अताराांकित प्रश्नोत्तराांची ११९ वी यादी

महाराष्ट्र ववधानसभा
दस
ु रे अधधवेशन, २०१६
___________

अताराांकित प्रश्नोत्तराांची यादी
प्रश्नाांची एिूण सांख्या - ५०
___________

हातिणांगले (जि.िोल्हपूरू ताल्
ु याचे ववभािन िन न लचलिरां िी
(१

१९८६ (२२-१२-२०१४ .

हा स्वतां्र  तालि
ु ा िन्मिती िरणेबाबत
श्री.सुरेश हाळवणिर (लचलिरां िी :

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय महसूल मां्र ी

(१) राज्यातील मोाया तालुयाींचि ाजनाकन क नन नजि तालक
ु ि ननमााण करणिसााी दि १५
नोव्हें बर, २००११ च्या सासन पपरपरकाकान्जयि तालक
ु ा ाजनाकनाचि ननकष ननश्चचत करणिसााी
सममती गाीत करण्यात ीली ीहि , हि खरि ीहि काय,

(२) असल्यास, हातकणींगलि (श्क. कोल्हपरर तालुयाचि ाजनाकन क नन लचलकरीं की हा जतींरका
तालुका ननममाती करणिचा प्रताज श्कल्हाधिकाकारी, कोल्हापरर याींनी सासनास सािर किला ीहि , हि
ही खरि ीहि काय,

(३) असल्यास, उत सममतीचा अहजाल प्रा्त ााला ीहि काय ज ्या अनष
ु ींगानि हातकणींगलि
तालुका ाजनाकन क नन लचलकींरकी तालुका ननममातीबाबत सासनाचि ाोरण काय ीहि ,

(४) नसल्यास, ाजलींबाची कारणि कोणती ज सममतीचा अहजाल किव्हापयात प्रा्त होणार ीहि जा
प्रा्त ााला ीहि ?
श्री. एिनाथराव खडसे (०५-०३-२०१६ :(१ ज (२ होय.
(३ ज (४ तालक
ु ा पुनरा चनिबाबतचि ननकष ापराजण्याकपरता दि.१५ नोव्हें बर, २०११ च्या सासन

ननणायान्जि गदात करण्यात ीलिल्या ाजनागीय ीयुत कोकण ाजनाग, नजी मुींबई याींच्या

अध्यक्षतिखालील सममतीचा अहजाल सासनास प्रा्त ााला असरन ्याींजर साजतर अमनप्राय

िि ण्याबाबत सजा ाजनागीय ीय
ु ताींना कळाजण्यात ीलि ीहि . सजा ाजनागीय ीय
ु ताींचि
अमनप्राय प्रा्त ााल्यानींतर तालुका पुनरा चनिबाबतचि सासनाचि ाोरण ननश्चचत करण्याचि
सींकश्ल्पत ीहि ज ्याीाारि च राज्यातील तालुयाींची पुनरा चना क नन नजीन तालुयाींच्या
ननममातीबाबतचा यथोधिकचत ननणाय घिण्याचि योश्कलि ीहि .

___________

ाज.स. ११९ (2
िोिणातील उरण ते गोवा भागातील अनेि खाडयाांचा प्राथ्मि भाग गाळामळ
ु े भरल्याबाबत
(२

२२७६ (२२-१२-२०१४ .

श्री.अशोि पूाटील (भाांडूपू पूजश्चम :

सन्माननीय मत्स्य

व्यवसाय मां्र ी पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) कोकणातील उरण ति गोजा नागातील अनिक खाडयाींचा प्राथममक नाग गाळानि नरल्यामळ
ु ि

कोळी ममच्िमाराींना मश्च्िमारीसााी खाडीमध्यि बो्ी निता यित नसल्यानि ्याींची उपासमार होत
ीहि , हि खरि ीहि काय,
(२) असल्यास, सिर नागातील गाळ काढण्यासााी ज मश्च्िमाराींना नुकसान नरपाई िि ण्यासााी
कोणती उपाययोकना करण्यात ीली ीहि जा करण्यात यित ीहि ,
(३) नसल्यास ाजलींबाची कारणि काय ीहि त ?
श्री. एिनाथराव खडसे (०३-०५-२०१६ :(१ नाही, राज्याच्या सागरी नकनारपटीवीजर १७३ मासळी
उतराजण्याची केंरे ि असरन या दाकाणी ाजाजा योकनाींतगात मासिमारी किटीवी ज मुलनरत सुाजाा
पुराजण्याची कामि घिण्यात यितात. या कामाचा नाग हणरन ीजचयक तिथि गाळ काढण्याचि

काम करण्यात यिति. तसिच खाडी मख
ु ातील गाळ काढण्यासााी महाराषर मिरी्ाईम बोडाामार्ात
िोन ड्रिार खरि िी करण्यात ीलि ीहि त.

(२) खाडीतील गाळ साचल्यानि मश्च्िमाराींना नक
ु सान नरपाई िि ण्याबाबतचि प्राजाान नाही.
(३) प्रचन उद्ाजत नाही.

___________
नवी मुांबई क्षे्र ात स्वतां्र  तह्सलदार िायािलय स्थापून िरणेबाबत
(३

२४७७ (२२-१२-२०१४ .

श्री.सांदीपू नाईि (ऐरोली :

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय महसल
ू मां्र ी पुढील

(१) नजी मुींबई सहराच्या ननममातीस २५ जषाापिक्षा अधिकाक कालाजाी उल्रनही तसिच नजी मुींबई

सहराची लोकसींख्या १५ लाखाच्या ीसपास असताींनाही अदयााप नजी मुींबईतील नागपरकाींसााी
सहरात जतींरका तहमसलिार कायाालय उपल्ा नाही हि खरि ीहि काय,

(२) असल्यास, नजी मींब
ु ईतील नागरनकाींना सासनाच्या ाजाजा योकना कममनीची प्रकरणि,
ाजाजा िाखलि, ल्यािी कामाींसााी ााणि तहमसल कायाालयात हि लपा्ि माराजि लागतात,
असल्यामळ
ु ि नागरीकाींना ीतोनात रकाास सहन कराजा लागत ीहि याबाबत सासनानि चौकसी
किली ीहि काय,

(३) असल्यास, नजी मींब
ु ईतील नागपरकाींच्या सोयीसााी नजी मींब
ु ई पपरसरात जतींरका तहमसल

कायाालय थापन करण्यात याजि हणरन थाननक लोकप्रनतननाीींनी माहि नोव्हें बर, २०१४ मध्यि
मा.महसल
र मींरकाी याींना ननजििन दिलि ीहि , हि खरि ीहि काय,

(४) असल्यास, उत ननजििनाच्या अनुषींगानि तसिच नजी मुींबईतील नागपरकाींची होत असल्याची
गैरसोय

ाजचारात

घिऊन

नजी

मुींबला

पपरसरात

जतींरका

तहमसलिार

करण्याबाबत सासनतराज नन काय कायाजाही करण्यात ीली ीहि जा यित ?

कायाालय

थापन

ाज.स. ११९ (3
श्री. एिनाथराव खडसे (०५-०३-२०१६ :(१ होय, हि खरि ीहि.
(२ नजी मुींबई यिथील नागपरकाींना ाजाजा सुाजाा उपल्ा क नन िि ण्याकरीता नजी मुींबई यिथि
ई.सिजा केंरे ि स न
ु करण्यात ीली ीहि त सिर ई-सिजा केंरे ाींमार्ात ाजाजा प्रकारच्या सिजा
उपल्ा क नन िि ण्यात ीलिल्या ीहि त.

(३ ज (४ सिर ननजििन प्रा्त ााल्याचि दिसरन यित नाही.

तालक
ु ा पुनरा चनिबाबतचि ननकष ाराजण्याकरीता गाीत करण्यात ीलिल्या सममतीचा

अहजाल सासनास प्रा्त ााला असरन ्याजर साजतर अमनप्राय िि ण्याबाबत सजा ाजनागीय

ीय
ु ताींना कळाजण्यात ीलि ीहि . सजा ाजनागीय ीय
ु ताींचि अमनप्राय प्रा्त ााल्यानींतर
तालुका पन
ु रा चनिबाबतचि सासनाचि ाोरण ननश्चचत करण्याचि सींकश्ल्पत ीहि ज ्या ीाारि च
राज्यातील तालुयाींची पुनरा चना क नन नजी मुींबईसह नजी तालुयाींच्या पुनरा चना क नन नजी
मुींबईसह नजीन तालुयाींच्या ननममातीबाबतचा यथोधिकचत ननणाय घिण्याचि योश्कलि ीहि .
___________

गडधचरोली जिल््यातील अतीदग
ि , नक्षलग्रस्त, अतीसांवेदन्शल म्हणून चामोशशी  ताल्
ु म
ु याचे
ववभािन िन न घोट तालु्याची िन्मिती िरयायाबाबत

(४

३४४९ (२२-१२-२०१४ .

श्री.वविय वडेट्टीवार (ब्रम्हपूूरी :

पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१)

गडधिकचरोली

श्कल््यातील

अतीिग
ा ,
ु म

नक्षलग्रत,

सन्माननीय महसूल मां्र ी

अतीसींजििनमसल

हणरन

चामोसश

तालुयातील घो् पपरसर खळखला कात ीहि , ्यामळ
ु ि या पपरसराचा ाजकास करण्यासााी
चामोसश तालुयाचि ाजनाकन क नन घो् तालुयाची ननममाती कराजी असी मागणी जारीं जार

लोकप्रनतननाीसह नागपरकाींनी किली असल्याची मादहती दिनाींक २५ नोव्हें बर, २०१४ रोकी जा
्यासुमारास ननिसानास ीली ीहि , हि खरि ीहि काय,

(२) असल्यास, गडधिकचरोली श्कल््यातील चामोसश तालुयाचि ाजनाकन क नन घो् तालुयाची
ननममाती करण्यासााी सासनानि कोणती कायाजाही किली ीहि जा करण्यात यिणार ीहि ,
(३) असल्यास, घो् तालुयाची ननममाती किव्हा होणार ीहि ,

(४) नसल्यास, याबाबत होणाऱ्या ाजलींबाची सजासााारण कारणि काय ीहि ?
श्री. एिनाथराव खडसे (०५-०३-२०१६ :(१ होय.
(२

ज (३

तालुका पन
ु रा चनिबाबतचि ननकष ाराजण्याकपरता गदात करण्यात ीलिल ीयुत

कोकण ाजनाग, नजी मुींबई याींचि अध्यक्षतिखालील सममतीचा अहजाल सासनास प्रा्त ााला
असरन ्याजर साजतर अमनप्राय िि ण्याबाबत सजा ाजनागीय ीयुताींना कळाजण्यात ीलि

ीहि . सजा ाजनागीय ीयुताींचि अमनप्राय प्रा्त ााल्यानींतर तालक
ु ा पुनरा चनिबाबतचि सासनाचि
ाोरण ननश्चचत करण्याचि सींकश्ल्पत ीहि ज ्याीाारि च राज्यातील ताल
ु याींची पन
ु रा चना क नन
नजीन तालुयाींच्या ननममातीबाबतचा यथोधिकचत ननणाय घिण्याचि योश्कलि ीहि .
(४ प्रचन उद्ाजत नाही.

___________

ाज.स. ११९ (4
एम.ववश्वश्वरयाि औद्योधगि वविास व सांशोधन िेंद्रातील
पूदाधधिाऱयाांिडून सांस्थेचा गैरवापूर होत असल्याबाबत
(५

७४५८ (०४-०४-२०१५ .

अॅड.आ्शष शेलार (वाांद्रे पूजश्चम :

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१

जल्डा

रि ड

सें्र

(एमव्हीीयीरडीसी

यिथि

एम.ाजचजचजरयाा

औदयोधिकगक

सन्माननीय महसूल मां्र ी
ाजकास

ज

सींसोान

केंरे 

हि १९७८ साली सासनाच्या कागिजर सु न करण्यात ीलि असरन या

दाकाणी सींथिच्या पिाधिकाकाऱ्याींकडरन सासकीय कागिचा गैरजापर करण्यात यित असल्याचि माहि
कानिजारी, २०१५ मध्यि जा ्यािरयान ननिसानास ीलि ीहि , हि खरि ीहि काय,

(२ असल्यास, सींथिच्या अध्यक्ष ज उपाध्यक्षाींनी अखखल नारतीय औदयोधिकगक असोमसएसनच्या
माध्यमातन
र एमव्हीीयीरडीसीचि उपक्रम राबाजण्यात यित ीहि त, हि खरि ीहि काय,

(३ असल्यास, यामुळि सासकीय कागिचा गैरजापर क नन सासनाच्या मोठ्या प्रमाणात महसरल

बुडत असल्यानि याबाबत चौकसी करण्यात ीली ीहि काय, ज चौकसी मध्यि काय ीढळरन
ीलि ज ्या नुसार कोणती कायाजाही करण्यात ीली ीहि जा करण्यात यित ीहि ,
(४ नसल्यास, ाजलींबाची कारणि काय ीहि त ?

श्री. एिनाथराव खडसे (०५-०३-२०१६ :(१ या सींिनाात सासनाकडि तक्रार प्रा्त ाालिली ीहि .
(२

ज (३

एम.ाजचजिचजरै या लींडश्रयल परसचा ीखण डिव्लपमें् सें्रला जल्डा रि ड सेंबर

बाींाण्यासााी सासनानि नाडिपटीवय
् ानि दिलिल्या कागिचि नुईनाडि ज ्याींच्या उ्पन्नातील ५०%
दहसा रकमिची परगणना करण्यासााी सासन ननणाय, महसल
र ज जन ाजनाग, दि.१८ मि,

२०१५ अन्जयि सममतीची थापना करण्यात ीली ीहि . तसिच सासनानि ज्या अ्ी ज सतशजर
कममन प्रिान किली ीहि ्या अ्ी ज सतशचि पालन सिर सींथा करीत ीहि . नकीं जा कसि, याची
तपासणी करणिकामी श्कल्हाधिकाकारी कायाालयानि ्याींचि तराजर अधिकाकाऱ्याींची चौकसी सममती
निमली असरन, ्याींचिकडरन याबाबत तपासणी करण्यात यित ीहि.
(४ प्रचन उद्ाजत नाही.

___________
सोलापूूर जिल््याांत प्रॉपूटीिाडि ऑनलाईन ्मळयायाबाबत.
(६

१०९४८ (०४-०४-२०१५ .

िुमारी प्रणणती ्शांदे (सोलापूूर शहर मध्य :

सन्माननीय

महसूल मां्र ी पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१ सोलापरर श्कल््यातील कजळकजळ सजाच गाींजामध्यि ीकजर प्रॉप्ी काडा माधिकगतल्यानींतर

१०/१२ उतारा दिला कात असि ीता नजीन जषाात सोलापरर हद्दीतील ६ गाींजााींणासह

श्कल््यातील ३०७ गाींजामध्यि सींगणकीकृत प्राप्ीकाडा ममळणार ीहि , यामध्यि श्कल््यातील २
लाख ९९ हकार ६५७ ममळकतीींचा समाजिस ीहि यातील २० हकार ६०३ सासकीय ममळकती
ीहि त, हि खरि ीहि काय,

ाज.स. ११९ (5

(२

असल्यास, राज्यातील सजाच श्कल््याींत प्रॉप्ीकाडा ऑनलाईन ममळण्यासींिनाात सासनानि

काय कायाजाही किली ीहि जा करण्यात यित ीहि ,
(३ नसल्यास, ाजलींबाची कारणि काय ीहि त ?
श्री. एिनाथराव खडसे (०९-०३-२०१६

:(१

सींगणकीकृत

कनतिस

ममळकत

पत्ररकाका

उतारि

सोलापरर सहर यिथील सजा ममळकत पत्ररकाकाींचि
पुराजण्या

यित

असन
र

सोलापरर

सहरासह

श्कल््यातील नगर नम
र ापन ाालिल्या ज प्र्यक्षात पपरक्षणाखाली असलिल्या ३०२ गाजातील
एकरण ३,०१,०७८ ममळकत पत्ररकाकाींचि सींगणकीकरणाचि काम पण
र ा करण्यात ीलिलि ीहि .
्यामध्यि श्कल््यातील एकरण सासकीय ममळकतीींची सींख्या १९,९२४ लतकी ीहि .
(२

ज (३ सदया राज्यातील नगर नरमापन कायाालयाींमध्यि ऑनलाईन प्रॉप्ी काडा उपल्ा

क नन िि ण्याच्या दृष्ीनि सींगणकीकृत र्िरर्ार प्रणाली ाजकमसत करण्यासााी प्राथममक कायाजाही
हाती घिण्यात ीली ीहि.

