
अताराांकित प्रश्नोत्तराांची १२६ वी यादी 
 

महाराष्ट्र ववधानसभा 
  

दसुरे अधधवेशन, २०१६ 
___________ 

  

अताराांकित प्रश्नोत्तराांची यादी 
  

प्रश्नाांची एिूण सांख्या - ५० 
___________ 

  

 
खामगाांव (जि.बुलढाणा) येथील तहसील िायाालयातील तहसीलदार, िननष्ट्ठ ललपीि, अव्वल 

िारिून, तलाठी व लशपाई याांची ररक्त पदे भरण्याबाबत 
  

(१)  ९२८ (२२-१२-२०१४).   श्री.आिाश फुां डिर (खामगाांव) :   सन्माननीय महसूल मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) खामगाींव (जि.बुलढाणा) येथील तहसील कायाालयातील तहसीलदार,कननषठ ललपीक, अव्वल 
कारकून, तलाठी व लिपाई याींची पदे ररक्त आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, हह पदे ररक्त असल्यामुळे सामान्य नागरीकाींच े तहसील कायाालयातील काम े
ठप्प झाली आहे, हे खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सदरहु ररक्त पदे भरण्यासींबींधी वारींवार मागणी करुन सुध्दा पदे न भरण्याची 
कारणे काय,  
(४) असल्यास, सदरहू ररक्त पदे भरण्यासींबींधी िासन तात्काळ काही उपाय योिना करणार 
आहे काय ? 
  
श्री. एिनाथराव खडस े (२८-०१-२०१६) :(१), (२), (३) व (४) खामगाींव जि.बुलडाणा येथील 
तहलसल कायालयातील नायब तहलसलदाराींच े ३ पदे, कननषठ ललपपकाींच े १ पद, अव्वल 
कारकूनाच े१ पद तलाठ्याची ५ पदे व लिपाईच े१ पद अिी एकूण ११ पदे आि रोिी ररक्त 
असून त्या पदाींवरील कमाचाऱयाींची काम ेअन्य कमाचाऱयाींकडून करुन घेण्यात येत आहेत, सदर 
पदे पदोन्नती, बदली, सेवा ननवतृ्ती इ. कारणामुळे नकुतीच ररक्त झालेली असून सदर ररक्त 
पदे ननयमानुसार पदोन्नतीन ेअथवा भरती प्रक्रियया राबवून भरण्याची कायावाही सुरु आहे.  

___________ 
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िोल् हापूर येथील बबगरशेती आदेशाची नोंद दप्तरी घेण्याबात 
 

(२)  १९७२ (२२-१२-२०१४).   श्री.सुरेश हाळवणिर (इचलिरांिी) :   सन्माननीय महसूल मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) कोल् हापूर येथील तत् कालीन अप् पर जिल् हाधिकधकारी डी.डी. वळवी यानी  सन २००६ त े२००८ 
या कालावधीत हदलेल् या गबगरिेती आदेिाींना राहाहय न मानता, खरेदी - पवयी व् यवहाराींची नदद 
सातबारा पत्रकी करणे बींद करण् यात आलेले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल् यास, सदर आदेिाींची नक् कल आिसुध् दा कोल् हापूर जिल् हाधिकधकारी कायाालय 
याींचेकडील हुिूर रेकॉड मधून उपलब् ध होत असतानाही हातकीं णगले तालुक् यात खरेदी-पवयी 
व् यवहाराची नदद थाींगब वण् यात आल् यामुळे हिारो नागरीकाींचे मोठे आधिकथाक नुकसान होत आहे, 
हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल् यास, सदर नददी थाींबवण् याची सवासाधारण कारणे काय आहेत व सदर नददी पुवावत 
सुरु करणेबाबत िासन काय कायावाही करणार आहे वा करण्यात येत आहे ? 
  
श्री. एिनाथराव खडस े (०२-०२-२०१६) :(१), (२) व (३) तहलसलदार लिरोळ याींचेकड े
श्री.मनोिकुमार हररिचींद्र सपकाळ याींनी हदनाींक १५/१२/२०१२ रोिी अिा देवून सन २००८ 
साली पाररत करण्यात आलेल्या गबगरिेती आदेिाची नदद दप्तरी होणेबाबत मागणी केली 
होती. सदर प्रकरणी पाररत सनद व महाराषर िमीन महसलू अधिकधननयम १९६६ मधील 
अनुसूची सहा-ब (ननयम-११क) यामध्ये तफावत आढळून आल्याने अिास्वरुपाच्या गबनिेती 
आदेिाबाबत जिल्हाधिकधकारी कायाालयाकडून सत्यता तपासून घेतलेखेरीि त्याबाबतच्या नदद 
तालुका दप्तरी घेण्यात येऊ नये. अस े अप्पर जिल्हाधिकधकारी, कोल्हापूर याींनी हदनाींक 
०३/०८/२०१३ रोिीच्या पत्रान्वये सवा तहलसलदार, उपपवभागीय अधिकधकारी याींना कळपवले आहे. 
त्यानुसार सत्यता पडताळणीबाबत तहलसलदार कायाालयाकडून पाठपवण्यात येणाऱया 
प्रकरणाबाबत जिल्हाधिकधकारी कायाालयातील अलभलेखाच्या आधारे सत्यता पडताळून प्रकरण 
परत्वे यथायोग्य ननणाय घेण्यात येत आहे. 

___________ 
  

सातारा जिल््यात वाठार येथील नवीन बसस्थानिाचा वापर होत नसल्याबाबत 
  

(३)  ४७३२ (१५-०१-२०१५).   श्री.ददपि चव्हाण (फलटण) :   सन्माननीय पररवहन मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) सातारा जिल््यात वाठार येथ ेसुमारे ८० लाख खचा करून नवीन बसस्थानकाची उभारणी 
करून त्या बसस्थानकाचा एक वर्ाापासून वापर होत नाही, हे खरे आहे काय, 
(२) तसेच सदर बस स्थानकाचा सद्य:जस्थतीत वापर मद्यपी करीत आहेत, हे ही खरे आहे 
काय, 
(३) असल्यास, प्रश्न भाग (१) व (२) बाबत िासनामाफा त चौकिी केली आहे काय, 
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(४) असल्यास, चौकिीत काय आढळून आले व त्यानसुार सदर बसस्थानकाचा वापर व्हावा 
म्हणून िासनान ेकोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, पवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. ददवािर रावत े(२१-०४-२०१६) :(१) व (२) हे अींित: खरे आहे. 
     सदर बसस्थानक ३ फला्ाींचे असून ते िून, २०११ मध्ये सुमारे रु.३२.०० लाख खचूान 
बाींधण्यात आले आहे. 
     हद. २७.०४.२०१२ रोिी सदर बसस्थानकावरुन वाहतकू सुरु करण्यात आली. सदर 
बसस्थानक हे वाठार रेल्व ेस््ेिनपासून १.८ क्रिक.मी. अींतरावर गावाच्या बाहेर लोणींद-फल्ण-
सातारा मागाावर असल्यामळेु त्याचा पररणाम स्थाननक बािारपेठेवर होऊ लागल्यान ेप्रवािाींना 
ये-िा करणे गैरसोयीच े होत असल्यामळेु राहामपींचायत व स्थाननक नागरीकाींनी पवरोध 
केल्यानींतर पुवावत वाठार रेल्वे स््ेिन येथून वाहतूक सुरु केल्यामळेु सदर बसस्थानक वापरात 
नाही. 
(३) व (४) हद.१.२.२०१५ पासून नवीन बसस्थानकावर वाहतूक ननयींत्रक याींची नेमणूक करुन 
बसस्थानकाचा वापर करण्याबाबत कायावाही करण्यात येत आहेत. बस स्थानकाची तपासणी 
केली असता सदर बसस्थानकाचा वापर मद्यपी करीत नसल्याच ेआढळून आले आहे. 
(५) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
 

उरण (जि.रायगड) येथे शतेिऱयाांच्या िलमनीत परवानगी न घेता  
गॅस पाईप लाईन टािण्यात  येत असल्याबाबत 

  

(४)  ७१६८ (०४-०४-२०१५).   श्री.मनोहर भोईर (उरण), श्री.प्रशाांत ठािूर (पनवेल) :   
सन्माननीय महसूल मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) हहींदसु् थान पेरोललयम कीं पनीकडून रायगड जिल् ्यातील उरणपासनू लियापूरपयतॅ गास वाहून 
नेण् यासाठी ्ाकण् यात येणारी पाईपलाईन िेतक-याींच् या िलमनीवर िेतक-याींची कोणतीही 
परवानगी न घेता तसेच कोणताही मोबदला न देता अनतयमण करुन पाईपलाईन ्ाकण् याच े
काम माहे िानेवारी, २०१५ च् या सुमारास सुरु करण्यात आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल् यास, या सींदभाात िासनाने चौकिी केली आहे काय, त् यानुसार पुढे  कोणती कारवाई 
केली वा करण् यात येत आहे, 
(३) असल्यास अद्याप या सींदभाात कोणती कारवाई केली नसल् यास, पवलींबाची कारणे काय 
आहेत ? 
  
श्री. एिनाथराव खडसे (१७-०३-२०१६) :(१) हे खरे नाही. 
    उरण-चाकण-लियापूर पाईपलाईन प्रकल्पाच े पेरोललयम आणण नैसधिकगाक वायूच े काम 
पेरोललयम आणण खननि पाईपलाईन  (िलमनीतील वापर करण्याचा  हक्क सींपादन करणे) 
अधिकधननयम, १९६२ अनसुार सुरु आहे. त्यामध्ये पनवले, उरण, किात व पेण तालुक्यातील 
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गावाींच्या समावेि आहे. िानेवारी, २०१५ पयतॅ पनवले व उरण तालुकयाींत कोणतेही काम सुरु 
करण्यात आलेले नाही. ि ेकाम सुरु आहे त ेलसडको, राज्यमागा, महाराषर औद्योधिकगक पवकास 
महामींडळ याींच्या मालकीच्या रस्त्याच्याकडनेे सुरु आहे. त्याकररता सींबींधिकधत कीं पनीन े सदर 
सींस्थाींची परवानगी घेतल्याचे उपजिल्हाधिकधकारी तथा सक्षम प्राधिकधकारी, उरण लियापूर एलपीिी 
पाईपलाईन प्रकल्प, पनवेल याींनी हद.६.६.२०१५ च्या पत्रान्वये कळपवले आहे. 
(२) सदर प्रकल्पाचे काम कें द्र िासनामाफा त उपजिल्हाधिकधकारी तथा सक्षम प्राधिकधकारी, उरण 
लियापूर एलपीिी पाईपलाईन प्रकल्प, पनवेल हे करीत आहेत. त्याींची हद.६.६.२०१५ च्या 
पत्रान्वये महाराषर िासनाच्या वतीने सींपादन सुरु नसल्याच ेकळपवले आहे. 
       सदर प्रकरणी उपपवभागीय अधिकधकारी, किात याींच्याकड ेिमीन महसूल अधिकधननयम, 
१९६६ च्या कलम ४८ (७) प्रमाणे कायावाही करण्यात येत आहे. 
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

बुलढाणा जिल् ्यात १ हिार १८१ गावाांच ेअद्यापही भुमापन झाले नसल् याबाबत 
  

(५)  १०४०५ (०७-०४-२०१५).   श्री.राहुल बोंदे्र (धचखली) :   सन्माननीय महसूल मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज् यात सन १९६४ पासून भुमापन सुरु आहे यानुसार बुलढाणा जिल् ्यात सन १९९४ 
मध् ये २ हिार लोकवस् ती असलेल् या ११३ गावाींच ेभमुापन करण् यात आले होत,े मात्र गेल् या २० 
वर्ाात १ हिार १८१ गावाींचे अद्यापही भुमापन झाले नसल् याच ेमाहे िानेवारी, २०१५ वा त् या 
सुमारास ननदिानास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, िासनाच् या आदेिानुसार सन २००१ पासून जिल् ्यातील प्रत् येक तालुका स् तरीय 
भुमापन अधिकधकारी याींचेकड ेक्रिकमान १ गावच ेभुमापन करण् याच ेिबाबदारी देण् यात आली होती, 
त् यानींतर िासनाच् या नपवन आदेिानुसान सन २०११ पासून प्रत् येक तालकुा अधिकधकाऱ याींकड े
आणखी एक तालकुा िोडण् यात आला आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल् यास, तालुका स् तरीय भुमापन अधिकधकारी याींच् याकडून ठेवलेले उहदष ठ पुणा करण्यात 
आले आहे काय, 
(४) असल्यास तालुका स् तरीय भुमापन अधिकधकारी याींचकडून ठरलेले उहदष ठ पुणा झाली 
नसल् यास िासनाकडून या सींदभाात काय कारवाई करण् यात आली आहे वा येत आहे ? 
  
श्री. एिनाथराव खडसे (०३-०२-२०१६) :(१) बुलढाण जिल््यात सन १९६४ पासून १९९४ पयतॅ 
२००० क्रिकीं वा त्यापेक्षा अधिकधक लोकवस्ती असलेल्या ११३ गावाींच ेगावठाण भमूापन झालेले आहे, 
हे खरे आहे परींत,ु गेल्या २० वर्ाात १ हिार १८१ गावाींच ेअद्यापही भुमापन झाले नसल्याची 
बाब खरी नाही, 
(२) हे खरे नाही. 
     जिल््यातील गावठाण भूमापन योिना लागू न झालेल्या प्रत्येक तालकु्यातील २००० 
लोकसींख्येवरील एक गाव नगर भमूापनासाठी हाती घेण्यात आले आहे. 
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(३) व (४) िमाबींदी आयुक्त, पुणे याींनी हद. १८/०७/२०१३ च्या पत्रान्वये हदलेल्या सूचनेनसूार 
जिल््यातील गावठाण भूमापन योिना लागू न झालेल्या प्रत्येक तालुक्यतील २००० 
लोकसींख्येवरील एक गाव नगर भमूापनासाठी हाती घेण्यात आले असून त्यानुसार जिल््यातील 
एकूण १४ गावाींचे नगर भूमापन काम प्रगतीत आहे. 

___________ 
  

पुणे जिल् ्यातील तुिडाबांदी िायदा रद्द िरण्याबाबत  
  

(६)  १०८८३ (०४-०४-२०१५).   श्री.योगेश दटळेिर (हडपसर), श्री.िगदीश मळुीि (वडगाव 
शेरी), श्री.लभमराव तापिीर (खडिवासला), श्री.बाबुराव पाचणे (लशरुर) :   सन्माननीय महसूल 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) पुणे जिल् ्यातील एकापेक्षा अधिकधक खरेदीदाराींना एकत्र करुन ११ गुींठ्याींची खरेदीखत े
करणाऱ याींवर अींकुि ठेवण् यासाठी महसूल पवभागाने सदर खरेदीखते बकेायदेिीर असल् याचे 
िानेवारी, २०१५ महहन् यात िाहीर केले हे खरे आहे काय, 

(२) असल् यास, १९४७ पासून राज् यात तुकडाबींदी कायदा लागू असल् याने सामान् य नागररकाला 
स् वतचचे घर बाींधण् यासाठी १-२ गुींठे िमीन खरेदी करता येत नाही त् यामुळे तुकडाबींदी कायदा 
रद्द करावा अिी मागणी सामान् य नागरीकाींनी िासनाकड ेवारींवार केलेली आहे हे ही खरे आहे 
काय, 
(३) असल् यास, सामान् य नागररकाच् या या मागणीकड ेिासनान ेगाींभीयाान ेपवचार करुन त् याींना 
स् वतचच् या घरासाठी १-२ गुींठ्रयाचे प् लॉ् खरेदी करता यावे अिी योिना िासनाच् या पवचाराधीन 
आहे काय ? 

श्री. एिनाथराव खडसे (०३-०२-२०१६) :(१) हे खरे नाही. 
(२) अिी बाब ननदिानास आली नाही. 
(३) पुणे जिल््याकरीता लागू असणाऱया प्रमाणाभतू के्षत्रात बदल करुन ते १ आर इतके 
ननजश्चत करण्याबाबतचा प्रस्ताव जिल्हाधिकधकारी, पुणे याींच्या हदनाींक १३.८.२०१४ च्या पत्रान्वये 
िासनास प्राप् त झाला असून तो िासन स्तरावर पवचाराधीन आहे. 

