिाांत पाटील (०८-०६-२०१८) : (१) हे खरे नाही.
(२) व (३) प्रश्नाींककत रस्त्त्याच्या दरु
ु स्त्तीसाठी सन २०१८-१९ च्या अथथसींकल्पात रु.७.६० को्ीची

तरतूद करण्यात आली आहे. या कामाची ननववदा प्रकक्रया प्रगती पथावर असून ननधी
ननकष प्राधान्य

क्रमानस
ु ार

काम

हाती

घेण्याचे

ननयोिन

आहे .

सदयजस्त्थतीत

दोन्ही

तालुक्यातील रस्त्ते सुजस्त्थतीत असन
ू वाहतूक सुरळीत सुरु आहे.
(४) प्रश्न उद्ावत नाही.

___________

रे णापरू (जज.लातरू ) तालक्
ु यातील वनववभागास हस्ताांतर िालेल्या
गायरान जशमनीची मोजणी िरून ताबा दे ण्याबाबत

(३१)

११११९७ (२७-०३-२०१८).

श्री.त्र्यांबिराव शभसे (लातूर ग्रामीण) :

मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) रे णापूर (जि.लातूर) तालुक्यातील

सन्माननीय महसूल

अनेक गावातील गायरान िशमनी जिल्हाधधकारी, लातूर

याींनी वनववभागास हस्त्ताींतररत केल्या असून सदर िशमनीची मोिणी प्रकक्रया व ताबा प्रलींबबत
असल्याचे माहे नोव्हें बर, २०१७ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशथनास आले आहे , हे खरे आहे
काय,
(२) असल्यास, उक्त तालुक्यातील

वनववभागास हस्त्ताींतररत केलेल्या ककती गावातील

िशमनीची मोिणी व ताबा दे ण्याची कायथवाही प्रलींबबत आहे ,
(३) असल्यास, सदरची कायथवाही प्रलींबबत असण्याची कारणे काय तसेच सदर िशमनीवर
वनीकरण करण्यासाठी िशमनीींची मोिणी करून वनववभागास ताबा दे ण्याबाबत शासनाने
कोणती कायथवाही केली वा करण्यात येत आहे ,

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. चांद्रिाांत पाटील (३०-०५-२०१८) : (१)

व (२) होय, रे णापूर तालुक्यातील हस्त्ताींतररत

केलेल्या ७ गावातील िशमनीचा ताबा वनववभागास दे ण्यात आलेला आहे , तथावप, सदर
गावातील िशमनीची मोिणी प्रलींबबत आहे .
(३) नोव्हें बर २०१७, नींतर जिल्हाधधकारी, लातूर याींच्या कायाथलयाकडून उपअधीक्षक, भूशम
अशभलेख,

रे णापूर

याींच्या

कायाथलयाकडे

७

गावाींतील

गायरान

िमीन

मोिणी

प्रस्त्ताव

पाठववण्यात आले. उपरोक्त्ा प्रस्त्तावानुषींगाने सदर कायाथलयाकडून तहशसल कायाथलयाकडील
काही कागदपराींची पत
थ ा करुन घेण्यात आली असन
ू त
ू
ननयोिन करण्यात आलेले आहे .
(४) प्रश्न उद्ावत नाही.

___________

मे, २०१८ मध्ये मोिणी करण्याचे
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िेंद्र शासनाच्या सन २०१३ च्या भूसांपादन िायद्याबाबत
(३२)

१११५७२ (२७-०३-२०१८).

श्री.ववनायिराव जाधव-पाटील (अहमदपूर), अॅड.वारीस पठाण

(भायखळा), श्री.राहूल िुल (दौंड), श्री.सांग्राम थोपटे (भोर), श्री.शरददादा सोनावणे (जन्
ु नर) :
सन्माननीय महसूल मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१)

शासकीय

योिनाींसाठी

भस
ू ींपादन

करताना

बािारभावाच्या

चारप् मोबदला िमीन

मालकाींना दे ण्याचा ननणथय राज्य शासनाने घेतला असन
सदर मोबदला दे ण्यासाठी केंद्र
ू
शासनाच्या सन २०१३ च्या भस
ीं ादन कायदयात बदल करण्याचा ननणथय घेतला आहे , हे ही
ू प
खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सदरच्या ननणथयामुळे प्रकल्प खचाथत वाढ होऊन याचा भार सवथसामान्याींवर
पडणार आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, सदर कायदयात बदल करण्याची कारणे काय आहे त ?
श्री. चांद्रिाांत पाटील (०५-०६-२०१८) : (१) हे अींशत: खरे आहे.
केंद्र शासनाने “The Right to fair compensation and Transparency in land
Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, २०१३” हा नवीन भूसींपादन कायदा
तयार केलेला असन
ू सदर कायदा ददनाींक १.१.२०१४ पासून अींमलात आला आहे.

सदर कायदयातील कलम २६ ते ३० च्या तरतद
ू ीमध्ये िशमनीचा मोबदला ठरववण्याची

कायथपद्धती नमूद करण्यात आली आहे .त्यामधील कलम २६ (२) आणण पदहले पररशशष् मधील

तरतूदीनुसार राज्य शासनाने ननजश्चत केलेल्या गुणाींक (Multiplier Factor) नुसार सींबींधधताींना
सींपादक सींस्त्थेमाफथत मोबदला अदा करण्यात येतो.

सदयजस्त्थतीत, केंद्र शासनाच्या ‘RFCTLARR Act, २०१३’

मधील सींबींधधत कलमाींमध्ये

सुधारणा करण्याच्या अनुषींगाने “RFCTLARR (Maharashtra Amendment) Bill, २०१८
(ववधानसभा

ववधेयक

क्रमाींक

७)

माचथ-२०१८

च्या

अथथसींकल्पीय

अधधवेशनामध्ये

मा.ववधीमींडळाच्या दोन्ही सभागह
ृ ाींकडून मींिूर झालेले आहे . मींिूर केलेल्या ववधेयकास

मा.राषरपती महोदयाींची मान्यता प्राप्त झालेली असून अधधननयम महाराषर शासन रािपरात
दद.२६.०४.२०१८ रोिी प्रशसद्ध करण्यात आलेले आहे .

(२) उक्त दद.२६.०४.२०१८ रोिीच्या सध
ु ारणाींमळ
ु े मूल्याींकनामध्ये बदल नसल्यामळ
ु े आधथथक
भार पडण्याचा प्रश्न उद्ावत नाही.

(३) उक्त दद.२६.०४.२०१८ रोिीच्या सुधारणाींमुळे सावथिननक प्रयोिनासाठी लागणाऱ्या खािगी

िशमनी सींपाददत करण्याच्या कामकािास वेग येऊन सींपादनाची कायथवाही ववदहत वेळेत पण
ू थ
होऊन सींबींधधत प्रकल्प ववदहत वेळेत मागी लावता येईल व भस
ू ींपादनाची कायथवाही िलद
गतीने होऊ शकते.

