अताराांकित प्रश्नोत्तराांची ९१ वी यादी

महाराष्ट्र ववधानसभा
पहहले अधधवेशन, २०१६
___________

अताराांकित प्रश्नोत्तराांची यादी
प्रश्नाांची एिूण सांख्या - ५०
___________

उल्हासनगर महानगरपाललिेस घनिचरा व्यव् ापनासा ज गागा लमेणेबाबत
(१)

२४५३ (२३-१२-२०१४).

श्रीमती ज्योती िलानी (उल्हासनगर) :

सन्माननीय महसूल

मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) घनकचरा ननवारणार्थ प्रत्येक र्ाननक वरा्य सींर्ेस २० ककलोमी्रचे दरम्यान ५ एकर
जागा दे ण्यात येत,े हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, उल्हासनगर महानगरपाललकेने असा आवश्यक प्रताव सासनास सादर केला
आहे , हे खरे आहे काय,
(३) असल्यास, या प्रकरणी सासनाकडून कोणती कायथवाही केली जात आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबास कारणे काय आहे त ?
श्री.

एिना राव

घनकचऱ्याच्याया

खडसे

(२३-११-२०१५)

ववल्हे वा्ीसा आ

:(१)

आवश्यक

महानगरपाललका/नगरपाललका

असलेली

याींना

महानगरपाललका/नगरपाललका

नागरी
हदीतीतील,

तसेच हदीतीबाहे रील सासकीय जमीन जागेची उपलब्धता ववचारात घेऊन महाराषर जमीन महसूल
(सरकारी जलमनीची ववल्हे वा् करणे) ननयम १९७१ मधील तरतूदीींनस
ु ार मींजूर केली जाते.
(२), (३) व (४) मौजे काींबा, ता.कल्याण, जज. ाणे येर्ील
००.०

हे .आर

या

लमळकतीचा

घनकचरा

व्यवर्ापन

स.नीं. ४४ व इतर मधील क्षेत्र २५प्रकल्प

उल्हासनगर महानगरपाललकेस आगावू ताबा दे ण्याचे जजल्हाधधकारी,
ऑग्, २००४ रोजी आदे स पारीत केले होते.

कायाथजन्वत

करण्यासा आ

ाणे याींनी

ददनाींक २१

तर्ावप, सदर जमीन ताब्यात घेण्याबाबत

उल्हासनगर महानगरपाललकेकडून प्रनतपाद लमळत नसल्याने जजल्हाधधकारी,

ाणे याींनी ददनाींक

४ जानेवारी, २००८ च्याया आदे सान्वये आगावू ताबा दे ण्याचे ददनाींक २१ ऑग्, २००४ चे आदे स
रदीत केले आहे त.

आयुक्त, उल्हासनगर महानगरपाललका याींनी अींबरनार् तालुक्यातील मौजे कोहोज

खुीं्वली,

मौजे

जाींलिवली

ककीं वा

मौजे

पाले

यापैकी

एका

द काणची

जागा

घनकचरा

वव.स. ९१ (2)
व्यवर्ापनासा आ उपलब्ध करुन दे ण्याची ववनींती जजल्हाधधकारी,

ाणे याींना केली असन
ू याबाब

जमीन मागणी प्रताव सादर करण्याचे ननदे स जजल्हाधधकारी,

ाणे याींनी तहलसलदार,

अींबरनार् याींना ददले आहे त.
___________
राज्य शासनाच्या पयाावरण ववभागाने पुणे जगल््यातील खाणपट्टयाांना परवानगी नािारल्याने
जगल्हा प्रशासनाचा सुमारे १० िोटीांचा महसूल बुडाल्याबाबत.

(२)

३५५८ (२२-०८-२०१५).

(१)

रा्य

श्री.रुपेश म्हात्रे (लभवांडी पव
ू )ा , श्री.बाेासाहे ब मरु िुटे (नेवासा) :

सन्माननीय महसूल मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :सासनाच्याया

पयाथवरण

वविागाने

पण
ु े

जजल््यातील

३००

पैकी

सम
ु ारे

२४७

खाणपट्टयाींना माहे नोव्हें बर, २०१४ रोजीच्याया सुमारास परवानगी नाकारली आहे, हे खरे आहे
काय,

(२) असल्यास,परवानगी नाकारल्यामूळे
हे ही खरे आहे काय,

जजल्हा प्रसासनाच्याया सुमारे १० को्ीींचा महसूल बुडाला

(३) असल्यास, सदर खाणपट्टयाींना सरु
ु करण्याकरीता नव्याने प्रताव सासनास सादर करण्यात
आला आहे काय,

(४) असल्यास, या खाणपट्टयाींना परवागनी दे ण्याबाबत काय कायथवाही करण्यात आली वा
करण्यात येत आहे ,
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. एिना राव खडसे (२०-११-२०१५) :(१), (२), (३) व (४) हे खरे नाही. पुणे जजल्ृयातील

एकूण ५४७ दगडखाणीचे प्रताव पयाथवरण अनुमतीकररता सादर केले असता, ३०० दगडखाण
प्रतावाींना पयाथवरण अनुमती जानेवारी, २०१४ मध्ये प्राप्त झाली. पयाथवरण सलमतीने उपजर्त
केलेल्या बाबीींची पत
थ ा केल्यानींतर उवथररत दगडखाण प्रतावाींना जानेवारी, २०१५ मध्ये
ू त
पयाथवरण अनम
ु ती प्राप्त झाली.
(५) प्रश्न उद्ावत नाही.

___________
चाांदरू रे ल्वे (जग.अमरावती) ये ील वधाा नदीवरील धचांचोली रे ती घाटाचा लललाव नसतानाही
रे तीची मोठ्या प्रमाणात चोरी होत असल्याबाबत.

(३)

५६७३ (०४-०४-२०१५).

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

(ततवसा), श्री.ववगय वडेट्टीवार (ब्रम्हपूरी), श्री.नसीम खान (चाांहदवली) :
मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

ािूर

सन्माननीय महसल
ू

(१) चाींदरू रे ल्वे (जज.अमरावती) येर्ील वधाथ नदीवरील धचींचोली रे ती घा्ाचा लललाव नसतानाही
दररोज रात्री सराथस रे तीची मोठ्या प्रमाणात चोरी रोखण्याबाबत व त्याींच्यायावर कारवा

वव.स. ९१ (3)
करण्याबाबत मा.र्ाननक लोकप्रनतननधी याींनी

ाणेदार, मींगरुळ दतगीर पोलीस ्े सन,

उपवविाग अधधकारी, चाींदरू रे ल्वे व उपवविागीय पोलीस अधधकारी, चाींदरू रे ल्वे याींना वारीं वार
लेखी ननवेदने दे ण्यात आली, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सदर ननवेदनावर सासनाने कोणती कायथवाही केली वा करण्यात येत आहे,
(३) अदयाप, कोणतीच कायथवाही करण्यात आली नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री.

एिना राव

खडसे

(२०-११-२०१५)

:(१)

व

(२)

मा.र्ाननक

लोकप्रनतननधीीं

याींचे

दद.४.३.२०११५ चे ननवेदन प्राप्त झाले आहे . वधाथ नदीवरील धचींचोली हा रे तीघा् धामणगाींव
रे ल्वे तालुक्यामध्ये असून र्ाननक लोकप्रनतननधी याींचे ननवेदनाच्याया अनुगींगाने अवैधररत्या
रे तीची वाहतक
ू करणा-या वाहनाींवर कारवा

करण्याकरीता नायब तहलसलदार, मींडळ अधधकारी

व तला आ याींचे सींयुक्त पर्क र्ापन करण्यात आले आहे . तसेच पोलीस वविाग व प्रादे लसक
पररवहन अधधकारी याींना सध्
ु दा कारवा

करण्याकरीता सच
ू ना दे ण्यात आल्या आहे त.

चाींदरू रे ल्वे तालक
ु यामध्ये सन २०१४-१५ या कालावधी मध्ये गौण खननजाच्याया

अवैधररत्या उत्खनन/वाहतक
ू ीच्याया ९२ प्रकरणाींमध्ये दीं डात्मक कारवा

करुन रु. ११,६६,२००/-

इतकी रक्कम वसल
ू करण्यात आली आहे.
(३) प्रश्न उद्ावत नाही.

___________
नवी मुांबई क्षेत्रातील गुरचरण आणण मसनवट गमीनीवर घरे तनयलमत िरुन लमेणेबाबत

(४)

६९१५ (०७-०४-२०१५).

श्री.सांदीप नाईि (ऐरोली) :

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) नवी मींब
ु

सन्माननीय महसल
ू मांत्री पुढील

क्षेत्रातील गरु चरण आणण मसनव् जलमनीवर गोर गररबाींनी घरे बाींधली असन
ू

अनेक वगाथपासून

त्याद काणी वातव्य कररत असून, सदरची घरे अदयाप ननयलमत करण्यात

आलेली नाहीत, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, गुरचरण व मसनव् जमीनीवरील घरे ननयलमत करण्यात यावीत म्हणून
र्ाननक लोकप्रनतननधीनी मा.महसूल मींत्री महोदयाींना माहे जानेवारी, २०१५ मध्ये ननवेदन ददले
आहे , हे खरे आहे काय,

(३) असल्यास, उक्त ननवेदनाच्याया अनुगींगाने सदरची घरे ननयलमत करण्याबाबत काय कायथवाही
करण्यात आली वा येत आहे ,

(४) अदयापही कायथवाही करण्यात आली नसल्यास ववलींबाची कारणे काय ?
श्री. एिना राव खडसे (२३-११-२०१५) :(१) नवी मुींब

क्षेत्रातील मौजे तुिे येर्ील ग.नीं. ३७६,

३७७ या सरकारी गुरचरण जलमनीवर, मौजे ऐरोली येर्ील ग.नीं. १५० या मसणव् जागेवर,
तसेच मौजे ददघे जेर्ील स.नीं. २३० या मसानिूमी असलेल्या जलमनीवर झोपडयाींची
अनतक्रमणे आहे त.
आलेल्या आहे त.

सदर अनतक्रमण धारकाींना सन २०१० मध्ये नो्ीसा लागू करण्यात

वव.स. ९१ (4)
(२) होय.
(३) व (४) सन्माननीय सदयाींच्याया ननवेदनातील ववनींतीच्याया अनुगींगाने आवश्यक ती चौकसी

करुन सववतर अहवाल सासनास सादर करण्याचे ननदे स वविागीय आयक्
ु त, कोकण याींनी
जजल्हाधधकारी,

ाणे व जजल्हाधधकारी, रायगड याींना ददले आहे त.
___________

रायगड जगल््यातील रे ती उत्खन्नाला बांदी असल्याने
अवैध रे ती वाहति
ू ीवर तनबंध आणण्याबाबत
(५)

७१६४ (०४-०४-२०१५).

श्री.मनोहर भोईर (उरण) :

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय महसल
ू मांत्री पुढील

(१) रायगड जजल््यातील रे ती उत्खन्नाला बींदी असल्याने रे ती वाहतक
करणा-या डींपसथ
ू
चालकाींवर गुन्हे दाखल करण्याऐवजी अवैध रे ती वाहतूकीवर ननबध आणण्यासा आ वाहतूकदार

मालाकाींवर गुन्हे दाखल करावे, असी मागणी मा.जजल्हाधधकारी याींच्यायाकडे ददनाींक २२ डडसेंबर,
२०१४ रोजीच्याया सम
ु ारास केली, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, या मागणीसींदिाथत सासनाने कोणती कायथवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(३) अदयाप कोणतीच कायथवाही केली नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. एिना राव खडसे (०५-११-२०१५) :(१) व (२) जजल्हाधधकारी, रायगड याींचक
े डे दद. २२
डडसेंबर, २०१४ रोजी ननवेदन प्राप्त झाले आहे .
सदर ननवेदनाच्याया अनुगींगाने पोलीस अधधक्षक, रायगड, उप प्रादे लसक पररवहन अधधकारी,

पुणे, रायगड जजल््यातील सवथ उपवविागीय अधधकारी व तहलसलदार, महाराषर मेरी्ा म बोडथ,
बींदर अधधकारी याींना उधचत कारवा

करण्याबाबत जजल्हाधधकारी, रायगड याींचेमार्थत ननदे स

दे ण्यात आले आहे त.
रे तीचे अवैध उत्खनन व वाहतक
थ : प्रनतबींधात्मक उपाय म्हणन
ू ीस पण
ू त
ू मोक्याच्याया व

सुयोग्य द काणी पोलीस वविाग, प्रादे लसक पररवहन वविाग व महसूल वविाग याींचे सींयुक्त २४
तास तपासणी/चेक नाके कायाथजन्वत करण्यात आले आहे त.
जजल्हातरावर व तालुका तरावर

िरारी पर्के र्ापन

करण्यात आली असून या

पर्काींनी केलेल्या कारवा त एवप्रल, २०१४ ते माचथ २०१५ या कालावधीत

९५२ प्रकरणाींत रु.

२,२७,३१,८४६/- तसेच ४५ गुन्हे दाखल करण्यात आले असून, ७२ आरोपीींना अ्क करण्यात
आली आहे .

(३) प्रश्न उद्ावत नाही.
___________
राज्यातील खांडिरी शेतिऱयाांना त्याांचा हक्िाच्या गलमनी दे ण्याबाबत.
(६)

८२९५ (०४-०४-२०१५).

श्री.दत्तात्रय भरणे (इांदापूर) :

गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

सन्माननीय महसल
ू मांत्री पुढील

वव.स. ९१ (5)
(१) रा्यातील खींडकरी सेतकऱ्याींना त्याींचा हक्काच्याया जलमनी दे ण्याचा ननणथय माजी मुख्यमींत्री
महोदयाींनी दोन वगाथपूवी घेऊनही अदयाप जलमनी सासनाने त्याच्याया नावावर करण्यात आलेल्या
नाहीत, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास प्रकरणी माहे डडसेंबर, २०१४ मध्ये इींदापूर तालक्
ु यातील (जज.पुणे) खींडकरी
सेतकऱ्याींनी बारामती प्राींत कायाथलयासमोर उपोगण केले होते, हे खरे आहे काय,

(३) असल्यास, प्रश्न िाग (१) व (२) बाबत सासनामार्थत चौकसी केली आहे काय,
(४) असल्यास, चौकसीत काय आढळून आले व तदनस
ु ार खींडकरी सेतकऱ्याींच्याया जलमनी
त्याींच्याया नावावर करण्याबाबत सासनाने कोणती कायथवाही केली आहे वा करण्यात येत आहे ,
(५) अदयाप कोणतीच कायथवाही केली नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. एिना राव खडसे (२०-११-२०१५) :(१) हे खरे नाही.
(२) नाही सदरचे उपोगण खींडकऱ्याींच्याया वारसाना वा्प करण्यात आलेले क्षेत्र बदलून
लमळण्यासा आ करण्यात आले होते.
(३) प्रश्न उद्भवत नाही.
(४) २७ खींडकऱ्याींपैकी ग् मान्य असलेल्या खींडकऱ्याींमध्ये वा्पाबाबत अींतगथत वाद चालू
असून त्याबाबत चचेअींती सवथ मान्यतेने वा्पाबाबत कायथवाही करण्याचे ननयोजजत आहे . तसेच
रत्नपरु ी मळ्यातील जमीन वा्प करावयाच्याया रादहलेल्या पात्र माजी खींडकरी सेतकऱ्याींचे अडी

अडचणीबाबत सींबींधधताींसी दद २१ माचथ, २०१५ रोजी उपवविागीय अधधकारी, बारामती इींदापूर
उपवविाग याींच्याया तरावर झ्रालेल्या सिेत

रल्यानस
ु ार बदलाचा प्रताव महाराषर रा्य सेती

महामींडळाकडे ववचारार्थ पा ववण्यात आला आहे.
(५) असी बाब नाही.

