अताराांकित प्रश्नोत्तराांची १४७ वी यादी

महाराष्ट्र ववधानसभा
दस
ु रे अधधवेशन, २०१६
___________

अताराांकित प्रश्नोत्तराांची यादी
प्रश्नाांची एिूण सांख्या - ५०
___________

लाांजा (जज.रत्नाधीरी तालक्
ु यात इांटरनेटच नसल्यामळ
ु े ग्रामसाांना ऑनलाईन उतारे
ममळण्यास अणचणी रनमाण होत असल्याबाबत

(१

१४०७ (२२-१२-२०१४ .

श्री.राजन साळवी (राजापूर :

सन्माननीय महसल
ू मांत्री पुढील

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१)

लाींजा

तालुक्यात

ि.जतरनागगरी)

काही

ठिकाणी

इीं्रने्च

नसल्यामळ
ु े

ग्रामस्थींना

ऑनलाईन उतारे ममळण्यास ेनेक ेणचणी रनमाण लाल्याचे नक
ु तेच माहे नोव्हें बर, २०१४
मध्ये वा यादरम्यान रनदर्नास आले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) तसेच तलािी कायालयात लाईन नाही, मोबाईल रें ज नाही यामुळे ऑनलाईन प्रक्रियेचा
फज्जा उणालेला आहे , हे खरे आहे काय,

(३) ेसल्यास, यासींदर्ात र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय यात का आढळन आले,
(४) तदनुसार पुढे र्ासनाने कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(५) नसल्यास, याची कारणे काय आहे त ?
श्री. एिनाराव खणसे (०९-०३-२०१६

:ि१), (२), (३), ि४) व ि५) लाींजा तालुक्यातील १२३

गावाींपैकी ७८ गावाींमध्ये ने्वक उपलब्ध नसल्यामुळे सदर तालुक्यातील सव मींणळ ेगधकारी
याींचे

मख्
ु यालयी

ब्रॉणबॅन्णने

जोणणी

करण्यात

आली

ेसन

ग्रामस्थाींना

ववहीत

वेळेत

गातनतनींत७/१२ उतारे दे ण्यात येत आहे तत
लाींजा तालक
ु यातील सींबींधीत र्ेतक-याींना गातनतनींत ७/१२ उतारे ममळण्यास येणाऱ्या

ेणचणीींची वेळीच दाखल घेणे सल
ु र् होण्यासािी सव ग्रामस्थाींना ्ोल फ्री दरु ध्वनी िमाींक सुरु
करण्यात आलेले आहे तत

तसेच रनागगरी .जल््यासािी स््े ् णे्ा सें्र, मींब
ु ई येथे स्वतींत्र सव्हर तयार

करण्यात आले ेसल्यामुळे सदरचे काम गतीमान लालेले आहे त
___________

ववतसत १४७ ि2)
नाीपूर जजल््यातील तात्पुरती असायी सवरुपपाची बनावट िरनष्ट्ठ मलपीिाांचे पदे तत्िालीन
जजल्हाधधिारी याांनी भरल्याबाबत

(२

१५१९५ (०७-०४-२०१५ .

श्री.सुधािर दे शमुख (नाीपूर पजश्चम , श्री.िृष्ट्णा खोपणे

(नाीपरू पव
ू , श्री.वविास िांु भारे (नाीपूर मध्य , श्री.सध
ु ािर िोहळे
णॉ.आमशष दे शमुख (िाटोल :

(नाीपरू दक्षिण ,

सन्माननीय महसूल मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील

काय :-

(१) नागपर .जल््यातील तापुरती ेस्थायी स्वरुपाची १७ बनाव् करनषि मलपीकाींचे पदे

तकालीन .जल्हागधकारी री.ीतसर्
ु ांचींर र्ाकरे याींनी ठदनाींक ७ जल
ु ,ै १९९२ रोजी र्रल्याबाबतची
बाब माठहतीचा ेगधकार ेींतगत उघणकीस आली आहे , हे खरे आहे काय,

(२) ेसल्यास, ेनुकींपा तवाची र्रती प्रक्रिया राबववताींना र्ासकीय सेवेतन स्वे ा
सेवारनवृ ती स्वीकारणा-या कमचा-याींया जवळया नातेवाईकास पनी, मुलगा, मुलगी, सुन व
नातु याींना र्ासकीय सेवेत ेनुकींपा तवावर सामावुन घेण्याचा राज्य र्ासनाचा रनणय