___________
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महाड (जज.रायगड) तालुक्यातील तलाठयाांची पदे भरून तलाठी
सज्जाांची सांख्या वाढववण्याबाबत

(३३)

११२०१३ (२७-०३-२०१८).

श्री.भरतशेठ गोगावले (महाड) :

पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

सन्माननीय महसूल मांत्री

(१) महाड (जि.रायगड) तालुक्यातील १८४ गावाींसाठी केवळ ३६ तलाठी सज्िा असल्याने
गावाींना योग्यवेळी योग्य सुववधा पुरववता येत नसल्याचे तसेच तलाठ्यावर

सवथ

शासकीय व इतर

कामाींचा ताण पडत असल्याचे माहे िानेवारी, २०१८ मध्ये ननदशथनास आले, हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, सदयजस्त्थतीमध्ये वडवली, महाड, कोंझर, खरवली, माींघरुन, शेल्ोली, वरीं ध,
बबरवाडी या आठ गावाींतील तलाठ्याींची पदे ररक्त आहे त, हे ही खरे आहे काय,
(३) असल्यास, उक्त तालुक्यात तलाठयाींची पदे ररक्त असण्याची

कारणे काय आहे त,

(४) असल्यास, याबाबत चौकशी करून महाड तालुक्यातील तलाठ्याींची पदे भरण्याबाबत व
तलाठी सज्िाींची सींख्या वाढववण्याबाबत शासनाने कोणती कायथवाही केली वा करण्यात येत
आहे ,
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. चांद्रिाांत पाटील (२६-०६-२०१८) : (१), (२), (३), (४) व (५) महाड तालुक्यात एकूण ३७
तलाठी पदे मींिूर आहे त. त्यापैकी २९ भरलेली असून ८ ररक्त आहे त. सदर ररक्त पदाींपक
ै ी ५
पदे पदोन्नती / बदलीने व ३ पदे ननलींबनाने ररक्त झालेली आहे त. महसल
ू व वन ववभाग
शासन ननणथय ददनाींक २५ मे, २०१७ नुसार राज्यातील वाढती लोकसींख्या व वाढते नागरीकरण
याअनुषींगाने क्षेबरय महसल
ू यींरणेच्या कामात झालेली वाढ ववचारात घेता, राज्यात नववन
३१६५ तलाठी साझा व ५२८ नववन मींडळे स्त्थापन करण्यास मान्यता दे ण्यात आली आहे.

त्यानस
ु ार कोकण महसल
ू ववभागात एकूण ७४४ नववन साझाींची व १२४ मींडळाींची स्त्थापना

करण्यास मान्यता दे ण्यात आली आहे . ववत्त ववभाग शासन ननणथय ददनाींक २५.०५.२०१७ नस
ु ार
ववभागाने सध
ु ाररत आकृनतबींध मींिूर केल्या खेररि पद भरतीस बींदी आहे. तथावप, याबाबत
ववत्त ववभागाशी ववचारववननमय करुन पुढील कायथवाही करण्यात येत आहे .
___________

भोिरदन-शसल्लोड रस्त्यावरील दभ
ु ाजिावर रे डडयम र्लि लावण्याबाबत
(३४)

११२२३६ (२७-०३-२०१८).

श्री.सुतनल शशांदे (वरळी) :

श्री.सांतोष दानवे (भोिरदन), अॅड.भीमराव धोंडे (आष्ट्टी),

सन्माननीय सावमजतनि बाांधिाम (सावमजतनि उपक्रम वगळून)

मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) भोकरदन (जि.िालना) – शसल्लोड (जि.औरीं गाबाद) या रस्त्त्यावरील एका हॉ्े लसमोरील
दभ
ु ािकावर कार धडकल्यामुळे पाच िण िखमी झाल्याचे तसेच त्यातील नतघाींची प्रकृती
धचींतािनक असन
ू या दभ
ु ािकावर अदयापपयंत पाच ते सहा वाहने धडकुन अपघात झाल्याची
बाब माहे िानेवारी, २०१८ च्या नतस-या आठवडयात ननदशथनास आली, हे खरे आहे काय,
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(२) असल्यास, या दभ
ु ािकावर रे डडयम फलक लावण्याची मागणी करुन सुध्दा सावथिननक

बाींधकाम ववभागाने दल
थ केल्यामुळे वाहनधारकाींकडून सींताप व्यक्त केला िात आहे , हे ही
ु क्ष
खरे आहे काय,

(३) असल्यास, उक्त मागणीनस
ु ार या मागाथवर रे डडयम फलक लावण्याबाबत तसेच त्याकडे
दल
थ
करणाऱ्या अधधकाऱ्याींवर कारवाई करण्याबाबत शासनाने कोणती कायथवाही केली वा
ु क्ष
करण्यात येत आहे

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. चांद्रिाांत पाटील (०६-०६-२०१८) : (१) हे खरे आहे . दद.२२/०१/२०१८ रोिी प्रश्नाधीन
दभ
ु ािकावर वाहन धडकून अपघात झाल्याची नोंद पोलीस अहवालात आढळून येत.े
(२) हे खरे नाही.

सदर रस्त्ता दभ
ु ािकावर रे डडयम फलक दद.११/०२/२०१८ रोिी उभारण्यात आला आहे.

(३) प्रश्न उद्ावत नाही.
(४) प्रश्न उद्ावत नाही.

___________
गोसेखद
ु म प्रिल्पाच्या (जज.चांद्रपरू ) उजव्या िालव्याअांतगमत येणाऱया असोलामेंढा तलावामळ
ु े आठ
गावाांचे शेतिरी बाधधत होत असल्याबाबत

(३५)

११३०२५ (०१-०४-२०१८).