___________
पून्हाळ नगरपूररषद (जि.िोल्हापूूर हद्दीतील ि्मन ्लि धारिाांनी बळिावल्याबाबत
(७

१४८१० (०८-०४-२०१५ .

श्री.सत्यिीत पूाटील-सन डिर (शाहूवाडी :
महसूल मां्र ी पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

सन्माननीय

(१ पन्हाळा नगरपपरषि (श्क.कोल्हापरर यिथील काही सासकीय नख
र ींड सन १९५२ ति १९७४ या
कालाजाीमध्यि काही परगाजाच्या ाननकाींना सासनानि लीकजर दिलिलि ीहि त , हि खरि ीहि काय,
(२ असल्यास, सिर मललाजाच्या कराराप्रमाणि सींबींधिकात मलक ाारकाींनी नरखींड घितल्यापासरन

िोन जषााच्या ीत ननजासी कारणासााी बाींाकाम करणि बींानकारक होति, हि ही खरि ीहि काय,
(३

असल्यास, अ्ी ज सतशचा नींग ााल्यानि यापैकी काही नरखड
ीं सासनानि परत ीपल्या

ता्यात घितलि होति, हि खरि ीहि काय,

(४ असल्यास, सिर मलक ाारकाींनी महसरल ाजनाग ज नम
र ापन कायाालय यिथि खो्ी कागिपरकाि
सािर करून हि नरखींड ीपल्या नाजाजर परन्हा किलिलि ीहि त, हि खरि ीहि काय,
(५

असल्यास, सिर मलक नख
र ींडापैकी

काही नरखींडाजर जखणज्य

(हॉ्ल्स

जापर सुरू

असल्यामळ
र ि , अ्ी ज सतशच्या नींग ााला असल्यानि, याबाबत सींबींधिकाताजर काय कारजाई
करण्यात ीली ीहि ,

(६ असल्यास, पन्हाळा नगरपापरषिि च्या मालकीच्या कागा नसल्यामुळि नगरपपरषि अग्नीसमन
केंरे , ॲयुमेंन्् पाका ल.उनारू सकत नाही, हि ही खरि ीहि काय,

(७ असल्यास, सिर नख
र ींड सासन परत घिऊन नागपरकाींनच्या ज पया्काींसााी मुलनरत सोयी

साु जाा परु ाजण्यासााी पन्हाळा नगरपपरषिि स हि नख
र ींड हताींतर करणार ीहि का जा करण्यात
यित ीहि ?

ाज.स. ११९ (6
श्री. एिनाथराव खडसे (०९-०३-२०१६

:(१ , (२ , (३ , (४ , (५ , (६

ज (७

सन १९५२ ति

१९७४ या कलाजाीमध्यि पन्हाळा नगरपपरषि, श्क.कोल्हापरर यिथील सासकीय नख
र ींड एकरण ४२

ाारकाींना सासनानि लीकजर दिलिलि ीहि त. सिर मलकाारकाींनी कराराप्रमाणि सींबींधिकात नख
र ींड
घितल्यापासन
र िोन जषााच्या ीत ननजासी कारणासााी बाींाकाम करणि ्याींच्याजर बींाानकारक
ीहि . परीं तु काही मलकाारकाींनी ्याींच्या नख
र ींडाजर बाींाकाम किलिलि नाही. सिर मलकाारकाींपैकी

५ मलकाारकाींनी करारातील अ्ी ज सतींचि नींग किल्याचि ननिसानास ील्यानि ्याींचि नरखींड परत
सासनानि ता्यात घिण्यात ीलि होति. परीं तर अपर श्कल्हाधिकाकारी याींचि ीिि सानि सिर नरखींडा

परत ्याच मलकाारकाींना ता्यात िि ण्यात ीलि ीहि त. सिर मलक ाारकाींनी महसल
र ाजनाग
ज नरमापन कायाालय यिथि खो्ी कागिपरकाि सािर क नन नख
र ींड ीपल्या नाजाजर किलिलि ीहि त,
असा प्रकार कोल्हापरर श्कल््यामध्यि दिसरन ीलिला नाही.

पन्हाळा सहर ाजकास योकना (िस
ु ऱ्या सुाारीत मध्यि अश्ग्नसमन केंरे  ज अयुामें्

पाकासााी कोणतिही ीरक्षण िाखजलिलि नसन
र पन्हाळा नगरपपरषिि कडि अश्ग्नसमन केंरे  ज
अयुामें् पाकासााी कागा उपल्ा नाही.

उपरोत प्रकरणी सतानींगाबाबत सखोल चौकसीचि ननिे स श्कल्हाधिकाकारी, कोल्हापरर याींना

िि ण्यात ीलि ीहि त.

___________

गुांठेवारी िनय्मत िरयायासाठ १९४७ चा तुिडा बांदी िायदा
िालबा्य झाल्याने तो ्शधथल िरयायाबाबत

(८

१९२४१ (१६-०८-२०१५ .

श्री.बाबुराव पूाचणे (्शन र :

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय महसूल मां्र ी पुढील

(१) पण
ु ि श्कल््यात सन २०१० पासन
र तक
ु डा बींिी कायदयाची प्रनाजी अींमलबकाजणी ााल्यानि
१० गुींाि क्षिरकाापिक्षा कमी कागिच्या खरि िी िताची नोि महसुल ि्तरी ७/१२ जर होत नाही हि
खरि ीहि काय,

(२) असल्यास दिनाींक २१ मि, २०१५ रोकी पुणि श्कल्हाधिकाकारी कायाालयात असलिल्या एका
कमाचा-यानि हजिली ताल
ु यातील थिऊर यिथि सिती ज नााजकास ाोन मध्यि ग्जारी किलिल्या १०
गुठ्ींयापिक्षा कमी क्षिरकााची ७/१२ नोंि ि्तरी क नन घितली हि खरि ीहि काय,

(३) असल्यास, गुींािजारी ननयममत करण्यासााी १९४७ चा तक
ु डा बींिी कायिा कालबा्य

ााल्यानि तो मसधिकथल करण्याबाबत महसरलमींरकाी महोियाींनी यातरन सकारा्मक मागा काढर असि
ीचजासन कुलै २०१४ मध्यि दिलि होति, हि खरि ीहि काय,

(४) असल्यास, १९४७ चा तक
ु डिबींिी कायिा मसथील क नन १० गींा
ु याची अ् १ गींा
ु यापयंत
ीणण्याबाबत सासनतराज नन कोणती कायाजाही किली ीहि जा करण्यात यित ीह,
(५) नसल्यास, ाजलींबाची कारणि काय ीहि त ?

ाज.स. ११९ (7
श्री. एिनाथराव खडसे (०४-०३-२०१६ :(१ होय, हि खरि ीहि.
(२ असा ज नपाची नोंि घिण्यात ीली होती. मारका, मींडळ अधिकाकारी थिऊर याींनी सिरची नोंि
महाराषर ाारण कममनीींचि तक
ु डि पाडण्यास प्रनतबींा करण्याबाबत ज ्याचि एकरकाीकरण

करण्याबाबत अधिकाननयम या कादयातील तरतुिीींचा नींग करणारी असल्यानि सिरची नोंि रद्द
किलिली ीहि .

(३ , (४ ज (५ महाराषर अधिकाननयम क्रमाींक २/२०१६ अन्जयि “महाराषर ाारण कममनीचि तुकडि
पाडण्यास प्रनतबींा करण्याबाबत ज ्याचि एकरकाीकरण करण्याबाबत अधिकाननयम” यात सुाारणा
क नन प्रा नप नकीं जा अींनतम प्रािि मसक योकनि अींतग्रत ननजासी/जाखणश्ज्यक/औदयोधिकगक ल्यािी

अकृाषक ज नपाच्या जापर ाजनागात िसााजण्यात ीलिल्या सिती कममनीींच्या सींिनाात तक
ु डिबींिी
ाजषयक ननबंा कमी करण्यात ीलि ीहि त.

___________
पून्हाळा नगरपूररषद (जि.िोल्हापूूर येथील खािगी ्मळितीवरील
(९

‘ब’ सत्ता प्रिाराची नद द िमी िरयायाबाबत

२१८३७ (१०-०८-२०१५ .

श्री.सत्यिीत पूाटील-सन डिर (शाहूवाडी :
महसूल मां्र ी पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१) पन्हाळा नगरपपरषि (श्क.कोल्हापरर

सन्माननीय

यिथील ११३ खाकगी ममळकतीजर ‘ब’ स्ता प्रकार

ीरक्षण नोंि ााली ीहि , हि खरि ीहि काय,
(२) असल्यास, सिर ममळकती परजश पासुन खाकगी मालकीच्या असल्याबाबतची ि्तरी नोंि
नम
र ी

अमनलिख

कायाालय

पन्हाळा

याींचिकडि

ीहि ,

सासनाकडरन

नकरचक
ु ीनि

कोण्याही

कागिपरकााींचा ीाार नसताना या ममळकतीजर ‘ब’ स्ता प्रकाराची नोंि ाालिली ीहि , हि ही
खरि ीहि काय,

(३) असल्यास, सिर नोंिीमळ
ु ि ममळकतीची खरि िी-ाजक्री, बॅंक तारण कका, बोका नोंि

करण्यामध्यि अडथळि ननमााण ाालि ीहि त सिर ममळकत ाारकाींनी ‘ब’ स्ता प्रकारची नोंि
कमी होण्याबाबतचा प्रताज सजा पुराव्याननसी उपाजनागीय अधिकाकारी पन्हाळा याींचिकडि सन
२०१३ मध्यि िाखल किलिला ीहि , या प्रताजाींजर उपाजनागीय अधिकाकारी पन्हाळा याींनी
कोणताही ननणाय दिलिला नाही, हि खरि ीहि काय,
(४) असल्यास, सिर ममळकतीजरील ‘ब’ स्ता प्रकाराची नोंि सासन तातडीनि कमी करणार
ीहि काय,
(५) नसल्यास, ाजलींबाची कारणि काय ीहि त ?

श्री. एिनाथराव खडसे (१७-०२-२०१६

:(१ , (२ , (३ , (४

ज (५

कोल्हापरर श्कल्हयातील

पन्हाळा नगरपपरषिि तील बऱ्याच ममळकतीच्या अधिकाकार अमनलिखात “ब” स्ता प्रकार नोंिाजला
ीहि .

ाज.स. ११९ (8
एखादया व्यतीस सिर नोंि सिोष जा्प असल्यास ्याींनी महाराषर कमीन महसरल

सींदहता १९६६ च्या तरतरिीखाली सक्षम प्राधिकाका-याींकडि पुनरीक्षण अका िाखल क नन िाि

मागण्याची मन
ु ा ीहि . ्याअनष
ु ींगानि उपाजनागीय अधिकाकारी, पन्हाळा याींच्याकडि िाखल
करण्यात ीलिल्या पुनरीक्षण अकााजर प्रकरणपर्जि ननणाय घिण्याची कायाजाही सु न ीहि .
___________

पूरभणी जिल््यातील झरी येथील वीि ववतरणातील तक्रारीिडे
महाववतरण िांपूनीिडून दल
ि िेले िात असल्याबाबत
ु क्ष
(१०

२२८७६ (०६-०८-२०१५ .

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

डॉ.राहूल पूाटील (पूरभणी :

सन्माननीय ऊिाि मां्र ी पुढील

(१) परनणी श्कल््यातील ारी यिथील जीक ाजतरणातील तक्रारीकडि महााजतरण कींपनीकडरन
िल
ा किलि कात असल्यानि ग्राहकाींना ाजनाकारण मनताप सहन कराजा लागत ीहि , हि खरि
ु क्ष
ीहि काय,

(२) असल्यास, जीक पुरजाा खींडडत ााल्यानींतर भ्रमणध्जनीदजारि तसिच कायाालय िरर ध्जनीजर

मादहती दिली कात नसणि, जारीं जार खींडडत होणाऱ्या जीकिमळ
ु ि नागरीक सींत्त होणि, ीदि
तक्रारीकडि महााजतरण कींपनीकडरन काणीजपरजक
ा िल
ा किलि कात असल्याचि नुकतिच माहि मि,
ु क्ष
२०१५ मध्यि ननिसानास ीलि ीहि , हि खरि ीहि काय,

(३) असल्यास, याबाबत सासनानि चौकसी किली ीहि काय, चौकसीत काय ीढळरन ीलि,
तदनुसार यास कबाबिार असणाऱ्या अधिकाकाऱ्याजर कोणती कारजाई किली ीहि जा करण्यात यित
ीहि ,

(४) नसल्यास, ्याची कारणि काय ीहि त ?
श्री. चांद्रशेखर बावनिुळे (१७-०२-२०१६ :(१ हि खरि नाही.
(२ हि खरि नाही.

(३ प्रचन उद्ाजत नाही.
(४ प्रचन उद्ाजत नाही.
___________
िोल्हापूूर शहरातील िेसापूूर पूीठाच्या ि्मनीच्या भाडयाच्या
(११

र्िमेमध्ये िोणतीही वाझ झालेली नसल्याबाबत

२३२१९ (०६-०८-२०१५ .

श्री.सरु े श हाळवणिर (लचलिरां िी :

मां्र ी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय महसल
ू

(१) कोल्हापरर सहरातील किसापरर पीााची कागा िरकापती सींनाकी महाराकाींनी करजीर पीााला

लनाम दिली असन
र गिली १४० जषे कममनीच्या नाडयाच्या रकमिमध्यि कोणतीही जाढ ाालिली
नाही, हि खरि ीहि काय,
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(२) असल्यस, सिर कागिचि जााषाक नाडि कमीत कमी २० लाख  नपयि करण्याची तसिच पीााची
काही मालम्ता सासन कायाासााी ीरषितक्षत असन
र ्याचा मोबिला पीााला िि ण्याची मागणी
करजीर पीााचि सकराचाया याींनी सासनाकडि जिळोजिळी ननजििनादजारि किली ीहि , हि ही खरि ीहि
काय,
(३) असल्यास, सिरचा प्रताज गिली ४ जषे महसरल ाजनागाकडि प्रलींत्रबत ीहि त, हि खरि ीहि
काय,

(४) असल्यास, सिर प्रताज प्रलींत्रबत राहण्याची कारणि काय ीहि त ज

नाडयाच्या रकमिमध्यि

जाढ करण्याबाबत सासनाची नमर मका काय,

(५) नसल्यास, ाजलींबाची कारणि काय ीहि त ?
श्री. एिनाथराव खडसे (१७-०२-२०१६ :(१ कोल्हापरर सहरातील किसापरर पिा हा नाग श्री.जामी

कगतग न
ु सींकराचाया पीा करजीर कोल्हापरर याींनी पज
ु श लनाम हणन
र करजीर सरकारनि दिलिला
होता. सन १८७३ चि सुमारास कोल्हापरर यिथि युश्न्सपाल्ी थापन ााल्यानि ज ्या
युश्न्सपाल्ीचि उ्पन्न जाढजण्याच्या दृष्ीनि ्या जिळिच्या मुींबई सरकारनि ्याींच्या दिनाींक

१२.०८.१८७३ च्या ननणायाचि किसापरर पिा सींपादित किली ज युश्न्सपाल्ीमध्यि सामील
किली.किसापरर पिा ही िि जथान लनामातील कमीन असलिनि ्याची एक रकमी नुकसान नरपाई
न िि ता मींब
ु ला सरकारनि प्रतीजषश  न. १८६.७०

पैसि ( नपयि एकसि सहाऐींसी पैसि स्तर र्त

लतकी रकम ‘’कॅस अलौन्स’’ हणरन करजीर तालुका रि ारी यिथन
र कायमपणि िि ण्यात याजी.

असा हुकुम पोमलद्कल एकीं् कोल्हापरर ज कनाा्क याींना दिला होता.
(२) सिर रकमित जाढ क नन  न. २० लाख प्रनतजषश कॅस अलौन्स ममळण्याबाबत करजीर पीाानि
मागणी किलिली ीहि.

(३), (४) ज (५) उपरोत मागणीच्या अनुषींगानि प्रा्त प्रताजाची तपासणी करण्यात यित ीहि .
___________

मौिे तड्शनहाळ (ता.चांदगड, जि.िोल्हापूूर येथील सरिारी पूाणांद रस्त्याची
बेियदे शीर ववक्री िन न ७/१२ वर नद द िरयायात आल्याबाबत

(१२

२३२४७ (०६-०८-२०१५ .