ेसताींना सध्
ु दा .जल्हागधकारी कायालयातील ेनक
ु ीं पा ववर्ागातील आस्थापना करनषि मलवपक

री.ीतआरतबीत बानाबाकोणे याींनी सन १९८५ पासनचे ेनेक पात्र प्रकरणे प्रलींबबत िे वले आहे , हे ही
खरे आहे काय,
(३) ेसल्यास, माठहतीचा ेगधकार ेींतगत माठहती मागीतली ेसता ेसे रनदर्नास आले
की, री.ीतआरतवीतबानाबाकोणे हे सध्
ु दा री.ीतेेत.सतदे वते, करनषि मलपीक याींया जागेवर तकालीन
.जल्हागधकारी री.ीतसुर्ांजी र्ाकरे याींया आदे र्ान्वये रुज लाले हे ही खरे आहे काय,
(४)

ेसल्यास,

री.ीतबानाबाकोणे

याींना

सामान्य

प्रर्ासन

ववर्ागाया

रनणयानुसार रनयुक्ती ठदली आहे याबाबतची चौकर्ी करण्यात आली आहे ,

कुिल्या

र्ासन

(५) ेसल्यास, री.ीतबानाबाकोणे हे कोणयाही चुकीया मागाने लागले ेसल्यास याींयावर
कणक कायवाही करण्यात आली आहे काय,

(६) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. एिनाराव खणसे (२०-०४-२०१६ :ि१), (२) व ि३) सामान्य प्रर्ासन ववर्ागाया वायरलेस
मेसेज ठदनाींक २६त०६त१९९२ ेन्वये रनवणणकीया कामाकररता करनषि मलपीकाींया १७
ेस्थायी पदाींना मींजरी प्राप्त लालेली ेसल्याने पवी सेवेतन कमी करण्यात आलेल्या मलपीक्ीं केलेखकाींना ठदनाींक

०७त०७त१९९२ रोजी फेररनयुक्ती दे ण्यात आलेली होतीत यासींदर्ात

माठहतीया ेगधकारात प्राप्त लालेल्या ेजासींदर्ात

सींबींगधताींस माठहती उपलब्ध करुन

दे ण्यात आलेली आहे त
र्ासन रनणय, ठदनाींक ०५ ऑक््ोबर, १९७९ ेन्वये र्ासकीय कमचाऱ्याची पनी, याींची
मुले/बहीण आणण र्ाऊ जे याींयावर सवस्वी ेवलींबन होते/आहेत याींचा कु्ुींबात समावेर्
करण्यात आलेला आहे व र्ासन रनणय, ठदनाींक २ मे २००१ ेन्वये कु्ुींबातील पात्र
नातेवाईकाींव्यरतररक्त

ेन्य

कोणीही

ेनुकींपा

तवावर

रनयुक्तीसािी

पात्र

नसेल

तर,

कमचाऱ्याची सन याींचाही समावेर् करण्यात आलेला आहे त सन १९८५ पासनची ेनक
ु ीं पा
रनयुक्तीची प्रकरणे प्रलींबबत नाहीतत

ववतसत १४७ ि3)
री.ीतआरतबीतबानाबाकोणे हे ेव्वल कारकन पदावर कायरत ेसन ेनुकींपा बाबतची

प्रकरणे करनषि मलवपकाकणे ेसल्याने याींचे स्तरावर प्रलींबबत िे वण्याचा प्रश्न उद्ावत नाहीत

री.ीतआरतबीतबानाबाकोणे याींची .जल्हागधकारी कायालयाचे आदे र् ठदनाींक ७ जल
ु ,ै १९९२

ेन्वये तहमसल कायालय, कुही येथे री.ीतेेत.सतदे वते याींचे स्थानाींतरणामुळे ररक्त लालेल्या
पदावर पदस्थापना दे ण्यात आलेली होतीत

(४) व ि५) याबाबत चौकर्ी करण्यात आलेली ेसन सामान्य प्रर्ासन ववर्ाग, पररपत्रक
ितसी.न.स-१०८७/४९९/केत.न-१२/१६-े, ठदत ०४.०३.१९९१मधील तरतदीनुसार .जल्हा रनवण
सममतीने प्रक्रिया पण करण्यात आल्यानींतर री.ीतबानाबाकोणे याींना रनयक्
ु ती दे ण्यात आलेली
आहे त

री.ीतआरतबीत बानाबाकोणे हे कोणयाही चुकीया मागाने लागले नसल्याने कारवाई

करण्याचा प्रश्न उद्ावत नाहीत
(६) प्रश्न उद्ावत नाहीत

___________
नेरळ एस.टी. सानि पररसरात टाटा िांपनीमधील नेरळ टाटा िॅम्प िोल्हारे येे एिा
वविासिाने ५० वषापूवीची डाणे जमीनदोसत िेल्याबाबत

(३

१९५३४ (१७-०९-२०१५ .

