अताराांकित प्रश्नोत्तराांची ४७० वी यादी

महाराष्ट्र ववधानसभा
ततसरे अधधवेशन, २०१८
___________

अताराांकित प्रश्नोत्तराांची यादी
प्रश्नाांची एिूण सांख्या - ५०
___________

तनफाड (जि.नाशशि) तालुक्यातील गोदावरी नदीच्या िाठावरील स्थलाांतरीत गावातील
मालमत्ताांना 'ब' सत्ताप्रिार लागु असल्याबाबत

(१)

१९१८२ (१०-०८-२०१५).

श्री.अतनल िदम (तनफाड) :

मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

सन्माननीय मदत व पुनववसन

(१) ननफाड (जि.नाशिक) तालुक्यातील गोदावरी नदी काठावरील गावे स्थलाींतरीत झाल्यामुळे

या गावातील बहुतेक स्थावर मालमतेतेला ब सतेता प्रकार लागु झाल्याचे व तेयामळ
ु े सदर
शमळकतीचे खरे दी-ववक्रीचे व्यवहार होत नसल्याने “ब” सतेता प्रकार रद्द करण्याबाबत मागणी
तेथील लोकप्रनतननधीींनी मा.महसल
ू मींत्री याींच्याकडे माहे डडसेंबर, २०१५ मध्ये वा तेया दरम्यान
केलेली आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, “ब” सतेता प्रकार लागु केल्यामळ
ु े सदर गावाींतील शमळकतीचे व्यवहार करताींना
िेतक-याींना अनेक अडचणीींना सामोरे िावे लागत आहे , हे ही खरे ओह काय,
(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी िासनाने चौकिी केली आहे काय,
(४) असल्यास, चौकिीच्या अनष
ु ींगाने उक्त गावाींतील “ब” सतेता प्रकारच्या शमळकतीींचे 'अ'

सतेता प्रकारच्या शमळकतीमध्ये रुपाींतरण करण्याबाबत िासनाने कोणती काययवाही केली वा
करण्यात येत आहे,
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. चांद्रिाांत पाटील (२०-०३-२०१७) :(१) व (२) हे खरे नाही.
ननफाड तालक्
तेयातील १६७३
ु यात एकींदर ३६ गावाींचे नगर भम
ू ापन झाले असन
ू

शमळकती “ब” सतेताप्रकारच्या आहे त. “ब” सतेता प्रकार शमळकतीबाबत, जिल्हा अधीक्षक भूमी
अशभलेख याींचक
े डून चौकिी अहवाल प्राप्त झाल्यानींतर साठे खत/खरे दीखत व ववषयाींककत

शमळकतीचे चालु वषायचे मूल्याींकन यापैकी िी रक्कम िास्त असेल तेया रकमेवर ५०% ते
७५% अनजियत उतेपन्नाची रक्कम वसूल करुन परवानगी ददली िाते.
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(३) व (४) ”ब” सतेताप्रकारची शमळकत ही मळ
िासनाची शमळकत असल्याने “अ”
ू
सतेताप्रकारात वगीकरण केले िात नाही. तसेच िासन ननणयय क्र.िमीन १०/२००८/प्र.क्र.१४६/ि१, ददनाींक २० िानेवारी, २००९ अन्वये चुकून लागलेल्या “ब” सतेताप्रकारची नोंद कमी

करणेबाबत तक्रार ननवेदन प्राप्त झाल्यास तेयासींदभायत महाराषर िमीन महसल
ू अधधननयम
१९६६ च्या कलम २०(२) अन्वये ररतसर चौकिी करुन अिा िशमनीच्या अधधकार अशभलेखात

नोंदण्यात आलेला “ब” सतेताप्रकार वगळण्याबाबत अथवा यथाजस्थती कायम ठे वण्याबाबत
गुणवतेतेवर ननणयय घेऊन सुस्पष् आदे ि पाररत करण्याबाबतचे प्राधधकार जिल्हाधधकाऱयाींना
प्रदान करण्यात आले आहे त.
(५) प्रश्न उद्ावत नाही.
___________
ठाणे खाडीत होणारा अवैध रे ती उपसा, अनधधिृत बाांधिामे आणण धोिादायि
इमारतीांबाबत धोरण िाहहर िरण्याबाबत

(२)

३००५२ (२३-१२-२०१५).

श्री.नसीम खान (चाांहदवली), श्री.अशमन पटे ल (मुांबादे वी),

श्री.अस्लम शेख (मालाड पजश्चम) :
करतील काय :-

सन्माननीय महसूल मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा

(१) ठाणे खाडीत होणारा अवैध रे ती उपसा तसेच जिल््यात दठकदठकाणी सुरु असलेली
अनधधकृत बाींधकामे आणण धोकादायक इमारतीबाबत लवकरच सवंकष धोरण िादहर करण्याचा
ननणयय जिल्हा ननयोिन सशमतीच्या बैठकीत घेण्यात आल्याचे माहे सप््ें बर, २०१५ मध्ये वा
तेया दरम्यान ननदियनास आले आहे , हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, िासनाने उपरोक्त धोरण लवकरात लवकर तयार करण्याबाबत कोणती
काययवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. चांद्रिाांत पाटील (०८-०८-२०१८) : (१) होय.
(२) महाराषर झोपडपट्टीदादा, हातभट्टीवाले, औषधधद्रव्य ववषयक गुन्हे गार व धोकादायक व्यक्ती
याींच्या ववघातक कृतेयाींना आळा घालण्याबाबत अधधननयम,१९८१ मध्ये “वाळू तस्कर” व
“वाळूची तस्करी” या दोन सींज्ञाचा समावेि करण्यात आला आहे . तसेच िासन ननणयय

दद.५/१२/२०१५ अन्वये गौण खननिाच्या अवैध उतेखनन व वाहतूकीसींदभायत सवय सींबींधधत
ववभागाींचा

पररणामकारक

समन्वय

साधण्यासाठी

व

गौणखननि

अनधधकृत

उतेखनन/

वाहतक
ववभाग,
ू ीिी सींबींधधत अपप्रवतेृ तीवर ननयींत्रण ठे वण्यासाठी जिल्हा स्तरावर महसल
ू
पोलीस ववभाग व पररवहन ववभागातील अधधकाऱयाींचा समावेि असलेली सशमती स्थापन
करण्यात आली आहे .
ठाणे जिल््यात रे तीचे अनधधकृत उतेखनन/वाहतूकीस आळा घालण्यासाठी जिल्हास्तरावर

तसेच तालुकास्तरावर वविेष दक्षता पथके स्थापन करण्यात आली आहे त. या पथकाींनी सन
२०१५-१६ मध्ये गौणखननिाची अवैध वाहतक
ू करणाऱया ९०८ वाहनाींवर दीं डातेमक कारवाई करुन
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रु.१८७.३९ लक्ष एवढ्या रक्कमेची वसूली केली आहे. तसेच अवैध रे ती उतेखनन प्रकरणी ८८
गुन्हे दाखल केले आहे त.

(३) प्रश्न उद्ावत नाही.
___________
राज्यातील शसांधी समािाला शासनाने भाडेपट्टयाने हदलेल्या िशमनीबाबत
(३)

४५७१९ (२०-०४-२०१६).

श्रीमती ज्योती िलानी (उल्हासनगर) :

मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय महसूल

(१) उल्हासनगर िहरातील व सींपुणय राज्यातील २७ लाख शसींधी समािातील नागररकाींना
िासनाने काही िशमनी भाडेपट्टयाने ददल्या होतेया या भाडेपट्टाधारकाींना मालकी हक़्क़ दे ण्यात

येईल असे आश्वासन राज्य िासनाने ददनाींक १४ डडसेंबर,२०१५ रोिी वा तेया सुमारास ददले
आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, िासनाकडे अनेक वषायपासून मालकी हक़्क़ शमळण्यासाठी मोठ्या प्रमाणावर
अिय प्रलींबबत असल्याचे ननदियनास आले आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, या सींदभायत िासनाने िासनननणयय काढण्याचे आश्वासन ददले होते परीं तु
अदयापही कोणतेयाही प्रकारची काययवाही झालेली नाही, हे ही खरे आहे काय,
(४) असल्यास, उक्त प्रकरणी िासनाने चौकिी केली आहे काय,
(५) असल्यास, चौकिीच्या अनुषग
ीं ाने कोणती काययवाही

करण्यात आली आहे वा करण्यात

येणार आहे ,

(६) नसल्यास, ववलींबाची कारणे कोणती आहे त ?
श्री. चांद्रिाांत पाटील (२३-०८-२०१८) : (१), (२), (३), (४) व (५) फाळणीचे वेळी पजश्चम
पाककस्तानातन
ू

आलेल्या

ननवायशसताींना/

ववस्थावपताींना

भरपाई

सींकोष

मालमतेता

(Compensation pool properties) मधन
ू दे ण्यात आलेल्या िशमनीच्या धारणाधधकाराचे
स्वत:हून सवेक्षण करुन पुनववयलोकन करण्याबाबत क्रमाींक िमीन २०१५/प्र.क्र.२४०/ि-१, ददनाींक
१४.०६.२०१८ च्या िासन ननणययान्वये धोरणातेमक ननणयय घेतला आहे .
(६) प्रश्न उद्ावत नाही.

___________

शासनाने शेति-याांना हदलेल्या िशमनीतील झाडे तोडण्यासाठी स्वाशमत्व
शुल्ि आिारण्यात येत असल्याबाबत
(४)

४८०७० (२०-०४-२०१६).

श्री.सांिय पुराम (आमगाव) :

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय महसूल मांत्री

(१) िासनाने िेतक-याींना ददलेल्या िशमनीतील झाडे तोडण्यासाठी िासनाकडून स्वाशमतेव िुल्क

घेण्यात येते मात्र िेतक-याींना िासनाने वा्प केलेल्या िशमनीत बहुतक
े
दठकाणी झाडे
असल्याने िेतकरी पेरणी करु िकत नाही, हे खरे आहे काय,
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(२) असल्यास, झाडाींची स्वाशमतेव िुल्काची रक्कम भरण्याइतकी पररजस्थती िेतकऱयाींची
नसल्याने िेतकरी झाडे तोडत नाही व िासनाने ददलेली िमीन पडून राहते, हे ही खरे आहे
काय,

(३) असल्यास, सींपण
ू य महाराषरात िासनाने िेतकऱयाींना वा्प केलेल्या िशमनीत असलेल्या
झाडाींवर स्वाशमतेव िुल्क न आकारण्याबाबत मा.महसूल मींत्री याींच्याकडे ददनाींक १६ डडसेंबर,
२०१५ रोिी ननवेदन ददले आहे , हे खरे आहे काय,

(४) असल्यास, िासनाने िेतकऱयाींना वा्प केलेल्या िशमनीत असलेल्या झाडाींवर रॉयल््ी न
आकारण्याबाबत कोणता ननणयय घेण्यात आला आहे ,
(५)

नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री. चांद्रिाांत पाटील (०८-०८-२०१८) : (१) व (२) अिी बाब नाही.
(३) या ववषयाचे ननवेदन दद.११/१२/२०१५ रोिी प्राप्त झाले आहे .
(४) महाराषर िमीन महसल
अधधननयम,१९६६ चे कलम २५ अींतगयत झाडे तोडण्यासाठी
ू
रॉयल््ी घेण्याची तरतूद नाही.
(५) प्रश्न उद्ावत नाही.

___________
िल्याण ते शशळफाटा या उन्नत मागावचा ववस्तार शभवांडीपयंत िरण्याबाबत
(५)

७४४५३ (१२-०४-२०१७).

श्री.शशशिाांत शशांदे (िोरे गाव) :

श्री.सांदीप नाईि (ऐरोली), श्री.ियांत पाटील (इस्लामपूर),

सन्माननीय साववितनि बाांधिाम (साववितनि उपक्रम) मांत्री

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) ठाणे-कल्याण-नवी मुींबई या मागायवरील वाहतक
व्यवस्थेत
ू

सुधारणा व्हावी या हे तन
ू े

कल्याण ते शिळफा्ा या उन्नत मागायचा ववस्तार शभवींडीपयंत करण्याचा ननणयय िासनाने
घेतला आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, यासींबींधीचा सुसाध्यता अ्यास आणण प्रकल्प अहवाल तयार करण्याचे काम
पूणय झाले आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, सदर उन्नत मागायच्या कामाला प्रतेयक्षात
व सदर प्रकल्प ककती कालावधीत पूणय होणे अपे्क्षत आहे ,

कधी सरु
ु वात करण्यात येणार आहे

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री. एिनाथ शशांदे (२८-०८-२०१८) : (१) हे खरे नाही. तसेच या मागायचा ववस्तार रस्तेयाच्या
मधून मेरो रे ल्वे प्रकल्प िाणार असल्याने शभवींडीपयंत करण्याचा महामींडळाचा प्रस्ताव नाही.
(२), (३) व (४) प्रश्न उद्ावत नाही.

___________

वव.स. ४७० (5)
तुमसर व मोहाडी (जि.भांडारा) तालुक्यातील रे ती घाट ग्रामपांचायतीांना
चालववण्यासाठी दे ण्याबाबत

(६)

७५४३६ (१२-०४-२०१७).

श्री.चरण वाघमारे (तम
ु सर) :

सन्माननीय महसल
मांत्री
ू

पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) तुमसर व मोहाडी (जि.भींडारा) तालुक्यातील रे ती घा् ननधायरीत दराने १० % वककंग
कशमिनवर चालववण्याची मींिरु ी ग्रामपींचायतीना दे ण्याबाबत

मा.मींत्री, महसल
ू याींना ददनाींक

२५ ऑक््ोबर, २०१६ रोिी वा तेयासुमारास ननवेदन ददले होते, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सदर ननवेदनानस
ु ार उक्त बाबीबाबत मींिुरी शमळाल्यास सवयसामान्याींना
ननधायररत दराने रे ती उपलब्ध होऊन रे ती चोरीचे प्रमाण कमी होईल, हे ही खरे आहे काय,
(३) असल्यास, उक्त ननवेदनाच्या अनुषींगाने िासनाने

कोणती काययवाही केली वा करण्यात

येत आहे ,

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. चांद्रिाांत पाटील (०८-०८-२०१८) : (१) अिा प्रकारचे ननवेदन प्राप्त झाल्याचे आढळून आले
नाही.

(२) व (३) वाळू/रे ती ननगयती सुधारीत धोरण दद.३/१/२०१८ मध्ये सींबींधीत गावाच्या ग्रामसभेने

वाळू/रे ती ग्ाच्या शललावास सहमती दियववल्यास, तेया गावाच्या वाळूग्ाच्या सवोच्च बोलीच्या
रक्कमेमधून वाळूच्या स्वाशमतेवधनाची रक्कम विा करुन, शललावाची काही रक्कम सींबींधीत
ग्रामपींचायतीस प्रोतेसाहनपर दे ण्याची तरतूद करण्यात आली आहे .
(४) प्रश्न उद्ावत नाही.

___________
पुणे जिल्हयात महसूल ववभागाच्या ताब्यात असलेली वनववभागाची िमीन परत दे ण्याबाबत
(७)

८१५४५ (१२-०४-२०१७).

श्री.सांग्राम थोपटे (भोर) :

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय महसूल मांत्री पुढील

(१) पण
ववभागाच्या ताब्यात असलेली वनववभागाची िेकडो एकर
ु े जिल्हयातील महसल
ू
िमीन वनववभागाला परत दे ण्याचा ननणयय िासनाने घेतला आहे , हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, पुणे जिल्हयातील

वनववभागाची चार हिार एकर िमीन महसूल ववभागाच्या

ताब्यात असून सदर िमीन परत दे ण्याची

काययवाही जिल्हा प्रिासनाने सुरु केली असल्याचे

ददनाींक २ िानेवारी, २०१७ रोिी वा तेया सम
ु ारास ननदियनास आले आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, सदर काययवाही पण
ू य होण्यास ककती कालावधी लागणे अपे्क्षत आहे तसेच
याबाबतची सदयजस्थती काय आहे ,

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
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श्री. चांद्रिाांत पाटील (२४-०८-२०१८) :

(१) होय, िासन पररपत्रक, महसूल व वन ववभाग

क्र.एस-१०/२०१६/प्र.क्र.४१३/फ-३, दद.०२.१२.२०१६ अन्वये महसल
ू ववभागाकडे व्यवस्थापनासाठी

िे राखीव, सींररक्षत वनक्षेत्र दे ण्यात आलेले होते ते वनववभागास हस्ताींररत करण्याबाबत ननदे ि
दे ण्यात आलेले आहे त.
(२) व (३) पुणे जिल््यात महसूल ववभागाकडे व्यवस्थापनासाठी दे ण्यात आलेले एकूण
४४,२४४.३५

हे क््र

वनक्षेत्र

आहे .