श्री.सरु े श हाळवणिर (लचलिरां िी :

मां्र ी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१

मौकि तडमसनहाळ (ता.चींिगड, श्क.कोल्हापरर

सन्माननीय महसल
ू

यिथील ३३ र्ु्  नीं िीच्या सरकारी पाणींि

र्याची बिकयिि सीर ाजक्री क नन ्याींची सातबारापरकाकी नोंि करण्यात ील्याची बाब
ननिसानास ीली असरन गिली ५ जषे ाजाजा सींघ्ना ीींिोलन करीत ीहि त, हि खरि ीहि काय,
(२

असल्यास, याबाबत श्कल्हाधिकाकारी कोल्हापरर याींनी १३/७/२०११ रोकी तहमसलिार चींिगड

याींना या प्रकरणाची चौकसी क नन अहजाल सािर करण्याचि ीिि स दिलि ीहि त, हि ही खरि ीहि
काय,
(३

असल्यास, सिर प्रकरणाची सासनानि चौकसी किली ीहि काय चौकसीनुसार सिरची

सरकारी कमीन बळकाजनाऱ्याजर कोणती कारजाई करण्यात ीली ीहि जा करण्यात यित ीहि ,
(४ नसल्यास, ाजलींबाची कारणि काय ीहि त ?
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श्री. एिनाथराव खडसे (१७-०२-२०१६ :(१ , (२ , (३ ज (४

मौ.तडमसनहाळ, ता.चींिगड यिथील

ग् नीं. १३३/अ, १३४, १३५, १३७, १३९, १४०, १४४ ज १४३ मारन बिळगाींज जेंगुलाा र्याला
(हायजि
ाजक्री

ममळणाऱ्या पाणींि र्याबाबत अनतक्रमण ज सरकारी पाणींि र्याची बिकायिि सीर

क नन

गानन

७/१२

मध्यि

नोंि

होत

असलिबाबत

प्रा्त

तक्रारीच्या

अनुषींगानि

थळननपरक्षण करण्यात ीलि असता थळ ननरीक्षणानुसार गाज नकासामध्यि सरकारी पाणींि
र्याची नोंि दिसरन यित.ि

सिर र्याबाबतची मोकणी तालुका नरमी अमनलिख, चींिगड याींचक
ि डरन करणित ीली

असन
र सिर मोकणी नकासानस
ु ार गाज नकासामध्यि नमि
र असलिल्या पाणींि र्यामाील

अनतक्रमणि काढरण ्ाकणिबाबत सजा सहदहसििार ज तक्रारिार याींचि हणणि ऐकरन घिऊन
तहसमलिार चींिगड याींनी मामलििार को्ा ॲ् कलम ५ अन्जयि चौकसी क नन दि.३०/११/२०१५
रोकी ीिि स पारीत किलि असरन ्यात तक्रारिाराींची ाजनींती मींकरर किली ीहि.
___________

बावधन भागातून (जि.पूुणे वाहणाऱया अन बावधन बुद्रि
ु व बावधन खुदि भागातील
अितक्रमणाांमळ
ु े राम नदीची मरणासन्न अवस्था झाल्याबाबत

(१३

२३६४९ (०६-०८-२०१५ .

श्री.्भमराव तापूिीर (खडिवासला :

मां्र ी पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१) बाजान नागातन
र (श्क.पुणि

सन्माननीय महसूल

जाहणाऱ्या अन बाजान बुरे क
ज बाजान खुिा नागातील
ु

अनतक्रमणाींमळ
ु ि राम निीची ियणीय अजथा ााली असल्याची तक्रार माहि कन
र , २०१५ च्या
सुमारास किली, हि खरि ीहि काय,

(२) असलयास, या तक्रारीनुसार या नागाची पाहणी किली ीहि काय,

(३) असल्यास, पाहणीनुसार पुढि कोणती कारजाई किली जा करण्यात यित ीहि ,
(४) अदयाप कारजाई किली नसल्यास, ाजलींबाची कारणि काय ीहि त ?
श्री. एिनाथराव खडसे (२१-०१-२०१६ :(१ होय.
(२ होय.
(३

रामनिी पारकाात महसरल ाजनागाच्या अख्यापरत असलिली अनधिकाकृत बाींाकामि दि.

३०/०९/२०१५ रोकी काढरन ्ाकण्यात ीली ीहि त.
(४ प्रचन उद्ाजत नाही.

___________
बावधन बुद्रि
ु (जि.पूुणे येथील बाांधिाम व्यावसाियिाांिडून
डद गर पूोखारयायात येत असल्याबाबत

(१४

२३६८६ (०६-०८-२०१५ .

श्री.्भमराव तापूिीर (खडिवासला :

मां्र ी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय महसूल
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(१)

बाजान

बुरे क
ु

(श्क.पुणि

ापण्याच्या

पाण्याच्या

्ाकी

नोजती

डोंगर

बाींाकाम

व्याजसानयकाींकडरन डोंगर पोखारण्यात यित असल्यानि पाण्याच्या ्ाकीला ाोका ननमााण
ााल्याचि माहि मि, २०१५ च्यासम
ु रास ननिसानास ीलि, हि खरि ीहि काय,

(२) असल्यास, या बाींाकाम व्याजसानयकाींजर कारजाई करण्याची मागणी तिथील नागपरकाींनी
किली ीहि , हि ही खरि ीहि काय,
(३) असल्यास, याबाबत कारजाई किली ीहि जा करणार ीहि ,
(४ नसल्यास, ाजलींबाची कारणि काय ीहि त ?
श्री. एिनाथराव खडसे (२१-०१-२०१६

:(१

ज (२

होय असा ीसयाची तक्रार प्रा्त ााली

होती.
(३

सिर तक्रारीच्या अनुषींगानि प्रचनााीन नागात सिर बाींाकाम व्याजसानयकाींस परजश दि.

०१/१२/२०१४ रोकी दिलिली माती उचलण्याची परजानगी तहमसलिार, मळ
ु सी याींनी दि.
१२/१२/२०१४ च्या ीिि सान्जयि रद्द किली ीहि . तसिच असा प्रकारची तक्रार प्रा्त ााल्यास

सींबींधिकाताींाज नध्ि महाराषर कमीन महसरल अधिकाननयम, १९६६ च्या कलम ४८(७) अन्जयि
कायाजाही करण्यात यिति.

(४ प्रचन उद्ाजत नाही.

___________

श्रीवधिन-म्हसळा तालु्यात रे ती उत्खनन बांद असल्यामुळे
(१५

असख्य मिूराांवर उपूासमारीची वेळ आल्याबाबत

२३७३० (१०-०८-२०१५ .

श्री.भरतशेठ गोगावले (महाड :

पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१

सन्माननीय महसल
ू मां्र ी

श्रीजाान-हसळा तालुयात गिल्या एक मदहन्यापासरन सु न असलिलि रि ती उ्खनन बींि

असल्यामळ
ा णि रि ती व्यजसाय बींि असल्यामुळि सजा कामि ा्प पडली
ु ि िोन्ही तालुयात पण
ु प
ीहि त, हि खरि ीहि काय,

(२ असल्यास, सिर रि ती उपसा बि असल्यानि ्याजर अजलींबन
र असणारि मकरर , गजींडी, सत
ु ार,
रक व्याजसानयक बाींाकाम व्याजसानयक तसिच असींख्य मकरराींजर उपासमारीची जिळ ीली ीहि,
हि खरि ीहि काय,
(३

असल्यास, तालुयात २१०० सासनकय ज खाकगी बाींाकामि सु न असरन ही बाींाकामि

रि तीाजना सींतगतीनि होत असल्याचि ननिसानास ीलि ीहि काय,
(४

असल्यास, याबाबत सासनानि

चौकसी किली ीहि , चौकसीत काय ीढळरन ीलि, ्या

अनुषींगानि कोणती कायाजाही करण्यात ीली ीहि जा करण्यात यित ीहि ,
(५ नसल्यास, ाजलींबाची कारणि काय ीहि त ?
श्री.

एिनाथराव

खडसे

(१९-०१-२०१६

:(१

मा.राषरीय

हपरत

न्यायाधिकाकरणानि

सागरी

नकनारपटीवी ाजननयमन क्षिरकाातरन नौकानयन मागा सक
ु र करण्यासााी जाळर/रि ती ननगातीचि ाोरण
ननश्चचत करण्याचि ाजसि किलि होति. ्यानुसार यासींबींाीचि ाोरण दि. २१.५.२०१५ च्या सासन
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ननणायान्जयि ननश्चचत करण्यात ीलि. सिर ाोरणातील तरतुिीनस
ु ार ीजचयक ती कायाजाही
क नन, नौकानयन मागा सक
ु र करण्यासााी रायगड श्कल््यात माहि स््ें बर, २०१५ मध्यि
हातपा्ीदजारि रि ती/जाळर उ्खन्नासााी परजानि िि ण्यात ीलि ीहि त.

(२ ज (३ याबाबत कोण्याही प्रकारची ननजििनि अथजा तक्रारी प्रा्त ाालिल्या नाहीत.
(४ ज (५ प्रचन उद्ाजत नाही.

___________

नद दणी व मुद्राांि ववभागाच्या लेखापूररक्षणात नद दणी शुल्ि किां वा स्टॅ म्पू डयुटी िमी आिारणे
(१६

असे प्रिार घडल्याचे िॅगच्या अहवालात नमुद िेले असल्याबाबत

२३७७२ (०६-०८-२०१५ .

श्री.चांद्रिाांत सोनावणे (चोपूडा :

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय महसूल मां्र ी

(१) राज्य सरकारच्या उ्पन्न रकाोतापैकी िस
ु ऱ्या क्रमाींच्या नोंिणी ज मुरे ाींक ाजनागाच्या

लिखापपरक्षणात नोंिणी सुल्क नकीं जा ्ॅ प डयु्ी कमी ीकारणि नकीं जा न ीकारणि असि प्रकार
घडल्याचि प्रकार कॅगच्या अहजालात नमि
ु किलि ीहि , हि खरि ीहि काय,

(२) असल्यास, असा ६५२ प्रकरणाींमध्यि राज्य सासनान १६२.९३ को्ी  नपयाींचा तो्ा ााल्याचि
ीढळरन ीलि, हि खरि ीहि काय,

(३) असल्यास, असि प्रकार पुन्हा घडर नयि यासााी सासन काय कायाजाही करणार ीहि ,
(४

तसिच ्या नक
ु सानीस कबाबिार असणा-याजर

सासन तातडीनि काय कायाजाही करणार

ीहि जा यित ीहि ,

(५) नसल्यास, ाजलींबाची कारणि काय ीहि त ?
श्री. एिनाथराव खडसे (१०-०३-२०१६ :(१ होय.
(२ अींसत: खरि ीहि.
नोंिणी महाननरीक्षक, महाराषर राज्य, पुणि याींच्या अहजालानुसार ीक्षिपाींची सींख्या

६५७ लतकी ीढळरन ीली असरन ्यातील ीक्षिापत रकम  न.१०५.४२ को्ी लतकी ीहि .
(३

नोंिणी ज मुरे ाींक ाजनागाकडरन ीक्षिापत िताबाबत तसिच महसरल गळती रोखण्याच्या

दृष्ीनि सजा ाजनागीय क्षित्ररकाय अधिकाका-याींना मगािसानपर सरचना ननगाममत करण्यात ील्या
ीहि त. नकल्ष् ितऐजक नोंिणीस ील्यास ्याची तपासणी नोंिणी उपमहाननरीक्षक नकीं जा

सह श्कल्हा ननबींाक याींचक
ि डरन करण्यात यिऊन मुरे ाींक सुल्काची कमी ीकारणी करण्यात
ील्याची बाब ननिसानास ील्यास ्याची ता्काळ जसुली करण्याची कायाजाही करण्यात यिति.

(४ महाराषर मुरे ाींक अधिकाननयमात कमी पडलिल्या मुरे ाींक सुल्काची जसल
ु ी िीं डासह करण्याची
तरति
र ीहि . ्याप्रमाणि िीं डासह रकम जसल
ु करण्यात यिति. ज्या प्रकरणात मोाा प्रमाणात
महसरलाचि नुकसान ााल्याचि ीढळरन ील्यास ्या अधिकाका-याींाज नध्ि ननलींबनासारखी कारजाई
क नन ाजनागीय चौकसी करण्यात यिति.
(५ प्रचन उद्ाजत नाही.

___________
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भोिरदन (जि.िालना तालु्यात गेल्या पूाच वषािपूासन
ू मांिूर असलेली रोहह्र ाांची िामे
(१७

महाववतरण िांपूनीच्या िनष्ट्िाळिीपूणामुळे रखडली असल्याबाबत

२३७९८ (१०-०८-२०१५ .

श्री.सांतोष दानवे (भोिरदन :

सन्माननीय ऊिाि मां्र ी

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) नोकरिन (श्क.कालना

ताल
ु यात गिल्या पाच जषाापासरन मींकरर असलिली रोदहरकााींची कामि

महााजतरण कींपनीच्या ननषकाळकीपणामुळि रखडली असल्याचि नक
ु तिच माहि मि, २०१५ मध्यि
ननिसानास ीलि ीहि , हि खरि ीहि काय,

(२) असल्यास, यामळ
ु ि सितकऱ्याींसह सामान्य कनतिला ाजकिच्या समयिचा रकाास सहन कराजा
लागत असरन िोनसिच्या जर गाजि रोदहरकााींअनाजी अींाारात ीहि त, हि ही खरि ीहि काय,

(३) असल्यास, या कळालिल्या रोदहरकााींची जाहतरक, लोडडक अनलोडडग ज ि न
ु तीचा नुिाड
सितकऱ्याींजर

न लाजता

तो

महााजतरणानि

जत

कराजा

असी

मागणी

ग्रामथाींसह

लोकप्रनतननाीनी एका ननजििनादजारि किली ीहि, हि खरि ीहि काय,
(४) असल्यास, या प्रकरणी सासनानि

चौकसी किली ीहि काय चौकसीच्या अनुषींगानि कोणती

कायाजाही किली ीहि जा करण्यात यित ीहि त

(५) नसल्यास, ाजलींबाची कारणि काय ीहि त ?
श्री. चांद्रशेखर बावनिुळे (१७-०२-२०१६

:(१

हि खरि नाही. २३५ अनतरीत रोदहरकाि पायानत
र

ीराखडा-२ योकनिअींतगात मींकरर ााली असरन ्याची कामि प्रगतीपथाजर ीहित ज पिसल

पॅकिक अींतगात नोकरिन तालुयात १२० अनतरीत रोदहरका मींकरर ीहि त ज ननाजिि ची प्रनक्रया
प्रगतीपथाजर ीहि .

(२) हि खरि ीहि . नोकरिन ताल
ु यातील कोणतिही गाज रोदहरकााअनाजी अींाारात नसन
र नाि न
ु त
ाालिली रादहरकाि बिलरन ती कायााश्न्जत करण्यात ीलिली ीहि त.
(३) होय.

(४) महााजतरण कींपनीच्या कालना मींडळ कायाालयानि रोदहरकााचि लोडीींग अनलोडीींगसााी ननाजिा
मागाजल्या हो्या परीं तु ्यास प्रनतसाि ममळाला नाही.

नाि न
ु त रोदहरकाि गाळणी साखित कमा

करणि तसिच नि- ीण करण्यासााी जीक ग्राहकाींना साींगण्यात यिऊ नयि ज महााजतरणच्या

गाडीनिच नि-ीण करण्यात याजी असा सरचना कींपनीच्या मींडळ कायाालयानि उपाजनागीय
कायाालयास दिलिल्या ीहि त.
(५) प्रचन उद्ाजत नाही.

___________

भु्म अ्भलेख िायािलयात (जि.सोलापूूर एवप्रल २०१५ अखेर
(१८

१८२७ प्रिरणे प्रलांबबत असल्याबाबत

२३८२८ (०६-०८-२०१५ .