श्री.भरतशेठ ीोीावले (महाण :

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय महसल
ू मांत्री

(१) ववकास प्रागधकरणानस
ु ार नेरळमध्ये (.जतरायगण) जमीन ववकमसत करण्यापासन लाणे
तोणण्याबाबतचे ेनेक रनबध र्ासनाने घातले आहे त हे खरे आहे काय,

(२) ेसल्यास, र्ासनाने रनबध ेसताींनाही नेरळ .सत्ीत स्थानक पररसरात ्ा्ा कींपनीमधील
नेरळ ्ा्ा कॅम्प कोल्हारे येथे .का ववकासकाने ५० वंापवीची लाणे जमीनदोस्त केल्याचे
नुकतचे माहे मे २०१५ मध्ये वा यादरम्यान रनदर्नास आले आहे , हे खरे आहे काय,

(३) ेसल्यस, याबाबत र्ासनाने सखोल चौकर्ी केली आहे काय यात काय आढळन आले,
(४) तदनुसार र्ासनाने दोंी व्यक्तीववरुध्द कोणती कारवाई केली आहे वा करण्यात येत आहे ,
(५) नसल्यास, याची कारणे काय आहे त ?
श्री. एिनाराव खणसे (०१-०४-२०१६

:ि१) नेरळ माथेरान गगरीस्थान पयावरण सींवेदनर्ील

िइकोसेन्से्ीव्ह लोन) क्षेत्रामध्ये येत ेसन, सदर क्षेत्रामध्ये लोण तोणण्याबाबत रनबध घातलेले
आहे तत
(२) व ि३) मौजे धामोते, तातकजत येथील सतनींत ५५/१ मधील सम
ु ारे ३० वंापवीचे .क लाण
तोणले ेसन, सदर लाण महाराषर वक्ष
ृ तोण िववरनयमन) ेगधरनयमाींतगत ेनसचीतील नव्हतेत

सदर लाण ववनापरवानगी तोणल्यामळ
ु े सींबींगधताींकणन रुत १०००/- इतका दीं ण वसल करण्यात
आला आहे त

(४) व ि५) प्रश्न उद्ावत नाहीत
___________

ववतसत १४७ ि4)
वारजे माळवाणीतील वन ववभाीाने ३५ एिर भूखांण भटक्या-ववमुक्ताांसाठी ीह
ृ रनमाण सांसेस
बाांधणीसाठी दे ण्यात आलेला भुखांण खासीी बाांधिाम व्यावसारयिाने बळिावल्याबाबत

(४

२२३२३ (०७-०९-२०१५ .

श्री.लक्ष्मण जीताप (धचांचवण :

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय महसूल मांत्री

(१) वारजे माळवाणीतील वन ववर्ागाने ३५ .कर र्खींण र््क्या-ववमक्
ु ताींसािी गह
ृ रनमाण
सींस्थेस बाींधणीसािी दे ण्यात आला होता हे खरे आहे काय,

(२) ेसल्यास, र््क्या ववमुक्त जमाती सींघ्नेचे नावावर ेसलेल्या या जागे पैकी ५ .कर
र्खींण .का खाजगी बाींधकाम व्यावसारयकाने बळकावली ेसल्याचे माहे मे २०१५ मध्ये
रनदर्नास आले आहे हे खरे आहे काय,
(३) ेसल्यास, उक्त प्रकरणाची र्ासनाने चौकर्ी केली काय, ेसल्यास, यात काय आढळन
आले, व तदनुंींगाने सींबींगधत दोंीींवर कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. एिनाराव खणसे (०२-०४-२०१६
ित३६५९/१९९३

मध्ये

मातउच

:ि१) मातउच न्यायालय मुींबई येथे दाखल यागचका

न्यायालयाने

ठदत२७/०९/२०००

रोजी

ठदलेल्या

रनणयाया

ेनुंींगाने यागचकाकते रामनगर सहकारी गह
ृ रचना सींस्थेस मौजे वारजे येथील सतनींत३५ मधील
१ हे ७६त५० आर क्षेत्र प्रदान करण्यात आले आहे त