तेयापैकी

महसूल

ववभागाने

२४,१३६.७४

हे क््र

क्षेत्र

वनखातेयाकडे हस्ताींतररत करण्यात आले आहे. महसल
ू ववभागाकडून वा्प करण्यात आलेले व

अनतक्रशमत क्षेत्र एकूण १४,०९६.६६ हे क््र इतके असन
६०१०.९५ हे क््र वन क्षेत्र वन
ू
ववभागाकडे हस्ताींतररत करण्याचे शिल्लक आहे. महसूल ववभागाकडून वा्प करण्यात आलेल्या
व अनतक्रशमत असलेल्या वन क्षेत्राच्या दस्तदे विाींचा ताळमेळ घेवून ननव्वळ हस्ताींतरणासाठी
उपलब्ध असलेले वन क्षेत्र वन ववभागाकडे हस्ताींतररत करण्याची काययवाही वन ववभाग व
जिल्हाधधकारी, पुणे कायायलयामाफयत सींयुक्तपणे करण्याचे सींकजल्पत आहे .
(४) प्रश्न उद्ावत नाही.

___________
िारां िा (जि. वाशशम) येथील उपववभागीय अधधिारी िायावलय व तनवासस्थानाच्या
बाांधिाम प्रस्तावाला मांिरु ी शमळण्याबाबत
(८)

८१६०१ (१२-०४-२०१७).

श्री.रािेंद्र पाटणी (िारां िा) :

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय महसल
ू मांत्री पढ
ु ील

(१) कारीं िा (जि. वाशिम) येथील नवननशमयत उपववभागीय अधधकारी याींचे कायायलय व
ननवासस्थानाच्या बाींधकाम प्रस्तावाला मींिुरी शमळण्यासाठी लोकप्रनतननधी याींनी मा.मींत्री
महसूल याींच्याकडे ददनाींक १९ सप््ें बर, २०१६ रोिी वा तेयासुमारास पत्र पाठवून

ववनींती केली

आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सदर मागणीच्या अनष
ु ींगाने िासनाने

कोणती काययवाही

केली आहे वा

करण्यात येत आहे ,

(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. चांद्रिाांत पाटील (३१-०७-२०१८) : (१) होय. असे पत्र महसूल व वन ववभागाकडे प्राप्त झाले
आहे .

(२) व (३) उपववभागीय अधधकारी, कारीं िा याींच्या कायायलय बाींधकामाचा प्रस्ताव सावयिननक
बाींधकाम ववभागाकडे ताींबत्रक मान्यतेस्तव सादर करण्यात आलेला आहे . सावयिननक बाींधकाम
ववभागाकडून ताींबत्रक मान्यता प्राप्त झाल्यानींतर अथयसींकल्पीय तरतुदीच्या उपलब्धतेनुसार
प्रिासकीय मान्यता दे ण्यात येवन
ू ननधी ववतरणाबाबत काययवाही करण्याचे सींकजल्पत आहे .
___________

वव.स. ४७० (7)
औरां गाबाद ववभागात अधधिा-याांच्या सांगनमताने अवैध वाळू उपसा होत असल्याबाबत
(९)

८९४९६ (१९-०८-२०१७).

डॉ.राहूल पाटील (परभणी), श्री.अब्दल
सत्तार (शसल्लोड),
ु
श्री.मधि
सन्माननीय महसल
मांत्री पढ
ु रराव चव्हाण (तुळिापूर) :
ू
ु ील गोष्ीींचा खुलासा
करतील काय :-

(१) औरीं गाबाद ववभागात वविेषतः औींरगाबाद, परभणी, नाींदेड व लातुर या जिल््यात महसुल
व पोलीस प्रिासनातील अधधका-याींच्या सींगनमताने वाळू माकफया मोठया प्रमाणात वाळूचा
अवैध उपसा करीत असल्याचे ननदियनास आले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, मौिे धनगर ्ाकळी, वपींपळगाव शलखा, दे वठान (ता.पूणाय, जि.परभणी) या
गावाींच्या पररसरात िेसीबी मिीन व सक्िन पींपाव्दारे वाळूचा
केल्या िात असल्याचे

बेकायदे िीर उपसा करून साठा

व याकडे सींबींधधत अधधकारी िाणीवपूवक
य
दल
य
करीत असल्याचे
ु क्ष

ननदियनास आले आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, याप्रकरणी िासनाने चौकिी केली आहे काय,
(४) असल्यास, चौकिीचे ननषकषय काय व तेयानस
ु ार औरीं गाबाद ववभागात

अवैध वाळू

उपसा

करुन साठा करणाऱया वाळू माकफयाींवर व तेयाकडे दल
य करणाऱया सींबींधधत अधधकाऱयाींवर
ु क्ष
कारवाई करण्याबाबत िासनाने कोणती काययवाही केली आहे वा करण्यात येत आहे ,
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. चांद्रिाांत पाटील (०८-०८-२०१८) : (१) व (२) अिी बाब ननदियनास आली नाही.
(३) व (४) सन २०१७-१८ मध्ये औरीं गाबाद ववभागातील ८ जिल््यामध्ये एकूण ९९२ अवैध
वाळूसाठे िप्त करण्यात आले असून तेयापैकी ७१४ वाळूसाठ्याींचा शललाव अींनतम करण्यात
येऊन तेयापासन
ू रु.१६६४.४४ लक्ष इतका महसूल िासनास प्राप्त झाला आहे.

औरींगाबाद ववभागातील प्रतेयेक जिल््यात जिल्हास्तरावर व तालुका स्तरावर वाळूचे अवैध उतेखनन

व वाहतूक रोखण्यासाठी भरारी पथकाींची स्थापना करण्यात आली आहे . सदर पथकामाफयत वाळूचे अवैध
उतेखनन व वाहतूक करणाऱयाींवर वेळोवेळी स्थाननक पोलीस ठाण्याींमध्ये गुन्हे दाखल करण्यात येतात.
तसेच दीं डातेमक कारवाई करुन सींबधीं धताींकडून दीं डाची रक्कम वसल
ू करण्यात येते.

(५) प्रश्न उद्ावत नाही.

___________

महसल
ू ववभागातील उपजिल्हाधधिा-याांची १२५ पदे ररक्त असल्याबाबत
(१०)

९२१३४

(शशवािीनगर) :
(१)

महसूल

(१९-०८-२०१७).

श्री.डड

मल्लीिािन
ूव

रे ड्डी

(रामटे ि),

श्री.वविय

िाळे

सन्माननीय महसूल मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

ववभागातील १२०

तहशसलदाराींची

सहा

वषायपासून पदोन्नती

रखडल्याने

उपजिल्हाधधका-याींची १२५ पदे ररक्त रादहली असल्याचे ददनाींक २८ िून, २०१७ रोिी वा
तेयासम
ु ारास ननदियनास आले, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सदरच्या ररक्त पदाींमुळे महतेवाच्या प्रकल्पाच्या भस
ू ींपदानाची तसेच इतर अनेक
कामे प्रलींबबत झाली असून पयाययी अधधकाऱयाींवर तेयाचा अनतररक्त ताण पडत
खरे आहे काय,

आहे , हे ही
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(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी

चौकिी करुन सदरची पदे

पदोन्नतीने तातडीने भरण्याबाबत

िासनाने कोणती काययवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री.

चांद्रिाांत

पाटील

(०२-०८-२०१८)

:

(१),

(२)

व

(३) उपजिल्हाधधकारी

सींवगायतील

अधधकाऱयाींची उपजिल्हाधधकारी (ननवडश्रेणी) सींवगायत पदोन्नतीमुळे व सेवाननवतेृ तीमुळे होणारी

सींभाव्य ररक्त पदे ववचारात घेऊन िासन आदे ि दद.११.५.२०१८ अन्वये तहसीलदार सींवगायतून

४८ अधधकाऱयाींना उपजिल्हाधधकारी सींवगायत तदथय/तातेपरु ती पदोन्नती दे ण्यात आली असन
ू
महतेवाची ररक्त पदे भरण्यात आली आहेत
(४) प्रश्न उद्ावत नाही
___________
मौ.तनरुखे िोलगाव (ता.सावांतवाडी, जि.शसांधद
ु ग
ू )व येथील सव्हे क्र. ३१ व ३३ या शमळितीतील
अांतगवत रस्ते व खुली िागा वविासिानी शासनाला हस्ताांतरीत न िेल्याबाबत.

(११)

९४९२२ (२१-०९-२०१७).

श्री.अमर िाळे (आवी), श्री.राधािृष्ट्ण ववखे-पाटील (शशडी),

श्री.वविय वडेट्टीवार (ब्रम्हपूरी), श्री.सुतनल िेदार (सावनेर), डॉ.सांतोष टारफे (िळमनुरी), प्रा.वषाव
गायिवाड (धारावी), श्री.िालीदास िोळां बिर (वडाळा), श्री.नसीम खान (चाांहदवली), श्रीमती
तनमवला गाववत (इगतपरू ी), श्री.डी.पी.सावांत (नाांदेड उत्तर), श्री.बाळासाहे ब थोरात (सांगमनेर),
श्री.अशमन पटे ल (मुांबादे वी), अॅड.यशोमती ठािूर (ततवसा) :
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) मौिा ननरुखे कोलगाव

(ता.सावींतवाडी, जि.शसींधुदग
ू )य

सन्माननीय महसल
ू मांत्री पुढील

येथील सव्हे क्र. ३१, दहस्सा नीं. ७

क, सव्हे नीं. ३१, दहस्सा नीं. ९ अ, सव्हे नीं.३३ दहस्सा नीं. २६, २७, ३६ व ३७ या िशमनीस
तहशसलदार, सावींतवाडी याींनी
२०१३ रोिीच्या पत्रान्वये

क्रमाींक एनएपी/३४/एस/आर/६४६/२०१२, ददनाींक २२ फेब्रुवारी,

बबनिेती परवानगी ददली असून या शमळकतीतील अींतगयत रस्ते व

खुल्या िागा ववकासकानी िासनाला हस्ताींतरीत केल्या नाही, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सदरच्या शमळकतीमध्ये अनेक रदहवािाींचे प्लॉ् असून या प्लॉ्धारकाींचा
िाण्या-येण्याचा रस्ता बींद करण्यात आला
ननदियनास आले, हे ही खरे आहे काय,

असल्याचे माहे िल
ु ,ै २०१७ मध्ये वा तेया दरम्यान

(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी उपववभागीय अधधकारी, सावींतवाडी याींनी तहशसलदार,
सावींतवाडी याींना योग्य ती काययवाही करण्याचे ननदे ि ददले

असतानाही अदयापपयंत

कोणतीही काययवाही करण्यात आली नाही, हे ही खरे आहे काय,
(४) असल्यास, या प्रकरणी योग्य ती काययवाही करून शमळकतीतील अींतगयत रस्ते ववकशसत
करण्याबाबत िासनाने कोणती काययवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

वव.स. ४७० (9)
श्री. चांद्रिाांत पाटील (१८-०८-२०१८) : (१), (२), (३), (४) व (५) मौिे ननरुखे कोलगाव
(ता.सावींतवाडी, जि.शसींधुदग
ू )य येथील स.नीं.३१ दह.नीं.७ क, स.नीं.३१ दह.स.९अ, स.नीं.३३ दह.नीं.२६,
२७, ३६ व ३७ या िशमनीस तहशसलदार, सावींतवाडी याींच्या

ददनाींक २२/०२/२०१३ रोिीच्या

पत्रान्वये बबनिेती परवानगी दे ण्यात आली आहे . मात्र सदर परवानगीनस
ु ार अदयाप कोणतेयाही

घराचे बाींधकाम अजस्ततेवात नसल्याने िाण्या-येण्याचा रस्ता बींद होण्याचा प्रश्न उद्ावत नाही.
सदर शमळकतीच्या सातबारा सदरी इतर हक्कात शलसपेंडन्सीचा िेरा असल्याने सदरचे क्षेत्र
स्थाननक प्राधधकरणाकडे वगय करण्यात आले नव्हते दरम्यान उप ववभागीय अधधकारी याींनी
अपील सन
ु ावणी आदे िान्वये इतर हक्कातील शलसपेंडन्सीच्या नोंदी रद्द केल्याने

उक्त

शमळकतीतील अींतगयत रस्ते व खुले क्षेत्र स्थाननक प्राधधकरण (ग्रामपींचायत, कोलगाव) कडे
हस्ताींतरीत करण्यात आलेले आहे.

___________
अिोला जिल््यातील गौण खतनि उत्खननाबाबत
(१२)

९५३८२ (२१-१२-२०१७).

श्री.रणधीर सावरिर (अिोला पूव)व :

सन्माननीय महसूल

मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१)

अकोला जिल््यात अवैध गौण खननि उतेखननाची अनेक प्रकरणे गत पाच वषायत

ननदियनास आली असून अको् तालुक्यातील खदानीच्या मोिमापात तफावत आढळून आल्याचे
ननदियनास आले, हे खरे आहे काय,
(२)

असल्यास, उक्त

खदानीचे मोिमाप केले असता सन २०१७ मध्ये केलेले मोिमाप सन

२०१४ मध्ये केलेल्या मोिमापापेक्षा कमी आढळून आले आहे, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, अको् तालुक्यातील खदानीच्या मोिमापात तफावत आढळून येण्याची कारणे
काय तसेच अकोला जिल््यात गत पाच वषायत अवैध गौण खननि उतेखननाची

ककती प्रकरणे

ननदियनास आली आहे ,
(४) असल्यास, अकोला जिल््यात गौण खननि उतेखनन करणाऱयाववरुद्ध िासनाने कोणती
कारवाई केली वा करण्यात येत आहे ,
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे ?
श्री. चांद्रिाांत पाटील (०८-०८-२०१८) : (१), (२), (३) व (४) अकोला जिल््यामधील खदानीमधून
उतेखनन केलेल्या गौण खननिापासन
ू प्राप्त स्वाशमतेवधनापेक्षा अधधक उतेखनन झाले ककीं वा

कसे, याची तपासणी करण्यासाठी खननकमय सींचालनालय याींचम
े ाफयत माहे सप््ें बर, २०१७
पासून

्प्प्या-्प्प्याने

खदानीींची

मोिणी

करण्यात

आली

आहे .

अको्

तालुक्यामध्ये

स्वाशमतेवधनाचा भरणा केल्यापेक्षा िास्त उतेखनन झाल्याची चार प्रकरणे ननदियनास आली
असन
गौण खननि अवैध उतेखनन प्रकरणी सींबींधधताींववरुध्द महाराषर िशमन महसल
ू
ू
अधधननयम, १९६६ चे कलम ४८ नुसार काययवाही सुरु करण्यात आली आहे.
(५) प्रश्न उद्ावत नाही.

___________

वव.स. ४७० (10)
िाळे वाडी (ता.ििवत, जि.रायगड) येथील ग्रामस्थाांना स्मशानभूमीसाठी
िागा उपलब्ध िरुन दे ण्याबाबत

(१३)

९६०६५ (२१-१२-२०१७).

श्री.बाळासाहे ब थोरात (सांगमनेर), श्री.अशमन पटे ल (मुांबादे वी),

श्री.अस्लम शेख (मालाड पजश्चम), श्री.नसीम खान (चाांहदवली), श्री.अशमत ववलासराव दे शमख
ु
(लातूर शहर), श्री.वविय वडेट्टीवार (ब्रम्हपूरी) :
खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय महसूल मांत्री पुढील गोष्ीींचा

(१) काळे वाडी (ता.कियत, जि.रायगड) येथील ग्रामस्थाींना स्मिानभूमी अभावी रस्तेयावर

अींतेयसींस्कार करावे लागत असल्याचे ददनाींक ११ डडसेंबर, २०१७ रोिी वा तेयासम
ु ारास
ननदियनास आले, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, याबाबत चौकिी करून काळे वाडी ग्रामस्थाींना स्मिानभूमीसाठी िागा उपलब्ध
करुन दे ण्याबाबत िासनाने कोणती

काययवाही केली वा करण्यात येत आहे ,

(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. चांद्रिाांत पाटील (०६-०८-२०१८) : (१), (२) व (३) काळे वाडी (ता.कियत जि.रायगड) येथील
ग्रामस्थाींना

स्मिानभम
ू ी

अभावी

रस्तेयावर

अींतेयसींस्कार

करावे

लागत

असल्याची

बाब

ननदियनास आलेली नाही. तसेच सदर भागातून स्मिानभूमीसाठी िशमनीच्या मागणी सींदभायत
कोणतेही ननवेदन जिल्हाधधकारी कायायलयाकडे प्राप्त झालेले नाही.
___________

मौिे आगाशी (ता.वसई, जि.पालघर) येथील सव्हे क्र.२३३ हहस्सा क्र.१ या
िागेचे बनावट खरे दीखत िेल्याबाबत
(१४)

९६०७५ (२१-१२-२०१७).