श्री.नारायण पूाटील (िरमाळा :

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१ सोलापरर श्कल््यात एाप्रल २०१५ अखिर १८२७ प्रकरणि
ीहि त हि खरि ीहि काय,

सन्माननीय महसूल मां्र ी

नुमम अमनलिख कायालयात प्रलींत्रबत
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(२

असल्यास, नुमी अमनलिख कायाालयाकडि िाखल ाालिल्या प्रकरणापैकी प्रकरण ननकाली

काढण्याचि प्रमाण र्त १३.४६ ्कि एजढि च ीहि हि खरि ीहि काय,

(३ असल्यास अदयापही सोलापरर श्कल््यास पण
ा ळ
ि नमु म अमनलिख अधिकाक्षक नाहीत हि खरि
ु ज
ीहि काय,

(४ असल्यास, या प्रकरणी सासन कोणती कायाजाही करणार ीहि ,
(५ नसल्यास, ाजलींबाची कारणि कोणती ?
श्री. एिनाथराव खडसे (०९-०३-२०१६ :(१ होय, हि खरि ीहि.
(२ सोलापरर श्कल््यामध्यि एाप्रल-२०१४ ति एाप्रल-२०१५ या कालाजाीत ५५६३ मोकणी प्रकरणि
प्रा्त ााली होती ्यापैकी याच कालाजाीमध्यि उपल्ा नरकरमापक ज अन्य कमाचारी याींच्या
सिजाींदजारि ५२३३ मोकणी प्रकरणि ननकाली काढण्यात ीली ीहि त.

सोलापरर श्कल््यात एाप्रल-२०१४ ति एाप्रल-२०१५ या १३ मदहन्यात प्रा्त मोकणी

प्रकरणाींपैकी ननकाली काढलिल्या प्रकरणाींची एकरण सिकडिजारी ९४.०६ ्कि एजढी ीहि .
(३ हि खरि नाही.

सोलापरर श्कल््यात दि.०२/०६/२०१५ पासन
र श्कल्हा अधिकाक्षक नरमम अमनलिख या पिाजर

ननयममत अधिकाकारी कायारत ीहि त.

(४ ज (५ सोलापरर श्कल््यात एाप्रल, २०१५ अखिर प्रलींत्रबत असलिली १८२७ मोकणी प्रकरणि
उपल्ा नक
र रमापक ज अन्य कायाालयीन कमाचारी याींच्या सिजाींचा जापर क नन ननकाली
काढण्यात ीलिली ीहि त.

___________
साांगली जिल््यात गेल्या तीन वषािपूासून तेरा हिार वीि
ग्राहि वीि िोडणीच्या प्रितक्षेत असल्याबाबत

(१९

२३९३६ (०६-०८-२०१५ .

श्री.अिनल बाबर (खानापूूर :

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय ऊिाि मां्र ी पुढील

(१ साींगली श्कल््यात गिल्या तीन जषाापासन
र तिरा हकार जीक ग्राहक जीक कोडणीच्या प्रनतक्षित
असल्याचि किलिल्या एका पहाणीत माहि करन, २०१५ च्या पदहल्या ीाजडयात जा ्या सुमारास
ननिसानास ीलि ीहि , हि खरि ीहि काय,

(२ असल्यास, यामध्यि सिती, औदयोधिकगक, जाखणज्य ीखण घरगुती ग्राहकाींचा समाजिस ीहि हि
ही खरि ीहि काय,

(३ असल्यास, साींगली श्कल््यात ाजकिच्या पायानरत ाजकास ीराखडयातील त्बल ४४ को्ी
 नपयाींचा ननाी जापरााजना परत गिला ीहि , हि ही खरि ीहि काय,

(४ तसिच तिरा हकार जीक ग्राहक जीक कोडण्यापासन
र जींधिकचत रहाण्याची कारणि काय ीहि त ज
उत ग्राहकाींना तातडीनि जीक कोडण्या िि ण्याबाबत सासनानि कोण्या उपायोकना किल्या ीहि त
ज याबाबतची सदयश्थती काय ीहि ?

ाज.स. ११९ (15
श्री. चांद्रशेखर बावनिुळे (१०-०२-२०१६ :(१ अींसत: खरि ीहि . मागील तीन जषाात (२०१२-१३,

१३-१४, १४-१५ एकुण १,०३,०७९ नजीन ग्राहकाींना जीक कोडणी िि ण्यात ीली असरन मि २०१५
अखिर २५,९११ लतकि ग्राहक पैसि न नन प्रलींत्रबत ीहि त. सन २०१५-१६ मध्यि ऑ्ोंबर, २०१५
अखिर ३,४७९ नजीन कृषीपींपाना जीक कोडण्या िि ण्यात ील्या ीहि त.
(२) हि खरि ीहि .

(३) हि खरि नाही.
(४) नजीन जीक कोडण्या िि ण्यासााी लागणारी यींरकाणा उनारण्याकपरता लन्रा-२ ज डीपीडीसी
योकनिमध्यि अनक्र
ु मि ५६०३ ज १०४५ लतया नजीन जीक कोडण्याींची कामि प्रतााजत ीहि त.
___________

पूुणे जिल्यातील मावळ तह्सल िायािलयाच्या लगत नागरीिाांना बसयायासाठ असलेले
(२०

बब्रटीशिालीन िनवारा शेड धोिादायि असल्याबाबत

२४२५६ (०६-०८-२०१५ .

श्री.सांिय (बाळा

भेगडे (मावळ :

मां्र ी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय महसूल

(१) पुणि श्कल्हा माजळ तालुयातील जडगाज माजळ तहमसल कायाालयाच्या लगत नागरीकाींना
बसण्यासााी असलिलि त्रि्ीसकालीन ननजारा सिड ाोकािायक ाालि ीहि , हि खरि ीहि काय,
(२)

असल्यास,

सासकीय

कामासााी

ीलिल्या

नागरीकाींना

ाजश्राींतीसााी

बसाजण्यासााी

असलिल्या ननजारा सिडची कौलि र्ु्ली असरन कौलाखाली बसाजलिलि लोखींडी परकाि गींकलि ीहि त,
लाकडी कुकली ीहि त, हि खरि ीहि काय,

(३) असल्यास, िरु ाजथा ााल्यामुळि सिड कोरिार जाऱ्यानि

किव्हाही कोसळरन अपघात होऊन

नागरीकाींच्या कीजाला ाोका ननमााण होऊ सकतो, हि खरि ीहि काय,

(४) असल्यास या, सिडची ि न
ु ती करणि बाबत महसरल ाजनागाच्या जतीनि कायाजाही करण्यात
यिणार ीहि काय जा यित ीहि ,

(५) नसल्यास होणाऱ्या ाजलींबाची कारणि काय ीहि त ?
श्री. एिनाथराव खडसे (२१-०१-२०१६ :(१ , (२ , (३ ज (४ सिर सिड ाोकािायक ाालि होति,

तथााप, तहमसलिार, माजळ याींच्या परकाव्यजहारानस
ु ार सिर सिडची ि न
ु ती साजाकननक बाींाकाम
ाजनागाकडरन करण्यात ीली ीहि.
(५ प्रचन उद्ाजत नाही.

___________
यवतमाळ शहरातील साविििनि मोिळ्या िागेवर वाळू व्यावसाियि
अवैधररत्या साठवण िरत असल्याबाबत

(२१

२४५८६ (०८-०८-२०१५ .

श्री.मदन येरावार (यवतमाळ , श्री.रािेंद्र निरधने (उमरखेड ,

श्री.सांजिवरे डडी बोदिुरवार (वणी :
करतील काय :-

सन्माननीय महसल
मां्र ी पढ
ू
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा
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(१) यजतमाळ सहराचा ापाट्यानि ाजतार होत असरन पपरसरातील मोठ्या प्रमाणात बाींाकाम
सु न ीहि. सिर कामाकरीता लागणारी जाळर ही सहरातील साजाकननक मोकळ्या कागिजर जाळर
मानर्या जाळरचि दढगारि लाजन
र अजैापर्या सााजण करीत ीहि , हि खरि ीहि काय,

(२) असल्यास, यजतमाळ सहर पपरसरातील जडगाींज रोड गु नकृपा नगरी, काींब रोड, ीणश रोड,
तलाज र्ैल, ाामणगाींज रोड यासह सहरातील ाजाजा नागात दिसन
र यित ीहि , हि ही खरि ीहि
काय,

(३) असल्यास, सिर अजैा रि ती सााा व्याजसानयक मार्ीया एकाच ्ीपीजर चक पाच ति सहा
जाळरच्या गाडयाींची जाहतक
करत असन
यामळ
ु
र
ु ि प्रसासनाला जाळरदजारि ममळणा-या लाखो

 नपयाींची रॉयल््ीचा तो्ाही प्रसासनाचा सींबींाीत अधिकाका-याींच्या िल
ा ीत ाोरणामुळि सहन
ु क्ष
कराजा लागत ीहि , हि ही खरि ीहि काय,

(४) असल्यास, प्रसासनाकडरन कोणती कायाजाही करण्यात ीली जा यित ीहि ,
(५ नसल्यास, ाजलींबाची कारणि काय ीहि त ?

श्री. एिनाथराव खडसे (१९-०१-२०१६ :(१ ज (२ जाळरच्या अजैा उ्खनन ज जाहतरकीस ीळा
घालण्यासााी गदात किलिल्या िक्षता पथकाींनी किलिल्या तपासणीमध्यि यजतमाळ सहरालगत
ाजाजा दाकाणी जाळरचि अजैा सााि ननिसानास ीलि ीहि त.
(३ असी बाब ननिसानास ीली नाही.
(४

प्रचन नाग १ ज २ च्या उ्तरामध्यि नमरि किलिलि जाळरचि अजैा सााि क्त क नन,

सींबींधिकाताींाज नध्ि र्ौकिारी गुींन्हि िाखल करण्यात ीलि ीहि त, मारका सिर प्रकरणि न्यायप्राजषा
असरन मा.न्यायालयानि “कैसि थि” श्थती ाि जण्याचि ीिि स दिलि ीहित.
(५ प्रचन उद्ाजत नाही.

___________
सोलापूूर सह महाराष्ट्रभरातील शेती पूांपूासाठ ५ एच पूी िे िने्शन असणा-या शेतिऱयाांना
च्ि ७ एच पूी चा लोड दाखवून िास्तीच्या बबलाची वसल
ु ी िरयायात येत असल्याबाबत

(२२

२४९३९ (०६-०८-२०१५ .

(चाळीसगाव :
(१

श्री.सभ
(सोलापूरू दक्षक्षण , श्री.उन्मेश पूाटील
ु ाष दे शमख
ु

सन्माननीय ऊिाि मां्र ी पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

सोलापरर सह महाराषरातील तसिच कळगाज श्कल््यातील पाचोरा, नडगाज, चाळीसगाज,

अमळनिर, चोपडा, याजल, नुसाजळ, कामनिर, मुताई नगर, बोडजि, ारणगाज सजा बहुसींख्य
सितक-याींना सिती पींपासााी महााजतरण कींपनीच्या अननयममत कारनारामुळि ३ एच.पी.चि.
कनिसन असताना ५ एच.पी. ीलिली जाढीज त्रबलि दिली गिली, हि खरि ीहि काय,

(२ असल्यास, यामुळि सितक-यामध्यि प्रसरलिली नाराकीची नाजना, ्यामध्यि िषु काळाचि साज्
असल्यानि ५० पैसि च्या ीणिजारी असताना ीलिली जाढीज त्रबलि याजर सासन काही कायाजाही
करणार ीहि काय जा करीत ीहि ,
(३ नसल्यास, ाजलींबाची कारणि काय ीहि त ?
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श्री. चांद्रशेखर बावनिुळे (१७-०२-२०१६ :(१ हि खरि नाही.

कृषी ग्राहकाींच्या ाजदयुत पींप नार

तपासणी मोहीमि िरयान प्र्यक्षात असलिल्या पींपाच्या अचजसती नाराप्रमाणि सींगणक
प्रणालीमध्यि ि न
ु ती क नन जीक िि यकि ीकारण्यात यितात.

(२) दिनाींक १९.१२.२०१४ च्या सासन ननणायानस
ु ार िषु काळग्रत नागातील कृषी ग्राहकाींना
कुल,ै

ऑग्, स््ें बर, २०१४ या रकाैमामसक जीक त्रबलामध्यि सींपरणा मार्ी िि ण्याचा सुाारीत

ननणाय घिण्यात ीला ीहि . ्याअनुषींगानि महााजतरणतर्े िषु काळग्रत गाजाींतील कृषी
ग्राहकाींना कुल,ै ऑग्, स््ें बर,-२०१४ या रकाैमामसकाची जीक िि यकि सींपरणा मार् करण्यात
ीलिली ीहि त. तसिच २०१४-१५ च्या उजापरत रकाैमामसक जीक त्रबलामध्यि सासनाच्या प्रचमलत
सजलतीच्या िरामध्यि ३३.५% सजलत िि ण्यात ीलिली ीहि .
(३) प्रचन उद्ाजत नाही.

___________

राज्यातील मुांबई (घोडपूदे व भ.ू क्र.७१८, माझगाांव ववभाग (घोडपूदे व चासिर चाळ,
(२३

डी.पूी.वाडी येथील ि्मनीचा भाडेपूट्टे िरार सांपूुष्ट्टात आल्याबाबत

२५१०१ (१०-०८-२०१५ .

अॅड.वारीस पूठाण (भायखळा :

सन्माननीय महसूल मां्र ी

पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१) राज्यातील मुींबई (घोडपिि ज

नर.क्र.७१८, माागाींज ाजनाग (घोडपिि ज

चासकर चाळ,

डी.पी.जाडी यिथील कममन ३१ माचा, २०१२ रोकी सींपषु ्ात ीलिल्या ९९ जषााचि नाडिपटीवि

कराराच्या सतानींगाचि हताींतरीत करारनामि रद्द क नन न.र क्र.७१८ ही कमीन महसरल ाजनागाच्या
ता्यात घिण्याची मागणी श्री कुलजामी सहकारी गह
ृ ननमााण सींथा (ननयोश्कत
मुींबई-३३ याींनी मा.मुख्यमींरकाी, मा.मींरकाी (महसरल

मा.राज्यमींरकाी (नगराजकास

घोडपिि ज,

याींचिकडि माहि

एाप्रल, २०१५ जा ्या सुमारास लिखी ज नपात किली ीहि , हि खरि ीहि काय,

(२) असल्यास, नाडिपट्यानि दिलिल्या कममनीबाबत करारनामा तपासरन कर करारनायातील
सतशचा नींग ााला असल्यास असा कममनी ता्यात घिण्याचा ाोरणा्मक ननणाय सासन
तराजर ााला ीह, हि ही खरि ीहि काय,

(३) असल्यास, प्रचनोत १ ज २ प्रकरणी सासनामार्ात

कोणती कायाजाही करण्यात ीली जा

यित ीहि ,
(४) नसल्यास, ाजलींबाची कारणि काय ीहि त ?
श्री.

एिनाथराव

(ननयोश्कत

खडसे

(१९-०१-२०१६

:(१

श्री.कुलजामी

सहकारी

गह
ृ ननमााण

ीहि .

(२ नाही. सतगा नींगाच्या प्रकरणात प्रकरण पर्जि गुणज्तिनुसार ननणाय घिण्यात यितो.
(३

ज

सींथा

याींनी दि.८.१.२०१३ रोकी मा.मख्
याींचिकडि अका किलिला
ु यमींरकाी, मा.मींरकाी (महसल
र

(४

सासनतराज नन

याबाबत

मा.मुींबई

दि.१२.११.२०१३

उच्च

रोकी

न्यायालयाच्या

ीिि स

पापरत

ननणायानुसार

करण्यात

सुनाजणी

ीलिलि

ीहि त.

घिऊन
सिर

ीिि सााज नध्ि मा.उच्च न्यायालयात पन्
ु हा पर् याधिकचका िाखल करण्यात ीलिली असन
र ,
प्रकरण न्यायप्राजष् ीहि.

___________
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८ तालि
ु याची सांबांधधत िागदपू्र े रे िॉडि पूूवशी च्या ठाणे जिल्हाधधिारी िायािलयातून
नवीन पूालघर जिल्हा मुख्यालयात हस्ताांतरीत िरयायाबाबत

(२४

२५१३३ (०६-०८-२०१५ .