(२) मौजे वारजे येथील सतनींत ३५ मधील ०१ हे त ७६.५० आर जागेबाबत रामनगर सहकारी
गह
ु े या सींस्थेने मसध्दाथ प्रॉप्ीज तफे र्ागीदार ेमर्जीत र्ेंण याींना
ृ रचना सींस्था मया पण
ववकसन करारनामा व कुलमख
ु यावर करुन ठदले आहे त
(३) प्रश्न उद्ावत नाहीत
(४) प्रश्न उद्ावत नाहीत

___________

मानखुद, ीोवांणी (मुांबई पूव उपनीर जजल्हा तसेच मभवांणी (जज.ठाणे आ ण मालेीाांव
(५

(जज.नामशि येील ववद्यत
ु पुरवठ्याची समसया तातणीने सोणववण्याबाबत

२२८५२ (०६-०८-२०१५ .

श्री.अबू आजमी (मानखद
ू मशवाजीनीर :

सन्माननीय ऊजा

मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) मानखुद गोवींणी िमुींबई पव उपनगरा .जल्हा) तसेच ि.जतिाणे) मालेगाींव ि.जतनामर्क) या

ठिकाणी आगामी पववत्र रमजान मठहन्यात पुरेसा व पण दाबाने नागरी ववदयुत पुरविा
करण्याबाबतची मागणी स्थारनक ववर्ागातील ववववध नागरी ववकासाची सींबींगधत क्षेत्रातील

स्थारनक जागरुक नागरीक, सामा.जक कायकते, लोकप्ररतरनधी तसेच ववववध राजकीय पक्षाींचे
पदागधकारी याींनी मातमुख्यमींत्री िनगरववकास) तसेच सींबींगधत .जल््याचे .जल्हा पालकमींत्री,
मातराज्यमींत्री िनगरववकास) सींबींगधत महसल ववर्ागाचे ववर्ागीय आयुक्त तसेच सींबींगधत

.जल्हागधकारी, सींबींगधत महापामलका आयुक्त तसेच ऊजा ववर्ागचे सींबींगधत मुख्य ेमर्यींता
िनागरी) याींयाकणे माहे मे, २०१५ वा यासम
ु ारास लेखी रनवेदनादवारे तिार केली आहे , हे
खरे आहे काय,

ववतसत १४७ ि5)
(२) ेसल्यास, उक्त प्रकरणी माहे मे, २०१५ ेखरे पयंत काम पण करण्यात येणार आहे
काय,
(३) नसल्यास, ववलींबाची सवसाधारण कारणे कोणती ?
श्री. चांद्रशेखर बावनिुळे (११-०५-२०१६ :ि१) हे खरे नाहीत

(२) मालेगाींव व मर्वींणी र्हरात पुरेसा व योग्य ववदयुत दाबाने वीज पुरविा करण्यासािी
आयतपीतणीत.सत ही नवीन योजना प्रस्ताववत आहे त
(३) प्रश्न उद्ावत नाहीत
___________
दौंण शहरातील (जज.पुणे सत्ता प्रिार ‘ब’ च्या ममळितीस
सारानत
ू नीिरण अवा मालिी हक्िाने ममळणेबाबत

(६

२८३८६ (२३-१२-२०१५ .

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

श्री.राहूल िुल (दौंण :

सन्माननीय महसल
ू मांत्री पढ
ु ील

(१) दौंण र्हरातील ि.जतपुणे) सता प्रकार ‘ब’ या ममळकातीस सारा नतनीकरण ममळणेबाबत
ेथवा या जममनी कायमस्वरूपी मालकी हक्काने दे णेबाबत स्थारनक लोकप्रतीरनगधनी मात

महसल मींत्रयाींना माहे सप््ें बर, २०१५ वा या सुमारास रनवेदन ठदले आहे, हे खरे आहे काय,

(२) ेसल्यास, दौंण र्हरातील सता प्रकार ‘ब’ या ममळकतीस सारा नतनीकरण ममळणेबाबत
ेथवा या जममनी कायमस्वरूपी मालकी हक्काने दे णेबाबत र्ासनाने काय कायवाही केली वा
करण्यात येत आहे ,
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. एिनाराव खणसे (०७-०४-२०१६ :ि१) होयत

(२) व ि३) राज्यात बह
ृ न्मुींबई व्यरतररक्त इतर र्ागातील र्ासकीय जममनीवरील सींपुष्ात

आलेल्या र्ाणेपट्य
ट ाींचे नुतनीकरण करण्यासींबींधीचे धोरण रन.श्चत करण्याकामी धोरणामक
रनणय घेण्याया दृष्ीने र्ासन स्तरावर कायवाही सुरु आहे त
___________

राज्यातील अप्पर जजल्हाधधिारी सांवीातील प्रलांिबत पदो्नत्याांबाबत
(७

२८५५५ (२१-०१-२०१६ .