श्री.सुरेश धानोरिर (वरोरा) :

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय महसूल मांत्री

(१) गोसेखुदथ प्रकल्पाच्या (जि.चींद्रपूर) उिव्या कालव्याअींतगथत येणा-या असोलामेंढा तलावामुळे
आठ गावाींचे शेतकरी बाधधत होत असून त्याींच्या मागण्याींसदभाथत प्रकल्पबाधधत शेतक-याींची
आढावा बैठक माहे िोनवारी, २०१८ मध्ये वा त्यादरम्यान गुींिेवाही येथे घेण्यात आली, हे खरे
आहे काय,

(२) असल्यास, या बैठकीत कोणकोणत्या मागण्या माींडण्यात आल्या आहे त,

(३) असल्यास, या मागण्यासींदभाथत शासनाने कोणती कायथवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. चांद्रिाांत पाटील (२९-०६-२०१८) : (१) होय.
(२) व (३) या बैठकीत सरळ खरे दीने घेण्यात येणाऱ्या िमीनीचे प्रती हे क््री मोबदल्याबाबत
चचाथ करण्यात आली. सरळ खरे दीने घेण्यात येणाऱ्या िमीनीचा मोबदला शासन ननणथय,
ददनाींक १२ मे,२०१५ व दद. ३० सप््ें बर २०१५ तसेच शासन ननणथय ददनाींक २५ िानेवारी, २०१७
अन्वये ननधाथरीत करण्यात येत आहे .
(४) प्रश्न उद्ावत नाही.
___________

वव.स. ४५९ (26)
पाचोरा व भडगाांव (जज.जळगाांव) तालुक्यातील पूलाांच्या बाांधिामासाठी
मांजूरी शमळणेबाबत

(३६)

११३०६६ (२७-०३-२०१८).

श्री.किशोर पाटील (पाचोरा) :

सन्माननीय सावमजतनि

बाांधिाम (सावमजतनि उपक्रम वगळून) मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१) पाचोरा व भडगाींव (जि.िळगाींव) तालुक्यातील पूलाींच्या बाींधकामासाठी ववशेष बाब म्हणून

मींिरू ी व ननधी शमळणेबाबतची मागणी स्त्थाननक लोकप्रनतननधीनी ददनाींक ११ डडसेंबर, २०१७
रोिी वा त्यासुमारास मा. सावथिननक बाींधकाम मींरी तथा पालकमींरी याींच्याकडे ननवेदनादवारे
केली आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय,
(३) असल्यास, चौकशीनुसार व लोकप्रनतननधीच्या मागणीनस
ु ार पाचोरा व भडगाींव तालुक्यातील
पूलाींना ववशेष बाब म्हणून मींिूरी दे ण्याबाबत शासनाने कोणती कायथवाही केली वा करण्यात
येत आहे ,

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. चांद्रिाांत पाटील (०६-०६-२०१८) : (१) होय, हे खरे आहे .
(२) व (३) सावथिननक बाींधकाम ववभागाशी सींबींधधत पुलाींबाबत ननकष, मींिुरी व ननधी
उपलब्धतेच्या अधीन राहून हाती घेण्याचे ननयोिन आहे .
(४) प्रश्न उद्ावत नाही.
___________
तामलवाडी ते येडशी राष्ट्रीय महामागम क्र.५२ च्या भूसांपादनाचा
मोबदला दे ण्यात िालेला भेदभाव

(३७)

११३१६४ (२७-०३-२०१८).

श्री.मधुिरराव चव्हाण (तळ
ु जापूर) :

मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) तामलवाडी ते येडशी राषरीय म.मा.क्र. ५२ या रस्त्त्याचे
चौपदरीकरणाचे

काम

प्रगतीपथावर

असून या

रस्त्त्याच्या

सन्माननीय महसूल

उस्त्मानाबाद जिल््यातील

चौपदरीकरणामध्ये

तामलवाडी

(ता.तळ
ु िापूर,जि उस्त्मानाबाद) येथील नागररकाींना व शेतकऱ्याींना (घरे व शेती) मावेिा दे ताना
भेदभाव करण्यात आला आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, येथील िशमनी एिीं्माफथत सींपाददत

करण्यात आल्या असन
ू केवळ २४

तासाची आगाऊ नो्ीस दे ऊन घरे व िागा ताब्यात घेण्यात आल्या आहे तसेच यासाठी
पोलीस बळाचा वापर करण्यात आला आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, याबाबत चौकशी करून या प्रकरणातील दोषीींवर कारवाई करण्याबाबत शासनाने
कोणती कायथवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

वव.स. ४५९ (27)
श्री. चांद्रिाांत पाटील (०४-०६-२०१८) : (१) हे खरे नाही.
प्रकरणात राषरीय महामागथ अधधननयम, १९५६ चे तरतद
ु ीस अनुसरून ननयमानुसार

मोबदला ननजश्चत करण्यात आला आहे. तसेच, ननयमानुसार कायथवाही अनुसरण्यात आली
असल्यामळ
ु े मावेिा दे ताींना भेदभाव करण्याचा प्रश्न उद्ावत नाही.
(२) हे खरे नाही.

(३) प्रश्न उद्ावत नाही.
(४) प्रश्न उद्ावत नाही.
___________
राज्यातील सह दय्ु यम तनबांधिाच्या िामयालातील डेटा ऑपरे टरची
नेमणूि सेतू सांस्थेमार्मत िरण्याबाबत

(३८)

११३१९६ (२७-०३-२०१८).

श्री.बाबुराव पाचणे (शशरुर) :

पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

सन्माननीय महसल
ू मांत्री

(१) राज्यातील सह दय्ु यम ननबींधक कायाथलयातील डे्ा ऑपरे ्रची नेमणूक सेतू सींस्त्थे माफथत
करावी असे आदे श होऊन २ वषाथचा कालावधी झाला असला तरीही बहूसींख्य सह दय्ु यम
ननबींधक कायाथलयातील सींगणकाचे काम अनधधकृत व्यक्तीच करीत आहे, हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, पुणे शहरातील २८ सह दय्ु यम ननबींधक कायाथलयातील डे्ा एन्रीचे काम तेथील
अधधकाऱ्याींच्या मिीतील व्यक्तीकडून केले िाते, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, याबाबत चौकशी करून सह दय्ु यम ननबींधक कायाथलयातील डे्ा ऑपरे ्र ची
नेमणूक सेतू सींस्त्थेमाफथत करण्याबाबत शासनाने कोणती कायथवाही केली वा करण्यात येत
आहे ,

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. चांद्रिाांत पाटील (०६-०६-२०१८) : (१) व (२) असे ननदशथनास आले नाही.
(३) नोंदणी व मुद्राींक ववभागाचे अधधनस्त्त दय्ु यम ननबींधक कायाथलयाींमध्ये सेतू सींस्त्थेमाफथत

तसेच “दे वमामलेदार स्त्वयींरोिगार सेवा सहकारी सींस्त्था मयाथ. स्ाणा, जि.नाशशक” या तत्सम
सींस्त्थेमाफथत ६६० डे्ा एींरी ऑपरे ्रची नेमणक
ू करण्यास परवानगी शमळण्याबाबतचा नोंदणी
महाननरीक्षक कायाथलयाचा प्रस्त्ताव शासनस्त्तरावर तपासण्यात येत आहे .
(४) प्रश्न उद्ावत नाही.

___________

धचपळूण व सांगमेश्वर (जज.रत्नाधगरी) तालक्
ु यातील तलाठयाांची ररक्त पदे भरण्याबाबत
(३९)

११३३७२ (२७-०३-२०१८).