श्री.क्षक्षतीि ठािूर (नालासोपूारा , श्री.ववलास तरे (बोईसर :

सन्माननीय महसूल मां्र ी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) जसई, पालघर, डहाण,र तलासरी, ाजक्रमगड, जाडा, मोखाडा अखण कव्हार या ताल
ु याींचा
समाजिस असलिल्या नजीन पालघर श्कल््याची दिनाींक १ ऑग्, २०१४ रोकी ननममाती
करण्यात ीली ीहि , हि खरि ीहि काय,
(२) असल्यास, उपरोत ८ तालक
ु याची सींबींधिकात कागिपरकाि रि कॉडा परजशच्या ााणि श्कल्हाधिकाकारी
कायाालयातरन नजीन पालघर श्कल्हा मुख्यालयात हताींतरीत करण्याची कायाजाही अदयापपयंत
पण
र ा ाालिली नसल्यानि ि्तरदिरीं गाई होऊन उपरोत ८ ताल
ु यातील कनतिची मोठ्या
प्रमाणाजर गैरसोय होत ीहि , हि खरि ीहि काय,

(३) असल्यास, ााणि श्कल्हाधिकाकारी कायाालयातील उपरोत ८ तालुयाींची सींबींधिकात कागिपरकाि,
रि कॉडा पालघर श्कल््याच्या मुख्यालयाकडि तातडीनि पाााजण्याच्यादृष्ीनि सासनानि कोणती
कायाजाही किली ीहि जा यित ीहि

(४) नसल्यास, ाजलींबाची कारणि काय ीहि त ?
श्री. एिनाथराव खडसे (०९-०२-२०१६ :(१ होय.
(२),(३) ज (४) दि.०१/०८/२०१४ रोकी ााणि श्कल््याचि ाजनाकन होऊन पालघर श्कल्हा ननमााण
ााला ीहि . नव्यानि ननमााण ाालिल्या पालघर श्कल््यात कव्हार, मोखाडा, जाडा, ाजक्रमगड,
जसई, पालघर, डहाणर, तलासरी असि एकुण ८ तालुयाींचा समाजिस करण्यात ीला ीहि .

श्कल्हाधिकाकारी ााणि याींचि अधिकाप्याखालील पालघर श्कल््यातील तालुयाींसी सींबींधिकात बहुताींस
साखाींची कागिपरकाि श्कल्हाधिकाकारी, पालघर याींना पाााजण्यात ीली ीहि त.
नरसींपािना सींबींाी कागिपरकाि ही पालघर श्कल््याच्या सींबींधिकात तालुयाच्या उपाजनागीय

अधिकाकारी याींना हताींतरीत करण्यात ीली ीहि त. पालघर श्कल््यासााी मलापक सींजगा
जगळता

उजारीत

याींच्याकडरनच

होत

सींजगााचि
असरन

ीथापनााजषयक
असा

सींजगााच्या

कामकाक
ीथापना

अदयाप
िोन्ही

श्कल्हाधिकाकारी,
श्कल््याींमध्यि

िि ण्यााजषयीची कायाजाही ाजचारााीन ीहि .

ााणि

ाजनागरन

___________
मौिे पूेड (ता.तासगाांव, जि.साांगली तन णाचा तुटलेल्या तारे तील वीि
(२५

प्रवाहाचा ध्िा बसून मत्ृ यु झाला असल्याबाबत

२५६६६ (१०-०८-२०१५ .

श्री.अिनल बाबर (खानापूूर :

गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

सन्माननीय ऊिाि मां्र ी पुढील

(१ मौकि पिड (ता.तासगाींज, श्क.साींगली यिथि प्रसाींत सेंडगि या त नणाचा तु्लिल्या तारि तील जीक
प्रजाहाचा ाका बसरन म्ृ यु ााला ीहि, हि खरि ीहि काय,
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(२ असल्यस, याप्रकरणी सासनानि चौकसी किली ीहि काय, चौकसीत काय ीढळरन ीलि,
(३

असल्यास, चौकसीच्या अनष
ु ींगानि नक
ु सान नरपाई िि ण्याच्या दृष्ीनि सासनानि कोणती

कायाजाही किली जा करण्यात यित ीहि ,

(४ नसल्यास, ाजलींबाची कारणि काय ीहि त ?
श्री. चांद्रशेखर बावनिुळे (१७-०२-२०१६ :(१ हि खरि ीहि .

(२) सिर प्रकरणी ाजदयुत ननरीक्षक, ममरक याींनी चौकसी किली ीहि .

(३) ाजदयत
ु ननरीक्षक, ममरक याींचा अहजाल ज महाजतरण कींपनीच्या ननयमाप्रमाणि ीजचयक

ती कागिपरकाि ज िाखलि सींबींधिकाताींकडरन प्रा्त ााल्याजर ननयमाप्रमाणि नुकसान नरपाई रकम
प्रााान्यानि मींकरर करण्यात यिईल. तथापी सींबींधिकाताींच्या जारसाींना महााजतरण कींपनीच्या

ननयमाप्रमाणि कींपनीकडरन तातडीची मित हणरन  न.२०,०००/- दिनाींक १२.५.२०१५ रोकी िि ण्यात
ीली ीहि त.

(४) प्रचन उद्ाजत नाही.
___________
मौिे शेळगाव (थडी िांु डलवाडी (जि.नाांदेड येथील शेतिऱयाांनी िोटे शन भन नही वीि ववतरण
िांपूनी शेती पूांपूासाठ वीि िोडणी दे यायास टाळाटाळ िरीत असल्याबाबत

(२६

२५९३२

(मुांबादे वी :

(१०-०८-२०१५ .

श्री.वसांतराव

चव्हाण

(नायगाांव ,

श्री.अ्मन

सन्माननीय ऊिाि मां्र ी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

पूटे ल

(१) नाींििड श्कल््यातील कींु डलजाडी यिथील मौकि सिळगाज (थडी यिथील सितकऱ्याींची को्ि सनची

रकम न ननही कींु डलजाडीचि जीक ाजतरण कींपनीचि साखा उपअमनयींता याींनी सिती पींपासााी

जीक कोडणी िि ण्यास ्ाळा्ाळ करीत असल्यामळ
ु ि सितकऱ्याींनी सिर प्रकरणी ी्मिहनाचा
लसारा दिला असल्याचि माहि मि, २०१५ मध्यि जा ्यािरयान ननिसानास ीलि ीहि , हि खरि
ीहि काय,
(२) असल्यास, उपरोत प्रकरणी सितकऱ्याींना सिती पींपासााी जीक कोडणी ्जरीत िि ण्याबाबत
सासनानि कोणती कायाजाही किली ीहि जा करण्यात यित ीहि ,
(३) नसल्यास, ाजलींबाची कारणि काय ीहि त ?
श्री. चांद्रशेखर बावनिुळे (१७-०२-२०१६ :(१ हि खरि ीहि .

(२) सींबींधिकात सितकऱ्याींना सितीपींपासााी जीक कोडणी िि ण्यासााी महााजतरण कींपनी अींतगात
ामााबाि ाजनागीय पातळीजर सहा को्ी  नपयाच्या ननाजिा काढण्यात ील्या असरन सिर कामि
किषातायािीनस
ु ार प्रगतीपथाजर ीहि त.
(३) प्रचन उद्ाजत नाही.

___________
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मौिे नाांगरगाव, लोणावळा (ता.मावळ, जि.पूुणे येथील रहहवाश्याांनी
नाल्यात माती, दगड टािून नैसधगिि प्रवाह अडववल्याबाबत

(२७

२६०८५ (१०-०८-२०१५ .

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

श्री.राहूल िुल (दौंड :

(१) मौकि नाींगरगाज, लोणाजळा (ता.माजळ, श्क.पुणि

सन्माननीय महसल
ू मां्र ी पुढील

यिथील रदहजाचयाींची ्याींच्या सिकारील

असलिल्या मोकळ्या कममनीजर ज नैसधिकगक
ा प्रजाहामध्यि माती, िगड ्ाकरन बाींाकाम क नन

नैसधिकगक
ा
प्रजाह अडाजल्यामळ
ु ि माचा, २०१५ पासरन ४-५ जिळा पडलिल्या पाजसामळ
ु ि तिथील

रदहजाचयाच्या घरात पाणी काऊन र्ार मोठ्या प्रमाणात नक
ु सान ााल्याबाबतची तक्रार
तहसीलिार, लोणाजळा, ाजनागीय ीयुत, श्कल्हाधिकाकारी पुणि तसिच मा.मुख्यमींरकाी याींना
दिनाींक ०७ एाप्रल, २०१५ रोकी लिखी तक्रार किली, हि खरि ीहि काय,

(२) असल्यास, सिरहर नैसधिकगक
ा
नाल्याचा प्रजाह अडाजल्यामुळि ्या दाकाणी पाणी साारन
मोठ्या प्रमाणाजर िग
ं ी पस नन मोठ्या प्रमाणाजर रोगराई पसरल्याबाबत तक्रारीत नमरि किलि
ु ा
ीहि , हि खरि ीहि काय,

(३) असल्यास, उत तक्रारीच्या अनुषींगानि चौकसी करण्यात ीली ीहि काय,

(४) असल्यास, चौकसीत काय ीढळरन ीलि ज ्यानुसारसींबींधिकाताींजर कोणती कारजाई करण्यात
ीली ीहि जा करण्यात यित ीहि ,

(५) नसल्यास, ाजलींबाची कारणि काय ीहि त ?
श्री. एिनाथराव खडसे (२१-०१-२०१६ :(१ ज (२ होय. असा ीसयाची तक्रार करण्यात ीली
होती.
(३ , (४

ज (५

प्रा्त तक्रारीच्या अनुषींगानि नगरपपरषिि नि थळ पहाणी किली असता सिर

दाकाणी नाला बक
ा ता करणिची कायाजाही करण्यात
ु ाजल्याचि ीढळरन ीलि असन
र नाला पज
ु ज
ीलिली ीहि . सिर दाकाणी पाजसाळ्यामध्यि पाण्याच्या प्रजाहास अडथळा ननमााण ाालिला

नाही. जिळीच उपाययोकना करण्यात ील्यामळ
ु ि कारजाई करण्याचा प्रचन उद्ाजला नाही. सिर
पपरसरात कोणतीही रोगराई पसरल्याचिही ननिसानास ीलि नाही.
___________
पूुणे जिल््यातील दौंड व पूुरांदर तालु्यासाठ स्वतां्र  महसूल िायािलय सुन  िरयायाबाबत
(२८

२६०८७ (१०-०८-२०१५ .

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

श्री.राहूल िुल (दौंड :

सन्माननीय महसल
ू मां्र ी पुढील

(१) पण
ु ि श्कल््यातील िौंड ज परु ीं िर ताल
ु यासााी जतींरका महसल
र कायाालय स न
ु करण्याबाबत
थाननक लोकप्रनतननाी याींनी मा.महसरल मींरकाी याींना मि, २०१५ मध्यि जा ्यािरयान ननजििन
सािर किलि ीहि , हि खरि ीहि काय,

(२) असल्यास, िौंड ज पुरींिर तालुयासााी जतींरका महसरल कायाालय सु न करण्याची बाब
सासनाच्या ाजचारााीन ीहि , हि ही खरि ीहि काय,
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(३) असल्यास, िौंड ज पुरींिर तालुयासााी जतींरका महसरल कायाालय सु न करण्याबाबत
सासनानि काय कायाजाही किली जा करण्यात यित ीहि ,

(४) िौंड ज परु ीं िर ताल
ु यासााी जतींरका कायाालय स न
ु करणार नसल्यास ्याची कारणि काय
ीहि त ?

श्री. एिनाथराव खडसे (०५-०३-२०१६ :(१ थाननक लोकप्रनतननाी याींचि ननजििन प्रा्त ीहि .
(२ ज (३ सासनाच्या सजासााारण ाोरणानस
ु ार िोन तालुयाींसााी एक उपाजनाग याींप्रमाणि
िौंड ज परु ीं िर या िोन तालक
ु याींसााी िौंड-परु ीं िर उपाजनाग कायाालय थापन करण्यात ीलि
असरन ्याचि मुख्यालय सासजड ता. पुरींिर यिथि ाि जण्यात ीलि ीहि . िौंड ज पुरींिर तालुयाींची
नौगोमलक पपरश्थती ाजचारात घिता ्यासााी एक उपाजनागीय कायाालय पुरिसि ीहि.
(४ प्रचन उद्ाजत नाही.

___________
ववदभाितील बल
ु झाणा जिल््यातील तलाठ िायािलय भाडयाच्या िागेत असल्याबाबत
(२९

२६४२६ (१०-०८-२०१५ .

श्री.चैनसुख सांचेती (मलिापूूर :

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय महसूल मां्र ी

(१) ाजिनाातील बुलढाणा श्कल््यातील तलााी कायाालयाींना जतचची हणकि सासनाच्या
मालकीच्या कागा नसरन श्कल््यातील सुमारि ४८० तलााी कायाालयि नाडयाच्या कागित
असल्याची बाब कन
र , २०१५ मध्यि ननिसानास ीली ीहि , हि खरि ीहि काय,

(२) असल्यास, तलााी कायाालयाींना कागा उलप्ा क नन िि णा-या कागा मालकाींचि नाडयापो्ी
सासनाकडि त्बल ६० लाख  नपयि थकीत ीहि , हि ही खर ीहि काय,
(३) असल्यास, श्कल््यातील एकरण ५२३ तलााी कायाालयापैकी किजळ ४३ कायाालयि मालकीच्या

कागित ीहि त तसिच सासनानि किजळ १५०  नपयि प्रनतमाह नाडि ाि जल्यामुळि एजयाया कमी रकमित
कागा नाडयानि

परजडत नसल्यामुळि अनिकाींनी कागा न िि ण्याचा ननणाय घितला ीहि ज

्यामुळि तलााी कायाालयि जारीं जार हलजण्यात यितात, हि ही खरि ीहि काय,

(४) असल्यास, कायाालयाचि नाडि जाढजरन ममळाजि ज ननयमीत ममळाजि, या मागणीसााी तलााी
सींघ्निनि ीींिोलन किली ीहि त, परीं तर सासनानि अियापपयात याबाबत ननणाय घितला नाही, हि
खरि ीहि काय,

(५) नसल्यास, ाजलींबाची कारणि काय ीहि त ?
श्री. एिनाथराव खडसे (०४-०३-२०१६ :(१ , (२ , (३ ज (४ बुलढाणा श्कल््यातील ५३९ तलााी

कायाालयाींपक
ै ी किजळ ४८ तलााी कायालयि सासकीय मालकीच्या कागित कायारत असरन ४९१
तलााी कायाालयि ही नाडयाच्या कागित ीहि त सिर तलााी कायाालयाींना कागा उपल्ा क नन

िि णाऱ्या कागा मालकाींचि नाडयापो्ी सासनाकडि कजळपास  नपयि १ को्ी लतकी रकम थकीत
ीहि .
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परजश तलााी कायाालयाकरीता खाकगी कागिच्या नाडयापो्ी िरमहा  नपयि १२५/- लतकि नाडि

मींकरर करण्यात यित असल्यानि, एजढया रकमित कागा मालकाींना कागा नाडयानि िि णि परजडत
नसल्यामळ
ु ि अनिक तलाठ्याींना कागा नाडयानि ममळण्यासााी अडचणी यित हो्या. तथााप,
सासनानि दिनाींक ५.६.२०१३ रोकीच्या सासन ननणायान्जयि तलााी कायाालयाच्या िरमहा

नाडयामध्यि दिनाींक १.७.२०१३ पासरन  नपयि १२५/- ज नन जाढ क नन ग्रामीण नागासााी  नपयि
१०००/- िरमहा ज सहरी नागासााी  नपयि २०००/- िरमहा एजढि नाडि ननश्चचत किलि ीहि .
(५ प्रचन उद्ाजत नाही.
___________
दे वापूूर (ता.माण येथील शेतिऱयाांवर वाळू चोरीचा ठपूिा ठे वल्याबाबत
(३०

२७०४३ (१०-०८-२०१५ .

श्री.ियिुमार गोरे (माण :

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) िि जापरर (ता.माण

सन्माननीय महसूल मां्र ी

यिथील मसरताजा खयायालगत असलिल्या ५ एकर कमीनीतील जाळर

चोरीचा ापका सितकऱ्याजर ाि जरन साडि अारा लाखाींच्या जसुलीसााी तालुयाींच्या तहसीलिाराींनी

्या कमीनिचि क्तीचि ीिि स काढलि असल्याचि माहि र्ििज
ु ारी, २०१५ च्या िरयान ननिसानास
ीलि ीहि , हि खरि ीहि काय,

(२) असल्यास, याप्रकरणी सासनानि चौकसी किली ीहि काय,
(३) असल्यास, चौकसीच्या अनुषग
ीं ानि सितकऱ्याच्या कममनीचि क्तीचि काडलिलि ीिि स
मागि घिण्याबाबत कोणती कायजााही किली ीहि जा करण्यात यित ीहि,
(४) नसल्यास, ाजलींबाची कारणि काय ीहि त ?
श्री. एिनाथराव खडसे (१९-०१-२०१६

:(१ , (२

ज (३

मौकि िि जापरर, ता.माण यिथील

मसरताजा खयायालगत ग् नीं.२७५ मध्यि एकरण ७४२ िास जाळरचि अजैापर्या उ्खनन किल्याचि
ननिसानास ील्यानि, सींबींधिकाताींाज नध्ि  न. १४,८४,०००/- लतया रकमिचि िीं डाचि ीिि स पारीत
करण्यात ीलि. तथााप, सींबींधिकाताींनी िीं डा्मक रकमिचा नरणा न किल्यानि ्याींच्या ममळकतीच्या
गाज नमुना नीं. ७/१२ च्या लतर हकात बोका ाि जण्यात ीला ीहि . सींबींधिकाताींनी सिर िीं डाच्या
ीिि सााज नध्ि कोण्याही न्यायालयात िािर माधिकगतलिली नाही.