श्री.किसन िथोरे (मुरबाड), श्री.पाांडुरां ग बरोरा (शहापूर),

श्री.सांिय िेळिर (ठाणे), श्री.बळीराम शसरसिार (बाळापूर), श्री.नरें द्र पवार (िल्याण पजश्चम),
श्री.जितेंद्र आव्हाड (मुांब्रा िळवा) :
करतील काय :-

सन्माननीय महसूल मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा

(१) मौिे आगािी (ता.वसई, जि.पालघर) येथील सव्हे क्र.२३३ दहस्सा क्र.१ (िुना सव्हे क्र.२९१
पै.) या िागेचे मुळ मालक सन १९६९ मध्ये मयत झाले असताना आगािी बारीवाडा येथील

श्री.महे ि भोईर याींनी िशमनीचे मुळ मालक जिवींत असल्याचे भासवून १३ मे, १९९६ रोिी
बनाव् कुलमख
ु तेयार पत्र तयार केल्याचे व

मत
ृ व्यक्तीींच्या खोट्या स्या करून बनाव्

खरे दीखत केल्याचे माहे नोव्हें बर, २०१७ मध्ये वा तेया दरम्यान ननदियनास आले, हे खरे आहे
काय,
(२) असल्यास, याबाबत िासनाने चौकिी केली आहे काय,

(३) असल्यास, चौकिीचे ननषकषय काय आहे व तेयानुसार मत
ृ व्यक्तीींच्या खोट्या स्या करून
बनाव् खरे दीखत करणाऱया श्री.महे ि भोईर व तेयास मदत करणाऱया सींबींधधत
िासनाने कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे ?

अधधकाऱयाींवर

वव.स. ४७० (11)
श्री. चांद्रिाांत पाटील (१८-०८-२०१८) :

(१), (२), (३) व (४) मौिे आगािी ता.वसई. जि.पालघर

येथील स.नीं. २३३/१/अ (िन
ु ा स.नीं २९(१पै) ) क्षेत्र १-४६.१ हे .आर पैकी ०-७३.० हे .आर ही
शमळकत

श्री.महे ि

घेतल्याबाबतची

यिवींत

तक्रार

भोईर

याींनी

बनाव्

श्री.अननकेत

सनति

वाडीवकर

कायायलयाकडे दाखल केली होती.

खरे दीखताच्या
व

इतर

आधारे

याींनी

नाींवे

ववववध

करुन

िासकीय

याबाबत उप ववभागीय अधधकारी शभवींडी याींनी ददनाींक

३०.०९.१९९८ च्या आदे िान्वये सदर खरे दीखताच्या अनुषींगाने झालेले फेरफार रद्द करुन मूळ
खातेदाराींची नाींवे अशभलेखात पव
य त करण्यात आली आहे त. सदर तक्रारीच्या अनुषींगाने
ू व
सववस्तर चौकिी करण्याबाबत जिल्हाधधकारी पालघर याींनी दद. ३१.०१.२०१८ च्या पत्रान्वये उप
ववभागीय अधधकारी, वसई याींना ननदे ि ददले आहे त.
___________
वडनेर-चाांदरू -हहांगणे गव्हाड-जिगाव (ता.नाांदरू ा, जि.बुलढाणा) या रस्त्यावर रे ल्वेने रस्ता
अनधधिृत असल्याचे फलि लावल्याबाबत

(१५)

९८२७३ (२२-१२-२०१७).

डॉ.सांिय रायमुलिर (मेहिर) :

सन्माननीय साववितनि

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

(१) वडनेर-चाींदरू -दहींगणे गव्हाड-जिगाव (ता.नाींदरू ा, जि.बुलढाणा) या पूणाय नदीकाठच्या १० ते
१२ गावाींना तालुक्यािी तसेच राषरीय महामागायिी िोडणाऱया महतेवाच्या रस्तेयावर रे ल्वे
प्रिासनाने रस्ता अनधधकृत असल्याचे फलक लावल्याचे माहे ऑक््ोबर, २०१७ मध्ये वा
तेयादरम्यान ननदियनास आले, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सदरचा रस्ता अनधधकृत दाखववण्याची कारणे काय आहे ,

(३) असल्यास, याबाबत चौकिी करून सदर रस्ता पुवव
य त सुरु करण्याबाबत िासनाने कोणती
काययवाही केली वा करण्यात येत आहे ,

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे ?
श्री. चांद्रिाांत पाटील (१३-०८-२०१८) : (१) व (२) हे खरे आहे .
सदर रस्ता राज्य मागय क्र.२७७ असून रे ल्वे प्रिासन सदर रस्तेयाच्या दिायबाबत अनशभज्ञ

असल्यामळ
ु े , सदरचा रस्ता अनधधकृत दाखववण्यात आला होता. तथावप रे ल्वे प्रिासनाला
याबाबत सूचना केल्यानींतर लगेच सदर बॅनर काढण्यात आले आहेत.

(३) सदर रे ल्वे प्रिासनाच्या पुलाचे दरु
ु स्तीचे काम सुरु असल्याने, रस्तेयाच्या वाहतुकीकरीता
तातेपुरता पयाययी वळणमागय तयार करण्यात आलेला होता व तेयावरुन वाहतुक सुरु होती.

रे ल्वे खातेयामाफयत सदर रे ल्वे पल
ु ाची दरु
ु स्ती माहे एवप्रल, २०१८ अखेर पण
ू य झाली

असून, सदय:जस्थतीत रस्ता पुवव
य त करुन वाहतुक सुरळीतपणे सुरु आहे .
(४) प्रश्न उद्ावत नाही.

___________

वव.स. ४७० (12)
पाांढुणाव (ता.घाटां िी,जि.यवतमाळ) येथील रस्त्याांची दरु वस्था झाल्याबाबत
(१६)

९९०१३ (२१-१२-२०१७).

श्री.रािु तोडसाम (अणी), श्री.सांिय पुराम (आमगाव),

श्री.सांतोष दानवे (भोिरदन) :

सन्माननीय साववितनि बाांधिाम (साववितनि उपक्रम

वगळून) मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१) पाींढुणाय (ता.घा्ीं िी,जि.यवतमाळ) येथील

रस्तेयाींची दरु वस्था झाली असून रस्तेयाींवर

दठकदठकाणी खड्डे पडले असल्याचे ननदियनास आले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सदरहू रस्तेयावरील खड्ड्याींमळ
ु े अनेक छो्े -मोठे अपघात होऊन नागररक
िखमी होत आहे , हे ही खरे आहे काय,
(३) असल्यास, याबबत िासनाने चौकिी केली आहे काय,
(४) असल्यास, चौकिीनुसार उक्त रस्तेयाची तातडीने दरु
ु स्ती करण्याबाबत िासनाने कोणती
काययवाही केली वा करण्यात येत आहे ,

(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. चांद्रिाांत पाटील (०६-०८-२०१८) : (१) अींित: खरे आहे .
(२) हे खरे नाही.
(३) होय.
(४) सदर रस्तेयावरील ककमी २१५/४०० ते २२७/१०० हया लाींबीमध्ये जव्दवाषीक दे खभाल व
दरु
ु स्ती अींतगयत मींिुरी प्राप्त असून, तेयानुसार सदर रस्तेयावरील खड्डे भरण्याचे काम पूणय
झाले असन
ू , रस्ता वाहतुकीस योग्य आहे .
(५) प्रश्न उद्ावत नाही.

___________
रािूरा येथील हदल्ली–चेन्नई रे ल्वे मागाववरील लेवल क्रॉसीांग ९३ वर बाांधण्यात
येणाऱ्या रे ल्वे उड्डाणपल
ू ाबाबत

(१७)

१०००४३ (०१-०१-२०१८).

अॅड.सांिय धोटे (रािरू ा) :

सन्माननीय साववितनि

बाांधिाम (साववितनि उपक्रम वगळून) मांत्री पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१) िाम-चींद्रपरू आशसफाबाद मागायवर रािरू ा येथील ददल्ली – चेन्नई रे ल्वे मागायवरील लेवल

क्रॉसीींग ९३ वर बाींधण्यात येणाऱया रे ल्वे उड्डाणपूलाचे बाींधकाम माहे िून, २०१७ पयंत पूणय
करण्याचे ननयोजित होते, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सदर पूलाचे बाींधकाम अदयापही पूणय झालेले नाही, हे ही खेर आहे काय,

(३) असल्यास, सदर उड्डाणपल
ू ाचे बाींधकाम पण
ू य करण्यास ववलींब करणाऱया कींत्रा्दाराचे कींत्रा्
रद्द करण्यात आले आहे काय,

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त तसेच सदर उड्डाणपूलाचे बाींधकाम कधी पयंत
पूणय करण्यात येणार आहे ?

वव.स. ४७० (13)
श्री. चांद्रिाांत पाटील (२७-०८-२०१८) : (१) होय, हे खरे आहे .
(२) होय, हे खरे आहे .

(३) सदर उड्डाणपल
ू ाचे

काम मेससय अिय पाल मींगल ॲन्ड कींपनी ठाणे याींना ददनाींक २९/०३/२०११ ला

दे ण्यात आले असून काम पण
ू य करण्याचा कालावधी २४ मदहने

म्हणिे ददनाींक २८/०३/२०१३ पयंत होता

परीं तु काम पण
ू य न झाल्याने कींत्रा्दारास दीं ड आकारणी करण्यात आली आहे .

(४) सदर पल
ु ाचे व पोच मागायचे बाींधकाम करताना पल
ू ाच्या खालील मातीची भरवाहन क्षमता
आवश्यकतेपेक्षा कमी आढळून आल्याने पल
ु ाचे व पोचमागायच्या पायव्याच्या सींकल्पनेत बदल झाला. मींिरू
करारनाम्यातील पररमाणामध्ये अनतररक्त बाबीींमुळे व प्राकलनामध्ये बदल झाल्याने प्रकल्पाचा सींभावीत

खचय हा प्रकल्पाच्या प्रिासकीय मान्यता प्राप्त ककीं मतीच्या १० ्क्के पेक्षा िास्त असल्याने िासन ननणयय

दद.१०.०६.२०१८ अन्वये रु.२४.७१ को्ी रक्कमेस सध
ु ारीत प्रिासकीय मान्यता दे ण्यात आली आहे . सदर
पल
ु ाचे काम डडसेंबर, २०१८ पयंत पण
ू य करण्याचे ननयोिन आहे .

___________

अमरावती बडनेरा या शमनी बायपास मागाववर मोठया प्रमाणात खड्डे पडल्याबाबत
(१८)

१००१०८ (२१-१२-२०१७).

श्री.शाांताराम मोरे (शभवांडी ग्रामीण) : सन्माननीय साववितनि

बाांधिाम (साववितनि उपक्रम वगळून) मांत्री पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१) अमरावती बडनेरा या शमनी बायपास मागायवर मोठया प्रमाणात खड्डे पडल्याचे माहे
ऑक््ोबर, २०१७ मध्ये वा तेया दरम्यान

ननदियनास आले, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, याबाबत िासनाने चौकिी केली आहे काय,
(३)

असल्यास,

तेयानुसार या मागायची दरू
ु स्ती करण्याबाबत िासनाने कोणती काययवाही केली

वा करण्यात येत आहे ,

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. चांद्रिाांत पाटील (३१-०७-२०१८) : (१) व (२) होय.
(३) अमरावती बडनेरा हा शमनी बायपास रस्ता राज्यमागय क्र.२९९, वरील कक.मी. ०/०० ते
१२/५०० या लाींबीमध्ये पडलेल्या खड्डयाींच्या दरु
ु स्तीचे काम जव्दवाषीक योिने अींतगयत मींिूर

असून तेयानुसार खड्डे भरण्याचे काम दद.१५.१२.२०१७ पयंत पुणय करण्यात आले आहे व सदर
रस्ता वाहतक
ु ीस सजु स्थतीत ठे वण्यात आलेला आहे. रस्तेयावर पडणारे

खड्डे

वारीं वार

बुिववण्यात येत आहे त. सदर रस्ता हायब्रीड ॲन्यु्ी अींतगयत मींिूर असून, सदर कामाचे LOA
दे ण्यात आले आहे.

(४) प्रश्न उद्ावत नाही.
___________
साांगली शहरातील नवीन प्रशासिीय इमारतीमध्ये पसरलेल्या अस्वच्छतेबाबत
(१९)

१०१४२५ (२२-१२-२०१७).

श्री.धनिांय (सुधीर) गाडगीळ (साांगली) :

महसूल मांत्री पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

सन्माननीय

वव.स. ४७० (14)
(१) साींगली िहरात को्यवधी रुपये खचय करुन बाींधलेल्या नवीन प्रिासकीय इमारतीमध्ये
पसरलेल्या अस्वच्छतेमळ
ु े कमयचाऱयाींच्या व यादठकाणी ववववध कामाींसाठी येणाऱया नागररकाींच्या
िीवास धोका ननमायण झाल्याचे माहे ऑक््ोबर, २०१७ मध्ये ननदियनास आले, हे खरे आहे
काय,
(२) असल्यास, ननधीअभावी या नवीन प्रिासकीय इमारतीच्या स्वच्छतेचे

काम

बींद करण्यात

आले आहे , हे ही खरे आहे काय,
(३) असल्यास, याबाबत

चौकिी करुन या इमारतीच्या स्वच्छतेच्या कामासाठी ननधीची

तरतद
ु करण्याबाबत िासनाने कोणती काययवाही केली वा करण्यात येणार आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री. चांद्रिाांत पाटील (३१-०७-२०१८) : (१) असे ननदियनास आले नाही.
(२) व (३) या मध्यवती इमारतीत २७ कायायलये असून या इमारतीची दे खभाल करण्यासाठी
दे खभाल

सशमती

नेमण्यात

आली

आहे .

या

इमारतीतील

सवय

कायायलयाींकडून

तेयाींच्या

क्षेत्रफळाच्या प्रमाणात ननधी प्राप्त झाल्यानींतर तेयातून वॉचमन, साफसफाई कमयचारी,
वीिबबलाची रक्कम, पाणीपट्टीचे बील इ. खचय भागववण्यात येतो. सदयजस्थतीत या इमारतीची

साफसफाई करण्याकरीता खािगी व्यक्तीींची ननयुक्ती करण्यात आली असून आठवड्यातुन ०२
वेळा स्वच्छता करुन घेतली िाते.
(४) प्रश्न उद्ावत नाही.
___________
उल्हासनगर (जि.ठाणे) येथील शमळित पत्रत्रिेवरील क्षेत्राांची अांिी व अक्षरी नोंद िरण्याबाबत
(२०)

१०३०६४ (०१-०१-२०१८).

श्रीमती ज्योती िलानी (उल्हासनगर) :

सन्माननीय

महसूल मांत्री पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१) उल्हासनगर (जि.ठाणे) येथे फाळणीतील ननवायशसत लोकाींना मोठ्या प्रमाणावर िासनाने
आश्रय ददला असून तेयाींना अदयापपयंत राहत असलेल्या िशमनीचा ताबा ददलेला नसन
ू नगर
भूमापन अधधकारी उल्हासनगर-५ याींनी तेयाींचे कडील पत्र ददनाींक ३ ऑगस््, २०१५ अन्वये

तेयाींच्या वररषठाींना शमळकत पत्रावरील क्षेत्राींची अींकी व अक्षरी नोंद करणे बाकी असलेल्या
५९२२ शमळकतीची पूतत
य ा करून घेण्यासाठी िमाबींदी आयुक्त, पुणे याींनी ५ सदस्य सशमतीचे

माहे नोव्हें बर, २०१६ ला गठन करून िासनास ४ आठवड्यात अहवाल सादर करणार असन
ू
सदर अहवाल प्राप्त झाला आहे काय,

(२) असल्यास, सदर अहवालाआधारे िासनाकडून कोणती काययवाही करण्यात आली वा येत
आहे ,

(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. चांद्रिाांत पाटील (०३-०८-२०१८) : (१) व (२) िमाबींदी आयक्
ु त आणण सींचालक भूशम

अशभलेख, पुणे याींच्या ददनाींक. ०८.११.२०१६ च्या आदे िान्वये उपसींचालक भूशम अशभलेख,
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कोंकण प्रदे ि मुींबई याींचे अध्यक्षतेखाली नगर भूमापन अधधकारी, उल्हासनगर याींच्या

काययक्षेत्रातील मळ
ु नगर भूमापनाचे वेळेस तयार करण्यात आलेल्या नगर भूमापन अशभलेखात

ताींबत्रक/कायदे िीर त्रु्ी व तेयावरील उपाय याींच्या अनष
ीं ाने चौकिी करण्यासाठी सशमती नेमण्यात
ु ग
आली होती. सदर सशमतीने ददनाींक २४.१०.२०१७ रोिी िमाबींदी आयक्
ु त, पण
ु े याींचेकडे अहवाल सादर

केला. सदर सशमतीने उल्हासनगर येथील फाळणीतील ननवायशसत लोकाींच्या नगर भम
ू ापन शमळकतीमधील
त्र्
ु ी दरु करण्यासाठी जिल्हा अधीक्षक, भूशम अशभलेख, ठाणे व नगर भूमापन अधधकारी, उल्हासनगर याींना

काययवाही करण्याच्या सुचना ददलेल्या आहे त. तेयानस
ु ार करण्यात येणाऱया काययवाहीचा अहवाल उपसींचालक

भशू म अशभलेख, कोकण प्रदे ि, मींब
ु ई याींचेकडून पढ
ु ील काययवाहीसाठी िमाबींदी आयक्
ु त आणण सींचालक
भूमी अशभलेख याींच्याकडे सादर करण्याचे ननयोजित आहे .
(३) प्रश्नच उद्ावत नाही.

