अताराांकित प्रश्नोत्तराांची ५१० वी यादी

महाराष्ट्र ववधानसभा
ततसरे अधधवेशन, २०१८
___________

अताराांकित प्रश्नोत्तराांची यादी
प्रश्नाांची एिूण सांख्या - ५०
___________

परतवाडा (जि.अमरावती) येथे मिरू ाांसाठी बाांधण्यात ेलेया भवनाचा वापर िरु दे ण्याबाबत
(१)

९३०३ (०६-०४-२०१४).

प्रा.ववरें द्र िगताप (धामणगाव रे वे) :

मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय महसूल

(१) परतवाडा (जि.अमरावती) येथे मेळघा्ातील रोिगार सींपल्यानींतर मिाराींसा ब ंाीं्यात
आलेल्या नवनाचा वापर करयासा ब याींना ा ला िात नसल्याने या मिाराींना डघडयावर रात्र
काढावी लागत असल्याचे माहे िानेवारी, २०१५ मध्ये वा या

रम्यान नन र्शनास आले, हे

खरे आहे काय,
(२) असल्यास, रोिीं ारी करणाऱ्या मिाराींना स रहा नवनाचा रात्री राहयासा ब वापर करु
े यांांत र्ासनाने कोणती कायशवाही केली वा करयात येत आहे ,
(३)

नसल्यास, ववलींंाची कारणे काय आहे त ?

श्री. चांद्रिाांत पाटील (०६-११-२०१८) : (१), (२) व (३) परतवाडा, ता. अचलपार, जि. अमरावती

येथील प्रश्ना्ीन इमारत ही स्थाननक ववकास कायशक्रमाींतगशत “माहला औद्योगगक नवन”
म्हणन
ा ंाीं्यात आली असन
ा

स र इमारतीचा डपयोग मेळघा् येथील मिरा ाींच्या रात्रीच्या

ननवा-याकरीता करयाचे ननयोजित नव्हते.

सध्या या नवनामध्ये मत ान यींत्र व नैसगगशक

आपतीचे सााहय आहे . यामुळे या इमारतीत कोणयाही खािगी व्यक्तीला अथवा सींस्थेला
व मिाराींना रात्रीच्या ननवा-याची सोय डपलब्् करून
ही वस्तीपासान

े णे र्क्य नाही. तसेच स रहा
रा असल्याने राहयासा ब असुरक्षित आहे .

इमारत

___________

ठाणे पररसरातील गावाांमध्ये सी.टी.सर्व्हे होत नसयाबाबत
(२)

४४५२१ (२९-०५-२०१६).

श्री.सांिय िेळिर (ठाणे), अॅड.ेशशष शेलार (वाांद्रे पजश्चम),

श्री.किसन िथोरे (मुरबाड) : सन्माननीय महसूल मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील
काय :-

वव.स. ५१० (2)
(१)

ाणे महानगरपाललका अजस्तवात ये न ३० वर्श डल्ानही मौिे ओवळा मोघरपाडा नाईं र

व वडवलीच्या नागात सी.्ी. सव्हे झालेला नसल्याने नागररकाींना प्रॉप्ी काडश व सन
नसल्याने नागररकाींनी यांांत माहे सप््ें ंर, २०१५ व यानींतर

लमळत

े खील वेळोवेळी प्रर्ासनाकडे

मागणी केली आहे , हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, तथावप स र पररसरात स्थाननकाींना वास्तव्यासा ब घरे ंाीं्ताना आराखडा
मींिारीसा ब परवानगी ा ली िात नाही, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, स र प्रकरणी र्ासनाने कोणती कायशवाही केली वा करयात येत आहे ,
असल्यास याचा ननजश्चत कालाव्ी ककती,
(४) नसल्यास, ववलींंाची कारणे काय आहे त ?
श्री. चांद्रिाांत पाटील (३१-०८-२०१८) :(१) प्रस्तुत प्रकरणी प्रश्नात नमा

मौिे ओवळा,

मोघरपाडा व नाईं रपाडा या गावाींची सन २००२ मध्ये मोिणी पाणश होवान चौकर्ीचे काम
ा नाींक १४.०१.२००५ रोिी पाणश झाले आहे .

यापैकी ओवळा या गावचे घ्क र ा नाींक २५.०१.२०१६ रोिी मींिरा करयात आले

असान स र गाव ा . १५.०२.२०१७ पासान परररिणासा ब घेयात आले आहे . यानुसार तेथील
नागररकाींच्या मागणीनस
ु ार नागररकाींना सन

व लमळकत पत्रत्रका परु ववयात येत आहे त.

मौिे मोघरपाडा या गावचे सववस्तर मोिणीचे काम मे.मोनाचश सव्हे ि या खािगी

सींस्थेने पाणश केलेले आहे . मात्र स र कींपनीने १:५०० या पररमाणातील नकार्े िमा केलेले
नाहीत. यांांत कींपनीकडे पा परु ावा सरु
ु आहे.

मौिे वडवली या गावाचे गाव ाणांाहे रील लमळकतीींची सववस्तर मोिणीचे काम सन

२००८ मध्ये पाणश झालेले आहे .

मौिे नाईं र हे गाव लमरा-नाईं र महानगरपाललकेच्या हद्दीत येत असान स र गावाचे

गाव ाण िेत्राचे नगर नम
ा ापन झालेले आहे व स र गाव सन १९८४ मध्ये परररिणासा ब
घेयात आलेले आहे . यानुसार स र गावासा ब स्वतींत्र परररिण नामापक याींची ननयुक्ती

करयात आली असान तेथील नागररकाींच्या मागणीनुसार नकार्े नक्कला व लमळकतपत्रत्रकाींचे
डतारे नागररकाींना पुरववयात येत आहे त.

(२), (३) व (४) मौिे ओवळे , मोघरपाडा, नाईं रपाडा व वडवली या गावातील स्थाननकाींना
वास्तव्यासा ब घरे ंाीं्ताना आराखडा मींिरा ींांत

ाणे महानगरपाललकेकडान गाव ाण िेत्रात

ाखल होणाऱ्या ववकास प्रस्तावाींना चौकर्ी रजिस््रचा डतारा, िलमनींांतचा मालकी हक्क

ग्राहय ्रून

ाणे महानगरपाललकेकडान मींिारी े यात येते.
___________
पण
ु े-मांब
ु र्इ द्रत
ु गती महामागाइवर राज्य पररवहन महामांडळाच्या बसेसना
टोलच्या दरात सवलत दे ण्याबाबत

(३)

५३९०२

(२४-०८-२०१६).

श्री.शभमराव

तापिीर

(खडिवासला) :

सन्माननीय

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

वव.स. ५१० (3)
(१) पुण-े मुींंइश द्रत
ु गती महामागाशवर राज्य पररवहन महामींडळाच्या ंसेसना र्ासन ्ोलच्या
रात सवलत

े याच्या ववचारा्ीन आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, राज्य पररवहन महामींडळाची पररजस्थती त्रंक् असल्याने महामींडळास डनारी
लमळयास ंसेसना ्ोल

ारात सवलत

े णे आवश्यक आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, या सीं नाशत र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय,
(४) असल्यास, चौकर्ीअींती ्ोलच्या

रात सवलत

े यांांत र्ासनाने कोणती कायशवाही

केली वा करयात येत आहे ,
(५)

नसल्यास, ववलींंाची कारणे काय आहे त ?

श्री. चांद्रिाांत पाटील (१४-११-२०१८) :(१) हे खरे नाही.
(२), (३) व (४) सुलमत मजल्लक सलमतीने सा र केलेल्या अहवालातील लर्फारर्ीींमध्ये पुणे
मुींंई द्रत
ु गती महामागाशवरील पथकर नाके ंीं
नरयापासन
ा स्
ु

करणे अथवा हलक्या वाहनाींना पथकर

े णे आगथशक व काय े र्ीरदृष्या योग्य नसल्याची लर्फारस केलेली होती. या

लर्फारर्ी र्ासनाने जस्वकृत करुन, पुणे मुींंई द्रत
ु गती महामागाशवरील पथकर नाके ंीं
येणार नाही अथवा हलक्या वाहनाींना सु्

करता

े ता येणार नाही, असा ननणशय घेतला आहे . यामळ
ु े

एस. ्ी. महामींडळाच्या ंसेसना सुध् ा पथकर

रात सवलत

े ता येणार नाही.

(५) प्रश्न डद््ावत नाही.

___________
पुणे-मुांबई िुन्या महामागाइची ेयेरबी िांपनीिडून दे खभाल व दरु
ु स्ती िरण्याबाबत
(४)

६०७६३ (२४-०८-२०१६).

श्री.शरददादा सोनावणे (िन्
ु नर) :

श्री.महे श (दादा) लाांडगे (भोसरी), श्री.राहूल िुल (दौंड),
सन्माननीय सावइितनि बाांधिाम (सावइितनि उपक्रम) मांत्री

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) पुणे-मुींंई िुन्या महामागाशवर आयआरंी या कींपनीकडान ्ोल वसुली करयात येत असान
या रस्याची
काय,

रु
ु स्ती व

े खरे ख ाह कामे आयआरंी कींपनीने करणे आवश्यक आहे ,हे खरे आहे

(२) तसेच या महामागाशवरील

े हा रोड ते लोणावळा या

रम्यान ंऱ्याच ओढयाींवर सींरिक कडे

नसल्याने अपघाताचे प्रमाण वाढले असान अनेकाींचे ंळी गेले आहे त, हे ही खरे आहे काय,
(३) असल्यास या महामागाशवर डीं च

न
ु ािक नसणे,साचना फलक नसणे,वाहताक ननयींत्रणाची

व्यवस्था नसणे यामुळे मोठ्या प्रमाणात अपघात होत आहे त, हे ही खरे आहे काय,
(४) असल्यास, राज्य र्ासन प्रश्न नाग (१) म्ील रस्याच्या
करणाऱ्या व डक्त सुवव्ा न

रु
ु स्तीचे काम न

े णाऱ्या आयआरंी कींपनीववरुद्ध कारवाई करणार आहे काय,

(५) असल्यास, याचप्रमाणे या महामागाशची तातडीने
कायशवाही करणार आहे ?

े खनाल

रु
ु स्ती करयासीं नाशत र्ासन काय

वव.स. ५१० (4)
श्री. एिनाथ शशांदे (१४-११-२०१८) : (१) होय.
(२) या महामागाशवरील ओढयाींवरील सींरिण क डयाींची

रु
ु स्ती करुन सुजस्थतीत

आहे त.
(३) या महामागाशवर रस्ते सरु िा ववर्यक
असान वेळोवेळी याींची

े वयात येत

आवश्यक सवश ंांी कायाशन्वीत करयात आल्या

रु
ु स्ती करयात येते. तसेच पोलीस ववनागामाफशत वाहतुक ननयींत्रीत

े वयाची कायशवाही करयात येत आहे .

(४) ननवव े तील तरतु ीप्रमाणे सींंीं्ीत कींपनीने रस्याची
सजु स्थतीत

े खनाल व

े वला आहे .

रु
ु स्ती करुन रस्ता

(५) महाराषर राज्य रस्ते ववकास महामींडळ याींनी सींंीं्ीत सवलत ारामाफशत रस्याची वेळोवेळी
रु
ु स्ती करुन रस्ता सुजस्थतीत

े वला आहे.
___________

मांब
ु ईच्या सीमा प्रवेशावरील टोल नाकयाांमळ
ु े ठाणे पररसरातील
वाहतुिीच्या समस्येत वाढ झायाबाबत

(५)

६६३९६

(बारामती) :

(१६-१२-२०१६).

श्री.जितेंद्र

ेर्व्हाड

िळवा),

श्री.अजित

पवार

सन्माननीय सावइितनि बाांधिाम (सावइितनि उपक्रम) मांत्री पुढील गोष्ीींचा

खुलासा करतील काय :-

(१) मींं
ु ईच्या सीमा प्रवेर्ावरील ्ोल नाक्याींमळ
ु े
अडचणीची ंनलेली असताना
ंीं

(मुांब्रा

ाणे पररसरातील वाहतक
ु ीची समस्या

मं
ुीं ई एन्री पॉईं्वरील मुलुींड, ऐरोली आणण

करयासीं नाशतील र्ासनाने नेमलेल्या सलमतीने माहे

ाहसर हे ्ोलनाके

ऑगस््, २०१६ च्या

आ वडयात र्ासनास अहवाल सा र केलेला आहे , हे खरे आहे काय,

स
ु -या

(२) असल्यास, डक्त सा र केलेल्या अहवालातील लर्फारर्ीींचे थोडक्यात स्वरुप काय आहे व
यानुसार आतापयंत अहवालातील लर्फारर्ीवर कायशवाही करुन या पररसरातील वाहतुकीची

समस्या कायमस्वरुपी सोडववयांांत र्ासनाने आतापयंत कोणता पा पुरावा केला वा
करयात येत आहे ,

(३) नसल्यास, ववलींंाची कारणे काय आहे त ?
श्री. एिनाथ शशांदे (१४-११-२०१८) :(१) व (२) सुलमत मजल्लक सलमतीने मुींंई पुणे द्रत
ु गती
मागश व मुींंई एन्री पॉईं् येथील पथकर नाके ंीं
वाहनाींना सु्

करणे अथवा या पथकर नाक्याींवर हलक्या

े णे या अनुर्ींगाने आगथशक व काय े र्ीर ंांीींचा अ्यास करुन र्ासनास

अहवाल सा र केला असन
ा , यामध्ये पथकर नाके ंीं

करणे अथवा हलक्या वाहनाींना स्
ु

े णे

ही ंां आगथशकदृष्या सस
ु ाध्य व करारनाम्यातील तरतु ीनुसार योग्य होणार नसल्याचे
लर्फारर्ीमध्ये नमा

केले आहे .

या अनुर्ींगाने सुलमत मजल्लक सलमतीने सा र केलेल्या अहवालातील लर्फारर्ीस

अनुसरुन र्ासनाने ा .०५.०९.२०१८ रोिी डपरोक्त पथकर नाके ंीं
हलक्या वाहनाींना स्
ु

े ता येणार नाही,

असा ननणशय घेतला आहे .

करता येणार नाही. तसेच
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(३)

प्रश्न डद््ावत नाही.
___________
ियाण (जि. ठाणे) येथील दग
ु ाइडी ते शभवांडी बायपास रस्त्याबाबत

(६)

६७७९३ (१६-०१-२०१७).

श्री.अस्लम शेख (मालाड पजश्चम), श्री.अशमन पटे ल (मुांबादे वी),

श्री.नरें द्र पवार (ियाण पजश्चम), अॅड.पराग अळवणी (ववलेपाले), अॅड.ेशशष शेलार (वाांद्रे
पजश्चम) :

सन्माननीय सावइितनि बाांधिाम (सावइितनि उपक्रम) मांत्री पुढील गोष्ीींचा

खल
ु ासा करतील काय :(१) कल्याण (जि.

ाणे) येथील

ग
ु ाशडी ते लनवींडी ंायपास रस्यावर पथा वे नसल्याने तसेच

खडयामळ
ु े गत पाच वर्ाशत ४९ िणाींचा मृ या व ११८ िण िखमी झाले असन
ा १६० अपघात
झाल्याने

ग
ु ाशडी-लनवींडी ंायपास रस्ता मृ यच
ा ा सापळा ंनत आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, स र रस्याच्या
ऑगस््, २०१६ मध्ये

रु
ु स्तींांत कोणतीच कायशवाही करयात येत नसल्याचे माहे

नन र्शनास आले आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, स र रस्यावरील होणारे अपघात रोखयासा ब र्ासनाने कोणती कायशवाही
केली वा करयात येत आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींंाची कारणे काय आहे त ?
श्री. एिनाथ शशांदे (१४-११-२०१८) :(१) हे खरे नाही.
(२) महाराषर राज्य रस्ते ववकास महामींडळाने
रु
ु स्ती करुन रस्ता वाहतुकीसा ब सुजस्थतीत

े के ाराींमाफशत या रस्याची आवश्यक ती

े वला आहे .

(३) या रस्यावरील वाढती वाहताक लिात घेता अजस्तवातील चार प री रस्याचे सहा

प रीकरण करयाच्या कामाला ा .१३.०६.२०१७ रोिी झालेल्या मींत्रीमींडळ पायानात सुवव्ा
सलमतीने ा लेल्या मींिुरीनुसार स रहा प्रकल्पास प्रर्ासकीय मान्यता
सद्य:जस्थतीत काम प्रगतीत आहे.
(४) प्रश्न डद््ावत नाही.

े यात आलेली आहे .

___________

िोडोली (ता.पन्हाळा,जि.िोहापरू ) येथील गाव ओढ्याचे अजस्तत्व धोकयात ेयाबाबत
(७)

७६४६४ (१९-०४-२०१७).

श्री.सत्यिीत पाटील-सरुडिर (शाहूवाडी) :
महसूल मांत्री पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१)

कोडोली

(ता.पन्हाळा,

जि.कोल्हापार)

येथील

गाव

ओढयावर

सन्माननीय

ग्रामस्थाींनी

अनतक्रमणामळ
ु े ओढयाचे अजस्तव ्ोक्यात आले आहे , हे खरे आहे काय,

केलेल्या

(२) असल्यास, स र ओढयावर केलेल्या अनतक्रमणामुळे का ावर असलेल्या झाडाींची तोड व
वु र्त पायामळ
ु े ओढयाला नाल्याचे स्वरूप प्राप्त झाले आहे , हे ही खरे आहे काय,
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(३) असल्यास, ओढयावरील अनतक्रमण रोखयासा ब र्ासनाने कोणती कायशवाही केली वा
करयात येत आहे ,
(४) नसल्यास,ववलींंाची कारणे काय आहे त ?
श्री. चांद्रिाांत पाटील (२२-११-२०१८) : (१) व (२) कोडोली ता. पन्हाळा, जि.कोल्हापार येथील

ज्योतीललंग गाव ओढयांांत ा .१८/०५/२०१७ रोिी प्रयि पाहणी करयात आली असुन स र
ओढा

क्षिण- डतर प्रवाहचा असन
ा अीं ािे १० ते १२ कक.मी. लाींंीचा आहे. ज्योतीललंग गाव

ओढयावर लगतच्या र्ेतकऱ्याींनी र्ेती प्रयोिनाथश काही प्रमाणात अनतक्रमण केल्याचे ा सन
ा
आलेले आहे. अनतक्रमणामळ
ु े तसेच ओढयाच्या पात्रालगत
झड
ु ा पे असल्याने ओढा पात्र अरूीं

ोन्ही ंािुस लहान व मो ब झाडे-

हो न प्रवाहास अडथळा ननमाशण होत असल्याचे ा सुन आले

आहे . गावातील साींडपाणी ओढापात्रामध्ये लमसळत असल्याने ओढयाला नाल्याचे स्वरूप प्राप्त
झाले आहे .
(३)

ओढयावरील

अनतक्रमण

काढयाच्या

कायशवाहीच्या

अनर्
ु ींगाने

ओढयाची

मोिणी

करयासा ब डप अग्िक, नालम अलनलेख, पन्हाळा याींनी ा .०२/०२/२०१८ व ा .०३/०२/२०१८

ही ताररख नेमली होती. तथावप, ओढयातील झाडी, वाढलेली झड
ु ु पे, डीं च गवत व ंाींंाींची ंे्े
आणण पात्रातील सा लेली घाण व साींडपायामळ
ु े या िेत्राची मोिणी करता आली नाही.