श्री.सदानांद चव्हाण (धचपळूण) :

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय महसूल मांत्री

(१) धचपळूण व सींगमेश्वर (जि.रत्नाधगरी) तालुक्यातील तलाठ्याींची पदे मोठ्या प्रमाणात ररक्त
आहे त, हे खरे आहे काय,

वव.स. ४५९ (28)
(२) असल्यास, सदर ररक्त पदाींमळ
ु े कायथरत असणाऱ्या तलाठ्याींवर अनतररक्त कायथभार पडत

असल्यामळ
ु े अनेक कामे प्रलींबबत झाली असून त्यामळ
ु े नागररकाींची गैरसोय होत आहे, हे ही
खरे आहे काय,

(३) असल्यास, याबाबत चौकशी करून धचपळूण व सींगमेश्वर तालक्
ु यातील तलाठ्याींची ररक्त
पदे भरण्याबाबत शासनाने कोणती कायथवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. चांद्रिाांत पाटील (२६-०६-२०१८) : (१) व (२) धचपळूण तालक्
ु यातील तलाठ्याींची ५४ पदे

मींिूर असून ४८ भरलेली आहे त व ६ ररक्त आहे त. सींगमेश्वर तालुक्यात ६९ पदे मींिूर असून
५२ भरलेली आहे त व १७ पदे ररक्त आहे त. ररक्त पदाींचा अनतररक्त कायथभार कायथरत इतर

तलाठ्याींकडे सोपववण्यात आला आहे . ररक्त पदाींमळ
ु े िनतेच्या कामाचा खोळीं बा होऊ नये याची
दक्षता तहशसल स्त्तरावर सींबींधीत तलाठी याींचेकडून घेण्यात येत आहे .

(३) ववत्त ववभाग शासन ननणथय दद.२५ मे, २०१७ नस
ु ार ववभागाने आकृनतबींध नव्याने मींिरू
करुन घेतल्याखेरीि पदभरतीस बींदी आहे .
आहे .

तथावप, याबाबत ववत्त ववभागाशी ववचारववननमय करुन पढ
ु ील कायथवाही करण्यात येत

(४) प्रश्न उद्ावत नाही.
___________
ववशाळगड (ता.शाहुवाडी, जज.िोल्हापूर) घाटात अपघाताांचे वाढलेले प्रमाण
(४०)

११३५०० (०४-०४-२०१८).
श्री.सत्यजीत पाटील-सरुडिर (शाहूवाडी) :
सन्माननीय
सावमजतनि बाांधिाम (सावमजतनि उपक्रम वगळून) मांत्री पढ
ील
गोष्ीीं
च
ा
ख
ल
ासा
करतील
ु
ु
काय :-

(१) ववशाळगड (ता.शाहुवाडी, जि.कोल्हापूर) येथे लाखो पयथ्क पयथ्कासाठी येत असन
ू सदर
गडावर िाण्यासाठी घा्ातन
ू िावे लागते, घा्ाच्या दत
ु फाथ घनदा् झाडी, अनेक वेडीवाकडे
वळणे आहे त, हे ही खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सदर घा्ात ददवसेंददवस अपघाताींचे प्रमाण वाढत असून अनेकाींना आपला िीव
गमवावा लागला आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय व त्यानस
ु ार ववशाळगडाकडे िाताना
घा्ात होणाऱ्या अपघाताींचे प्रमाण ्ाळण्यासाठी शासनाने कोणती उपाययोिना केली वा
करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. चांद्रिाांत पाटील (०२-०७-२०१८) : (१) होय, हे खरे आहे .
(२) अींशत: खरे आहे.

वव.स. ४५९ (29)
शाहुवाडी पोलीस ठाणे याींच्या दप्तर नोंदीनुसार सन २०१८ मध्ये दोन अपघाताींची नोंद
झाली आहे . तथापी सदर दोन्ही अपघात हे वाहन चालकाींच्या चुकीमुळे झाल्याचे नमूद आहे

(३) प्रश्नाींकीत रस्त्ता हा प्रजिमा ७ असा असून सदर रस्त्त्याची एकुण लाींबी २० कक. मी. इतकी

आहे . यापैकी ५.८ कक.मी. घा् रस्त्ता असन
ू वन ववभागाच्या हद्दीतन
ू िातो. हा घनदा्
िींगलाचा प्रदे श आहे .

सदय:जस्त्थतीत घा् रस्त्त्याच्या दत
ु फाथ वाढलेली झड
ु पे व गवत साफ करण्यात आले

असून वळण रस्त्त्यावर मादहती व सुचना फलक बसवण्यात आले आहे त. तसेच सदर घा्
रस्त्त्याींच्या काही लाींबीत सींरक्षण भीींती बाींधण्याचे तर काही लाींबीत रुीं दीकरणाचे काम पण
ु थ झाले
आहे . सदय:जस्त्थतीत घा् रस्त्ता सजु स्त्थतीत असन
ू रस्त्यावरील वाहतक
ू सुरळीत सुरु आहे.
(४) प्रश्न उद्ावत नाही.

___________

राज्यातील तलाठयाांच्या लेखणी बांद आांदोलनाांबाबत
(४१)

११३७११ (२७-०३-२०१८).

श्री.किशोर पाटील (पाचोरा) :

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) राज्यातील

तलाठयाींनी

सन्माननीय महसल
ू मांत्री

ददनाींक १९ िानेवारी, २०१८ रोिीपासन
ू लेखणी बींद आींदोलन सरु
ु

केले असून िळगाींव जिल्हयातील ४३२ तलाठी, ७३ मींडळ अधधकारी व अव्वल कारकुनाींनी
काळयाकफती लावून आींदोलनात भाग घेतल्याचे ननदशथनास आले आहे , हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, तलाठयाींच्या व सींबींधधत कमथचाऱ्याींच्या मागण्याींचे स्त्वरुप काय आहे ,

(३) असल्यास, उक्त मागण्याींबाबत शासनाने कोणता ननणथय घेतला वा घेण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. चांद्रिाांत पाटील (१५-०६-२०१८) : (१), (२) व (३) अमळनेर तहशसल हद्दीतील अवैध गौण
खननिाींच्या

वाहतूकीला

आळा

घालण्यासाठी

गेलेल्या

वपींपळवाडे

या

साझाच्या

तलाठी

कमथचाऱ्यास सींबींधधत अवैध वाहतूक करणाऱ्याींकडून झालेल्या शशववगाळ व मारहाण प्रकरणी
िळगाींव जिल्हा तलाठी सींघ व महाराषर राज्य तलाठी सींघ याींनी प्रश्नाधधन नमूद आींदोलनात
भाग घेतला असून सवथ आरोपीींना अ्क होईपयंत सदर आींदोलन सुरु ठे वण्याचा ननणथय घेतला
होता.