___________
िाांबा वाघेरापाडा (ता.िल्याण,जि.ठाणे) येथील आहदवासी
शेति-याांच्या िशमनी बळिावल्याबाबत
(२१)

१०४११८

(भोिरदन) :

(२२-१२-२०१७).

श्री.शशवािीराव

िडडवले

(राहुरी), श्री.सांतोष
सन्माननीय महसल
ू मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

दानवे

(१) काींबा वाघेरापाडा (ता.कल्याण,जि.ठाणे) येथील आददवासी िेतक-याींच्या िशमनी बळकावून
तेयावर अनधधकृतपणे खोदकाम व बाींधकाम करून िासनाचा लाखो रुपयाींचा
बुडवल्याची

बाब माहे नोव्हें बर, २०१७ मध्ये ननदियनास आली, हे खरे आहे काय,

महसूल

(२) असल्यास, या प्रकरणी तक्रारीनींतर प्रथम आकारण्यात आलेला ५३ हिार रुपये दीं ड तब्बल
२८ लाखाींपयंत वाढल्याने अधधका-याींच्या भूशमकेबाबत सींिय व्यक्त होत आहे , हे ही खरे आहे
काय,

(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी सखोल चौकिी करण्यात आली आहे काय,
(४) असल्यास, चौकिीचे ननषकषय काय व तेयानस
ु ार सींबींधीत दोषी भम
ू ाकफया व अधधकारी
याींच्यावर काय कारवाई करण्यात आली

वा येत आहे ,

(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री. चांद्रिाांत पाटील (२८-०८-२०१८) : (१), (२), (३), (४) व (५) मौिे काींबा, ता.कल्याण,
जि.ठाणे येथील स.नीं. ४७/१अ व इतर या शमळकतीमधन
ू कसरू दार याींनी २०० ब्रास मातीचे
अनधधकृत

उतेखनन

केल्याबद्दल

तहशसलदार,

कल्याण

याींनी ददनाींक

३०/१०/२०१०

च्या

आदे िान्वये रुपये १,६७,८००/-एवढा दीं ड आकारला होता.
तदनींतर याबाबत प्राप्त तक्रारीच्या अनुषींगाने स्थळ पाहणी करुन उक्त शमळकतीमधून

कसरू दार याींनी ११८७ ब्रास माती आणण ३९१ ब्रास दगडाचे अनधधकृत उतेखनन केल्याबद्दल

तहशसलदार, कल्याण याींनी ददनाींक ०९/०८/२०११ रोिी रुपये २२,०९,२००/- इतक्या दीं डाचे आदे ि
पारीत केले.
सदर आदे िाववरुध्द कसुरदार याींनी दाखल केलेल्या अवपलात उप ववभागीय अधधकारी,

ठाणे याींनी तेयाींच्या ददनाींक १२/१२/२०११ च्या आदे िान्वये तहशसलदार याींचे उक्त आदे ि रद्द
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करुन कसुरदार याींच्याकडून ११८७ ब्रास माती आणण ३९१ ब्रास दगडाचे अनधधकृत उतेखनन
केल्याबद्दल स्वाशमतेवधन रुपये ३,१५,६००/- व दीं ड रुपये २४,६९,५४३/- तसेच भूपषृ ठ भाडे रुपये

६०,५४७/- असे एकूण रुपये २८,४५,६९०/- िासन िमा करण्याचे आदे ि केले. सदर आदे िानुसार
कसरु दार याींनी ददनाींक १९/१०/२०१२ रोिी सदर रक्कम िासन िमा केली आहे.
___________

राज्यातील टोलनाक्यावरील वपवळ्या पट्टय
् ाबाहे रील वाहनाांना टोल न
आिारण्याच्या घेतलेल्या तनणवयाबाबत

(२२)

१०४७७९ (२७-०३-२०१८).

श्री.अतल
ु भातखळिर (िाांहदवली पव
ू )व , अॅड.आशशष शेलार

(वाांद्रे पजश्चम), अॅड.पराग अळवणी (ववलेपाले), श्री.प्रशाांत ठािूर (पनवेल), श्री.सांिय िेळिर
(ठाणे), िॅप्टन आर.तशमल सेल्वन (सायन-िोळीवाडा), श्रीमती मतनषा चौधरी (दहहसर),

श्री.नरें द्र पवार (िल्याण पजश्चम), श्री.नरें द्र महे ता (शमरा भाईंदर), प्रा.(श्रीमती) मेधा िुलिणी
(िोथरुड), श्री.प्रताप सरनाईि (ओवळा माजिवडा) :

सन्माननीय साववितनि बाांधिाम

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

(१) राज्यातील ्ोल नाक्यावरील वाहतक
ू कोंडी ्ाळण्यासाठी ्ोलपासून ववशिष् अींतरावर

आखण्यात आलेल्या वपवळ्या पट्टीच्या बाहे रील वाहनाींना ्ोल न घेता सोडून दे ण्याचा ननणयय
िासनाने घेतला असल्याचे माहे डडसेंबर, २०१७ मध्ये वा तेयादरम्यान

ननदियनास आले, हे खरे

आहे काय,
(२)

असल्यास, यासींदभायत कोणताही

आदे ि ककीं वा पररपत्रक

न काढल्यामुळे महाराषर राज्य

रस्ते ववकास महामींडळ व ्ोल नाक्याींमध्ये सींभ्रमावस्था ननमायण
व ्ोल नाक्यावरील

झाली असून वाहन चालक

कमयचारी याींच्यामध्ये वाद वववादाच्या घ्ना घडत आहे तसेच ्ोल

नाक्याींवर वाहन नेमके कुठे उभे आहे हे पाहण्याची यींत्रणा नसल्यामळ
ु े सदर ननणययाची
अींमलबिावणी होत नसल्याचे ननदियनास आले आहे , हे ही खरे आहे काय,
(३) असल्यास, याबाबत िासनाने चौकिी केली आहे काय,
(४)

असल्यास,

चौकिीनुसार

उक्त

ननणययाबाबतचे

पररपत्रक

ककीं वा

आदे ि

तातडीने

काढण्याबाबत िासनाने कोणती काययवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. चांद्रिाांत पाटील (२८-०८-२०१८) : (१) हे खरे नाही.
(२) यासींदभायतील राज्यातील ्ोल नाक्याींवरील वाहतूक कोंडी कमी करण्यासाठी तसेच वपवळ्या
पट्टीच्या बाहे रील वाहनाींकडून ्ोल घेणे ककीं वा कसे यासींदभायत ननणयय घेण्याकरीता उपाध्यक्ष व

व्यवस्थापकीय सींचालक, महाराषर राज्य रस्ते ववकास महामींडळ याींचे अध्यक्षतेखाली दद. ०६०४-२०१८ रोिी सशमती गठीत करण्यात आली आहे. सदर सशमतीची

प्राथशमक बैठक

दद.

२५-०४-२०१८ रोिी झाली. बैठकीमध्ये आय आय ्ी, मब
ुीं ई याींचे तज्ञ व्यापक अ्यास करुन ६
मदहन्याींमध्ये अहवाल सादर करतील व तेयानींतर ननववदे तील तरतुदीस अधीन राहून, कायदे तज्ञ
आपले अशभप्राय दे तील अस ननणयय घेण्यात आला आहे .
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(३)

प्रश्न उद्ावत नाही.

(४) सदर सशमतीचा अहवाल िासनास प्राप्त होताच यासींदभायतील केंद्र िासनाचे प्रचशलत
ननयम व ननकष, करारनाम्यातील तरतुदी व कायदे िीर व ताींबत्रक बाबी तपासून पुढील
काययवाही करता येईल.

(५) प्रश्न उद्ावत नाही.
___________
मांब
ु ई-नागपरू समध्
ृ दी महामागावबाबत
(२३)

१०४८१७ (२७-०३-२०१८).

श्री.अिय चौधरी (शशवडी), श्री.नारायण पाटील (िरमाळा) :

सन्माननीय साववितनि बाांधिाम (साववितनि उपक्रम) मांत्री पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील
काय :-

(१) मुींबई-नागपूर या िहराींमधील ७१० कक.मी. लाींबीचा प्रवास ६ तासात पूणय करण्यासाठी
समध्
ृ दी महामागायचे ३ वषायत बाींधकाम करण्याचा िासनाने ननणयय घेतला आहे , हे खरे आहे
काय,

(२) असल्यास, उक्त ननणययानस
ु ार अदयापपयंत महामागायचे ककती बाींधकाम झाले आहे तसेच
शभवींडी-कसारा पयंतच्या या महामागायसाठी कींत्रा्दार शमळत नसल्याने महामागायबाबतच्या काही
अ्ी व िती शिथील करण्याचा ननणयय राज्य रस्ते ववकास महामींडळाने घेतला आहे , हे ही खरे
आहे काय,
(३) असल्यास, उक्त महामागायसाठी
(४)

असल्यास,

यासवय

प्रकरणी

कींत्रा्दार न शमळण्याची कारणे काय आहे त,
चौकिी

करून

उक्त

महामागायचे

काम

तातडीने

करण्याबाबत िासनाने कोणती काययवाही केली वा करण्यात येत आहे ,

पण
ू य

(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. एिनाथ शशांदे (२८-०८-२०१८) : (१) होय.
(२) व (३) अदयाप, नागपूर मुींबई शिघ्रसींचार द्रत
ु गती महामागायचे (महाराषर समध्
ृ दी महामागय)
बाींधकाम सुरु झालेले नाही. या प्रकल्पाची ननववदा प्रकक्रया प्रगतीत आहे .

RFQ मध्ये Tunnel व Viaduct साठीचा पात्रता ननकष प्रचशलत NAHI / MoRTH / CVC
च्या मागयदियक ततेवानुसार ठे वण्यात आलेला होता.

मात्र महामागायच्या काही भागासाठी (कन्स्रक्िन पॅकेि १४, १५ व १६- वपींप्रीसद्रोद्दीन

ता. ईगतपुरी जि. नाशिक ते आमने ता. शभवींडी जि. ठाणे) पदहल्या RFQ प्रकक्रयेमध्ये
ददलेल्या पात्रता ननकषानुसार पुरेिा कींत्रा्दाराींचा प्रनतसाद

शमळत नसल्याने RFQ मध्ये

Tunnel व Viaduct साठी पात्रता ननकषाच्या अ्ी व िती शिधथल करण्याचा ननणयय महाराषर
ज्य रस्ते ववकास महामींडळाने घेतला असन
ू तेयानस
ु ार आवश्यक ती काययवाही सरु
ु आहे .
(४) व (५) प्रश्न उद्ावत नाही.

___________
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िुलाव येथील शशवसष्ट्ृ टी, पेस्तम सागर इत्यादी गह
ृ तनमावण सांस्थाांच्या पुनववविासाबाबत
(२४)

१०५४९६ (२७-०३-२०१८).

श्री.मांगेश िुडाळिर (िुलाव) :

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय महसूल मांत्री

(१) कुलाय (मुींबई उपनगर) येथे महसूल ववभागाने भाडेपट्टय
् ाने/कब्िे हक्काने ददलेल्या िासकीय
िशमनीवरील शिवसषृ ्ी, पेस्तम सागर व इतर

सहकारी गह
ृ ननमायण सोसायट्याींच्या इमारतीींचा

पन
ु ववयकास करण्यासाठी िासन ननणययानस
ु ार रे डी रे कनरच्या २५ ्क्के अधधमल्
ु य आणण
सदननका नावे करण्याकररता ५००/- रुपये प्रती चौ.फु् िासनाकडे भरणा करावा अिी अ्
महसूल ववभागाने या सोसायट्याींमधील रदहवािाींना घातली आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, यामुळे या सोसायट्याींमधील रदहवाश्याींचे मोठ्या प्रमाणात आधथयक नुकसान

होत असल्यामुळे याप्रकरणी बैठक घेऊन सींयक्
ु तीक व न्याय ननणयय िासनाने घ्यावा यासाठी
स्थाननक लोकप्रनतननधीींनी मा.महसूल मींत्री याींना ददनाींक २१ डडसेंबर, २०१७ रोिी वा
तेयासुमारास व ततेपूवी अनेकदा लेखी पत्र दे ऊन मागणी केली आहे , हे ही खरे आहे काय,
(३) असल्यास, याबाबत िासनाने चौकिी केली आहे काय,

(४) असल्यास, चौकिीनुसार या प्रकरणी उधचत ननणयय घेऊन या इमारतीतील नागररकाींच्या
समस्या सोडववण्याबाबत िासनाने कोणती काययवाही केली वा करण्यात येत
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. चांद्रिाांत पाटील (३०-०७-२०१८) : (१), (२), (३) व (४) महसूल ववभागाच्या िासन ननणयय

क्र. िमीन २५१२ /०७ /प्र.क्र.३०/ि-२ दद. १३ एवप्रल,२०१७ अन्वये बह
ृ न्मुींबई ववकास ननयींत्रण
ननयमावलीतील ववननयम ३९(९) व ३३(१०) हे ववननमय वगळत अन्य ववननयमाअींतगयत
पुनववयकासाच्या
सींबींधीत

प्रकरणात

िासकीय

परवानगी

िशमनीच्या

दे ताींना

प्रचशलत

ननवासी/वाणणजज्यक/औदयोधगक
वावषयक

दर

वववरणपत्रातील

प्रयोिनासाठी
दराने

येणाऱया

बािारमुल्याच्या २५% दराने व िैक्षणणक/धमायदाय प्रयोिनासाठी सींबींधीत िशमनीच्या अिा

बािारमल्
ू याच्या १२.५% अिा दराने अधधमल्
ू य आकारण्याबाबत धोरणातेमक ननदे ि दे ण्यात
आले आहे त.

सदर धोरणात िासन ननणयय दद.२३ फेब्रुवारी, २०१८ अन्वये सुधारणा करण्यात आली

असून ज्यादठकाणी पुनववयकास करताींना सवयसाधारणपणे मळ
ू च्ईक्षेत्र ननदे िाींकाप्रमाणे अनुज्ञेय
असलेल्या बाींधकामापेक्षा वाढीव बाींधकाम करण्यासाठी खुल्या बािारातून हस्ताींतरणीय ववकास

हक्क ववकत घ्यावे लागत असतील ककीं वा अधधमल्
ू य भरून वाढीव च्ईक्षेत्र ननदे िाींक प्राप्त
करून घ्यावे लागत असेल तेयादठकाणी बह
ृ न्मुींबईत वरील प्रमाणे पुनववयकासाच्या प्रकरणात

परवानगी दे ताींना ननवासी/ वाणणजज्यक/औदयोधगक प्रयोिनासाठी सींबींधीत िासकीय िशमनीच्या
प्रचशलत

वावषयक

िैक्षणणक/धमायदाय

दर

वववरणपत्रातील

प्रयोिनासाठी

दराने

पन
ु ववयकासासाठी

येणाऱया

ककीं मतीच्या

अिा िशमनीच्या

१०%

प्रचशलत

दराने

व

वावषयक

दर

वववरणपत्रातील दराने येणाऱया ककीं मतीच्या ५% दराने अधधमूल्य आकारण्याबाबत धोरणातेमक
ननदे ि दे ण्यात आले आहे त.

वव.स. ४७० (19)
तसेच, िासन ननणयय क्र. िमीन-२०१७/प्र.क्र.१२७/ ि-१ दद. ०७ िुल,ै २०१७ अन्वये मुींबई

उपनगर

जिल््यातील

प्रदान

केलेल्या

िासकीय

िशमनीवरील

इमारतीमधील

सदननका

हस्ताींतरणाचे दर ज्या सींस्थेचा पुणतेय वाचा दाखला शमळाल्यापासन
ू अनुक्रमे ५/१०/१५ वषे पुणय

झाली आहे त. तेयाींच्या बाबत अनक्र
ु मे ककमान रक्कम रू. ५००/-, ३००/-, २००/- प्रती चौ. फू्
या प्रमाणे ननजश्चत करण्यात आले आहे त. तेयाअनुषींगाने येणाऱया अडचणी दरू करण्यासाठी
िासन ननणयय दद. ४ मे, २०१८ अन्वये अधधक स्पष्ीकरण दे खील दे ण्यात आले आहे.
(५) प्रश्न उद्ावत नाही.
___________
येवला (जि.नाशशि) उपववभागीय िायावलय इमारतीच्या बाांधिामास
प्रशासिीय मान्यता दे ण्याबाबत
(२५)

१०५७४१ (२७-०३-२०१८).