स रची मोिणी करयासा ब ओढयातील झाडी, वाढलेली झड
ु ु पे, डीं च गवत व ंाींंींच
ा ी ंे्े आणण

पात्रातील सा लेली घाण काढयासा ब येणाऱ्या खचाशंांत डप अलनयींता, लघुलसींचन ववनाग
याींचेकडान अीं ािपत्रक प्राप्त करून घेयात येत असन
ा यानुसार नन्ीची तरता

केल्यानींतर

ओढापात्र स्वच्छ करून मोिणी करयाचे व यानस
ु ार अनतक्रमण काढयाचे सींकजल्पत आहे .
(४) प्रश्न डद््ावत नाही.

___________
मुांबई- पुणे महामागाइवरील िाळुांद्रे नदीवरील असणा-या पूलाच्या दरु
ु स्तीबाबत
(८)

७७०१५ (१२-०४-२०१७).

श्री.मनोहर भोईर (उरण) :

सन्माननीय सावइितनि बाांधिाम

(सावइितनि उपक्रम वगळून) मांत्री पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१) मुींंई- पुणे महामागाशवरील काळुींद्रे न ीवर असणा-या पालाच्या

रु
ु स्तींांत तसेच कोन

आिीवली येथील अ्शव् अवस्थेत ंाीं्लेल्या डडडानपल
ा ाचे काम पाणश होणेंांत स्थाननक
लोकप्रनतनन्ीनी मा. सावशिननक ंाीं्काम मींत्री याींना अनक्र
ु मे ा नाींक
ा नाींक १२ ऑगस््, २०१६ रोिी वा यासुमारास ननवे न
कायशवाही करयात आलेली नाही आहे , हे

१६ माचश ,२०१६ व

े नही अद्यापपयंत कोणतीच

खरे आहे काय,

(२) असल्यास, डक्त प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय,
(३) असल्यास, चौकर्ीच्या अनर्
ीं ाने काळींु द्रीं न ीवर असणा-या पल
ु ग
ा ाच्या

रु
ु स्तींांत तसेच

कोन आिीवली येथील अ्शव् अवस्थेत ंाीं्लेल्या डडडानपालाचे काम पाणश होणेंांत र्ासनाने
कोणती कायशवाही केली वा करयात येत आहे ,

(४) नसल्यास, ववलींंाची कारणे काय आहे त ?
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श्री. चांद्रिाांत पाटील (१४-११-२०१८) :(१) हे खरे नाही.
राषरीय महामागश ४ वरील कोन येथे नवीन डडडाणपुलाचे काम व काळुींद्रे न ीवरील

नवीन पुलाचे काम, व गाढी न ी वर नवीन पुलाचे काम, पळस्पे ते कळीं ंोली

रम्यान

चौप रीकरणाच्या कामात समाववष् असन
ा स रील काम ईवपसी तवावर पण
ा श करयासा ब
कींत्रा्

ाराची ननयुक्ती ा नाींक ०१.१२.२०१६ (कोन पल
ा ) व ा नाींक ०१.०२.२०१७ (पळस्पे ते

कळीं ंोली)

रोिी

करयात

आली

असान

कामे

हाती

घेयात

आली

आहे त.

चौप रीकरणाच्या कामात काळुींद्रे न ी वरील अस्तीतवातील पुलाची सींरचनामक
अींतनत
ाश असन
ा

रु
ु स्तीचे काम पण
ा श करयात आले आहे त.

तसेच मुींंई – पुणे राषरीय महामागश ४ चे रुीं ीकरण करून सहा / आ

स रील

रु
ु स्तीचे काम

प री करून पनवेल

र्हरा ंाहे रून गाढी न ी व काळुींद्र न ीवर नवीन पाल ंाीं्ने ंांत िनाहत प्रवासी सींघ
पनवेल याींचे पत्र मा. पालक मींत्री, रायगड जिल्हा व मा. मींत्री सा. ंा. ववनाग याींच्या
कायाशलयातान महामींडळाला ा नाींक १७.०९.२०१६

रोिी प्राप्त झाले होते व स र पत्रा ववर्यी

या कायाशलयाकडान ा नाींक ०३.०१.२०१६ रोिी िनाहत प्रवासी सींघ व मा. पालक मींत्री, रायगड
जिल्हा याींना कळवयात आले होते.

(२) काळुींद्रे न ी वरील पल
ु ाची पाहणी मे. लायन इींजिनीअररींग कींन्सल््् या सल्लागाराने
सववस्तर पाहणी करून याींनी सुचवलेल्या
प्रकरणी चौकर्ीचा प्रश्न डद््ावत नाही.

रु
ु स्या पाणश करयात आल्या आहे त. संं या

(३) व (४) प्रश्न डद््ावत नाही.

___________
मुांबई-पुणे महामागाइवर (एकसप्रेस वे) “र्ांटेशलिांट रॅ किि मॉतनटररांग शसजस्टम” राबववण्याबाबत
(९)

८२१५४ (१३-०४-२०१७).

श्री.सांग्राम थोपटे (भोर) :

सन्माननीय सावइितनि बाांधिाम

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

मींं
ु ई-पण
ु े

महामागाशवर

(एक्सप्रेस

वे)

“इीं्ेललिीं्

रॅ कफक

मॉनन्ररींग

लसजस््म”

रांववयांांत प्र्ान सगचवाींच्या डपजस्थतीत झालेल्या ंै कीतील ननणशय इनतवृ तातन
ा
वगळयात आल्याचे माहे डडसेंंर, २०१६ मध्ये वा या

रम्यान नन र्शनास आले आहे , हे खरे

आहे काय,
(२) असल्यास, मुींंई-पुणे महामागाशवर “इीं्ेललिीं् रॅ कफक मॉनन्ररींग लसजस््म” रांववल्यास
एक्सप्रेस वे वरील वाहतक
ा सरु ळीत आणण सरु क्षित होयास म त झाली असती, हे ही खरे
आहे काय,

(३) असल्यास, पुणे- मुींंई महामागाशवर “इीं्ेललिीं् रॅ कफक मॉनन्ररींग लसजस््म” रांववयांांत
र्ासन ववचार्ीन असल्यास यांांत र्ासनाने कोणती कायशवाही केली वा करयात येत आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींंाची कारणे काय आहे त ?
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श्री. एिनाथ शशांदे (१४-११-२०१८) :(१) हे खरे नाही.
(२) होय.
(३)

मुींंई-पुणे

द्रत
ु गती

मागाशवर

इीं्ेललिन््स

हायवे

मॅनि
े में्

लसस््ीम

कायाशन्वीत

करयाकरीता प्र्ान सगचव (ववर्ेर्) गह
ृ ववनाग याींच्या अध्यितेखाली सींपन्न झालेल्या
ंै कीतील

ननणशयानुसार

ननवव ा

ववर्यक

कायशवाहीसा ब

डपाध्यि

तथा

व्यवस्थापकीय

सींचालक, महाराषर राज्य रस्ते ववकास महामींडळ याींचे अध्यितेखाली अनतररक्त पोलीस
महासींचालक (वाहतक
ु ), आयुक्त (पररवहन) व सींचालक (मााहती तींत्रज्ञान) ववनागाचे स स्य
असलेली सलमती ग बत करयात आली आहे .

यानींतर ा .०५.०३.२०१८ रोिी डपाध्यि तथा व्यवस्थापकीय सींचालक, महाराषर
राज्य रस्ते ववकास महामींडळ याींचे अध्यितेखाली अप्पर पोलीस महासींचालक (वाहतुक), सह
व्यवस्थापकीय सींचालक, महाराषर राज्य रस्ते ववकास महामींडळ (अलनयाींत्रत्रकी) व मख्
ु य

अलनयींता (ववर्ेर् प्रकल्प) याींचा समावेर् असलेली सलमती पुढील आवश्यक कायशवाही
करयासा ब स्थापन करयात आली. स र सलमतीच्या ा .२३.०४.२०१८ रोिी सींपन्न झालेल्या

ंै कीतील ननणशयानुसार महाराषर र्ासनाच्या मााहती सींचालनालय ववनागाच्या अग्कृत

सल्लागाराकडान ा .१८.०५.२०१८ रोिी इींा्ललिन्् हायवे मॅनेिमें् लसस््ीमंांत सा रीकरण
करुन घेयात आले. यानुसार मे. के.पी.एम.िी. या कींपनीस स र कामसा ब सल्लागार
म्हणन
ा ा .२८.०६.२०१८ रोिी ननयक्
ु त करयात आले आहे.
(४) प्रश्न डद््ावत नाही.

___________
दस्तनोंदणीच्या महसूलात २१% घट झायाबाबत.
(१०)

९०७५३ (१२-०८-२०१७).

श्री.रािेश टोपे (घनसावांगी) :

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१)

े र्ात

नो्ंीं ीच्या

व्यवहारावर

ननणशयानींतर

रोख

व्यवहारावर

सन्माननीय महसल
ू मांत्री
मयाश ा

आल्याने

रजिस्री

याचा पररणाम हो न मालमता खरे ी ववक्रीच्या नों णीत घ् झाल्याने

स्तनों णीच्या महसालात २१% घ् झाली असल्याचे नन र्शनास आले आहे ,

हे खरे आहे

काय,

(२) असल्यास,

यांांत

र्ासनाने चौकर्ी करून

स्त नों णीत झालेली घ् नरून

काढयांांत र्ासनाने कोणती कायशवाही केली वा करयात येत आहे ,
(३) नसल्यास,

ववलींंाची कारणे काय आहे त ?

श्री. चांद्रिाांत पाटील (१६-११-२०१८) :
२०१६-१७ या वर्ी िमा महसल
ा व
अ.क्र.

वर्श

१.

२०१५-१६

२३०८८०९

२.

२०१६-१७

२१२२५९१

(१)

आगथशक वर्श सन २०१५-१६ च्या तुलनेत सन

स्तसींख्या खालीलप्रमाणे-

स्तसींख्या

िमा मद्र
ु ाींक र्ल्
ु क महसल
ा (रु.को्ीत)
२१७६७.०१
२१००६.५७
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सन २०१५-१६ च्या तुलनेत सन २०१६-१७ मध्ये मुद्राींक र्ुल्क महसालात फक्त

३.५% घ् झालेली ा सान येत आहे .

तथावप, मागील आगथशक वर्श सन २०१६-१७ च्या तल
ु नेत सन २०१७-१८ या वर्ीची

स्तसींख्या व िमा महसाल खालीलप्रमाणेअ.क्र.

वर्श

स्तसींख्या

१.

२०१६-१७

२१२२५९१

२.

२०१७-१८

२१९३१४९

िमा मुद्राींक र्ुल्क महसल
ा
२१००६.५७
२६४५१.०२

वरीलप्रमाणे सन २०१६-१७ च्या तुलनेत सन २०१७-१८ मध्ये

स्त सींख्येत ३.३२%

वाढ झाली असन
ा महसल
ा ातही २५.९२% वाढ झालेली आहे . म्हणिेच सन २०१७-१८ या आगथशक
वर्ाशत
(२)

स्त सींख्येत व िमा महसल
ा ात घ् झालेली नसुन वाढच झाली आहे.

व (३) प्रश्न डद््ावत नाही.

___________
मांब
ु ईत अततवष्ट्ृ टीमळ
ु े सखल भागाांतील घराांत पाणी शशरुन ववत्तहानी झायाबाबत
(११)

९५१४७ (०१-०१-२०१८).

श्री.िुणाल पाटील (धळ
ु े ग्रामीण), श्री.राधािृष्ट्ण ववखे-पाटील

(शशडी), श्रीमती तनमइला गाववत (र्गतपूरी), श्री.िालीदास िोळां बिर (वडाळा), श्री.वविय
वडेट्टीवार (ब्रम्हपूरी), श्री.अशमन पटे ल (मुांबादे वी), श्री.अस्लम शेख (मालाड पजश्चम), श्री.नसीम
खान (चाांददवली) :
काय :-

सन्माननीय मदत व पुनवइसन मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील

(१) मुींंईत ा नाींक २९ ऑगस््, २०१७ रोिी अनतवषृ ्ी झाली होती, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, या अनतवषृ ्ीमळ
ु े मुींंईतील सखल नागाींतील घराींत पाणी लर्रुन मो ब
ववतहानी झाली, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, डपरोक्त प्रकरणी नक
ु सानग्रस्ताींना र्ासनाने कोणया स्वरुपाची म त केली वा
करयात येणार आहे ,

(४) नसल्यास, ववलींंाची कारणे काय आहे त ?
श्री. चांद्रिाांत पाटील (१५-११-२०१८) :(१) (२) व (३) मुींंई र्हर व मुींंई डपनगर जिल््यात
ा नाींक २९ ऑगस््, २०१७ रोिीच्या अनतवषृ ्ीमळ
ु े झालेल्या नक
ु सानीचे पींचनामे िेत्रीय
अग्काऱ्याींमाफशत करयात आलेले आहे त.
यानुसार

र्ासन

ननणशय,

ा नाींक

१३.०५.२०१५

म्ील

तरता ीींनुसार

मुींंई

डपनगरातील ंाग्त झालेल्या ४६ पात्र कु्ुींत्रंयाींना प्रयेकी रु. ३८००/- प्रमाणे म तीचे वा्प

करयात आले आहे.स र पावसामुळे ंाग्त झालेल्या मुींंई र्हर जिल््यातील १५६९ कु्ुींंाींचे
पींचनामे करयात आले. तथावप, र्ासन ननणशय ा नाींक १३.०५.२०१५ म्ील तरता ीींनस
ु ार म त
अनुज्ञेय नसल्याने स र ंाग्त कु्ुींंाींना म त वा्प करयात आलेली नाही.
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मुींंई र्हर व मुींंई डपनगर

जिल््याींत स र अनतवषृ ्ीमुळे मत
ृ झालेल्या ८ पैकी ७

मत
ु ार प्रयेकी रु.
ृ व्यक्तीींच्या वारसाींना र्ासन ननणशय, ा नाींक १३.०५.२०१५ म्ील तरता ीींनस
४ लि प्रमाणे म त वा्प करयात आली असन
ा , डवशररत एका मत
ृ व्यक्तीच्या वारसाींनी
म त घेयास नकार ा ल्याने स र रक्कम र्ासनिमा करयात आलेली आहे .
(४) प्रश्न डद््ावत नाही.
___________
बल
ु ढाणा जिहयातील रस्त्याांची दरु
ु स्ती िरण्याबाबत
(१२)

१०२०४२ (२१-१२-२०१७).

श्री.राहुल बोंद्रे (धचखली), श्री.हषइवधइन सपिाळ (बल
ु ढाणा) :
सन्माननीय सावइितनि बाांधिाम (सावइितनि उपक्रम वगळून) मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा
करतील काय :-

(१) ंुलढाणा जिल्हयातील सावशिनीक ंाीं्काम ववनागाअींतगशत

येणारे रस्ते अयींत ननकृष्

िाशचे झाले असन
ा अनेक रस्यावर अपघात घडान नागररकाींचे मृ या होत आहे ,

हे खरे आहे

काय,

(२) असल्यास,

गचखली तालुक्यातील

रोहडा-गाींगलगाींव-कव ळ या रस्यावर मो्र सायकल

अपघातामध्ये मृ या झाल्याची घ्ना घडली असल्याचे माहे ऑक््ोंर,

२०१७ मध्ये वा या

रम्यान नन र्शनास आले आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, यांांत र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय,
(४) असल्यास, चौकर्ीनस
ु ार ंुलढाणा जिल्हयातील रस्याींची
कोणती कायशवाही केली वा करयात येत आहे ,

रु
ु स्ती करयांांत

र्ासनाने

(५) नसल्यास, ववलींंाची कारणे काय आहे त ?
श्री. चांद्रिाांत पाटील (०५-११-२०१८) :(१) हे खरे नाही.
(२) व (३) स र रस्ता हा इतर जिल्हा मागश

िाशचा असान अींढेरा ग्रामीण पोलीस स््े र्नच्या

अहवालानस
ु ार सन २०१७ मध्ये रोहडा गाींगलगाींव रस्यावर रोहडा गावािवळ झालेला अपघात
हा मालवाहक ऑ्ो चालकाच्या चक
ु ीने झाला आहे .

(४) रोहडा ते गाींगलगाींव या इतर जिल्हा मागश क्र.१११ च्या नाग रस्याचे काम मख्
ु यमींत्री
ग्रामसडक योिना सन २०१७-१८ अींतगशत मींिुर आहे व गाींगलगाींव ते कव ळ या इतर जिल्हा
मागश क्र.१२० या रस्यावर प्र्ानमींत्री ग्राम सडक योिने अींतगशत काम करयात आले आहे .
रस्याींची

तसेच ंुलढाणा जिल्हयातील सावशिननक ंाीं्काम ववनागाच्या अींतगशत असलेल्या
रु
ु स्ती सन २०१७-१८ मध्ये जव् वार्ीक रस्ते

रस्ते सुजस्थतीत

े वयात आले आहे त.