सदर आींदोलनाच्या पाश्वथभम
ू ीवर पोलीस अधधक्षक याींनी पाच आरोपीींना अ्क केली

असून त्याींचेमाफथत अन्य आरोपीींना अ्क करणेसाठीचे प्रयत्न सुरु आहे त.
(४) प्रश्न उद्ावत नाही.

___________

खरडी (ता.शहापूर, जज.ठाणे) ग्रामपांचायतीच्या हद्दीमधील गह
ृ आझण अन्य वाझणज्य
उपयोजनाच्या प्रिल्पाबाबत

(४२)

११४२५२ (२७-०३-२०१८).

श्री.महे श चौघल
ु े (शभवांडी पजश्चम) :

मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय महसल
ू

वव.स. ४५९ (30)
(१) खरडी (ता.शहापरू , जि.ठाणे) ग्रामपींचायतीच्या हद्दीमध्ये गह
ृ आणण अन्य वाणणज्य
उपयोिनाचा

प्रकल्प सुरु असल्याचे माहे

िानेवारी, २०१८ च्या शेव्च्या आठवडयात

ननदशथनास आले, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, येथे ववकासकाकडून िशमनीचे सपा्ीकरण करण्याचे काम सुरु असून मोठया
प्रमाणात गौण खननिाचे उत्खनन केले िात असल्याचे व त्याकडे सींबींधधत अधधकाऱ्याींचे दल
थ
ु क्ष
झाल्यामुळे पयाथवरणाला धोका ननमाथण झाल्याचे ननदशथनास आले आहे , हे ही खरे आहे काय,
(३) असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय,

(४) असल्यास, चौकशीनस
ु ार िशमनीचे सपा्ीकरण करून गौण खननिाचे अवैध उत्खनन
करणाऱ्या ववकासकावर शासनाने कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे ,
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री.

चांद्रिाांत

पाटील

(१८-०६-२०१८)

:

(१),

(२)

व

(३)

खडी

(ता.शहापूर,

जि.ठाणे)

ग्रामपींचायतीच्या हद्दीतील स.नीं.२२/२ व २२/६ या िमीनीचे सपा्ीकरण करुन गह
ृ ननमाथण आणण
वाणणज्य प्रकल्प सुरु असल्याची बाब माहे नोव्हें बर, २०१७ मध्ये ननदशथनास आली आहे.

(४) सदर िागेवर अनधधकृतपणे गौण खननिाचे उत्खनन करुन सपा्ीकरण केल्याबाबत
सींबींधधत ववकासकास कारणे दाखवा नो्ीस बिावून खुलासा मागववला होता. सदर ववकासकाचा
खुलासा प्राप्त न झाल्याने तहसीलदार, शहापूर याींनी दद.२ िानेवारी, २०१८ रोिी रुपये

१३,२२,८८०/- इतक्या दीं डात्मक रक्कमेचे आदे श पारीत केले असन
ू सक्तीच्या उपायाने सदर
दीं डात्मक रक्कमेची वसल
ू ीची कायथवाही तहसीलदार, शहापरू याींचेमाफथत सरु
ु आहे .
(५) प्रश्न उद्ावत नाही.

___________
िशेळी (ता.शभवांडी,जज.ठाणे) ग्रामपांचायत पररसरात बेिायदा बाांधलेल्या गोदामाबाबत
(४३)
पूव)म :

११४६८३ (२७-०३-२०१८).

श्री.महे श चौघल
ु े (शभवांडी पजश्चम), श्री.रुपेश म्हात्रे (शभवांडी

सन्माननीय महसूल मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) कशेळी (ता.शभवींडी, जि.ठाणे) ग्रामपींचायत पररसरातील खाडी ककना-यािवळील काींदळवन
िशमनीवर रािरोसपणे भराव ्ाकून उभारण्यात आलेली २२ बेकायदा गोदामे महसूल ववभागाने
तोडली असल्याचे ननदशथनास आले आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सदर बेकायदा बाींधकाम करणा-या गोदाम मालकाींवर शासनाने कोणती कारवाई
केली तसेच या गोदाम मालकाींववरुध्द पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे काय,
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री. चांद्रिाांत पाटील (२८-०६-२०१८) : (१) मौिे कशेळी, ता.शभवींडी, जि.ठाणे येथील स.नीं. १९३
या िशमनीवरील १७ बाींधकामे अींशत: व ११ बाींधकामे पूणत
थ : ददनाींक १९/०२/२०१८ रोिी
ननषकाशसत करण्यात आली आहे त.

वव.स. ४५९ (31)
(२) व (३) मौिे कशेळी, ता.शभवींडी, जि.ठाणे येथील स.नीं. १९३ या िशमनीवर डेब्रीिचा भराव
करताना नतवराींचा ऱ्हास होत असल्याचे ननदशथनास आल्याने सींबींधधताींववरुध्द पयाथवरण सींरक्षण
अधधननयमाींतगथत वेळोवेळी गुन्हे दाखल केले आहे त.

___________

गांधारपाले (ता.महाड,जज.रायगड) येथील बौद्धिालीन लेण्याच्या पररसराांत मातीचे उत्खनन
िरण्यात येत असल्याबाबत
(४४)

११५१२९ (२७-०३-२०१८).

श्री.सांतोष दानवे (भोिरदन), श्री.नारायण िुचे (बदनापूर),

श्री.शशवाजीराव िडडमले (राहुरी), श्री.िालीदास िोळां बिर (वडाळा), श्री.सतु नल शशांदे (वरळी),
अॅड.भीमराव धोंडे (आष्ट्टी) :
सन्माननीय महसूल मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील
काय :-

(१) गींधारपाले येथील बौद्धकाली लेणी राषरीय स्त्मारक असून पुरातत्व ववभागाच्या अखत्याररत

आहे त व या पररसराींमध्ये बाींधकाम अथवा उत्खनन करण्यास मनाई असताना मींब
ु ई-गोवा

महामागाथच्या कामासाठी एल अॅण्ड ्ी कींपनी या बौद्ध लेण्याच्या पररसराींतील मातीचे उत्खनन
करीत असल्याचे माहे फेब्रुवारी, २०१८ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशथनास आले आहे , हे खरे आहे
काय,

(२) असल्यास, सदर उत्खननावर कोणतीच कारवाई होत नाही, हे ही खरे आहे काय,
(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी चौकशी करण्यात आली आहे काय,
(४) असल्यास, चौकशीनुसार सदरहू उत्खनन तातडीने थाींबवून उक्त कींपनीवर कारवाई
करण्याबाबत शासनाने कोणती कायथवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. चांद्रिाांत पाटील (१८-०६-२०१८) : (१), (२), (३) व (४) महाड (जि.रायगड) तालुक्यामध्ये

मुींबई-गोवा या राषरीय महामागाथचे चौपदरीकरणाचे काम एल ॲन्ड ्ी कींपनीमाफथत सुरु आहे .