श्री.छगन भुिबळ (येवला) :

पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

सन्माननीय महसूल मांत्री

(१) येवला (जि.नाशिक) उपववभागीय अधधकारी, कायायलयाच्या इमारत बाींधकामाचे अींदािपत्रक
ववभागीय आयक्
ु त, नाशिक याींनी

ददनाींक

१३ माचय, २०१५ रोिीच्या

पत्रान्वये

िासनाकडे

पाठववले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सदर अींदािपत्रक प्रिासकीय मान्यते अभावी िासनाकडे प्रलींबबत आहे , हे ही
खरे आहे काय,
(३) असल्यास, याबाबत चौकिी करून उक्त अींदािपत्रकास
िासनाने कोणती काययवाही

प्रिासकीय मान्यता दे ण्याबाबत

केली वा करण्यात येत आहे,

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. चांद्रिाांत पाटील (३१-०७-२०१८) : (१) होय.
(२) व (३) सावयिननक बाींधकाम ववभागाकडून सदर अींदािपत्रकाींची छाननी करताना उपजस्थत
करण्यात आलेल्या मुदयाची पूतत
य ा करुन नस्ती ताींबत्रक मान्यतेसाठी सावयिननक बाींधकाम
ववभागास दद.२२/०२/२०१८ रोिी पुनश्च सादर करण्यात आलेली आहे . सावयिननक बाींधकाम
ववभागाचे अशभप्राय प्राप्त झाल्यानींतर ननधी उपलब्धतेनुसार प्रिासकीय मान्यता दे ण्याबाबतची
काययवाही करण्याचे सींकजल्पत आहे .”
(४) प्रश्न उद्ावत नाही.

___________

पनवेल (ता.पनवेल,जि.रायगड) येथील प्रशासिीय भवनाच्या िामाबाबत
(२६)

१०६२४९ (२७-०३-२०१८).

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

अॅड.आशशष शेलार (वाांद्रे पजश्चम), श्री.अशमत साटम (अांधेरी पजश्चम), श्री.अतल
ु भातखळिर
(िाांहदवली पूव)व , श्रीमती मतनषा चौधरी (दहहसर), श्री.सांतोष दानवे (भोिरदन) :
महसूल मांत्री पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

सन्माननीय

वव.स. ४७० (20)
(१) पनवेल (ता.पनवेल, जि.रायगड) येथील

प्रिासकीय भवनाचे ९० ्क्के काम पूणय झाले

असून माहे फेब्रुवारी, २०१७ पयंत सींपूणय काम पूणय

होणे अपे्क्षत असताना उवयररत काम

ननधी अभावी रखडले असल्याचे माहे डडसेंबर, २०१७ मध्ये वा तेयादरम्यान
हे खरे

ननदियनास आले,

आहे काय,

(२) असल्यास, याबाबत िासनाने चौकिी केली आहे काय,
(३) असल्यास, चौकिीनुसार उक्त प्रिासकीय भवनाच्या इमारतीचे काम तातडीने पूणय
होण्यासाठी ननधीची तरतूद करण्याबाबत िासनाने कोणती काययवाही

केली वा करण्यात यत

आहे ,

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. चांद्रिाांत पाटील (३१-०७-२०१८) : (१), (२) व (३) पनवेल, जि.रायगड येथील तहशसल
कायायलयाच्या प्रिासकीय इमारतीच्या रु. ९८१.८० लक्ष इतक्या ककीं मतीच्या अींदािपत्रकास
मान्यता दे ण्यात आली असन
ू आतापयंत सींपण
ू य रक्कम ववतररत करण्यात आली आहे. ही
इमारत पूणय होण्यासाठी अधधक रकमेची आवश्यकता असल्याने सध
ु ाररत प्रिासकीय मान्यतेचा
प्रस्ताव तयार करण्याचे काम सावयिननक बाींधकाम ववभागाकडे क्षेत्रीय स्तरावर प्रगतीपथावर

आहे . सदर प्रस्ताव प्राप्त झाल्यानींतर सुधाररत प्रिासकीय मान्यता दे ण्याची काययवाही

करण्याचे सींकजल्पत आहे . सदर कामासाठी ननधी ववतरीत करण्याच्या दृष्ीने वषय २०१८-१९
च्या अथयसींकल्पात लाक्षणणक तरतद
ू ठे वण्यात आलेली आहे .
(४) प्रश्न उद्ावत नाही.

___________
मौिे नल
ू -मग
ु ळी (ता.गडहहांग्लि, जि.िोल्हापरू ) येथील रस्त्यालगतच्या
ववहहरीचा सांरक्षि िठडा तुटल्याबाबत

(२७)

१०७२४९ (०६-०४-२०१८).

श्रीमती सांध्यादे वी दे साई-िुपेिर (चांदगड), श्री.ियांत पाटील

(इस्लामपूर), श्री.हसन मुश्रीफ (िागल), श्रीमती सुमन पाटील (तासगाव - िवठे महाांिाळ) :

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

मौिे

नूल-मुगळी

(ता.गडदहींग्लि,

जि.कोल्हापूर)

येथील

रस्तेयालगतच्या

असलेल्या

ववदहरीचा सींरक्षक कठडा तु्ला असल्याने ववहीरीत पडुन अपघात घडण्याचा धोका ननमायण
झाला आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सदर ववदहरीला सींरक्षक शभींत तातडीने बाींधण्याबाबत स्थाननक लोकप्रनतननधीनी
मा.सावयिननक बाींधकाम मींत्री याींच्याकडे ददनाींक ८ िानेवारी,२०१८ रोिी लेखी ननवेदन ददले
आहे , हे ही खरे आहे काय,
(३) असल्यास, या ननवेदनानुसार सदर ववदहरीला सींरक्षक शभींत तातेकाळ बाींधण्याबाबत
िासनाने कोणती काययवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास,ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

वव.स. ४७० (21)
श्री. चांद्रिाांत पाटील (०९-०८-२०१८) : (१) व (२) अींित: खरे आहे .
प्रश्नाींकीत भडगाव-िरळी मुगळी नूल खनदाळ नाींगनूर हा रस्ता प्रजिमा क्र. ५६ असा आहे . या

रस्तेयालगतच्या ववहीरीची सींरक्षक शभींत अनतवषृ ्ीमळ
ु े खचल्याने रस्तेयावरील वाहतूकीस
अडथळा ननमायण झाला होता.

(३) सदय:जस्थतीत सींरक्षण शभींतीच्या भागात सींरक्षक दगड/डेशलने्र बसवून खडी व मुरमाच्या

सहाय्याने रस्ता वाहतुकीसाठी सुजस्थतीत ठे वण्यात आला आहे. ननधीच्या उपलब्धतेनुसार
लवकरच काम हाती घेण्याचे ननयोिन आहे. रस्तेयावरील वाहतूक सरु ळीत सुरु आहे.
(४) प्रश्न उद्ावत नाही.

___________
महाराष्ट्र राज्यातील पत्रिाराांना टोल माफी दे ण्याबाबत
(२८)

१०८०४७

(२७-०३-२०१८).

श्री.रािेश

क्षीरसागर

(िोल्हापूर

उत्तर) : सन्माननीय

साववितनि बाांधिाम (साववितनि उपक्रम वगळून) मांत्री पढु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१)

महाराषर

राज्यातील

पत्रकार

व

वतेृ तपत्र

छायाधचत्रकार

याींना

अनेक

वेळा

वतेृ त

सींकलनाकररता स्थाननक पातळीसह सींपण
ू य महाराषर राज्यात प्रवास करावा लागतो, हे खरे आहे
काय,

(२) असल्यास, सदर पत्रकार व वतेृ तपत्र छायाधचत्रकार याींना

प्रवासादरम्यान ्ोल माफी

दे ण्याबाबत सावयिननक बाींधकाम ववभागाने सूधचत केले आहे , हे ही खरे आहे काय
(३) असल्यास,

उक्त प्रकरणी िासनाकडून ननणयय घेण्यात आला आहे काय,

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. चांद्रिाांत पाटील (०२-०८-२०१८) : (१) होय.

(२) व (३) िासनाने घेतलेल्या ननणययानुसार ददनाींक १ िून २०१५ पासून सावयिननक बाींधकाम
ववभागाच्या अखतेयाररतील सवय पथकर स्थानकाींवर व

महाराषर राज्य रस्ते ववकास महामींडळ

याींच्या अखतेयाररतील २६ पथकर स्थानकाींवर कार, िीप व इतर ततेसम हलकी वाहने, एस.्ी.
व स्कूल बसेस याींना पथकरातन
ू सू् दे ण्यात आली आहे . महाराषर राज्यातील बहुताींि
पत्रकार व छायाधचत्रकार कार, िीप व इतर ततेसम हलकी वाहनाींचा उपयोग करीत असल्याने
सावयिननक बाींधकाम ववभागाच्या पथकर स्थानकावर पथकर वसल
ु ी करण्याचा प्रश्न उद्ावत
नाही.

(४) प्रश्न उद्ावत नाही.
___________
पाटण (जि.सातारा) मतदारसांघातील नवीन चावडी इमारतीांची िामे प्रलांबीत असल्याबाबत
(२९)

१०८७८७ (२७-०३-२०१८).

श्री.शांभरू ाि दे साई (पाटण) :

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय महसल
ू मांत्री
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(१) पा्ण (जि.सातारा) या डोंगरी आणण दग
य ववधानसभा मतदारसींघामधील तलाठी सज्िा
ु म
असणाऱया अनेक गावाींमध्ये स्वींतत्र अिी तलाठी कायायलये नाहीत, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, पा्ण मतदारसींघातील नववन चावडी इमारतीींच्या कामाींना मींिूरी दे ऊन ननधी
उपलब्ध करुन दे ण्याबाबतची मागणी मा.महसल
ू मींत्री याींच्याकडे ददनाींक ०५ डडसेंबर, २०१७
रोिी पत्रादवारे केली आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, याबाबत चौकिी करून पा्ण मतदारसींघातील स्वतींत्र तलाठी सज्िा असलेल्या
गावाींमध्ये नववन चावडी इमारती उभारण्याकरीता ननधी दे ण्याबाबत िासनाने कोणती काययवाही
केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. चांद्रिाांत पाटील (२८-०८-२०१८) : (१) होय.
(२) व (३) मा. लोकप्रनतननधी याींनी ददनाींक २९/११/२०१७ रोिीच्या पत्रान्वये पा्ण, जि.सातारा
येथील २० तलाठी कायायलयाींसाठी नववन इमारतीींचे बाींधकाम करण्याबाबत मा. राज्यमींत्री
(महसूल) याींना ववनींती केली असन
ू ववभागीय आयुक्त, पुणे याींच्या दद.२९/११/२०१७ रोिीच्या
पत्रान्वये पा्ण, जि. सातारा येथील २० तलाठी कायायलयाींसाठी नववन इमारतीींचे बाींधकाम

करण्याबाबतचा प्रस्ताव िासनास प्राप्त झाला आहे. तेयानुषींगाने सदर २० तलाठी कायायलय
बाींधकामाची स्वतींत्र अींदािपत्रके तयार करुन िासनास सादर करण्याबाबत ववभागीय आयुक्त,

पण
ु े ववभाग, पण
ु े याींना पत्रान्वये कळववण्यात आले आहे. सदर अींदािपत्रके प्राप्त झाल्यावर
पुढील काययवाही करण्याचे सींकजल्पत आहे .
(४) प्रश्न उद्ावत नाही.

___________

समध्
ृ दी महामागावला िशमनी दे ण्यास शेतिऱ्याांचा होत असलेला ववरोध
(३०)

१०८९५७ (२७-०३-२०१८).

श्री.पाांडुरां ग बरोरा (शहापूर), श्री.वैभव वपचड (अिोले),

श्री.राहुल िगताप (श्रीगोंदा), श्री.दत्तात्रय भरणे (इांदापूर), श्री.अशमत झनि (ररसोड), श्री.रािेंद्र
निरधने (उमरखेड), श्री.शशशिाांत शशांदे (िोरे गाव), श्री.ियांत पाटील (इस्लामपूर), श्री.रािेश
टोपे (घनसावांगी), श्रीमती हदवपिा चव्हाण (बागलाण), श्रीमती सुमन पाटील (तासगाव -

िवठे महाांिाळ), श्री.सभ
ु ाष साबणे (दे गलरू ), श्री.हदलीप वळसे-पाटील (आांबेगाव), श्री.अशमत
ववलासराव

दे शमुख

(लातूर

शहर),

श्री.राधािृष्ट्ण

ववखे-पाटील

(शशडी),

श्री.अशमन

पटे ल

(मुांबादे वी), श्री.अस्लम शेख (मालाड पजश्चम), श्री.नसीम खान (चाांहदवली), प्रा.वषाव गायिवाड
(धारावी), श्री.त्र्यांबिराव शभसे (लातूर ग्रामीण) : सन्माननीय साववितनि बाांधिाम (साववितनि
उपक्रम) मांत्री पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) राज्य िासनाचा महतेवाकाींक्षी प्रकल्प असलेल्या मुींबई-नागपूर समध्
ृ दी महामागायसाठी
िशमन सींपादनाची प्रकक्रया चालू असताना िशमनीला अधधक दर शमळण्यासाठी
जिल््यातील

शसन्नर तालुक्यात काही अधधकारी व िेतकऱयाींनी वववीध दठकाणच्या

नाशिक
िेतात

पोल्री फॉमयचे कच्चे रोड उभारुन िासनाची फसवणूक केल्याचे माहे िानेवारी, २०१८ मध्ये वा
तेयादरम्यान ननदियनास आले, हे खरे आहे काय,
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(२) असल्यास, पाींगरी पेडगाव (ता.मींगरुळपीर, जि.वािीम) पररसरात सावकाराकडे

खरे दी खत

करुन गहाण ठे वलेल्या िेतीचे समध्
ृ दी महामागायसाठी भूसींपादन झाले असल्याणे याचा मोबदला
सावकाराींना शमळणार असल्याचे तसेच या महामागायसाठी कासगाव, शभवींडी

येथील एका वध्
ृ द

स्त्रीला ववश्वासात न घेता तेयाींच्या िेतिशमनीचे खरे दी खत केल्याने तेया वध्
ृ द स्त्री

उपोषणास

बसल्याचे माहे िानेवारी, २०१८ मध्ये वा तेया दरम्यान ननदियनास आले, हे ही खरे आहे काय,
(३) असल्यास, या महामागायसाठी खडी िवळील दळखण (ता.िहापूर, जि.ठाणे) येथील श्रीमती

साववत्रीबाई बळीराम कदम या ९० वषीय मदहलेच्या मालकी हक्काच्या सव्हे व ग् क्र. २२४
(ब) मधील १ एकर २६ गींठ
ु े िशमन सींपाददत करण्यात आली असन
ू सदर िशमनीचा मोबदला

तेयाींना अदयाप न शमळाल्याने तेयाींनी तहशसलदार, िहापूर याींच्याकडे आमरण उपोषण
करण्याचा इिारा ददला आहे , हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्यास, याबाबत चौकिी करून िशमनीचे मूल्याींकन वाढववण्यासाठी सींगनमत करून

िासनाची फसवणूक करणाऱया अधधकारी व िेतकऱयाींवर कारवाई करण्याबाबत तसेच पाींगरी
पेडगाव पररसरातील समद्ध
ृ ी महामागायत गेलेल्या िशमनीींचा मोबदला सावकाराींना न शमळता
िेतकऱयाना दे ण्याबाबत

तसेच

श्रीमती साववत्रीबाई बळीराम कदम याींना तेयाींच्या सींपाददत

केलेल्या िशमनीचा मोबदला दे ण्याबाबत िासनाने कोणती काययवाही

केली वा करण्यात येत

आहे ,
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. एिनाथ शशांदे (२८-०८-२०१८) : (१) नाशिक जिल््यातील शसन्नर तालुक्यातील १६
िेतकऱयाींनी िेतात नवीन बाींधकाम, नवीन ववदहरी, झाडे व िेड उभारल्याचे िानेवारी २०१८
च्या सम
ु ारास ननदियनास आले आहे . मात्र सदर िेतकऱयाींच्या िशमनी थे् खरे दी प्रक्रीयेदवारे

खरे दी करण्यात आल्या नाहीत. तेयामुळे मोबदला वा्प करण्यात आला नाही. तेयापैकी मौिे
दातली, ता.शसन्नर येथील एका

िेतकऱयानी नव्याने उभारलेली

झाडे व िेड वगळून

जिल्हास्तरीय सशमतीने ननजश्चत केलेला मोबदला तेयाींना अदा करण्यात आला आहे .

(२) मौिे पाींगरी, ता.मींगरुळपीर, जि.वाशिम येथील एकूण १० िेतकऱयाींपैकी ८ िेतकऱयाींच्या

िशमनी अधधकार अशभलेख व ताबा वदहवा् याची खात्री करुन खािगीवा्ाघा्ीदवारे थे् खरे दी
करण्यात आल्या असून तेयाचा मोबदला अदा करण्यात आला आहे.
मौिे

िेतकऱयाींच्या

पेडगाींव,

िशमनी

ता.मींगरुळपीर,
अधधकार

जि.वाशिम

अशभलेख

व

येथील
ताबा

एकूण

वदहवा्

७२

िेतकऱयाींपैकी

याची

खात्री

६९
करुन

खािगीवा्ाघा्ीदवारे थे् खरे दी करण्यात आल्या असन
ू तेयाचा मेबदला अदा करण्यात आला
आहे .