___________ 
  

िसबा-लशरोळ (जि.िोल्हापूर) गावठाणात प्रॉप्रटी िाडा ववतरीत िेले नसून दयु्यम आिार 
(शेतसारा, ग्रामपांचायती िर) आदद िर वसलू िेले िात असल्याबाबत 

(७)  ११२७२ (०४-०४-२०१५).   श्री.उल्हास पाटील (लशरोळ) :   सन्माननीय महसूल मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) महाराषर िलमन महसूल अधिकधननयम, १९६६ चे कलम १२२ अन्वये हदलेल्या अधिकधकारानुसार 
कसबा-लिरोळ (जि.कोल्हापूर) गावठाणात नव्याने समापवष् करण्यात आलेल्या गावठाण 
रहहवािी पवभागात एकूण के्षत्र ५६.२, िेती पवभागात एकूण के्षत्र ९४.२५ व औद्योधिकगक 
पवभागात एकूण के्षत्र ८३.३८९४ असे एकूण २४०.९८९४ के्षत्राचे प्रॉप्र्ी काडा पवतरीत केले नाही, 
हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, सदर के्षत्रात प्रॉप्र्ी काडा पवतरीत केले नसेल तरीही दयु्यम आकार (िेतसारा, 
राहामपींचायती कर) आहद कर वसलू केले िातात हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, त्याींची कारणे काय आहेत व वरील प्रकरणी तातडीन े प्रॉप्र्ी काडा तयार 
करण्यासाठी िासनान े कोणत्या उपाययोिना केल्या आहेत व याबाबतची सद्य:जस्थती काय 
आहे ? 
  
श्री. एिनाथराव खडस े (०३-०२-२०१६) :(१), (२) व (३) सदरच ेनमूद के्षत्र हे नगर भूमापन 
हद्दीच्या बाहेरील असल्यामुळे त्याींची नगर भमूापन मोिणी झालेली नाही. त्यामुळे लमळकत 
पगत्रका तयार करुन पवतरीत करण्याचा प्रश्न उद्् ावत नाही. 
     तसेच सदर प्रकरणी ितेसारा हा कर जिल्हाधिकधकारी कायाालयाकडून वसूल केला िातो. 
     याबाबत राहामपींचायत कायाालय लिरोळ याींनी हदनाींक ०८.०१.२०१५ च्या पत्रान्वये उप 
अधीक्षक भूलम अलभलेख, लिरोळ याींना मौि ेकसबा लिरोळ येथील  नव्यने समापवष् केलेल्या 
ग् नींबरमधील लमळकतीची मोिणी करण्याबाबत कळपवलेले आहे. त्यींनुर्ींगान े उप अधीक्षक 
भूलम अलभलेख, लिरोळ याींनी सदर नगर भूमापन कामासाठीच े येणाऱया अींदािीत खचााची 
रक्कम राहामपींचायत लिरोळ याींना हदनाींक ११.०५.२०१५ रोिीच्या पत्रान्वये कळपवण्यात आली 
आहे. 
     या प्रकरणी राहामपींचायत, लिरोळ याींचा नगर भूमापन खचााबाबतचा ठराव प्राप् त 
झाल्यानींतर पवस्तारीत के्षत्रातील लमळकतीचे नगर भूमापन करण्याबाबत ननयमानुसार पुढील 
कायावाही करण्यात येईल. 

___________ 
 

पुणे जिल््यात मोठ्या प्रमाणात टेिडी फोडीच ेप्रिार चालू असल्याबाबत 
  

(८)  १२००९ (०४-०४-२०१५).   श्री.लभमराव तापिीर (खडिवासला), श्री.सांग्राम थोपटे (भोर), 
श्री.अस्लम शेख (मालाड पजश्चम), श्री.अलमन पटेल (मुांबादेवी), श्री.अब् दलु सत्तार (लसल्लोड), 
अॅड.यशोमती ठािूर (नतवसा) :   सन्माननीय महसलू मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील 
काय :- 
(१) पुणे जिल््यातील अगळींब,े बाहुली, कुडिे खडकवाडी, माींडवी, साींगरून, आींबी, खानापुर, 
गोऱहे, डोणि,े वरदाड,े कल्याण, कात्रि, खडकवासला, माींगडवेाडी, लभलारेवाडी, तसेच 
सभोवतालच्या पररसरात मोठ्या प्रमाणात ्ेकडी फोडीच ेप्रकार चाल ूआहेत, हे खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, रात्रीच्या काळोखात पोकलेनच्या सहाय्याने डदगर फोडून तथेे पक्की बाींधकामे 
केली िात आहेत, हे खरे आहे काय, 
(३) ्ेकड्या फोडल्याने डदगरावरील पाणी रस्त्यावर वाहून येईल मात्र त्याचा ननवारा होण्यासाठी 
मागा नसल्याने पावसाळयात पूरसदृश्य जस्थती ननमााण होईल, हे खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, पुढील काळात पावसाच्या हदवसाींत कोणतीही मोठी दघुा् ना या ्ेकड्याींच्या 
फोडीमळेु होऊ नये म्हणून िासनाकडून काय कायावाही करण्यात आली वा करण्यात येत   
आहे ? 
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श्री. एिनाथराव खडसे (०६-०२-२०१६) :(१) व (२) सदर गावाींमध्ये यापूवी अल्प प्रमाणात डदगर 
फोड करुन अनधिकधकृत उत्खनन केलेली काही प्रकरणे आढळून आलेली होती. अिा प्रकरणी 
ननयमानुसार पुढील कायावाही सरुु आहे. तथापप, रात्रीच्या काळोखात पोकलेनच्या सहाय्याने 
डदगर फोडून पक्की बाींधकामे केली िात आहे, असे ननदिानास आलेले नाही. 
(३) व (४) पावसाळ्यात पूरसदृि जस्थती ननमााण होऊ नये व ्ेकड्या फोडण्याने मोठी दघुा् ना 
होऊ नये म्हणून तहलसलदार, हवेली याींनी सावािननक बाींधकाम पवभागासह सींबींधिकधताींना सूचना 
हदलेल्या आहेत. 

___________ 
  
साांगली जिल््यामध्ये तुिडबेांदी िायद्याअांतगात गुांठेवारी पध्दतीवर बांदी घालून १० गुांठ्यापेक्षा 

िमी के्षत्राचे खरेदी ववक्री व्यवहाराचे नोंद न िरण्याच ेआदेश ददल्याबाबत 
  

(९)  १५२५८ (०७-०४-२०१५).   श्री.अननल बाबर (खानापूर), श्री.सांिय (बाळा) भेगड े(मावळ) :   
सन्माननीय महसूल मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) िासनान ेसाींगली जिल््यामध्ये तुकडबेींदी कायद्याअींतगात गुींठेवारी पध्दतीवर बींदी घालून 
१० गुींठ्यापेक्षा कमी के्षत्राच े खरेदी पवयी व्यवहाराच े नदद न करण्याचे आदेि देण्यात आले 
आहेत, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, राज्यातील अनके गोरगरीब व मध्यमवगीय लोक एक ते दोन गुींठे िागा खरेदी 
करून त्यावर घर बाींधत असतात, हे खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, राज्यातील गोरगरीब व मध्यमवगीय लोकाींना स्वत:च्या िागेत घर 
बाींधण्यासाठी तुकडबेींदी कायद्यात बदल करून गुींठेवारी पध्दती पुन्हा सुरू करणेबाबत िासनान े
कोणती कायावाही केली वा करणेत येत आहे, 
(४) नसल्यास, याबाबत होणाऱय पवलींबाची कारणे काय आहेत व याबाबतची सद्यजस्थती काय 
आहे ? 
  
श्री. एिनाथराव खडसे (०३-०२-२०१६) :(१) हे खरे नाही. 
(२) होय. 
(३) महाराषर धारण िलमनीच े तुकड े पाडण्यास प्रनतबींध करणेबाबत व त्याींच े एकगत्रकरण 
करणेबाबत अधिकधननयम मध्ये सधुारणा करुन प्रारुप क्रिकीं वा अींनतम पवकास आराखडा क्रिकीं वा 
प्रादेलिक आराखडा प्रलसध्द झालेल्या भागात रहहवासी, वाणणजज्यक, औद्योधिकगक व अन् य 
गबगरिेती वापरासाठी पवननहदाष् िलमनीींना तुकडबेींदी पवर्यक तरतदूी लागू राहणार नाही अिी 
तरतूद महाराषर अधिकधननयम यमाींक २/२०१६ अन्वये करण्यात आली आहे. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
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औरांगाबाद जिल्हयातील महसूली दस्ताऐविाांच्या स्िॅननांगच ेररिो िां पनीला  
ददलेले िाम सांथगतीने सुरु असल्याबाबत 

(१०)  १५८०८ (०८-०४-२०१५).   श्री.भाऊसाहेब पाटील - धचिटगाांविर (वैिापूर) :   
सन्माननीय महसूल मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) िासनान ेदस्ताऐवि सींरक्षक्षत करण्याच्या दृष्ीन ेत्याींच्या स्का ननींगचे ररको कीं पनीला हदलेले 
काम अत्यींत सींथगतीने सुरू असल्याने गेल्या सहा महहन्यात आतापयतॅ अवघ्या ९० हिार 
कागदपत्राींचेच स्का ननींग झाल्याच े नुकतेच माहे िानेवारी, २०१५ मध्ये वा त्यादरम्यान 
ननदिानास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, औरींगाबाद जिल्हयातील महसूली दस्ताऐविाींच्या स्का ननींगचेही काम प्रलींगबत 
आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सदर कीं पनीला जिल्हा प्रिासनान े वारींवार सूचन/नो्ीसा देऊनही स्का ननींगच्या 
कामाची गती वाढलेली नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, यासींदभाात िासनाने सखोल चौकिी केली आहे काय, चौकित  काय आढळून 
आले, तदनुसार उक्त ररको कीं पनीवर िासन स्तरावर कोणती कायावाही करण्यात आली आहे 
वा येत आहे, 
(५) नसल्यास, पवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. एिनाथराव खडस े (०३-०२-२०१६) :(१), (२), (३), (४) व (५) सदर प्रकरणी औरींगाबाद 
जिल््यातील िानेवारी, २०१५ अखरे १,३४,०९९ दस्ताऐविाींचे स्का ननींग पूणा झाले आहे. 
     प्रस्तुत प्रकरणी औरींगाबाद जिल््यातील स्का ननींग करावयाच्या दस्तऐविाींची एकूण सींख्या 
४०,८३,०९३ इतकी असून स्का ननींगची गती वाढपवणेबाबत मे.ररको इींडडया कीं पनीस हद.१३.१.२०१५ 
रोिी नो्ीस व हद.२७.५.२०१५ रोिी ज्ञापन बिावण्यात आले होत.े त्यानींतर त्याींनी कामाची 
गती वाढवली असून हदनाींक ३१.१२.२०१५ पयतॅ एकूण ३९,२१,९०६ दस्ताऐविाींच्या स्का ननींगचे 
काम पूणा झाले आहे. 

___________ 
  

धामणगाव (जि.अमरावती) तालुक् यातील रेती घाटाांचा लललाव झाला नसल्याबाबत 
(११)  १६९७६ (०६-०४-२०१५).   प्रा.ववरेंद्र िगताप (धामणगाव रेल्वे), श्री.अलमन पटेल 
(मुांबादेवी), अॅड.यशोमती ठािूर (नतवसा), श्री.वसांतराव चव्हाण (नायगाांव), श्री.डी.पी.सावांत 
(नाांदेड उत्तर) :   सन्माननीय महसूल मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) धामणगाव (जि.अमरावती) तालुक् यातील रेती घा्ाींचा लललाव अद्यापही झाला नसल् यान े
पुढील काळात लललावाची िक् यता कमी असल् यान ेतब् बल २१ को्ी रुपयाींचा महसूल बुडणार 
आहे. त् यामळेु चार हिार कु्ुींगबयाींवर उपासमारीची पाळी आल् याचे माहे माचा, २०१५ मध् ये 
ननदिानास आले आहे, हे खरे आहे काय, 

(२) असल् यास, याबाबत चौकिी करण् यात आली आहे काय, 
(३) असल् यास, चौकिीच् या अनुर्ींगाने कोणती कारवाई करण् यात आली आहे वा येत आहे, 
(४) नसल् यास, पवलींबाची कारणे काय आहेत ? 



पव.स. १२६ (9) 

श्री. एिनाथराव खडसे (१९-०१-२०१६) :(१), (२) व (३) वाळू/रेती ननगामी धोरणातील 
तरतुदीनुसार सन २०१४-१५ कररता धामणगाव तालुक्यातील वाळूघा्ाींचा लललाव इ.ऑक्िन 
प्रक्रिययेद्वारा आयोजित करण्यात आला होता. तथापप, सदर लललाव प्रक्रिययेत मौि े पव्ाळा 
वाळूघा्ाकररताच बोली प्राप्त झाल्याने सदर वाळूघा् मींिूर करण्यात आला. लललाव प्रक्रिययेत 
अन्य वाळूघा्ाींकररता बोली प्राप्त झाली नसल्यान,े सदर वाळूघा्ाींचा लललाव होऊ िकला 
नाही. मात्र माचा, २०१५ मध्ये चार हिार कु्ुींबाींवर उपासमारीची पाळी आल्याचे ननदिानास 
आले नाही. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

नाांदगाव खांडशे् वर (जि.अमरावती) या तालुक् यात महाराष्ट् र गखण खननि उत् खनन  
ननयमावली १९६६ (ववदभा ववभाग) ननयम पालन िरीत नसलेल् या 

 परवानाधारिाांवर िारवाई िरण् याबाबत 
  

(१२)  १६९७७ (०८-०४-२०१५).   प्रा.ववरेंद्र िगताप (धामणगाव रेल्वे), श्री.अलमन पटेल 
(मुांबादेवी), अॅड.यशोमती ठािूर (नतवसा), श्री.डी.पी.सावांत (नाांदेड उत्तर), श्री.वसांतराव चव्हाण 
(नायगाांव) :   सन्माननीय महसलू मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) नाींदगाव खींडशे् वर (जि.अमरावती) या तालुक् यात िमीन दगडखाण/स् ्ोनयिर वापराकरीता 
अकृर्क परवानाधारक महाराष र गौण खननि उत् खनन ननयमावली १९६६ (पवदभा पवभाग) चे 
ननयम पालन करीत नसलेल् या या परवानाधारकाींवर कठोर कारवाई करण् याबाबत व त् याींचे 
परवाने नुतनीकरण करण् यात येऊ नयेत याकरीता मा.स् थाननक लोप्रनतननधी याींनी तहलसलदार 
नाींदगाव खींडशे् वर, अमरावती याींना हदनाींक १५ म,े २०१५ रोिी वा त् या सुमारास लेखी ननवेदन 
हदले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल् यास,या ननवेदनावर  िासनान े कोणती तातडीची कायावाही केली वा करण् यात येत 
आहे, 
(३) नसल्यास, पवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. एिनाथराव खडसे (१९-०१-२०१६) :(१) व (२) स्थाननक लोकप्रनतननधी याींनी हद. १५ म े
२०१५ रोिी तहसीलदार नाींदगाव खींडशे्वर याींना हदलेल्या ननवेदनाच्या अनुर्ींगान े तहलसलदार 
नाींदगाव खींडशे्वर याींनी तालुक्यातील चारही स््ोनयिरची तपासणी केली असता, त्यामध्ये 
अननयलमतता आढळून आली नाही. 
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
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राज् य शासनाने िामाची गती वाढावी यािररता हस् तललखती सातबारा बांद िरुन ननलाईन  
ई-प्रणालीद्वारे राष्ट् रीय भूमी लेख अधुननिीिरण अलभयानाांतगात ही योिना राबववण्याबाबत 

(१३)  १७२९८ (०६-०८-२०१५).   श्री.राहुल बोंदे्र (धचखली), श्री.अलमन पटेल (मुांबादेवी), 
श्री.डी.पी.सावांत (नाांदेड उत्तर), डॉ.सांतोष टारफे (िळमनुरी) :   सन्माननीय महसूल मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज् य िासनाने कामाची गती वाढावी याकररता हस् तललखती सातबारा बींद करुन ऑनलाईन 
ई-प्रणालीद्वारे राष रीय भमूी लेख अधुननकीकरण अलभयानाींतगात ही योिना राबपवली आहे परींत ू
देऊळगावरािा (ता.जि.बुलढाणा) येथे योिना यिस्वीररत्या होऊ िकली नसल्याचे माहे मे, 
२०१५ मध् ये वा त् यादरम् यान ननदिानास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल् यास, उक् त तालुक् यात या योिनेचे काम सींथ गतीन े सुरु असून यावर्ी मोठ्या 
प्रमाणावर सुरु असून या कायाालयात मोठ्या प्रमाणात पवपवध कामासाठी पवद्याथी, िेतकरी, 
ननराधार व् यक् ती येत असून त् याींना आवश् यक कागदपत्र ेलमळत नसल् याने त् याींची गैरासोय होत 
असल्यान ेयावर िासन त् वरीत आवश् यक् ती कायावाही करणार आहे काय वा करीत आहे , 
(३) नसल् यास, यामागील पवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. एिनाथराव खडसे (०३-०२-२०१६) :(१) िमाबींदी आयुकत पणेु याींनी हद. ३०.११.२०१५ 
पासून देऊळगाींव रािा तालुक्यात ऑनलाईन ई-फेरफार आज्ञावलीची अींमलबिावणी करण्याचे 
आदेि हदले होत,े त्यानुर्ींगाने या तालुक्यात ई-फेरफार प्रकल्पाची पुणा क्षमतेन ेसवा कायावाही 
झालेली आहे. तसेच त्याबाबतचा अद्ययावत अलभलेखाचा डे् ा “स््े् डा्ा सें्र” मुींबई येथे 
ठेवण्यात आला आहे. 
(२) हद.३०.११.२०१५ पासनू देवळूगावरािा तालुक्यात ऑनलाईन ई-फेरफार प्रकल्प आज्ञावलीची 
अींमलबिावणी सुरु करण्यात आली असून त्यापुवी नागरीकाींना ऑफलाईन पध्दतीने सेवा 
देण्यात आल्या आहेत. त्यामळेु या योिनेच्या तयारीच्या कालावधीत पवद्याथी, िेतकरी, 
ननराधार व्यक्तीींना आवश्यक कागदपत्र े लमळपवण्याबाबत गैरसोय झाल्याचे ननदिानास आले 
नाही. तसेच देऊळगाींव रािा तालुक्यात १५ महा-ई-सेवा कें द्रामाफा त नागररकाींना सेवा देणेही 
सुरु आहे. 
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