राषरीय महामागाथचे भरावासाठी मौिे गाींधारपाले, ता.महाड, जि.रायगड येथील स.नीं.५/१, क्षेर
३९७.३० चौ.मी. या खािगी िशमनीमधून शासनाची परवानगी न घेता सदर कींपनीने १२५२
ब्रास मातीचे उत्खनन केल्याचे ननदशथनास आल्याने िमीन मालक आणण सदर कींपनीस

तहसीलदार, महाड याींनी दद.२३/२/२०१८ रोिी रु.३६,१८,७८१/- इतक्या दीं डात्मक रक्कमेची
नो्ीस बिावली आहे . तसेच सदरचे उत्खनन तात्काळ थाींबववण्यात आले आहे .
(५) प्रश्न उद्ावत नाही.
___________
नाशशि जजल््यातील वाळू घाटाांचे शललाव िरण्याबाबत
(४५)

११५१५२ (२७-०३-२०१८).

श्री.योगेश (बापू) घोलप (दे वळाली) :

मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय महसूल

वव.स. ४५९ (32)
(१) नाशशक जिल््यात ६२ वाळू घा्ाींपैकी केवळ सहा घा्ाींचे शललावच माहे िानेवारी, २०१८
च्या अखेर झाले असन
ू पदहल्या २४ वाळू घा् शललावाींची रक्कम कमी झाल्यानींतर हे सहा
शललाव झाले आहे त, हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, जिल््यातील सवथ

वाळू घा्ाींचे शललाव झाले नसल्याने बाींधकाम व्यवसाय

अडचणीत आला असून व्यवसानयकाींचा

व्यवहार ठप्प झाल्याने या क्षेरातील २० ते २५ ्क्के

रोिगारही कमी झाला आहे , हे ही खरे आहे काय,
(३) असल्यास, याबाबत चौकशी करून नाशशक जिल््यातील सवथ वाळू घा्ाींचे शललाव तातडीने
करुन वाळूची ्ीं चाई दरू करण्याबाबत शासनाने कोणती कायथवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री. चांद्रिाांत पाटील (०२-०६-२०१८) : (१), (२) व (३) नाशशक जिल््यात सन २०१७-१८ करीता
एकूण ६२ वाळुस्त्थळाकरीता शललाव प्रकक्रया राबववण्याचे ननजश्चत केले होते. प्रथम ्प्प्यात

दद.१८/११/२०१७ ते ६/१२/२०१७ या कालावधीत २४ वाळुस्त्थळाकरीता शललाव प्रकक्रया राबववण्यात
आली. त्यापैकी ६ वाळुस्त्थळाींकरीता बोली प्राप्त झाली. उवथररत १८ वाळूस्त्थळाींकररता दस
ु ऱ्या व
नतसऱ्या ्प्प्यात बोली प्राप्त न झाल्याने हातची ककीं मत २५% कमी करण्यात आली. दरम्यान

मा.मुींबई उच्च न्यायालय, खींडपीठ नागपूर येथे दाखल याधचका क्र.८१५१/२०१७, ८१४१/२०१७ व
८१३९/२०१७ मध्ये मा.उच्च न्यायालयाने दद.२१/१२/२०१७ रोिी ददलेल्या आदे शामध्ये पयाथवरण

आघात मुल्याींकन (EIA) व पयाथवरण व्यवस्त्थापन योिना (EMP) याशशवाय वाळु शललावाची
सुरु असलेली प्रककया राबववण्यास स्त्थधगती ददली होती.

नाशशक जिल््यात बाींधकामाींकरीता नाशशक जिल््याशेिारील इतर जिल््यातन
ू वाळू

उपलब्ध होत असून जिल््यात क्रश्डसँन्ड सुध्दा उपलब्ध आहे.
मा.मींब
ु ई

उच्च

न्यायालय, खींडपीठ

नागपरू येथे

दाखल

याधचका

क्र.८१५१/२०१७,

८१४१/२०१७ व ८१३९/२०१७ ्या मा.उच्च न्यायालयाने दद.२१/२/२०१८ रोिी ननकाली काढल्या
असल्याने शासनाच्या दद.३/१/२०१८ रोिीच्या वाळू/रे ती ननगथती सुधाररत धोरणानुसार वाळू
शललावाची कायथवाही सुरु करण्यात आली आहे.
(४) प्रश्न उद्ावत नाही.

___________

जावरा र्त्तेपुर (ता.ततवसा, जज.अमरावती) येथील रे ती घाटाच्या शललावाच्या रक्िमेतून
(४६)

पररसरातील नादरु
ु स्त रस्त्याची दरु
ु स्ती िरण्याबाबत

११५७३१ (२८-०३-२०१८).

अॅड.यशोमती ठािूर (ततवसा) :

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय महसल
ू मांत्री

(१) िावरा फत्तेपुर (ता.नतवसा, जि.अमरावती) येथील रे ती घा्ाच्या शललावाच्या रक्कमेतून
िावरा, ममदापुर, इसापुर, का्सरू , नमस्त्कारी, वणी व सुलतानपूर येथील नादरु
ु स्त्त रस्त्त्याची

दरु
ु स्त्ती करण्याबाबतची मागणी स्त्थाननक लोकप्रनतननधीींनी ददनानक ५ फेब्रुवारी, २०१८ रोिी
जिल्हाधधकारी, अमरावती याींच्याकडे ननवेदनादवारे केली असल्याचे ननदशथनास आले, हे खरे
आहे काय,
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(२) असल्यास, रे ती घा्ाच्या शललावाच्या रक्कमेतून रे तीघा्ाच्या पररसरातील गावात रस्त्ते
दरु
ु स्त्ती करण्याबाबतचा शासन ननणथय सुध्दा पाररत झाला आहे , हे ही खरे आहे काय,
(३) असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय,

(४) असल्यास, चौकशीनस
ु ार िावरा फत्तेपरु येथील रे ती घा्ाच्या शललावाच्या रक्कमेतन
ू उक्त
गावातील रस्त्त्याींची
आहे ,

दरु
ु स्त्ती करण्याबाबत शासनाने कोणती कायथवाही केली वा करण्यात येत

(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. चांद्रिाांत पाटील (१८-०६-२०१८) : (१) हे खरे आहे .
(२) वाळू/रे ती ननगथती सुधारीत धोरण दद.३/१/२०१८ मधील अ.क्र.३ (४) मध्ये सींबींधीत गावाच्या