मौिे कासगाींव, ता.शभवींडी येथील सव्हे नीं. १४८ क्षेत्र ०.३८.४ हे .आर. ही िमीन
श्री.गिानान गोपाल गोरले याींच्या मालकीची असल्याने दद.११.०९.२०१७ रोिी खरे दी करण्यात
आली आहे. तेयाच ददविी श्रीमती चाींगण
ु ाबाई गोरले याींनी सदर िमीन तेयाींना ७५ वषांपव
ू ी

तोंडी िबाबाने दे ण्यात आली असन
ू सदर िमीन तेयाींच्या ताब्यात असल्याने तेयाींना मोबदला
शमळावा अिी हरकत घेतली आहे. उपववभागीय अधधकारी, शभवींडी याींनी सुनावणी घेऊन हरकत
अिय फे्ाळला आहे . हरकतदार श्रीमती चाींगुणाबाई गोरले उपोषणाला बसल्या नाहीत.
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(३) मौिे दळखण, ता.िहापूर, जि.ठाणे येथील िेतकरी श्रीमती साववत्रीबाई बळीराम कदम
याींच्या िमीन खरे दीच्या मोबदल्यात दद.०२.०२.२०१८ रोिी मोबदला अदा करण्यात आला आहे .

(४) नागपूर मुींबई शिघ्रसींचार द्रत
ु गती मागायच्या आखणीमध्ये येणाऱया िेतकऱयाींच्या िशमनी

ववदहत पध्दतीने खरे दी करण्यात आल्या असन
ू तेयाचा सय
ु ोग्य मोबदला अदा करण्यात आला
आहे .

(५) प्रश्न उद्ावत नाही.
___________
राज्यातील आिारी पडीत िमीन मूळ मालिाांना परत वाटप िरण्याबाबत
(३१)

१०९१६२ (२७-०३-२०१८).

श्री.बाळासाहे ब थोरात (सांगमनेर), श्री.अशमत ववलासराव

दे शमुख (लातूर शहर), श्री.अस्लम शेख (मालाड पजश्चम), श्री.नसीम खान (चाांहदवली),
अॅड.यशोमती ठािूर (ततवसा), प्रा.वषाव गायिवाड (धारावी), श्रीमती तनमवला गाववत (इगतपूरी),
श्री.डी.पी.सावांत (नाांदेड उत्तर), श्री.िुणाल पाटील (धळ
ु े ग्रामीण), डॉ.सांतोष टारफे (िळमनरु ी),
श्री.भारत भालिे (पांढरपूर) : सन्माननीय महसूल मांत्री पढु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) राज्यातील आकारी पडीत िमीन मळ
ू मालकाींना परत वा्प करण्याबाबत सन २०१५ मध्ये
ततेकालीन महसूल मींत्री महोदय याींनी आश्वासन ददले होते, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, उक्त आश्वासनाच्या अनुषींगाने िासनाने कोणती काययवाही केली वा करण्यात
येत आहे ,

(३) असल्यास, याबाबत काही धोरण ननश्चीत केले आहे काय,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. चांद्रिाांत पाटील (०३-०८-२०१८) : (१) होय, हे खरे आहे .
(२) व (३) राज्यातील आकारी पडीत िमीन मळ
ु मालकाींना परत वा्प करण्याबाबत महाराषर
िमीन महसल
ू सींदहता, १९६६ च्या कलम-१८२ मध्ये सन २०१६ च्या महाराषर अधधननयम

क्र.२७, ददनाींक २२.०८.२०१६ अन्वये सुधारणा करण्यात आली आहे . तेया नुसार “महाराषर
िमीन महसल
ू (िप्त केलेली आणण जिल्हाधधकारी याींच्या व्यवस्थेखाली आणलेली स्थावर

मालमतेता परत करणे) ननयम, २०१७ ददनाींक ०१ िानेवारी, २०१८ च्या अधधसच
ू नेन्वये प्रशसध्द
करण्यात आले आहे त.

(४) प्रश्न उद्ावत नाही.
___________
इांजिनीअररांग िॉलेि, नागपूर येथील ववद्युतीिरणाच्य िामाच्या तनववदे तील गैरव्यवहार
(३२)

१०९२४८ (२७-०३-२०१८).

श्री.सुतनल प्रभू (हदांडोशी) : सन्माननीय साववितनि बाांधिाम

(साववितनि उपक्रम वगळून) मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-
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(१)

इींजिनीअररींग

कॉलेि,

नागपूर

येथील

ववदयुतीकरणाच्या

कामाच्या

ननववदे बाबतच्या

तक्रारीच्या अनुषींगाने मुख्य अशभयींता, सावयिननक बाींधकाम ववभाग याींनी चौकिी करणेबाबत

अधधक्षक अशभयींता, सा.बाीं. प्रादे शिक (ववदयुत) मींडळ, पुणे याींना माहे डडसेंबर, २०१७ मध्ये वा
तेयादरम्यान आदे शित केले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी चौकिी केली आहे काय,
(३) असल्यास, चौकिीचे ननषकषय काय आहे व तेयानुसार दोषी अधधकाऱयाींववरुद्ध

िासनाने

कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे ,

(४) नसल्यास,ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. चांद्रिाांत पाटील (१३-०८-२०१८) : (१) होय.
(२) होय.
(३) व (४) सदर कामातील ननषकाळिीपणाबाबत िबाबदार असलेल्या सींबींधधत सहायक
अशभयींता (ववदयत
ु ) श्रेणी-२ याींच्याववरूध्द शिस्तभींग ववषयक काययवाही करण्यात येत आहे .
___________
महागाांव (जि.यवतमाळ ) येथील तुळिापूर ते बुटीबोरी मागावच्या नत
ू नीिरणाच्या िामाबाबत
(३३)

१०९३४६ (२७-०३-२०१८).

श्री.अशमत झनि (ररसोड), श्री.अस्लम शेख (मालाड

पजश्चम), श्री.हषववधवन सपिाळ (बुलढाणा) :
खल
ु ासा करतील काय :-

सन्माननीय महसूल मांत्री पुढील गोष्ीींचा

(१) महागाींव (जि.यवतमाळ) येथील तुळिापूर ते बु्ीबोरी मागायच्या नूतनीकरणासाठी लागणारे

गौण खननि उतेखनन करण्यासाठी २२ वषय िुन्या क्रिरला परवानगी नाकारुन अहमदाबाद

(गुिरात) येथील सदभाव इन्रस्रक्चर या कींपनीला उतेखनन करण्याची परवानगी दे ण्यात
आल्यामुळे स्थाननक मिुरावर स्थलाींतर करण्याची वेळ आली असल्याचे माहे िानेवारी, २०१८
मध्ये वा तेयादरम्यान ननदियनास

आले, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, या प्रकरणी िासनाने चौकिी केली आहे काय,
(३) असल्यास, चौकिीत काय आढळून आले व तेयानुसार गौण खननि उतेखननाची परवानगी
सदभाव इन्रास््क्चर या कींपनीला दे ण्याची कारणे

काय आहे , तसेच यास िबाबदारअसणाऱया

सींबींधधत अधधकारी / कमयचारी याींचेवर कारवाई करून मिरू ाींचे स्थलाींतर रोखण्याबाबत िासनाने
कोणणती काययवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. चांद्रिाांत पाटील (०४-०८-२०१८) : (१) असे ननदियनास आले नाही.
(२) व (३) राषरीय महामागय क्र.३६१ या वारीं गा-महागाव रस्तेयाच्या कामाकरीता जिल्हाधधकारी,
यवतमाळ याींच्या कायायलयामाफयत सद्भाव इन्रास्रक्चर या कींपनीला मौिे उमरखेड खींड-१,
ता.उमरखेड, जि.यवतमाळ येथील िासकीय ग् नीं.२६/१ पैकी ४.५० हे .आर िमीनीवर ७५०
ब्रास गौण खननि उतेखननाचे तातेपरु ते परवाने मींिरू करण्यात आले आहे त.
(४) प्रश्न उद्ावत नाही.

___________

वव.स. ४७० (26)
मुांबईतील अांधेरी आरटीओ िायावलयाच्या िागेतील ७०० झोपडीधारि
िुटुांबाांचे पन
ु ववसन िरण्याबाबत

(३४)

१०९६६६ (२७-०३-२०१८).

श्री.सुतनल प्रभू (हदांडोशी) :

सन्माननीय साववितनि

बाांधिाम (साववितनि उपक्रम) मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१) मुींबईतील अींधेरी आर्ीओ कायायलयाच्या िागेत ७०० झोपडीधारक कु्ुींबे राहत असून
सावयिननक बाींधकाम ववभागाच्या अधधका-याींनी सन २०१५ मध्ये अहवाल सादर होऊनही
ववकासकाबरोबर झालेला करार रद्द न केल्यामुळे तेयाींना एसआरए योिनेदवारे होणा-या
पुनवयसनापासून वींधचत रहावे लागल्याचे ननदियनास आले, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सन २०१५ मध्ये तेयाबाबतचा अहवाल सादर केला असताना अदयापी
ववकासकासोबतचा करार रद्द न करण्याची कारणे काय आहे त,
(३) असल्यास, याबाबत चौकिी करून

उक्त करार तेवरीत रद्द करुन येथील

कु्ुींबाींचे एसआरए योिने अींतगयत पुनवयसन करण्याबाबत िासनाने

झोपडीधारक

कोणती काययवाही केली वा

करण्यात येत आहे ,

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. एिनाथ शशांदे (३०-०६-२०१८) : (१) सावयिननक बाींधकाम ववभागामाफयत ववकासकासोबतचा
करारनामा रद्द करण्याची

प्रकक्रया प्रगतीपथावर असल्याबाबतचे िपथपत्र मा.उच्च न्यायालय,

मुींबई येथे दद.१५.०२.२०१८ रोिी सादर करण्यात आले आहे . तसेच मुख्य काययकारी अधधकारी,

झोपडपट्टी पुनवयसन प्राधधकरण (SRA) याींचे आदे ि दद.१९.०६.२०१७ व या आदे िास ॲपेक्स

ग्रीव्हन्सेस ररड्रेसल कशम्ी याींनी दद.२८.११.२०१७ रोिी पषु ्ी केल्याप्रमाणे एस.आर.अे.ने.
ववकास ननयींत्रण ननयमावलीतील ३३ (१०) अींतगयत ववकासकािी केलेला करारनामा रद्द केला

आहे . तसेच अिा पध्दतीने करारनामा सींपुष्ात आल्याने ववकासकाचा िासनाच्या िागेवरील

अधधकार सींपुष्ात आलेला आहे . सावयिननक बाींधकाम ववभागाचा करारनामा रद्द न झाल्यामुळे
एस.आर.अे. योिनेदवारा होणाऱया पन
ु वयसनापासन
ू झोपडपट्टीधारक कु्ुींबे वींधचत राहत आहे त,

असे म्हणणे योग्य नसून, ववकासकाच्या अकाययक्षमता व ददरीं गाईमुळे प्रकल्प पूणय करण्यास
ववलींब झालेला आहे . तेयाअनुषींगाने एस.आर.अे.ने ववकासकावर काययवाही केलेली आहे.
(२) ववकासकाने

तेयाींच्या

सोबत

केलेल्या

करारनाम्यातील

अ्ी

व

ितीचा

भींग

केला

असल्यामळ
ु े िासनामाफयत ववकास ननयींत्रण ननयमावलीतील ३३ (१४) अींतगयत ववकासकािी
केलेला करारनामा रद्द करण्याची प्रक्रीया करण्यात येत आहे.

(३) सदर प्रकल्पातून मे.के.एस.चमणकर याींची ननयुक्ती झोपडपट्टी पुनवयसन प्राधधकरणातफे रद्द
करण्यात आलेली आहे व शिखर तक्रार ननवारण सशमतीने शिक्कामोतयब केले आहे . तसेच

सींस्था स्तरावर नवीन ववकासक नेमण्याबाबत काययवाही सुरु आहे. तथावप, मे.के.एस.चमणकर
याींनी मा.उच्च न्यायालयामध्ये दावा दाखल केल्याने प्रकरण न्याय प्रववष् आहे .
(४) प्रश्न उद्ावत नाही.
___________

वव.स. ४७० (27)
रािुरा (जि.चांद्रपूर) येथील िाम-चांद्रपुर-आशसफाबाद मागाववर असलेल्या रे ल्वे क्रोशसांग ९६ वर
सुरू असलेल्या उड्डाणपुलाच्या बाांधिामाबाबत

(३५)

११०४७१ (१९-०४-२०१८).

अॅड.सांिय धोटे (रािूरा) :

सन्माननीय साववितनि

बाांधिाम (साववितनि उपक्रम वगळून) मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१) रािुरा (जि.चींद्रपूर) येथील िाम-चींद्रपुर-आशसफाबाद मागायवर रे ल्वे क्रोशसींग ९६ वर सुरू

असलेल्या उड्डाणपल
ु ाच्या बाींधकामास ददनाींक २० माचय, २०१० रोिी वा तेया सम
ु ारास ७१.००
को्ी रकमेची प्रिासकीय मान्यता ददली होती, हे खरे आहे काय,
(२)

असल्यास, उपरोक्त कामावर अदयापपयंत रूपये १८.६९ को्ी इतकी रक्कम खचय

होउनसुद्धा काम पुणय न झाल्याने रूपये २४.५३ को्ीच्या सुधारीत अींदािपत्रकासह काम पुणय
करणार असल्याचेही ननदियनास आले आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, सदर उड्डाणपूलाचे बाींधकाम अदयापही पुणय झालेले नसल्याने ववलींब करणाऱया
कींत्रा्दारावर िासनाने कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. चांद्रिाांत पाटील (१४-०८-२०१८) : (१) हे खरे नाही.
सदर कामास रू. १७.०० को्ी रक्कमेस प्रिासकीय मान्यता प्राप्त आहे .
(२) होय.
प्रकल्पाचा सींभाववत खचय हा प्रिासकीय मान्यता प्राप्त ककीं मतीच्या १०% पेक्षा िास्त
झाल्याने रू.२४७१.८२ लक्ष रक्कमेस सुधारीत प्रिासकीय मान्यता प्रदान करण्यात आली आहे .

(३) कींत्रा्दारावर दीं डातेमक काययवाही सरू
असन
आितागायत रू.२१,४१,५००/- दीं ड वसल
ु
ु
ु
करण्यात आलेला आहे.

(४) प्रश्न उद्ावत नाही.
___________
लातूर ग्रामीण मतदार सांघातील मांिूर व प्रस्ताववत िामाांची माहहती उपलब्ध िरून दे ण्याबाबत
(३६)

११११४० (२७-०३-२०१८).

श्री.त्र्यांबिराव शभसे (लातूर ग्रामीण) :

मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) लातूर जिल््यातील

सन्माननीय महसूल

लातूर ग्रामीण मतदार सींघातील नोव्हें बर, २०१४ ते आितागायत

िासनाच्या तालुकास्तरीय ववववध ववभागातील मींिूर व प्रस्ताववत कामाींची
करून दे ण्याबाबत लातूर ग्रामीण लोकप्रनतननधीनी

मादहती सींकशलत

तहसीलदार औसा, रे णापूर व लातूर

याींच्याकडे ददनाींक ३० ऑक््ोबर, २०१७ रोिी वा तेयासम
ु ारास ननवेदनादवारे मागणी केली
आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, अदयापही तेयाबाबत मादहती दे ण्यात आलेली नाही आहे , हे ही खरे आहे काय
(३) असल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

वव.स. ४७० (28)
श्री. चांद्रिाांत पाटील (२४-०८-२०१८) :(१) होय.
(२) व (३) मा.लोकप्रनतननधीींना (i) तहशसलदार, औसा याींनी कृवष ववभाग वगळता इतर सवय
ववभागाींची मादहती दद.०५/०३/२०१८ रोिीच्या पत्रान्वये उपलब्ध करून ददली आहे . (ii)

तहशसलदार, रे णापरू याींनी दद.२४/११/२०१७ रोिीच्या मा.आमदार महोदयाींच्या अध्यक्षतेखाली
घेण्यात आलेल्या बैठकीत मादहतीचे बुकले् उपलब्ध करुन ददले आहे . व (iii) तहशसलदार,

लातूर याींनी १२ यींत्रणाींची मादहती दद.२०/०२/२०१८ रोिीच्या पत्रान्वये उपलब्ध करुन ददली
असून उवयरीत २३ यींत्रणाींची मादहती प्राप्त होताच सींकलीत करून दे ण्यात येणार असल्याचे
उक्त पत्रान्वये कळववले आहे .

___________
वाशशम जिल्हयातील रस्ते दरु
ु स्तीची िामे तनिृष्ट्ट दिावची िेल्याबाबत
(३७)

१११५२१ (२७-०३-२०१८).