(५) प्रश्न डद््ावत नाही.
___________

रु
ु स्ती कायशक्रमाींतगशत करयात ये न,

वव.स. ५१० (11)
पुवइ ववदभाइतील धान वपिाचे ववववध रोगाच्या प्रादभ
ु ाइवामुळे झालेले नुिसान
(१३)

१०४८२५ (०१-०४-२०१८).

श्री.वविय वडेट्टीवार (ब्रम्हपूरी), श्री.राधािृष्ट्ण ववखे-पाटील

(शशडी), श्री.सुतनल िेदार (सावनेर), श्री.अमर िाळे (ेवी), श्री.अस्लम शेख (मालाड पजश्चम),
अॅड.यशोमती ठािूर (ततवसा), श्री.हषइवधइन सपिाळ (बल
ु ढाणा), डॉ.सांतोष टारिे (िळमनरु ी),
श्री.डी.पी.सावांत (नाांदेड उत्तर), डॉ.दे वराव होळी (गडधचरोली) :
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१)

पुवश वव नाशतील नागपार,

सन्माननीय मदत व पुनवइसन

चींद्रपार, गडगचरोली, नींडारा व गोंा या या जिल्हयामध्ये हिारो

र्ेतक-याींच्या ्ान वपकावर मावा, तुडतुड,े करपा,गेरव्या,कािळी,मानमोळी या ककडी रोगाने
आक्रमण करुन ्ान डपा क र्ेतक-याींचे मो े नक
ु सान केले, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, स रील प्रकरणी स्थाननक प्रर्ासनाने डपरोक्त सवश गावातील नुकसान झालेल्या
र्ेतक-याींचे सवे करयाचे आ े र् ा ले होते, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, स रील प्रकरणी सवे करयात आला काय व याचा तपलर्ल काय आहे ,
(४) असल्यास, सवेच्या अनुर्ींगाने कोणताही र्ेतकरी वींगचत राहा नये याची िता घे न
र्ेतक-याींना नक
ु सान नरपाई े यांांत र्ासनाने कोणती कायशवाही केली वा करयात येत
आहे ,

(५) नसल्यास, ववलींंाची कारणे काय आहे त ?
श्री. चांद्रिाांत पाटील (१५-११-२०१८) :(१), (२), (३) व (४) पावश वव नाशतीलनागपार, चींद्रपार,

गडगचरोली, नींडारा, गोंा या या जिल्हयाींमध्ये ंोंडअळीच्या प्रा न
वपकाींचे व
ु ाशवामळ
ु े कापस
ा
तड
ु तड
ु े रोगाच्या प्रा न
ु ाशवामळ
ु े ्ान वपकाींचे नक
ु सान झाल्याचे नन र्शनास आले. यानस
ु ार

महसाल ववनाग, कृर्ी ववनाग व ग्रामववकास ववनागाने केलेल्या सींयुक्त पींचनाम्यानुसार नागपार

ववनागात कापस
ा वपकाींखालील ४,४०,०९७.८१ हे क््र िेत्राचे व ्ान वपकाींखालील २,४८,५२२.३४
हे क््र िेत्राचे ३३ ्क्क्याींपेिा िास्त नुकसान झाल्याचे ा सान आले. यानुसार स र
आपतीमळ
ु े ंाग्त झालेल्या आप ग्रस्ताींसा ब र्ासन ननणशय ा नाींक९.०५.२०१८, ा नाींक
२५.५.२०१८ व ा नाींक १२.०७.२०१८ अन्वये

नागपार जिल््यासा ब रु. ४६८४ लि ,चींद्रपार

जिल््यासा ब रु. ११८०२ लि, , गडगचरोली जिल््यासा ब रु.२३०२ लि, नींडारा जिल््यासा ब
रु. ६७९२.१४ लि व गोंा या जिल््यासा ब रु. ४१५०.६८ लि एवढा म तनन्ी मींिार करयात
आला असान स र नन्ीवा्पाची कायशवाही तहलसलस्तरावर सुरु आहे .
(५) प्रश्न डद््ावत नाही.

___________

शासनाच्या रे डीरे िनर दरामध्ये सध
ु ारणा िरण्याबाबत
(१४)

१०५०९४ (२७-०३-२०१८).

श्री.अतल
ु भातखळिर (िाांददवली पव
ू )इ , श्री.अशमत ववलासराव

दे शमुख (लातूर शहर), श्री.राधािृष्ट्ण ववखे-पाटील (शशडी), श्री.बाळासाहे ब थोरात (सांगमनेर),
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श्री.नसीम खान (चाांददवली), श्री.अस्लम शेख (मालाड पजश्चम), प्रा.वषाइ गायिवाड (धारावी),
अॅड.यशोमती ठािूर (ततवसा), श्री.वविय वडेट्टीवार (ब्रम्हपूरी), श्री.अमर िाळे (ेवी), डॉ.सांतोष
टारिे (िळमनुरी), श्री.त्र्यांबिराव शभसे (लातूर ग्रामीण), श्री.अमल महाडीि (िोहापूर दक्षिण),
श्री.अतनल बाबर (खानापरू ), िुमारी प्रणणती शशांदे (सोलापरू शहर मध्य) :

सन्माननीय

महसूल मांत्री पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१) र्ासनाने रे डीरे कनरच्या

रामध्ये

िानेवारी, २०१८ मध्ये वा या

सु्ारणा

करयासा ब सलमती नेमली असल्याचे माहे

रम्यान नन र्शनास आले, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, यानुसार रे डीरे कनरच्या

आहे ककीं वा र्ासनाच्या ववचारा्ीन आहे ,

रामध्ये कोण कोणया सु्ारणा र्ासनाला अपेक्षित

(३) असल्यास, या सलमतीमाफशत ककती कालाव्ीत अहवाल सा र

करयात येणार आहे ,

(४) नसल्यास, ववलींंाची कारणे काय आहे त ?
श्री.

चांद्रिाांत

पाटील

(०३-११-२०१८)

:

(१)

र्ासनाने

रे डीरे कनरच्या

रामध्ये

करयासा ब सलमती नेमली नसल्याने, हे खरे नाही.

सु्ारणा

(२), (३) व (४) डक्त प्रश्न डद््ावत नाहीत.
___________
वप्रशमयर या बांद पडलेया िांपनीच्या ८६ एिर िशमनीची बेिायदा ववक्री िेयाबाबत
(१५)

१०५२७४ (०४-०४-२०१८).

श्री.अमर िाळे (ेवी) :
(१)

वप्रलमयर या ंीं

श्री.शरददादा सोनावणे (िुन्नर), श्री.सरदार ताराशसांह (मुलुांड),

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

पडलेल्या कींपनीच्या ८६ एकर िलमनीवर १८६ को्ी रुपयाींचा किाशचा

ंोिा असताना तकालीन महसल
मींत्री याींनी सन २००९
ा
ही िमीन अनींत डेव्हलपसश याींना

व्यवहारासा ब

र्ासकीय पररपत्रक काढल्याचे नन र्शनास आले आहे , हे खरे आहे आहे काय,

काढान सन

ननणशय

सवशसा्ारण किशमाफी

योिनेअत
ीं गशत

(२) असल्यास,

े याचा

मध्ये

घे न

या

खािगी

डक्त पररपत्रकाची मु त सन २०१० ला सींपल्यानींतर यांांत पुन्हा पररपत्रक

२०१५

मध्ये ववर्ेर् वसाहत प्रकल्पासा ब तीन वर्ाशची मु तवाढ

े न अनींत

डेव्हलपसशचा को्यव्ी रुपयाींचा फाय ा होयाकरीता केलेल्या ंेकाय े र्ीर कृयाची चौकर्ी
करयाची
याींनी

मागणी महामा गाीं्ी मानव अग्कार फोरमचे सींस्थापक श्री. प्र ीप नालेकर

लोकायुक्त,

मुख्यमींत्री तसेच अन्य सींंीं्ीत अग्काऱ्याींकडे ा नाींक २३ नोव्हें ंर, २०१७

रोिी वा या सुमारास केली आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, अनींत डेव्हलपसशने ती िमीन र्ेतकऱ्याींना ववश्वासात न घेता परस्पर ननमशल
लाईफ स््ाईल ग्रुप याींना ११५ को्ी रुपयाींना ववकली यानींतर ननमशल लाईफ स््ाईलने आगथशक
सींक्ात सापडल्याचे कारण

े न र्ेतकऱ्याींना ववश्वासात न घेता ती िमीन लोढा ग्रुपला १८५

को्ीींना ववकान र्ासनाच्या वववव् कायद्याींचा नींग केला
(४) असल्यास,

आहे , हे ही खरे आहे काय,

व प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय,

वव.स. ५१० (13)
(५) असल्यास, चौकर्ीचे ननषकर्श काय आहे व यानस
ु ार या प्रकरणातील

ोर्ीींवर र्ासनाने

कोणती कारवाई केली वा करयात येत आहे ,

(६) नसल्यास, ववलींंाची कारणे काय आहे त ?
श्री. चांद्रिाांत पाटील (३-११-२०१८) : (१) हे खरे नाही.
(२) हे खरे नाही,
(३) अर्ी ंां नन र्शनास आली नाही.
(४), (५), व (६) प्रश्न डद््ावत नाही
___________
वसई पूवेतील िामण येथील िेरिार नोंदीसाठी तलाठी श्री. गणेश
पाटील याांनी ४० हिाराांची लाच माधगतयाबाबत

(१६)

१०६७९९ (२७-०३-२०१८).

श्री.वविय औटी (पारनेर) :

सन्माननीय महसल
ू मांत्री

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१)

वसई पव
ा ेतील कामण (ता.वसई, जि.पालघर) येथील िागेवरील फेरफार नों ीसा ब तला ब

श्री. गणेर् पा्ील याींनी ४० हिाराींची लाच मागगतल्याप्रकरणी याींच्यासह सहायक कींु न ंरक
याला लाचेच्या रकमेतील २४ हिाराींचा पाहला हफ्ता जस्वकारताना

ाणे लाचलाचपत प्रनतंीं्क

ववनागाने पकडल्याचे ा नाींक ०९ िानेवारी, २०१८ रोिी वा या सुमारास नन र्शनास आले
आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, यांांत र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय,
(३) असल्यास, चौकर्ीनुसार डक्त तला ब व इतर

ोर्ीींववरुद्ध र्ासनाने कोणती कारवाई केली

वा करयात येत आहे ,
(४)

नसल्यास, ववलींंाची कारणे काय आहे त ?

श्री. चांद्रिाांत पाटील (०८-११-२०१८) :(१), (२) व (३) हे खरे आहे.
तक्रार ार श्री. पींकि आमाराम

ळवी याींच्याकडान

मौिे मोरी, ता. वसई येथील

सव्हे नीं. ८/३, ९/३, १८/१, २०/३ ही िमीन याींचे मालक श्री. राकेर् पा्ील व अन्य ४
िणाींच्या नावाने फेरफार करयासा ब, श्री. गणेर् म्क
ु र पा्ील, तला ब सिा कामण, ता.

वसई याींनी प्रथमत: रु.४०,०००/- इतक्या लाचेची मागणी केली व यापैकी रु.६,०००/- पव
ा ीच
स्वीकारुन

डवशररत लाचेची मागणी करुन रु.२४,०००/- इतकी रक्कम श्री. कींु न ंरफ या

खािगी इसमामाफशत स्वीकारताना ॲन््ी करप्र्न ब्युरो,

ाणे याींच्याकडान सापळा कारवाई

करयात आली. यामुळे लाचलप
ु त प्रनतंीं्क अग्ननयम, १९८८ च्या कलम ७, १२, १३
(१)(ड) सह १३ (२) अनस
ु ार श्री. गणेर् म्क
ु र पा्ील, तला ब सिा कामण, ता. वसई व श्री.
कींु न ंरफ, खािगी इसम याींच्याववरुध्

वालीव पोलीस स््े र्न, पालघर ग्रामीण येथे

करयात आल्याचे लाचलुचपत प्रनतंीं्क ववनाग,
कळववले होते.

ाखल

ाणे याींनी ा नाींक ०९.०१.२०१८ रोिी
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यानुसार डपववनागीय अग्कारी, वसई याींच्या ा नाींक २३.०१.२०१८ च्या आ े र्ान्वये

श्री. गणेर् म्क
ु र पा्ील, तला ब सिा कामण, ता. वसई, जि. पालघर याींना ा नाींक
०८.०१.२०१८ पासान र्ासन सेवेतान ननलींत्रंत करयात आलेले आहे.
सींंींग्त कमशचाऱ्याववरुध्

ववनागीय चौकर्ीची कायशवाही डप ववनागीय अग्कारी, वसई

याींच्यास्तरावर प्रस्ताववत आहे .
(४) प्रश्न डद््ावत नाही.
___________
दहमायतनगर (जि.नाांदेड) येथील तहशसलदाराांच्या ददरां गाईमुळे सोयीबीन
उत्पादि शेतिरी अनुदानापासून वांधचत असयाबाबत

(१७)

१०९१७९ (०१-०४-२०१८).

श्रीमती अशमता चर्व्हाण (भोिर), श्री.डी.पी.सावांत (नाांदेड

उत्तर), श्री.वसांतराव चर्व्हाण (नायगाांव) :
खल
ु ासा करतील काय :-

सन्माननीय मदत व पन
ु वइसन मांत्री पुढील गोष्ीींचा

(१) र्ासनाने प्र्ानमींत्री पीकववमा योिनेत सहनाग घेतला नाही अर्ा र्ेतक-याींना ५० ्क्के
सोयींीन नक
ु सानीचे अनु ान िाहीर केले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, ाहमायतनगर (जि.नाीं े ड) येथील तहलसल ाराींच्या ा रीं गाईमुळे गत वर्ाशपासन
ा
येथील सोयींीन डपा क र्ेतकरी या अनु ानापासान वींगचत आहे त, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास,या सीं नाशत र्ासनाने चौकर्ी करुन येथील सोयांीन डपा क र्ेतक-याींचे
थकीत अनु ान

े यासोंतच, सींंींग्त र्ेतक-याींना अनु ानापासान वींगचत

े वणा-या सींंींग्त

अग्का-याींवर कोणती कारवाई केली वा करयात येत आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींंाची कारणे काय आहे त ?
श्री. चांद्रिाांत पाटील (१५-११-२०१८) : (१) (२)

व (३) माहे िान ते ऑक््ोंर २०१६ म्ील

अनतवषृ ्ीमळ
ु े ंाग्त र्ेतकऱ्याींना वपक नक
ु सानीवर म त िाहीर करयाचा ननणशय, र्ासन
ननणशय ा नाींक ०९.०१.२०१७ अन्वये घेयात आला असान, स र र्ासन ननणशयान्वये ज्या

र्ेतकऱ्याींनी प्र्ानमींत्री वपक ववमा योिनेअींतगशत वपक ववमा काढलेला आहे , अर्ा र्ेतकऱ्याींना
प्र्ानमींत्री वपक ववमा योिनेअत
ीं गशत मींडळननहाय नरपाईची िी रक्कम

े य असेल या

रक्कमेच्या ५०% रक्कम प्र्ानमींत्री वपक ववमा योिनेत सहनागी नसलेल्या र्ेतकऱ्याींना
र्ासनाकडान म त म्हणन
ा

े यात येईल असा ननणशय घेतला आहे .

यानुसार र्ासन ननणशस ा नाींक २०.०७.२०१८ अन्वये नाीं े ड जिल््यात माहे एवप्रल ते

नोव्हें ंर २०१६ या कालाव्ीत झालेल्या अनतवषृ ्ी व अवेळी पावसामळ
ु े ंाग्त झालेल्या

र्ेतकऱ्याींना म तीसा ब रु. २६१.९६ को्ी एवढा नन्ी ववतररत करयात आला असान, यापैकी

ाहमायतनगर तालक्
ु यास रु. ८,५७,९८,९८८ एवढा नन्ी मींिरा करयात आला आहे . स र
नन्ीवा्पाची कायशवाही सींंींग्त तहलसल ाराींच्या स्तरावर सुरु आहे.
(४) प्रश्न डद््ावत नाही.

___________
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सोलापूर शहरासाठी दोन वषाइपुवी २० हिार िोटीांच्या ववववध
िामाांचा शुभारां भ िरण्यात ेयाबाबत

(१८)

११०५०९ (१९-०४-२०१८).

िुमारी प्रणणती शशांदे (सोलापूर शहर मध्य) :

सन्माननीय

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

(१) सोलापरा र्हरासा ब

ोन वर्ाशपव
ु ी २० हिार को्ीींच्या वववव् कामाींचा र्न
ु ारीं न मा. केंद्रीय

वाहताकमींत्री नारत सरकार याींनी केला होता, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, यातील अद्याप एकही कामाला सुरुवात करयात आलेली नाही, हे ही खरे आहे
काय,

(३) असल्यास, डक्त २० हिार को्ीींच्या कामाला गती
आहे काय,

े यासा ब र्ासनाने पा पुरावा केला

(४) नसल्यास, ववलींंाची कारणे काय आहे त ?
श्री. चांद्रिाांत पाटील (१४-११-२०१८) :(१) हे अींर्त: खरे आहे .
ोन वर्ाशपव
ा ी मा. केंाद्रय वाहतक
ा मींत्री ,नारत सरकार याींनी सम
ु ारे वीस हिार को्ीींची

घोवर्त केलेली वववव् कामे ही फक्त सोलापार र्हरासा ब नाहीत. तथावप ही कामे सींपाणश
सोलापार जिल््याकररता घोवर्त केली होती.
(२) हे खरे नाही.

सद्यजस्थतीत घोवर्त केलेल्या कामाींपैकी, सोलापार र्हराकररता केंद्र र्ासनाच्या रस्ते

वाहतक
ा व महामागश मींत्रालयाींतगशत नारतीय राषरीय रािमागश प्राग्करण,सोलापरा याींचेमाफशत

िुना पुना नाका ते सातरस्ता चौक कक.मी.०/०० ते ५/४५० या लाींंीत डडडाणपालाचे ंाीं्काम

करणे (रु.४९५.९५ को्ी) व सोलापार र्हरामध्ये ंोरामणी नाका रा.म.९ –कुम ा चौक ते
रा.म.१३ चौक कक.मी.०/०० ते कक.मी.४/९२० या लाींंीत डडडाणपालाचे ंाीं्काम करणे
(रु.३३४.५३ को्ी) या

ोन कामाींकररता

प्रकक्रया हाती घेयात आली आहे.