ग्रामसभेने वाळू/रे ती ग्ाच्या शललावास सहमती दशथववल्यास, त्या गावाच्या वाळूग्ाच्या
सवोच्च

बोलीच्या

रक्कमेमधून

वाळूच्या

स्त्वाशमत्वधनाची

रक्कम

विा

करुन,

उवथररत

रक्कमेपैकी खालीलप्रमाणे रक्कम ग्रामपींचायतीस दे ण्यात येईल, अशी तरतूद आहे :शललावाची रक्कम

रक्कम परतावा

ककमान रक्कम

रु.१,००,००,०००/- पयंत

२५%

--

रु.१,००,००,००१/- ते रु.२,००,००,०००/- पयंत

२०%

रु.२५,००,०००/-

रु.२,००,००,००१/- ते रु.५,००,००,०००/- पयंत

१५%

रु.४०,००,०००/-

रु.५,००,००,००१/- च्या वरील

१०%

रु.६०,००,०००/-

जिल्हा

तसेच शासन अधधसूचना, उदयोग, ऊिाथ व कामगार ववभाग, दद.१/९/२०१६ अन्वये
खननि

प्रनतषठान

स्त्थापन

करुन

सवथ प्रकारच्या

गौण

खननि

खाणपट्टाधारक,

परवानाधारक व वाळू शललावधारकाकडून शासनास िमा करण्यात येणाऱ्या स्त्वाशमत्धनाच्या व

शललावाच्या रक्कमेच्या १० ्क्के रक्कम जिल्हा खननि प्रनतषठानसाठी अींशदान म्हणून
घेण्याचा ननणथय घेतला आहे. सदर ननधीमधून ग्रामपींचायती क्षेरातील रस्त्ते, आरोग्य, इ. साठी
ननधी दे य आहे .

(३) व (४) वाळू वाहतक
ू ीमळ
ु े ममदापरू , ईसापरू , का्सरू , नमस्त्करी या गावाचे रस्त्ते नादरु
ु स्त्त
असल्याने सदर रस्त्त्याच्या दरु
ु स्त्तीबाबत सरपींच, ग्रामपींचायत वणी याींचे दद.५/१/२०१८ रोिी

जिल्हाधधकारी, अमरावती याींना प्राप्त झालेल्या ननवेदनाच्या अनुषींगाने उक्त गावाींच्या

रस्त्त्याींचा आराखडा व अींदािपरके तयार करुन घेण्याची कायथवाही जिल्हाधधकारी, अमरावती
याींचेमाफथत सुरु आहे.

(५) प्रश्न उद्ावत नाही.
___________
ववक्रमगड (जज.पालघर) तालुक्यातील तलाठयाांची ररक्त पदे भरण्याबाबत
(४७)

११५८०७ (२७-०३-२०१८).

श्री.अशमत घोडा (पालघर) :

पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

सन्माननीय महसूल मांत्री
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(१)

ववक्रमगड (जि.पालघर) तालक्
ु यातील १४ सज्िाींमध्ये ओींदे, मलवाडा, वसुरी, सारशी आणण

वेहेलपाडा या नववन पाच सज्िाींची भर पडली असून या १४ सज्िाींमधील तलाठयाींची चार पदे

आणण कोतवालाींची सात पदे ररक्त असल्याचे माहे िानेवारी, २०१८ मध्ये वा त्यादरम्यान
ननदशथनास आले, हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, उक्त ररक्त पदाींमुळे तसेच नवीन सज्िाींच्या ननशमथतीमळ
ु े तलाठ्याींवर
कामकािाचा अनतररक्त भार पडणार आहे , हे ही खरे आहे काय,
(३) असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय,
(४) असल्यास, चौकशीनुसार उक्त ररक्त पदे तातडीने भरण्याबाबत शासनाने कोणती कायथवाही
केली वा करण्यात येत आहे,

(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. चांद्रिाांत पाटील (२६-०६-२०१८) : (१), (२), (३) (४) व (५) पालघर जिल््यातील ववक्रमगड
तालुक्यात एकूण १४ तलाठी सिा असन
ू त्या दठकाणी १० तलाठी व ७ कोतवालाींची पदे
भरलेली असून ४ तलाठी व ६ कोतवालाींची पदे ररक्त आहे त.
तलाठी

सींवगाथतील

४

पदे

ररक्त

असल्यामुळे

प्रशासकीय

सोयीचे

दृष्ीने

तसेच

नागररकाींच,े शालेय ववदयार्थयांचे व शेतकऱ्याींचे तलाठी कायाथलयाशी सींबध
ीं ीत असलेले काम
वेळेत पूणथ होण्यासाठी कायथरत तलाठी याींना अनतररक्त कायथभार सोपववण्यात आला आहे .

ववक्रमगड तालुक्यात कोतवालाींच्या ररक्त पदाींची भरती प्रक्रीयेची कायथवाही सुरु असून पार व
अपार उमेदवाराींची अींनतम यादी प्रशसध्द करण्यात आलेली आहे.
ववत्त ववभाग शासन ननणथय

ददनाींक २५ मे २०१७ नुसार ववभागाचा सध
ु ाररत आकृनतबींध

ननजश्चत केल्याखेरीि पदभरतीस बींदी आहे . तथावप याबाबत ववत्त

ववभागाशी ववचारववननमय

करुन पुढील कायथवाही करण्यात येत आहे .

___________

मनवेलपाडा (जज.पालघर) येथे रे तीची चोरटी वाहति
ू िरताना पिडलेल्या
तीन रिाांवर िारवाई न िेल्याबाबत

(४८)

११६०६४ (२८-०३-२०१८).

श्री.िालीदास िोळां बिर (वडाळा) :

सन्माननीय महसूल

मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) मनवेलपाडा (जि.पालघर) पोशलस ठाण्यात ददनाींक ४ फेब्रुवारी, २०१८ रोिीच्या रारी रे तीची

चोर्ी वाहतक
ू करणारे तीन रक नेण्यात आल्यानींतर सींबींधधताींवर दोन ददवसात कोणताही
गुन्हा दाखल न करता तथा फौिदारी कारवाई न करता केवळ दीं डात्मक रक्कम वसल
ू करुन
नायब तहसीलदार, ववरार याींनी सदर रक सोडून ददले, हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, सदरहू रकवर कोणताही
सवथसाधारण कारणे काय आहे त,

गुन्हा तसेच फौिदारी

कारवाई न

करण्याची
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(३) असल्यास, याबाबत चौकशी करून सदर रकवर तसेच कोणतीही कारवाई न करता रक
सोडणाऱ्या सींबींधधताींवर कारवाई करण्याबाबत शासनाने कोणती कायथवाही केली वा करण्यात
येत आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. चांद्रिाांत पाटील (१८-०६-२०१८) : (१) दद.४/२/२०१८ रोिी ववरार येथे वाळूची अवैधररत्या