खारेगाव, मु  ांब्रा (जि.ठाणे) येथील पारलसि खाडी किनाऱयािवळील पारलसि शासिीय  
भूखांडावर अनतक्रमण हटववण् यासाठी िायावाही िेल्याच्या ववरोधात 

व् यावसानयिाांनी रेतीबांदर येथे दठय्या आांदोलन िेल्याबाबत 
(१४)  १७८६५ (०६-०८-२०१५).   श्री.जितेंद्र आव् हाड (मुांब्रा िळवा), श्री.शलशिाांत लशांदे 
(िोरेगाव), श्री.पाांडुरांग बरोरा (शहापूर), श्री.वैभव वपचड (अिोले), श्री.भास्िर िाधव (गुहागर), 
श्री.ियांत पाटील (इस्लामपूर), श्री.हनुमांत डोळस (माळलशरस), श्री.रमेश िदम (मोहोळ) :   
सन्माननीय महसूल मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) खारेगाव, मु  ींब्रा (जि.ठाणे) पारलसक खाडी क्रिकना-यािवळील ९० िासकीय भखूींडावर 
अनतयमण ह्पवण् यासाठी जिल् हा प्रिासनान े कायावाही सुरु केली असताना येथील 
व् यावसानयकाींनी हदनाींक २७ एपप्रल, २०१५ रोिी रेतीबींदर येथे हठय्या आींदोलन केले होत,े हे खरे 
आहे काय, 

(२) असल् यास, या प्रकरणी िासनान ेचौकिी केली आहे काय चौकिीत काय आढळून आले 
त्या नसुार सींबींधिकधतानवर  कोणती कायावाही करण्यात आली आहे वा येत आहे, 
(३) तसेच प्रश् न भाग (१) मधील प्रकरणी करण् यात येत असलेली कायावाही अद्याप पूणा 
झालेली नसल् यास, त् याची सवासाधारण कारणे काय आहेत तसेच ठाण् यातील पारलसक खाडी 
क्रिकना-याचा पवकास करण् यासींदभाात आतापयतॅ कोणता पाठपुरावा केला वा करण् यात येत आहे, 
(४) नसल्यास पवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. एिनाथराव खडसे (२१-०१-२०१६) :(१), (२), (३) व (४) ठाण ेजिल््यातील कळवा आणण 
मुींब्रा येथील खाडी क्रिकनारा अनतयमणमुक्त करुन सिुोलभकरण करण्याचा जिल्हा प्रिासनाचा 
प्रस्ताव असून सदरच ेअनधिकधकृत बाींधकाम दरु  करणेबाबत सींबींधिकधताींना नो्ीस देण्यात आल्या 
आहेत. मात्र खारी मुींब्रा पारलसक रेतीबींदर व्यापारी मींडळाच्या हद. ०२/०४/२०१५ रोिीच्या 
ननवेदनावर िासनान ेपुढील ननणाय होईपयतॅ कायावाहीस स्थधिकगती हदली आहे. तथापप, खारेगाव, 
मुींब्रा (जि.ठाणे) पारलसक खाडी क्रिकनाऱयावर व्यावसानयकाींनी हदनाींक २७ एपप्रल, २०१५ रोिी  
हठय्या आींदोलन केल्याबाबत जिल्हाधिकधकारी, ठाण े याींच्याकड े कोणताही पत्रव्यवहार प्राप्त 
झाल्याचे आढळून येत नाही. 

___________ 
शासनाने भमूी अलभलेख िायाालयात दस्त नोंदणी िेल्यानांतर त्या नोंदी सात-बारा  
उताऱयामध्ये िरण्याच ेदृष्ट्टीन ेई फेरफार या नववन सांगणिीय प्रणालीचा अवलांब  

िरण्याचा ननणाय घेतला असल्याबाबत 
(१५)  १८१०७ (०६-०८-२०१५).   श्री.अजित पवार (बारामती), श्री.राणािगिीतलसांह पाटील 
(उस्मानाबाद), श्री.राहुल िगताप (श्रीगोंदा), श्री.जितेंद्र आव् हाड (मुांब्रा िळवा), श्री.अवधूत 
तटिरे (श्रीवधान), श्री.सत्यिीत पाटील-सरुडिर (शाहूवाडी), श्री.वैभव वपचड (अिोले), 
श्री.पाांडुरांग बरोरा (शहापूर), श्री.रमशे िदम (मोहोळ), श्री.भास्िर िाधव (गुहागर), श्री.शलशिाांत 
लशांदे (िोरेगाव), श्री.सुरेश लाड (ििात), श्री.मिरांद िाधव-पाटील (वाई), श्री.हनमुांत डोळस 
(माळलशरस), श्री.सांिय िदम (दापोली), श्री.किसन िथोरे (मुरबाड), डॉ.सतीश (अण्णासाहेब) 
पाटील (एरांडोल), श्री.िृष्ट्णा गिब े(आरमोरी), श्री.पथृ् वीराि चव्हाण (िराड दषक्षण), श्री.अलमन 
पटेल (मुांबादेवी), अॅड.यशोमती ठािूर (नतवसा), श्री.नसीम खान (चाांददवली), श्री.भारत भालिे 
(पांढरपूर), श्री.ियिुमार गोरे (माण), डॉ.सांतोष टारफे (िळमनुरी), श्री.सुननल िेदार (सावनेर), 
श्री.िुणाल पाटील (धळेु ग्रामीण), श्री.ददलीप वळस-ेपाटील (आांबेगाव), श्री.राहुल मोटे (पराांडा), 
श्री.हसन मुश्रीफ (िागल), श्री.दत्तात्रय भरणे (इांदापूर), श्री.नरहरी झझरवाळ (ददांडोरी), श्री.महेश 
(दादा) लाांडगे (भोसरी), श्री.ददपि चव्हाण (फलटण) :   सन्माननीय महसूल मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) िासनाने हदनाींक १ एपप्रल, २०१५ पासून भूमी अलभलेख कायाालयात दस्त नददणी 
केल्यानींतर त्या नददी सात-बारा उताऱयामध्ये करण्याच े दृष्ीन े त्या ई फेरफार या नपवन 
सींगणकीय प्रणालीचा अवलींब करण्याचा ननणाय घेतला आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रणालीनुसार दयु्यम ननींबधक कायाालयात नददणी केल्यानींतर ती तलाठी 
कायाालयात नददणी होत  नसल्याने दस्त नददीच्या सींदभाात तलाठी कायाालयात अनके अडचणी 
ननमााण झाल्या आहेत, हे खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, याबाबत िासनान ेचौकिी करून  येणाऱया अडचणी  त्वरीत दरू करण्यासाठी 
िासनाने कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) असल्यास, अद्याप, कोणतीच  कायावाही केली नसल्यास, पवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. एिनाथराव खडस े (०३-०२-२०१६) :(१), (२), (३) व (४) ई-फेरफार तथा ऑनलाईन 
म्यु्ेिन कायायमाची राज्यात अींमलबिावणी करण्याचा ननणाय हदनाींक २३.१.२०१३ च्या िासन 
ननणायाने घेण्यात आलेला आहे. 
    सदर प्रकल्पाची अींमलबिावणी सुरु असून अींमलबिावणीमध्ये के्षत्रीय पातळीवर  येणाऱया 
अडचणी पवचारात घेऊन आज्ञावलीत आवश्यक त्या सुधारणा करण्यात आल्या आहेत तसेच 
अडचणीचे तात्काळ ननराकरण करण्यासाठी जिल्हा स्तरावर जिल्हा सूचना पवज्ञान अधिकधकारी 
(ताींगत्रकी मागादिान) याींच्यासह ननवासी उपजिल्हाधिकधकारी याींच्या अध्यक्षतेखाली हेल्प डसे्क ची 
स्थापना करण्यात आली आहे. 
    तसचे सदर कायायमाच्या अींमलबिावणीत येणाऱया अडचणीींच्या अनुर्ींगान ेअमलबिावणी 
करणाऱया सींस्था व वापरकते याींना सूचना देण्यात येवून सदरच्या दरू करण्यात येत आहेत. 

___________ 
 

महाराष्ट् र शासनाने अवैध दगडखाणी बांद िरण् याचा ननणाय घेतला  
असताांना नगर तालुक् यात दगडखाणी सुरु असल्याबाबत 

(१६)  १८८७२ (०६-०८-२०१५).   श्री.राहुल िगताप (श्रीगोंदा), श्री.रमेश िदम (मोहोळ), 
श्री.जितेंद्र आव् हाड (मुांब्रा िळवा) :   सन्माननीय महसूल मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
(१) महाराष र िासनाने अवैध दगडखाणी बींद करण् याचा ननणाय घेतला असताींना नगर 
तालुक् यात दगडखाणी सुरु आहेत, हे खरे आहे काय, 

(२) असल् यास,या  प्रकरणी िासनाने चौकिी केली आहे काय, 
(३) असल् यास, चौकिीत काय आढळून आले व अनुर्ींगाने अवैध दगड खाणी बींद करणेबाबत 
कोणती कायावाही केली वा करण् यात येत आहे, 
(४) नसल् यास, पवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. एिनाथराव खडसे (१९-०१-२०१६) :(१), (२) व (३) मौि ेकापूरवाडी, ता.अहमदनगर येथील 
गौण खननिाच्या अनधिकधकृत उत्खननाबाबत प्राप्त तयारीच्या अनुर्ींगाने, उत्खन्न झालेल्या 
के्षत्राची ई.्ी.एस. मिीनद्वारे मोिणी केली असता, २७,३१२ ब्रास दगडाचे अनधिकधकृत उत्खनन 
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झाल्याचे आढळून आले आहे. त्याअनुर्ींगान े सींबींधिकधताींवर भा.दीं.पव.सहहींता कलम ३७९ नसुार 
गुन्हा दाखल करण्यात आला असनू, महाराषर िमीन महसूल सींहहता, १९६६ च्या तरतुदीनुसार 
दडात्मक कायावाही सुरु आहे. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

नालशि पुण ेमाहामा गााच्या नालशि जिल्हयातील ववस्तारीिरणात उच्च दाब क्षमतेसह  
वीि वाि खाांब हलववण्याच ेिाम ननिृष्ट्ट दिााच ेहोत असल्याबाबत 

  

(१७)  १९१५९ (०६-०८-२०१५).   श्री.अननल िदम (ननफाड), श्री.सुरेश धानोरिर (वरोरा) :   
सन्माननीय ऊिाा मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) नालिक-पुणे महामागााच् या नालिक जिल् हातील पवस् तारीकरणात उच् च दाब क्षमतेसह सवा 
वीि वाक खाींब हलपवण् याच े काम ननकृष ठ दिााच े होत असल् यामुळे सदर हठकाणी मोठा 
अपघात होण् याचा धोका  ननमााण झाल्याची बाब १० एपप्रल २०१५ रोिी ननदिानास आली आहे, 
हे खरे आहे काय? 

(२) असल्यास याप्रकरणी िासनाने चौकिी केली आहे काय ? 
(३) असल् यास, चौकिीत काय आढळून आले व त्यानुसार दोर्ी असणाऱयाींवर कोणती कारवाई 
केली वा करण्यात येत आहे 
(४) नसल्यास पवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. चांद्रशेखर बावनिुळे (१३-०१-२०१६) :(१) हे खरे नाही. 
(२) प्रश्न उद्् ावत नाही.  
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

ददघी (ता.श्रीवधान, जि.रायगड) येथील गट नां २०१ मधून अनधधिृत  
सुरुां ग लावून उत्खन्न िेल्याबाबत 

(१८)  २०१२० (०६-०८-२०१५).   श्री.धैयाशील पाटील (पेण), श्री.सुभाष उफा  पांडडतशेठ पाटील 
(अललबाग), श्री.िीवा गाववत (िळवण) :   सन्माननीय महसूल मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
(१) मौिे हदघी (ता.श्रीवधान, जि.रायगड) येथील ग् नीं २०१ मधून श्री.इकबाल अ.िकुर 
गिाली रा.हदघी याींचे मालकीच्या िागेत माती उत्खननासाठी परवानगी देण्यात आली होती हे 
खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, माती उत्खनन परवानगीचा गैरवापर करुन सुरुींग लावून दगड फोडण्यात 
आल्याचे िासनाचे ननदिानास आल्याने श्री.गिाली याींचे पवरुध्द दींडननहाय कायावाही करुन 
महसूल वसलू करण्यात आला हे खरे आहे काय, 
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(३) असल्यास, श्री.अमानुल्ला िनैुहद्दन हद्दादी रा.हदघी याींच्या रहात्या घरािवळ अनधिकधकृत 
सुरुीं ग स्फो् घडपवणा-या व्यक्तीकडून नुकसान भरपाई लमळण्याबाबत श्री.हद्दादी याींनी हदनाींक 
३० एपप्रल, २०१५ वा त्या समुारास मागणी केली हे खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, िासनाने याबाबत कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, पवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. एिनाथराव खडस े(१९-०१-२०१६) :(१) व (२) मौि ेहदघी (ता.श्रीवधान, जि.रायगड) येथील 
ग् नीं २०१ मधून ५०० ब्रास डबर उत्खननास श्री.इकबाल अ.िकुर गिाली याींना परवानगी 
देण्यात आली होती. माींत्र, श्री.गिाली याींनी परवानगीपेक्षा १७४ ब्रास डबराच ेिास्त उत्खनन व 
३८८ ब्रास माती पवनापरवानगी उत्खन्न केल्याच े ननदिानास आल्यावरुन रुपये १०,२५,३३०/- 
एवढा दींड आकारण्यात आला असनू, सदर रकमेच्या वसुलीची कायावाही सुरु आहे. 
(३) व (४) श्री.अमानुल्ला हद्दादी याींनी हद. २१.२.२०१५ च्या पत्रान्वये सुरुीं ग स्फो्ामुळे घराच्या 
झालेल्या नुकसानीची भरपाई लमळण्याबाबत केलेल्या मागणीच्या अनुर्ींगान,े तहलसलदार 
श्रीवधान याींनी घराच्या नकुसानीबाबत सावािननक बाींधकाम पवभागाकडून घराच्या नकुसानीच्या 
मुल्याकीं न अहवाल मागपवलेला आहे. 
(५) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
 

नागरी ननवारा पररषद, गोरेगाांव पवुा, मुांबई येथील ११३ सहिारी गहृननमााण  
सांस्थाना स्वतांत्र मालमत्ता प्रमाणपत्र (प्रॉपटीिाडा) लमळण्याबाबत 

(१९)  २०६२० (१०-०८-२०१५).   श्री.सुननल प्रभू (ददांडोशी) :   सन्माननीय महसलू मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) नागरी ननवारा पररर्द, गोरेगाींव पुवा, मुींबई येथील ११३ सहकारी गहृननमााण सींस्थाना 
स्वतींत्र मालमत्ता प्रमाणपत्र (प्रॉप्ीकाडा) लमळण्यासींदभाात स्थाननक लोकप्रनतननधीींनी हदनाींक 
१८ डडसेंबर, २०१४ रोिी मा.महसलू मींत्री याींना एक लेखी ननवेदन हदले हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, या ननवेदनानसुार िासनाने कोणती कायावाही केली आहे वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, पवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. एिनाथराव खडस े(०२-०२-२०१६) :(१) अस ेननवेदन प्राप्त झाल्याचे आढळून आलेले नाही, 
तथापप, यास पवर्याबाबत मा. मखु्यमींत्री महोदायाींकड े२० नोव्हेंबर, २०१४ रोिी ननवेदन प्राप्त 
झाले आहे. 
(२) नागरी ननवारा वसाहतीमधील ११३ सहकारी गहृननमााण सींस्थासोबत करावयाचा करारनामा 
जिल्हाधिकधकारी कायाालयाने सवा गहृननमााण सींस्थाींकड े मान्यतेसाठी पाठपवला आहे. सदरचा 
करारनामा ज्या गहृननमााण सींस्थाींना मान्य आहे अिा ८९ गहृननमााण सींस्थाींसोबत करारनामा 
करुन तो ननषपाहदत करणेत आलेला असून त्यापैकी १५ गहृननमााण सींस्थाींच्या नावे स्वतींत्रपणे 
लमळकत पगत्रका प्रदान करण्यात आलेल्या आहेत. 
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     उक्तप्रमाणे उवाररत प्रकरणामध्ये करारनामे करण्याची व स्वतींत्रपणे लमळकत पगत्रका 
उघडण्याची कायावाही सुरु आहे. 
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