( एकाण रु.८३०.४८ को्ी) नस
ा ींपा न व ननवव ा

तसेच राज्यर्ासनामाफशत सोलापार जिल्हयाकररता डपयुक्त

रणारी अर्ी रु.१०१४.७८

को्ी ककीं मतीची खालील चार कामे हाती घेयात आली असन
ा स र कामे स यजस्थतीत
प्रगतीपथावर आहे त.

१) गल
ु ंगाश अफिलपरा

्
ु नी अक्कलको् सोलापरा रा.म.क्र.१५० कक.मी.७०/६८२ ते

१०६/५२६ कॉकक्र्ीकरण (रु. २११.४२ को्ी)
२)

्ें नुणी

करकं

(रु.११२.४९ को्ी)

पींढरपार

रा.म.क्र.५६१ए

कक.मी.०/००

ते

३६/१९०

कॉकक्र्ीकरण

३) पींढरपरा मींगळवेढा डमा .रा.म.क्र.५६१ए कक.मी.४०/८०० ते ९५/१३६ कॉकक्र्ीकरण

(रु.४२२.०२ को्ी)
४)

अक्कलको्

(रु.२६८.८५ को्ी)

नळ ग
ु श

रा.म.क्र.६५२

कक.मी.३०/८८४

ते

७०/७०९

कॉकक्र्ीकरण
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(३)

राषरीय महामागाशच्या स र घोवर्त प्रकल्पाींंांत मा.मुख्यमींत्री व मा. केंद्रीय मींत्री, रस्ते

पररवहन नापषृ , महामागश आणण िहािंाीं्णी याींनी ा . ८ सप््ें ंर २०१७, ा . २० िानेवारी
२०१८ व ा .२३ माचश २०१८ रोिी मुींंई येथे ंै क आयोजित केली होती.

तसेच स र राषरीय महामागाशच्या प्रकल्पाींंांत १२ मे २०१८ रोिी ववनागीय आयक्
ु त

कायाशलय, पुणे याींनी सींयुक्त आढावा ंै क घेवान जिल्हाग्कारी व नासींपा न अग्कारी याींना
ववहीत वेळेत नासींपा नाची कायशवाही पाणश करुन िमीन ताब्यात

े याचे नन े र् ा ले असल्याचे

प्रकल्प सींचालक,नारतीय राषरीय रािमागश प्राग्करण याींनी कळववले आहे .
(४) प्रश्न डद््ावत नाही.
___________

शभवांडी (जि.ठाणे) तालुकयात पडलेया मस
ु ळधार पावसामुळे नुिसान
झालेया शेति-याांना नुिसान भरपाई दे ण्याबाबत

(१९)

११०५९१ (०१-०४-२०१८).

श्री.शाांताराम मोरे (शभवांडी ग्रामीण) :

सन्माननीय मदत व

पुनवइसन मांत्री पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१) लनवींडी (जि. ाणे) तालक्
ु यात ा .२९ ऑगस््, २०१७ रोिीच्या सम
ु ारास पडलेल्या मस
ु ळ्ार
पावसामळ
ु े

र्ेत

वपकाींचे

नुकसान

झालेल्या

र्ेतक-याींना

नुकसान

नरपाई

े यासीं नाशत

तहलसल ाराींकडे तेथील ग्रामस्थाींनी ा .४ ऑक््ोंर, २०१७ रोिी च्या सुमारास लेखी ननवे न
ा ले हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, या ननवे नानुसार नुकसानग्रस्त र्ेतक-याींना नक
ु साननरपाई
र्ासनाने ननणशय घेतला आहे काय, याींचे स्वरुप काय आहे,

े यासीं नाशत

(३) नसल्यास, ववलींंाची कारणे काय आहे त ?
श्री. चांद्रिाांत पाटील (२०-११-२०१८) :(१) होय.
(२) र्ासन ननणशय ा नाींक १०.०७.२०१८ अन्वये,

ाणे जिल््यात माहे एवप्रल ते ऑक््ोंर

२०१७ या कालाव्ीत झालेल्या अनतवषृ ्ी व अवेळी पावसामळ
ु े झालेल्या र्ेनतवपकाींच्या
नुकसानीसा ब ंाग्त झालेल्या र्ेतकऱ्याींना म त

े यासा ब रु. २४५५.७१ लि एवढा नन्ी

ववतररत करयात आला आहे .
(३) प्रश्न डद््ावत नाही.

___________
रावेर (जि.िळगाव) मतदार सांघातील ेददवासी भागातील
मुख्य रस्त्याांची दरु
ु स्ती िरण्याबाबत
(२०)

१११५८२ (०४-०४-२०१८).

श्री.हरीभाऊ िावळे (रावेर) :

सन्माननीय सावइितनि

बाांधिाम (सावइितनि उपक्रम वगळून) मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-
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(१) रावेर

(जि.िळगाव) मत ार सींघातील आा वासी नागातील मख्
ु य रस्ते वाहतुकीस अयींत

गैरसोईचे झाल्याचे माहे िानेवारी, २०१८ मध्ये वा या

रम्यान नन र्शनास आले आहे , हे खरे

आहे काय,
(२) असल्यास,

स र रस्याींची र्ासनाने पाहणी केली आहे काय, यात काय नन र्शनास

आले,
(३) असल्यास, यानुसार र्ासनाने स र रस्याींची

रु
ु स्ती

केली वा करयात येत आहे ,

करयासा ब

कोणती

कायशवाही

(४) नसल्यास, ववलींंाची कारणे काय आहे त ?
श्री. चांद्रिाांत पाटील (१६-११-२०१८) : (१) व (२) अींर्त: खरे आहे .
स र रस्यावर िमतेपेिा िास्त अविड वाहनाींची मोठ्या प्रमाणावर वाहतुक होत

असल्याने खडडे पडत असल्याचे िेत्रीय अग्का-याींच्या पाहणीत आढळान आले आहे.
(३) सावशिननक ंाीं्काम ववनागाच्या अखयाररतील रस्याींवर वावर्शक

े खनाल

कायशक्रमाींतगशत खडडे नरयात ये न रस्ता वाहतुकीस सुजस्थतीत करयात आला आहे .
(४) प्रश्न डद््ावत नाही.

रू
ु स्ती

___________

दहांगोली शहरातील तनिामिालीन शासिीय ववश्रामगह
ु स्ती िरण्याबाबत
ृ ाची दरु
(२१)

११२५५३ (२७-०३-२०१८).

श्री.तानािी मुटिुले (दहांगोली) :

सन्माननीय सावइितनि

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

ाहींगोली

र्हरातील

नवीन

र्ासकीय

ववश्रामगह
ृ ामध्ये घानीचे साम्राज्य पसरले
चोऱ्याही झाल्या असल्याचे

माहे नोव्हें ंर,

ववश्रामगह
ृ ालगतच्या

ननिामकालीन

असान येथे अनग्कृत लोकाींचा वावर
२०१७

मध्ये वा या

िुन्या

तसेच

रम्यान नन र्शनास आले,

हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, या ननिामकालीन ववश्रामगह
ृ ाच्या

े खनाल

आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, यांांत चौकर्ी करून स र ववश्रामगह
ृ ाच्या

रु
ु स्तीसा ब नन्ी डपलब्् नाही
रु
ु स्तीसा ब नन्ी डपलब्् करून

े यांांत र्ासनाने कोणती कायशवाही केली वा करयात येत आहे ,

(४) नसल्यास, ववलींंाची कारणे कोणती आहे त ?
श्री. चांद्रिाांत पाटील (२०-११-२०१८) : (१) हे खरे नाही
(२) हे खरे नाही.
(३) र्ासकीय अननवासी इमारतीची ववर्ेर्

रु
ु स्ती अींतगशत ववश्रामगहृ इमारतीच्या

रु
ु स्तीसा ब

रु.५.०० लि रकमेचा िॉं मींिरा केलेला आहे . ताींत्रत्रक मींिरा ीची कायशवाही पण
ु श झाल्यावर
रु
ु स्तीचे काम हाती घेयाींत येईल.

(४) प्रश्न डद््ावत नाही.

___________
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गोवळ (ता.रािापूर, जि.रत्नाधगरी) येथील शेतिऱयाांच्या िशमनी परत िरण्याबाबत
(२२)

११३६४४ (२७-०३-२०१८).

श्री.रािन साळवी (रािापूर) :

सन्माननीय महसल
ू मांत्री

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) गोवळ (ता.रािापार,जि.रनागगरी)

येथील

गोवळ खालची व वरचीवाडी वझराचे का्े

येथील ५४ नालमहीन र्ेतक-याींना खोताींच्या ताब्यात असलेल्या िलमनी ा नाींक ३ एवप्रल, १९७६
रोिी तहलसल ाराींमाफशत
र्ेतक-यापैकी २५

े यात आल्या असन
ा गत चाळीस वर्े िलमनी कसत असलेल्या या

र्ेतकऱ्याींच्या िलमनीींचा ७/१२ कोणतीही नो्ीस न

े ता

केल्याचे माहे िानेवारी, २०१८ मध्ये वा या रम्यान नन र्शनास आले,
(२) असल्यास, या र्ेतकऱ्याींचा सातंारा र

र्ासनाने र

हे खरे आहे काय,

केल्यामुळे ते नालमहीन

झाले असन
ा याींच्या

रोिीं ारीचा प्रश्न ननमाशण झाला आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, या प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय,
(४) असल्यास, चौकर्ीनुसार डक्त र्ेतकऱ्याींच्या िलमनी परत करयांांत र्ासनाने कोणती
कायशवाही केली वा करयात येत आहे ,
(५)

नसल्यास, ववलींंाची कारणे काय आहे त ?

श्री. चांद्रिाांत पाटील (१६-११-२०१८) : (१) व (२), श्री. पाींडारीं ग िना शन

ाकुर

े साई, रा. गोवळ,

ता. रािापार, जि. रनागगरी याींनी महाराषर र्ेतिमीन (ि.्ा.क.म.), अग्ननयम, १९६१
अन्वये

ाखल केलेल्या वववरणपत्रानुसार, याींनी ्ारण केलेल्या सव्हे नीं.

५४/१८, ५८/३, ६५/१

ते ८, ७९/१ व ८३/२ या िमीन ा नाींक २८/०३/१९७६ रोिीच्या आ े र्ान्वये अनतररक्त न-ा
नन्ाशरण न्यायाग्करण, रािापार याींनी अनतररक्त

रववल्या होया.

अनतररक्त ना-नन्ाशरण

न्यायाग्करणाचे ा नाींक २८/०३/१९७६ रोिीचे आ े र् अनतररक्त आयुक्त, मुींंई ववनाग याींनी
पुनववशलोकनामध्ये घेवान ा नाींक १९/०४/१९७७ रोिीच्या आ े र्ान्वये स रचे प्रकरण पुन्हा

अनतररक्त ना-नन्ाशरण न्यायाग्करणाकडे पा ववले. यानींतर ा नाींक १०/०४/१९७८ रोिीच्या
आ े र्ान्वये अनतररक्त न-ा नन्ाशरण, रािापार याींनी पावी अनतररक्त
६५/१ ते ८ हे अनतररक्त

रवन
ा

रववलेल्या सव्हे नीं. ७९/१ व

डवशररत सव्हे नीं. म्ील िमीनी मळ
मालकास परत
ु

करयात आल्या आहे त. अनतररक्त न-ा नन्ाशरण न्यायाग्करण, रािापार याींच्या ा नाींक
२८/०३/१९७६ च्या आ े र्ान्वये अनतररक्त

रववयात आलेल्या िलमनीींचे वा्प फेरफार

क्र.२४४८, ा नाींक ३०/०४/१९७६ अन्वये करयात आले होते. परीं त,ु स र प्रकरणातील अनतररक्त

ना-नन्ाशरण न्यायाग्करण, रािापार याींचे ा नाींक १०/०४/१९७८ रोिीच्या आ े र्ान्वये पावी
अनतररक्त

रववलेल्या िलमनीपैकी स.न. ७९/१ व ६५/१ ते ८ या व्यनतररक्त डवशररत िेत्र

अनतररक्त िेत्रातान वगळले असान
आल्या आहे त.

फेरफार क्र. २४८२ अन्वये

(३), (४) व (५) िमीनीचे मुळ मालक श्री. पाींडारीं ग िना श न

मुळ मालकास परत करयात

ाकुर

े साई याींनी ्ारण केलेल्या

व अनतररक्त न-ा नन्ाशरण न्यायाग्करणाच्या ा नाींक २८/०३/१९७६ रोिीच्या आ े र्ान्वये
अनतररक्त

रववयात आलेल्या िमीनीचे वा्प काही नालमाहनाींना फेरफार क्र. २४४८, ा नाींक
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३०/०४/१९७६ रोिी करयात आले होते.

तथावप, अनतररक्त न-ा नन्ाशरण न्यायाग्करणाच्या

ा नाींक १०/०४/१९७८ रोिीच्या आ े र्ान्वये िमीन्ारकाचे अनतररक्त िेत्र कमी झाल्याने काही

नालमाहनाींना वा्प केलेल्या िीमनीचे वा्प रद्द झाले आहे व स रचे िेत्र मुळ िमीन ्ारकास
परत करणे क्रमप्राप्त आहे .

िेत्र वा्प करता येणार नाही.

यामळ
ु े वा्प रद्द करयात आलेल्या नला माहनाींना पन्
ु हा स रचे
___________

सोनापरु (ता.रािरु ा,जि.चांद्रपरु ) येथे दहा पेिा अधधि र्व्यकतीच्या नावाने बनावट सांगणीिृत
सात बारा िरून मुळ मालिाची िसवणूि िेयाबाबत

(२३) ११३६४५ (२७-०३-२०१८).
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

अॅड.सांिय धोटे (रािूरा) :

सन्माननीय महसूल मांत्री पुढील

(१) सोनापुर तला ब सज्िा हद्दीतील नेंडवी, नुरकींु डा, पाचगाींव (ता.रािुरा,जि.चींद्रपुर) या
गावातील सवे

नीं. ७५, १०४, २, १९, ३०९, ३२६, ४ व ८३ या

व्यक्तीच्या नावाने ंनाव्

र्ेतिमीनीत

हा पेिा अग्क

सींगणीकृत सात ंारा करून मुळ मालकाची फसवणाक

ा नाींक २७ डडसेंंर, २०१७ रोिी वा या सम
ु ारास नन श र्नास आले,
(२) असल्यास, यांांत र्ासनाने चौकर्ी

केल्याचे

हे खरे आहे काय,

केली आहे काय,

(३) असल्यास, चौकर्ीनुसार या प्रकरणातील

ोर्ीींवर र्ासनाने कोणती कारवाई केली वा

करयात येत आहे ,

(४) नसल्यास, ववलींंाची कारणे काय आहे त ?
श्री. चांद्रिाांत पाटील (१३-११-२०१८) :(१) अर्ी ंां नन र्शनास आलेली नाही.
(२), (३) व (४) प्रश्न डद््ावत नाही.
___________
लातूर जिहयात अततवष्ट्ृ टीमळ
ु े नि
ु सान झालेया शेति-याांना नुिसान भरपाई दे ण्याबाबत
(२४)

११४८९१ (०४-०४-२०१८).

श्री.ववनायिराव िाधव-पाटील (अहमदपूर) :

सन्माननीय

मदत व पुनवइसन मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) लातार जिल््यात माहे ऑगस््-सप््ें ंर २०१६ मध्ये झालेल्या प्रचींड अनतवषृ ्ीत नुकसान
झालेल्या ४५४४०७ र्ेतकऱ्याींच्या र्ेतीवपकाींचे नक
ु सानीपो्ी नैसगगशक आपती अींतगशत ३४४ को्ी
१७ लि रुपयाींची जिल्हाग्कारी लातार याींच्या प्रस्तावाच्या अनुर्ग
ीं ाने नुकसान नरपाई

एक

माहन्यात र्ेतकऱ्याींच्या खायावर िमा करयाची घोर्णा मा.म त व पन
ु वशसन राज्यमींत्री
याींनी ा नाींक ११ ऑगस््, २०१७ रोिी केली आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास,स र घोर्णेच्या अनुर्ींगाने र्ासनाकडान र्ेतकऱ्याींना नुकसानीची म त
आली आहे काय,

े यात
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(३) असल्यास, घोर्णा करूनही स र नुकसाननरपाई र्ेतकऱ्याींना र्ासनाने आितागायत न
े याची सवशसा्ारण कारणे काय आहे त तसेच स र म त र्ेतक-याींना वररत

र्ासनाने कोणती कायशवाही केली वा करयात

े यांांत

येत आहे ,

(४) नसल्यास, ववलींंाची कारणे काय आहे त ?
श्री. चांद्रिाांत पाटील (१५-११-२०१८) :(१) होय.
(२) व (३) माहे एवप्रल ते नोव्हें ंर २०१६ या कालाव्ीत झालेल्या अनतवषृ ्ी व अवेळी
पावसामळ
ु े लातार जिल््यात झालेल्या र्ेतीवपकाींच्या नुकसानीसा ब ंाग्त र्ेतकऱ्याींना म त
े यासा ब जिल्हाग्कारी लातार याींच्याकडान रु. ५५२१.७२ लि रुपयाींचा म तीचा सु्ारीत

प्रस्ताव र्ासनास प्राप्त झाला.
या

यानुसार र्ासन ननणशय ा नाींक २०.०७.२०१८ अन्वये माहे एवप्रल ते नोव्हें ंर २०१६

कालाव्ीत

झालेल्या

अनतवषृ ्ी

व

अवेळी

र्ेतीवपकाींच्या नुकसानीसा ब ंाग्त र्ेतकऱ्याींना म त
नन्ी डपलब्् करुन

पावसामळ
ु े

लातरा

े यासा ब रु.

जिल््यात

झालेल्या

रु. ५५२१.७२ लि एवढा

े यात आला आहे . स र नन्ी ंाग्त र्ेतकऱ्याींच्या ंँक खायावर

ववतररत करयाची कायशवाही सींंींग्त तहसील ाराींच्या स्तरावर सुरु आहे .
(४) प्रश्न डद््ावत नाही.