वाहतूक करणारे तीन वाहने (रक) आढळून आल्याने नायब तहसीलदार, वसई याींनी तीन
वाहनधारकाींस प्रत्येकी रुपये ९९,८००/- याप्रमाणे एकूण रुपये २,९९,४००/- इतका दीं ड आकारुन,
दीं डनीय कायथवाही होईपयंत तीन वाहने ववरार पोलीस ठाणे (मनवेलपाडा) याींच्या ताब्यात ददले

होते. दद.७/२/२०१८ रोिी तीन वाहनधारकाींनी प्रत्येकी रुपये ९९,८००/- याप्रमाणे एकूण रुपये

२,९९,४००/- इतकी दीं डात्मक रक्कम चलनादवारे शासनिमा केल्यानींतर तसेच कसूरदार
याींचेकडून वैयक्तीक िातमुचलका घेतल्यानींतर तीनही वाहने वाहनधारकाींच्या ताब्यात परत
दे ण्यात आले आहे त.

(२), (३) व (४) प्रश्न उद्ावत नाही.

___________

जजओ मोबाईल िांपनीिडून दां डाची रक्िम वसूल िरण्याबाबत
(४९)

११६२१७

(भोिरदन) :

(२७-०३-२०१८).

श्री.शशवाजीराव

िडडमले

(राहुरी), श्री.सांतोष दानवे
सन्माननीय सावमजतनि बाांधिाम (सावमजतनि उपक्रम वगळून) मांत्री पढ
ु ील

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) रायगड जिल्हयात महाड-रायगड मागाथवर जिओ मोबाईल कींपनीने केबल ्ाकण्यासाठी

साईडपट्टीवर चर खोदला असन
ू तो चर रस्त्त्याला लागून खोदल्यामुळे सावथिननक बाींधकाम
ववभाग, महाड याींनी उक्त कींपनीवर १९ लाख रुपयाींच्या दीं डाची नो्ीस बिावल्याचे माहे
फेब्रुवारी, २०१८ च्या दस
ु -या आठवडयात ननदशथनास आले, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, या प्रकरणी चौकशी करुन उपरोक्त दीं डाची रक्कम कींपनीकडून वसल
ू
करण्याबाबत शासनाने कोणती कायथवाही केली वा करण्यात

येत आहे ,

(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. चांद्रिाांत पाटील (१३-०६-२०१८) : (१) हे खरे आहे .
सदर कींपनीने रस्त्त्याच्या साईड पट्टीवर केबल ्ाकण्याचे काम केल्याने, रस्त्त्याची साईड
पट्टी खराब झाल्यामुळे कींपनीस रस्त्त्याची साईड पट्टी खराब केलेले काम पुन:थ स्त्थापीत करण्याचा

खचथ म्हणून रू.१९,६८,७५०/- इतकी रक्कम िमा करणेबाबत कायथकारी अशभयींता, सावथिननक
बाींधकाम ववभाग,महाड याींच्या दद.०७.०२.२०१८ च्या परान्वये

कळववण्यात आले आहे.

(२) कायथकारी अशभयींता, सावथिननक बाींधकाम ववभाग, महाड याींच्याकडून दद.२१.०३.२०१८ रोिी
स्त्मरणपर पाठववण्यात आले असन
ू , वारीं वार पाठपुरावा करण्यात येत आहे .
(३) प्रश्न उद्ावत नाही.

___________

वव.स. ४५९ (36)
गोटे घर (ता.जज.ठाणे) येथील जशमनीवरील अततक्रमण हटववण्याबाबत
(५०)

११६४९२ (०१-०६-२०१८).

श्री.अबू आजमी (मानखूदम शशवाजीनगर) :

महसूल मांत्री पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) गो्े घर (ता.जि.ठाणे) येथील श्री.मोहम्मद यन
ु स
ु शेख याींच्या

सन्माननीय

मालकीच्या भम
ू ापन क्रमाींक

उपववभाग १५६/२ वर ठाणे येथील काही भम
ू ाकफयाींनी अनतक्रमण करून िागा बळकावली
असल्याने सदर िागेवरील अनतक्रमण ह्ववण्याबाबत श्री.शेख याींनी ददनाींक ६ डडसेंबर, २०१७
रोिी जिल्हाधधकारी, ठाणे याींचेकडे लेखी तक्रार दाखल केली आहे , हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, ठाणे जिल््यात भूमाकफयाींनी अशाप्रकारे ककती व्यक्तीींच्या व शासनाच्या ककती
िागाींवर ननयमबा्यरीत्या अनतक्रमण केले आहे ,

(३)असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय,
(४) असल्यास, चौकशीच्या अनुषग
ीं ाने श्री.शेख याींच्या मालकीच्या भूमापन क्रमाींक १५६/२ या
िशमनीवर व शासनाच्या इतर िशमनीवर झालेले अनतक्रमण ननषकासीत करण्याबाबत तसेच

अनतक्रमण करणाऱ्या भम
ू ाकफयाींववरुद्ध कारवाई करण्याबाबत शासनाने कोणती कायथवाही केली
वा करण्यात येत आहे ,

(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे कोणती आहे त ?
श्री. चांद्रिाांत पाटील (२८-०६-२०१८) : (१), (२), (३), (४) व (५) मौिे गो्े घर, ता.जि.ठाणे
येथील शस.स.नीं.१५६/२ या िशमनीवर अनतक्रमण करुन बाींधकाम केल्याची तक्रार सदर
िशमनीच्या धारक श्री.मोहम्मद युनूस शेख याींनी जिल्हाधधकारी, ठाणे याींच्याकडे केली आहे .

त्यानुषींगाने महाराषर िमीन महसूल सींदहता, १९६६ च्या कलम ४५ अन्वये कारवाई
करण्याबाबत उप ववभागीय अधधकारी, ठाणे याींनी तहशसलदार (बबनशेती), ठाणे याींना कळववले
आहे .
सदरची िमीन तक्रारदार श्री.मोहम्मद युनस
ू शेख व इतर याींच्या खािगी मालकीची

असून सदर िशमनीवर अनतक्रमण करुन झालेल्या अनधधकृत बाींधकामासींदभाथत सींबींधधताींनी
योग्य त्या न्यायालयात अथवा स्त्थाननक ननयोिन प्राधधकारी याींच्याकडे दाद मागण्याबाबत
तहशसलदार, ठाणे याींनी सींबींधधतास कळववले आहे .
___________

ववधान भवन :
मांब
ु ई.

डॉ. अनांत िळसे
प्रधान सधचव,
महाराष्ट्र ववधानसभा.
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