___________
रामटे ि-धचचाेा मागाावर उत्खननाची मुदत सांपल्यानांतरही
(७)

८६०१ (०४-०४-२०१५).

मुरुमाचे उत्खनन होत असल्याबाबत
श्री.सांगय साविारे (भस
ु ावे) :

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१)

राम्े क-धचचाळा

मागाथवर

िोसला

दे वर्ानची

मालकी

सन्माननीय महसल
ू मांत्री
असलेल्या

सेतात

सेततळे

बनववण्याच्याया नावावर जेसीबी आणण पोकलॅ ण्डच्याया सहाय्याने उत्खननाची मुदत सींपल्यावर
मुरुमाचे उत्खनन सुरु आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, महसल
ू वविागाकडून प्रर्म १४ नोव्हें बर, २०१४ रोजी ५०० ब्रॉस, नींतर २५
नोव्हें बर,२०१४ ला २०० ब्रॉस मरु
ु म उत्खननाची परवानगी ३० नोव्हें बर,२०१४ पयत दे ण्यात
आली, हे खरे आहे काय,

(३) असल्यास, उक्त बाब १ व २ नुसार चौकसी करण्यात आली आहे काय,

(४) असल्यास, चौकसीच्याया अनुगग
ीं ाने मुदत सींपल्यावर उत्खनन करुन त्याची उचल करणाऱ्या
व्यक्तीींवर सासनाने काय कारवा

केली आहे , वा करण्यात येत आहे

(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

वव.स. ९१ (6)
श्री. एिना राव खडसे (०८-१२-२०१५) :(१) असी बाब ननदसथनास आली नाही.
(२) उपवविागीय अधधकारी राम्े क याींनी मौजे राम्े क येर्ील स.नीं. १९१ मधून असा प्रकारे
मरु
ु म उत्खननाची परवानगी ददली, हे खरे आहे.

(३) व (४) प्रतुत प्रकरणी चोकसी केली असता, मौजे राम्े क, ता.जज. नागपूर येर्ील सव्हे

क्र. १९१ मध्ये उप वविागीय अधधकारी, राम्े क याींनी दद. १४.११.२०१४ च्याया आदे सान्वये ५००
ब्रास व दद. २५.११.२०१४ च्याया आदे सान्वये २०० ब्रास मुरुम उत्खननासा आ दद. ३० नोव्हें बर,
२०१४ पयत परवानगी ददली होती. राम्े क-धचींचाळा मागाथवर िोसला दे वर्ानाची मालकी
असलेल्या सेतात सेततळे

बनववण्याच्याया नावावर जेसीबी आणण पोकलॅ ण्डच्याया सहाय्याने

उत्खननाची मुदत सींपल्यावर िुरुपाचे उत्खनन सुरु असल्याचे ननदसथनास आले नाही.

मात्र, मौजे राम्े क येर्ील सव्हे क्र. १९१ मध्ये ३४२४ ब्रास मरु
ु माचे अवैधररत्या उत्खनन
केल्याचे ननदसथनास आले. त्याअनग
ु ींगाने सींबींधधताींवर रु. ९२,०७,५८४/- एवढया रकमेची दीं डात्मक
कारवा

करण्यात आली असन
ू , दीं डाच्याया रकमेच्याया वसल
ु ीची कायथवाही सरु
ु आहे .

(५) प्रश्न उद्ावत नाही.

___________
राज्य शासनाने ववद्युतीिरण िायाक्रम प्रभावीपणे राबववण्यासा ज िोल्हापूर जगल््यात
जगल्हातनहाय ववद्यत
ु ीिरण सलमती अज्तत्वात नसल्याबाबत.

(८)

९३१०

(०४-०४-२०१५).

(िोल्हापूर उत्तर) :
(१)

रा्य

डॉ.सुजगत

लमणचेिर

(हातिणांगले),

श्री.रागेश

क्षीरसागर

सन्माननीय ऊगाा मांत्री पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

सासनाने

ववदयुतीकरण

कायथक्रम

प्रिावीपणे

राबववण्यासा आ

जजल्हाननहाय

ववदयुतीकरण सलमती र्ापन करण्यासींदिाथत पररपत्रक काढून ९ वगाथचा कालावधी होऊनही

कोल्हापूर जजल््यात कलम्ीच अजतत्वात नसल्याचे माहे डडसेंबर, २०१४ च्याया सुमारास
ननदसथनास आले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, यासींदिाथत सासनाने चौकसी केली आहे काय व त्यात काय आढळून आले,
(३) असल्यास, चौकसीनस
ु ार पुढे कोणती कारवा

केली वा करण्यात येत आहे ,

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. चांद्रशेखर बावनिुेे

(०९-११-२०१५) :(१), (२) व (३) सासन ननणथय क्र.जजतस-

२०१५/प्र.क्र..५२/उजाथ-५, ददनाींक २६.३.२०१५ अनुसार जजल्हातरीय व तालुकातरीय ववदयुत

ववतरण सलमती र्ापन करण्याचे आदे स दे ण्यात आले आहेत. कोल्हापूर जजल््यासा आ

जजल्हातरीय ववदयुत ववतरण ननयींत्रण सलमती र्ापन करण्यात आली आहे . सदर सलमतीची
प्रर्म बै क ददनाींक २५.५.२०१५ रोजी घेण्यात आली आहे.
(४) प्रश्न उद्ावत नाही.
___________

वव.स. ९१ (7)
रामटे ि तालुक्यातील (जग.नागपूर) मनसर पसरसरातील रे तीची
मोठ्या प्रमाणात अवैध वाहतूि सरु
ु असल्याबाबम

(९)

९५१८ (०४-०४-२०१५).

श्री.डड मल्लीिागन
ूा रे ड्डी (रामटे ि) :

मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय महसूल

(१) राम्े क तालक्
ु यातील (जज.नागपरू ) मनसर पररसरातील हल्ली रे तीची मोठ्या प्रमाणात
अवैध वाहतूक सुरु असल्याचे माहे डडसेंबर, २०१५ च्याया सुमारास ननदसथनास आले, हे खरे आहे
काय,

(२) असल्यास, या अवैध वाहतूकीचे रक व ्ॅ क््र ही वाहने िरधाव जात असल्याने
अपघाताींचे प्रमाण वाढले आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, या अवैध रे ती वाहतक
ू ीसींदिाथत सासनाने चौकसी केली आहे काय त्यात काय
आढळून आले,

(४) चौकसीनुसार पुढे कोणती कारवा

केली वा करण्यात येत आहे ?

श्री. एिना राव खडसे (२०-११-२०१५) :(१) व (२) असी बाब ननदसथनास आली नाही. पोललस
वविागाने ददलेल्या अहवालानस
ु ार, अवैध वाहतक
ु ीचे रक व रॅ क््र ही वाहने िरधाव जात
असल्याने अपघात झाल्याचे आढळून आलेले नाही.

(३) गौण खननजाचे अवैध उत्खनन व वाहतुकीस आळा घालण्यासा आ तालक
ु ा तरावर िरारी
पर्के ग आत करण्यात आली आहेत.

या पर्काने केलेल्या कारवा त राम्े क तालुक्यात सन

२०१४-१५ मध्ये १०० प्रकरणात रुपये ८,५१,१००/- एवढी दीं डाची रक्कम वसल
ू करण्यात आली
असून, २३ गुन्हे दाखल केले आहेत, तसेच २८ आरोपीींना अ्क करण्यात आलेली आहे .
(४) प्रश्न उद्ावत नाही.

___________
सोलापरू जगल्हयातील मोहोे तालक्
ु यात वाेूच्या वाहति
ु ीमे
ु े र्ते खराब झाल्याबाबत
(१०)

१०२९९ (०८-०४-२०१५).

श्री.रमेश िदम (मोहोे), श्री.जगतेंद्र आव्हाड (मुांब्रा िेवा) :

सन्माननीय महसूल मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) सोलापूर जजल्हयातील मोहोळ तालुक्यात वाळूच्याया वाहतुकीमुळे रते खराब झालेले असून
जोपयत रते दरू
ु त करण्यात येत नाहीत, तोपयत वाळूची वाहतुक बींद करावी या
मागणीसा आ

तेर्ील

लोकप्रनतननधीींनी

ददनाींक

२३

जानेवारी,

२०१५

रोजी

जजल्हाधधकारी

कायाथलयावर मोचाथचे आयोजन केले होते, हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, मोचाथच्याया लसष्मींडळाने ननवेदन दे ण्यासा आ जजल्हाधधकारी कायाथलयात गेले
असता तेर्े पुरेसा प्रमाणात पोलीस बींदोबत असताींना प्रसासनाने खाजगी सुरक्षा रक्षक म्हणून
मल्लाींना सुध्दा बींदोबतासा आ नेमले होते, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, पुरेसा प्रमाणात पोलीस बींदोबत असताींना खाजगी मल्लाींना तैनात करण्याची
कारणे काय आहे त,

वव.स. ९१ (8)
(४) मोचाथच्याया लसष्मींडळाने ददलेल्या ननवेदनावर सासनाने कोणती कारवा

केली वा करण्यात

येत आहे ,
(५) नसल्यास ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. एिना राव खडसे (०८-१२-२०१५) :(१) होय.
(२) व (३) खाजगी सुरक्षा रक्षक नेमण्यात आलेले नव्हते.

(४) सासन ननणथय दद.१२.३.२०१५ मधील तरतुदीनुसार वाळूच्याया लललावाकरीता ग्रामसिेची
लसर्ारस मागववण्यात येत.े सींबींधधत ग्रामपींचायतीकडून १५ ददवसाच्याया कालावधीत ननणथय प्राप्त

न झाल्यास, ग्रामसिेची मानीव सहमती आहे असे गह
ृ ीत धरुन, तसचे ग्रामसिेने लललावास
सहमती दसथववली नसल्यास उपवविागीय अधधकारी याींच्यायाकडून ववसेग ग्रामसिा आयोजजत

करुन, गुणवत्तेवर ननणथय घेऊन वाळू लललावाची लसर्ारस केल्यास, लललाव प्रकक्रया करण्यात
येते.

सदर

वाळू वाहतूक करणाऱ्या वाहनाींमुळे रते खराब झाल्याची बाब दृष्ोत्पत्तीस आल्यास,
रत्याच्याया

दरु
ु ती

कामाची

अींदाजपत्रके

मागववण्यात

येऊन,

गौण

खननज

वामीत्वधनातून ग्रामपींचायत अींतगथत प्राप्त होणाऱ्या ननधीतून सदर रत्याच्याया दरु
ु तीची
कामे पूणथ करण्यात येतात.
(५) प्रश्न उद्ावत नाही.

___________
धचपेूण तालुक्यात (जग.रत्नाधगरी) चोरी पुपे वाेू उपसा व वाहति
ू सुरु असल्याबाबत

(११)

१०६६५ (०८-०४-२०१५).

श्री.सुतनल प्रभू (हदांडोशी), श्री.अगन
खोतिर (गालना),
ुा

श्री.अगय चौधरी (लशवडी) : सन्माननीय महसूल मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) धचपळूण तालक्
ु यात (जज.रत्नाधगरी) सासनाने वाळू उपसावर बींदी घातली आहे, हे खरे आहे
काय,

(२) असल्यास, या बींदीमुळे तालक्
ु यात बेकायदा वाळू उत्खनन व वाहतूक मो या प्रमाणात
होत असल्याने

धचपळूण सहरासह पूणथ तालुक्यातील बाींधकामावर त्याचा ववपररत पररणाम

झाला असन
ू बाींधकामासा आ वाळू अत्यावश्यक असल्याने बेकायदे सर वाळू उपसा व वाहतक
ू
होत आहे हे खरे आहे काय,

(३) असल्यास, धचपळूण सहरासह तालुक्यातील वाळू उपसा बींदी तातडीने उ ववण्यात यावी,

याकररता वाळू व्यावसानयकाींनी व नागररकाींनी सासनाकडे वारीं वार मागणी केलेली आहे , हे ही
खरे आहे काय,

(४) असल्यास, या प्रकरणी सासनाने कोणता ननणथय घेतला आहे वा घेण्यात येत आहे ,
(५) अदयापही ननणथय घेतला नसल्यास, त्याींची ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. एिना राव खडसे (२०-११-२०१५) :(१), (२), (३) व (४) मा.राषरीय हररत न्यायाधधकरण,
पजश्चम वविाग, खींडपी
सुकर करण्यासा आ

पण
ु े याींनी सागरी ककनारपट्टी ववननयमन क्षेत्रातन
ू नौकानयन मागथ

वाळू/ रे ती उत्खननासींदिाथत धोरण ननजश्चत करण्याची आवश्यकता केली

वव.स. ९१ (9)
होती. २९ मे २०१४ च्याया आदे सान्वये ववसद केली होती. त्यानुसार सासनाने यासींबींधीचे धोरण,

सासन ननणथय ददनाींक २१ मे, २०१५ अन्वये ववदहत केले आहे . सदर धोरणातील तरतुदीींनुसार
सागरी

ककनारपट्टी

ववननयमन

क्षेत्रातन
ू

नौकानयन

मागथ

उत्खननासींदिाथत कायथवाही करण्यात येत आहे .

सक
ु र

करण्यासा आ

वाळू/रे ती

धचपळून तालुक्यात वाळूचे अवैध उत्खनन/ वाहतक
ू ीची काही प्रकरणे दृष्ोत्पत्तीस आली

आहे त.

त्याअनुगींगाने वाळूचे अवैध उत्खनन व वाहतक
थ : प्रनतबींधात्मक उपाय म्हणून
ू ीस पूणत

उप वविागीय अधधकारी, तहलसलदार पोलीस ननरीक्षक याींना िरारी पर्के/ चेकनाके ननयुक्त
करण्याचा सच
ू ना दे ण्यात आल्या आहे त.

सदर िरारी पर्काींमार्थत धचपळूण तालक्
ु यामध्ये

एवप्रल, २०१५ ते मे, २०१५ या कालावधीत केलेल्या कारवा त २१ प्रकरणाींत दीं डात्मक कारवा
करुन रु. ३,३९,०००/- एवढी रक्कम वसूल करण्यात आली आहे .
(५) प्रश्न उद्ावत नाही.

___________
रामटे ि (जग.नागपूर) ये े सवा तनयम डावलन
ू
(१२)

अवैधसरत्या उत्खनन होत असल्याबाबत

११११९ (०७-०४-२०१५).

श्री.डड मल्लीिागन
ूा रे ड्डी (रामटे ि) :

मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

सन्माननीय महसूल

(१) राम्े क (जज.नागपूर) येर्े सवथ ननयम डावलून अवैधररत्या उत्खनन होत असल्याचे माहे
डडसेंबर, २०१४ मध्ये वा त्या दरम्यान ननदसथनास आले, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, या प्रकरणी र्ाननक लोकप्रनतननधीींनी ददनाींक १७ डडसेंबर, २०१४ रोजीच्याया
सुमारास तहलसलदार याींची िे् घेऊन सींबींधधत

े केदाराींवर कडक कारवा

करण्यासींदिाथत

(३) असल्यास, आतापयत ककती

केली वा करण्यात येत आहे ,

ननवेदन ददले, हे ही खरे आहे काय,

े केदाराींवर कारवा

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. एिना राव खडसे (०८-१२-२०१५) :(१) मौजे राम्े क (सवे क्र. १९४) व मौजे धचींचाळा (सवे
क्र.३११/१ब) ता.राम्े क येर्ून मुरुपाचे अवैध उत्खनन केल्याचे डडसेंबर, २०१४ मध्ये ननदसथनास
आले हे खरे आहे .