___________
नाशशि येथील मध्यवती िारागह
ु स्तीांच्या िामाांबाबत
ृ ातील शासिीय र्मारतीांच्या दरु
(२५)

११६१०२ (१२-०४-२०१८).

श्रीमती सीमाताई दहरे (नाशशि पजश्चम) :

सन्माननीय

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

(१) नालर्क येथील मध्यवती कारागह
ृ ातील र्ासकीय इमारतीींवर प्रयेक आगथशक वर्ाशमध्ये
ववर्ेर्
काय,

रु
ु स्ती व ककरकोळ

(२) असल्यास, अर्ा प्रकारे

रु
ु स्तीवर मोठ्या प्रमाणात खचश केला िात आहे , हे खरे आहे

रु
ु स्ती व ककरकोळ

हा योग्यररया केला िात आहे काय,

रु
ु स्ती करताींना र्ासनाच्या नन्ीचा ववनीयोग

(३) असल्यास, माहे एवप्रल २०१४ ते माहे िानेवारी २०१८ अखेर पयंत स रहु
कामाींवर अद्यापपयंत झालेल्या खचाशचा तपर्ील काय आहे ,

रु स्तीच्या

(४) तसेच र्ासनाच्या नन्ीचा ववनीयोग हा योग्यररया केला िात नसल्यास यांांत
र्ासनाने कोणती कायशवाही केली वा करयात येत आहे ,
(५) नसल्यास, ववलींंाची कारणे काय आहे त ?
श्री. एिनाथ शशांदे (०३-११-२०१८) : (१) नाही.
(२) होय.
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(३) एवप्रल २०१४ ते िानेवारी २०१८
खालीलप्रमाणे आहे .
१. सन २०१४-१५

रु.४९.९५ लि

२. सन २०१५-१६

रु.३७.९६ लि

३. सन २०१६-१७

रु.२७.३५ लि

४. सन २०१७-१८

रु.३२.८८ लि

(४) व (५) प्रश्न डद््ावत नाही

रु
ु स्तीच्या कामाींवर झालेल्या खचाशचा तपलर्ल

___________

पुणे येथे वाहन खरे दीसाठी ेलेया ग्राहिाांिडून अततररकत
(२६)

शुि ेिारले िात असयाबाबत

११६६४८ (०१-०८-२०१८).

श्री.शभमराव तापिीर (खडिवासला) :

सन्माननीय

पररवहन मांत्री पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१) पुणे येथे वाहन खरे ीसा ब आलेल्या ग्राहकाींकडान आर्ीओ ्ॅ क्स आणण रजिस्रे र्न चािेस
लर्वाय अन्य प्रकारचे र्ुल्क अननयलमतपणे आकारले िात असल्याचे माहे मे, २०१८ मध्ये वा
या रम्यान नन र्शनास आले, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, पुणे र्हरातील िवळपास ७५ ववतरकाींकडान “आर्ीओला पैसे द्यावे लागतात’

असे कारण साींगन
ववतरक ग्राहकाींना हॅन्डललींग चािेसच्या नावाखाली र्ल्
ा
ु क आकारत
असल्यांांतचे वृ त “सकाळ’ने सलग
ही खरे आहे काय,

ोन ा वस प्रलसद्ध केले असल्याचेही नन र्शनास आले, हे

(३) असल्यास, काही ववतरक “आर्ीओ हॅन्डललींग चािेस’ ककीं वा “लॉजिजस््क चािेस’ या
नावाने िा ा र्ल्
ु क वसल
ु ी करीत असल्याचे नन र्शनास येत असताींनाही सींंींग्त प्रर्ासनाकडान
कायशवाही होत नसल्याचे नन र्शनास आले, हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्यास, याप्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, यात काय आढळान आले व
यानुसार

ोर्ीींवर कोणती कायशवाही केली वा करयात येत आहे ,

(५) नसल्यास, ववलींंाची कारणे काय आहे त ?
श्री. ददवािर रावते (१५-११-२०१८) :(१)व (२) या सीं नांत
प्रलसध्

झाले हे खरे आहे.

(३) व (४)

ै ननक सकाळ या वृ तपत्रात प्रलसध्

ै ननक सकाळ या वृ तपत्रामध्ये वृ त

झालेल्य ंामतीच्या अनुर्ींगाने प्रा े लर्क

पररवहन अग्कारी,पुणे याींनी याींच्या कायशिेत्रातील वृ तपत्रात नमा

ोन ववतरकाींना हॅन्डलीींग

चािेस आकारयांांत याींचे स्तरावरून कारणे ाखवा नो्ीस ंिावयात आली होती.
याींनुर्ींगाने

याींनी

हॅन्डलीींग

चािेसच्या

नावाखाली

प्रा े लर्क

पररवहन

अग्कारी

याींना

े याकरीता पैसे आकारत नसल्याचा खुलासा केला आहे.

अनतररक्त नों णी र्ुल्क आकरले िात असल्यांांात वाहनाींच्या नों णीसा ब ग्राहकाींकडान
ववाहत

र्ल्
ु काव्यनतररक्त

कोणतेही

िा ा

र्ल्
ु क

न

आकरयांांत

ा .१४.११.२०१८ अन्वये साचना ननगशलमत करयात आल्या आहे त.

र्ासन

पररपत्रक
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हॅन्डलीींग चािेस अथवा तसम स्वरूपात अनतररक्त रक्कम अग्कृत ववक्रते घेत

असल्यांांत प्रा े लर्क पररवहन कायाशलय, पुणे याींचेकडे कोणतीही तक्रार प्राप्त झालेली नाही.
(५) प्रश्न डद््ावत नाही

___________
मौिे वीर-दे वपाट-रानपाट (ता.धचपळूण, जि.रत्नाधगरी) ते पेढाांबे (ता.सांगमेश्वर, जि.रत्नाधगरी)
हा रस्ता सावइितनि बाांधिाम ववभागािडे हस्ताांतरीत िरण्याबाबत

(२७)

११६६७१ (२०-०७-२०१८).

श्री.भास्िर िाधव (गुहागर) :

सन्माननीय सावइितनि

बाांधिाम (सावइितनि उपक्रम वगळून) मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१)

मौिे

वीर- े वपा्-रानपा्

(ता.गचपळाण,

जि.रनागगरी)

ते

पेढाींंे

(ता.सींगमेश्वर,

जि.रनागगरी) हा रस्ता सावशिननक ंाीं्काम ववनागाकडे हस्ताींतररत करून रस्याच्या
रू
ु स्तीसा ब तातडीने नन्ी मींिरा करयात येईल असे आश्वासन मा. मींत्री, सावशिननक

ंाीं्काम याींनी ा . १९ माचश, २०१८ रोिी वा या सुमारास ा ले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, मा. मींत्री महो याींच्या आश्वासनाप्रमाणे स र रस्ता सावशिननक ंाीं्काम
ववनागकडे वगश करून यासा ब नन्ी मींिरा करयांांत र्ासनाने कोणती कायशवाही केली वा
करयात येत आहे ,

(३) नसल्यास, ववलींंाची कारणे काय आहे त ?
श्री. चांद्रिाांत पाटील (०३-११-२०१८) :(१) होय.
(२) स रचा रस्ता

सावशिननक ंाीं्काम ववनागाकडे वगश करयाची कायशवाही सरू
ु आहे .

यानींतर नन्ी, ननकर् व मींिुरीच्या अ्ीन राहान काम हाती घेयात येईल.
(३) प्रश्न डद््ावत नाही.
___________

राज्यातील अनुसूधचत िाती िमातीच्या महाववद्यालयीन शशिण घेणाऱया ववद्यार्थयाांना
शशष्ट्यवत्ृ तीची रकिम शमळाली नसयाबाबत

(२८)

११७१७८ (०२-०८-२०१८).

(ववलेपाले),

िॅप्टन

ेर.तशमल

अॅड.ेशशष शेलार (वाांद्रे पजश्चम), अॅड.पराग अळवणी
सेवन

(सायन-िोळीवाडा),

श्री.प्रशाांत

ठािूर

(पनवेल),

श्री.पाांडुरां ग बरोरा (शहापूर), श्री.किसन िथोरे (मरु बाड), श्री.सांदीप नाईि (ऐरोली), श्री.जितेंद्र
ेर्व्हाड (मुांब्रा िळवा), श्री.बळीराम शसरसिार (बाळापूर), श्री.नरें द्र पवार (ियाण पजश्चम),
श्री.शामराव ऊिइ बाळासाहे ब पाटील (िराड उत्तर), डॉ.सतीश (अण्णासाहे ब) पाटील (एरां डोल),
श्रीमती ददवपिा चर्व्हाण (बागलाण), श्री.राणािगिीतशसांह पाटील (उस्मानाबाद), श्री.हनुमांत
डोळस (माळशशरस), श्री.राहुल मोटे (पराांडा) :
गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

सन्माननीय सामाजिि न्याय मांत्री पुढील

वव.स. ५१० (23)
(१) राज्यातील अनस
ु ागचत िाती िमातीच्या महाववद्यालयीन लर्िण घेणाऱ्या ववद्यार्थयांना
सन २०१७-२०१८ या र्ैिणणक वर्ाशची लर्षयवृ तीची रक्कम अद्याप लमळालेली नाही, हे खरे
आहे काय,

(२) असल्यास, डक्त लर्षयवृ तीची रक्कम १४ एवप्रल, २०१८ पयंत न लमळाल्यास राज्यव्यापी

तीव्र आीं ोलन करयाचा इर्ारा स््ुींड् फेडरे र्न ऑफ इींडडया या ववद्याथी सींघ्नेने र्ासनाला
ा ला आहे, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, यांांत र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, चौकर्ीच्या अनुर्ींगाने लर्षयवृ तीची
रक्कम सींंींग्त ववद्यार्थयांना

े याकरीता र्ासनाने कोणती डपाययोिना केली वा करयात

येत आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींंाची कारणे काय आहे त ?
श्री. राििुमार बडोले (१९-११-२०१८) : (१) अींर्त: खरे आहे .
(२) हे खरे आहे .

(३) सन २०१७-१८ मध्ये महाडडंी्ी पो्श ल पुणप
श णे कायाशजन्वत होवा न र्कल्याने पात्र
ववद्यार्थयांचे अिश ऑफलाईन जस्वकारुन याींचे र्ैिणणक लान याींच्या आ्ारसींलग्न ंॅन्क
खायावर अ ा करयाचा ननणशय ा नाींक २९.१.२०१८ च्या र्ासन ननणशयान्वये घेयात आला.
तद्नींतर,

मुींंई

डच्च

न्यायालयाच्या

खींडपी ाने

यागचका

क्र.४०८/२०१८

मध्ये

ा लेल्या

ननणशयानुसार सन २०१७-१८ या र्ैिणणक वर्ाशमध्ये, ज्या महाववद्यालय/र्ैिणणक सींस्थाींना

सींंींग्त ववनागाींकडील मागासप्रवगश (अनुसागचत िाती, अनुसागचत िमाती, ववमुक्त िाती व
न्क्या िमाती, इतर मागासप्रवगश व ववर्ेर् मागासप्रवगश) आणण आगथशकदृष्या मागासप्रवगाश

तील ववद्यार्थयांची लर्िण र्ल्
ु क, परीिा र्ल्
ु काची रक्कम अद्याप प्राप्त होवा र्कलेली नाही,
अर्ा

महाववद्यालय/

र्ैिणणक

सींस्थाींना,

याींच्याकडील

प्रवेलर्त

पात्र

मागासवगीय

ववद्यार्थयांपैकी आि (ा नाींक १८.५.२०१८) अखेर लान अ ा केलेले ववद्याथी वगळुन, डवशरीत
ववद्यार्थयांची अनुज्ञेय/पात्र अ्यासक्रमाींसा ब

े य होणारी लर्िण र्ुल्क, परीिा र्ुल्काची

रक्कम सींंींग्त महाववद्यालय/र्ैिणणक सींस्थेला खालील अ्ी/र्तीवर ऑफलाईन पध् तीने

अ ा करयाचा ननणशय ा नाींक १७.५.२०१८ च्या र्ासन ननणशयान्वये घेयात आला व याची
अींमलंिावणी सवश सींंींग्त ववनागाींकडान करयात आली आहे .
(४) प्रश्न डद््ावत नाही.

___________

राज्याच्या ग्रामीण भागातील िमीनीांचे ई-डडजिटलायझेशन िरण्याबाबत.
(२९)

११८९३० (२०-०७-२०१८).

श्री.सुतनल प्रभू (ददांडोशी) :

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) राज्याची

सन्माननीय महसल
मांत्री
ू

वाढती लोकसींख्या, र्हरीकरण, औद्योगगकीकरण, िमीनीचे हस्ताींतरण व अनेक

ा काणी िमीनीचे तक
ु डे झाल्यामुळे नालमअलनलेख नकार्ा व वाहवा् अग्कार अलनलेख
नकार्ा यात तफावत आल्याने

र्ासनाने ग्रामीण नागातील िमीनीींच्या नकार्ाींची

पुनमोिणी

व नम
ा ापण तसेच ई-डडजि्लायझेर्न करयाचा २ वर्ाशपव
ा ी ननणशय घेतला, हे खरे आहे काय,

वव.स. ५१० (24)
(२) असल्यास, सॅ्ेलाई्च्या माध्यमातान हायब्रीड तींत्रज्ञानाचा वापर करुन

ककती जिल्हा व

तालुक्यातील िमीनीची पुनमोिणी करयांांत व नानागाच्या नकार्ाचे ई-डडजि्लायझेर्न
करयांांत कायशवाही पाणश केली आहे व ककती जिल््याींची ंाकी आहे ,
(३) असल्यास, ववलींंाची कारणे काय आहे त ?

श्री. चांद्रिाांत पाटील (१७-११-२०१८) :(१), (२) व (३) महसाल व वन ववनागाच्या ा नाींक
०६.१०.२०१५ च्या र्ासन ननणशयान्वये राज्यातील ग्रामीण नागातील िलमनीींची पन
ु मोिणी
करणे आणण नामापन नकार्ाींचे डडिी्ायझेर्न करयाचा ननणशय घेयात आला आहे . स र

र्ासन ननणशयानुसार पाहल्या ्प्प्यातील पुण,े रायगड, नालर्क, औरीं गांा , अमरावती व
नागपार या ६ जिल््यात पुनमोिणीची कायशवाही सुरू करयास मान्यता ा लेली आहे .

यानुर्ींगाने या ६ जिल््यात पुनमोिणी कायशवाही सुरू करयासा बच्या ननवी ा ा नाींक
३१.०३.२०१७ रोिी प्रलसध्
वेळा मु तवाढ

करयात आल्या होया. पुणे व रायगड या २ जिल््याींसा ब

ोन

े वानही ३ पेिा कमी ननवी ा प्राप्त झालेल्या होया. तथापी, ग्रामीण ववकास

मींत्रालय, नालम सींसा्न ववनाग, नवी ा ल्ली याींचेकडील पररपत्रक ा नाींक ०८.१२.२०१६ नुसार
पुनमोिणीसा ब केंद्र र्ासनाकडान नन्ी लमळयाची र्क्यता नसल्याने व यानींतर केंद्र
र्ासनाकडान ा नाींक ३१.१०.२०१७ रोिीच्या पत्रान्वये पन
ु मोिणीची कायशवाही अनावश्यकररया

सुरू करू नये असे कळवयात आले असल्याने स रच्या ननवी ा ा नाींक ०९.०४.२०१८ रोिी रद्द
करयात आलेल्या आहे त. यामुळे पुनमोिणीची कायशवाही प्रयिात सुरू झालेली नाही.
तसेच वर नमा

केलेल्या ६ जिल््यातील नामापन नकार्ाींचे

डडिी्ायझेर्नचे काम

ा नाक ०३.०५.२०१७ पासान सरू
करयात आलेले आहे. डवशररत जिल््यातील नामापन
ु
नकार्ाींच्या डडिी्ायझेर्नचे काम करयासा ब िमांीं ी आयुक्त याींच्याकडान प्राप्त झालेल्या

प्रस्तावाच्या अनुर्ींगाने आवश्यक नन्ी डपलब्् करुन घेयाच्या दृष्ीने पुढील कायशवाही
करयात येत आहे.

___________

ववदभाइतील सवइ नझल
ु िशमनी भाडेपटटायक
ु त िरण्याबाबत
(३०)

११९४०६ (२०-०७-२०१८).

श्री.राहुल बोंद्रे (धचखली), श्री.वविय वडेट्टीवार (ब्रम्हपूरी),
प्रा.ववरें द्र िगताप (धामणगाव रे वे), श्री.हषइवधइन सपिाळ (बुलढाणा), श्री.नसीम खान
(चाांददवली), अॅड.यशोमती ठािूर (ततवसा) :
खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय महसूल मांत्री पुढील गोष्ीींचा

(१) नागपार येथील िरीफ्का व खामला येथील नझल
ु िलमन नाडेप््ा युक्त करयाचा
ननणशय र्ासनाने घेतला असन
ा स र ननणशय सींपण
ा श वव नाशसा ब
करयात आली आहे , हे खरे आहे काय,

लागा करावा अर्ी मागणी

(२) असल्यास, यांांत र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय,
(३) असल्यास, चौकर्ीनस
िलमनी नाडेप््ायुक्त करयांांत
ु ार वव नाशतील सवश नझल
ु
र्ासनाने कोणती कायशवाही केली वा करयात येत आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींंाची कारणे काय आहे त?

वव.स. ५१० (25)
श्री. चांद्रिाांत पाटील (१३-११-२०१८) :(१), (२) व (३) अर्ा स्वरूपाचे ननवे न प्राप्त झाल्याचे
ा सान येत नाही. तथावप, नझाल िलमनी

फ्री-होल्ड (नोगव्ा ार वगश-१) करयासीं नाशत

अ्यास करुन लर्फारस करयासा ब ा .२१.१२.२०१५ च्या र्ासन ननणशयान्वये प्र्ान सगचव
(महसल
ा ) याींच्या अध्यितेखाली सलमती ग बत करयात आली होती. स र सलमतीने आपला
अहवाल र्ासनास सा र केला असन
ा तसींंीं्ी पुढील कायशवाही सुरु आहे .
(४) प्रश्न डद््ावत नाही.