मखि ेिणेरी नारपोली व लेखीवली (ता.लभवांडी, जि.ठाणे) येथील िमीन फेरफार  
क्रमाांि अनकु्रमे ४४४ व ४४५, २४२ व २४९ रद्द िरण् याबाबत 

(२०)  २०७०८ (०६-०८-२०१५).   श्री.रुपेश म् हात्र े (लभवांडी पूवा) :   सन्माननीय महसूल मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मौिे कणेरी नारपोली व लाखीवली (ता. लभवींडी, जि. ठाणे) येथील िमीन फेरफार यमाींक 
अनुयमे ४४४ व ४४५, २४२ व २४९ रद्द करण् याबाबत तहलसलदार - लभवींडी, मींडळ अधिकधकारी, 
उपपवभागीय अधिकधकारी व तलाठी हे िासनाच्या आदेिानुसार कारवाई करीत नसल् याच् या 
तयारी तेथील स् थाननक िेतक-याींनी मा. मखु् यमींत्री व सधिकचव - महसूल पवभाग, जिल् हाधिकधकारी-
ठाणे याींच् याकड े हदनाींक २५ फेब्रुवारी २०१५ रोिी वा त् यासमुारास केल् या आहेत, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल् यास, उक् त प्रकरणी िासनाने चौकिी केली आहे काय, चौकिीत काय आढळून आले 
व तदनुसार मौिे कणेरी, नारपोली व लाखीवाली येथील िमीन फेरफरा रद्द करण् यास हदरींगाई 
करणा-या अधिकधकारी व कमाचा-याींपवरुध िासनान ेकोणती कारवाई केली वा करण् यात येत आहे, 
(३) नसल् यास, पवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. एिनाथराव खडस े(१९-०१-२०१६) :(१) मौि ेकणेरी ता,लभवींडी येथील फेरफार यमाींक ४४४ 
आणण ४४५, मौिे नारपोली ता.लभवींडी येथील फेरफार यमाींक ४२७, तसेच मौिे लाखीवली, 
ता.लभवींडी येथील फेरफार यमाींक २४२ व २४९ बाबत सींबींधिकधताींनी हद. २५/०२/२०१५ च्या 
पत्रान्वये िासनाकड ेतसेच जिल्हाधिकधकारी याींच्याकड ेतयार अिा दाखल केले आहेत. 
(२) व (३) मौिे नारपोली, ता.लभवींडी येथील तयार फेरफार यमाींक ४२७ बाबत नसुन फेरफार 
यमाींक ४४२७ बाबत व मौिे लाखीवली ता.लभवींडी येथील तयार फेरफार यमाींक २४९ बाबत 
नसून फेरफार यमाींक ५४९ बाबत आहे. मींिूर फेरफार रद्द करणे ही बाब अधान्यायीक 
स्वरुपाची असल्याने अिादार याींनी महाराषर िमीन महसलू सींहहता १९६६ मधील सींबींधिकधत 
तरतुदीनुसार सक्षम प्राधिकधकाऱयाकड े अपील दाखल करुन दाद मागणे आवश्यक आहे. मौिे 
लाखीवली, ता.लभवींडी येथील फेरफार यमाींक २४२ व ५४९ बाबत उप पवभागीय अधिकधकारी, 
लभवींडी याींच्याकड ेदाखल फेरचौकिी अिााच्या अनुर्ींगाने उप पवभागीय अधिकधकारी, लभवींडी याींनी 
हद. ०२/०९/२०१५ च्या अधान्यायीक आदेिान्वये सदर फेरफार रद्द केले आहेत. 

 
___________ 

  
 
 



पव.स. १२६ (16) 

भूमी अभीलेख ववभागामध्ये िमीनीचे तिुड ेपाडण्यािररता आवश्यि  
ती मादहती भमूी अभीलेख िायाालयािड ेनसल्याबाबत 

  

(२१)  २१३९६ (०६-०८-२०१५).   श्री.बांटी भाांगडडया (धचमूर) :   सन्माननीय महसूल मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्य िासनाच्या भूमी अलभलेख पवभागाींतगात येणाऱया उप अधिकधक्षक भूमी अभीलेख 
पवभागामध्ये जिरायती िेतीच े ०.८१ आर प्रमाण े तर बागायती िेतीचे ०.२१ आर याप्रमाण े
आणण हींगामी बागायती िेतीच े०.४० आर याप्रमाणे तुकड ेपाडण्यात येतात, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर पवभागाींतगात िेतीच्या िमीनीमध्ये बदल करण्याकररता िी कारणे 
असतात ती कारणे नमुना १२ मध्ये नमूद असतात व भूमी अलभलेख कायाालयाला देण्यात 
येणारा नमूना ७ मध्ये याबाबतची कोणतीही नदद उपलब्ध नसते, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, िमीनीचे तुकड े पाडण्याकररता आवश्यक ती माहहती भूमी अभीलेख 
कायाालयाकड े नसल्यामुळे िमीनीचे तकुड े पाडण्याकररता िेतकऱयाींना होणारा त्रास कमी 
करण्यासाठी राज्य िासन सपवस्तर धोरण अमलात आणणार आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, िमीनीच्या झालेल्या बदलाबाबतची नमूना १२ मध्ये नदद असलेली सवा माहहती 
नमूना ७ मध्ये उपलब्ध करुन देण्यात येणार आहे काय, 
(५) नसल्यास, पवलींबाची कारणे काय आहेत 
  
श्री. एिनाथराव खडसे (१९-०१-२०१६) :(१) महाराषर धारण िलमनीचे तुकड ेपाडण्यास प्रनतबींध 
करण्याबाबत व त्याींचे एकत्रीकरण करण्याबाबत अधिकधननयमाचे कलम २ (४) नुसार “तुकडा” या 
सींजे्ञची व्याख्या हदली असून त्यानुसार प्रमाणभूत के्षत्रापेक्षा कमी के्षत्र असल्यास त्यास “तुकडा” 
असे सींबोधले िाते. सदर अधिकधननयमाचे कलम ४ नुसार जिल्हा सल्लागार सलमतीच्या सल्ल्याने 
असे प्रमाणभूत के्षत्र ठरवताना िलमनीच्या वगा, प्रकार प्रतीनुसार ज्या क्रिकमान के्षत्राचे भूखींडात 
लागवड केल्यास ती क्रिकफायतिीर ठरेल या आधारे अधिकधननयमाच ेकलम ५ नुसार प्रमाणभूत 
के्षत्र ननधााररत केले िात.े त्यामळेु िलमनीच्या वगा, प्रकार व प्रतीनुसार हे प्रमाणभूत के्षत्र 
राज्याच्या पवपवध भागात बागायत व जिरायतीसाठी वेगवेगळे ननधााररत करण्यात आले आहे. 
(२) गाव नमुना नीं. १२ मध्ये पपकाींखालील के्षत्राचा तपिील, िललसींचनाची साधन ेइ. माहहती 
नमुद असते. तर नमुना ७ मध्ये सव्हे यमाींकाच ेके्षत्र पो्खराबासह तसेच भोगव्ादाराच ेनाींव 
आणण कुळ व इतर हक्क असल्यास त्यासींबींधीची नदद असत.े 
(३) सहधारकाींनी िमीनीच्या पवभािनासाठी अिा केल्यानींतर महाराषर धारण िलमनीच ेतुकड े
पाडण्यास प्रनतबींध करण्याबाबत व त्याींच ेएकत्रीकरण करण्याबाबत अधिकधननयम च्या उपबींधास 
अधीन राहून िलमनीची पवभागणी महाराषर िमीन महसूल अधिकधननयम, १९६६ च्या 
तरतुदीनुसार करण्यात येत.े 
(४) व (५) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
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पारलशवनी (जि.नागपूर) तालुक् यातील आमगाव, बाांभूळगाव गटग्रामपांचायत अांतगात  
येणा-या प्रभागाांची पुनराचना तलाठ्याने चिुीच् या पध् दतीने िेल्याबाबत 

  

(२२)  २२३८६ (१०-०८-२०१५).   श्री.डड मल्लीिािूान रेड्डी (रामटेि) :   सन्माननीय महसूल 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) पारलिवनी (जि.नागपूर) तालकु् यातील आमगाव, बाींभूळगाव ग्राहामपींचायत अींतगात येणा-
या प्रभागाींची पुनराचना माहे फेब्रुवारी, २०१५ च् या सुमारास करण् यात आली, हे खरे आहे काय, 
(२) असल् यास, स्थाननक तलाठ्याने चकुीच् या पध् दतीने प्रभाग पनुराचना करण् यात आल् याचा 
आरोप तेथील स् थाननक रहहवािाींनी केला आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल् यास, स् थाननक रहहवािाींनी केलेल् या आरोपानुसार िासनाने चौकिी केली आहे काय, 
चौकिीत काय आढळून आले, 
(४) असल्यास, चौकिीच्या अनुर्ींगाने  पुढे कोणती कारवाई केली वा करण् यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, पवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. एिनाथराव खडस े(०२-०२-२०१६) :(१), (२), (३) व (४) नागपरू जिल््यामधील पारलिवनी 
तालुक्यातील ग्राहामपींचायत आमगाींवची मुदत हदनाींक १९.०९.२०१५ रोिी सींपत असल्यामळेु 
राज्य ननवडणूक आयोग याींचा प्रभाग रचना व िागेच्य आरक्षणाचा कायायम, हदनाींक 
१२.०१.२०१५ अन्वये सन २०११ च्या िनगणनेनुसार आमगाींव राहामपींचायतीची प्रभाग रचना 
करण्यात आलेली आहे. 
     तत्कालीन तलाठी याींनी हदलेल्या माहहतीवरुन व सन २०११ च्या िनगणेनुसार 
प्रभागातील लोकसींख्येच्या आधारावर आमगींव राहामपींचायतीची प्रभाग यमाींक १. बाबुरवाडा, 
प्रभाग यमाींक-२ अमागाींव व प्रभाग यमाींक-३ बाबुरवाडा अिा ३ प्रभागात पवभािन करुन ७ 
सदस्य ठरपवण्यात आले होत,े त्यावर आमगाींव, बाबुरवाडा गावातील नागरीकाींनी आके्षप 
नोदपवला होता. 
     तहलसलदार, पारलिवनी याींचे कडून चौकिी करण्यात आली. त्यानसुार आमगाव 
राहामपींचायतीचे प्रभाग रचना करताींना राज्य ननवडणूक आयोगाच े पवपवध आदेि आणण सन 
२०११ च्या िनगणन े नुसार लोकसींख्येची आकडवेारी पवचारात घेवून लोकसींख्येनुसार प्रभाग 
रचना करण्यात आलेली आहे. लोकसींख्या हा ननकर् असल्यामळेु सभासदाींच्या सींख्येत वाढ 
करता येणार नसल्यान,े आके्षप धारकाचा आके्षप ननयमास धरुन व न्यायसींगत नसल्याच े
आढळून आले. 
(५) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

तारदाळ (ता.हातिणांगले, जि.िोल्हापूर) येथील िमीन िल्लाप्पाण्णा आवाड े 
टेक्स्टाईल पािा  या िां पनीस चुिीच्या पध्दतीने ववक्री िेल्याबाबत 

(२३)  २३२८३ (१०-०८-२०१५).   श्री.सुरेश हाळवणिर (इचलिरांिी) :   सन्माननीय महसूल 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) तारदाळ (ता.हातकणींगले, जि.कोल्हापूर) येथ े इलेक्रोस््ील कास््ीग लल. कलकत्ता या 
कीं पनीन ेसन १९९८-९९ साली कास््ीींग पाईप कारखान्याींसाठी खरेदी केलेल्या िमीनीत उद्योग 
न उभा करता िमीन कल्लाप्पाण्णा आवाड े ्ेक्स््ाईल पाका  या कीं पनीस चुकीच्या पध्दतीने 
पवयी केल्याप्रकरणी चौकिी करण्याची मागणी स्थाननक पवधानसभा सदस्य याींनी मा.महसूल 
मींत्री याींच्याकड ेमाहे माचा, २०१५ मध्ये वा त्यादरम्यान केली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, या प्रकरणी सींबींधिकधत िेतकऱयाींनी जिल्हाधिकधकारी कोल्हापूर, पवकास आयुक्त 
उद्योग सींचालनालय मुींबई, याींच्याकड े वेळोवेळी अिा केला तसचे मुींबई उच्च न्यायालयात 
रर्पप्ीिन नीं. ९७४१/२०११ नुसार याधिकचका दाखल  केली असून याधिकचकेच्या ननकालानसुार 
अप्पर मुख्य सधिकचव महसलू याींनी अपेक्षक्षत कायावाही केली नाही, हे खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सदर िमीन घो्ाळ्याची चौकिी करुन मुींबई कुळ वहीवा् व िेतिमीन 
कायदा १९४८ मधील कलम ६३/१ अ च े व परवाना आदेिातील इतर सवा अ्ी व ितीचे 
कीं पनीने उल्लींघन केलेले असल्याने िेतकऱयाींच्या िमीनी परत देणेबाबत िासनाची भूलमका 
काय आहे,  
(४) नसल्यास, पवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. एिनाथराव खडसे (०२-०२-२०१६) :(१), (२), (३) व (४) मे. इलेक्रोस््ील कास््ीींग 
लल.कलकत्ता याींनी मौिे तारदाळ ता.हातकणींगले येथील एकूण ८३.९० हे. िमीन पवकास 
आयुक्त (उद्योग), मुींबई याींचकेडील हदनाींक २०/१०/१९९९ च ेआदेिान्वये खरेदी केलेली आहे. 
सदर परवानगीच्या अनुर्ींगाने सदर घ्काने या िलमनीचा वापर वर नमूद केलेल्या 
प्रयोिनासाठी मुींबई कुळवहहवा् व िेत िमीन कायदा १९४८ च्या कलम ६३ १अ नुसर पाच 
वर्ाात म्हणिे हदनाींक २०/१०/२००४ पयतॅ करणे आवश्यक होते. तथापप सदर िमीन मे. 
इलेक्रोस््ील कास््ीींग लल.कलकत्ता याींनी सदर मुदतीत मींिूर प्रयोिनासाठी  वापरलेली 
नव्हती. मात्र नींतर महाराषर अधिकधननयम-कमाींक २५/२००५ द्वारे मुींबई कुळवहहवा् व िेतिमीन 
अधिकधननयम १९४८ च्या कलम ६३ १अ मध्ये  पूवालक्षी प्रभावान े हदनाींक १७/५/२००४ पासून 
सुधारणा करुन खऱयाखुऱया औद्योधिकगक प्रयोिनासाठी वापर करावयाच्या िलमनीसाठी पाच 
वर्ााची मुदत वाढवून १५ वर्ााची करण्यात आली. सदर सुधारणेमळेु म.े इलेक्रोस््ील कास््ीींग 
लल.कलकत्ता  याींना प्रश्नाधीन िमीन मींिूरी प्रयोिनासाठी वापरण्यासाठी हदनाींक २१/१०/२०१४ 
पयतॅ मुदत प्राप्त झाली. दरम्यान सदरची िमीन (Ductile Iron Pipes Tubes & Hollow 
Profiles of Cast Iron)  या औद्योधिकगक प्रकल्प ऐविी “इींडजस्रयल इस््े् व इींडडरेाह्ेड 
्ेक्स्ाईल पाका ” या औद्योधिकगक प्रयोिनासाठी वापरण्याची मान्यता पवकास आयुक्त (उद्योग) 
याींचे कडील हदनाींक १/६/२००६ चे सुधाररत आदेिाने देण्यात आली. सदरच्या बदलानींतरही 
प्रस्तुत कीं पनीने त्यामध्ये उद्योग उभा न करता सदरची िमीन “कल्लाप्पाण्णा आवाड े
को.ऑप. इींडस्रीयल इस््े्” या कीं पनीस नददणीकृत दस्त हद. १२/०२/२००८ न ेपवयी केली आहे 
व सदर हस्ताींतरणास पवकास आयुक्त (उद्योग) याींची मान्यता घेतलेली आहे. 
     प्रस्तुत प्रकरणी श्री.चींद्रकाींत गाींधी व इतर याींनी मा.उच्च न्यायालय, मुींबई येथे दाखल 
केलेल्या रर् याधिकचका य. ९७४१/२०११ मध्ये मा.उच्च न्यायालयाने हद. १३/७/२०१२ रोिी 
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याधिकचकाकत्याॅच्या अिाावर गुणवत्तेवर ननणाय घेण्याचे ननदेि िासनास देऊन प्रकरण खारीि 
केले. मा.उच्च न्यायालयाचे वरील ननदेि पवचारात घेऊन तत्कालीन अपर मुख्य सधिकचव 
(महसूल) याींनी सुनावणी घेऊन सदर प्रकरणी वादी पक्षाने केलेला दावा व त्यातील मागणी 
त्याींना अनुजे्ञय नसल्याचे आदेि हद. १९/३/२०१३ रोिी पारीत केले आहेत. 
     कल्लाप्पाण्णा आवाड ेको.ऑप इींडस्रीयल इस््े् या सींस्थेन ेसदरच्या िलमनी खरेदीनींतर 
त्याींस गबगरिेत परवानगी प्राप्त करुन घेतली आहे. प्रचललत तरतदूीनुसार गबगरउपयोिनकर, 
अकृर्ीक आकारण्याची रक्कम व वरील रक्कमेवरील व्याि घरुन एकूण रु. १३६.४७ लक्ष एवढी 
रक्कम भरण्याबाबत तहलसलदार हातकणींगले याींनी नो्ीस हदली असनू त्यापवरुध्द 
कल्लाप्पाण्णा आवाड ेको. ऑप इींडस्रीयल इस््े् या कीं पनीन ेम.ेहदवाणी न्यायाधीि, वररषठ 
स्तर, इचलकरींिी याींच ेन्यायालयात दावा दाखल केला असून प्रकरणी न्यायप्रपवषठ आहे. 