श्री.छीन भुजबळ (येवला :

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय महसूल मांत्री पुढील

(१) र्ासनाया पदोन्नती सममतीची बैिक आयो.जत करून ेप्पर .जल्हागधकारी सींवगातील
पदावरील प्रलींबबत पदोन्नयाींबाबत तातणीने कायवाही करण्याचे माहे ऑक््बबर २०१५ मध्ये वा
यासुमारास मात महसल मींत्री याींनी
आहे , हे खरे आहे काय,

र्ासनाया मुख्य सगचवाींना लेखी पत्रादवारे रनदे र् ठदले

ववतसत १४७ ि6)
(२) ेसल्यास, उक्त प्रकरणी र्ासनामाफत कोणती कायवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(३) नसल्यास, ववलींबाची करणे काय ?
श्री. एिनाराव खणसे (२३-०३-२०१६ :ि१) हे खरे आहे त
(२) ेपर .जल्हागधकारी सींवगातील ेगधकाऱ्याींना ेपर .जल्हागधकारी िरनवणरी.ेणी) सींवगात
पदोन्नती दे वन पदस्थापना दे ण्याबाबतचे आदे र् ठदत १६.३.२०१६ रोजी रनगममत करण्यात आले
आहे तत
II) उप .जल्हागधकारी सींवगातील ेगधकाऱ्याींना ेपर .जल्हागधकारी सींवगात पदोन्नती
दे ण्याबाबतचा प्रस्ताव सामान्य प्रर्ासन ववर्ाग िआस्थापना मींणळ ित२) याींना सादर करण्यात
आला होतात याेनुंींगाने प्राप्त लालेल्या आस्थापना मींणळ कत २ या कायवृ तानुसार
सींबींगधत ेगधकाऱ्याींना पदोन्नती व पदस्थापना दे ण्याबाबतची पुढील कायवाही करण्यात येत
आहे तत

(३) प्रश्न उद्ावत नाहीत
___________
पावरग्रीण िॉपोरे शन ऑफ इांडणयाच्या वाहहनीमुळे बाीायती वपिाांचे नुिसान
होवू नये यासाठी पयायी माीाचा ववचार िरणेबाबत

(८

२८५५९ (११-०१-२०१६ .

श्री.छीन भुजबळ (येवला :

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय ऊजा मांत्री पुढील

ि१) नामर्क .जल््यातन जाणाऱ्या पावरग्रीण कॉपोरे र्न ऑफ इींडणयाया ४०० केव्हीया
वाठहनीमुळे बागायती वपकाींचे नुकसान होऊ नये यासािी आवश्यक उपाययोजना केल्याची खात्री

करून मगच वाठहनी उर्ारणेस परवानगी दे ण्यात यावी ेसे रनदे र् ठद २२ .वप्रल २०१५ रोजी
र्ासनाने .जल्हा प्रर्ासनास ठदले आहे त हे खरे आहे काय,
ि२) ेसल्यास, सदर वाठहनीबाबत पयायी माग काढण्यासािी स्थारनक लोकप्ररतरनधीींनी ठदनाींक
१५ ऑक््बबर २०१५ रोजी वा यासुमारास र्ासनाकणे मागणी केलेली आहे , हे ही खरे आहे
काय,

ि३) ेसल्यास, प्रश्न र्ाग ि१) व (२) या ेनुंींगाने सदर वाठहनीमुळे र्ेतकऱ्याींचे नुकसान
होऊ नये यासािी र्ासनामाफत कोणती कायवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
ि४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. चांद्रशेखर बावनिुळे (०१-०४-२०१६ :ि१) होय, हे खरे आहेत
(२) होय, हे खरे आहे त