___________

तहशसल िायाइलय, पनवेल (जि.रायगड) येथील किओसि मशशन सरू
ु िरण्याबाबत
(३१)

१२०३०१ (२०-०७-२०१८).

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

अॅड.ेशशष शेलार (वाांद्रे पजश्चम), श्रीमती मतनषा चौधरी (ददहसर), श्री.अशमत साटम (अांधेरी
पजश्चम) :

सन्माननीय महसूल मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) तहलसल कायाशलय, पनवेल (जि.रायगड) येथे
ककओसक मलर्न आ
नन र्शनास आले, हे

माहन्यापासान ंीं

सातंारा लमळयासा ब ंसववयात

असल्याचे माहे मे, २०१८ मध्ये

आलेले

वा या रम्यान

खरे आहे काय,

(२) असल्यास, स र मलर्नव् ारे २३ रूपयाींची रोख रक्कम ककीं वा ऑनलाइशन पैसे नरल्यास
तीन लमनन्ात सातंारा

ाखला र्ेतक-याींना

सींंीं्ीत अग्का-याींच्या

लमळत होता परीं तु गत

ल
ु क्षश ितपनामुळे मलर्न ंीं

लमळयात अडचणी ननमाशण होत आहे त, हे ही
(३) असल्यास, या

असान यामुळे र्ेतक-याींना सातंारा

खरे आहे काय,

प्रकरणी चौकर्ी करून तहलसल कायाशलयातील ककओसक मलर्न वरीत

सुरू करयांांत तसेच या प्रकरणी

ल
श
करणाऱ्या सींंींग्त अग्का-याींवर कारवाई
ु ि

करयांांत र्ासनाने कोणती कायशवाही केली
(४)

८ माहन्याींपासान

वा करयात येत आहे ए

नसल्यास, ववलींंाची कारणे काय आहे त ?

श्री. चांद्रिाांत पाटील (१७-११-२०१८) : (१), (२) व (३), तहलसल, पनवेल कायाशलयात सातंारा
लमळणेसा ब ंसववयात आलेले ककओसक मलर्न हे मे. कफननक्स मायक्रोलसजस््म्स, नोसरी,
पुणे याींच्याकडान िनतेस ताकाळ गा.न.नीं. ७/१२ सेवा डपलब्् होयाच्या दृजष्कोनातान
प्रायोगगक तवावर कींपनीचे प्रलसध् ीकामी ंसववयात आलेले आहे . स रची मर्ीन ही केवळ

नागररकाींची सोय व्हावी व मलर्न कर्ी असावी या प्रायोगगक व पलसध् ीच्या हे तन
ा े पनवेल
तहलसल कायाशलयात ंसववयात आली आहे .

र्ासनाच्या राषरीय नामी अलनलेख आ्ुननकीकरण कायशक्रम (NLRMP) अींतगशत

गा.न.नीं. ७/१२ सींगणीकृत हो न डडिी्ल स्वािरीयुक्त होयाची कायशवाही प्रगनतपथावर
असान, ती पाणश झाल्यानींतर

व स्वािरीयुक्त सींगणीकृत गा.न.नीं. ७/१२ चे

र र्ासनाव् ारे

ननजश्चत झाल्यानींतर सींगणीकृत डडिी्ल स्वािरीकृत गा.न.नीं. ७/१२ सींकेतस्थळामाफशत
िनतेस डपलब्् करून

े याचे ननयोजित आहे .

(४) प्रश्नच डद््ावत नाही.

___________
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नागपूर-मुांबई द्रत
ु गती मागइ, िोडरस्ते व त्यावरील नवनगराांच्या ेखणीमध्ये अांतभत
ूइ
िशमनीचा प्रिार हां गामी बागायत ते बागायत असा दरु
ु स्त िरण्याबाबत

(३२)

१२०४५४ (२०-०७-२०१८).

डॉ.शशशिाांत खेडि
े र (शसांदखेड रािा) :

सन्माननीय

सावइितनि बाांधिाम (सावइितनि उपक्रम) मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१) नागपार-मुींंई द्रत
ु गती मागश, िोडरस्ते व यावरील नवनगराींच्या आखणीमध्ये अींतनत
ाश
िलमनीचा प्रकार

हीं गामी ंागायत ते ंागायत असा

ंांी ववचारात घे न यासा ब

वाढीव

रु
ु स्त करुन लमळणेंांत तसेच इतर

मों ला लमळणेंांत डपववनागीय अग्कारी तथा

डपजिल्हाग्कारी, नासींपा न, लसीं खेडरािा याींना तसेच सींंग्त मींत्री महो याींना वारीं वार लेखी
ननवे ने ा ली आहे त, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, यांांत र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय,
(३) असल्यास, चौकर्ीनुसार व स र ननवे नाींच्या अनुर्ींगाने र्ासनाने कोणती कायशवाही केली
वा करयात येत आहे ,

(४) नसल्यास, ववलींंाची कारणे काय आहे त ?
श्री. एिनाथ शशांदे (१४-११-२०१८) :(१) होय, हे खरे आहे .
(२) व (३) डपववनागीय अग्कारी, लसीं खेड रािा याींनी प्राप्त प्रकरणाींपैकी काही प्रकरणाींमध्ये
चौकर्ी पाणश करून प्रस्तुत प्रकल्पाकरीता खािगी वा्ाघा्ीव् ारे थे् खरे ी पध् तीने खािगी
िलमनीची खरे ी प्रकक्रया पाणश केली आहे. डवशररत प्रकरणाींमध्ये डपववनागीय अग्कारी
याींचेस्तरावरुन चौकर्ी सुरू आहे .
(४) प्रश्न डद््ावत नाही.

___________
गर्व्हाण िाटा ते धचरनेर (ता.उरण,जि.रायगड) या रस्त्याची तातडीने दरु
ु स्ती िरण्याबाबत
(३३)

१२१०१९ (२०-०७-२०१८).

श्री.मनोहर भोईर (उरण) :

सन्माननीय सावइितनि

बाांधिाम (सावइितनि उपक्रम वगळून) मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१) डरण (जि.रायगड) पावश ववनागाला िोडणा-या गव्हाण फा्ा ते गचरनेर या रस्याची मो या
प्रमाणात

रु वस्था झाल्यामळ
ु े प्रवास करणे गैरसोयीचे झाले असान या रस्याची

तातडीने

रु
ु स्ती करयाची मागणी सावशिननक ंाीं्काम ववनागाकडे ा नाींक २४ एवप्रल, २०१८ रोिी वा

यासुमारास केली आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, यांांत र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय,
(३)

असल्यास, चौकर्ीनस
ु ार या रस्याची तातडीने

कायशवाही केली वा करयात येत

आहे,

(४) नसल्यास, ववलींंाची कारणे काय आहे त ?

रु
ु स्ती करयांांत र्ासनाने कोणती

वव.स. ५१० (27)

श्री. चांद्रिाांत पाटील (१७-११-२०१८) :(१) हे खरे नाही.
(२) प्रश्न डद््ावत नाही.
(३) स र रस्याच्या

रु
ु स्तीकरीता रस्ते

े खनाल

रु
ु स्ती अींतगशत माचश-२०१८ मध्ये खडडे

नरयाचे काम पाणश करुन रस्ता वाहतुकीस योग्य करयात आला आहे .

सद्यजस्थतीत र्ासनाच्या हायब्रीड ॲन्युई्ी योिनेंतगशत स र रस्याच्या कामाच्या ननवव ा
मींिार असान, काम लवकरात लवकर सुरु करयात येत आहे .
(४) प्रश्न डद््ावत नाही.

___________
मनमाड (ता.नाांदगाांव, जि.नाशशि) येधथल शासिीय ताांत्रत्रि
ववद्यालयाची र्मारत बाांधण्यासाठी िमीन दे ण्याबाबत
(३४)

१२१२४५ (२०-०७-२०१८).

श्री.पांिि भि
ु बळ (नाांदगाव) :

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१)

मनमाड (ता.नाीं गाींव,

ंाीं्यासा ब मनमाड येथील

जि.नालर्क)

येथील

र्ासकीय

सन्माननीय महसल
ू मांत्री

ताींत्रत्रक

ववद्यालयाची

नाखींड क्रमाींक ६७िी/६७िे/६७आय हे नाखींड लमळयांांत

मागणी प्राचायश, औद्यगगक प्रलर्िण सींस्था, नाीं गाींव याींनी तहलसल ार,

इमारत
लेखी

नाीं गाींव याींच्याकडे

ा नाींक ५ िानेवारी, २०१२ रोिी केली आहे , हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास,

या प्रकरणी

तहलसल कायाशलय, नाीं गाींव याींच्याकडान कोणतीही कायशवाही

करयात आली नाही, हे ही खरे आहे काय,
(३) असल्यास, यांांत
याींना

चौकर्ी करून स र नख
ा ींड औद्योगगक प्रलर्िण सींस्था, नाीं गाींव

े यांांत र्ासनाने कोणती कायशवाही केली वा करयात येत आहे ,

(४) नसल्यास, ववलींंाची कारणे काय आहे त ?
श्री. चांद्रिाांत पाटील (१२-११-२०१८) :(१) प्राचायश, औ योगगक प्रलर्िण सींस्था, नाीं गाींव याींनी
र्ासकीय ताींत्रत्रक ववद्यालयाकरीता मनमाड येथील ६५िी/६५िे/६५ आय हे र्ासकीय नाखींड
लमळयांांत तहलसल ार,नाीं गाींव याींच्याकडे ा नाींक ५ िानेवारी २०१२ रोिीच्या पत्रान्वये
मागणी केली आहे .
(२) व (३) तहलसल ार, नाीं गाींव याींनी ा नाींक १८.१०.२०१२ रोिीच्या पत्रान्वये डप ववनागीय
अग्कारी, मालेगाींव याींना नाखींड क्र.६५िी/६५िे/६५आय च्या अनर्
ु ींगाने प्रस्ताव सा र केला
होता. प्रकरणी डपजस्थत त्रु्ीपुतत
श ेच्या अनुर्ींगाने तहलसल ार नाीं गाींव याींनी ा .१२.१०.२०१८
च्या पत्रान्वये सा र केलेला फेरप्रस्ताव डपववनागीय अग्कारी, येवला डपववनाग याींनी अपर

जिल्हाग्कारी, मालेगाींव याींना ा नाींक १५.१०.२०१८ रोिी सा र केला. मात्र प्रस्ताववत िागा
मनमाड नगरपररर् े चे कतलखाना, खेळाचे मै ान व ववरर्ैव ललींगायत समाि व गोसावी
समाि याींच्या

फननामीसा ब आरक्षित असल्याने व स र िागेवरील आरिण विा िाता

डवशरीत िेत्र ताींत्रत्रक ववद्यालयाकरीता पुरेसे नसल्यामुळे, र्ासकीय ताींत्रत्रक वव यालय, मनमाड
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सा ब

े ता येत

नसल्याचे

अपर जिल्हाग्कारी, मालेगाींव याींनी ा नाींक १९.१०.२०१८ च्या

पत्रान्वये प्राचायश, औ योगगक प्रलर्िण सींस्था, नाीं गाींव याींना कळववले आहे .
(४) प्रश्न डद््ावत नाही.
___________
अिोला व वाशशम जिहाधधिारी िायाइलयातील ररकत पदे भरण्याबाबत
(३५)

१२१४७४ (२०-०७-२०१८).

श्री.गोवधइन शमाइ (अिोला पजश्चम) :

मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय महसूल

(१) अकोला व वालर्म जिल्हाग्कारी कायाशलयातील सरळसेवा आणण प ोन्नतीच्या एकाण

प ाींपैकी र्ींनरपेिा अग्क प े ररक्त असल्याचे माहे मे,२०१८ मध्ये वा या रम्यान नन र्शनास
आले, हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, स रच्या ररक्त प ाींमुळे स र कायाशलयाींकडान नागरीकाींना वववव् सेवा
पुरववयास ववलींं होत असान यामुळे इतर कमशचारी तसेच नागररकाींची गैरसोय होत आहे , हे
ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, यांांत चौकर्ी करून डक्त कायाशलयातील

ररक्त प े तातडीने नरयांांत

र्ासनाने कोणती कायशवाही केली वा करयात येत आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींंाची कारणे काय आहे त ?
श्री. चांद्रिाांत पाटील (०५-११-२०१८) :
(१), (२) व (३)अकोला जिल्हाग्कारी कायाशलयातील प ाींचा तपलर्ल पढ
ु ील प्रमाणे आहे .
अ.क्र.

ग्

मींिरा प े

कायशरत प े

ररक्त प े

१

अ

२७

२१

६

२

ं

५३

४४

९

३

क

६९३

६४१

५२

४

ड

११७

८३

३४

एकाण

८९०

७८९

१०१

वालर्म जिल्हाग्कारी कायाशलयातील प ाींचा तपलर्ल पुढील प्रमाणे आहे .
अ.क्र. ग्

मींिार प े कायशरत प े

ररक्त प े

१

अ

२५

१७

८

२

ं

४६

४२

४

३

क

६०३

५४२

६१

४

ड

७५

६९

६

६७०

७९

एकाण ७४९
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ररक्त

पीं ामुळे

नागररकाींना

वववव्

सेवा

पुरववयास

ववलींं

तसेच

कमशचारी/नागररकाींची गैरसोय होणार नाही याींची जिल्हा प्रर्ासनामाफशत खंर ारी घेयात येत
आहे .
प ोन्नतीच्या को्यातील ररक्त प े प ोन्नतीने तसेच ववत ववनाग र्ासन ननणशय
क्र.सींकीणश २०१५/प्र.क्र.४१/अथश- १, ा . ०२ िान, २०१५ म्ील तरतु ीनुसार सरळसेवेच्या
को्यातील ररक्त प ाींपैकी ५० ्क्के

ककीं वा एकाण सींवगाशच्या ४ ्क्के यापैकी िे कमी असेल

तेवढी प े सरळसेवेने नरयाचे सींकजल्पत आहे .
(४) प्रश्न डद््ावत नाही.

___________
राज्य पररवहन महामांडळाने प्रवासी भाडेवाढीचा प्रस्ताव सादर िेयाबाबत
(३६)

१२२२१३ (२४-०७-२०१८).

श्री.प्रतापराव पाटील धचखलीिर (लोहा), श्री.वविास िांु भारे

(नागपरू मध्य), श्री.सांिय िेळिर (ठाणे), श्री.प्रिाश सव
ु े (मागाठाणे) :
पररवहन मांत्री पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) डडझेलची गेल्या ा ड माहन्यात तब्ंल ८ रुपयाींनी

सन्माननीय

रवाढ झाल्याने एस्ी महामींडळाला

रोि ९७ लाखाींचे नुकसान झाल्याने ही नुकसान नरपाई नरुन काढयासा ब महामींडळाने १० ते
१५ ्क्के प्रवासी नाडेवाढीचा प्रस्ताव माहे मे, २०१८ रोिी वा या रम्यान तयार केला, हे खरे
आहे काय,

(२) असल्यास, ही नाडेवाढ केव्हापासान लागु करयात येणार आहे ,

(३) असल्यास, या प्रस्तावावर र्ासनाने ननणशय घेतला आहे काय, याचे स्वरुप काय आहे ?
श्री. ददवािर रावते (२०-११-२०१८) : (१) राज्य पररवहन महामींडळाने यापव
ा ी ा .२२ ऑगस््,
२०१४ मध्ये प्रवास नाडयात वाढ केली होती. आपोआप नाडेवाढ सुत्रात नमा
डडझेल, ्ायर सींच, चॅसीि, वेतन वाढ व महागाई नयाच्या
पररवहन महामींडळास प्रवास नाडयात वाढ करयासा ब परवानगी

केल्यानुसार

रात वाढ झाल्यास राज्य

े यात आली आहे .

ा .२२ ऑगस््, २०१४ ते ा .०१ िान, २०१८ या कालाव्ीत डडझेल, ्ायर सींच,

चॅसीि व महागाई नयात झालेल्या वाढीमळ
ु े ा .१२ िन
ा , २०१८ रोिी राज्य पररवहन
प्राग्करण याींचक
े डे १८ ्क्के प्रवासी नाडेवाढीचा प्रस्ताव सा र केला होता.

(२) राज्य पररवहन महामींडळाने ा .१६ िान, २०१८ पासान प्रवासी नाडयात १८ ्क्के वाढ केली
आहे .

(३) ा .१२ िन
ा , २०१८ रोिी पा ववलेल्या प्रस्तावास ा .१५ िन
ा , २०१८ रोिी राज्य पररवहन

प्राग्करणाने मान्यता ा ली. तसेच र्ासनाने डक्त प्रस्तावास ा .१८ िुल,ै २०१८ रोिी १८
्क्के नाडेवाढीस मान्यता ा ली.

___________
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भूगाव (ता.िामटी, जि.नागपूर) येथील मदहलेचे त्याांच्या िशमनीच्या
सातबाऱयावर नाव लावण्याबाबत

(३७)

१२२७५४ (२०-०७-२०१८).

श्री.योगेश सागर (चारिोप) :

पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

सन्माननीय महसूल मांत्री

(१) नागाव (ता.काम्ी, जि.नागपार) येथील कमलांाई कुंडे ही माहला गत तेरा वर्ाशपासान
िलमनीच्या मालकी हक्कासा ब सींघर्श करत असन
ा
ननयमानुसार याींचे नाव

याींच्या िलमनीच्या

सात ंाऱ्यावर

लावयात यावे असे आ े र् डपववनागीय अग्काऱ्याींनी ा ले आहे ,

हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास,
मींत्र्याच्या

स र प्रकरणी

ालनात युजक्तवा

आली नसल्याचे
आहे काय,

माहे िानेवारी,

२०१८ मध्ये वा या रम्यान मा.महसाल

झाल्यानींतरही याींना मींत्रालयातान आ े र्ाची प्रत अद्याप

े यात

ा नाींक ३० मे, २०१८ रोिी वा या सुमारास नन र्शनास आले, हे ही खरे

(३) असल्यास, स र प्रकरणी तातडीने कायशवाही करून

कमलांाई कुंडे याींच्या िलमनीच्या

सात ंाऱ्यावर ननयमानस
ु ार याींचे नाव लावयांांत र्ासनाने कोणती कायशवाही केली वा
करयात येत आहे ,

(४) नसल्यास, ववलींंाची कारणे काय आहे त ?
श्री. चांद्रिाांत पाटील (१३-११-२०१८) :(१), (२) व (३) श्रीमती कमलांाई ना राविी कुंडे व
इतर ववरूध्

श्री. ईश्वर नाकरू सोमनाथे व इतर

या प्रकरणी मौ.नागाव, ता.काम्ी, जि.