___________ 
  

रतन इांडडया औष्ट्णीि ववद्युत प्रिल्पाद्वारे (जि.अमरावती) शेतिऱयाांना 
 देण्यात आलेले धनादेश न वटल्याबबत 

(२४)  २४०८७ (०६-०८-२०१५).   डॉ.सुननल देशमुख (अमरावती), श्री.समीर िुणावार 
(दहांगणघाट) :   सन्माननीय ऊिाा मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) रतन इींडडया औषणीक पवद्युत प्रकल्पाद्वारे िेतकऱयाींच ेिेतामधुन ्ावर लाईल ्ाकण्यात 
आली असुन याकररता मोबदला म्हणून िेतकऱयाींना देण्यात आलेले धनादेि व्ले 
नसल्याबाबतची तयार स्थाननक िेतकऱयाींनी जिल्हाधिकधकारी, अमरावती याींचेकड े माहे एपप्रल 
२०१५ वा त्या दरम्यान केली आहे, हे खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, तयारीच ेअनुर्ींगान ेचौकिी करण्यात आली आहे काय, 
(३) असल्यास, चौकिीत काय आढळून आले त्यानुसार सींबींधिकधत दोर्ी असणाऱया पवरुध्द  
िासनाने कोणती कारवाई केली आहे वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, याबाबत होणाऱया पवलींबाची कारणे काय ? 
 
श्री. चांद्रशखेर बावनिुळे (२७-०१-२०१६) :(१) सदर काम रतन इींडडया कीं पनीकडून करण्यात 
आलेले नाही. 
     महाराषर ईस््ना राहीड पॉवर रान्सलमिन कीं .लल. अमरावती याींचे तफे ्ॉवर उभारणीचे व 
वायर रोप ओढण्याच ेकाम करण्यात आले असनू कीं पनीन ेहदलेले चेक बाऊन्स झाल्याबाबतची 
तयार स्थाननक िेतकऱयाींनी केली आहे. 
(२) होय. 
(३) मोिी पररसरातील १२ ितेकऱयाींनी महाराषर ईस््ना राहीड पॉवर रान्सलमिन कीं पनीने 
नुकसान भरपाई रकमेच े हदलेले धनादेि व्वले गेले नसल्याच्या तयारी जिल्हाधिकधकारी, 
अमरावती कायाालयास प्राप्त झाल्या होत्या, त्यापैकी ५ िेतकऱयाींना कीं पनीकडून नव्यान े
धनादेि देण्यात आले आहेत. उवाररत ७ िेतकऱयाींनी कायाालयीन औपचाररकतेच्या पूतातेबाबत 
तयार करुन नवीन धनादेि जस्वकारण्यास नकार हदला आहे. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
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राज् यातील शासिीय िलमनीवरील अनतक्रमन ेरोखण्यासाठी शासिीय िलमनीचे सॅटेलाईट 
(उपग्रह) तांत्रज्ञानाच् या आधारे मोिमाप िरण् याबाबत 

  

(२५)  २६९३८ (१०-०८-२०१५).   श्री.मांगलप्रभात लोढा (मलबार दहल) :   सन्माननीय महसूल 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज् यातील अनतयमण े रोखण् यासाठी िासकीय िलमनीच े सा्ेलाई् (उपराहह) तींत्रज्ञानाच् या 
आधारे मोिमाप करण् यात येणार असल् याची माहहती हदनाींक १८ म,े २०१५ रोिी ननदिानास 
आली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२)असल्यास सरकारी िलमनी, िेतीची िलमन, ननवासी इमारतीसाठी िलमन क्रिकती उपलब् ध 
आहे हे उपराहहाच् या माध् यमातून स् पष ् होणार असल् यान ेिलमनीची सवा माहहती लगेच लमळू 
िकणार आहे, हे खरे आहे काय,  
(३) असल् यास, िासकीय िलमनीच े अनतयमण े रोखण् यासाठी िासनान े सदर कोणती 
उपाययोिना केली  आहे व त् याची अींमलबिावणी केव्हापासनू करण् यात येणार आहे वा 
करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास पवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. एिनाथराव खडसे (०३-०२-२०१६) :(१), (२), (३) व (४) प्रस्तुत प्रकरणी महसूल पवभाग 
य.सींकीणा-१०११/२१०३/प्र.य.६१८/ल-१, हदनाींक ०६.१०.२०१५ च्या िासन ननणायान्वये राज्यातील 
राहामीण भागातील िलमनीींची पुनमोिणी व नकािाींच े डडजि्ायझिेन करण्याबाबत िासनान े
ननणाय घेतला असून त्यानुर्ींगान ेप्रथम ्प्प्यात राज्याच्या प्रत्येक महसूली पवभागातील एक 
जिल्हा याप्रमाणे पुणे, नालिक, औरींगाबाद, अमरावती, नागपूर व रायगड या ६ जिल््याींमध्ये 
राहामीण भागातील िलमनीींच्या पुनमोिणीची कायावाही करण्यास िासनाने मान्यता हदली आहे. 
     तसेच राज्यातील राहामीण भागातील िेतिलमनीींची पुनमोिणी सा्ेलाई् इमिेरी व 
इ.ह्.एस/डड.िी.पी. एस या हायब्रीड तींत्रज्ञानाचा वार करुन मुळ अलभलेखाच ेआधारे करण्याच े
ननयोजित आहे. पनुमोिणीअींती तयार होणाऱया नकािाींच्या आधारे िी.आर.एस. प्रणाली 
पवकलसत करुन राज्यातील िासकीय िलमनीवरील अनतयमण े रोखण्यासाठी अिा प्रणालीचा 
वापर करता येईल. त्याचप्रमाणे ननवासी क्रिकीं वा अन्य पवकासासाठी िमीन क्रिकती उपलब्ध आहे 
ही माहहती सुध्द अिा प्रणालीतून उपलब्ध  होऊ िकेल. 

___________ 
  

दषक्षण सोलापूर तालुक्यात राष्ट्रीय भूमी अलभलेख आधुननिीिरण 
िायाक्रम अांतगात ७/१२ ननलाईन उपलब्ध होण्याबाबत 

  

(२६)  २६९७८ (१०-०८-२०१५).   श्री.सभुाष देशमुख (सोलापूर दषक्षण) :   सन्माननीय महसूल 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) दक्षक्षण सोलापूर तालुक्यात राषरीय भूमी अलभलेख आधुननकीकरण कायायम अींतगात ७/१२ 
ऑनलाईन उपलब्ध होण्यासाठी ३१.१२.२०१४ अखेर पयतॅ माहहती अपडे्  करण्याचे आदेि प्राींत 
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अधिकधकारी याींनी हदले असतानाही दक्षक्षण सोलापूर तालुक्यात अद्याप फक्त ६० % नददणी 
झाली आहे. असे ननदिानास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, १००% नददणी करण्याचे आदेि असतानाही ४०% नोदणी न करणाऱया सींबींधिकधत 
अधिकधकाऱयाींवर कोणती कायावाही करण्यात आली आहे वा येत आहे, 
(३) असल्यास, १००% ७/१२ ऑनलाईन उपलब्ध करण्यासाठी कोणती उपाययोिना करण्यात 
आली वा येत आहे, 
(४) नसल्यास, पवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. एिनाथराव खडस े(०३-०२-२०१६) :(१), (२), (३) व (४) राज्यातील िेत िलमनीींच ेअधिकधकार 
अलभलेख (गाव नमुना नींबर ७/१२) सींगणकीकृत होऊन ऑन लाईन पध्दतीन े अद्ययावत 
व्हावेत या दृष्ीने “ई-फेरफार प्रकल्प” कायााजन्वत करण्याचा ननणाय िासनाने घेतलेला आहे. 
सदर प्रकल्पासाठी आवश्यक सींगणक आज्ञावली राषरीय सूचना कें द्र, पुणे माफा त पवकसीत 
करण्यात आली असनू राज्यातील पवपवध तालुक्यातील अधिकधकार अलभलेखाींच्या डा्ा सीडीि   
“स््े् डा्ा सें्र” वर अपलोड करण्यात येत आहेत. 
     दक्षक्षण सोलापूर तालुक्यात हद.२८.०२.२०१५ अखेर सवा ९० गावाींच े फेरफार अद्यावत 
करुन हद.०४.०३.२०१५ रोिी रायल रनसाठी अद्यावत केलेली डा्ा सी.डी. िमाबींदी आयुक्त 
कायाालय, पुणे याींचेकड ेसादर करण्यात आली. त्यानींतर अींनतम डा्ा सी.डी. हद.१३.०५.२०१५ 
रोिी िमाबींद आयकु्त कायाालयास सादर करण्यात आली आहे. त्यामुळे ४० % नददणी न 
करण्याचा प्रश्न उद्् ावत नाही. 
     आतापयतॅ राज्यातील एकूण ३५८ तालुक्याींपैकी २४७ तालुक्याींच्या डा्ा सीडीि   स््े् डा्ा 
सें्रवर अपलोड करण्यात आलेल्या आहेत. उवारीत तालुक्याींच्या डा्ा सीडीि   अपलोड 
करण्याची तसेच सींगणक आज्ञावलीतील क्रिकरकोळ ताींगत्रक अडचणी दरू करण्याची प्रक्रियया सुरु 
आहे. दक्षक्षण सोलापूर तालुक्याच्या सींपूणा डा्ा सीडीि   अपलोड करण्यात आले असून 
त्यानुर्ींगान े ई-फेरफार प्रणाली द्वारे ऑनलाईन फेरफार घेणे व मींिूर करणे या बाबतची 
प्रक्रियया सुरु करण्यात आली आहे. 

___________ 
  

वधाा जिल््यातील महसूल ववभागातील सवा ररक्त पदे तात्िाळ भरण्याबाबत 
  

(२७)  २७७७१ (१०-०८-२०१५).   श्री.रणजित िाांबळे (देवळी) :   सन्माननीय महसूल मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) वधाा जिल््यामध्ये उपजिल्हाधिकधकारी याींच े१२ मींिूर पदाींपकैी ४ ररक्त असल्याबाबत तसेच 
तहलसलदार व नायब तहलसलदार याींच्या मींिूर पदाींपकैी अनुयम े१२ पैकी ६ व ४३ पैकी ८ पदे 
माहे िनू २०१५ पयतॅ ररक्त आहेत अस ेननदिानास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उपरोक्त पदे भरण्याबात िासनाने कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत 
आहे, 
(३) नसल्यास, पवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. एिनाथराव खडसे (३०-०१-२०१६) :(१) सद्यजस्थतीत वधाा जिल््यातील सींवगा ननहाय 
ररक्त पदाींचा तपिील खालील प्रमाणे आहे 
 उपजिल्हाधिकधकारी सींवगााची १३ पदे मींिूर असून त्यापकैी ३ पदे ररक्त आहेत. 
तहलसलदार सींवगााची १३ पदे मींिरू असून त्यापकैी ३ पदे ररक्त आहेत. 
नायब तहलसलदार सींवगााची ४५ पदे मींिूर असून त्यापकैी १६ पदे ररक्त आहेत. 
(२) व (३) उपजिल्हाधिकधकारी व तहलसलदार सींवगाातील ररक्त पदे भरण्याबाबत िासनस्तरावरुन 
कायावाही करण्यात येत आहे. 
     नागपूर पवभागातील नायब तहलसलदार सींवगााची पदोन्नतीने भरावयाची ररक् त पदे 
पवभागीय स्तरावरुन भरण्यात येतात. सदर ररक्त पदे भरण्याची कायावाही सुरु आहे. मात्र 
काही पदावन्नत झालेले अव्वल कारकुन याींनी मा. महाराषर प्रिासकीय न्यायाधिकधकरण, 
खींडपीठ नागपूर येथे न्यायालयीन प्रकरण दाखल केलेले असून न्यायालयाने सदर प्रकरणाींत 
अींनतम अदेिापावतो ररक्त पदे न भरण्याबाबत ननदेि हदले आहेत. 
     मा.महाराषर प्रिासकीय न्यायाधिकधकरण, खींडपीठ नागपूर याींचेकड े दाखल प्रकरणात 
अींनतम आदेि पाररत होताच तद्नरु्ींगाने पुढील कायावाही करण्याचे ननयोजित आहे. 

___________ 
  
जिल् हाधधिारी िायाालय बुलडाणा येथील उपजिल् हाधधिारी याांची ररक् त पदे त् वरीत भरणे बाबत 
  

(२८)  २८७८९ (०८-०१-२०१६).   श्री.हषावधान सपिाळ (बुलढाणा) :   सन्माननीय महसूल मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) जिल् हाधिकधकारी कायाालयातील ४ उपजिल् हाधिकधका-याींची व तालकुा मोताळा येथील 
तहलसलदाराचे पद ररक् त आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल् यास, उपरोक् त ररक् त पदामुळे महसलू प्रिासनातील अनेक कामे रेंगाळलेली व 
प्रलींबीत असल् याने राहालमण भागातील नागररकाींची गैरसोय होत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल् यास, सदर ररक् त पदे तात् काळ भरण्याबाबत िासनान े काय कायावाही केली वा 
करण् यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, पवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. एिनाथराव खडसे (३०-०१-२०१६) :(१) बुलढाणा जिल्हाधिकधकारी कायाालयाींतगात 
उपजिल्हाधिकधकाऱयाींची ३ पदे व जिल्हा पुरवठा अधिकधकारी हे पद ररक्त आहेत तसचे तहलसलदार 
मोताळा हे पद ररक्त नाही. 
(२) उपजिल्हाधिकधकारी सींवगाातील ररक्त पदाींचा कायाभार इतर कायारत उपजिल्हाधिकधकारी याींचकेड े
सोपपवण्यात आली असल्यान ेनागरीकाींची गैरसोय होत नाही, 
(३) व (४) उपजिल्हाधिकधकारी सींवगाातील ररक्त पदे भरण्याबाबत िासनस्तरावरुन कायावाही सुरु 
आहे. 

___________ 
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अमरावती जिल््यातील चाांदरू बािार तालुक्यातील मांडळ ननरीक्षि व तलाठी याांचेिररता 
िायाालयासह ननवासस्थानाच्या बाांधिामास प्रशासिीय मान्यता लमळणे बाबत 

(२९)  २८९२१ (०८-०१-२०१६).   श्री.ओमप्रिाश ऊफा  बच्चू िडू (अचलपूर) :   सन्माननीय 
महसूल मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) अमरावती जिल््यातील चाींदरू बािार  तालुक्यातील मींडळ ननरीक्षक व तलाठी याींचेकररता  
कायाालयासह  ननवासस्थानाच्या  बाींधकामास  प्रिासकीय व ताींगत्रक मान्यता लमळण्याबाबत 
स्थाननक लोकप्रनतनीधी याींनी हदनाींक २२ िून, २०१५ रोिी ननवेदनाद्वारे मागणी केली होती  
हे खरे आहे काय,  
(२) असल्यास, याबाबत िासनान ेचौकिी केली आहे काय, 
(३) असल्यास, चौकिीच्या अनरु्ींगाने लोकप्रनतनीधी याींनी केलेल्या मागणीनुसार कोणती 
कायावाही करण्यात आली आहे वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, पवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. एिनाथराव खडसे (३०-०४-२०१६) :(१) अिा स्वरुपाची मागणी स्थाननक 
लोकप्रनतननधीकडून िासनाकड ेहद.२७/०६/२०१५ च्या पत्रान्वये करण्यात आली आहे. 
(२) व (३) होय. 
     अमरावती जिल््यातील चाींदरू बािार तालुक्यातील ७ मींडळ ननररक्षक व २९ तलाठी 
कायाालय तथा ननवासस्थान इमारत बाींधकामाच्या अींदािपत्रकाींना व नकािाींना हद.०२ नोव्हेंबर, 
२०१५ च्या िासन ननणायान्व े प्रिासकीय मान्यता देण्यात आली आहे. सदर बाींधकामाींसाठी 
पुरवणी मागणीद्वारे माहे, डडसेंबर, २०१५ च्या अधिकधवेिनात अथासींकल्पीय तरतूद करण्यात 
आली आहे. 
(४) प्रश्नच उद्् ावत नाही. 