(२) र्ाननक लोकप्रनतननधी याींचे ददनाींक १७ डडसेंबर, २०१४ रोजीचे ननवेदन प्राप्त झाले हे खरे
आहे .
(३) मौजे राम्े क येर्ील मुरुमाच्याया अवैध उत्खननाबाबत एका व्यक्तीींववरुध्द रु.९२,०७,५८४/-

व मौजे धचींचाळा येर्ील मरु
ु माच्याया अवैध उत्खननाबाबत एका व्यक्तीववरुध्द रु.३५,४७,९४४/एवढी दीं डात्मक कारवा
आहे .

करण्यात आली असून, दीं डाच्याया रकमेच्याया वसुलीची कायथवाही सुरु

(४) प्रश्न उद्ावत नाही.
___________

वव.स. ९१ (10)
अललबाग तालुक्यातील मेढेखार पसरसरात पटनी पॉवर िांपनीने
परवानगीपेक्षा अधधि गागा सांपाहदत िेल्याबाबत

(१३)

११८४९ (०४-०४-२०१५).

श्री.रागाभाऊ (पराग) वागे (लसन्नर) :

सन्माननीय ऊगाा

मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) अललबाग तालक्
ु यातील मेढेखार पररसरात प्नी पॉवर कींपनीने ४०५ मेगावॅ्चा औजषणक
वीज ननलमथती प्रकल्प उिारताना ददलेल्या परवानगीपेक्षा जात जागा सींपाददत केली आहे असे
२३ डडसेंबर, २०१४ वा त्यासुमारास ननदे साथस आले, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास सेतकरी व सासनाची र्सवणूक केल्याबाबत कींपनी ववरोधात सासनाकडून काय
कायथवाही केली आहे वा करण्यात येत आहे त,

(३) अदयाप कोणतीच कायथवाही केली नसल्यास ववलींबाची कारणे काय ?
श्री. चांद्रशेखर बावनिुेे (२४-११-२०१५) :(१) हे खरे नाही.
(२) व (३) प्रश्न उद्ावत नाही.

___________
मौगे साई (ता.पनवेल) ये ील मे.आलशाया लललमटे ड या िांपनीने
बाांध बांहद्ती व िांपाऊांड वॉल िरण्याबाबत
(१४)

१३१९६ (१०-०४-२०१५).

श्री.मनोहर भोईर (उरण) :

सन्माननीय महसल
ू मांत्री पढ
ु ील

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) मौजे सा

(ता.पनवेल) येर्ील मे.आलसथया लललम्े ड या कींपनीने बाींध बींददती व कींपाऊींड

वॉल करताींना आददवासीवाडी व ववरूध्द ददसेला असलेल्या सेतक-याींना जाण्या-येण्याचा
कायमवरूपी रता उपलब्ध करून ददला आहे काय,

(२) असल्यास , सदर कींपनीने जे सेतकरी कींपनीच्याया कींपाऊींड वॉलने अडकलेले आहे त त्याींना
कोणता

रता

उपलब्ध

करून

ददलेला

आहे

याबाबत

र्ाननक

लोकप्रनतननधीींनी

याींनी

मा.मुख्यमींत्री याींना माहे र्ेब्रुवारी, २०१५ मध्ये वा त्या दरम्यान एक लेखी ननवेदन ददले आहे ,
हे खरे आहे काय,

(३) असल्यास, सदर कींपनीने ८ वगाथपव
ू ी प्रकल्प सरू
ु करताींना ्या सेतक-याींकडून जलमनी
खरे दी केलेल्या आहे त त्या सेतक-याींना एकरी ४ नोक-या ललणखत वरूपात कबल
ू केलेल्या
होत्या त्यापैकी ककती सेतक-याींना नोकरी दे ण्यात आलेली आहे .
(४) असल्यास, सा

गावातील ग्रामपींचायतीला ककती ग्रामपींचायत कर कींपनीकडून लमळतो व

त्याचा आजपयत काय ववननयोग झालेला आहे ?
श्री. एिना राव खडसे (०५-१२-२०१५) :(१) नाही.

(२) मा.मुख्यमींत्री महोदयाींना ददलेले दद.९/२/२०१५ रोजीचे ननवेदन जजल्हाधधकारी रायगड
याींचेकडे आवश्यक कायथवाहीसा आ पा ववण्यात आले आहे. प्रतुत प्रकरणी तहलसलदार पनवेल
याींनी मामलेदार को्थ

अधधननयमाखाली ददलेल्या आदे साववरुध्द मे.आलसथया कींपनीने मा.उच्याच

वव.स. ९१ (11)
न्यायालयात

रर्

याधचका

दाखल

केली

असून

मा.न्यायालयाने

दद.८/१/२०१४

रोजीच्याया

आदे सान्वये तहलसलदार पनवेल याींचे आदे सास र्धगती ददलेली असून प्रकरण न्यायप्रववष्
आहे .

(३) कींपनीने सदर जलमनी खरे दी करताना एकरी ४ नोकऱ्या दे ण्याचा कोणताही ललणखत करार
केलेला नाही मात्र एकरी ३ नोकऱ्या दे ण्याबाबत समझोता उियपक्षामध्ये करण्यात आलेला
आहे . मौजे सा

येर्ील ७७ सेतकऱ्याींची १५० एकर जमीन कींपनीने जमीन खरे दी केलेली आहे .

त्यापैकी ७१ सेतजमीन मालकाींच्याया उमेदवाराींना तसेच इतर सा

ग्रामपींचायत हदीतीमधील १७२

ग्रामर्ाींना नोकऱ्या दे ण्यात आल्या आहे त.
(४) ग्रामपींचायत सा

याींना कींपनीकडून सन २०१०-२०११ ते सन २०१४-१५ पयत रक्कम

रु.१,३०,६७,७४४/- इतका कर लमळालेला असून, ग्रामपींचायत हदीतीमधील ववकास कामे व इतर
बाबीकरीता रक्कम रु.१,२३,५३,०९६/- इतक्या खचाथचा ववननयोग केलेला आहे .
___________
पोहरे गाव, ता.रे णापूर ये ील गावातील घरावरुन गेलेली
उच्चदाबाची ववद्युत लाईन बदलण्याबाबत

(१५)

१३३०५ (०८-०४-२०१५).

श्री.त्र्यांबिराव लभसे (लातूर ग्रामीण) :

सन्माननीय ऊगाा

मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) पोहरे गाव, ता.रे णापूर येर्ील गावातील घरावरुन गेलेली उच्याचदाबाची ववदयुत ला न
बदलण्याबाबत ग्रामर्ाींनी सहाय्यक अलियींता मराववकीं, रे णापूर, जज.लातूर याींचक
े डे गेल्या दोन

वगाथपासून सतत मागणी करुनही अदयापही सदर ववदयुत ला न बदलण्याबाबत कोणतीही
कायथवाही करण्यात आली नसल्याचे माहे जानेवारी, २०१५ रोजी वा त्यासम
ु ारास आढळून आले,
हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास,याप्रकरणी सासनाने चौकसी करुन सदर ववदयुत ला न बदलण्याबाबत कोणती
कायथवाही करण्यात आली आहे वा करण्यात येत आहे ,
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. चांद्रशेखर बावनिुेे (०९-११-२०१५) :(१) होय. हे खरे आहे.
(२) सदर वादहनी सुमारे
गावालगतच्याया सेतातून
नव्हते.

सदर

असल्यामळ
ु े

परवानाधारक

वादहनी

सदर

२५ वष्ाथपूवी कायाथजन्वत केली असून त्यावेळी ही वादहनी

जात होती. त्यावेळी ला नच्याया खाली कोणतेही बाींधकाम झालेले

कायाथजन्वत

वादहनी

झाल्यानींतर

र्लाींतरीत

नागररकाींनी

करण्याची

त्याींच्यायाखाली

अजथदाराींनी

सदर

घरे

कामे

बाींधली
वखचाथने

े केदाराकडून करणे आवश्यक आहे . असा प्रकारच्याया सूचना सींबींधधत अजथदाराींना

ददलेल्या असन
ू त्याींच्यायाकडून वखचाथने हे काम करण्याबाबत अदयाप सहमती लमळालेली नाही.
त्यामुळे याप्रकरणी महाववतरणकडून पुढील कायथवाही करण्यात आलेली नाही.
(३) प्रश्न उद्ावत नाही.

___________
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पुणे जगल्हा मावे तालुक्यातील ग्रामपांचायतीांना बाांधिाम परवानगीचे अधधिार दे ण्याबाबत
(१६)

१५४४६ (०८-०४-२०१५).

श्री.सांगय (बाेा) भेगडे (मावे) :

मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय महसूल

(१) पुणे जजल्हा मावळ तालुक्यातील १९२ महसुली गावापैंकी आजपयत १९ महसुली गावातील
गाव ाणाचा लस्ी सव्हे केला असुन जागामालकाींना िूमी अलिलेख कायाथलयाकडून मालकी

हक्काचे नकासे व उतारे दे ण्यात आले असून, ग्रामपींचायतीला बाींधकाम नोंदणीचे अधधकार
नसल्याने बाींधकामे र्ाींबली आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास,सन २०१० या वगाथपासन
ू गामपींचायतीच्याया हदीतीत बाींधकामाची परवानगी ही
जजल्हाधधकारी

कायाथलयाकडे

असल्यामुळे

बाींधकाम

परवानगीस अडचणी येत आहे , हे ही खरे आहे काय,

सुरु

करणा-या

ग्रामर्ाींना

बाींधकाम

(३) बाींधकाम परवानगी घेण्यासा आ ग्रामीण िागात गाव ाणात राहणा-या नागररकाींसा आ लस्ी
सव्हे न झाल्याने मालकी हक्काचा उतारा व नकासा न लमळाल्याने िूलमपुत्राींना बाींधकाम
परवान्यापासन
ू वींचीत रहावे लागत आहे, हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्यास ग्रामर्ाींनी मागणी होत असल्यामळ
ु े ग्रामपींचायतीींना बाींधकाम परवानगीचे
अधधकार दे णे बाबत सासन तरावर कोणता ननणथय घेण्यात आला आहे,
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. एिना राव खडसे (२०-११-२०१५) :(१) अींसत: खरे आहे.
(२), (३) व (४) गाव ाण हदीतीबाहे रील बाींधकामास परवानगी दे ण्याचे अधधकार ग्रामपींचायतीस
नाहीत. “पुणे” महानगर प्रदे स ववकास क्षेत्र” याींच्याया कायथक्षेत्रबाबत सदर अधधकार मख्
ु य

कायथकारी अधधकारी, पुणे महानगर प्रदे स ववकास क्षेत्र याींना आहे त. सींपुणथ मावळ तालुका सदर
प्राधधकरणाच्याया कायथक्षेत्रात आहे. ्या द काणी

प्रारुप प्रादे लसक योजना ककीं वा मींजरू प्रादे लसक

योजना प्रलसध्द झाली नाही, असा द काणी गाव ाणातील बाींधकामाींना पींचायतीची परवानगी
आवश्यक असून, त्या द काणी जजल्हाधधकारी याींच्याया परवानगीची आवश्यकता नाही.
(५) प्रश्न उद्ावत नाही.

___________
लसांधुदग
ु ा जगल््यातील अडीच हगार शेतिऱयाांची ३८ हगार
एिर गमीन सरिारगमा िरण्यात आल्याबाबत

(१७)

१६२९८ (२२-०६-२०१५).

श्री.राधािृष्ट्ण ववखे-पाटील (लशडी) :

मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

सन्माननीय महसूल

(१) सावींतवाडी (जज.लसींधुदग
ु )थ तालुक्यातील आींबोली, चौकूळ आणण गेळे या तीन गावातील

२५०० सेतकऱ्याींची ३८,००० एकर जमीन वदहवा्दाराींची नावे काढून, सरकारच्याया नावावर
करण्यात आल्याची बाब एवप्रल, २०१५ च्याया सम
ु ारास ननदसथनास आली, हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, याप्रकरणी सासनाने चौकसी केली आहे काय,
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(३) असल्यास, चौकसीत काय आढळून व त्याअनुगींगाने सींबींधधताींवर कोणती कायथवाही केली
आहे वा करण्यात येत आहे ,

(४) नसल्यास ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. एिना राव खडसे (२०-११-२०१५) :(१), (२)

व (३) लसींधुदग
ु थ जजल्हयातील सावींतवाडी

तालुक्यातील मौजे आींबोली, चौकुळ व गेळे या गावामधील कबुलायतदार गावकर म्हणून नोंद
असलेल्या जलमनीच्याया महसूल अलिलेख्यामधील कबुलायत गावकर म्हणून झालेली झालेली
नोंदी काढून त्या जलमनी सासन जमा करण्यात याव्यात आणण तदनींतर सदर जलमनीवरील

प्रत्यक्ष वदहवा्ीसींदिाथत नव्याने चौकसी करुन ्या व्यक्तीना त्याींच्याया वा्ीवा्ीखालील जमीन
महाराषर

जमीन

महसूल

(सरकारी

जलमनीची

ववल्हे वा्

करणे)

ननयम

१९७१

मधील

तरतूदीनुसार िोगव्ामुल्य व आकारता जलमनीच्याया सेतसा-याच्याया २०० प् रक्कम आकारुन

वा्प करण्यात याव्यात असा ननणथय सासन ्ापन दद. १०/५/१९९९ अन्वये व सध्
ु दीपत्रक
दद.१२/६/२००० अन्वये घेण्यात आला असून पात्र व्यक्तीींना वरीलप्रमाणे जमीन वा्प

केल्यानींतर लसल्लक जलमनीचे सव्हे क्षण करुन ्या जलमनी पयथ्नाच्याया दृष्ीने ववकलसत
करण्यास योग्य आढळून येतीत त्या पयथ्न वविागास हताींतरीत करण्यात याव्यात व उवथररत
जलमनीचे सव्हे क्षण करुन ्या जलमनी पयाथयी वनीकरणासा आ व सींरक्षण व व्यवर्ापनाच्याया
दृष्ीने उपयक्
ु त

रतील त्या जनननी लड  ड बमकमध्ये समाववष् करण्यात याव्यात असाही ननणथय

घेण्यात आला आहे. सदरबाबत जजल्हा न्यायालय लसींधुदग
ु थ येर्े दद.अवपल क्र. ३८/२०१४ दाखल
असून बाब न्यायप्रववष् आहे .
(४) प्रश्न उद्ावत नाही.

___________
डहाणू ते गाफराबाद (जग.पालघर) दरम्यानच्या भागातील मच्पजमाराांच्या
गाळयाांची मोठ्या प्रमाणात नुिसान होत असल्याबाबत

(१८)

१६४१७

(१०-०८-२०१५).

डॉ.पतांगराव

िदम

(पलूस

िडेगाव),

डॉ.सांतोष

टारफे

(िेमनरु ी), श्री.अवधत
ू तटिरे (श्रीवधान), श्री.रमेश िदम (मोहोे), श्री.जगतेंद्र आव्हाड (मांब्र
ु ा
िेवा) :

सन्माननीय मत््य व्यवसाय मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) मत्य सींपदे ची खाण समजल्या जाणाऱ्या डहाणू ते जार्राबाद (जज.पालघर) दरम्यानच्याया

िागातील ६० ते ७० नॉ्ीकल मैलावर ओएनजीसीची महाकाय जहाजे सवेक्षण करीत असल्याने
आसपासच्याया मासेमारी करणा-या मच्याछआमाराींच्याया जाळ्याींची मोठ्या प्रमाणात नक
ु सान होत
असल्याचे माहे एवप्रल, २०१५ च्याया

दरम्यान ननदसथनास आले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सदर मजच्याछमार सींर्ाींनी नुकसान िरपा चे प्रसताव ओएनजीसी कडे पा वले
असन
ू

याप्रकरणी सासनाने हतक्षेप करुन त्याींना आधर्थक मदत लमळवन
ू दे ण्याबाबत काय

कायथवाही केली आहे वा करण्यात येत आहे ,

(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
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श्री. एिना राव खडसे (२४-११-२०१५) :(१) होय, मजच्याछमाराींकडून तक्रार अजथ प्राप्त झाले
आहे त.