नागपरा येथील सव्हे क्र.२१२ आरािी ०.८२ हे .आर. या िलमनीच्या रािस्व अलनलेखामध्ये

गैरअवपलाथीचे नाव कमी करून अवपलाथींचे नाव नों ववयात यावे व तसा सु्ारीत
गा.न.न.७/१२ व रािस्व अलनलेख

े यात यावा, असे आ े र् डपववनागीय अग्कारी, मौ ा,

जि.नागपार याींनी ा .२०.११.२०१४ रोिी पाररत केले.

प्रस्तत
ु प्रकरणांांत मा. मींत्री (महसल
ा ) याींचे न्यायालयात

श्री.सींिय गोव्शन डागा आणण इतर ववरूध्

ाखल करयात आलेल्या

अपर आयुक्त, नागपार ववनाग, नागपार व इतर

या प्रकरणी मा. मींत्री (महसाल) याींनी ा .२६.०७.२०१८ रोिी आ े र् पाररत केले आहे त. स र

आ े र्ाींनासार अिश ार श्री.सींिय गोव्शन डागा आणण इतर याींचा फेरतपासणी अिश फे्ाळयात
आला असान स र आ े र् सींंींग्ताींना ंिावयांांत ा .३०.०७.२०१८

च्या र्ासन पत्रान्वये

अपर आयक्
ु त, नागपरा व जिल्हाग्कारी, नागपरा याींना कळववयात आले आहे .
(४) प्रश्न डद््ावत नाही.

___________
राज्यात डडजिटल स्वािरीिृत ७/१२ उतारे दे ण्याची घोषणा िेयाबाबत
(३८)

१२२७७८ (२०-०७-२०१८).

श्री.हनम
ु ांत डोळस (माळशशरस) :

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय महसल
ू मांत्री
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(१) राषरीय नामी-अलनलेख आ्ुननकीकरण कायशक्रमाींतगशत ा नाींक १ ऑगस्् पासान राज्यात
डडजि्ल स्वािरीकृत ७/१२ डतारे

े याची घोर्णा मा.मुख्यमींत्री याींनी माहे मे, २०१८ मध्ये वा

या रम्यान केली, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सोलापरा जिल्हयात पाहल्या ्प्प्यात ककती डताऱ्याींवरील डडजि्ल स्वािरीचे
काम पाणश करयात झाले व ककती काम अपाणश आहे,
(३) असल्यास, ववलींंाची कारणे काय आहे त ?

श्री. चांद्रिाांत पाटील (१७-११-२०१८) :(१) होय, हे खरे आहे .
(२) व (३) सोलापार जिल््यामध्ये एकाण ११,६८,७३६ इतके सव्हे क्रमाींक असान यापैकी एकाण

२,०३,८६१ इतक्या सव्हे क्रमाींकाचे डडिी्ल स्वािरीकृत स्वािरीचे काम पाणश झाले आहे . परीं तु
स््े ् डे्ा सें्रवररल सव्हशरमध्ये ताींत्रत्रक अडचणीमुळे सोलापार जिल््यातील डवशरीत सव्हे

क्रमाींक डडिी्ल स्वािरीयुक्त डतारा तयार करयाचे कामकाि ा नाींक २९.०५.२०१८ पासन
ा
ंीं

आहे . स््े ् डा्ा सें्र वरून गा.नीं.न. ७/१२ चा डा्ा क्ला डला स्थानाींतररत करयाच्या

दृष्ीने कायशवाही सुरू आहे .

स र कायशवाही पाणश होताच डवशररत कामकाि पाणश करयाचे

ननयोिन आहे .

___________
उस्मानाबाद जि्यामध्ये ऑनलाईन सातबारा शमळत नसयाबाबत
(३९)

१२२८२५ (२०-०७-२०१८).

श्री.राणािगिीतशसांह पाटील (उस्मानाबाद) :

सन्माननीय

महसूल मांत्री पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१) डस्मानांा
ंीं

जिल््यामध्ये गत अनेक

ा वसाींपासान सव्हशर हँग होणे अथवा

सींकेतस्थळ

पडणे इया ी कारणाने ऑनलाईन सातंारा लमळत नसल्याचे नन र्शनास आले आहे , हे

खरे आहे काय,
(२) असल्यास, यामळ
ु े सवशसामान्य र्ेतकऱ्याींची

मोठ्या प्रमाणात गैरसोय होत आहे , हे ही

खरे आहे काय,

(३) असल्यास, यांांत चौकर्ी करून र्ेतकऱ्याींना ऑनलाईन सातंारा डपलब्् करून
े यांांत र्ासनाने कोणती कायशवाही केली वा करयात येत आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींंाची कारणे काय आहे त?
श्री. चांद्रिाांत पाटील (१७-११-२०१८) :(१), (२) व (३) सव्हशरम्ील ताींत्रत्रक अडचणीींमळ
ु े येणारे
अडथळे

रु करयासा ब स््े ् डे्ा सें्रवरील ८ जिल््याींचा डा्ा BSNL Cloud व ६

जिल््याींचा डा्ा NDC पुणे येथील सव्हशरवर स्थानाींतरीत करयात आला आहे .
सद्यजस्थतीमध्ये

गा.न.नीं.

७/१२

सींगणकीकरणाचे

mahabhulekh. maharashtra. gov. in
पहायासा ब डपलब्् होत आहे .

काम

सरु ळीतरीया

सरु
ु

यामळ
ु े

असान

या सींकेतस्थळावर सवश जिल््याींचे गा.न.नीं. ७/१२

याचंरोंर डडिी्ल स्वािरीयक्
ु त ४० लाख गा.न.नीं.७/१२

ही िनतेला डा नलोड करयासा ब aapleabhilekh. mahabhumi. gov. in/satbara या
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सींकेतस्थळावर डपलब्् करुन

े यात आले आहे त.

डस्मानांा

जिल््याम्ील ९२%

गा.न.नीं. सातंाराचे डडजि्ल स्वािरीचे काम पुणश झाले आहे . एक लाखा पेिा अ्ीक
डडजि्ल स्वािरीयुक्त गा.न.नीं. ७/१२ हे खाते ाराींनी डा नलोड केले आहे त.
अडचणीींमळ
ु े ककीं वा सव्हे र त्रंघाडामळ
ु े िनतेची गैरसोय हो

तसेच ताींत्रत्रक

नये म्हणन
ा सींगणकीकृत ७/१२

च्या PDF प्रती तला ब याींच्या लॉगीनला डपलब्् करुन

े यात आल्या आहे त.

सींगणकीकृत गा.न.नीं. ७/१२ ची नक्कल डपलब्् करुन

यामुळे

े यास कोणतीही अडचण आलेली

नाही. सध्या गा.न.नीं. ७/१२ डपलब्् होयामध्ये कोणतीही अडचण राहीलेली नाही.
(४) प्रश्न डद््ावत नाही.
___________
वसई (जि.पालघर) तालुकयातील ववववध गावातील तलाठी
िायाइलयात उपजस्थत राहत नसयाबाबत

(४०)

१२२९७५ (२०-०७-२०१८).

श्री.नारायण िुचे (बदनापरू ), श्री.सांतोष दानवे (भोिरदन) :

सन्माननीय महसूल मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) ्ोवली, मालोंडे, गोणखवरे , वालीव, सींडोर, सालोली, कोफराड, कौलार, आगार्ी व
(ता.वसई, जि.पालघर) या गावातील

तला ब

अनाशळा

याींच्या कायाशलयात डपजस्थत राहत नसल्यामुळे

वैद्यकीय म तीसा ब आवश्यक असलेले डपन्नाचे

ाखले लमळत नसल्याचे माहे एवप्रल, २०१८

मध्ये वा या रम्यान नन र्शनास आले, हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, डक्त गावातील रुग्णाींना

तातडीने डपन्नाचे

ाखले

े न याींची

करयांांत तसेच सींंींग्त तलाठ्याींवर कारवाई करयांांत र्ासनाने

गैरसोय

कोणती

रा

कायशवाही

केली वा करयात येत आहे,
(३) नसल्यास, ववलींंाची कारणे काय आहे त ?
श्री.

चांद्रिाांत

पाटील

(०८-११-२०१८)

:

(१)

तला ब

डपलब््

नसल्यामळ
ु े

डपनाच्या

ाखल्याींसा ब रुग्णाींची परवड या आर्याची ंातमी ा .२१.०४.२०१८ रोिी वसई तालुक्यातील

एका स्थाननक वतशमानपत्रात प्रलसध्
(२)

व

(३)

एवप्रल-२०१८

पो्ननवडणाकीींच्या

कामासा ब

ते

झाली होती.

मे-२०१८
तलाठ्याींच्या

च्या

रम्यान

नेमणाका

पालघर

करयात

जिल््यात

आल्यामुळे

लोकसना

तसेच

स र

कालाव्ीत जिल्हाग्कारी, पालघर याींच्या आ े र्ानस
ु ार सवश र्ासकीय व वन िलमनीवरील

अनतक्रमण र्ो् मोाहम सुरु असल्यामुळे ्ोवली, मालोंडे, गोणखवरे , वालीव, सींडोर, सालोली,
कोफराड, कौलार, आगार्ी व अनाशळा या गावातील तला ब हे कायाशलयात डपजस्थत नसल्याची
र्क्यता आहे .
मात्र, स र कालाव्ीत वैद्यकीय कारणास्तव आवश्यक असलेले डपन्नाचे
े यात आलेले असन
ा कोणयाही प्रकारचे वैद्यकीय कारणास्तव लागणारे

प्रलींत्रंत नाहीत. याव्यनतरीक्त, सवश
करुन

ाखल्याींसा ब “एक ा वसीय

ाखले ताकाळ लमळयाची सुवव्ाही डपलब्् करुन

डपन्नाचे

ाखले
ाखले

ाखले लर्ंीरे ” आयोजित

े यात आलेली होती.
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प्रस्तुत

प्रकरणी

वैद्यकीय

कारणास्तव

लागणारे

े यांांत सवश तला ब व मींडळ अग्कारी याींना सच
ा नाही

डपन्नाचे

ाखले

ताकाळ

े यात आलेल्या आहे त.

___________

पालखेड (ता.वैिापूर, जि.औरां गाबाद) येथील शेतिरी समध्
ृ दी महामागाइसाठी होणा-या
भुसांपादनास ववरोध िरीत असयाबाबत

(४१)

१२३३४४ (२०-०७-२०१८).

श्री.अब्दल
ु सत्तार (शसलोड) :

सन्माननीय सावइितनि

बाांधिाम (सावइितनि उपक्रम) मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) पालखेड (ता.वैिापार, जि.औरीं गांा ) येथील र्ेतकरी समध्
ृ ी महामागाशसा ब करयात
येणाऱ्या नुसींपा नास ववरो् करीत असान येथील र्ेतक-याींनी गावातील िेत्र व

र यांांत

झालेल्या सींयुक्त मोिणीची त्रयस्थाींमाफशत चौकर्ी करयाची मागणी ववनागीय आयुक्त,
औरीं गांा

याींच्याकडे ननवे न

(२) असल्यास,

े न केली आहे , हे खरे आहे काय,

डक्त ननवे नाच्या अनुर्ींगाने पालखेड गावातील िेत्र व

र यांांत झालेल्या

सींयुक्त मोिणीची चौकर्ी करयांांत र्ासनाने कोणती कायशवाही केली वा करयात येत
आहे ,

(३) नसल्यास, ववलींंाची कारणे काय आहे त ?
श्री. एिनाथ शशांदे (१४-११-२०१८) :(१) होय.
(२) महाराषर समध्
ृ ी महामागाशकरीता िलमनी खरे ी करयाच्या प्रक्रीये ववरुध्
वैिापरा , जि.औरीं गांा

पालखेड ता.

येथील र्ेतकऱ्याींनी ा लेल्या ननव े न / तक्रारीींवर कायशवाही करयासा ब

ववनागीय आयुक्त, औरीं गांा

याींनी डप ववनागीय

होते.

अग्कारी, वैिापार याींना आ े र्ीत केले

डप ववनागीय अग्कारी याींनी सवश तक्रारीींची चौकर्ी करुन स र तक्रारीींचे ननराकरण

केलेले आहे .

(३) प्रश्न डद््ावत नाही.

___________

मुांबई-अहमदाबाद महामागाइवर ताांदळ
ु वाडी घाटातील धोिादायि
वळणाांवर सांरिि िठडे बाांधण्याबाबत.

(४२)

१२३६१६ (२०-०७-२०१८).

श्री.ववलास तरे (बोईसर) :

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

सन्माननीय सावइितनि बाांधिाम (सावइितनि उपक्रम वगळून)

मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१)

पालघर

जिल््यातील

मुींंई-अहम ांा

महामागाशवर

वरई

फा्याच्या

पुलापासान िवळच असलेल्या ताीं ळ
ु वाडी घा्ातील ्ोका ायक वळणाींवर
ंाीं्यांांतची मागणी या नागातील नागररकाींकडान व पयश्काींकडान गत
केली िात आहे , हे खरे आहे काय,

पुढे

पारगाव

सींरिक क डे
अनेक वर्ाशपासान

वव.स. ५१० (34)
(२) असल्यास, यांांत र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय,
(३) असल्यास, यानुसार स र महामागाशवर सींरिक क डे ंाीं्यांांत र्ासनाने कोणती
कायशवाही केली वा करयात येत आहे ,

(४) नसल्यास, ववलींंाची कारणे काय आहे त ?
श्री. चांद्रिाांत पाटील (१७-११-२०१८) :(१) हे खरे नाही.
या नागातील नागरीकाींकडान व पयश्काींकडान लेखी ननवे न प्राप्त झालेले नाही.

(२) प्रश्न डद््ावत नाही.

(३) ताीं ळ
ु वाडी घा्ात काही ा काणी सुचनाफलक व ॲन््ी क्रॅर् ंॅरीअर ंसववयात आलेले
असान

घा्ातील डवशररत काही अपघातप्रवण स्थळाींच्या ा काणी सींरिक लनींत/ॲन््ी क्रॅर्

ंॅरीअर ंसववयाचे काम मींिुरी, नन्ी, ननकर् व प्राथाम्यक्रमानस
ु ार हाती घेयाचे ननयोिन
आहे .

(४) प्रश्न डद््ावत नाही.
___________
ििइत (जि.रायगड) ते ियाण(जि.ठाणे) या रस्त्याची दरु
ु स्ती िरण्याबाबत
(४३)

१२४०२६ (२०-०७-२०१८).

श्री.भरतशेठ गोगावले (महाड) :

सन्माननीय सावइितनि

बाांधिाम (सावइितनि उपक्रम वगळून) मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१) किशत (जि.रायगड) ते कल्याण (जि. ाणे) या रस्याची
प्रवास करणे गैरसोयीचे झाल्याचे

रा वस्था झाल्यामळ
ु े रस्यावरून

माहे एवप्रल, २०१८ मध्ये वा या रम्यान नन र्शनास आले,

हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, यांांत र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय,
(३) असल्यास, चौकर्ीनस
ु ार डक्त रस्याची तातडीने
कायशवाही केली वा करयात येत आहे ,

रु
ु स्ती

करयांांत र्ासनाने कोणती

(४) नसल्यास, ववलींंाची कारणे काय आहे त ?
श्री. चांद्रिाांत पाटील (१७-११-२०१८) :(१) हे खरे नाही.
(२) प्रश्न डद््ावत नाही.

(३) स र रस्ते डडसेंंर, २०१७ मध्ये खडडे नरयाचे काम पण
ा श करुन रस्ता वाहतक
ु ीस
सुजस्थतीत

े वयात आला होता. यानींतर पावसाळया रम्यान अनतवषृ ्ीमुळे नव्याने पडलेले

खडडे नरुन रस्ता वाहतुकीस सुजस्थतीत

े वयात आला आहे.

सद्यजस्थतीत रस्याचे काम र्ासनाच्या हायत्रब्रड ॲन्युई्ी योिनेतग
ीं त
श मींिार आहे .
(४) प्रश्न डद््ावत नाही.

___________

वव.स. ५१० (35)
नाशशि जि्यातील दे वळा तालुकयातील खरडे येथील तनवाने
बारीघाट रस्त्याची दरु वस्था झायाबाबत.

(४४)

१२४९७८ (२३-०७-२०१८).
डॉ.राहूल ेहे र (चाांदवड) :
सन्माननीय सावइितनि
बाांधिाम (सावइितनि उपक्रम वगळून) मांत्री पढ
ील
गोष्ीीं
च
ा
ख
ल
ासा
करतील
काय :ु
ु
(१) नालर्क जिल््यातील

े वळा तालुक्यातील खरडे येथील ननवाने ंारीघा् रस्याची

झाली असन
ा या रस्याची वररत

रु ावस्था

रु
ु स्ती करयाची मागणी पररसरातील नागररकाींनी केल्याचे

नन र्शनास आले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, या रस्यावर अनेक ा काणी खडडे असल्याने व सींरिक लनींती नसल्याने
अपघाताची र्क्यता वाढली आहे , हे ही खरे आहे काय,
(३) असल्यास, स रहा रस्याची तातडीने
केली वा करयात येत आहे ,

रु
ु स्ती करयांांत र्ासनाने कोणती कायशवाही

(४) नसल्यास, ववलींंाची कारणे काय आहे त ?
श्री. चांद्रिाांत पाटील (१७-११-२०१८) : (१) अींर्त: खरे आहे .
प्रश्नाींककत रस्यावरील घा्ातील लाींंी िनतग्रस्त झाली आहे .
(२)

हे खरे आहे .

(३) मुलुकवाडी ते ननवाणेंारी ग्रामा-६९ या रस्याची सु्ारणा करयाचे काम सन २०१८-१९
मध्ये आा वासी ववकास ववनागाींतगशत अथशसींकल्पात मींिार असान ताींत्रत्रक मान्यता, ननवव ा
ननजश्चती करून सुरू करयाचे ननयोिन आहे .
(४) प्रश्न डद््ावत नाही.