सींबींधिकाताींनी जाळरचि अजैा उ्खनन किलि असल्यानि िीं डाचि ीिि स मागि घिण्याचा ज

याप्रकरणी कोणतिही अधिकाकारी िोसी असल्याचि दिसरन यित नसल्यानि ्याींच्यााज नध्ि कारजाई
करण्याचा प्रचन उद्ाजत नाही.
(४ प्रचन उद्ाजत नाही.
___________
उस्मानाबाद जिल््यातील महाववतरणच्या मनमानी िारभाराबाबत
(३१

२७१३० (१०-०८-२०१५ .

श्री.मधि
ु रराव चव्हाण (तळ
ु िापूूर :

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय ऊिाि मां्र ी

ाज.स. ११९ (23
(१) उमानाबाि श्कल्हयातील सितकऱ्याींनी ाजदयुत पुरजाा ममळण्याकरीता अका ज मागणी

परकाकाचि पैसि नरल्यानींतरही सितक-याींना ाजदयुत पुरजाा दिल्या कात नसल्याबाबतची तक्रार
अधिकाक्षक अमनयींता, उमानाबाि याींचिकडि थाननक लोकप्रनतननाी याींनी माहि मि, २०१५ मध्यि
जा ्या सम
ु ारास किली ीहि, हि खरि ीहि काय,

(२) असल्यास, या प्रकरणी सासनानि सितकऱ्याींना ाजदयुत पुरजाा करण्याबाबत कोणती
कायाजाही किली जा करण्यात यित ीहि ,

(३ तसिच रान्सर्ॉमार कळाल्यानींतर २१ ति ३० दिजसाच्या ीत बिलरन दिला कात नाही, हि ही
खरि ीहि काय,

(४) असल्यास, रान्सर्ॉमार मींकररीची प्रनक्रया पारिसाक दिसरन यित नाही, हि ही खरि ीहि काय,

(५) तसिच जीक मींडळातील अधिकाकारी याींनी एम.्ी.लाईन उनारताना कींरकाा्िार सजा कामि
सितक-याींकडरन क नन घितली कातात, हि ही खरि ीहि काय,

(६) तसिच सितकऱ्याींना ाजदयत
ु िि यकि बनाज् ज चक
ु ीची दिली काति ज ाजदयत
ु िि यकि ि न
ु ती
करण्याकरीता सितकऱ्याींना नाहक रकाास दिल्या कातो, हि खरि ीहि काय,
(७) नसल्यास, ाजलींबाची कारणि काय ीहि त ?
श्री. चांद्रशेखर बावनिुळे (१७-०२-२०१६ :(१ हि खरि ीहि .

(२) ाजिना ज मरााजाडा करीता ाजसिष ननाी योकनिअत
ीं गात सासनानि  न. ८१९ को्ी लतका
ननाी मींकरर किला ीहि . ्यापैकी उमानाबाि श्कल््यासााी  न. ८६.०० को्ी ननाी मींकरर ााला

असरन, ्यापैकी  न. २०.०० को्ीच्या ननाजिा काढलिल्या असरन कृषीपींपाची जीक कोडणी काम

ज्यिषाता यािीनस
ु ार काम चालर करण्यात ीलिलि ीहि . तसिच  न. २५.५४ को्ीच्या कामाची
ननाजिा प्रनक्रया स न ीहि .

(३) हि खरि नाही. रान्सर्ॉमार कळाल्यानींतर रान्सर्ॉमारच्या उपल्ातिनुसार ज ज्यिषाता

यािीनुसार बिलरन दिलि कातात. सदय:श्थतीत कळालिलि रान्सर्ॉमार बिलरन िि ण्याची सींख्या
ननरीं क ीहि .

(४) प्रचन उद्ाजत नाही.
(५) हि खरि नाही.
(६) हि खरि नाही.
(७) प्रचन उद्ाजत नाही.
___________
रत्नाधगरी येथील सेतू िायािलयातन
ू प्रशासनािडे स्वाक्षरीसाठ दाखल
(३२

िेलेले शेिडो िातीच्या दाखल्याचे प्रस्ताव पूडून असल्याबाबत

२७४५६ (१०-०८-२०१५ .

श्री.रािन साळवी (रािापूूर :

पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१

सन्माननीय महसूल मां्र ी

र्नाधिकगरी यिथील सितर कायाालयातरन प्रसासनाकडि जाक्षरीसााी िाखल किलिलि सिकडो

कातीच्या िाखल्याचि प्रताज पडरन असल्याचि नुकतिच माहि करन, २०१५ मध्यि ननिसानास ीलि
ीहि , हि खरि ीहि काय,

ाज.स. ११९ (24
(२ असल्यास, नुकताच १२ जी १० जी पपरक्षिचा ननकाल लागला असरन प्रजिसासााी ाजदयाथश ज

पालकाींची मोाी ााजपळ सु न असरन पुढील सैक्षखणक प्रजिसाींच्या कायाजाहीसााी कातीच्या
िाखल्याींची

ननताींत

ीजचयकता

असताींनाही

प्रताज

जाक्षरीअनाजी

प्रलींत्रबत

असल्याचि

ननिसानास ीलि ीहि , हि खरि ीहि काय,
(३

असल्यास, प्रसासनाच्या कारनाराजरोाात ाजदयाथश, पालकजगाामध्यि प्रचींड सींतापाचि

जाताजरण पसरलिलि ीहि , हि ही खरि ीहि काय,
(४ असल्यास, याप्रकरणी सासनानि चौकसी किली ीहि काय
(५) असल्यास चौकसीत काय ीढळरन ीलि ्या अनष
ु ींगानि िाखल्याचि प्रताज

प्रलींत्रबत

ाि जणाऱ्या अधिकाकाऱ्याींजर कोणती कारजाई किली ीहि जा करण्यात यित अहि
(६) नसल्यास, ाजलींबाची कारणि काय ीहि त ?

श्री. एिनाथराव खडसे (०४-०३-२०१६ :(१ असी बाब ननिसानास ीलिली नाही.
(२ , (३ , (४ , (५ ज (६ प्रचन उद्जत नाही.
___________
्सांधुदग
ू ि जिल््यातील तळे वाडी (ता.िुडाळ व मसूरे (ता.मालवण
या गावात वीिेची सोय नसल्याबाबत

(३३

२७५०४ (१०-०८-२०१५ .

श्रीमती िनमिला गाववत (लगतपूूरी :

सन्माननीय ऊिाि मां्र ी

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) मसींाुिग
र ा श्कल््यातील तळि जाडी (ता.कुडाळ ज मसररि (ता.मालजण या गाजात जीकिची सोय
नसल्यामळ
ु ि ग्रामथाींनी सींबधिकात ाजनागाकडि जारीं जार मागणी करण्यात यिजरनही अदयापी सिरहर
गाजात जीक नसल्याचि माहि कानिजारी, २०१५ रोकी जा ्यानुसार ीढळरन ीलि ीहि हि खरि
ीहि ,

(२) असल्यास, सिरहर गाजात जीक िि ण्याबाबत सासनानि कोणती तातडीची कायाजाही किली ीहि
जा करण्यात यित ीहि ,
(३) नसल्यास, ाजलींबाची कारणि काय ीहि त ?
श्री. चांद्रशेखर बावनिुळे (१७-०२-२०१६

:(१

हि खरि नाही. मसींाुिग
र ा श्कल््यातील तळि जाडी

(ता.कुडाळा ज मसररि (ता.मालजण या गाजाचि ाजदयुतीकरण ाालि असन
र गाजात जीकिची सोय
ीहि .

तळि जाडी ता.कुडाळ या गाजात जीकपुरजाा किलिलि १३० ग्राहक असरन ्याींना एक

रोदहरकाामार्ात जीकपुरजाा सु न ीहि.
(२) प्रचन उद्ाजत नाही.
(३) प्रचन उद्ाजत नाही.

___________

ाज.स. ११९ (25
जिल्हाधधिारी, मुांबई उपूनगर जिल्हा याांनी िॉली ब्रदसि िांपूनीला थिीत भाडेपूट्टीची
र्िम शासनािडे िमा िरयायाबाबत आदे श हदल्याबाबत

(३४

२८१६० (२६-१०-२०१५ .

श्री.िनतेश राणे (िणिवली :

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय महसूल मां्र ी

(१ मौकि काींकरर मागा (ता.कुलाा, श्क.मींब
ु ई उपनगर सव्हे क्र.२७५, सी.्ी.एस. क्र.६७५ अ, माील
८० एकर कममनीपैकी सुमारि १४ एकर कममन कॉली ििसा कींपनीनि ननरननराळ्या ४ ति ५
कींपन्याींना पो् नाडयानि दिल्या असरन ्यापैकी १५ हकार ४६१.२३ चौ.मी. कममन नाडिपटीवय
् ानि

कॉली अननल लींडडया या कींपनीला दिली असन
सासनानिही १९८५/१९९९ मध्यि सासन
र
ीिि सान्जयि या कींपनीला (कॉली अननल लींडडया
ीकममतीस सिर कींपनीनि
(२

नाडिपटीवि िार हणरन मान्यता दिल्यानींतर

नाडिपटीवी सासनाकडि नरलिली नाही, हि खरि ीहि काय,

तसिच श्कल्हाधिकाकारी, मुींबई उपनगर श्कल्हा याींनी सिर कींपनीला दिनाींक २४ र्ििुजारी,

२०११ ज तिनींतर पुन्हा दिनाींक ७ नोव्हें बर, २०१२ रोकी कारणि िाखजा नो्ीस िि जरनही
सतानींगाबाबत कारजाई करण्याचि सुधिकचत क नन  नपयि १३ को्ी ९५ लाख ५६ हकार ७७५ लतकी

थकीत रकम नाडिपटीवीची सासनाकडि कमा करण्याबाबत ीिि स दिलि असताींनाही महसरल

मींत्रयाींनी सिरहर ीिि साला थधिकगती दिली ीहि, हि खरि ीहि काय,
(३ असल्यास, सिरहर ीिि साला महसरल मींत्रयाींनी थधिकगती िि ण्याची सजासााारण कारणि काय
ीहि त,
(४ असल्यास, महसरल मींत्रयानी दिलिली थधिकगती ाजनााजलींब उाजरन सिर कॉली अननल लींडडया

ही कींपनी १९९९ पासन
र कागिचा दिलिल्या उद्दिसासााी जापर करत नसल्यानि तसिच सतानींग क नन

सासनाचा कोट्यजाी  नपयाींचा महसरल बुडाजत असल्यानि सासनानि १९९९ पासरन महसरलाची
रकम िीं डासदहत जसरली करण्याच्या दृष्ीनि कोणती कायाजाही किली जा करण्यात यित ीहि ,
(५ नसल्यास, ाजलींबाची कारणि काय ीहि त ?
श्री. एिनाथराव खडसे (०६-०२-२०१६

:(१

हि खरि नाही. प्रतुत प्रकरणी नाडिपटीवि िार कींपनी

ीकही कुन्या िरानि यिणारी नाडिपटीवा रकम नरणा करीत ीहि.
(२) ज (३) होय,
िाजा

ममळकतीबाबत

नाडिपटीवा

करारनामा

ीखण

दि.१२/१२/२०१२

रोकीचि

सासन

ननणायाच्या अनष
ु ींगानि या प्रकरणी श्कल्हाधिकाकारी, मींब
ु ई उपनगर याींच्या ीक्षिापत ननणायाची
तपासणी करणि ीजचयक ारति.

िरयाच्या काळात पुढील कायिि सीर गुींतागुींत होऊ नयि,

यातज कींपनीच्या ाजनींतीज नन श्कल्हाधिकाकारी, मुींबई उपनगर याींच्या दि.४/९/२०१४ रोकीच्या
ीिि सात त्कालीन मा.मींरकाी (महसरल याींनी दि.१२/९/२०१४ रोकीच्या ीिि सान्जि थधिकगती दिली
ीहि .

(४) सजा सींबींधिकाताना सन
ु ाजणी िि ण्याची कायाजाही करण्यात यित ीहि.
(५ प्रचन उद्ाजत नाही.

___________

ाज.स. ११९ (26
मुलुांड मुांबई येथील सव्हे नां. २४३ व २४६ या आहदवासीांच्या ि्मनीवर
बबगर आहदवासीने बाधलेल्या लमारतीिडे प्रशासनाने िेलेले दल
ि
ु क्ष

(३५

२८२०६ (२६-१०-२०१५ .

श्री.बळीराम ्सरसिर (बाळापूूर :

मां्र ी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१

सन्माननीय महसल
ू

मल
ु ींड
ु मींब
ु ई यिथील सव्हे नीं.२४३ ज २४६ या ीदिजासीींच्या कममनीजर त्रबगर ीदिजासी

याींनी लमारत बााली असरन या लमारतीकडि प्रसासन िल
ा
करीत असल्याबाबत तिथील
ु क्ष
ीदिजासीींनी मा.मुख्यमींरकाी याींच्याकडि माकी लोकप्रनतननाी ाजजिक पींडडत याींनी दिनाींक १३ कल
ु ,ै
२०१५ रोकी जा ्या सुमारास ननजििनादजारि तक्रार दिली ीहि , हि खरि ीहि काय,
(२

असल्यास, त्रबगर ीदिजासी खातििाराींची नाजि ७/१२ मध्यि नसताना मालम्ता परकाकात

लाजली ीखण ्या कागिजर लमारती उ्या रादहल्या, हि ही खरि ीहि काय,
(३

असल्यास, कममनीचि व्यजहार करणारि तसिच ाजकासक ज सासकीय अधिकाकारी याींच्याजर

गुन्हि िाखल क नन ीदिजासीना कममनीचा

क्का िि ण्याबाबत कोणती कायाजाही किली जा

करण्यात यित ीहि ,

(४ नसल्यास ाजलींबाची कारणि काय ीहि त ?
श्री. एिनाथराव खडसे (०६-०२-२०१६ :(१ होय, हि खरि ीहि.
(२) मौकि-मुलुींड ता.कुलाा यिथील सव्हे नीं. २४३/३ ज २४६ च्या सातबारा मध्यि क्कििार सिरी

बारया हाल्या जारली ज अकन
ुा हाल्या जारली या ीदिजासीींची नाजि िाखल ीहि त. सिर
ममळकतीचि नगर नम
र ापन क्रमाींक २४ब/१ ीखण २४ब/३ ति ५ असि ीहि त.

सिर कममनीच्या ममळकत पत्ररकाकित दिनाींक २८/२/१९८५ रोकी अराजींि नगर अपा्ा में्

को.ऑ.हौ.सो.मल. असि नाज िाखल ाालि होति. सिर नाज मा.मुींबई उच्च न्यायालयातील

याधिकचका क्रमाींक १०४२/१९८४ मध्यि दिनाींक ११/७/१९८४ रोकी ाालिल्या कन्सें् ्मास ् नुसार
िाखल किल्याचि दिसति.

तदनुसार श्कल्हा अधिकाक्षक, नरमम अमनलिख मुींबई उपनगर श्कल्हा याींच्या दि. १९/९/२०१४

च्या पन
ु ाजालोकन ीिि सान्जयि र्िरर्ार क्रमाींक १३७५ दिनाींक ५/१/२०१५ पुनाजालोकनात घिऊन
अराजींि नगर अपा्ा में् को.ऑ.हौ.सो.मल. हि नाज कमी क नन सातबारा प्रमाणि बारया हाल्या

जारली ज अकन
ुा हाल्या जारली याींची नाजि न.नर.क्र. २४ब/१ ज २४ब/३ ति ५ च्या ममळकत
पत्ररकाकिस िाखल किली ीहि त. या दाकाणी ३ ति ४ मकल्याींच्या एकरण ५ लमारती असन
र सम
ु ारि
३० ति ४० चाळ ज नपाची बैाी घरि ीहि त.
न.न.र क्र.२४ब/२

च्या

ममळकत

पत्ररकाकिस

दिनाींक

१८.६.१९९९

रोकी

महानगरपामलकिचि नाज िाखल ाालि असरन सिर ममळकतीजर सध्या रता ीहि .