(२) नुकसान िरपा

लमळण्यासा आ ओ.एन.जी.सी. कडे प्रताव पा ववण्यात आला आहे. तर्ावप

ओ.एन.जी. कींपनीने याबाबत सव्हे करण्याचे कींत्रा् ददलेल्या western Geco या कींपनीने सदर
क्षेत्रात सव्हे चे काम करण्यात आले नसल्याने नुकसान िरपा

दे ता येणार नसल्याचे कळववले

आहे .

(३) प्रश्न उद्ावत नाही.
___________
सोलापूर तहलसल िायाालयाने गौण खतनग, उपिर मुद्राांि शुल्िची रक्िम गौण खतनग
नसलेल्या ग्रामपांचायतीांना सरसिट वाटप िेल्याबाबत

(१९)

१६५३२ (१६-०८-२०१५).

िुमारी प्रणणती लशांदे (सोलापरू शहर मध्य) :

सन्माननीय

महसूल मांत्री पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१) उत्तर सोलापरू तहलसल कायाथलयाने

गौण खननज असलेल्या व

गौण खननज नसलेल्या

ग्रामपींचायतीना गौण खननज, उपकर मुद्ाींक सुल्काची रक्कम सारखाच प्रमाणात वा्प केल्याचे
माहे मे, २०१५ मध्ये वा त्या दरम्यान ननदसथनास आले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, उपरोक्त द काणी चुकीच्याया पध्दतीने वा्प केलेल्या ननधीबाबत सासनाने
चौकसी केली आहे काय व चौकसीत काय आढळून आले,

(३) असल्यास, चौकसी अींती सींबधीं धत अधधकाऱ्याींवर कोणती कारवा

केली वा करण्यात येत

आहे .
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. एिना राव खडसे (०८-१२-२०१५) :(१), (२) व (३) उत्तर सोलापूर तालुक्यात मो आ नदी

नसल्याने वाळू पासून सासनास महसूल लमळत नाही. परीं तु इतर तालुक्यातील अनधधकृत वाळू
उत्खनन

करुन,

या

तालुक्यातील

कायथक्षेत्रातन
ू

होणाऱ्या

वाहतूकीवरील

दीं डाची

व

वालमत्वधनाची रक्कम आणण या तालुक्यातील दगड खाणी व िरु
ु म-माती पासून लमळणाऱ्या

गौण खननजाच्याया वालमत्मधनाची रक्कम सासनास जमा करण्यात येते. तालक्
ु यातील सवथ
गावाींचा ववकास व्हावा यादृष्ीने ग्रामपींचायतीींना लमळणाऱ्या उपकराच्याया अनुदानाचे सवथ गावाींना
समान वा्प करण्यात आले आहे .
(४) प्रश्न उद्ावत नाही.
___________
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राज्यात वीग चोऱया रोखण्यासा ज शासनाने आ
(२०)

१६७४० (०६-०८-२०१५).

हगार व्यव् ापि नेमणार असल्याबाबत

प्रा.वषाा गायिवाड (धारावी), श्री.अलमन पटे ल (मुांबादे वी),

डॉ.सांतोष टारफे (िेमनरु ी), श्री.िुणाल पाटील (धे
ु े ग्रामीण), श्री.अ्लम शेख (मालाड
पजश्चम), श्री.गणपत गायिवाड (िल्याण पूव)ा , श्री.सांगय िेेिर ( ाणे), श्री.किसन ि ोरे
(मुरबाड), श्री.सांग्राम
काय :-

ोपटे (भोर) : सन्माननीय ऊगाा मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील

(१) रा्यात वीज चोऱ्या रोखण्यासा आ सासनाने आ

हजार व्यवर्ापक नेमणार असल्याचे

माहे एवप्रल, २०१५ रोजी च्याया दरम्यान ननदसथनास आले आहे , हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, सासनाच्याया या ननणथयानुसार कर्डर व्यवर्ापकाची नेमणूक करण्याबाबत
कोणती कायथवाही केली वा करण्यात येत आहे ,

(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. चांद्रशेखर बावनिुेे (२४-११-२०१५) :(१) वीज वादहनीवरील ताींत्रत्रक व वाणणज्यक हानी

कमी करण्याच्याया उदीतेसाने कर्डर व्यवर्ापक ही योजना प्रायोधगक तत्वावर महाववतरण
कींपनीकडून सुरु करण्यात आली आहे . या योजनेची मागथदसथक तत्वे व सूचना महाववतरण
कींपनीकडून सवथ क्षेत्रत्रय कायाथलयाींना दे ण्यात आल्या आहे त.

(२) व (३) प्रायोधगक तत्वावर प्रती पररमींडळ १० कर्डर ननवडण्याच्याया सूचना दे ण्यात आल्या
असन
ू त्यानुसार आतापयत एकूण १६१ कर्डरची ननवड करण्यात आली आहे . त्यापैकी दहींगाली
मींडळाींतगथत ३ अमरावती

मींउळातींगत
थ १, परिणी मींडळातींगत
थ २ व जळगाींव मींडळाींतगथत १

अश्या एकूण ७ वादहन्या कर्डर व्यवर्ापकास पुढील कायथवाहीसा आ हताींतरीत करण्यात
आल्या आहे त.

___________

हहवरखेड/तेल्हार (जग.अिोला) ये ील वीगगोडणी न लमेाल्याने शेति-याांने महाववतरण
िायाालयात किटिनाशि प्राशन िरुन आत्महत्येचा प्रयत्न िेल्याबाबत
(२१)

१७१४३ (०६-०८-२०१५).

श्रीमती अलमता चव्हाण (भोिर), श्री.डी.पी.सावांत (नाांदेड

उत्तर), श्री.अलमन पटे ल (मुांबादे वी), श्री.िालशराम पावरा (लशरपूर), श्री.भाऊसाहे ब िाांबेे

(श्रीरामपरू ), श्री.गल
ु ाबराव पाटील (गेगाव ग्रामीण), श्री.किशोर पाटील (पाचोरा), श्री.राहूल िुल
(दौंड), श्री.हसरष वपांपेे (मुततागापूर), डॉ.लमललांद माने (नागपूर उत्तर), अॅड.भीमराव धोंडे
(आष्ट्टी), श्री.ओमप्रिाश ऊफा बच्चू िडू (अचलपूर) :
खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय ऊगाा मांत्री पुढील गोष्ीींचा

(१) दहवरखेड/तेल्हार (जज.अकोला) येर्ील वीज जोडणी करुन न लमळाल्याने ववनोद रामदास
खारोडे (२४) या सेतक-याींने ददनाींक १९ मे, २०१५ रोजी वा त्यासुमारास महाववतरण

कायाथलयात कक्कनासक प्रासन करुन आत्महत्या करण्याचा प्रयत्न केला असल्याचे ननदसथनास
आले, हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, या प्रकरणाची सासनाने चौकसी केली आहे काय,
(३) असल्यास, चौकसीनस
ु ार सेतक-याना व इतर सेतकरी वगाथला तातडीने वीज जोडणी करुन
दे ण्याबाबत सासनाने कोणती कायथवाही केली आहे वा करण्यात येत आहे ,

वव.स. ९१ (16)
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. चांद्रशेखर बावनिुेे (०९-११-२०१५) :(१) हे खरे आहे .

(२) महाववतरण कींपनीने सदर प्रकरणाची चौकसी केली आहे .
(३) श्री.रामदास खारोडे याींना तातडीने वीज पुरव ा करण्याकररता ववसेग बाबी अींतगथत
उच्याचदाब, लघुदाब वाहीनी व रोहीत्राचे काम करण्यात आले असून ददनाींक ६ सप््ें बर, २०१५

रोजी सदर वीज पुरव ा सुरु करण्यात आला, तसेच उवथरीत सेतकऱ्याींना वीज पुरव ा

दे णेकररता सासनाच्याया ववसेग पॅकेज अींतगथत मींडळ तरावर ननववदा काढण्यात आल्या असन
ू
पुढील प्रकक्रया सुरु आहे .

(४) प्रश्न उद्ावत नाही.
___________
(२२)

मेहिर (ता.जग.बुलढाणा) ये े िोतवाल पदभरती पसरक्षेत गैरप्रिार झाल्याबाबत

१७३०९ (१०-०८-२०१५).
श्री.राहुल बोंद्रे (धचखली), श्री.अलमन पटे ल (मुांबादे वी),
श्री.डी.पी.सावांत (नाांदेड उत्तर), श्री.वसांतराव चव्हाण (नायगाांव), डॉ.सांतोष टारफे (िेमनुरी) :
सन्माननीय महसूल मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) नक
ु त्याच झालेल्या कोतवाल पदिरती पररक्षेत मजीतील उमेदवाराींची नेमणुक झाली
असल्याने याबाबत कोतवाल सींघ्नेने गैरप्रकार झाल्याचा आरोप करुन सदरची

िरतीप्रकक्रया

रदीत करुन नव्याने पररक्षा घेण्याची मागणी केली असल्याचे माहे मे, २०१५ मध्ये वा
त्यादरम्यान ननदसथनास आले, हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, मेहकर (ता.जज.बुलढाणा) येर्े कोतवालाची पदे ररक्त पदे िरताींना ननवड
सलमतीने ननयमा न घेता न

लिन्न पध्दतीचे जाहीरनामे तर्ा पेपर काढून त्यात वेगवेगळ्या

अ्ी लावन
ू तहसील तर्ा तला आ कायाथलयातील आपल्या मजीतील उमेदवाराींची ननवड केली
हे ख्ररे आहे काय,

(३) असल्यास, याबाबत सासनाने चौकसी केली आहे काय,
(४) असल्यास, चौकसीच्याया अनग
ु ींगाने गैरप्रकार करण्याऱ्या सींबधीं धत दोगी अधधकाऱ्याींनवर
कोणती कारवा

करण्यात आली आहे वा करण्यात येत आहे ,

(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त

?

श्री. एिना राव खडसे (१६-११-२०१५) :(१), (२), (३) व (४) बुलढाणा जजल््यामध्ये कोतवाल

पद िरती परीक्षेत मजीतील उमेदवाराची नेमणूक झाल्याबाबत सदरची िरती प्रकक्रया रदीत करुन
नव्याने परीक्ष घेण्याची मागणी महाराषर रा्य कोतवाल सींघ्ना याींनी ददनाींक १४ मे, २०१५

रोजीच्याया ननवेदनान्वये केली होती, सदर िरती प्रक्रीयेची कायथवाही ननयमानुसार पूणथ झाली
असल्याने िरती प्रक्रीयेमध्ये कोणताही गैर प्रकार झालेला नाही
(५) प्रश्न उद्ावत नाही.
___________

वव.स. ९१ (17)
मा.सवोच्च न्यायालयाने हदलेल्या तनणायानुसार मागी खांडिरी
याांचे वारसाांना गमीन वाटपाचे िाम

(२३)

१७३२५

(लशरपूर) :

(०६-०८-२०१५).

श्री.भाऊसाहे ब

िाांबेे

ाांबववल्याबाबत
(श्रीरामपूर),

श्री.िालशराम

सन्माननीय महसूल मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

पावरा

(१) अहमदनगर जजल््यात दोन वगाथपव
ु ी मा.सव च्याच न्यायालयाने ददलेल्या ननणथयानस
ु ार
सासनाने सेती मींडळातील जलमन माजी खींडकरी

याींचे वारसाींना सरु
ु करण्यात आलेले वा्पाचे

काम पूणथ करण्यापूवीच जमीन वा्पाचे काम र्ाींबववण्यात आल्याचे माहे मे, २०१५ वा
त्यासुमारास आढळून आले आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, या प्रकरणी चौकसी करण्यात आली आहे काय,
(३) असल्यास, चौकसीत काय आढळून आले व त्यानस
ु ार खींडकरी वारसाींना जमीनेचे वा्प
त्वरीत सुरु करण्याबाबत सासनाने कोणती कायथवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री. एिना राव खडसे (२०-११-२०१५) :(१) असे ननदसथनास आले नाही.
(२), (३) व (४) प्रश्न उद्ावत नाही.
___________
वेल्हा (ता,जग.पुणे) ये ील नागरी सुववधा िेंद्र िोणतीही
(२४)

पव
ा च
ु स
ू ना न दे ता अचानि सील िेले असल्याबाबत

१७६०५ (०६-०८-२०१५).

श्री.सांग्राम

ोपटे (भोर), श्री.ववगय वडेट्टीवार (ब्रम्हपूरी) :

सन्माननीय महसूल मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) वेल्हा (ता.जज.पुणे) येर्ील नागरी सुववधा केंद्ाला कोणतीही पुवस
थ ूचना न दे ता अचानक
सील केले असल्याचे माहे मे, २०१५ रोजी वा त्या सुमारास ननदसथनास आले आहे, हे खरे आहे
काय,

(२) असल्यास, उक्त नागरी सुववधा केंद्ातून ददल्या जाणा-या सेवासा आ सुल्क सासन

ननयमापेक्षा जादा घेत असल्याचे कारण पुढे करुन सदरहू केंद् सींबींधधत तहललसदाराींनी त्याींच्याया
अधधकारात सील करुन कायाथलयातील कमथचा-याींना अवाथच्याय िागा वापरुन कायाथलयातून
हाकलून ददले, हे खरे आहे काय,

(३)असल्यास याबाबत सासनाने चौकसी केली आहे काय चौकसीत काय आढळून आले त्या
नस
ु ार सींबींधधत अधधकाऱ्यावर कोणती कारवा

करण्यात आली आहे वा येत आहे,

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. एिना राव खडसे (२०-११-२०१५) :(१) होय.
(२) व (३) सदर नागरी सुववधा केंद् चालववणारी व्यक्ती सासनाने ववदहती केलेल्या रकमेपेक्षा
जादा

सुल्क

घेत

असल्याच्याया

तक्रारी

प्राप्त

झाल्यामुळे

सदरचे

नागरी

सुववधा

केंद्

दद.२७/०४/२०१५ रोजी सायीं. ७.०० वाजता तपासणी करण्याकररता बींद करण्यात आले होते.

वव.स. ९१ (18)
तर्ावप, तेर्ील कमथचाऱ्याींना अवाथच्याय िागा वापरुन कायाथलयातून हाकलून ददले हे खरे नाही.

नागरीकाींची गैरसोय होऊ नये म्हणून सदर केंद् तपासणी करुन दस
ु ऱ्या ददवसी सकाळी ११.३०
वाजता सरु
ु करुन सेतू चालक याींचे ताब्यात दे ण्यात आले.
(४) प्रश्न उद्ावत नाही.

___________
ाणे ये ील मुांब्रा, रे तीबांदरच्या किनाऱयावर चौपाटी वविसीत िरण्याबाबत
(२५)

१७८७०

(१०-०८-२०१५).