श्री.अशमत झनि (ररसोड) :

सन्माननीय साववितनि

बाांधिाम (साववितनि उपक्रम वगळून) मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१) वाशिम जिल्हयातील रस्तेयावर पडलेले खडडे बुिववण्याचे काम अनतिय ननकृष् दिायचे
करण्यात आल्यामळ
ु े काही काळातच पन्
ु हा रस्तेयाींना खडडे पडून रस्ता वाहतक
ु ीस धोकादायक
झाल्याने वाहन चालक व नागररकाींमध्ये तीव्र सींतापाची भावना ननमायण झाल्याचे माहे
िानेवारी, २०१८ मध्ये वा तेया दरम्यान ननदियनास

आले आहे , हे खरे आहे काय

(२) असल्यास, सदरहू रस्तेयाींची तातडीने दरु
ु स्ती करण्याबाबत तसेच रस्ता दरु
ु स्तीचे ननकृष्
दिायचे काम करणा-या कींत्रा्दार तसेच सींबधधत अधधकारी/कमयचारी याींचेवर कारवाई
करण्याबाबत िासनाने कोणती काययवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त
श्री. चांद्रिाांत पाटील (१३-०८-२०१८) : (१) होय, हे अींित: खरे आहे . अविड वाहतुकीमुळे
रस्तेयावर खड्डे पडल्याचे ननदियनास आले आहे .

(२) वाशिम जिल्हयातील रस्तेयावर पडलेले खड्डे डडसेंबर, २०१७ अखेर बी.बी.एम ने भरुन पुणय
करण्यात आले होते. तेयावरील कारपे् शसलको्ची कामे िानेवारी, २०१८ दरम्यान प्रगतीत

होती. आता कारपे् शसलको्ची कामे झालेली आहे त. रस्तेयावरील खड्डे भरण्याकररता
जव्दवावषयक पध्दतीचे करारनामे करण्यात आलेले असन
ू खड्डे पडल्याचे ननदियनास आल्यास
सींबींधीत कींत्रा्दाराकडून भरुन घेतले िातात. सदय:जस्थतीत रस्ते वाहतक
ु ीच्या दृष्ीने
सुजस्थतीत आहे त.

(३) प्रश्न उद्ावत नाही.

___________

मेळघाटातील धारणी (जि. अमरावती) तालक्
ु यातील रे तीच्या तस्िरीबाबत
(३८)

१११८४१ (०४-०४-२०१८).

श्री.प्रभुदास शभलावेिर (मेळघाट) :

मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय महसूल

वव.स. ४७० (29)
(१) मेळघा्ातील धारणी (जि.अमरावती) तालुक्यातील नदी-नाल्यामध्ये दररोि मध्यरात्री व

पहा्े च्या वेळी रे तीची तस्करी होत असल्याचे माहे डडसेंबर, २०१७ मध्ये वा तेयादरम्यान
ननदियनास आले आहे , हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, रे ती शललावाची मद
ु त सींपली असली तरीही सदर तस्करी सरू
ु आहे , हे ही खरे
आहे काय,

(३) असल्यास, याबाबत िासनाने चौकिी केली आहे काय,
(४) असल्यास, चौकिीनुसार उक्त तालुक्यातील सींबध
ीं ीत रे ती तस्कराींववरुद्ध िासनाने कोणती
कारवाई केली वा करण्यात येत आहे ,

(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. चांद्रिाांत पाटील (०४-०८-२०१८) : (१), (२), (३) व (४) सन २०१७-१८ मध्ये धारणी
(जि.अमरावती) तालुक्यातील वाळूघा् शललावात गेलेले नाहीत. तलाठी व महसूल कमयचारी

याींनी घातलेल्या गस्तीमध्ये माहे डडसेंबर,२०१७ मध्ये वाळूचे अनधधकृत उतेखनन होत
असल्याची बाब ननदियसनास आली आहे.

गौण खननिाचे अवैध उतेखनन व वाहतूकीस प्रनतबींध करण्यासाठी तालुकास्तरावर पथके
स्थापन करण्यात आली आहे त.

धारणी तालक्
ु यात दद.१/१२/२०१७ ते १३/१२/२०१७ या कालावधीत गौण खननिाचे अवैध

वाहतूकीच्या १४ प्रकरणात १३ वाहने व १ िेसीबी िप्त करण्यात येऊन रु.२४,२३,०००/इतक्या रक्कमेची दीं डातेमक काययवाही करण्यात आली आहे.
(५) प्रश्न उद्ावत नाही.
___________
पुणे-मुांबई द्रत
ु गती महामागावबाबत
(३९)

११३५३८ (२७-०३-२०१८).

(पववती) :

श्री.योगेश हटळे िर (हडपसर), श्रीमती माधुरी शमसाळ

सन्माननीय साववितनि बाांधिाम (साववितनि उपक्रम) मांत्री पुढील गोष्ीींचा

खुलासा करतील काय :(१)

पुणे-मुींबई द्रत
ु गती महामागायवरील वाहतुक कोंडी सोडववण्यासाठी आवश्यक असलेल्या

खोपोली एजक्झ् ते कुसगाव या भागातील १२ ककलोमी्र लाींबीच्या वनववभागाच्या िागेबाबत
महाराषर राज्य रस्ते ववकास महामींडळाने त्र्
ु ी असलेला प्रस्ताव पाठववला असल्याने
काम रखडले असल्याचे माहे िानेवारी, २०१८ च्या पदहल्या आठवड्यात ननदियनास

रस्ताचे

आले, हे

खरे आहे काय,
(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी िासनाणे चौकिी केली आहे काय,
(३) असल्यास, चौकिीनस
ु ार पण
ु -े मींब
ु ई द्रत
ु गती महामागायवरील शमशसींग शलींकचे योग्य प्रस्ताव
पाठवून नवीन रस्तेयाचे काम तातडीने करण्याबाबत िासनाने कोणती काययवाही केली वा
करण्यात येत आहे

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

वव.स. ४७० (30)
श्री. एिनाथ शशांदे (२८-०८-२०१८) : (१) हे खरे नाही.
(२) व (३) मुींबई-पुणे द्रत
ु गती मागायवरील शमशसींग शलींक प्रकल्पासाठीचा वनक्षेत्र वळतीकरण

प्रस्ताव दद.२९.०५.२०१७ रोिी ऑनलाईन सादर करण्यात आला. तेयाअनुषींगाने उप वनसींरक्षक
रायगड व पण
ु े याींच्यावतीने अनक्र
ु मे दद.१४.०६.२०१७ व दद.११.१०.२०१७ रोिी महाराषर राज्य
रस्ते

ववकास

महामींडळ

(मयाय)

या

कायायलयातील

अधधकाऱयाींसह

स्थळ

पाहणी

(site

inspection) करण्यात आली असून सदय:जस्थतीत उप वनसींरक्षक रायगड व पुणे याींच्या
स्तरावर प्रस्तावाची छाननी सुरु आहे .
(४) प्रश्न उद्ावत नाही.

___________
पुणे येथील शशवािीनगर गोदाम येथे सामान्य नागररिाांिडून पैसे घेऊन
गैरमागावने ववववध दाखले दे ण्यात येत असल्याबाबत

(४०)

११३५६३ (२७-०३-२०१८).

(पववती) :

श्री.योगेश हटळे िर (हडपसर), श्रीमती माधरु ी शमसाळ

सन्माननीय महसूल मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) पण
ु े येथील शिवािीनगर गोदाम येथे सामान्य नागररकाींकडून पैसे घेऊन गैरमागायने ववववध

दाखले दे ण्याचे काम एिीं् करीत असल्याचे तसेच मामलेदार कचेरी येथे वकीलच एिीं्
असल्याचे माहे िानेवारी, २०१८ च्या नतसऱया सप्ताहात ननदियनास आले, हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, या प्रकरणी िासनाने चौकिी केली आहे काय,
(३) असल्यास, चौकिीत काय आढळून आले व तेयानुसार शिवािीनगर गोदाम व मामलेदार

कचेरी येथे दाखल्याींसाठी सवयसामान्य नागररकाींची होणारी फसवणक
थाींबववण्यासाठी तसेच
ू
येथील एिीं्ना पायबींद घालण्यासाठी िासनाने कोणती काययवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. चांद्रिाांत पाटील (०२-०७-२०१८) : (१), (२) व (३) याबाबत कोणतीही लेखी तक्रार प्राप्त
झालेली नाही, मात्र काींही अनोळखी व्यक्ती दाखल्याींच्या कामाींसाठी येणाऱया नागरीकाींची

ददिाभूल करीत असलेबाबत नागररकाींच्या तोंडी तक्रारी प्राप्त झाल्या होतेया. सदर प्रकरणी
तहशसल कायायलयाकडून चौकिी करुन काययवाही करण्यात आली आहे .

शिवािीनगर गोदाम येथे पण
ु े िहर तसेच हवेली तालुक्याचे नागरी सुववधा केंद्र असून

तेयाच दठकाणी अन्नधान्य ववतरण अधधकारी कायायलय आहे. तसेच मामलेदार कचेरी हवेली
पुणे िहर येथे

व

नगर भूमापन कायायलय, दय्ु यम ननबींधक कायायलय, वन ववभागाचे कायायलय व

खडकमाळ आळी पोलीस चौकी अिी कायायलये आहे त. सदर दठकाणी अनोळखी व्यक्ती, स््ॅ म्प

व्हें डर, नो्री, अिय शलहून दे णारे तसेच वककल याींचेकडून अनधधकृतपणे िागेवर अनतक्रमण
करण्यात आलेले होते. याबाबत तहशसलदार, हवेली व तहशसलदार, पण
ु े िहर याींनी सींयक्
ु त
काययवाही करुन नागररकाींची होणारी फसवणक
थाींबववण्यासाठी तसेच अनोळखी व्यक्तीींवर
ू
पायबींद घालण्यासाठी सदर दठकाणचे अनतक्रमण काढून तेया दठकाणी सींरक्षक शभींत बाींधण्यात
आली आहे .

वव.स. ४७० (31)
शिवािीनगर गोदाम व मामलेदर कचेरी येथे दाखल्यासाठी सवयसामान्य नागररकाींची
होणारी फसवणूक होवू नये यासाठी कायायलयातील एका कमचाऱयाींची नेमणक
ू करण्यात आलेली
आहे . वरील दोन्ही दठकाणी अनोळखी व्यक्ती
वावर होणार नाही याींची दक्षता घेण्यात येत.े

व वककल याींचक
े डून अनधधकृत अनतक्रमण व

(४) प्रश्न उद्ावत नाही.
___________

आरवली (ता.सांगमेश्वर, जि.रत्नाधगरी) येथील िशमनीच्या ७/१२ वर
बेिायदे शीर िुळ लावल्याबाबत
(४१)

११४१९० (२७-०३-२०१८).

श्री.रािन साळवी (रािापूर) :

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय महसल
ू मांत्री

(१) आरवली (ता.सींगमेश्वर, जि.रतेनाधगरी) येथे काही दिकापूवी घर नसलेल्याींना िमीन
मालकाींनी तोंडी व्यवहारादवारे घर बाींधण्यासाठी िागा ददली असता सींबींधधतानी या िागेसह
आिब
ु ािच
ु ी िागा बळकावण्यासाठी ७/१२ वर बेकायदे िीर कुळ लावन
ू घेतले

असल्याचे माहे

िानेवारी, २०१८ मध्ये ननदियनास आले, हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, या
ही खरे आहे काय,

िशमनीच्या ७/१२ वर बेकायदे िीररतेया नोंदी करण्याचा प्रकार चालू आहे, हे

(३) असल्यास, उपरोक्त होत असलेल्या बेकायदे िीर प्रकाराींना आळा घालावा अिी मागणी
सींबींधधत िमीन मालकाींनी तहशलसदाराींकडे केली आहे , हे ही खरे आहे काय,
(४) असल्यास, याबाबत चौकिी करून दोषीींवर कारवाई करण्याबाबत िासनाने कोणती
काययवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. चांद्रिाांत पाटील (०३-०८-२०१८) : (१), (२) व (३) असे ननदियनास आले नाही.
(४) व (५) प्रश्न उद्ावत नाही.

___________

मांब
ॅ बल
ु ई-पण
ु े एक्सप्रेस-वे वर’एअर अम्
ु न्स’ सेवा सरु
ु िरण्याबाबत
(४२)

११४६६१ (२७-०३-२०१८).

श्री.अिय चौधरी (शशवडी) :

सन्माननीय साववितनि

बाांधिाम (साववितनि उपक्रम) मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) मुींबई-पुणे एक्सप्रेस-वे वर साततेयाने होणा-या अपघातातील गींभीर िखमीींना तातेकाळ
वैदयकीय

उपचार

शमळावेत

यासाठी

महाराषर

राज्य

रस्ते

ववकास

अॅम्बुलन्स’ सेवा सुरु करण्याचा ननणयय घेतला आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सदर ननणययाच्या अींमलबिावणीची सदयःजस्थती काय आहे ,
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

महामींडळाने

’एअर

वव.स. ४७० (32)

श्री. एिनाथ शशांदे (२८-०८-२०१८) : (१) व (२) मुींबई-पुणे द्रत
ु गती मागायवर होणाऱया
अपघातातील गींभीर िखमीींना तातेकाळ उपचार शमळावेत, यासाठी महाराषर राज्य रस्ते ववकास

महामींडळामाफयत पढ
ु ाकार घेऊन मौिे ओझडे, तालक
ु ा मावळ, जिल्हा पण
ु े येथे रॉमा केअर

सें्र सुरु करण्यात आले आहे . तेयासाठी उपकरणाकरीता आधथयक तरतुद करणे व ऑपरे ्ीींग
एिन्सीची ननयुक्ती ववनािुल्क ततेवावर करण्याची बाब अींनतम ्प्प्यात आहे. सदर रॉमा केअर

सें्र सोबत “एअर ॲम्बुलन्स” सेवा सुरु करण्यासाठी पुरेिी ननधीची तरतूद नसल्याने
तेयाबाबत अदयाप ननणयय घेण्यात आला नाही.
(३) प्रश्न उद्ावत नाही.
___________
नाांदेड जिल्हयातील गोदावरी नदी पात्रातून होत असलेला वाळूचा अवैध उपसा
(४३)

११५३०२ (२७-०३-२०१८).

(दे वळाली) :

श्री.सतु नल राऊत (ववक्रोळी), श्री.योगेश (बाप)ू घोलप

सन्माननीय महसूल मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) नाींदेड जिल्हयातील गोदावरी नदी पात्रातन
ू अहोरात्र मोठया प्रमाणात वाळू उपसा करून

करण्यात येत असलेल्या वाळूच्या वाहतक
ु ीकडे नायगाव तालुक्यातील महसुल व पोलीस

अधधकारी दल
य करीत असल्यामळ
ु क्ष
ु े तेयाींच्यावर कारवाई करण्याची मागणी करण्यात आल्याचे
माहे िानेवारी, २०१८ मध्ये वा तेया दरम्यान ननदियनास आले, हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, याबाबत िासनाने चौकिी केली आहे काय,
(३) असल्यास, चौकिीनस
ु ार उक्त नदीपात्रातन
ू करण्यात येणारा वाळू उपसा व वाळूच्या
वाहतूकीकडे दल
य
करणाऱया सींबींधधत अधधकाऱयाींवर िासनाने कोणती कारवाई कली वा
ु क्ष
करण्यात येत आहे ,

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. चांद्रिाांत पाटील (०८-०८-२०१८) : (१) अिी बाब ननदियनास आली नाही.
(२) नाींदेड जिल््यातील नायगाव तालुक्यात गौण खननिाचे अवैध उतेखनन व वाहतूकीस
प्रनतबींध करण्यासाठी पथके स्थापन करण्यात आली आहे त. सदर पथकामाफयत तालुक्यात गस्त
घालण्यात येत असून गौण खननिाच्या अवैध उतेखनन व वाहतूकीवर ननयींत्रण ठे वण्यात येते.

नायगाव तालक्
ु यात दद.१ एवप्रल, २०१७ ते फेब्रव
ु ारी,२०१८ अखेर गौण खननिाचे अवैध

वाहतूकीच्या ७४ प्रकरणाींमध्ये दीं डातेमक काययवाही करुन रुपये २६,११,२७४/- इतकी रक्कम
वसूल करण्यात आली आहे .

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

वव.स. ४७० (33)
खांडाळा (जि.सातारा) येथील शशरवळ-लोणांद रस्त्यासाठी सांपाहदत िशमनीच्या िाहीर िेलेल्या
तनवाड्यात अनेि खातेदाराांची नावे नसल्याबाबत
(४४)

११५५३७ (०१-०४-२०१८).