बह
ृ न्मुींबई

(३) प्रकरणी कोणतीही गुन्हा िाखल ाालिला नसरन सध्याच्या गाज नीं.७/१२ ज ममळकत
पत्ररकाकिस बारया हाल्या जारली ज अकन
ुा हाल्या जारली या ीदिजासीींची नाजि िाखल ीहि त.
(४) प्रचन उद्ाजत नाही.

___________

ाज.स. ११९ (27
दौंड पूुणे शहरातील सत्ता प्रिार ब या ्मळितीस मुदतवाझ व सारा ठरवणेबाबत
(३६

२८२४८ (२६-१०-२०१५ .

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१

श्री.राहूल िुल (दौंड :

सन्माननीय महसल
ू मां्र ी पुढील

िौंड पुणि सहरातील स्ता प्रकार ब या ममळकतीस मुितजाढ ज सारा ारजणिबाबत

थाननक ाज.स.स. याींनी मा.महसल
र , मित ज पुनजासन मींरकाी याींना दिनाींक १५ र्ििुजारी, २०१५
ज दिनाींक ०२ माचा, २०१५ रोकी ननजििन दिलि ीहि , हि खरि ीहि काय,

(२ असल्यास ता.िौंड (श्क.पुणि सहरातील स्ता प्रकार ब या ममळकतीस मुितजाढ िि ण्याबाबत
ज सारा ारजण्याबाबत सासनानि काय कायाजाही किली जा करण्यात यित ीहि ,

(३ असल्यास या सहरातील स्ता प्रकार ब या ममळकतीस मुितजाढ िि णि जा सारा ाराजल्यास
्याचा नकती नागपरकाींना र्ायिा होणार ीहि ,

(४)असल्यास उत ननजििनाजर ननणाय घिण्यास होणाऱ्या ाजलींबाची कारणि काय ीहि त
श्री. एिनाथराव खडसे (२१-०१-२०१६ :(१ होय.
(२ , (३ ज (४ राज्यात बह
ृ न्मुींबई व्यनतपरत लतर नागातील सासकीय कममनीजरील सींपुष्ात
ीलिल्या नाडिपटीवय
् ाींचि नुतनीकरण करण्यासींबींाीचि ाोरण ननश्चचत करण्याकामी ाोरणा्मक
ननणाय घिण्याच्या दृष्ीनि सासन तराजर कायाजाही सु न ीहि .
___________

िोिणातील बेदखल िुळाांच्या समस्याांबाबत अभ्यास
स्मतीने शासनाला सादर िेलेल्या अहवालाबाबत

(३७

२८३६० (०८-०१-२०१६ .

श्री.भास्िर िाधव (गुहागर :

पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

सन्माननीय महसल
ू मां्र ी

(१ सासनाच्याजतीनि थापन किलिली बििखल कुळ अ्यास सममतीनि माहि कल
ु ै, २०१५ मध्यि

जा ्यािरयान कोकणचा िौरा करून कोकणातील बििखल कुळाींच्या समयाींबाबतचा अहजाल
सासनाला सािर किला ीहि , हि खरि ीहि काय,

(२ असल्यास, सिर सािर किलिल्या अहजालाजर सासनाकडरन कोणती कायाजाही करण्यात ीली
ीहि जा यित ीहि ,

(३ नसल्यास, ाजलींबाची कारणि काय ीहि त ?
श्री. एिनाथराव खडसे (२१-०१-२०१६ :(१ कोकणातील बििखल कुळाींच्या समयाींचि ननराकरण

करण्यासााी ाजनागीय ीय
ु त, कोकण ाजनाग याींच्या अध्यक्षतिखाली दिनाींक १२.०९.२०१४
रोकी अ्यास सममती गाीत करण्यात ीली ीहि. सिर अ्यास सममतीचा अहजाल सासनास
प्रा्त व्हाजयाचा ीहि .
(२ ज (३ प्रचन उद्ाजत नाही.
___________

ाज.स. ११९ (28
राज्यातील सांभािीनगर, ्शडशी , ठाणे व नागपूूरमधील
तीथिक्षे्र ाच्या सोलार ्सटी आराखडयाबाबत

(३८

२८९८२ (२६-१२-२०१५ .

(अांबरनाथ :

श्री.अतल
सावे (औरां गाबाद पूव
ु
ू ि , डॉ.बालािी किणीिर

सन्माननीय ऊिाि मां्र ी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१ राज्यातील सींनाकीनगर, मसडश, ााणि ज नागपरर माील तीथाक्षिरकाासााी सोलार मस्ी
ीराखडयाला केंरे  सासनानि पारीं पापरक उकाा मींरकाालयानि मींकुरी दिली ीहि , हि खरि ीहि काय,

(२ असल्यास, सिर कृती ीराखडयानुसार नकती कालाजाीत काम परणा करण्यात यिणार ीहि
ज ्यासााी नकती ननाीची तरति
र करण्यात ीली ीहि ,

(३ अदयाप सोलार मस्ीचि काम सु न ाालि नसल्यास होणाऱ्या ाजलींबाची कारणि काय ीहि त ?
श्री. चांद्रशेखर बावनिुळे (२२-०१-२०१६ :(१ होय.

सोलर मस्ी ही योकना केंरे  सासनाची असन
र राज्यातील औरीं गाबाि, मसडश, ााणि ज

नागपरर ल. सहराींना नजीन ज नजीकरणीय ऊकाा मींरकाालयानि सोलर मस्ी कायाक्रमाींतगात मींकुरी
प्रिान किली ीहि .
(२

क्रिि सासनाच्या नजीन ज नजीकरणीय उकाा मींरकाालयाच्या ध्यिय ाोरणाींतगात कृती

ीराखडयामध्यि कालाजाी नमरि किलिला नाही. सौर सहरीकरण योकना राबाजण्यासााी केंरे 
सासनामार्ात करण्यात ीलिली ननाीची तरति
र खालीलप्रमाणि ीहि .
अ.क्र.

सहराींची नाजि

ननाीची तरति
र (लक्ष  न.

१

औरीं गाबाि

५०.००

२

मसडश

४३.४८

३

ााणि

४९.८४

४

नागपरर

४८.९३

(३ प्रचन उद्ाजत नाही.
___________
शाहुवाडी (जि.िोल्हापूूर तालु्यामध्ये अनेि हठिाणी रर्त असलेल्या तलाठ पूदाबाबत
(३९

२९०९९ (०८-०१-२०१६ .

श्री.सत्यिीत पूाटील-सन डिर (शाहूवाडी :
महसूल मां्र ी पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

सन्माननीय

(१ साहुजाडी (श्क.कोल्हापरर ताल
ु यामध्यि १४२ महसुली गाजि, २५० जाडया, १०३ ानगरजाडि ज
मध्यपरजा नाग जगळता िळण जळणाचाही अनाज ीहि , हि खरि ीहि काय,
(२

असल्यास १४२ महसल
ु ी गाजि ज ्याींना कोडणाऱ्या जाडयाचा कायानार र्त २९

तलाठ्याींजर स न
ु ीहि, ्यामळ
ु ि एका तलाठ्यास २ ति ३ गाजाींचा अनतपरत कायानार साींनाळाजा
लागत ीहि , हि खरि ीहि काय,

(३ असल्यास ्यामुळि सितकऱ्याींना लागणारि ७-१२ ज ८अ उतारि तसिच लतर िाखलि ममळण्यास
ाजलींब होत ीहि , हि खरि ीहि काय,

ाज.स. ११९ (29
(४ असल्यास सितकऱ्याींची गैरसोय ्ाळण्यासााी ज सिरची परत असलिली पिि

नरण्यासााी

कोणती कायाजाही करण्यात ीली ीहि जा करण्यात यित ीहि ,
(५ नसल्यास, ाजलींबाची कारणि काय ीहि त ?
श्री. एिनाथराव खडसे (०४-०३-२०१६ :(१ , (२ , (३ ज (४ कोल्हापरर श्कल््यातील पन्हाळा या

उप ाजनागीय कायाालयातींगत
ा यिणाऱ्या साहुजाडी तालुयामध्यि एकरण १४२ महसरल गाजि असरन
्याींना सलग्न ानगरजाडि ज जाडयाज्या ीहि त. साहुजाडी तालुयामध्यि एकरण ३९ सकाींसााी
तलाठ्याींची पिि मींकरर असन
र ्यापैकी ३० सकाींजर तलााी पिि कायारत ीहि त. उजापरत ९ तलााी

पिि ाजाजा कारणाींनी परत ीहित ज एक तलाठ्याींची सिजा पुनजासन कायाालय, कोल्हापरर यिथि
जगा ीहि . ्यामुळि एकरण १० तलाठ्याींकडि मळ
र सींकासह अनतपरत सकाचा अनतपरत पिनार

असल्याचि दिसरन यिति. तथााप सितकऱ्याींची गैरसोय होऊ नयि हणरन ाजतापरत समााान
योकनिसारखि उपक्रम तहमसल तराजर घिऊन मि
ु तीत कामकाक करण्याची िक्षता घितली कात
ीहि . सिर तलााी सींजगाातील परत पिि नरण्याकरीता तलााी नरती प्रक्रीया पार पाडलिली
असरन ्यानुसार पुढील कायाजाही सु न ीहि .
(५ प्रचन उद्ाजत नाही.

___________
तहसील िायािलय खामगाव (जि.बल
ां ी रर्त पूदे भरणेबाबत
ु डाणा अांतगित असलेल्या तलाठ च
(४०

२९१५७ (२३-१२-२०१५ .

श्री.आिाश फुांडिर (खामगाांव :

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय महसल
ू मां्र ी

(१ तहमसल कायाालय खामगाज (श्क.बुलडाणा अींतगात नकती तलाठ्याींची पिि परत ीहि त,

(२ असल्यास, या कागा परत असल्यामळ
ु ि एका तलाठ्याला २-२ गाजाचा अनतपरत प्रनार
िि ण्यात यितो, हि खरि ीहि काय,
(३

असल्यास, एका तलाठ्याला अनतपरत प्रनार दिल्यामुळि ्याींच्या मुळ गाजातील कामि

प्रलींत्रबत राहात असरन सितकऱ्याींना हजि असलिलि ाजाजा िाखलि ममळण्या पासरन जींधिकचत राहाजि
लागत ीहि , हि खरि ीहि काय,
(४

असल्यास, तलाठ्याच्या पपरक्षा परणा होऊन सुद्धा ्याींना अियापयात ननयु्या दिल्या

नाहीत, हि खरि ीहि काय,
(५

असल्यास, सासनानि तलाठ्याींची परत पिि नरण्याबाबत कोणती कायाजाही किली जा

करण्यात यित ीहि ,
(६ नसल्यास, ाजलींबाची कारणि काय ीहि त ?
श्री. एिनाथराव खडसे (१६-०२-२०१६ :(१ , (२ , (३ , (४ ज (५ तहमसल कायाालय खामगाींज
अींतगात एकरण ६२ तलााी साकि असरन ५९ पिि नरलिली ीहित ज ३ पिि परत ीहि त.

ाज.स. ११९ (30
सन २०१४-१५ मध्यि ६ ज सन २०१५-१६ मध्यि २ असा एकरण ८ तलाठ्याींची पिि

नरण्यात ीली ीहि . सिर ८ नजननयुत तलाठ्याना साकाजर ननयुती िि ण्यात ीली ीहि.
तथााप, प्रमसक्षण ाोरणानस
ु ार सिर

नजननय
ु त तलाठ्याींचि प्रमसक्षण स न
ु करण्यात ीलि ीहि.

्यामुळि परत असलिल्या पिाींचा प्रनार ता्परु ्या ज नपात नश्ककच्या साज्याच्या तलाठ्याींकडि
सोपाजण्यात ीला असन
र ्याींचि मरळ साकातील कामाबरोबरच अनतपरत एका साकाचि काम
जिळित परणा करण्याच्या सरचना अनतपरत कायानार दिलिल्या तलाठ्यास िि ण्यात ीलिल्या ीहि त.
(६) प्रचन उद्ाजत नाही.

___________
्शन र अनांतपूाळ (ता.िनलांगा, जि.लातूर येथील ४० एिर
ि्मनीवर ४० िोटीच्या िाझलेल्या ििािबाबत

(४१

३०२४१ (२३-१२-२०१५ .

पूाटील (्शडशी  :

श्री.त्र्यांबिराव ्भसे (लातूर ग्रामीण , श्री.राधािृष्ट्ण ववखे-

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

(१ मस नर-अनींतपाळ (ता.ननलींगा, श्क.लातरर यिथील ३९ एकर कममनीच्या ७/१२ च्या उताऱ्यात

र्िरर्ार क नन एकच कममन तीन बँकाकडि गहाण ाि जरन त्बल ४० को्ीचि कका घिजरन
अर्रातर्र किल्याची बाब माहि ऑ्ोबर, २०१५ मध्यि जा ्यासम
ु ारास ननिसानास ीली, हि
खरि ीहि काय,

(२ असल्यास, याप्रकरणी सासनानि
(३

चौकसी किली ीहि काय,

असल्यास, चौकसीत काय ीढळरन ीलि ज चौकसीच्या अनुषींगानि िोषी असणाऱ्या

सींबींधिकाताींजर कोणती कारजाई किली जा करण्यात यित ीहि ,
(४ नसल्यास, ाजलींबाची कारणि काय ीहि त ?

श्री. एिनाथराव खडसे (१७-०२-२०१६ :(१ , (२ ज (३ मि.व्ही्ोपरया अॅग्रो र्ुडसा प्रा.मल. ज
लतर ८ सींचालकाींनी कींपनीच्या व्यजसायासााी युननयन बँक ऑर् लींडडया कडरन या  न. ४० को्ी

लतकि कका, ककािाराींच्या मौकि साकोळ, ता.ननलींगा यिथील कमीन तारण ाि जरन घितलि होति. सिर
कींपनी ज सींचालकाींनी ककााची परतर्िड किली नाही. हणन
र यनु नयन बँक ऑर् लींडडया याींनी
श्कल्हाधिकाकारी,

लातरर

याींचि

कायाालयात

मसयररी्ीरायािसन

अॅन्ड

परकन्र््सन

र्ायनाश्न्सयल अॅसिट्स अॅन्ड एन्र्ोसिमें् सियपु र्ी लीं्रनि् ्ॅ ् २००२ चि

ऑर्

कलम १४

अींतगात तारण कममनीचा ताबा ममळजरन िि ण्यासााी अपील प्रकरण िाखल किलि ीहि . सिर
अधिकाननयमाींतगात श्कल्हािीं डाधिकाकारी याींचि अधिकाकार उपाजनागीय िीं डाधिकाकारी याींना प्रिान किलि

असल्याचि सिर अपीलप्रकरणी उपाजनागीय िीं डाधिकाकारी, ननलींगा याींच्या तराजर कायाजाही चालर
ीहि .

(४) प्रचन उद्ाजत नाही.
___________
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राज्यात शासनाच्या सौर िृषीपूांपू ववतरणाची महत्वािाांक्षी
योिनेला १०० ट्िे अनुदान दे यायाबाबत

(४२

३०२६२ (२३-१२-२०१५ .

(मुांबादे वी :

श्री.त्र्यांबिराव ्भसे (लातूर ग्रामीण , श्री.अ्मन पूटे ल

सन्माननीय ऊिाि मां्र ी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१ राज्यात सासनाची सौर कृषीपींप ाजतरणाची मह्जाकाींक्षी योकना यजतमाळ ज उमानाबाि

श्कल््यात लागर करण्यात ीली असन
र ्यासााी सितकऱ्याकडरन एकरण खचााच्या ५ ्कि
रकम घिण्यात यित असल्याचि माहि स््ें बर, २०१५ मध्यि जा ्यासुमारास ननिसानास ीलि, हि
खरि ीहि काय,

(२ असल्यास, सासनानि सितकऱ्याींकडरन ही ५ ्कि रकम न घिता १०० ्कि अनुिानाजर
सौर कृषीपींप सितकऱ्याींना िि ण्यात याजी ्याचबरोबर ाडक मसींचनातील ाजदहरीींची खोली जाढजाजी

असी मागणी सितकरी बचाख ीींिोलन सममतीतर्े श्कल्हाधिकाकारी ज महााजतरणाचि अधिकाक्षक
अमनयींता याींच्याकडि करण्यात ीली ीहि , हि ही खरि ीहि काय,

(३ असल्यास, याबाबत सासनानि ाजचाराजननमय क नन उत प्रकरणी कोणती कायाजाही किली
जा करण्यात यित ीहि ,
(४) नसल्यास, ाजलींबाची कारणि काय ीहि त ?
श्री. चांद्रशेखर बावनिुळे (१६-०२-२०१६

:(१

होय, हि खरि ीहि. (सासन ननणाय क्र.सौरप्र-

२०१४/प्र.क्र.२१९/ऊकाा-७, दिनाींक २७ माचा, २०१५ नुसार

(२) मा. श्कल्हाधिकाकरी, यजतमाळ याींचिकडि ननजििन प्रा्त ाालि ीहि .
(३) प्रचमलत सासन ननणायानुसार कायाजाही चालर ीहि .
(४) प्रचन उद्ाजत नाही.