___________ 
  
मखि ेउमरा दहवरा ख.ु खामगाव जि.बुलडाणा येथील वाडा क्र. २ मध्ये नवीन गावठाण एफ 

क्लास शेती गट न. ७६ मध्ये गेले ४० त े५० वषाापासून वास्तव्यास असलेल्या  
लोिाांच्या नावे सांबांधधत िागा िरणेबाबत 

(३०)  २९१९३ (०८-०१-२०१६).   श्री.आिाश फुां डिर (खामगाांव) :   सन्माननीय महसलू मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मौिे उमरा हहवरा ख.ु खामगाव जि.बलुडाणा येथील श्रीमती चींद्रकाींत इींगळे, सरपींच, 
उपसरपींच व इतर नागररकानी ननवेदनाद्वारे तत्कालीन उपपवभागीय अधिकधकारी याींचेकड ेहदनाींक 
०७ ऑक््दबर, २०१५ रोिी वाडा य.२ मध्ये नवीन गावठाण एफ क्लास िेती ग् न. ७६ मध्ये 
गेले ४० त े५० वर्ाापासून वास्तव्यास असलेल्या लोकाींच्या नाव ेसींबींधिकधत िागा करण्याबाबतची 
मागणी केली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदरची िागा त्याींच्या नावावर करून देण्याबाबतचा प्रस्ताव िासनस्तरावर  
प्रलींगबत आहे हे खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, प्रलींगबत असण्याची करणे काय ? 
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श्री. एिनाथराव खडस े (२०-०४-२०१६) :(१), (२) व (३) अिा आियाच े हद. ०९/१०/२०१५ च े
ननवेदन उप पवभागीय अधिकधकारी, खामगाव याींच्या कायाालयास सरपींच, ग् राहाम पींचायत 
हहवरा खुदा, मौि ेउमरा, (पप.रािा), ता.खामगाव, जि.बुलढाणा याींच्याकडून प्राप्त झाले असून 
सदर ननवेदनान्वये मौि े उमरा (पपीं.रािा), ता.खामगाव येथील ग् नीं. ७६ या एफ-क्लास 
िलमनीवर ननवासी प्रयोिनाथा केलेले अनतयमण ननयमानुकूल करण्याची मागणी करण्यात 
आली आहे, नायब तहलसलदार, खामगाव याींनी त्याींच्या हद. २७/०१/२०१६ रोिीच्या आदेिान्वये 
सदर िासकीय िमीन सावािननक वापराकररता राहाम पींयायतीकड े ननहहत असल्यान े सदर 
िलमनीवर राहामस्थाींनी ननवासी प्रयोिनाथा केलेले अनतयमण ननयमानुकूल करता येत 
नसल्याचा ननणाय हदला आहे. 

___________ 
 

मांगळवेढा (जि.सोलापूर) येथील भलूमअलभलेख िायाालयात  
िायमस्वरुपी अधधिारी नसल्याबाबत 

  

(३१)  २९३४२ (२३-१२-२०१५).   श्री.भारत भालिे (पांढरपूर) :   सन्माननीय महसूल मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मींगळवेढा (जि.सोलापूर) येथील भूलमअलभलेख कायाालयात कायमस्वरुपी अधिकधकारी 
नसल्यामळेु व ररक्त िागा िासन भरीत नसल्यान े येथील कामाचा सवा कारभार प्रभारी 
अधिकधकाऱयाींवर पडत असल्यान ेत्याींच्यावर आलेल्या अधिकधक ताणामुळे येथील नागरीकाींना मोठ्या 
प्रमाणावर त्रास सहन करावा लागत असल्याचे माहे ऑगस््, २०१५ मध्ये वा त्यासमुारास 
ननदिानास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर कायाालयातील ररक्त िागा तातडीन ेभरण्याबात िासनाने काय कायावाही 
केली वा करण्यात आहे, 
(३) नसल्यास, पवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. एिनाथराव खडसे (०२-०२-२०१६) :(१) सदर पदावरील अधिकधकारी हदनाींक २८/०२/२०१५ रोिी 
ननयत वयोमानान े सेवाननवतृ्त झाल्यान े तालुक्यातील नागरीकाींचे कामाचा खोळींबा होव ू नये 
म्हणून सदर पदाचा अनतररक्त पदभार उप अधीक्षक, भूलम अलभलेख, साींगोला याींचकेड ेदेणेत 
आला आहे. 
(२) व (३) सदरचे पद भरणेकामी ननयतकालीक बदलोच्यावेळी प्राधान्यान े पवचार करण्यात 
येईल.  

___________ 
  

राज्यातील महार वतनी िलमनीच ेहस्ताांतर िरण्याबाबत 
  

(३२)  २९५३७ (२३-१२-२०१५).   श्री.पथृ् वीराि चव्हाण (िराड दषक्षण), श्री.नसीम खान 
(चाांददवली), श्री.अलमन पटेल (मुांबादेवी), श्री.अलमत ववलासराव देशमुख (लातूर शहर), श्रीमती 
ददवपिा चव्हाण (बागलाण), श्री.अस्लम शखे (मालाड पजश्चम), प्रा.ववरेंद्र िगताप (धामणगाव 
रेल्वे), श्री.अिय चखधरी (लशवडी), श्री.सुननल लशांदे (वरळी), श्री.बसवराि पाटील (औसा), 
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श्री.ददपि चव्हाण (फलटण), श्री.जितेंद्र आव् हाड (मुांब्रा िळवा), श्री.सुरेश लाड (ििात), 
श्री.पाांडुरांग बरोरा (शहापूर), श्री.किसन िथोरे (मुरबाड), श्री.शलशिाांत लशांदे (िोरेगाव), श्री.हसन 
मुश्रीफ (िागल), श्री.ियांत पाटील (इस्लामपूर) :   सन्माननीय महसूल मांत्री पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील महार वतनी िलमनीचे हस्ताींतरण व महार वतन िलमनीची पवयी केलेल्या 
िलमनी पुन्हा मूळ वतनदाराींकड े हस्ताींतरण करायच े क्रिकीं वा कसे या सींदभाात अ्यास 
करण्यासाठी िासनाने श्री. वसींत गवई याींच्या अध्यक्षतखेाली सलमती ननयुक्ती केली असून 
सलमतीने आपला अहवाल माहे सप् े्ंबर, २०१५ च्या पहहल्या आठवडयात िासनास सादर केला 
आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, या अहवालात कोण-कोणत्या लिफारिी आहेत,व त्यातील कोणत्या लिफारिी 
मान्य केल्या आहेत 
(३) असल्यास, या मान्य केलेल्या लिफारिीची अमींलबिावणी  केव्हा करण्यात येणार आहे, 
(४) नसल्यास, पवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. एिनाथराव खडसे (०२-०२-२०१६) :(१), (२), (३) व (४) महार तवन िलमनीचे हस्ताींतरण 
होऊ नये व अिा िलमनीचे पूवीच हस्ताींतर झाले असल्यास अिा िलमनी मुळ वतनदाराींना 
पुन:स्थापपत करण्याची आवश्यकता तपासणे याबाबतचा सवकॅर् अ्यास करण्यासाठी िासनान े
श्री.व.ल.गवई, भा.प्र.स.े (सेवाननवतृ्त) याींच्या अध्यक्षतेखाली नेमलेल्या सलमतीने लिफारिीसह 
अहवाल हदनाींक ५.८.२०१४ रोिी िासनास सादर केला आहे. सलमतीन े सादर केलेल्या 
अहवालातील लिफारसी िासनाच्या पवचारधीन आहेत. 

___________ 
  
 

िराड (जि.सातारा) तालुक्यात सातबाराचे उत्तारे सांगणीिृत  
देण्यासाठी नेटच ेिनेक्शन िोडण्यात न आल्याबाबत 

(३३)  २९५७४ (२३-१२-२०१५).   श्री.पथृ् वीराि चव्हाण (िराड दषक्षण), श्री.नसीम खान 
(चाांददवली), श्री.अलमन पटेल (मुांबादेवी), श्री.अलमत ववलासराव देशमखु (लातूर शहर) :   
सन्माननीय महसूल मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) कराड (जि.सातारा) तालुक्यात सातबाराच े उत्तारे सींगणीकृत देण्यासाठी गेल्या तीन 
महहन्यापासून ने्चे कनेक्िन िोडण्यात न आल्यान े िेतकऱयाींना वारींवार  िावे लागत 
असल्याच ेमाहे सप् े्ंबर, २०१५ मध्ये वा त्यासमुारास ननदिानास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, याबाबत चौकिी करण्यात आली आहे काय, 
(३) असल्यास, चौकिीच्या अनरु्ींगाने िेतकऱयाींना सींगणकीकृत सातबाराच े उतारे त्वरीत 
लमळण्याबात िासनान े कोणती कायावाही केली आहे वा करण् यात  येत आहे, 
(४) नसल्यास, पवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. एिनाथराव खडसे (०३-०२-२०१६) :(१) होय. 
(२), (३) व (४) िमाबींदी आयुक्त, पुणे याींच्या आदेिान्वये कराड तालुक् यात हद.३०.०३.२०१५ 
पासून ऑनलाईन ७/१२ व ऑनलाईन फेरफार घेण्यास सुरुवात करुन सवा तलाठ्याींना आयडीया 
कीं पनीच ेने्से्र उपलब्ध करुन देण्यात आले होते. मात्र राहामीण भागाींमध्ये ने्से्रला रेंि 
नसल्यामळेु माहे सप् े्ंबर, २०१५ तसेच त्या सुमारास सींगणकीकृत सातबारा पवतरीत करताींना 
काही अडचणी ननमााण झाल्या होत्या. 
     याबाबत सदरचे आयडीयाच ने्से्र बींद करण्यात आले असून बीएसएनएल कीं पनीच े
ब्राडबँन्ड कनेक्िन तलाठी सिा याींना उपलबध करुन देण्यात आले आहेत. तसचे बीएसएनएल 
लसग्नल उपलब् ध होऊ िकेल अिा चाळीस तलाठी सिाींना बीएसएनएल ब्रॉडबान्ड कनेक्िन 
देण्यात आले असून  ज्या सिाींमध्ये बीएसएनएल ब्रॉडबान्ड कनके्िन कायााजन्वत होऊ िकत 
नाही अिा तलाठ्याींसाठी तहलसल कायाालयामध्ये ब्रॉडबान्ड सुपवधा उपलब्ध करुन देण्यात 
आलेली आहे. 
     आता कराड तहलसल कायाालय व तलाठी स्तरावर वळेेत सींगणकीकृत सातबारा पवतरीत 
करण्यात येत असून सातबारा मागणी करताच उपलब्ध करुन देण्याबाबत सींबींधिकधत तहलसलदार 
व उपपवभागीय अधिकधकारी कराड याींना सूचना देण्यात आल्या आहेत. 

___________ 
  

मालेगाव (जि.नालशि) येथील अप्पर जिल्हाधधिारी याांनी लाच घेण्याबाबत िेलेली मागणी 
(३४)  २९९५२ (२३-१२-२०१५).   श्री.वविय भाांबळे (जिांतूर), श्री.पाांडुरांग बरोरा (शहापूर), 
श्री.नरहरी झझरवाळ (ददांडोरी), श्री.जितेंद्र आव् हाड (मुांब्रा िळवा), श्री.किसन िथोरे (मुरबाड), 
श्री.सांिय िेळिर (ठाणे) :  सन्माननीय महसूल मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-
(१) मालेगाव (जि.नालिक) येथील अप्पर जिल्हाधिकधकारी याींनी िेतिलमनीचा निराणा रक्कम 
न भरणाऱयाींपवरुध्द गुन्हा दाखल न करण्यासाठी ३५ लाख रुपये लाच घेण्याबाबत मागणी 
केल्याची घ्ना माहे ऑगस््, २०१५ च्या पहहल्या आठवड्यात ननदिानास आली आहे, हे खरे 
आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी िामनामाफा त चौकिी करण्यात आली आहे काय, 
(३) असल्यास, चौकिीत काय आढळून आले व तद्नसुार सदर अप्पर जिल्हाधिकधकाऱयाींवर लाच 
माधिकगतल्या प्रकरणी  िासनान े कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, पवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

श्री. एिनाथराव खडस े (०३-०२-२०१६) :(१), (२) व (३) श्री.रामचींद्र बापुराव पवार, तत्का. 
अप्पर जिल्हाधिकधकारी मालेगाव, जि.नालिक याींना लाचलुचपत प्रकरणी हदनाींक ०६.०८.२०१५ 
रोिी २३.०० वािता अ्क करण्यात आली असता त ेपोलीस अलभरके्षत ४८ तासाींपेक्षा अधिकधक 
काळ राहहल्याने त्याींना अ्केच्या हदनाींकापासनू ननलींगबत करण्यात आले आहे. 
     सदर प्रकरणी लाचलुचपत प्रनतबींधक पवभागाकडून पुढील कारवाई करण्यात येत आहे. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  



पव.स. १२६ (27) 

राज् यातील दषु्ट्िाळामुळे वपण्याच्या पाण्यासह िनावराांच्या दहरव्या  
चाऱयाची उपलब्धता िमी झाल्याबाबत 

(३५)  २९९९९ (०८-०१-२०१६).   श्री.मधिुरराव चव्हाण (तळुिापूर) :   सन्माननीय 
दगु् धवविास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील दषुकाळामुळे पपण्याच्या पाण्यासह िनावराींच्या हहरव्या चाऱयाची उपलब्धता 
कमी झाल्याने राज्यातील दधु उत्पादक िेतक-याींना हदवसाला दोन को्ी आणण एका 
महहन्यात तब्बल ६२ त े७० को्ी रूपयाींचा तो्ा झाला  असल्याचे माहे सप् े्ंबर,२०१५ च्या 
दरम्यान ननदिानास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, दधुउत्पादक ितेक-याींना िासनान े ननणाय घेवनू आधिकथाक मदतीच े पाकेि 
देण्याबाबत िासनान ेकोणती कायावाही केली आहे वा करण्यात येत आहे 
(३) नसल्यास, पवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. एिनाथराव खडसे (०५-०२-२०१६) :(१) चालू वर्ी राज्यात दषुकाळसदृषय पररजस्थतीमुळे 
पपण्याचे पाणी व िनावराींच्या चाऱयाच्या उपलब्धतेत कमतरता तसचे आींतरराषरीय बािारातील 
दधू भुक्ीच्या दरात मोठ्या प्रमाणावर घसरण आल्यामुळे खािगी दधू भुक्ी प्रकल्पाींनी व 
काही सहकारी दधू सींघाींनी त्याींचे दधु उत्पादकाींच ेकाही प्रमाणात नकुसान झाले हे खरे आहे. 
(२) दधू उत्पादक िेतकऱयाींच्या हहतासाठी िासनाने डडसेंबर, २०१४ ते ऑगस््, २०१५ या 
कालावधीत सहकार के्षत्रातील अनतररक्त दधू िासन दराने जस्वकृत केले आहे. यालिवाय 
िासनाने ननजश्चत केलेल दधू खरेदीचे दर वरकड खचाासह प्रमाणणत मानून राज्यातील सहकारी 
सींघ/सींस्थानी हाच दर िेतकऱयाींना देण े आवश्यक असल्याबाबतचे ननदेि िासनाने हद. 
१०.७.२०१५ रोिी ननगालमत केले आहेत. यासह कें द्र सरकारन ेदधू भूक्ी ननयाातीवर बींद केलेले 
५% अनुदान पुन्हा सुरु करुन ते १०% करणे तसेच दधुाकरीता िीवनावश्यक वस्तू अधिकधननयम 
कायदा, १९५५ मधील तरतूदीनसुार क्रिकमान आधारभूत क्रिकीं मत ननजश्चत करण्याबाबत कें द्र 
िासनास पवनींती केली आहे. 
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  
रायगड जिल््यातील समुारे १७ हिार मच्छीमार बायोमेरीि िाडाापासून वांधचत राहील्याबाबत 

  

(३६)  ३०२४० (०८-०१-२०१६).   श्री.धैयाशील पाटील (पेण), श्री.सुभाष उफा  पांडडतशेठ पाटील 
(अललबाग), श्री.िीवा गाववत (िळवण) :   सन्माननीय मत्स्यव् यवसाय मांत्री पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
(१) सागरी सुरके्षत महत्वाची भूलमका बिावणाऱया रायगड जिल््यातील मजच्ामाराींना 
िासनाकडूर बायोमेरीक काडा हदले िाणार होत,े हे खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, ही योिना अमलात आल्यापासून रायगड जिल््यातील क्रिकती मजच्ामाराींना 
बायोमेरीक काडाची वा्प करण्यात आले, 
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(३) असल्यास अद्याप काडावा्प करण्यात न आलेले क्रिकती मजच्ामार या योिनेपासून वींधिकचत 
आहेत, 
(४) असल्यास, ज्या मजच्ामाराींना काडा वा्प झाले नाही त्याींना क्रिकती हदवसात काडाचे वा्प 
केले िाणार आहे ? 
  