(मालाड पजश्चम),

श्री.अशमन

श्री.पथ्
ृ वीराि चव्हाण (िराड दक्षक्षण), श्री.अस्लम शेख

पटे ल

(मांब
ु ादे वी),

प्रा.ववरें द्र िगताप

(धामणगाव रे ल्वे) :

सन्माननीय महसूल मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) खींडाळा (जि. सातारा) येथील शिरवळ-लोणींद रस्तेयासाठी सींपाददत िशमनीच्या िाहीर
केलेल्या ननवाड्यात अनेक खातेदाराींची नावे नसल्याचे ननदियनास आले आहे , हे खरे आहे
काय,
(२)

असल्यास, प्रिासनाच्या या

बेिबाबदार कारभारामुळे अींदोरी

गावातील सुमारे

३०

प्रकल्पग्रस्ताींना प्रतेयक्ष िशमनी आणण घरे दे ऊनही भरपाई शमळणार नसल्याचे उपववभागीय
अधधकारी याींनी साींधगतले आहे, हे खरे आहे काय,
(३) असल्यास,िासनाने याबाबत चौकिी केली आहे काय,
(४) असल्यास, सदर प्रकल्पग्रस्ताींची नावे ननवाड्यात घेऊन तेयाींचे पुनवयसन करण्याबाबत
िासनाने कोणती काययवाही केली वा करण्यात येत आहे.
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. चांद्रिाांत पाटील (०२-०८-२०१८) : (१) शिरवळ-लोणींद-फल्ण-बारामती या रस्तेयासाठी ता.
खींडाळा, जि. सातारा येथील िशमनी सींपाददत करण्यात आल्या असन
ू याबाबतचे अींनतम ननवाडे

हे उपअधीक्षक, खींडाळा याींनी भस
ू ींपादन कामी ददलेले सींयुक्त मोिणी प्रमाणपत्र व सींयुक्त
मोिणी नकािे याआधारे तयार करण्यात आलेले आहे त. तेयामळ
ु े तेयाींत उल्लेणखत अधधकार

अशभलेख (७/१२) मध्ये नमूद असलेल्या खातेदाराींची नावे अींनतम ननवाड्यात नमूद करण्यात
आलेली आहे त.

(२) हे खरे नाही.
अींदोरी गावचा अींनतम ननवाडा हा दद. १/७/२०१७ रोिी िाहीर करण्यात आलेला असन
ू

सदर भूसींपादन प्रस्तावातील सींयक्
ु त मोिणी नकािामध्ये नमूद असलेल्या ग्ाींचा व क्षेत्राचा

अींनतम ननवाड्यात समावेि करण्यात आलेला आहे . तेयात नमूद असलेल्या खातेदाराींना
अधधकार अशभलेख (७/१२) वरून नुकसान भरपाई अदा करण्यात येत आहे .

(३), (४) व (५) भूसींपादनाचे अींनतम ननवाडे िाहीर केल्यानींतर तेयामध्ये बदल करण्याचे

अधधकार जिल्हाधधकारी, सातारा याींना नाहीत. सींयक्
ु त मोिणी प्रमाणपत्र व सींयक्
ु त मोिणी
नकािा यात समाववष् नसलेल्या िशमनीींचे प्रतेयक्षात सींपादन होत असल्यास तेयाबाबत नवीन

भूसींपादन प्रस्ताव सावयिननक बाींधकाम ववभाग, पुणे १ याींनी सादर केल्यास तेयावर भस
ू ींपादन
काययवाही करण्यात येईल.

जिल्हा मादहती अधधकारी, सातारा याींच्यामाफयत दद. २०/२/२०१८ रोिी प्रशसद्धीपत्रक (प्रेस
नो्) दे ऊन खातेदाराींना भूसींपादनाबाबत काही हरकती असल्यास तेया दाखल करण्याबाबत सींधी
दे ण्यात आली आहे .

___________
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इांदापूर-तळा-माांदाड (जि.रत्नाधगरी) या रस्त्यासाठी सांपाहद
त िेलेल्या िशमनीचा मोबदला दे ण्याबाबत

(४५)

११६२१५

(भोिरदन) :

(२८-०३-२०१८).
श्री.शशवािीराव िडडवले (राहुरी), श्री.सांतोष
सन्माननीय महसल
मां
त्र
ी
पढ
ू
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

दानवे

(१) इींदापूर-तळा-माींदाड (जि.रतेनाधगरी) या ४३ कक.मी. लाींबीच्या रस्तेयाच्या दप
ु दरीकरण करून
रस्ता

चौदा शम्र रुीं द करण्यासाठी सन १९९४ मध्ये भस
ू ींपादन करण्यात आले असन
ू तेयाचा

मोबदला अदयापी सींबींधधताना दे ण्यात आला नसल्याचे ननदियनास आले आहे , हे खरे आहे
काय,
(२) असल्यास, याबाबत िासनाने चौकिी केली आहे काय,

(३) असल्यास, चौकिीनस
ु ार सींबींधधताना तातडीने मोबदला दे ण्याबाबत िासनाने कोणती
काययवाही केली वा करण्यात येत आहे ,

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. चांद्रिाांत पाटील (२१-०८-२०१८) : (१) हे खरे नाही.
(२), (३) व (४) प्रश्न उद्ावत नाही.
___________
नालासोपारा (ता.वसई, जि.पालघर) येथील फ्लाय ओव्हर त्रब्रिची दरु
ु स्ती िरण्याबाबत
(४६)

११६२४० (२७-०३-२०१८).

श्री.ियप्रिाश मुांदडा (बसमत) :

सन्माननीय साववितनि

बाांधिाम (साववितनि उपक्रम वगळून) मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१) नालासोपारा (ता.वसई, जि.पालघर) येथील रे ल्वे स््े िनच्या उतेतर ददिेच्या बािूला
असलेला व पूवय आणण पजश्चम भागास िोडणाऱया फ्लाय ओव्हर बब्रिच्या पजश्चमेकडील

जिन्याचा कठडा माहे नोव्हें बर, २०१७ मध्ये वा तेया दरम्यान ननखळून पडल्यामुळे जिवीत व
ववतेत हानी होणार असल्याचे ननदियनास आले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सदरहू पूलाच्या दरु
ु स्तीसाठी िासनस्तरावर कोणती काययवाही केली वा करण्यात
येत आहे ,
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. चांद्रिाांत पाटील (२८-०८-२०१८) : (१) होय, हे खरे आहे .
(२) सदर उड्डाणपुलाच्या वावषयक दे खभाल व दरु
ु स्तीसाठी महाराषर राज्य रस्ते ववकास
महामींडळामाफयत ननयक्
ु त कींत्रा्दाराकडून सदर ननखळून पडलेल्या कठड्याच्या दरु
ु स्तीचे काम
करण्यात आले आहे .

(३) प्रश्न उद्ावत नाही.
___________

वव.स. ४७० (35)

साई (ता.पनवेल जि.रायगड) येथील आशशवया िांपनी शेतिऱ्याांना शेतामध्ये
िाण्यास रस्ता दे त नसल्याबाबत
(४७)

११६२४१ (२८-०३-२०१८).

श्री.मनोहर भोईर (उरण) :

सन्माननीय महसल
मांत्री
ू

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) साई (ता.पनवेल, जि.रायगड) येथील आशियया या कींपनीने तेथील िेतकऱयाींच्या िशमनी
घेतल्या असून कींपनीच्या आिूबािूला तेथील िेतकऱयाींच्या िशमनी आहे त, हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, सदर िशमनीमध्ये िाण्यासाठी या कींपनीच्या बािन
ू े
कींपनीने बींद केला आहे , हे ही खरे आहे काय,

मागय असून तो मागय या

(३) असल्यास, तेथील िेतकऱयाींनी वारीं वार िासनाकडे तसेच जिल्हाधधकाऱयाींकडे पाठपुरावा
करून सद्ध
ु ा सदर कींपनी स्थाननक िेतकऱयाींना रस्ता खल
ु ा करुन दे त नाही, हे ही खरे आहे
काय,

(४) असल्यास, याबाबत चौकिी करून या कींपनीवर कारवाई करण्याबाबत तसेच िेतकऱयाींना
िाण्यासाठी रस्ता उपलब्ध करून दे ण्याबाबत िासनाने कोणती काययवाही केली वा करण्यात
येत आहे ,
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. चांद्रिाांत पाटील (२१-०६-२०१८) :(१) होय.
(२) होय.
(३) व

(४) सदर

रस्तेयाबाबत

तहशसलदार,

पनवेल

याींचे

कडे

दाखल

दाव्यात

ददनाींक

११.०७.२०१३ चे आदे िान्वये रस्ता खुला करण्याबाबत आदे ि पाररत करण्यात आले होते. सदर
आदे िाववरुध्द आशियया ्े क्नालॉिीस इीं्रनॅिनल शलशम्े ड या कींपनीने उप ववभागीय अधधकारी,

पनवेल याींचेकडे दाखल केलेल्या अवपलामध्ये तहशसलदार, पनवेल याींचे उक्त नमूद आदे ि
कायम करण्यात आले. या आदे िा ववरुध्द सदर कींपनीने मा.उच्च न्यायालयात रर् वप्ीिन

दाखल केले असता, मा.उच्च न्यायालयाने उप ववभागीय अधधकारी याींचे आदे िास “स्थधगती”
ददली असल्याने िेतकऱयाींच्या िशमनीकडे िाणारा मागय बींद आहे . सदर न्यायालयीन प्रकरण
न्याय प्रववष् आहे .

(५) प्रश्न उद्ावत नाही.
___________
पण
ु े ते पौड आणण मळ
ु शी मागे तमानीिडे िाणाऱ्या रस्त्याची तसेच मळ
ु ा
नदीवरील पुलाची दरु
ु स्ती िरण्याबाबत

(४८)

११६५०९ (०१-०६-२०१८).

प्रा.(श्रीमती) मेधा िुलिणी (िोथरुड) :

सन्माननीय

साववितनि बाांधिाम (साववितनि उपक्रम वगळून) मांत्री पढु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

वव.स. ४७० (36)
(१) पुणे ते पौड आणण मुळिी मागे तमानीकडे िाणाऱया रस्तेयावर ठीक दठकाणी खड्डे पडून
रस्तेयाची दरु वस्था झाल्यामुळे अपघाताच्या सींख्येमध्ये वाढ झाली असल्याचे तसेच या

अपघातामध्ये िीववत व ववतेत हानी होत असल्याचे माहे नोव्हें बर, २०१७ मध्ये वा तेया
दरम्यान ननदियनास आले, हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, या रस्तेयावरील मालेफा्ा ते िेदानी भागाला िोडणारा सींभवे येथील मळ
ु ा
नदीवरील पल
ू हा पररसरातील ३० ते ३५ गावाींसाठी महतेवाचा असून या पुलाची दरू वस्था

झाल्यामुळे पूल कोसळून मोठी दघ
य ना घडण्याची व तसे घडल्यास या गावाींचा सींपकय
ु ्
त्
ु ण्याची िक्यता ननमायण झाली आहे , हे ही खरे आहे काय,
(३) असल्यास, याबाबत िासनाने चौकिी केली आहे काय,

(४) असल्यास, चौकिीनुसार पुणे ते पौड आणण मळ
ु िी मागे तमानीकडे िाणाऱया रस्तेयाची

तसेच मुळा नदीवरील पुलाची दरु
ु स्ती करण्याबाबत िासनाने कोणती काययवाही केली वा
करण्यात येत आहे ,

(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. चांद्रिाांत पाटील (०२-०७-२०१८) : (१) हे खरे नाही.
(२), (३) व (४) प्रश्नाींकीत पुणे पौड-मुळिी कोलाड रस्ता प्रमुख राज्यमागय ५ असा आहे . सदर
रस्तेयाच्या डाींबरी पषृ ठभागावरील

खड्डे भरण्यात आले असन
ू सदय:जस्थतीस रस्तेयावरील

वाहतूक सुरळीत सुरु आहे. हा रस्ता रा.म. ७५३ (एफ) असा घोवषत झाला असून महाराषर
राज्य रस्ते ववकास महामींडळामाफयत रस्तेयाच्या नवीन कामाची ननववदा प्रकक्रया काययवाही झाली

आहे . तसेच सींभवे येथील मुळा नदीवरील पुलाची प्राथशमक तपासणी मागय प्रकल्प ववभाग पुणे
याींनी केली आहे . तपासणी अहवालानुसार सदय:जस्थतीत पुल

सुर्क्षत असून वाहतूक सुरळीत

सरु
ु आहे .

(५) प्रश्न उद्ावत नाही.
___________
चाांदवड–ववांचरू (रामा क्र.७) या रस्त्याच्या िामाचा समावेश हायब्रीड
अॅन्युटी योिनेमध्ये िरण्याबाबत

(४९)

११७४७६ (२०-०७-२०१८).

श्री.छगन भुिबळ (येवला) :

सन्माननीय साववितनि

बाांधिाम (साववितनि उपक्रम वगळून) मांत्री पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१) चाींदवड–ववींचूर (रामा क्र.७) या रस्तेयाच्या कामाचा समावेि

हायब्रीड अॅन्यु्ी

योिनेमध्ये

करण्याकररता डीपीआर बनववण्यासाठी ददनाींक ३ एवप्रल, २०१७ रोिी सावयिननक बाींधकाम
ववभागाने कायायरींभ आदे ि ददले आहे त, हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, सदर रस्तेयाचा हायब्रीड अॅन्य्
ु ी यािनेमध्ये

समावेि करून रस्तेयाची दरु
ु स्ती

करण्याबाबत िासनाने कोणती काययवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

वव.स. ४७० (37)
श्री. चांद्रिाांत पाटील (१८-०८-२०१८) : (१) होय, अींित: खरे आहे.
(२) रस्तेयाच्या कक.मी.१७४/६०० ते १८९/६०० या लाींबीतील मिबुतीकरणाचे काम हायब्रीड

ॲन्युई्ी योिने ऐविी सन २०१८-१९ च्या अथयसींकल्पात मींिरू झाल्याने, सदर कामाची
ननववदा प्रकक्रया राबवन
ू कायायरींभ आदे ि दे वन
ू तेवररत काम सरु
ु करण्याचे ननयोिन आहे .
(३) प्रश्न उद्ावत नाही.

___________
मांगरुळ चव्हाळा (ता.नाांदगाव खांडश्े वर, जि.अमरावती) या गावाला पाणीपरु वठा
िरणारी ववहहर समध्
ृ दी महामागावत गेल्याबाबत

(५०)

११८८९१ (२०-०७-२०१८).

(ततवसा),

श्री.हषववधवन

सपिाळ

प्रा.ववरें द्र िगताप (धामणगाव रे ल्वे), अॅड.यशोमती ठािूर

(बुलढाणा),

श्री.रणिीत

िाांबळे

(दे वळी) :

सन्माननीय

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

मींगरुळ चव्हाळा (ता.नाींदगाव खींडश्े वर, जि. अमरावती ) हे तालुक्यातील सवायत मोठे गाव

असून या ४२२४ लोकसींख्या असणाऱया गावाला पाणीपुरवठा करणारी ववदहर समध्
ृ दी महामागायत
गेल्याने पाणी्ीं चाई ननमायण झाल्याचे ननदियनास आले आहे ,

हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, गावकऱयाींनी सदर बाब जिल्हाधधकारी, कायायलय अमरावती याींच्या ननदियनास
आणुन ददली आहे, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, याबाबत चौकिी करून सदर गावाला पाणीपुरवठा करणारी सदर ववदहर समध्
ृ दी
माहामगायतुन वगळण्याबाबत िासनाने कोणती काययवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री. एिनाथ शशांदे (१४-०८-२०१८) : (१) हे अींित: खरे आहे .
मौिे मींगरूळ चव्हाळा, ता.नाींदगाींव खींडश्े वर, जि.अमरावती या गावाला पाणी पुरवठा

करणारी ववहीर ही श्री.राम रुपवार शिरभाते व इतर ५ याींच्या खािगी िशमनीमध्ये असन
ू सदर
िमीन महाराषर समध्
ृ दी महामागायच्या आखणीमध्ये समाववष् आहे . सदय:जस्थतीत या

ववदहरीवरुन मींगरूळ चव्हाळा गावाकरीता पाणीपुरवठा सुरु असल्यामुळे गावाला पाणी ्ीं चाई
ननमायण झालेली नाही.
(२) खरे आहे .
(३) मौिे मींगरूळ चव्हाळा, ता.नाींदगाींव खींडश्े वर, जि.अमरावती येथील श्री.राम रूपवार शिरभाते
व इतर ५ याींनी महाराषर समध्
ृ दी महामागायच्या आखणीमध्ये समाववष् तेयाींची खािगी िमीन
तेयामधील ववदहरीसह महाराषर राज्य रस्ते ववकास महामींडळास नोंदणीकृत खरे दीखताव्दारे
खरे दी ददलेली आहे.

तथावप, काययकारी अशभयींता, महाराषर राज्य रस्ते ववकास महामींडळ याींनी दद.२०.०४.२०१८
च्या पत्रान्वये मौिे मींगरूळ चव्हाळा या गावाच्या पाणीपुरवठ्याबाबत पयाययी उपाययोिना

करण्याबाबत काययकारी अशभयींता, ग्रामीण पाणीपुरवठा ववभाग, जिल्हा पररषद, अमरावती याींना
कळववले आहे.

वव.स. ४७० (38)
(४) प्रश्न उद्ावत नाही.
___________

ववधान भवन :
मुांबई.

डॉ. अनांत िळसे
प्रधान सधचव,
महाराष्ट्र ववधानसभा.

__________________________________________________________________
मद्र
ु णपव
ू य सवय प्रकक्रया महाराषर ववधानमींडळ सधचवालयाच्या सींगणक यींत्रणेवर
मुद्रण: िासकीय मध्यवती मुद्रणालय, मुींबई.