श्री.जगतेंद्र

आव्हाड

(मांब्र
ु ा

िेवा),

श्री.शलशिाांत

लशांदे

(िोरे गाव), श्री.वैभव वपचड (अिोले), श्री.भा्िर गाधव (गुहागर), श्री.रमेश िदम (मोहोे),
श्री.पाांडुरां ग बरोरा (शहापूर), श्री.गयांत पाटील (इ्लामपूर), श्री.हनुमांत डोेस (माेलशरस),
श्री.सदा सरवणिर (माहहम), श्री.अगय चौधरी (लशवडी), श्री.प्रिाश फातपेिर (चें बूर) :
सन्माननीय महसूल मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१)

ाणे येर्ील मुींब्रा, रे तीबींदरच्याया ककनाऱ्यावर चौपा्ी ववकसीत करण्याचा प्रताव ददनाींक १

मे, २०१५ रोजी जजल्हाधधकारी

ाणे याच्यायासमवेत बै क घेऊन तयार करण्यात आलेला आहे , हे

खरे आहे काय,
(२) असल्यास, याप्रकरणी

आतापयत कोणता ननणथय घेतला व त्यानुसार आतापयत कोणती

कायथवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(३) असल्यास अदयाप

कोणतीही कायथवाही केली नसल्यास, त्याची सवथसाधारण कारणे काय

आहे त तसेच येर्ील रादहवासाींच्याया पन
ु वथसनासींदिाथत आतापयत कोणती उपाययोजना केली वा
करण्यात येत आहे ?

श्री. एिना राव खडसे (२३-११-२०१५) :(१)

ाणे येर्ील मुींब्रा रे तीबींदर ककनाऱ्यावर चौपा्ी

ववकसीत करण्याबाबत ददनाींक १ मे, २०१५ रोजी जजल्हाधधकारी,

ाणे याींच्यायासमवेत बै क

घेऊन प्रताव तयार करण्यात आला हआहे . हे खरे नाही. तर्ावप,

ाणे जजल््यातील कळवा

आणण मुींब्रा येर्ील खाडी ककनारा अनतक्रमणमुक्त करुन सुसोिीकरण करण्याचा जजल्हा
प्रसासनाचा प्रताव आहे .

(२) व (३) प्रश्न उद्ावत नाही.
___________
राज्यातील भुलम अलभलेखा खात्यामध्ये िायारत असलेल्या िमाचा-याांना
(२६)

१७८७७

मागील चार महहन्यापासून वेतन हदलेले नसल्याबाबत

(१०-०८-२०१५).

श्री.जगतेंद्र

आव्हाड

(मुांब्रा

िेवा),

श्री.शलशिाांत

लशांदे

(िोरे गाव), श्री.राहुल मोटे (पराांडा), श्री.राणागगगीतलसांह पाटील (उ्मानाबाद), श्री.हनम
ु ांत
डोेस (माेलशरस), श्री.गयांत पाटील (इ्लामपरू ), श्री.पाांडुरां ग बरोरा (शहापूर), श्री.रमेश िदम
(मोहोे), श्री.भा्िर गाधव (गुहागर), श्री.वैभव वपचड (अिोले) :
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय महसल
ू मांत्री

वव.स. ९१ (19)
(१) रा्यातील िुलम अलिलेखा खात्यामध्ये कायथरत असलेल्या कमथचा-याींना मागील चार
मदहन्यापासून वेतन ददलेले नसल्याची गींिीर बाब मे,

२०१५ च्याया सेव्च्याया आ वडयात

ननदसथनास आलेली आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, उक्त प्रश्न िाग (१) याप्रकरणी सासनाने चौकसी केली आहे काय चौकसीच्याया
अनुगींगाने वेतन दे ण्याबाबत कोणती कायथवाही केली आहे वा करण्यात येत आहे

?

(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री. एिना राव खडसे (२१-११-२०१५) :(१) व (२) िलू म अलिलेख वविागातील ववववध
सींवगाथतील एकूण ९३९७ पदाींचा आकृतीबींध मींजूर करण्यात आलेला आहे. त्यापैकी २११२ पदे

अर्ायी असन
ू सासन ननणथय, ददनाींक २१.५.२०१५ अन्वये दद.१.३.२०१५ ते २८.०२.२०१६ पयत
मुदतवाढ दे ण्यात आलेली आहे. त्यानींतर या पदाींवरील सवथ कमथचाऱ्याींना वेतन अदा करण्यात
आलेले आहे .

(३) प्रश्न उद्ावत नाही.
___________
पेण (जग.रायगड) तालुक्याच्या हद्दीत सांरक्षक्षत वनाांचा दगाा असलेल्या िाांदेवनाांची गेएसडब्लल्यू
या िांपनीने धरमतर खाडीगवे बांदर वविसीत िरताना ववनापरवानगी तोड िेल्याबाबत

(२७)

१८४०३ (१७-०८-२०१५).

श्री.भा्िर गाधव (गुहागर), श्री.जगतेंद्र आव्हाड (मुांब्रा िेवा),

श्री.अवधूत तटिरे (श्रीवधान), श्री.रमेश िदम (मोहोे) :
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय महसूल मांत्री पुढील

(१) पेण (जज.रायगड) तालुक्याच्याया हदीतीत खारमाचेला ग् क्र.९४ मधील सींरक्षक्षत वनाींचा दजाथ
असलेल्या काींदळवनाींची जेएसडब्ल्यू या कींपनीने धरमतर खाडीजवळ बींदर ववकसीत करताना
ववनापरवानगी तोड केली, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, काींदळवनाींच्याया तोडीबाबत कींपनीववरोधात माहे र्ेब्रव
ु ारी, २०१५ मध्ये वडखळ
पोलीस

ाण्यात तक्रार दे ण्यात आली, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, याप्रकरणी कोणती कारवा

करण्यास आली आहे नसल्यास, ववलींबाची कारणे

काय आहे त ?
श्री. एिना राव खडसे (०५-१२-२०१५) :(१), (२) व (३) मौजे खारमाचेला ग् नीं. ९४ या
सरकारी खाजण जलमनीमधील सुमारे २८ ते ३० काींदळवन वक्ष
ृ ाींची तोड करण्यात आलेली
असून जेएसडब्ल्यू ्ील कींपनी व्यवर्ापकाींववरुध्द वडखळ पोलीस ्े सन येर्े दद.१०/४/२०१५
रोजी गुन्हा नोंदववण्यात आलेला आहे .

___________

वव.स. ९१ (20)

मौगे दे गाव (वा) (ता.माहोे, जग.सोलापूर) ये े महाववतरण िांपनीचा ववद्युत रान््फामार
शॉटा सकिाट होऊन लागलेल्या आगीत फेाची मो मो ज झाडे, ह बिाचे साहहत्य,
पाईप लाईन, वॉल आहद गेून खाि झाल्याबाबत
(२८)

१८४५५ (०६-०८-२०१५).

श्री.रमेश िदम (मोहोे) :

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय ऊगाा मांत्री पुढील

(१) मौजे दे गाव (वा) (ता.मोहोळ, जज.सोलापूर) येर्े महाववतरण कींपनीचा ववदयुत रान्र्ामथर

सॉ्थ सककथ् होऊन ददनाींक १२ माचथ, २०१५ रोजी लागलेल्या आगीत ग् नींबर ३१३ मधील
ववववध र्ळाची मो मो आ झाडे, द बकाचे सादहत्य, पा प ला न, वॉल आदद जळून खाक
झाल्याने सम
ु ारे ५ लाख रुपयाींचे नुकसान झाले, हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, या प्रकरणी सासनाने चौकसी केली आहे काय,

(३) असल्यास, चौकसीत काय आढळून आले व तदन
ु स
ु ार नुकसानग्रताींना मदत दे ण्याबाबत
सासनाने कोणती कायथवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. चांद्रशेखर बावनिुेे (०९-११-२०१५) :(१) अींसत: खरे आहे . ददनाींक २३ माचथ, २०१५ रोजी
वादळी वाऱ्यामळ
ु े मोहोळ तालक्
ु यातील दे गाींव वाळून येर्ील ग् नीं. ३१३/२ या सेतातील लसींगल

र्ेज (३x२५ केव्हीए) हरीजन वती ग्रुप रान्सर्ॉमथरचा लघुदाब वादहनीच्याया क्-पॉईंन््वरील
जपरवर पाककथग होऊन खाली असलेल्या वाळलेल्या गवताने पे् घेतला. सदर घ्नेमळ
ु े

सेतात असलेल्या र्ळाच्याया झड
ु पाींना आगाचीच्याया झळा लागल्या परीं तु र्ळाच्याया झड
ु पाींचे
कोणत्याही प्रकरचे नुकसान झाले नाही. साधारणत: ०२.३० एकर क्षेतर्ळातील द ीं बक लसींचन
पा प जळाल्याचे आढळले.

(२) महाववतरण कींपनीने याप्रकरणाची चौकसी केली आहे .
(३) घ्नार्ळाच्याया पाहणीनुसार घ्नेच्याया वेळी जोराचे वादळ असल्यामळ
ु े क्-पॉ न््वर
पाककथग होऊन खाली असलेल्या वाळलेल्या गवताने पे् घेतला असावा. त्यामुळे धचकू. धचींच

इत्यादी झाडाींच्याया पानाींना झळ लागलेली आढळली. परीं तु र्ळझाडाींचे कोणत्याही प्रकारचे
नुकसान झालेले नाही. साधारणत: २.३० एकर क्षेत्रर्ळातील द ीं बक लसींचन पा प जळाल्याचे
आढळले.

सदर घ्नेसी सींबींधधत सेतकऱ्याींनी नुकसान िरपा

मागणीचा अजथ व आवश्यक

कागदपत्रे महाववतरण कींपनीस प्राप्त झाल्यानींतर त्याबाबत कींपनीकडे पुढील कायथवाही
करण्यात ये ल.

(४) प्रश्न उद्ावत नाही.
___________

वव.स. ९१ (21)
श्रीगोंदा तालुक्यातील बेेवांडी ये ील शेती महामांडेाची सुमारे १२०० एिर
गमीन प्रचललत तनयम डावलन
ू एिा बड्या िांपनीला दे ण्याबाबत

(२९)

१८८९८ (१२-०८-२०१५).
श्री.राहुल गगताप (श्रीगोंदा), श्री.जगतेंद्र आव्हाड (मुांब्रा िेवा),
श्री.भा्िर गाधव (गह
ागर),
श्री.हन
म
ु
ु ांत डोेस (माेलशरस), श्री.पाांडुरां ग बरोरा (शहापरू ),
श्री.रमेश िदम (मोहोे), श्री.वैभव वपचड (अिोले) :
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय महसूल मांत्री पुढील

(१) बेळवींडी (ता.श्रीगोंदा) येर्ील सेती महामींडळाची सम
ु ारे १२०० एकर जमीन प्रचललत ननयम

डावलन
ू एका बडया कींपनीला दे ण्याच्याया ननगेधार्थ सेती बचाव कृती सलमतीचे अध्यक्ष श्री.राजेंद्
काकडे याींच्याया नेतत्ृ वाखाली बेलवींडी येर्ील सेतीमळा कायाथलयासमोर ददनाींक २४ माचथ, २०१५
रोजी वा त्यासम
ु ारास धरणे धरण्यात आली होती, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सदर जमीन सेतकऱ्याींना कसण्यासा आ दे ण्यात यावी असी त्या िागातील
सेतकऱ्याींनी मागणी केली आहे हे खरे आहे काय,
(३) असल्यास, याप्रकरणी सासनाने चौकसी केली आहे काय,
(४) असल्यास, उक्त जमीन सेतकऱ्याींना कसण्यासा आ दे ण्याबाबत सासनाने काय कायथवाही
केली वा करण्यात येत आहे,
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. एिना राव खडसे (२०-११-२०१५) :(१), (२) व (३) महाराषर रा्य सेती महामींडळाची
बेळवींडी मळ्यातील खींडकऱ्याींना वा्ून लसल्लक रादहलेली एकूण १३९७ एकर जलमन सींयुक्त
सेती पध्दतीने दे ण्यासा आ ननयमानुसार ननववदा प्रक्रीया राबवन
मे. श्रीकृषणा इींडरीज,
ू

औरीं गाबाद याींची ननवड करुन त्याींच्यायासोबत सींयुक्त सेतीसा आ करारनामा करण्यात आला आहे.
श्री. राजेंद् काकडे याींनी ददनाींक २३/३/२०१५ रोजी सदर करार रदीत करण्याची मागणी करुन

आींदोलन करण्याची नो्ीस ददली होती, तर्ावप, सींयुक्त सेतीबाबतचा कारारनामा श्री. काकडे
याींच्याया ननदसथनास आणल्यावर त्याींनी आींदोलन र्धगत केले.

(४) महाराषर रा्य सेती महामींडळाच्याया ताब्यातील वेगवेगळ्या मळ्यातील जलमनी सींयुक्त

सेती पध्दतीसा आ महामींडळाकडून हाती घेण्यात येणाऱ्या ननववदा प्रक्रीयेत सेतकऱ्याींनाही िाग
घेण्याची सुिा आहे.

(५) प्रश्न उद्ावत नाही.
___________
महसल
ु ववभागाच्या प्रशासिीय हदरां गाईमे
ु े उपजगल्हा रुणालयाच्या इमारत
बाांधिामासा ज गागा उपलब्लध िरुन दे ण्यात न आल्याबाबत

(३०)

१९१७४ (०६-०८-२०१५).

श्री.अतनल िदम (तनफाड), श्री.सुरेश धानोरिर (वरोरा) :

सन्माननीय महसूल मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) ननर्ाड तालक्
ु यातील (जज.नालसक) वपींपळगाींव बसवींत येर्ील ग्रामीण रुग्णालयाचा दजाथ

वाढवून उपजजल्हा रुग्णालय मींजरू करण्याचा ननणथय सासनाने २००९ साली घेऊन त्यानुसार

वव.स. ९१ (22)
सासन ननणथय ननगथलमत करण्यात येऊन ्यासा आ ग्रामपींचायतीने जागा उपलब्ध करुन दे ण्याचा
राव दे ऊनही गेल्या ६ वगाथत महसुल वविागाच्याया प्रसासकीय ददरीं गा मुळे अदयाप उपजजल्हा

रुग्णालयाच्याया इमारत बाींधकामासा आ जागा उपलब्ध करुन दे ण्यात आलेली नाही हे खरे आहे
काय,

(२) असल्यास, वाढती लोकसींख्या लक्षात घेता रुग्णालया अिावी तेर्ील नागरीकाींची मोठ्या
प्रमाणावर गैरसोय होत असुन राषरीय महामागथ क्र.३ लगत असल्याने अपघाता मधील रुग्णाींना

तातडीने उपचार लमळण्याच्याया दृष्ीने उपरोक्त द काण उपजजल्हा रुग्णालयाच्याया इमतारतीसा आ
ननधी उपलब्ध करुन दे ण्याच्याया दृष्ीने कोणती कायथवाही केली आहे वा करण्यात येत आहे ,
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. एिना राव खडसे (२०-११-२०१५) :(१) व (२) सावथजननक आरोग्य वविागाने त्याींचे ददनाींक
३१/८/२००९ चे सासन ननणथय अन्वये मौजे वपींपळगाव बसवींत ता.ननर्ाड, जज.नालसक येर्े ३०
खा्ाींचे ग्रामीण रुग्णालय र्ापन करण्यासा आ मींजूरी ददली आहे . सदर ग्रामीण रुग्णालयासा आ
मौजे वपींपळगाव बसवींत येर्ील स.नीं. ५८८ मधील ५ एकर जागा दे ण्याबाबतचा

राव

ग्रामपींचायत, वपींपळगाव बसवींत याींनी ददनाींक २४/९/२००१ रोजी पाररत केला आहे.
सदर

रावाच्याया अनुगींगाने जजल्हा सल्यधचकीत्सव, नालसक याींनी त्याचे पत्र ददनाींक

४/२/२००९ अन्वये जागा मागणीचा ववनींती अजथ जजल्हाधधकारी, नालसक याींना सादर केला आहे .