श्री. एिनाथराव खडसे (०५-०२-२०१६) :(१) होय. 
(२) एकूण ३३२८३ बायोमेरीक काडावा्प करण्यात आले. 
(३) जिल्हा कायाालयाकड े४०३३ अिा प्राप्त आहेत. 
(४) कें द्र िासनाने नमेलेल्या बायोमेरीक काडा बनवण्याच्या आय.्ी.आय. पल्लकड कोची, 
केरळ या सींस्थकेडून बायोमेरीक काडा ्प्या्प्याने प्राप्त होत असनू िासनास प्राप्त झालेली 
काड्ास त्वरीत पवतरीत करण्यात येतात. 

___________ 
 

िोल्हापूर शहरातील मासेमाराांना बाहेरुन मत्स्यबीि घ् याव ेलागल्याबाबत 
  

(३७)  ३०३३३ (२३-१२-२०१५).   श्री.हसन मुश्रीफ (िागल), श्री.पाांडुरांग बरोरा (शहापूर), 
श्री.जितेंद्र आव् हाड (मुांब्रा िळवा), श्री.सांिय साविारे (भसुावळ), श्री.नरहरी झझरवाळ (ददांडोरी), 
श्री.रािेश क्षीरसागर (िोल्हापूर उत्तर) :   सन्माननीय मत्स्य व् यवसाय मांत्री पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
  

(१) कोल्हापूर िहरातील रींकाळा तलावातील पाण्याची पातळी कमी झाल्यान ेतथेील मत्स्यबीि 
सींगोपन कें द्रान ेऑगस्् महहन्यात मत्स्यबीि तलावात न सोडल्याने मासेमारी व्यवसायावर 
अवलींबून असलेल्या मासेमाराींना यींदा बाहेरुन मत्स्यबीि  घ् यावे लागले आहे, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्यास, या प्रकरणी िासनाने चौकिी केले आहे काय असल्यास चौकिीत काय 
आढळून आले व त्यानुसार  पुढे काय कायावाही करण्यात आली आहे,वा येत आहे 
(३) नसल्यास, पवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. एिनाथराव खडसे (२८-०१-२०१६) :(१) होय, हे अींित: खरे आहे. 
(२) सदर प्रकरणी चौकिी करण्यात आलेली नाही. तथापप ऑगस्् महहन्यात पाऊस न 
झाल्यामुळे रींकाळा तलावातील पाण्याची पातळी न वाढता ती कमी झाली व पररणामी रींकाळा 
मत्स्यबीि कें द्रात अपुऱया पावसामुळे मत्स्यबीि सींगोपन करणे िक्य झाले नाही. प्रस्तुत 
प्रकरणी कारवाईचा प्रश्न उद्् ावत नसनू उपाययोिना करण्यात आली आहे. मासेमारीवर 
अवलींबून असणाऱया व्यावसानयकाींची गैरसोय होऊ नये म्हणून सहाय्यक आयुक्त 
मत्स्यव्यवसाय कोल्हापूर कायाालयाकड े मस्त्यबीिाची मागणी नददपवलेल्या मत्स्य व्यवसाय 
सहकारी सींस्था व खािगी मत्स्यकास्तकर याींना धोम येथील िासकीय मत्स्यबीि कें द्रातनू 
तसेच नजिकच्या सातारा जिल््यातील िासकीस मत्स्यबीि उपलब्ध करुन देण्यात आले आहे. 
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
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राज्यात ननलाईन सातबारा देण्याचा ननणाय शासनान ेघेतल्याबाबत  
  

(३८)  ३१९१९ (२३-१२-२०१५).   श्री.नरहरी झझरवाळ (ददांडोरी), श्री.जितेंद्र आव् हाड (मुांब्रा 
िळवा), श्री.पाांडुरांग बरोरा (शहापरू), श्री.हनुमांत डोळस (माळलशरस), श्रीमती ददवपिा चव्हाण 
(बागलाण), श्री.वविय भाांबळे (जिांतूर), श्री.ददलीप वळस-ेपाटील (आांबेगाव), श्री.रािशे टोप े
(घनसावांगी), श्री.ियांत पाटील (इस्लामपूर), श्री.मिरांद िाधव-पाटील (वाई), श्री.वभैव वपचड 
(अिोले) :   सन्माननीय महसूल मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यात ऑनलाईन सातबारा देण्याचा ननणाय िासनान ेघेऊनही सातबारा राींगा लावून घेत 
आहेत, हे खरे आहे काय, 
 
(२) असल्यास, मेळघा्ासह अमरावती जिल््यात ऑन लाईन प्रक्रिकयेद्वारे सातबारा उतारे 
लमळणेबाबत िासनाने कोणती कायावाही केली वा करण्याींत येत आहे, 
(३) अद्याप कोणतीच कायावाही केली नसल्यास, पवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. एिनाथराव खडसे (०३-०२-२०१६) :(१) व (२) राज्यातील िेत िलमनीचे अधिकधकार अलभलेख 
(गाव नमुना नींबर७/१२) सींगणकीकृत होऊन ऑन लाईन पध्दतीने अद्ययावत व्हावेत या 
दृष्ीने “ई फेरफार प्रकल्प” कायााजन्वत करण्याचा ननणाय िासनान े घेतलेला आहे. सदर 
प्रकल्पासाठी आवश्यक सींगणक आज्ञावली राषरीय सूचना कें द्र पणेु माफा त पवकसीत करण्यात 
आली असून राज्यातील पवपवध तालुक्याींतील अधिकधकार अलभलेखाच्या डा्ा सीडीि “स््े् डा्ा 
सा्र” वर अपलोड करण्यात येत आहेत. आतापयतॅ एकूण ३५८ तालुक्याींपैकी २४७ तालुक्याींच्या 
डा् सीडीि स््े् डा्ा सें्रवर अपलोड करण्यात आलेल्या आहेत. उवाररत तालुक्याींच्या डा्ा 
सीडीि अपलोड करण्याची तसचे सींगणक आज्ञावलीतील क्रिकरकोळ ताींगत्रक अडचणी दरू 
करण्याची प्रक्रियया सुरु आहे. 
     अमरावती जिल््याती एकूण्  १४ तालुक्याींपैकी १३ तालुक्याींच्या अद्ययावत डा्ा सीडीि   
अपलोड करण्यात आल्या आहेत व त्यानुर्ींगाने ई-फेरफार प्रकणालीद्वारे ऑनलाईन फेरफार 
घेणे व मींिूर करणे याबाबतची प्रक्रियया १३ तालुक्याींमध्ये सुरु करण्यात आली आहे. 
     उवारीत अमरावती या एका तालुक्यातील अधिकधकार अलभलेखाींचे डा्ा अपडिेन करण्याच े
काम सुरु आहे, सदर कायावाही पूणा करुन अमरावती तालुक्यात देणखल ई-फेरफार प्रणालीतून 
ऑनलाईन फेरफार घेण्याची कायापध्दतील ३१ माचा, २०१६ पयतॅ सुरळीतपणे कायााजन्वत 
करण्यासाठी प्रयत्न करण्यात येत आहे. 
     दरम्यान तालुक्यातील ई सवेा कें द्र तसेच तलाठी याींचेकउून सींगणकीकृत गा.न.नीं. ७/१२ 
उतारे पवतरीत करण्यात येत आहेत. 
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
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अललबाग (जि.रायगड) तालुक्यातील परहूर येथील गुरचण िलमनीच्या ववक्रीबाबत 
  

(३९)  ३२०२४ (२३-१२-२०१५).   श्री.सुभाष उफा  पांडडतशेठ पाटील (अललबाग), श्री.धैयाशील 
पाटील (पेण), श्री.िीवा गाववत (िळवण) :   सन्माननीय महसूल मांत्री पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
  

(१) अललबाग (जि.रायगड) तालकु्यातील मौि े परहूरपाडा येथील गुरचरण िलमनीची सुमारे 
महहनाभरापूवी गुरचणर िलमनीची जिल््याबाहेरी व्यक्तीस पवयी करण्यात आली हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्यास, िलमनीची पवयी करण्यापूवी पींच व राहामस्थाींनी सहाय्यक धमाादाय आयुक्ताींची 
परवानगी घेतली होती काय, 
(३) असल्यास, सहाय्यक धमाादाय आयुक्ताींची परवानगी घेण्यात आली नसल्यास कोणत्या 
ननयमाने िलमनीची पवयी करण्यात आली आहे, 
(४) असल्यास, या प्रकरणी िानाने चौकिी केली आहे काय चौकिीअींती दोर्ी असणा-या  
व्यक्तीवर कोणती कारवाई केली आहे वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, पवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. एिनाथराव खडसे (०५-०२-२०१६) :(१) हे खरे नाही. 
     अललबाग तालुकयातीलमौि ेपरहुरपाडा ता.अललबाग येथील सरकारी गुरचरण िलमनीची 
पवयी झाल्याबाबत अधिकधकारी अलभलेखात नददी नाहीत. 
(२), (३), (४) व (५) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

रायगड जिल् ्यातील धचरनेर सत्याग्रहामध्ये हुतात्मा झालेले हसुराम  
बुधािी घरत याांच्या वारसाांना लमळालेल्या िलमनीबाबत 

(४०)  ३२१९२ (२३-१२-२०१५).   श्री.अतलु भातखळिर (िाांददवली पूवा) :   सन्माननीय 
महसूल मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) रायगड जिल् ्यातील धिकचरनेर सत्याराहहामध्ये हुतात्मा झालेले हसुराम बुधािी घरत याींच्या 
वारसाींना लमळालेल्या िलमनीच्या हक्कावरुन वाद ननमााण झाल्याच ेमाहे सप् े्ंबर, २०१५ मध्ये 
ननदिानास आहे आहे  हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, घरत याींच्या वारसाींना उरण तालुक्यातील मौि ेखोव्े गावात सव्हे नीं. ३५/२ 
ची ३८ गुींठे िेतिमीन इनाम म्हणून लमळाली आहे, हे खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, तेव्हापासून घरत कु्ुींबीय या िलमनीवर कब्िेदार म्हणून कसत आहेत व 
त्याींच्या नावावर िमीन आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, भूमाक्रिफयाींनी िासकीय अधिकधकाऱयाींना हातािी धरुन िलमनीचा फेरफार केल्याच े
घरत कु ी्ंगबयाींनी तयार केली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(५) असल्यास, सींबींधिकधत घरत कु्ुींगबयाींना इनाम म्हणून लमळालेल्या िलमनीच्या नददणीत 
फेरफारमध्ये बदल करुन त्याींना ताबा कधीपयतॅ देण्यात येणार आहे, 
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(६) असल्यास, या िलमनीमध्ये फेरफार करणाऱया सींबींधिकधत अधिकधकाराऱ या, पवरुध्द िासनान े
कोणती कारवाई केली आहे वा करण्यात येत आहे, 
(७) नसल्यास, पवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. एिनाथराव खडसे (०५-०२-२०१६) :(१), (२), (३), (४), (५) व (६) मौि,े धसाखोिी, 
ता.उरण येथील स.न.३५/२, के्षत्र ०-३९-० हे आर ही लमळकत हुतात्मा हसुराम बुधािी घरत 
याींच्या वारसाींकड े धिकचरनेर िींगल सत्याराहहात इमान / बक्षीस लमळाल्याबाबत कोणताही ठोस 
पुरावा नसल्यान ेआणण सदर िलमनीच्या गाव नमुना नीं. ७/१२ मध्ये केवळ पीक पहाणी सदरी 
नाव दाखल असल्यावरुन िलमनीची मालकी ठरपवणे सींयुजक्तक नसल्यान,े तहसीलदार उरण व 
उपपवभागीय अधिकधकारी, पनवेल याींनी सींदभाातील अिादाराींचा दावा अमान्य केलेला आहे. 
(७) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
 

िें द्राच्या ग्रीन एनिी िॉररडोर िायाक्रमानसुार राज्यात  
पायाभूत पारेषण आराखडा राबववण्याबाबत 

  

(४१)  ३२७४५ (२३-१२-२०१५).   श्रीमती तपृ्ती सावांत (वाांदे्र पूवा) :   सन्माननीय ऊिाा मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) कें द्राच्या राहीन एनिी कॉररडोर कायायमानसुार राज्यात पायाभूत पारेर्ण आराखडा 
राबपवण्यासाठी महापारेर्णने आखलेल्या २७ योिनाींच्या अींमलबिावणीसाठी आवश्यक 
असलेल्या ३६७ को्ीच्या अींदािीत खचाास राज्याच्या मींत्रीमींडळान े ३० सप् े्ंबर, २०१५ रोिी 
मींिूरी हदली आहे हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, या योिनाींमधून राज्यात क्रिकती मागावा्  अनतररक्त उिाा ननमााण होणार आहे, 
(३) असल्यास, राहीन एनिी कॉररडॉर कायायमासाठी येणाऱया खचााच्या रकमेपैकी महाराषर 
राज्य पवद्युत पारेर्ण कीं पनीच्या अींतगात क्रिकती ननधी उपलब्ध करण्यात येणार आहे व उवाररत 
ननधी कोणत्या रुपान ेउभा करण्यात येणार आहे वा त्याचे स्वरुप काय आहे ? 
  
श्री. चांद्रशेखर बावनिुळे (३०-०१-२०१६) :(१) होय. 
(२) राज्यात ५००० म.ेवे. क्षमतेचे पवन ऊिाा प्रकल्प खािगी प्रवताकाींमाफा त उभारणेच े
प्रस्तापवत आहे. या ५००० म.ेवा. क्षमतेच्या प्रकल्पापकैी सुमारे १५०० मे.वा. क्षमतेच े प्रकल्प 
कायाान्वीत झालेले आहेत. उवाररत ३५०० मे.वा. क्षमतेच्या प्रकल्पासाठी सुयोग्यररत्या वीि 
वहनासाठी राहीन एनिी कॉररडॉर अींतगात योिना प्रस्तापवत केलेल्या आहेत. 
(३) सदर योिनेसाठी महापारेर्ण कीं पनीच े २० % भाग भाींडवल, नािनल राहीन एनिी फीं ड 
अींतगात कें द्र िासनाचे ४० % अनुदान व KFW (German Develpoment Bank) याींच े
अल्प दरातील ४०% किा या प्रमाणात पवत्त उभारणी करण्यात येणार आहे. 

__________ 
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औरांगाबाद शहरातील १५ पररक्षा िें द्रावर जिल्हा ननवड सलमतीन े 
तलाठी पदासाठी घेतलेल्या लेखी परीके्षबाबत 

(४२)  ३३१८१ (२३-१२-२०१५).   श्री.अब् दलु सत्तार (लसल्लोड), श्री.अलमन पटेल (मुांबादेवी), 
श्री.अस्लम शखे (मालाड पजश्चम) :   सन्माननीय महसूल मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा 
करतील काय :- 
(१) औरींगाबाद िहरातील १५ पररक्षा कें द्रावर जिल्हा ननवड सलमतीने ररक्त असलेल्या १० 
तलाठी पदासाठी लेखी परीक्षा घेतली असता पुन्हा नव्यान े लेखी पररक्षा घेण्यात येणार 
असल्याच ेमाहे सप् े्ंबर, २०१५ रोिी वा त्यासुमारास ननदिानास आले आहे, हे खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, सतत पररके्षत होणारा घोळ, पररक्षाथींचा होणारा गदधळ, यामुळे अिा वारींवार 
पररक्षा घेण्यात येत असल्यामळेु  पैसे पवनाकारण खचा  होत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी िासनाने सुरळीत व सुननयोिन पध्दतीने पररक्षा घेण्याबाबत 
काय कायावाही केली आहे वा करण्यात येत आहे, 
(४) अद्याप, कोणतीच कायावाही करण्यात आली नसल्यास पवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. एिनाथराव खडस े (०२-०२-२०१६) :(१), (२) व (३) औरींगाबाद जिल्हा महसलू 
आस्थापनेवरील तलाठी सींवगाातील १० ररक्त पदे भरण्यासाठी हदनाींक १४ िनू, २०१५ रोिी 
िाहहरात प्रलसध्द करुन पात्र उमेदवाराची हदनोक १३.९.२०१५ रोिी लेखी परीक्षा आयोजित 
करण्यात आली होती. तथापप, या कामी ननयुक्त करण्यात आलेल्या अलभकताा सींस्थनेे सदर 
पररके्षसाठी सदोर् उत्तरपगत्रका पुरपवल्यामुळे, ताींगत्रक कारणास्तव जिल्हा ननवड सलमतीन े
सदरची परीक्षा रद्द केली, सदर रद्द केलेली लेखी पररक्षा महाराषर राज्य परीक्षा परीर्द, पुणे 
याींचेकड ेसोपवून हदनाींक ११.१०.२०१५ रोिी सुरळीत व सुननयोिन पध्दतीन ेफेर लेखी पररक्षा 
घेण्यात आली आहे, तसेच सींबींधिकधत अलभकताा सींस्  ोचा करारनामा रद्द करण्यात आलेला आहे व 
रद्द करण्यात आलेल्या परीके्षचा खचा सींबींधिकधत अलभकताा सींस्थकेडून वसूल करण्याबाबतची 
कायावाही अनुसरण्यात आली आहे. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

दयाापूर ववहीगाांव ता.अांिनगाांव सिुी येथील २०० िे.व्ही.  
सबस्टेशनचे िाम िां त्राटदार सोडून गेल्याबाबत 

(४३)  ३३७४० (०८-०१-२०१६).   श्री.रमेश बुांदीले (दयाापूर) :   सन्माननीय ऊिाा मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) दयाापूर मतदारसींघातील पवहीगाींव ता.अींिनगाींव सिुी येथील २०० के.व्ही. सबस््ेिनचे काम 
कीं त्रा्दार सोडून गेल्यामळेु अनेक हदवसाींपासनू अधाव् जस्थतीत काम प्रलींगबत असल्यामळेु  
दयाापूर मतदारसींघातील राहाहकाींना योग्य दाबाने पवि पुरवठा होत नसल्यान,े त्याचा पवपरीत 
पररणाम पविेच्या यींत्र सामुराहीवर होतो, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, या हठकाणी नवीन कीं त्रा्दार नेमण्याबाबत काय कायावाही केली आहे वा 
करण्यात येत आहे, 
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(३) तसचे दयाापूर मतदारसींघातील पवहीगाींव ता.अींिनगाींव सुिी येथील २०० के.व्ही.  
सबस््ेिनचे काम कधी पूणा करण्यात येणार आहे, 
(४) नसल् यास, पवलींबाची कारणे काय आहेत ?  
  