___________
तहसीलदार हदगाांव (जि.नाांदेड) याांच्यावर िारवाई िरण्याबाबत
(४५)

१२५२३१ (२०-०७-२०१८).

श्री.सभ
ु ाष साबणे (दे गलूर) :

पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

सन्माननीय महसल
ू मांत्री

(१) मौिे वायफना (खु श ) (ता.ह गाींव, जि.नाीं े ड) येथील डपसरपींच सींतोर् लक्ष्मण माने याींनी
ह गाींव तालुका
मध्ये वा या

ीं डाग्कारी तथा तहलसल ार याींच्या कायशर्ैलीला वैतागान माहे िन
ा , २०१८

रम्यान आमहयेचा प्रयन केला,

हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, डपसरपींच श्री.माने याींनी गत तीन वर्ाशपासन
ा वडडलाींच्या नावे असलेली िमीन
याींच्या नावे करयांांत अिश
करयात आलेली नाही,
(३)

े नही कोणतीही कायशवाही सींंीं्ीत तहलसल ाराींकडान

हे ही खरे आहे काय,

असल्यास, प्रस्तुत प्रकरणाची चौकर्ी करयात आली आहे काय,

(४) असल्यास, यानुसार सींंींग्त तहसील ारावर कारवाई करून िमीन सींंींग्ताच्या नावे
करयांांत र्ासनाने कोणती कायशवाही

केली वा करयात येत आहे ,

(५) नसल्यास, ववलींंाची कारणे काय आहे त ?

वव.स. ५१० (36)
श्री. चांद्रिाांत पाटील (०३-११-२०१८) : (१), (२), (३) व (४) श्री.सींतोर् लक्ष्मण माने याींनी
ा .०६.०७.२०१६ रोिी िलमनीचा वारसा फेरफार नों
अिश

घेयासा ब तला ब सज्िा घोगरी याींचक
े डे

ाखल केला होता. महाराषर िमीन महसाल सींाहता, १९६६ चे कलम १४९ नस
ु ार तला ब

सज्िा घोगरी याींनी ाहतसींंीं्ीताींना नो्ीस ंिावली असता श्री.रोाह ास मोतीराम माने याींनी

लेखी तक्रार नों ववल्यावरुन स र वववा ग्रस्त प्रकरणामध्ये नायं तहलसल ार, ह गाींव याींनी
ा .१३.०६.२०१८ रोिी आ े र् पाररत केले आहे त.
यानुसार,

श्री.सींतोर् लक्ष्मण माने

न्यायप्रववष

ा वाणी

याींचे

म्हणणे

मान्य

करुन

याींनी

ाखल

केलेला

ावा क्र.१५३/२०१३ नस
ु ार ा लेल्या वारसा प्रमाणपत्राआ्ारे वारसा फेरफार

ररतसर नों वान घेयाचे आ े र् ा ले आहे त. यावरुन श्री.सींतोर् माने याींनी िान, २०१८ च्या

सुमारास केलेला आमहयेचा प्रयन तहलसल ार याींच्या कायशर्ैलीला वैतागान केल्याचे
नन र्शनास आले नाही.

(५) प्रश्न डद््ावत नाही.
___________
मुांबई-पुणे द्रत
ु गती महामागाइवर अत्याधुतनि अडथळे बसववण्याबाबत
(४६)

१२५२५९ (२०-०७-२०१८).

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

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

मुींंई-पुणे द्रत
ु गती महामागाशवर गत काही वर्ाशत

ा र्ेला वाहने िा न अनेक

अपघात घडल्यामळ
ु े

न
ु ािक ओलाींडान रस्याच्या ववरुद्ध

वाहनाींनी मागगशका सोडान िा

अया्ुननक अडथळे (डडवायडर) ंसववयात येत असल्याचे माहे मे,

नये यासा ब

२०१८ मध्ये वा

या रम्यान नन र्शनास आले, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, यांांतची कायशवाही ककती कालाव्ीत पाणश करयात येणार आहे ,
(३) नसल्यास, ववलींंाची कारणे काय आहे त ?

श्री. एिनाथ शशांदे (१४-११-२०१८) :(१) होय खरे आहे .
मुींंई-पुणे

द्रत
ु गती

मागाशच्या

ोन्ही

वााहन्याींच्या

ोन्ही

ंािास

असलेल्या

अजस्तवातील मे्ल ंीम क्रॅर् ंॅरीअर व हाय ्े न्साईल स््ील फ्लेक्झींल वायर रोप सेफ््ी
ंॅरीअर ंसववलेली लाींंी वगळान डवशररत सवश लाींंीमध्ये र्ोल्डर

ंािल
ा ा डब्ल्यु मे्ल ंीम

क्रॅर् ंॅरीअर व लमडीयन ंािल
ा ा थ्राय मे्ल ंीम क्रॅर् ंॅरीअर ंसववणेचे काम सध्या प्रगतीत
आहे .

(२) स र कामाचे कायाशरींन आ े र् ा .२२.०१.२०१८ रोिी
करयाची मु त १२ माहने आहे .
(३) प्रश्न डद््ावत नाही.

___________

े यात आले असन
ा काम पाणश

वव.स. ५१० (37)
वैभववाडी (जि. शसांधुदग
ु )इ तालुकयात रस्त्याची तनिृष्ट्ट दिाइची िामे िेयाबाबत
(४७)

१२६२८३ (२०-०७-२०१८).

(महाड) :

श्री.महे श चौघुले (शभवांडी पजश्चम), श्री.भरतशेठ गोगावले

सन्माननीय सावइितनि बाांधिाम (सावइितनि उपक्रम वगळून) मांत्री पुढील

गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) वैनववाडी (जि. लसीं्ु ग
ु )श तालुक्यात सन २०१५-१६ या आगथशक वर्ाशत श्री.एस.पी.पा्ील व
श्री.पी.एम.सावींत या

ोन्ही

े के ाराींनी जिल्हा वावर्शक हे डखालील रस्याची कामे हॉ् लमक्स

ऐविी कोल्ड लमक्सचा वापर करून

केल्याने ननवव े तील अ्ी व र्तीचा नींग केला हे , हे खरे

आहे काय,
(२) असल्यास, ननवव े तील अ्ी व र्तीचा नींग केल्याप्रकरणी सींंींग्त
समावेर् काळ्या या ीत करयांांत

तक्रार श्री. अनुपम काींंळी याींनी ा नाींक ३० नोव्हें ंर,

२०१६ सावशिननक ंाीं्काम ववनागाच्या मख्
ु य अलनयींयाींकडे केली
सावशिननक ंाीं्काम ववनागाने पाच पैकी चार ननकृष्

िाशच्या

केली आहे , हे ही खरे आहे काय,
(३) असल्यास, सींंींग्त

ोन्ही

ोन्ही कींत्रा् ाराींचा

े के ाराींना ननकृष्

असतानाही याींना

कामाींची पुणश

िाशच्या कामाींची

े यके अ ा

े यके अ ा करणा-या

सींंींग्त अग्का-याींवर ननलींंनाची कारवाई करयांांत तक्रार श्री. अनप
ु म काींंळी याींनी
ा नाींक २९ मे,

२०१८ रोिी वा या सुमारास सावशिननक ंाीं्काम ववनागाच्या प्र्ान

सगचवाींची ने् घे न केली असान

याींनी या

प्रकरणी चौकर्ीचे आ े र् ा ले आहे त, हे ही

खरे आहे काय,

(४) असल्यास, या प्रकरणी चौकर्ी करून

सींंींग्त अग्का-याींवर ननलींंनाची कारवाई

करयांांत तसेच ननवव े तील अ्ी व र्तीचा नींग करणा-या सींंींग्त

ोन्ही

े के ाराींवर

कारवाई करयांांत र्ासनाने कोणती कायशवाही केली वा करयात येत आहे ,
(५) नसल्यास,

ववलींंाची कारणे काय आहे त ?

श्री. चांद्रिाांत पाटील (१७-११-२०१८) :(१) व (२) होय, हे खरे आहे .
प्रश्नाींककत कामाची कायशकारी अलनयींता याींनी
कामाींच्या हॉ्लमक्सच्या ंांी करीता कमी
आली आहे त.

राचे

पहाणी केली असान, पाचपैकी चार

रववश्ले र्ण करुन

े यके अ ा करयात

(३) श्री अनुपम काींंळी याींनी प्र्ान सगचव(सा.ंा.वव.) याींना ा . २९ मे,२०१८ रोिी

सा र

केलेले पत्र आढळान येत नाही.

(४) व (५) प्रश्न डद््ावत नाही.

___________

दहांगोली जिहयात प्रिप उपसांचालि याांनी सेंदद्रय शेती तनववष्ट्ठा व शेतीसाठीचे अन्य
सादहत्य खरे दीमध्ये लाखो रुपयाांचा िेलेला गैरर्व्यवहार
(४८)

१२६३४७ (०२-०८-२०१८).

श्री.भरतशेठ गोगावले (महाड) :

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय िृषी मांत्री

वव.स. ५१० (38)
(१) ाहींगोली जिल्हयात प्रकल्प

डपसींचालक (आमा) कृवर् ववनाग या प ावर सन २०१६-२०१७

व २०१७-२०१८ या कालाव्ीत सेंाद्रय र्ेती ननववष ा व र्ेतीसा बचे अन्य सााहय खरे ीमध्ये
लाखो रुपयाींचा गैरव्यवहार झाल्याचे माहे िान,२०१८ मध्ये वा या रम्यान नन र्शनास आले, हे
खरे आहे काय,.

(२) असल्यास, र्ेतक-याींना कृवर् ननववष ा (कृवर् सााहय) वा्प न करताच र्ेतक-याींना वा्प
केल्याचे काग ोपत्री

ाखवान र्ेतक-याींची फसवणक
ा करयात आली आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, डपरोक्त प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी करुन सींंींग्त

ोंर्ीववरुध्

कोणती कारवाई

केली वा करयात येत आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींंाची कारणे काय आहे त ?
श्री. चांद्रिाांत पाटील (१७-११-२०१८) : (१ ) नाही.
माचश २०१८ मध्ये सेंाद्रय र्ेतीच्या ग्ाींनी, S- ९ कल्चर, ंायोलमक्स, ॲझॅ्ोंॅक््र इ. ंांीींची
मागणी केलेली होती.

सेंाद्रय र्ेतीच्या ग्ाींनी स र ंांीींचे ननववष ाींचे

पोहोच पावती कायाशलयास सा र केल्यानींतर, स रील

े यक, सींमतीपत्रक व

े यकाची रक्कम सींंींग्त कींपनीला

्ना े र्ाद्वारे RTGS ववतरीत करयात आलेली आहे .
(२) नाही.
(३) प्रश्न डद््ावत नाही.
(४) प्रश्न डद््ावत नाही.
___________
बाांदा-दोडामागइ राज्य मागाइच्या बािूने पाईपलाईन टािण्याच्या िामात झालेला गैरर्व्यवहार
(४९)

१२६३५०

(िुडाळ) :

(२०-०७-२०१८).

श्री.महे श

चौघल
ु े

(शभवांडी

पजश्चम),

श्री.वैभव

नाईि

सन्माननीय सावइितनि बाांधिाम (सावइितनि उपक्रम वगळून) मांत्री पुढील

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) नतलारी प्रकल्पावर आ्ाररत पाणीपुरव ा योिनेंतगशत ंाीं ा- ोडामागश राज्य मागश क्रमाींक
१८६ च्या ंािाने मो ब पाईपलाईन ्ाकयांांतचे

अीं ािपत्रकीय रक्कम १ को्ी ९४ लाख

९७ हिार १६२ रुपयाींचे काम कोणतीही पावप
श रवानगी न घेता १५ तुकडयाींमध्ये ववनागयात
आले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सावशिननक ंाीं्काम ववनागाच्या ा नाींक २५ माचश, २०१३ रोिीच्या र्ासन
ननणशयानुसार रु. १० लाखापेिा अग्क खचाशच्या कामाींना ई -ननवव ा कायशप्रणाली लागा
करयात आली असान स र १५ तुकडयाींमध्ये ववनागलेली सवश कामे

रु. १० लाखापेिा अग्क

रकमेची आहे , हे ही खरे आहे काय
(३) असल्यास,

स र कामे सींंींग्त अग्कारी व

ननवव ा प्रकक्रया न रांववता

ननयमंा्यररया

े के ार

याींनी सींगनमत करून

ई-

वा्प करून सावशिननक ंाीं्काम ववनागाच्या

सींंींग्त अग्का-याींनी सावशिननक ंाीं्काम ववनागाच्या ा नाींक २५ माचश, २०१३ रोिीच्या
र्ासन ननणशयातील अ्ी व र्तीचे डल्लींघन केले आहे , हे ही खरे आहे काय,

वव.स. ५१० (39)
(४) असल्यास,

या प्रकरणातील

ोर्ी

अग्का-याींवर

ननलींंनाची कारवाई

करयांांत

तक्रार कस्तुरीमग
ृ फा ीं डेर्नचे अध्यि श्री.अनुपम काींंळी याींनी ा नाींक २९ मे, २०१८ रोिी
सावशिननक ंाीं्काम ववनागाच्या प्र्ान सगचवाींची ने् घे न केली असान याींनी

स र

तक्रारीच्या अनर्
ु ींगाने चौकर्ी करयाचे आ े र् ा ले आहे , हे ही खरे आहे काय,
(५) असल्यास, यांांत चौकर्ी करून सींंींग्त

ोर्ी अग्काऱ्याींवर कारवाई करयांांत

र्ासनाने कोणती कायशवाही केली वा करयात येत आहे ,
(६)

नसल्यास, ववलींंाची कारणे काय आहे त?

श्री. चांद्रिाांत पाटील (१९-११-२०१८) :(१)अींर्त: खरे आहे ,या कामाची ववनागणी करयात आली
आहे व यास सिम प्राग्काऱ्याींनी कारणे तपासान मान्यता ा ली आहे .

(२) हे खरे आहे ,कामाचे वा्प सुलर्िीत ंेरोिगार अलनयींता कींत्रा् ाराींना व मिुर सहकारी
सींस्थाना ववाहत ननयमानुसार वा्प सलमतीकडान करयात आले आहे .
(३) या प्रकरणी जिल्हास्तरावर मींडळ कायाशलयाकडान परवानगी
सींपाणश मााहती मींत्रालयस्तरावर प्राप्त

े यात आली आहे.तथापी

करून घेवान तपासयात येईल.

(४), (५) व (६) सींंींग्ताचे मा.प्र्ान सगचव(सा.ंाीं.) याींना सा र केलेले पत्र अलनलेखावर
नाही. तथापी डपरोक्त प्रकरणी िेत्रीय अहवाल

प्राप्त करून याची तपासणी करयात येईल.

___________
मौिे वैतािवाडी (ता.चांदगड, जि.िोहापूर) येथील गट नांबर २० मधील
अनधधिृत बाांधिामाांवर िारवाई िरण्याबाबत

(५०)

१२६३५५

(िुडाळ) :

(२०-०७-२०१८).

श्री.महे श

चौघुले

(शभवांडी

पजश्चम),

श्री.वैभव

नाईि

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

(१) मौिे वैताकवाडी (ता.चीं गड, जि.कोल्हापार) येथे ग् नींंर २० च्या ७/१२ डता-यामध्ये सौ.
सनु नता म न सामींत याींचे नाव समाववष् असन
ा स र िलमनीची आकारफोड झालेली नाही, हे
खरे आहे काय,

(२) असल्यास, स र िलमनीत श्री.गोववीं

चाीं े कर, श्री.वविय ककणेकर, श्रीमती प्रनावती

गौ डकर व श्री.कल्लाप्पा पा्ील याींनी याींच्याकडे

कोणतेही खरे ीखत नसताना ंाीं्कामे

केली आहे त, हे ही खरे आहे काय,
(३) असल्यास, स रची अनग्कृत ंाीं्कामे पाडान ्ाकयासीं नाशत आम ार वैनव नाईक याींनी
माहे िान, २०१८ मध्ये वा या रम्यान जिल्हाग्कारी, कोल्हापार याींचेकडे तक्रार केली आहे, हे
ही खरे आहे काय,

(४) असल्यास, स र तक्रारीच्या अनुर्ींगाने सींंींग्त अनग्कृत ंाीं्कामावर र्ासनाने कोणती
कारवाई केली वा करयात येत आहे ,

(५) नसल्यास, ववलींंाची कारणे काय आहे त ?

वव.स. ५१० (40)
श्री. चांद्रिाांत पाटील (२२-११-२०१८) :(१), (२), (३) व (४) मौिे वैताकवाडी, ता. चीं गड, जि.
कोल्हापार येगथल ग् नींंर २० च्या गाव नमुना नीं.७/१२ मध्ये सौ. सुननता
सामाईकपणे नाव
श्री. गोववीं

ाखल असान स र िलमनीची आकारफोड झालेली नाही.

म न सामींत याींचे
स र िलमनीवर

चाीं े कर, श्री. वविय ककणेकर, श्रीमती प्रनावती गौ डकर व श्री. कल्लाप्पा पा्ील

याींनी स र िलमनीतील सहाहस्से ार याींचक
े डान नो्री करून यावर घरे ंाीं्लेली असल्याचे
ा सान येते. मा. वव्ानसना स स्य श्री. वैनव नाईक याींनी केलेल्या तक्रारीच्या अनुर्ींगाने स र

प्रकरण तहलसल ार, चीं गड याींचक
े डे चौकर्ीसा ब पा ववयात आले असान चौकर्ी अहवाल
प्राप्त झाल्यानींतर पढ
ु ील कायशवाही करयाचे सींकजल्पत आहे .
(५) प्रश्न डद््ावत नाही.

___________

ववधान भवन :
मुांबई.

डॉ. अनांत िळसे
प्रधान सधचव,
महाराष्ट्र ववधानसभा.

__________________________________________________________________
मुद्रणपावश सवश प्रकक्रया महाराषर वव्ानमींडळ सगचवालयाच्या सींगणक यींत्रणेवर
मुद्रण: र्ासकीय मध्यवती मुद्रणालय, मुींंई.