सदर प्रतावावर इतर सींबींधधत वविागाींची ना हरकत दाखले / जअिप्राय घेऊन जमीन प्रदान
ववचाराधीन आहे .
(३) प्रश्न उद्ावत नाही.
___________
पुणे शहरातील तहलसल िायाालय पुणे बोपोडी, औांध, एरां डवणे या भागातील
१९५० पयंतच्या गन्ममत्ृ यच्
ू या नोंदी आढेत नसल्याबाबत

(३१)

१९२३७ (१६-०८-२०१५).

श्री.बाबुराव पाचणे (लशरुर) :

पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

सन्माननीय महसूल मांत्री

(१) पुणे सहरातील तहलसल कायाथलय पुणे बोपोडी, औींध, एरीं डवणे या िागातील १९५०
पयतच्याया जन्ममत्ृ यूच्याया नोंदी आढळत नसल्याचे ददनाींक ३ मे २०१५ रोजी मादहती अधधकारात
ननदसथनास आली आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास पुणे सहरातील बोपोडी, औींध, एरीं डवणे या िागातील अनस
ु ूधचत जाती, जमाती,
ि्क्या

व

ववमक्
ु त

जमाती

व

इतर

मागासवगथ

जातीतील

लोकाींना

जातीचा

दाखला

लमळववण्यासा आ सक्षम पुरावा लमळत नसल्याने अडचणी ननमाथण झाल्या आहे त हे खरे आहे
काय,

(३) असल्यास, या प्रकरणी सासनाने चौकसी केली आहे काय चौकसी काय आढळून आले
त्यानस
ु ार सींबींधधत अधधकाऱ्यावर चौकसीअींती कोणती कारवा
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

केली वा करण्यात येत आहे ,

वव.स. ९१ (23)
श्री. एिना राव खडसे (०४-१२-२०१५) :(१) होय.
(२) असे ननदसथनास आले नाही.
(३) व (४) यासींदिाथत तहलसलदार, हवेली व पींचायत सलमती, हवेली याींच्यायाकडून घेण्यात

आलेल्या अहवालानुसार प्रश्नाधीन गावातील जन्म मत्ृ यूच्याया नोंदीचे अलिलेख तहलसल
कायाथलय व पींचायत सलमती याींच्यायाकडे उपलब्ध नाहीत. तसेच पुणे महानगरपाललकेकडील

जन्म मत्ृ यूचे अलिलेख सन १९६१ साली आलेल्या पानसेत पुरामळ
ु े अपष् झालेले आहे त.
त्यामुळे कारवा

करण्याचा प्रश्न उद्ावत नाही.

___________

मालेगाांव शहर, (जग.नालशि) ये े B १ व B २ च्या मालमत्तेची नगराना
रक्िम भोगवटादार रक्िम भरु शित नसल्याबाबत
(३२) १९५४३ (०६-०८-२०१५).

श्री.आलसफ शेख (मालेगाांव मध्य), श्री.अलमन पटे ल (मुांबादे वी),

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

सन्माननीय महसल
मांत्री पढ
ू
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा

(१) मालेगाींव सहर, (जज.नालसक) येर्े B १ व B २ ची मोठ्या प्रमाणात मालमत्ता आहे परीं तु
नजराना रक्कम िरपुर असल्यामळ
ु े िोगव्ादार रक्कम िरु सकत नसल्याचे माहे मे, २०१५
रोजी वा त्यासम
ु ारास ननदसथनास आले आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सदरहू B १ व B २ ची नजराणा रक्कम मार् करुन जागा िोगव्ादाराच्याया
नाींवे करण्याबाबत सासन कोणती कायथवाही करणार वा करीत आहे काय,
(३) नसल्यास,

ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री. एिना राव खडसे (२०-११-२०१५) :(१) मालींगोव सहर जज.नालसक येर्े B १ व B २
मोठ्या प्रमाणात मालमत्ता आहेत. परीं तु नजराणा रक्कम िरपरु असल्यामुळे िोगव्दार
रक्कम िरु सकत नसल्याबाबत माहे मे, २०१५ चे सुमारास कोणतेही ननवेदन जजल्हाधधकारी
नालसक याींचे कायाथलयात प्राप्त झालेले नाही.
(२) व (३) प्रश्न उद्ावत नाही.
___________
भडगाांव तालुक्यातील (जग.गेगाांव) वावडे तला ज िायाालय
गेल्या तीन महहन्यापासन
ू बांद असल्याबाबत

(३३)

१९७४७ (०६-०८-२०१५).

ग्रामीण) :

श्री.किशोर पाटील (पाचोरा), श्री.गल
ु ाबराव पाटील (गेगाव

सन्माननीय महसूल मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) िडगाींव तालुक्यातील (जज.जळगाींव) वावडे तला आ कायाथलय गेल्या तीन मदहन्यापासून बींद
आहे , हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास,

यामळ
ु े तेर्ील ग्रामर्ाींनी अनेक कामे खोळीं बली आहे त, हे ही खरे आहे काय,

वव.स. ९१ (24)
(३) असल्यास, तला याींची तातडीने ननयुक्ती करणेसींदिाथत सासनाने कोणती कायथवाही केली
वा करण्यात येत आहे ,

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. एिना राव खडसे (१६-११-२०१५) :(१), (२) व (३) िडगाींव तालुक्यातील (जज. जळगाींव)
वावडे येर्ील ननयलमत तला याची इतरत्र बदली झाल्याने सदर द काणचा अनतररक्त कायथिार

अन्य तला याकडे सोपववण्यत आला आहे , अनतररक्त कायथिारादवारे वावडे येर्ील तला आ
कायाथलयाचे कामकाज सरु
ु आहे, सदर द काणी ननयलमत तला आ ननयक्
ु त करण्याची कायथवाही
सुरु आहे,

(४) प्रश्न उद्ावत नाही.
___________
एललफांटा बेटासा ज वीग पुरव ा िरण्यािसरता तनधीची िमतरता न होण्याबाबत
(३४)

१९८४१ (१०-०८-२०१५).

श्री.मनोहर भोईर (उरण) :

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय ऊगाा मांत्री पुढील

(१) एललर्ीं्ा बे्ासा आ वीज पुरव ा करण्याकररता ननधीची कमतरता िासू दे णार नाही असी

मा.मख्
ु यमींत्रयाींनी घोगणा करुनही माहे मे, २०१५ च्याया पदहल्या आ वडयात वीज परु व ा खींडीत
झाला होता, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, या बे्ाला कायमवरुपी वीज पुरव ा व्हावा याकररता एम्ीडीसी कडून
सासनाकडे अनेक वेळा पत्रव्यवहार करुनही अदयापही कोणताच ननणथय घेण्यात आला नाही, हे
ही खरे आहे काय,
(३) असल्यास, एललर्ीं्ा बे्ाला कायमवरुपी वीज परु व ा करण्यासींदिाथत सासन काय
कायथवाही करणार आहे वा करण्यात येत आहे ,

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

चांद्रशेखर

बावनिुेे

(०९-११-२०१५)

:(१)

या

बे्ावर

महामींडळामार्थत डडझेल जनरे ्रदवारे वीजपुरव ा केला जात आहे ,

महाराषर

पयथ्न

ववकास

(२) हे खरे नाही,

(३) एललर्ीं्ा लेणी (घारापूरी बे्) ता.उरण, जज.रायगड येर्े ववदयुतीकरण करण्यासा आच्याया

प्रतावाला ननधी उपलब्ध करुन दे ण्याबाबत दद. ११.९.२०१५ च्याया पत्रान्वये महाववतरण कींपनीने
एमएमआरडीएला ववनींतीकेली आहे.
(४) प्रश्न उद्ावत नाही.
___________

वव.स. ९१ (25)
भारत सरिारच्या हदनदयाल उपाध्याय ग्रामज्योत योगना
(३५)

व आर.पी.डी.एस.माफात उपिेंद्राची क्षमता वाढववणेबाबत

२०१९८ (१०-०८-२०१५).

श्री.बसवराग पाटील (औसा) :

सन्माननीय ऊगाा मांत्री

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) िारत सरकारच्याया ददनदयाल उपाध्याय ग्राम्योत योजना व आर.पी.डी.एस. (इन्रा३)अींतगथत औसा मतदारसींघातील रामललींग मद
ृ गड (डोंगरगाव) येर्े ३३ केव्हीचे उपकेंद्, धचींचोली

सींय्याखान (ता.ननलींगा) येर्े ३३ केव्हीचे उपकेंद्े , कासारलसरसी (ता.ननलींगा) येर्ील ३३ केव्ही
उपकेंद्ाचे १३२ केव्ही मध्ये रुपाींतर करणे, तुींगी ब्रु (ता.औसा) येर्े ३३ केव्हीचे उपकेंद्,
लामजना

(ता.औसा)

येर्ील

उपकेंद्ाची

क्षमता

वाढववणे

आदी

कामाचा

समाववष्

करण्याबाबतची लेखी मागणी लोकप्रनतननधीनी मुख्य अलियींता, महाराषर रा्य वीज ववतरण
कींपनी (लाप) लातूर याींचेकडे ददनाींक १४ र्ेब्रुवारी, २०१५ रोजी केली आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सदरहू मागणीनुसार सासनाने कोणता ननणथय घेतला आहे ,व या ननणथयानुसार
काय कायथवाही केली आहे वा करण्यात येत आहे ,
(३) नसल्यास ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. चांद्रशेखर बावनिुेे (१९-११-२०१५) :(१) होय, हे खरे आहे ,

(२) मौ.रामललींग मद
ृ गड (डोंगरगाव) नजीक मदनसुरी उपकेंद्ामध्ये पॉवर रॉन्सर्ॉमथर क्षमतावाढ

दीनदयाळ उपाध्यक्ष ग्राम ्योती योजनेत व मौ.हालसी हत्तरणा येर्े नवीन ३३/११ के.व्ही.
उपकेद् दीनदयाळ उपाध्याय ग्राम ्योती परु वणी योजनेमध्ये प्रताववत करण्यात आले आहे त.
मौ.धचचोली सींय्याखान नजीक बोरसरी उपकेंद्ामध्ये पायाित
ू आराखडा योजना २ अींतगथत

अनतररक्त पॉवर रान्सर्ॉमथर व वतींत्र ११ के.व्ही वादहनीवे काम प्रगतीपर्ावर आहे . मौ.
कासार लसरसी २३ के.व्ही. उपकेंद्ाचे रुपाींतर १३२ के.व्ही. उपकेंद् करणे ताींत्रत्रक दृष्या

सींयजु क्तक नाही. मौ तींग
ु ी बद्
ु क
ु नजीक ३३ के.व्ही. नागरसोगा उपकेंद्ामध्ये (अींतर ५ कक.मी)
अनतरजक्त ५ एम व्ही.ए.पॉवर. रान्सर्ॉमथर अनतररक्त पायाित
आराखडा २ योजनेमध्ये
ू

प्रताववत करण्यात आलेला आहे. मौ लामजना येर्ील ३३/११ के.व्ही उपकेंद्ामधील दोन्ही
रान्सर्ॉमर वरील िार क्षमतेपेक्षा कमी असल्यामळ
ु े तेर्े क्षमतावाढ करणे सध्या गरजेचे नाही.
(३) प्रश्न उद्ावत नाही.

___________
भांडारग (ता.अांगनगाव सुगी जग.अमरावती) ये ील शेति-याांच्या
(३६)

डी.पी.गेून सांत्रा बागाांचे नि
ु सान झाल्याबाबत

२०४६४ (०१-०८-२०१५).

श्री.ओमप्रिाश ऊफा बच्चू िडू (अचलपूर) :

सन्माननीय

ऊगाा मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) िींडारज (ता.अींजनगाव सुजी, जज.अमरावती) येर्ील सेतक-याींच्याया डी.पी.जळून सींत्रा बागाींचे
नुकसान झाल्याबाबत श्री.सींत गाडगोबाबा सेिािावी सींर्ाीं अमरावती याींनी ददनाींक १७
नोव्हें बर, २०१४ रोजी सींबींधधत कायथकारी अलियींता याींचक
े डे लेखी तक्रार ददली आहे , हे खरे आहे
काय,

वव.स. ९१ (26)
(२) असल्यास, या तक्रारीची सासनाने चौकसी केली आहे काय,
(३) असल्यास, चौकसीच्याया अनुगग
ीं ाने नुकसान िरपा

दे ण्याबाबत कोणती कायथवाही केली आहे

वा करण्यात येत आहे ,

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. चांद्रशेखर बावनिुेे (०९-११-२०१५) :(१) श्री. सींत गाडगेबाबत सेवािावी सींर्ा अमरावती
याींचे तर्े सदर ननवेदन प्राप्त झाले आहे .

(२) होय. िींडारज (ता.अींजनगाव सुजी, जज.अमरावती) येर्ील सेतकऱ्याींच्याया वीज पुरव ा
ननमकाळे -२

या रोदहत्रावरून केला जातो. सदरचे रोदहत्र दद.२८.१०.२०१४ रोजी नादरु
ु त झाले

होते ते दद. ०३.१२.२०१४ रोजी दरु
थ त करण्यात आला
ु त करण्यात येऊन वील पुरव ा पूवव
आहे .

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

राज्य शासनाने उच्च न्यायालयाच्या आदे शान्वये सांक्शन पांपाने
(३७)

नदी-नाले खाडीपात्रातील रे ती उपसा िरण्यास बांदी घातल्याबाबत

२०७१० (१०-०८-२०१५).

श्री.रुपेश म्हात्रे (लभवांडी पूव)ा :

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय महसूल मांत्री

(१) रा्य सासनाने उच्याच न्यायालयाच्याया आदे सान्वये सींक्सन पींपाने नदी-नाले खाडीपात्रातील
रे ती उपसा करण्यास बींदी घातलेली आहे , हे खरे आहे काय,
(२)

असल्यास,

मुींब्रा

रे तीबींदर,

वेहळे ,

कसेळी,

ब्रीज,

मुींब -नालसक

महामागाथलगतच्याया

खाडीपात्रता अवैध रे ती उत्खनन करणाऱ्या ७ सींक्सन पींपावर ददनाींक ५ जन
ू , २०१५ रोजीच्याया
सुमारास महसल
ू वविागाने धाडी घातल्या, हे खरे आहे काय,
(३) असल्यास, या धाडीमध्ये ककती जणाींनवर
कोणती कारवा

कोणत्या कलमान्वये गुन्हे दाखल करुन

केली वा करण्यात येत आहे व गुन्हायाचे वरुप काय आहे ,

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री. एिना राव खडसे (२०-११-२०१५) :(१) मा.राषरीय हरीत न्यायधधकारणाने ददलेल्या
आदे सानासरु सागरी ककनारपट्टी ववननयमन क्षेत्रातन
नौकानयन मागथ सक
ू
ु र करण्यासा आ
वाळू/रे ती ननगथती धोरण ननजश्चत केले असून, त्यामध्ये वाळू उपसा करण्यासा आ सक्सन पींपाचा
वापर करण्यास परवानगी ददलेली नाही.

(२) व (३) महसूल वविाग व पोलीस वविागाने दद. ९.६.२०१५ रोजी मोजे कसेळी ब्रीज ते
खारीगाींव ब्रीज या दरम्यान होणा-या रे तीच्याया अवैध उत्खननाबाबत कारवा

करुन ६ सक्सन

पींप व १ बाजथ पकडण्यात आले. याबाबत ६ व्यक्तीववरुध्द िा.दीं .वव कलम ३७९, ३४ अन्वये
तसेच महाराषर जमीन महसूल सींदहता १९६६ चे कलम ४८(७) अींतगथत गुन्हा दाखल करण्यात
आला आहे .

(४) प्रश्न उद्ावत नाही.
___________

वव.स. ९१ (27)
रायगड तसेच िगात तालुक्यातील आहदवासीच्या हक्िाच्या गलमनी त्याांना परत िरण्याबाबत
(३८)

२०९६२ (१०-०८-२०१५).