श्री. चांद्रशेखर बावनिुळे (२७-०१-२०१६) :(१) दयाापूर मतदार सींघातील पवहीगाींव ता. अींिनगाव 
सुिी येथील २२० के.व्ही. उपकें द्राचे काम सींबींधिकधत कीं त्रा्दारान ेपवहीत वळेत पूणा न केल्यामुळे 
त्या कीं त्रा्दाराींकडून प्रलींगबत राहहलेले काम काढून घेण्यात आले आहे. 
(२) व (३) सदर उपकें द्राच्या उवाररत कामाच े नवीन कीं त्रा् देण्यासाठीची ननपवदा प्रयीया 
महापारेर्ण कीं पनीमाफा त सुरु असून या कामाच े कीं त्रा् हदल्यानींतर नपवन कीं त्रा्दाराकडून 
लवकरात लवकर काम पूणा करुन घेण्यात येईल. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

राज्यात गोवांश हत्या बांदी िायदा लागू झाल्यामळेु भािड गायीच्या समस्याबाबत   

(४४)  ३३९९८ (०८-०१-२०१६).   श्री.डी.पी.सावांत (नाांदेड उत्तर), श्रीमती अलमता चव्हाण 
(भोिर), श्री.वसांतराव चव्हाण (नायगाांव) :   सन्माननीय पशुसांवधान मांत्री पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यात गोवींि हत्या बींदी कायदा लागू झाल्यामळेु भाकड गायीचीं काय करावे असा प्रश्न 
िेतकऱयाींसमोर उभा राहहल्यान े राज्य िासनान े भाकड गायीना मोफत चारा पुरपवण्याचा 
महत्वपुणा ननणाय माहे ऑगस््, २०१५ रोिी वा त्यासुमारास घेण्यात आला, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सद्य:जस्थतीत मराठवाडयात तीव्र चारा ी्ंचाई भासत असल्यान े िासनाकडून  
चाऱयाींची सुपवधा उपलब्ध करण्यात येणार आहे काय, 
(३) नसल्यास, पवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. एिनाथराव खडसे (०३-०२-२०१६) :(१) अींित: हे खरे आहे. 
राज्यातील दषुकाळसदृश्य पररजस्थतीत भाकड िनावराींसाठी आवश्यकतेनुसार चारा उपलब्ध् ा 
करुन देण्याबाबत सवा जिल्हाधिकधकारी याींना कळपवण्यात आले आहे. 
(२) कें द्र िासनाच्या राषरीस कृपर् पवकास योिनेअींतगात गनतमान वैरण पवकास कायायमाची 
अींमलबिावणीसाठी मराठवाडा पवभागासाठी रु. ११ को्ी २१ लक्ष एवढा ननधी उपलब्ध करुन 
देण्यात आला आहे. चारा ननलमाती प्रकल्पाकरीता मराठवाडयासाठी रु.३ को्ी ८७ लाख ननधी 
उपलब्ध करुन देण्यात आला आहे. िासनाने मराठवाडयातील बीड, लातूर व उस्मानाबाद या 
जिल्हयातील ी्ंचाईराहस्त भागात २३ पिुधन ाावण्या उघडून पिुधनास ाावण्यातील िनावराींना 
आवश्यक चारा व मोफत और्धोपचाराच्या सोयी उपलब्ध करुन हदल्या आहेत. 
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
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लसांधुदगुा जिल्हयातील मत्स्य व्यवसाय िायाालयात अधधिारी पद ररक्त असल्याबाबत 
 
(४५)  ३४६०७ (०८-०१-२०१६).   श्री.वैभव नाईि (िुडाळ) :   सन्माननीय मत्स्य व् यवसाय 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) लसींधुदगुा जिल्हयातील मत्स्य व्यवसाय कायाालयात अधिकधकारी पद ररक्त असल्याच ेनुकतेच 
माहे ऑक््ोबर, २०१५ मध्ये ननदिानास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, पूणावेळ अधिकधकारी ननयुक्त करुन मजच्ामाराींची होणारी गैरसोय दरू करण्यात 
यावी अिी मागणी जिल्हा मजच्ामार फेडरेिनने केली आहे, हे खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, यासींदभाात स्थाननक लोकप्रनतननधीींनी सातत्याने िासनाकड ेपत्रव्यवहार तसेच 
पवपवध आयुधाींच्यामाफा त पवधानसभेचे लक्ष वेधूनही अद्यापी िासन स्तरावर कोणतीच 
कायावाही झालेली नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, याबाबत िासनान ेचौकिी केली आहे काय, 
(५) असल्यास चौकिीनुसार  सदर पद तात्काळ भरण्याबाबत िासनान ेकाय कायावाही केली 
आहे वा करण्यात येत आहे, 
(६) नसल्यास, त्याची कारणे काय आहे ? 
 
श्री. एिनाथराव खडसे (०५-०२-२०१६) :(१) होय, हे खरे आहे. 
(२) हे अींित: खरे आहे, 
श्री.भद्रकाली मत्स्यव्यवसाय सहकारी सींस्था मयाा. लमयााबाींदा ता.मालवण, जि.लसींधुदगुा या 
सींस्थेने मालवण तालुक्याला पुणा वेळ परवाना अधिकधकारी (वगा-३) हे पद भरण्याबाबत पवनींती 
केली होती. 
(३) लसींधुदगुा जिल्हयातील एकूण ३२ मींिूर पदाींपकैी ग्-अ व ब सींवगाातील प्रत्येकी १ पद व 
ग्-क सींवगाातील ५ पदे अिी एकूण ७ पदे ररक्त आहेत. सदर पदे भरण्याबाबत कायावाही सुरु 
आहे. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 
(५) प्रश्न उद्् ावत नाही. 
(६) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

 
मेळघाट के्षत्रातील ववद्युत पुरवठ्याची अडचण असलेल्या १०० गावाांमधील पाणी पुरवठा 

योिनाांसाठी सखर ऊिाावर आधारीत पांप बसववण्याबाबत 
 
(४६)  ३७१२२ (०८-०१-२०१६).   डॉ.सुननल देशमखु (अमरावती) :   सन्माननीय ऊिाा मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मेळघा् के्षत्रतील पवद्युत परुवठ्याची अडचण असलेल्या १०० गावाींमधील पाणी पुरवठा 
योिनाींसाठी सौर ऊिाावर आधारीत पींप बसपवण्याचा प्रस्ताव कायाकारी अलभयींता, राहालमण 
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पुरवठा पवभाग, अमरावती द्वारा जिल्हाधिकधकारी , अमरावती याींना हदनाींक २५ म,े २०१५ रोिी 
वा त्यादरम्यान सादर करण्यात आला आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, मेळघा्ातील बहुताींि गावामध्ये ननयलमत व पुरेिा दाबाचा पवद्युत पुरवठा 
होत नसल्याने सौर ऊिाावर आधारीत पींप बसपवण्यात याव े या आर्याचे एक पत्र 
लोकप्रनतनीधी अमरावती याींनी मा.ऊिाा मींत्री याींना हदनाींक १ िनू, २०१५ वा त्यादरम्याने हदले 
आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त हदलेल्या ननवेदनाींचे अनुर्ींगान ेिासनाने कोणती कायावाही केली आहे 
वा  करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, याबाबत होणा-या पवलींबाची कारणे काय ? 
  
श्री. चांद्रशेखर बावनिुळे (०४-०२-२०१६) :(१) होय. 
(२) हेाय. 
(३) मुख्य कायाकारी अधिकधकारी, जिल्हा पररर्द, अमरावती याींना हदनाींक १३ ऑगस््, २०१५ 
रोिीच पत्रान्वये १०० गावाींचे सवेक्षण करण्याबाबत सूधिकचत करण्यात आले होते. आतापयतॅ 
एकूण ४८ गावाींचे सवेक्षण अहवाल मुख्य कायाकारी अधिकधकारी, जिल्हा पररर्द, अमरावती 
याींच्याकडून महाऊिाा कायाालयास प्राप्त झाले आहेत. सदरच्या अहवालावर पुढील कायावाही 
चालू आहे. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
 

राज्यातील नागपूर, ठाण,े औरांगाबाद आझण लशडी ही शहरे सोलर  
लसटी म्हणून वविलसत िरण्याबाबत 

  

(४७)  ३८०७२ (०८-०१-२०१६).   श्री.गणपत गायिवाड (िल्याण पूवा), डॉ.शलशिाांत खेडिेर 
(लसांदखेड रािा), श्री.सांिय पोतनीस (िललना) :   सन्माननीय उिाा मांत्री पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील नागपूर, ठाणे, औरींगाबाद आणण लिडी ही िहरे सोलर लस्ी म्हणून पवकलसत 
करण्याचा ननणाय माहे ऑगस््, २०१५ मध्ये िासनाने घेतला आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास,  या ननणायानसुार आतापयात िासनान े कोणती कायावाही केली वा करण्यात 
येत आहे, 
(३) अद्याप कोणतीच कायावाही केली नसल्यास, पवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. चांद्रशेखर बावनिुळे (०४-०२-२०१६) :(१) नाही. सोलर लस्ी ही योिना कें द्र िासनाची आहे 
व माहे ऑगस््, २०१५ पूवीच नागपूर, ठाणे, औरींगाबाद व लिडी या िहराींना नवीन व 
नवीनीकरण ऊिाा मींत्रालयान ेसोलर लस्ी कायायमाींतगात सोलर लस्ी म्हणून मान्यता प्रदान 
केली आहे. 
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(२) कें द्र िासनाने सोलर लस्ीसाठी मींिूर केलेल्या पवत्तीय सहाय्याची प्राप्त रक्कम या 
िहराींना वगा करण्यात आली आहे. त्याचा तपलिल खालीलप्रमाण ेआहे. 
अ.य. िहराींची नाव े

 
ननधीची तरतूद 

(लक्ष रु) 
ननधीचा (प्राप्त तपिील 

 लक्ष रु.) 
१ नागपूर ४८.९३ ४.४६ 
२ ठाणे ४९.८४ १८.८४ 
३ औरींगाबाद ५०.०० ७.८६ 
४ लिडी ४३.४८ १.७४ 

(३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 
___________ 

  

दीपनगर (ता.भुसावळ, जि.िळगाव) येथे नवीन ६६० मेगा वटॅ 
ऊिााननलमाती प्रिल्पास लमळालेल्या मांिुरीबाबत 

(४८)  ३८३२७ (०८-०१-२०१६).   श्री.हरीभाऊ िावळे (रावेर) :   सन्माननीय उिाा मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) दीपनगर (ता.भुसावळ) येथ े नवीन ६६० मेगा वा्  क्षमतेच्या ऊिााननलमातीच्या प्रकल्पास 
मींिुरी लमळून त्याची ननपवदा पण झालेली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, अिूनही प्रकल्पाच्या कामाला सुरुवात झालेली नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(३) सदर प्रकल्प लवकरात-लवकर सुरु करण्यासाठी िासनस्तरावर कोणती कायावाही केली 
आहे वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, पवलींबाची कारणे काय आहेत ?  
 
श्री. चांद्रशेखर बावनिुळे (३०-०१-२०१६) :(१) होय, हे खरे आहे. 
(२) होय, हे खरे आहे. 
(३) सदरहू प्रकल्प ई.पी.सी. (इरेक्िन, प्रोक्युअरमें् व कन्स्रक्िन) कीं त्रा् तत्वावर उभारण्यात 
येणार आहे. त्यासाठी ननपवदाअींतगात प्राप्त झालेल्या बोलीचा (Tender) मूल्यमापन अहवाल 
महाननलमाती कीं पनीच्या पवचाराधीन आहे. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

आष्ट्टी, पाटोदा व लशरुर तालकु्यातील (जि.बीड) येधथल तलाठयाांची  
ररक्त असलेली पदे भरण्याबाबत 

  

(४९)  ३८८५५ (२१-०१-२०१६).   अॅड.भीमराव धोंड े (आष्ट्टी) :   सन्माननीय महसूल मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  



पव.स. १२६ (37) 

(१) आष्ी, पा्ोदा व लिरुर तालुक्यातील (जि.बीड) येथील  तलाठयाींची पदे सद्यजस्थतीत  
ररक्त असल्यान ेिेतकऱयाींची मोठया प्रमाणात गैरसोय होत आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदरहू ररक्त पदे तातडीने भरण्याबाबत िासनाकडून अदयापपयात कोणती 
कायावाही करण्यात आली आहे वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, पवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. एिनाथराव खडस े (०२-०२-२०१६) :(१) व (२) सद्यजस्थतीत आष्ी, पा्ोदा व लिरुर 
तालुक्यात ररक्त असलेल्या एकूण २० तलाठी पदाींचा अनतररक्त कायाभार अन्य तलाठयाींकड े
सोपपवला असल्यान,े कामे पवहहत वेळेत पार पाडत आहेत. 
सदरहू तलाठी सींवगाातील ररक्त पदे भरण् यासाठी हदनाींक १३-९-२०१५ रोिी लेखी परीक्षा घेवून 
पा्ोदा उपपवभागातील एकूण ११ उमेदवार पदस्थापनेसाठी वगा करण्यात आलेले आहेत. 
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

दषु्ट्िाळग्रस्त मराठवाडा व ववदभाातील शेतिऱयाांना शेतीसाठी मांिूर िरण्यात  
आलेल्या सखर उिाा पांप वाटपात मराठवाडयावर झालेल्या अन्यायाबाबत 

 
(५०)  ३९५९८ (१३-०१-२०१६).   श्री.ियदत्त क्षीरसागर (बीड) :   सन्माननीय ऊिाा मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१)  दषुकाळराहस्त मराठवाडा व पवदभाातील िेतकऱयाींना कें द्र िासन व राज्य िासनामाफा त १० 
हिार सौर उिाा पींप मींिूर करण्यात आलेले असनू त्यापकैी मराठवाडयातील िालना 
जिल्हयाला केवळ १९९ पींप देण्यात येवून उवाररत पींप पवदभााला देण्यात आलेले आहेत, हे खरे 
आहे काय, 
(२) असल्यास, या ननणायामळेु दषुकाळराहस्त मराठवाडयातील बीड, परभणी, उस्मानाबाद, 
लातूर, नाींदेड, हहींगोली, औरींगाबाद जिल्हयातील िेतकऱयाींमध्ये असींतोर् ननमााण झालेला आहे, 
हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, मराठवाडयातील ितेकऱयाींना सौरपींपाचे समान वा्प होण्यासाठी िासन कोणती 
कायावाही करणार आहे  वा करण्यात येत आहे,  
(४) नसल्यास, पवलींबाची कारणे काय आहे ? 
 
श्री. चांद्रशखेर बावनिुळे (०४-०२-२०१६) :(१) नाही, राज्यातील िालना, बीड, उस्मानाबाद, 
नालिक नींदरुबार, िळगाींव, ठाणे, रत्नाधिकगरी आणण रायगड सह पवदभाातील इतरही जिल््याींच्या 
समावेि सौर कृपर्पींप योिनेमध्ये करण्यात आलेला आहे, 
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(२) प्रश्न उद्् ावत नाही. 
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  
  
ववधान भवन :   डॉ. अनांत िळसे 
मुांबई.   प्रधान सधचव, 

महाराष्ट्र ववधानसभा. 

  
_________________________ 
िासकीय मध्यवती मुद्रणालय, मुींबई. 