___________
मांब
ु ई येथील िुलाि, वरळी व गोरे गाव येथील एिमेव शासिीय आरे दध
ू
डेअरी बांद िन न

(४३

खािगीिरणाचा िनणिय घेयायात आल्याबाबत

३०३१९ (०८-०१-२०१६ .

प्रा.वषाि गायिवाड (धारावी , श्री.अ्मन पूटे ल (मुांबादे वी ,

श्री.अस्लम शेख (मालाड पूजश्चम , डॉ.सांतोष टारफे (िळमनुरी , श्री.नरहरी णझरवाळ (हदांडोरी ,
श्री.जितेंद्र आव्हाड (मुांब्रा िळवा :
करतील काय :-

सन्माननीय दग्ु धवविास मां्र ी पुढील गोष्ीींचा खुलासा

(१ मुींबई यिथील कुलाा, जरळी ज गोरि गाज यिथील एकमिज सासकीय ीरि िा
र डिअरी बींि पडरन
खाकगी करणाचा ननणाय घिण्यात ील्यामुळि या िग्ु ा साळि त तयार होणारी सजा उ्पािनि बींि
करण्यात ील्याचा ाकािायक प्रकार माहि ऑग्, २०१५ रोकी जा ्यासुमारास ीढळरन
ीलि ीहि , हि खरि ीहि काय,

(२ असल्यास, या प्रकरणी सासनानि चौकसी किली ीहि काय,
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(३ असल्यास, चौकसीत काय ीढळरन ीलि ज ्यानुसार या िग्ु ा साळि तरन तयार होणा-या

उ्पािनाींन मोठ्या प्रमाणात मोाी मागणी असल्यानि पुजज
ा त उ्पािनि तयार करण्याबाबत
सासनानि कोणती तातडीची कायाजाही किली ीहि जा करयात यित ीहि ,

(४ असल्यास याबाबत अदयाप उपाययोकना किली नसल्यास, होणा-या ाजलींबाची कारणि काय
ीहि त ?
श्री. एिनाथराव खडसे (०८-०२-२०१६ :(१ हि खरि नाही.
(२) प्रचन उद्ाजत नाही.
(३) प्रचन उद्ाजत नाही.
(४) प्रचन उद्ाजत नाही.

___________

उदगीर येथील पूश,ु मत्स व दग्ु ध तां्र ज्ञान महाववद्यालयातील रर्त पूदे भरणेबाबत
(४४

३१५०९ (०८-०१-२०१६ .

श्री.सुधािर भालेराव (उदगीर :

मां्र ी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय दग्ु धवविास

(१) उिगीर यिथील पस,ु म्स ज िग्ु ा तींरकाज्ञान या तीन महााजदयालयातील पसु पैिास क्षिरका ज
पसु ाजदयापीा उपकेंरे ातील मींकरर पिि अदयाप नरण्यात ीलि नाही, हि खरि ीहि काय,
(२) असल्यास, परत कागा नरण्याबाबत सासनानि काय

कायाजाही

किली ीहि जा करण्यात

यित ीहि ,
(३) नसल्यास, ाजलींबाची कारणि काय ीहि त ?
श्री. एिनाथराव खडसे (११-०२-२०१६ :(१ होय, अींसत: खरि ीहि .
(२) उिगीर यिथील पसप
ु ैिास प्रक्षिरकााजर २९ पिि ज ाजदयापीााच्या उपकेंरे ात १७ पिि असी एकरण
४६ पिि मींकरर ीहि त. ्यापैकी पसुपैिास प्रक्षिरका ज अींतगात ११ पिि ज ाजदयापीा उपकेंरे ाअींतगात

८ पिि असी एकरण १९ पिि नरलिली ीहि त. पसु पैिास प्रक्षिरका ज ाजदयापीा उपकेंरे  यिथि अनुक्रमि
१८ ज ९ असी एकरण २७ परत पिि असन
र सिर परत पिि नरण्याबाबतची कायाजाही ाजदयापीा
तराजर स न
ु ीहि .

(३) जरीलप्रमाणि पिनरतीबाबत कायाजाही सु न ीहि.
___________
िोल्हापूरू जिल््यात ववशेषत: चांदगड ताल्
ु यात पूशव
ु ैद्यिीय
अधधिारी/िमिचारी याांची रर्त असलेली पूदे भरयायाबाबत

(४५

३२५५७ (२३-१२-२०१५ .

सन डिर (शाहूवाडी :
(१

श्रीमती सांध्यादे वी दे साई-िुपूेिर (चांदगड , श्री.सत्यिीत पूाटील-

सन्माननीय पूशस
ु ांवधिन मां्र ी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

कोल्हापरर श्कल््यात ाजसिषत: चींिगड तालुयात पसुजैदयकीय अधिकाकारी/कमाचारी याींची

नरती अनाजी अाश पिि परत असल्यानि, पसुान याींना पुरिसा प्रमाणात ीरोग्य सिजा ममळत
नाही, हि खरि ीहि काय,
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(२) असल्यास, या प्रकरणी सासनामार्ात चौकसी किली ीहि काय,
(३) असल्यास, चौकसीत काय ीढळरन ीलि ज तदनस
ु ार कोल्हापरर श्कल््यात परत असलिली
पसुजैियकीय अधिकाकारी/कमाचारी याींची पिि तातडीनि नरणिबाबत सासनानि कोणती कायाजाही
किली जा करण्यात यित ीहि ,

(४) अदयाप कोणतीच कायाजाही किली नसल्यास, ाजलींबाची कारणि काय ीहि त ?
श्री. एिनाथराव खडसे (०२-०२-२०१६ :(१ हि खरि नाही.
चींिगड तालुयामध्यि पसुान ाजकास अधिकाकारी याींची ६ पिि मींकरर असरन ्यापैकी ३ पिि

नरलिली ीहि त. तसिच पसुान पयाजक्षकाींची ६ पिि मींकरर अनरसन ५ पिि नरलिली ीहि त ज
्याींचि

मार्ात

पसुपालकाींच्या

पसुानास

पसुजै ्कीय

अनतपरत

कायानार

नकीकच्या

अधिकाकारी/कमाचारी याींच्याकडि सोपाजण्यात ीला असन
र पसप
ु ालकाींना ननयममतपणि पसज
ु ैदयकीय
सिजा उपल्ा क नन िि ण्यात यित ीहि .
(२ , (३ ज (४ प्रचन उद्ाजत नाही.
___________
बबलोली ताल्
ु यातील (जि.नाांदेड डोनगाांव ब.ु व िांु डलवाडी येथील तलायायाने गायरान
ि्मनीमधील चि
ु ीचा पूेरा, चुिीचे फेरफार व ७/१२ वरील नद दी िेल्याबाबत

(४६

३४५८३ (०८-०१-२०१६ .

श्रीमती अ्मता चव्हाण (भोिर , श्री.डी.पूी.सावांत (नाांदेड

उत्तर , श्री.वसांतराव चव्हाण (नायगाांव :
करतील काय :-

(१) त्रबलोली ताल
ु यातील (श्क.नाींििड

सन्माननीय महसूल मां्र ी पुढील गोष्ीींचा खुलासा

डोनगाींज ब.ु ज कींु डलजाडी यिथील तलाठ्यानि गायरान

कममनीमाील चुकीचा पिरा, चुकीचि र्िरर्ार ज ७/१२ जरील नोंिी किल्या असल्याचि माहि मि,
२०१५ िरयान ननिसानास ीलि ीहि , हि खरि ीहि काय,

(२) असल्यास, या प्रकरणी सासनानि चौकसी किली ीहि काय
(३) असल्यास, चौकसीच्या अनष
ु ींगानि सींबींधिकात तलाठ्याजर कोणती कारजाई किली ीहि जा
करण्यात यित ीहि ,

(४) नसल्यास, ाजलींबाची कारणि काय ीहि त ?
श्री. एिनाथराव खडसे (१६-०२-२०१६ :(१ डोनगाींज बु. ज कींु डलजाडी, ता. त्रबलोली गाजातील
गायरान ज सरकारी कमीनीबाबत अमनलिख तपासलि असता चक
ु ीचि र्िरर्ार नकीं जा नोंिी
ााल्याची बाब ननिसानास ीलिली नाही.
(२), (३) ज (४) प्रचन उद्ाजत नाही.
___________
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िेि तालु्यात (जि.बीड िवळपूास दीड लाख पूशध
ु न

असताांनाही पूशुधचकित्सालय बांद ठे वयायात आल्याबाबत
(४७

३६९२१ (२३-१२-२०१५ .

श्रीमती सांगीता ठद बरे (िेि :

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय पूशुसांवधिन मां्र ी

(१ किक ताल
ा ामळ
ु यात (श्क.बीड कजळपास िीड लाख पसा
ु न असताींनाही किजळ िल
ु क्ष
ु ि गिल्या
अनिक दिजसाींपासरन पसुधिकचनक्सालय बींि ाि जण्यात ीलि ीहि , हि खरि ीहि काय,
(२ असल्यास

सिर पसुधिकचनक्यालयाची लमारतीत पसुधिकचनक्सिसााी सोनोग्रार्ी मसीन, एस

रि मसीन लतर यींरका सामुग्रीही ीणली असरन ही यींरकाणा ारळखात पडली असल्याचि माहि स््ें बर,
२०१५ च्या िस
ु -या ीाजडयात ननिसानास ीलि ीहि , हि खरि ीहि काय,

(३ असल्यास, पसा
ु नाींना योग्य उपचार ममळाजित यासााी सिर पसधिकु चनक्सालयात सहाय्यक

ीयुत, पसुान ाजकास अधिकाकारी, मलापक, ड्रोसर, मसपाई या सजा परत कागाींजर ननयुती
क नन धिकचनकऱ्सालय सु न करण्यासााी सासनाकडरन कोणती कायााजाही करण्यात यिणार ीहि जा
यित ीहि ,

(४ नसल्यास, ाजलींबाची कारणि काय ीहि त ?
श्री. एिनाथराव खडसे (१२-०२-२०१६ :(१ हि खरि नाही.
(२) हि खरि नाही.
सिर धिकचनक्सालयास सोनोग्रार्ी मसीन, एस-रि मसीन लतर मोाया यींरकासामुग्रीचा पुरजाा

करण्यात ीलिला नाही. सींथित उपल्ा असलिल्या लतर सादह्य ज सामग्र
ु ीचा जापर
पसु नग्णाींचि उपचारासााी करण्यात यितो.

(३) पसुान ाजकास अधिकाकारी ज ड्रिसर ही पिि नरली ीहि त. उजारीत पिि नरणिबाबत कायाजाही
चालर ीहि .

(४) प्रचन उद्ाजत नाही.

___________

आष्ट्टी, पूाटोदा व ्शन र (जि.बीड तालु्यातील गायरान ि्मनी
शेतिऱयाांच्या नावाची नद द सातबारा सदरी िरयायाबाबत

(४८

३८९०७ (२२-१२-२०१५ .

अॅड.भीमराव धद डे (आष्ट्टी :

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय महसूल मां्र ी

(१) ीष्ी, पा्ोिा ज मस नर (श्क.बीड ताल
ु याींतील सन १९९५ नींतर ज्या सितकऱ्याींनी गायरान
कममनीजर अनतक्रमण किलि ीहि , ्या सितकऱ्याींच्या नाजाींची नोंि सातबारा सिरी करण्यात
ीलिली नाही, हि खरि ीहि काय,
(२) असल्यास, ीष्ी, पा्ोिा ज मस नर (श्क.बीड
ीहि त,

तालुयाींत असी नकती प्रकरणि प्रलींत्रबत
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(३) असल्यास, सिर प्रकरणाींचा ननप्ारा कलि गतीनि होण्याच्या दृष्ीनि सासनाकडरन कोणती
कायाजाही करण्यात ीली जा करण्यात यित ीहि ,

(४) नसल्यास, ाजलींबाची सजासााारण कारणि काय ीहि त ?
श्री. एिनाथराव खडसे (१६-०२-२०१६

:(१

सासन ननणाय क्र. एललएन-१०९०/प्र.क्र.१७२/क-१,

दिनाींक २८ नोव्हें बर, १९९१ चा ाजचार करता ीष्ी, पा्ोिा ज मस नर (श्क.बीड तालुयातील

गायरान कममनीजरील सन १९९५ नींतरची अनतक्रमण ननयममत करण्यास पारका ारत नसल्यानि,
्या सितकऱ्याींचि अका ननकाली काढण्यात ीलि ीहि त.
(२) नाही.
(३) ज (४) प्रचन उद्ाजत नाही.
___________
रािुर (ता.भोिरदन, जि.िालना येथील नवीन पूशुवैद्यिीय
दवाखान्याच्या िामात होणाऱया ववलांबाबाबत

(४९

३९३७७ (११-०१-२०१६ .

श्री.सांतोष दानवे (भोिरदन :

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय पूशस
ु ांवधिन मां्र ी

(१ राकुर (ता.नोकरिन, श्क.कालना यिथील नजीन पसुजैदयकीय िजाखान्यास सन २००७ साली
मींकररी ममळाली असताींनाही िजाखान्याचि काम अदयापयंत सु न ाालिलि नाही हि खरि ीहि काय
(२

असल्यास, राकरर यिथि पसज
ै यकीय िजाखान्याची लमारत बाींाकामासााी कालना श्कल्हा
ु द

जााषाक योकनित ननाीची तरतरि करण्यात ीली ीहि हि ही खरि ीहि काय
(३ असल्यास, याबाबत सासनानि चौकसी किली ीहि , काय,

(४) असल्यास, चौकसीच्या अनुषग
ीं ानि पसुजैदयकीय िजाखाना तातडीनि उनारणि बाबत सासनानि
कोणती कायाजाही किली जा करण्यात यित ीहि ,

(५) नसल्यास, ाजलींबाची कारणि काय ीहि त ?
श्री. एिनाथराव खडसे (१२-०२-२०१६ :(१ हि खरि नाही.
(२) ति (४) प्रचन उद्ाजत नाही.
(५) लागर नाही.

___________

गांगाखेड (जि.पूरभणी येथील मांिरु सौरउिाि प्रिल्पूाच्या ववलांबाबाबत
(५०

३९५७८ (१३-०१-२०१६ .

श्री.मधस
ु ूदन िेंद्रे (गांगाखेड :

गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

सन्माननीय ऊिाि मां्र ी पुढील

(१) गींगाखिड (श्क.परनणी यिथील पोखणश (जा , डोंगरगाींज, खािगाींज या मसजारातील २०५ हि ्र
कमीन सौरउकाा प्रकल्पा करीता सींपादित किली ीहि , हि खरि ीहि काय,
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(२) असल्यास महााजतरणच्या जरीषा अधिकाकारी याींनी सिरील कागिची पाहणी करून १०००
मिगाव्हॅ् ाजक सौरउकाा प्रकल्पाव्िारि ननमााण करता यिऊ सकति असा अहजाल सासनास सािर
किला ीहि , हि खरि ीहि काय,
(३) असल्यास, सािर किलिला अहजाल तपासुन सासनानि सन २०१३ साली या प्रकल्पास मींकुरी
दिली ीहि , हि खरि ीहि काय,

(४) असल्यास, मींकुरीनुसार हा प्रकल्प किव्हा उनारण्यात यिणार ीहि जा यित ीहि,
(५) नसल्यास, ाजलींबाची कारणि काय ीहि त ?

श्री. चांद्रशेखर बावनिुळे (११-०२-२०१६ :(१ हि खरि नाही.
(२) ति (५) प्रचन उद्ाजत नाही.

___________

ववधान भवन :

डॉ. अनांत िळसे

मुांबई.

प्रधान सधचव,
महाराष्ट्र ववधानसभा.

_________________________
सासकीय मध्यजतश मरे 
ु णालय, मींब
ु ई.