श्री.सुरेश लाड (िगात), श्री.जगतेंद्र आव्हाड (मुांब्रा िेवा),

श्री.रमेश िदम (मोहोे), श्री.पाांडुरांग बरोरा (शहापूर), श्री.भा्िर गाधव (गुहागर), श्री.अवधूत
तटिरे (श्रीवधान) :

सन्माननीय महसूल मांत्री पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) रायगड तसेच कजथत तालक्
ु यातील आददवासीच्याया हक्काच्याया जलमनी ्या व्यकतीींनी
र्सवणूक करून खरे दी केल्या आहे त, त्या जलमनी आददवासीींना परत करण्याचा ननणथय

सासनाने माहे जून, २०११ मध्ये घेतला असून सदर ननणथयाची अींमलबजावणी अदयाप
करण्यात आली नाही, हे खरे आहे काय,

(२) तसेच आददवासीच्याया जलमनी परत करणेबाबत सासनाने कोणती कायथवाही केली वा
करण्यात येत आहे ,
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. एिना राव खडसे (०५-१२-२०१५) :(१) व (२) हे खरे नाही, तर्ावप महाराषर जमीन
महसूल सींदहता १९६६ मधील कलम ३६, ३६ अ तसेच महाराषर अनुसुधचत जमातीींना जमीन
प्रत्यावप्रथत

करण्यासा आ

अधधननयम

१९७४

अन्वये

ववनापरवानगी

हताींतररत

जलमनी

आददवासीींना परत करण्याची तरतद
ु उपलब्ध आहे.
(३) प्रश्न उद्ावत नाही.

___________

(३९)

मौगे पानगाव ता.रे णापूर ये ील तला ज सतत गैरहगर रहात असल्याबाबत

२१०३९ (१०-०८-२०१५).

श्री.त्र्यांबिराव लभसे (लातरू ग्रामीण) :

मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय महसल
ू

(१) मौजे पानगाव ता.रे णापूर येर्ील तला आ सतत गैरहजर रहात असल्याबाबत तेर्ील
सेतकऱ्याींनी ददनाींक २७ जानेवारी, २०१५ रोजी आींदोलन करुन कायथवाही करण्याची मागणी
तहसीलदार, रे णापूर याींच्यायाकडे केली होती, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सदर तला आ गैरहजर राहात असल्याप्ररणी सासनाने चौकसी

केली आहे काय,

(३) असल्यास, चौकसीअींती सदर तला यावर याप्रकणी कोणती कारवा

करण्यात आली

आहे ,वा येत आहे ,

(४) नसल्यास, ववलींबाची सवथसाधारण कारणे कोणती ?
श्री. एिना राव खडसे (१९-११-२०१५) :(१), (२), (३) व (४) मौजे पानगाव ता.रे णापरू येर्ील
तला आ याींच्याया सततच्याया गैरहजेरीबाबत र्ाननक सेतक-याींनी मागणी केली होती. सदर

मागणीच्याया अनुगींगाने चौकसी केली असता. चौकसीअींती, सींबींधधत तला आ, याींचे ववरुध्द

कायथवाही करुन त्याींची एक वावगथक वेतनवाढ कायमवरुपी रोखण्यात आली आहे . तसेच त्याींची
तला आ स्जा पानगाव ता. रे णापरू येर्ून इतरत्र बदली करण्यात आलेली आहे .
___________

वव.स. ९१ (28)
नवी मुांबई क्षेत्रातील गुरचरण आणण मसनवट गलमनीवरील
गोरगरीबाांनी बाांधलेली घरे तनयलमत िरण्याबाबत

(४०)

२१२२०

(०६-०८-२०१५).

श्री.सांदीप

नाईि

(ऐरोली),

श्री.रमेश

िदम

(मोहोे),

श्री.गणपत गायिवाड (िल्याण पव
ू )ा , श्री.जगतेंद्र आव्हाड (मांब्र
ु ा िेवा), श्री.पाांडुरां ग बरोरा
(शहापूर) :

सन्माननीय महसूल मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) नवी मुींब

क्षेत्रातील गुरचरण आणण मसणव् जलमनीवर गोरगरीबाींनी गेल्या अनेक

वगाथपासून घरे बाींधली असून त्याद काणी ते वातव्य करीत आहेत सदरची घरे ननयलमत करुन
लमळावीत म्हणून र्ाननक लोकप्रनतननधीनी मा.महसूल मींत्री महोदयाींना जानेवारी, २०१५ मध्ये
ननवेदन ददले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, याप्रकरणी सासनाच्याया वतीने काय कायथवाही करण्यात आली वा येत आहे ,
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. एिना राव खडसे (१६-११-२०१५) :(१) नवी मुींब

क्षेत्रातील गुरचरण व मसनव्

जलमनीवरील घरे ननयलमत करुन लमळण्याची ववनींती र्ाननक लोकप्रनतननधीींनी दद.३१/०१/२०१५
च्याया ननवेदनान्वये मा.महसल
ू मींत्री महोदयाींना केली आहे.

(२) व (३) सन्माननीय सदयाींच्याया ननवेदनातील ववनींतीच्याया अनुगग
ीं ाने आवश्यक ती चौकसी
करुन सववतर
जजल्हाधधकारी,

अहवाल सासनास

सादर करण्याचे ननदे स वविागीय आयुक्त, कोकण याींनी

ाणे व जजल्हाधधकारी, रायगड याींना ददले आहे त.
___________

गवाहरनगर (जग.भांडारा) मौग परसोडी ये े राखीव भख
ू ांडाची
पर्पर दोन वेेा ववक्री िरण्यात आल्याबाबत

(४१)

२१२६८ (१६-०८-२०१५).

श्री.रामचांद्र अवसरे (भांडारा) :

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय महसल
ू मांत्री

(१) जवाहरनगर (जज.िींडारा) मौज परसोडी, साजा क्र. २ नस
ू ार ग्रामपींचायत

ाणा पेरोलपींप

अींतगथत िूखींड क्र.६६ व ६७ अींतगथत ददनाींक ३० ऑग्, २००३ नूसार उपवविागीय अधधकारी
याींनी मींजूरी ददली, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सदर िख
ू ींडावर ३८ प्लॉ् तयार करण्यात आले असून, सदर प्लॉ् हे दस
ु ऱ्या
व्यक्तीच्याया नावाने असल्याचे आढळून आले आहे, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, उक्त राखीव िख
ीं ाची परपर दोन वेळा ववक्री करण्यात आली आहे , हे ही खरे
ू ड
आहे काय,

(४) असल्यास, या प्रकरणाची सासनाने चौकसी केली आहे काय,
(५) असल्यास, चौकसीनुसार सदर िूखींडाचा घो्ाळा करणाऱ्या अधधकाऱ्याींवर कोणती कारवा
करण्यात आली वा येत आहे ,

(६) नसल्यास, ववलींबनाची कारणे काय ?

वव.स. ९१ (29)
श्री. एिना राव खडसे (०४-१२-२०१५) :(१) मौजे

ाणा त.सा.क्र.२ परसोडी ता.जज.िींडारा येर्ील

िुमापन क ६६ व ६ अनुक्रमे क्षेत्र ०.६० व ०.४८ हे असी एकूण १.०८ हे सेतजमीन ननवासी

प्रयोजनाचे अकृगक उपयोगात आणण्याकररता उपवविागीय अधधकारी िींडारा याींनी त्याींचे

आदे स दद.३०.४.२००३ अन्वये अर्ज्थदार श्री.गणपत धोंडबा गोवामी व इतर रा.खरबी, ता.िींडारा
याींना परवानगी ददलेली आहे .
(२), (३), (४) व (५) सदर जलमनीच्याया मींजूर अकृगीक अलिन्यानुसार एकूण ३८ िुखींड
पाडण्यात आलेले होते. सदर जलमनीच्याया मींजुर अकृगीक अलिन्यानस
ु ार एकूण ३८ िख
ू ींडाचे क्षेत्र

६५१९.३३ चौ.मी. रत्याचे क्षेत्र ३१५९.६९ चौ.मी. व खल्
ु या जागेचे क्षेत्र ११२०.९८ चौ.मी.

दसथववण्यात आले होते. जमीन मालकाने सदर अलिन्यासातील ३८ िुखींडाची नोंदणीकृत ववक्री
पत्रादवारे इतर व्यक्तीींना ववक्री केली आहे. खुल्या जागेचे व रत्याचे उक्त क्षेत्र र्ाननक
प्राधधकरणाकडे हताींतरीत करण्याबाबत आकृगक परवान्यात अ् असताींनाही जमीन मालकाने

त्या क्षेत्रापैकी ३ िख
ु ींडाच्याया ४६६.२८ चौ.मी. एवढया क्षेत्राची ववक्री केली. सदर िख
ु ींड ्याींनी
खरे दी केले होते त्याींनी त्याींची पुन्हा ववक्री केली.

उक्त ववक्री करण्यात आलेल्या िूखींडाची र्ेर र्ार ववगयक नोंद घेणाऱ्या मींडळ अधधकारी

व तला यास ननलींबीत करण्यात आले होते व त्याच्यायावर ननयमानुसार लसतिींगाववगयक
कारवा

करण्यात आली आहे .

(६) प्रश्न उद्ावत नाही.
___________
पनवेल नगरपसरषद वविास आराखड्यामध्ये ववववध प्रयोगनासा ज राखून

े वलेल्या

शासिीय गलमनीांचे ह्ताांतरण नगरपसरषदे िडे िरण्याबाबत

(४२)

२१३५५ (१६-०८-२०१५).

श्री.प्रशाांत

ािूर (पनवेल) :

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१)

सासनाच्याया

ननयमाप्रमाणे

प्रयोजनासा आ राखून

पनवेल

नगरपररगद

ववकास

सन्माननीय महसल
मांत्री
ू
आराखडयामध्ये

ववववध

े वलेल्या सासकीय जलमनीींचे हताींतरण नगरपररगदे कडे करण्याची

मागणी र्ाननक लोकप्रनतननधीींनी जजल्हाधधकारी, रायगड-अललबाग याींच्यायाकडे माहे एवप्रल,
२०१५ रोजी वा त्यासुमारास ननवेदनादवारे केली आहे, हे ही खरे आहे काय,
(२)

असल्यास,

सासकीय

जलमनी

नगरपररगदे कडे

हताींतरीत

न

झाल्यास

जलमनीवर

अनतक्रमणामळ
ु े नगरपररगदे च्याया ववकास आराखडयामध्ये सावथजननक कामाींसा आ िववषयात

जलमनी उपलब्ध न होवून ववकासात्मक कामाींमध्ये मोठ्या प्रमाणात अडचणी ननमाथण होत
आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, नगरपररगदे कडे जलमनी हताींतरण करण्याबाबत सासनाने कोणती कायथवाही
केली आहे वा करण्यात येत आहे ,
(४) असल्यास, कायथवाहीचे वरुप काय,
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

वव.स. ९१ (30)
श्री. एिना राव खडसे (०५-१२-२०१५) :(१) जजल्हाधधकारी, रायगड कायाथलयास असा आसयाचे
दद. २४/४/२०१५ रोजीचे ननवेदन प्राप्त झाले आहे.
(२) असी बाब नाही.
(३) व (४) सदर ननवेदनाच्याया अनुगींगाने दद.१३/५/२०१५ रोजी जजल्हाधधकारी रायगड याींचेकडे
बै क आयोजजत करण्यात आली होती. सदर बै कीमध्ये ददलेल्या ननदे सनानुसार मुख्याधधकारी,
पनवेल नगर पररष्रद याींनी दद.१९/५/२०१५ रोजी नगर पररगद हदीतीमधील मींजूर ववकास
योजनेमधील आरक्षक्षत जमीन नगरपाररगदे कडे दे णबाबतचा प्रताव जजल्हाधधकारी रायगड

याींचेकडे सादर केलेला आहे. जजल्हाधधकारी, रायगड कायाथलयाकडे सदर प्रतावाची छाननी सरु
ु
आहे .

(५) प्रश्न उद्ावत नाही.
___________
गेगाव जगल्हयात िृषी सांजगवनी योगनेला मुदतवाढ दे ण्याबाबत
(४३)

२१५२६ (०६-०८-२०१५).

श्री.हरीभाऊ गावेे (रावेर) :

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय ऊगाा मांत्री पुढील

(१) जळगाव जजल्हयात कृगी सींजजवनी योजनेला मुदतवाढ दे ण्यात यावी असी सेतकरी व

र्ाननक लोकप्रनतननधी याींनी सासनाकडे ननवेदनादवारे मागणी केल्याचे माहे एवप्रल, २०१५
रोजी वा त्या सुमारास ननदसथनास आले, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी सासनाने चौकसी केली आहे काय,
(३) असल्यास, चौकसीनुसार

कृगी सींजीवनी योजनेला मुदतवाढ दे ण्याबाबत सासनाने कोणती

कायथवाही केली वा करण्यात येत आहे ,

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. चांद्रशेखर बावनिुेे (०९-११-२०१५) :(१) होय, हे खरे आहे.
(२) प्रश्न उद्ावत नाही.

(३) कृगी सींजीवनी योजनेस मुदतवाढ दे ण्याची बाब सासनाच्याया ववचाराधीन आहे.
(४) प्रश्न उद्ावत नाही.

___________
गेगाव जगल््यातील यावल व रावेर तालुक्यातील सेतु सुववधा िेंद्र गत १ वषाापासून बांद
(४४)

असल्यामे
ु े ववद्या ी व नागसरिाांनची होणारी गैरसोय

२१५२७ (१०-०८-२०१५).

श्री.हरीभाऊ गावेे (रावेर) :

पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

सन्माननीय महसल
ू मांत्री

(१) यावल व रावेर (जज.जळगाींव) तालुक्यातील सेतु सुववधा केंद् गत १ वगाथपासून बींद
असल्यामळ
ु े ववदयार्ी व नागररकाींची गैरसोय होत असल्याचे माहे एवप्रल, २०१५ मध्ये वा त्या
दरम्यान ननदसथनास आले, हे खरे आहे काय,

वव.स. ९१ (31)
(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी सासनाने चौकसी केली आहे काय,
(३) असल्यास, सदर चौकसीनस
ु ार सेतू सुववधा केंद् तातडीने सुरु करण्याबाबत सासनाने
कोणती कायथवाही केली वा करण्यात येत आहे ,

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. एिना राव खडसे (०५-१२-२०१५) :(१), (२) व (३) यावल व रावेर (जज.जळगाींव) सेतू
सुववधा केंद् जानेवारी, २०१५ ते एवप्रल २०१५ पयतच्याया कालावधीत बींद होते परीं तु यावल
तालक्
ु यात १५ व रावेर तालक्
ु यात १५ महा

-सेवा केंद् तालक्
ु यातील प्रमख
ु गावाींच्याया द काणी

सुरु असुन ववदयार्थयाना व नागररकाींना त्याींच्याया गावालगतच दाखवल्याबाबतची सुववधा
उपलब्ध झालेली आहे . त्यामुळे महा

-सेवा केंद्ामार्थत नागररकाींना /ववदयार्थयाना सेवा

पुरववण्यात येत असल्याने ववदयार्थयाची व नागररकाींची कोणतीही गैरसोय होत नाही.
ववदयार्थयाची व नागररकाींची कोणतीही गैरसोय होत नसल्याने अगर सदर बाबतीत कोणाचीही
तक्रार नसल्याने चौकसीचा प्रश्न उद्भवत नाही.
(४) प्रश्न उद्ावत नाही.
___________
चांद्रपरू शहरातील अततक्रमण धारिाांना मालिी हक्िाचे पट्टे दे ण्यासा ज उपववभागीय
अधधिारी चांद्रपूर याांचे ्तरावर िायावाही सुरु असल्याबाबत

(४५)

२२१६० (१६-०८-२०१५).

श्री.नानागी शामिुेे (चांद्रपूर) :

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१)

चींद्पूर

सहरातील

१३,९४६

अनतक्रमण

धारकाींना

मालकी

सन्माननीय महसल
ू मांत्री
हक्काचे

पट्टे

दे ण्यासा आ

उपवविागीय अधधकारी चींद्पूर याींचे तरावर कायथवाही सुरु करण्यात आली असल्याचे लेखी

उत्तर दद.१८/१०/२०१४ क्र.कपास-ू २०१३/ प्र.क्र.९८/ ज-८ अन्वये मा.प्रधान सधचव (महसुल) याींनी
र्ाननक लोकप्रनतननधी चींद्पूर याींना कळववले आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, उपवविागीय अधधकारी चींद्पूर याींचे तरावर कायथवाही पुणथ झाली आहे काय,

(३) असल्यास, कायथवाहीच्याया अनग
ु ींगाने चींद्पूर सहरातील उक्त १३,९४६ अनतक्रमण धारकाींना
मालकी हक्काचे पट्टे दे ण्यात आले आहे काय,

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. एिना राव खडसे (०४-१२-२०१५) :(१) हे खरे नाही.
नागपूर सहरातील दोन प्रकरणाववगयी क्र. कपायू २०१३/प्र.क्र.९८/ज-८ दद. १८.१०.२०१४

अन्वये नझल
ू िु िाडयाबाबत मादहती कळववण्यात आली आहे .

(२), (३) व (४) अनतक्रमणाबाबत महसल
ू व वन वविाग सासन ननणथय क्र.एल एन १०/
२००१/प्र.क्र. २२५/ज-१, दद.०४.०४.२००२ नुसार क्षेत्रत्रय तरावर कायथवाही करण्यात येत आहे .
___________

वव.स. ९१ (32)
चांद्रपूर शहरातील ति
ु ू म ते शा्त्रीनगर भागातून गाणारी ६६ िे.व्ही व ३३ िे.व्ही उच्च दाब
वाहहनीला “आय.पी.डी.सी.” योगने अांतगंत भूमीगत िरण्याबाबत

(४६)

२२१६७ (०६-०८-२०१५).

श्री.नानागी शामिुेे (चांद्रपूर) :

सन्माननीय ऊगाा मांत्री

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) चींद्परू सहरातील तक
ु ू म ते सात्रीनगर िागातन
ू जाणारी ६६ के.व्ही व ३३ के.व्ही उच्याच
दाब वादहनीला “आय.पी.डी.सी.” योजने अींतगत िूमीगत करण्याबाबतचे ननवेदन र्ाननक
लोकप्रनतननधी चींद्पूर याींनी मा.ऊजाथ मींत्री याींना ददनाींक २७.०३.२०१५ रोजी वा त्या दरम्यान
सादर केले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, उक्त ननवेदनाच्याया अनुगींगाने मा.ऊजाथ मींत्री याींनी अधधक्षक अलियींता अनत उच्याच
दाब स व स.ु प्र.वविाग चींद्परू आणण कायथकारी अलियींता म.रा.वव.वव. कींपनी बाबप
ु े

याींना आय.पी.डी.सी. योजनेमध्ये समावेस करण्याचे ननदे स ददले होते , हे खरे आहे काय,

चींद्परू

(३) असल्यास, याबाबत सासनाने चौकसी केली आहे काय,
(४) असल्यास, चौकसीत काय आढळून आले आहे व त्यानुगींगाने चींद्पूर सहरातील तक
ु ू म ते
सात्रीनगर िागातून जाणारी ६६ के.व्ही व ३३ के.व्ही. उच्याच दाब वादहनीला “आय.पी.डी.सी.”
योजने अींतगत िम
ू ीगत करण्याबाबत कोणती कायथवाही करण्यात आली वा येत आहे ?
श्री. चांद्रशेखर बावनिुेे (०९-११-२०१५) :(१) होय, हे खरे आहे ,
(२) होय,

(३) एकजत्मक ऊजाथ ववकास योजना अींतगथत चींद्परू सहराकरीता रु. ३५.८८ को्ीचा प्रताव

केंद्सासनाकडे मींजूरीसा आ पा ववण्यात आलेला आहे, सदर प्रताव केंद् सासनाकडे मींजुरीच्याया
अींतीम ्प्प्यात आहे , तुकूम ते सात्रीनगर िागातून जाणारी ३३ के.व्ही. उच्याचदाब वादहनी
रोडलगत ७ कक.मी चे िुलमगत काम करण्यात येणार आहे .
(४) प्रश्न उद्ावत नाही.

___________
लशवागी अप्पागी लशिे रा.िगल
ूा े हयाा (ता.पारनेर जग.अहमदनगर)
(४७)

याांनी शासिीय गलमनीवरील अततक्रमण िेल्याबाबत

२२८१५ (१०-०८-२०१५).

श्री.लशवागीराव िडडाले (राहुरी) :
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय महसल
ू मांत्री

(१) लसवाजी अप्पाजी लसके रा.कजल
ुथ े हयाथ (ता.पारनेर जज.अहमदनगर) याने कजल
ुथ े हयाथ येर्ील

सासकीय पडीत जलमन ग् क्र.८८२ मधील १० आर क्षेत्रावर केलेल्या अनतक्रमणाबाबतचे
ननवेदन र्ाननक लोकप्रनतननधी (राहुरी) याींनी मा.मख्
ु यमींत्री याींना ददनाींक ६ माचथ, २०१५ रोजी
ननवेदन ददले आहे, हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, उक्त ननवेदनावर सासनाने कोणती कायथवाही केली आहे वा करीत आहे ,
(३) असल्यास, कायथवाहीचे वरुप काय आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची

कारणे काय आहे त ?

वव.स. ९१ (33)
श्री. एिना राव खडसे (२०-११-२०१५) :(१) लसवाजी अप्पाजी लसके, रा कजल
ुथ े (ता.पारनेर

जज.अहमदनगर) याींनी सासकीय जलमनीवर केलेल्या अनतक्रमणाबाबतच्याया ददनाींक ६ माचथ,
२०१५ रोजीच्याया ननवेदनाचा सोध घेतला असता सींगणक प्रणालीवर ननवेदन प्राप्त झाल्याचे
आढळून आले नाही.

(२) (३) व (४) प्रश्न उद्ावत नाही.
___________
पा री तालक्
ु यातील (जग.परभणी) ललांबा ताांडा ये ील गावगांड
ु ानी शेतिऱयाांच्या
गलमनीवर ताबा घेऊन वपिे िापन
ू नेल्याबाबत

(४८)

२२८७० (०६-०८-२०१५).

डॉ.राहूल पाटील (परभणी) :
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय महसूल मांत्री

(१) पार्री तालुक्यातील (जज.परिणी) ललींबा ताींडा येर्ील एकूण ११ कु्ुींबाना १९८८ मध्ये
लमळालेल्या कुळाच्याया जलमनीवर त्या कु्ुींत्रबयाचे नाव सातबारा व र्ेरर्ारावर आहे त, हे खरे
आहे काय,

(२) असल्यास, सदर ताींडयातील व्यक्ती ऊस तोडणीसा आ गेल्यानींतर गावगींड
ु ानी त्या
जलमनीवर ताबा घेऊन वपके कापून नेल्याची तक्रार ददनाींक १० एवप्रल, २०१५ रोजी वा त्या
सुमारास िारतीय बींजारा पररगदे च्याया पदाधधकाऱ्याींनी परिणी जजल्हाधधकाऱ्याींकडे केली, हे खरे
आहे काय,

(३) असल्यास, याप्रकरणी सासनाने चौकसी केली आहे काय चौकसीअींती गावगींड
ु ाच्याया ववरुद्ध
कोणती कारवा

करण्यात आली आहे वा येत आहे ,

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. एिना राव खडसे (२०-११-२०१५) :(१) व (२) महाराषर सेत जमीन (ज.धा.क्र.म)
अधधननयम, १९६१ मधील तरतुदीनुसार मौजे ललींबा येर्ील अनतररक्त

रलेली जमीन सदर

अधधननयमातील तरतुदीनुसार मौजे ललींबा येर्ील ११ व्यक्तीींना एवप्रल १९८८ मध्ये वा्प

करण्यात आली होती. त्यानुसार र्ेरार्ार क्र. ७९ दवारे सदर जलमनीच्याया ७/१२ उताऱ्यावी
िोगप्दार वगथ २ म्हणून ११ व्यक्तीची नावे दाखल करण्यात आली आहे त. त्यामुळे सदर
जलमनीचा ननध क ताबा लमळावा याकररता उपरोक्त व्यक्ती उपोगणास बसले होते. त्याबाबतचा
अजथ जजल्हाधधकारी, परिणी याींच्यायाकडे सादर केला होता.
(३) व (४) प्रतत
प्रकरणी महाराषर महसूल न्यायाधधकरण औरीं गाबाद याींनी ददनाींक
ू
३०/८/१९८८ रोजीच्याया आदे सादवारे उपरोक्त जलमन अनतररक्त घोवगत केल्याचा उपवविागीय
अधधकारी, दहींगोली याींचा आदे स रदीत करुन सदर प्रकरण नव्याने चौकसीसा आ उपवविागीय
आधधकारी, दहींगाली याींच्यायाकडे पा ववण्याबाबत आदे स ददले. सदर प्रकरणी मौजे ललींबा येर्ील
जमीन वा्प केलेल्या व्यक्तीींनी मा. उच्याच न्यायालयात रर् याधचका दाखल केली होती. मा.
उच्याच न्यायालयाने सदर प्रकरणी महाराषर महसूल न्यायाधधकरणाचचे उपरोक्त आदे स ववचारात

घेऊन सदर याधचका ननकालात काढली आहे . महाराषर महसूल न्यायाधधकरणाने प्रतूत जमीन

वव.स. ९१ (34)
अनतररक्त

रल्याबाबतचे आदे स रदीत केल्याचे सदर जमीन वा्प केल्याचे आदे स रदीत झाले

असून त्यानुसार उपवविागीय अधधकारी, पार्री याींच्याया तरावर नव्याने चौकसी सुरु असन
ू

त्याींनी ददनाींक ३१/८/२०१५ रोजी र्ेरार्ार क्र.७९ ददनाींक ९/५/१९८८ रदीत करण्याबाबत आदे स
ददलेला आहे.
___________
िुिडहे टी, रत्नापूर, पाेसगाव गाट, गुांगेवाही (ता.लसांदेवाडी, जग.चांद्रपूर)
(४९)

या गावातील िोतवालाची पदे सरक्त असल्याबाबत

२३४१६ (१६-०८-२०१५).

श्री.ववगय वडेट्टीवार (ब्रम्हपूरी) :

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय महसूल मांत्री

(१) कुकडहे ्ी, रत्नापूर, पाळसगाव जा्, गुींजेवाही (ता.लसींदेवाडी, जज.चींद्पूर) या गावातील

कोतवालाची पदे ररक्त असल्यामळ
ू े नागररकाींना माणलसक व आधर्थक त्रास सहण करावा लागत
असल्याची मादहती ददनाींक ५ जन
ू , २०१५ रोजी वा त्यासुमारास ननदसथनास आली आहे , हे खरे
आहे काय,

(२) असल्यास, लसींदेवाही तालूक्यातील कुकडहे ्ी,रत्नापूर, पाळसगाव जा् गुजेवाही, या
गावातील

कोतवालाची

ररक्त

पदे

िरण्याबाबत

लोकप्रनतननधीींनी

जजल्हाधधकारी

रंदींद्पूर

उपवविागीय अधधकारी धचमूर जज. चींद्पूर याींना लेखी ननवेदन ददले होते, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, सदर ररक्त पदे िरण्याबाबत सासनाने काय कायथवाही केली वा करण्यात येत
आहे ,

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. एिना राव खडसे (१६-११-२०१५) :(१) हे खरे नाही,
(२) ववगयाधीन लेखी ननवेदन प्राप्त झालेले नाही,
(३) कुकडहे ्ी साजा मधील ववमुक्त जाती (अ) प्रवगाथकरीता आरक्षीत कोतवाल पदासा आ

ऑग्, २०१४ मधील आयोजजत पदिरती प्रक्रीयेत ववमुक्त जाती (अ) प्रवगाथमधन
ू एकही अजथ
प्राप्त न झाल्यामळ
ु े सदर पद ररक्त आहे,

तसेच रत्नापूर, पळसगाव जा्, गुींजेवाही येर्ील कोतवाल पदाींचे ननयुक्ती आदे स ददनाींक १९
ऑग्, २०१५ अन्वये ननगथलमत करण्यात आलेले आहे त,
(४) प्रश्न उद्ावत नाही.
___________
िुडाे तालक्
ु यातील महाववतरण िांपनीने बसववलेले ववद्यत
ु पोल, ववद्यत
ु वाहीनी,
(५०)

सप्लायर गाडा, डीपी बॉक्स गीणा होऊन तनिामी झाल्याबाबत

२३५४० (१०-०८-२०१५).

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

श्री.वैभव नाईि (िुडाे) :

सन्माननीय ऊगाा मांत्री पुढील

(१) कुडाळ तालुक्यातील महाववतरण कींपनीने बसववलेले ववदयत
पोल, ववदयुत वाहीनी,
ु

वव.स. ९१ (35)
सप्लायर गाडथ, डीपी बॉक्स जीणथ

होऊन ननकामी झाल्याने तालक्
ु यात वारीं वार ववज खींडीत

होत असल्याने तत्काळ पावसाळ्यापूवी बदलावे असी मागणी र्ाननक लोकप्रनतननधीींनी व
ग्रामर्ाींनी कुडाळ येर्ील अधधक्षक अलियींता माहे मे, २०१५ रोजी ननवेदन ददले, हे खरे आहे
काय,

(२) असल्यास,

ननवेदनाच्याया अनग
ु ींगाने सासनाने ववदयुत पोल बदलण्याबाबत काय कायथवाही

केली आहे वा करण्यात येत आहे ,

(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. चांद्रशेखर बावनिुेे (१९-११-२०१५) :(१) हे खरे आहे .

(२) कुडाळ तालुक्यामध्ये पायािूत आराखडा १ अींतगथत ६८५ गींजलेले ववदयुत खाींब बदलण्यात
आलेले आहे त, २०.१६ कक.मी वादहनीच्याया तारा बदलण्यात आलेल्या आहे त, १५० गाळयामध्ये

गाडथ बसववण्यात आलेले आहे त, ७ ववतरण पे्या बदलण्यात आलेल्या आहे त व उवथररत ११.८४
कक.मी. वादहनीच्याया तारा बदलण्याचे काम प्रताववत आहे , तसेच कुडाळ तालुक्यात पायािूत
आराखडा-२ अींतगथत दे खिाल

व दरु
ु ती योजनेचा कायाथरींि आदे स दे ण्यात आला असून

त्यामध्ये उच्याचदाब वादहनीचे ८० वीज खाींब बदलणे, लघुदाब वादहनीचे ८० वीज खाींब बदलणे व
जुन्या गींजलेल्या ४२ वीज ववतरण पे्या बदलणे इत्यादी कामाचा समावेस करण्यात आला
असन
ू सदर कामे माचथ, २०१६ अखेर पण
ू थ करण्याचे ननयोजन आहे .
(३) प्रश्न उद्ावत नाही.

___________

ववधान भवन :

डॉ. अनांत िेसे

मुांबई.

प्रधान सधचव,
महाराष्ट्र ववधानसभा.

_________________________
सासकीय मध्यवती मद्
ु णालय, मींब
ु .