(३) पॉवर ग्रीण कॉपोरे र्न ऑफ इींडणया मलत या कींपनी माफत सदर पारे ंण वाठहनीचे काम
इलेक्रीमस्ी कायदा, २००३ व ्े लीग्राफ कादा १८८५ नस
ु ार बाधीत र्ेतकऱ्याींचे कमीतकमी
नुकसान होईल ेर्ा प्रकारे करण्यात येत आहे त या वाठहनीचे रनफाण व ठदणबरी व्यरतररक्त

उर्ारणीचे काम पण लाले ेसल्याने वाठहनीचा माग बदलणे आता र्क्य नाही परीं तु

ववतसत १४७ ि7)
नुकसानग्रस्त

र्ेतकऱ्याींना

.जल्हागधकारी/तहमसलदार

कायालयाकणन

रन.श्चत

केलेल्या

मुल्याींकनानुसार नक
ु सान र्रपाई दे ण्याबाबत .जल्हागधकारी, नामर्क याींना सचना दे ण्यात
आल्या आहे तत

(४) प्रश्न उद्ावत नाहीत

___________

दापोलीतील परवाना अधधिारी िायालय दै नांदीन सुरुप ठे वण्याबाबत
(९

२९५४९ (२३-१२-२०१५ .

श्री.अशोि पाटील (भाांणूप पजश्चम :

सन्माननीय मत्सय

व्यवसाय मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) दापोली तालक्
ु यातील हणे, पाजपींढरी, दार्ोळ, आणे, बरु बणी, केळर्ी, उ्ीं बर, कोळधरें व
पींचनदी या गावातील म. माराना म. मार डणलेल, नौकाींचा कौल काढणे इयादी परवाना
ममळण्यासािी ेसलेले दापोलीतील परवाना ेगधकारी कायालय सदोठदत बींद ेवस्थेत
ेसल्याची तिार सगचव,मस्य व्यावसाय ववर्ाग, मींत्रालय व ेगधक्षक ेमर्यींता,मेरर्ाईम
बोण याींयाकणे ठदनाींक १२ ऑक््ोबर, २०१५ रोजी लोकप्ररतरनधीींनी तसेच मातमहसल व
मस्यव्यवसय मींत्री हे दापोली दौऱ्यावर ेसताींना उक्त गावातील म. माराींनी सदर कायालय
कायमस्वरुपी कायरत राहवे ेर्ी मागणी केली आहे हे खरे आहे काय
(२) ेसल्यास, मातमहसल व मस्य व्यवसाय मींत्रयाींनी दौऱ्यात उप.स्थत ेसलेल्या मस्य
व्यवसाय ेगधकारी व मेरर्ाईम बोणाचे ेगधकारी याींना म. माराींया मागणीया ेनुंींगाने

सदर कायालय दै नींठदन सुरु ेसावे ेर्ा सचना करुनही ेदयापही सदर कायालये बींद
ेवस्थेत आहे त, हे खरे आहे काय,

(३) ेसल्यास, सदर कायालये कायमस्वरुपी सुरु रहावे यासािी र्ासनाने कोणती कायवाही
केली वा करण्यात येत आहे ,

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. एिनाराव खणसे (२२-०३-२०१६ :ि१) होयत
(२) हे ेींर्त: खरे आहे त
(३) परवाना ेगधकारी िदापोली) हे पद ठदत ०२/०६/२०१५ पासन ररक्त होतेत सहाय्यक
मस्यव्यवसाय ववकास ेगधकारी िपरवाना ेगधकारी) रनागगरी याींचक
े णे ठदत ०५/०३/२०१६
पासन सहाय्यक मस्यव्यवसाय ववकास ेगधकारी िपरवाना ेगधकारी), दार्ोळ िदापोली) या
पदाचा ेरतररक्त कायर्ार दे ण्यात आला आहेत
(४) प्रश्न उद्ावत नाहीत

___________

बल
ु णाणा जजल््यातील महसल
ू ववभाीातील ररक्त पदे भरण्याबाबत
(१०

राजा :

२९६७९ (२३-१२-२०१५ .

श्री.राहुल बोंद्रे (धचखली , णॉ.शमशिाांत खेणि
े र (मसांदखेण
सन्माननीय महसूल मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

ववतसत १४७ ि8)
(१) बुलणाणा .जल््यातील नायब तहमसलदाराींया १६, तहमसदाराींया तीन तसेच महसल

ववर्ागातील कारकन, मलवपक-्ीं कलेखन, तलािी, वाहनचालक ेर्ी सुमारे ११७ पदे ररक्त
ेसल्याचे ठदनाींक १६ सप््ें बर, २०१५ रोजी वा यासम
ु ारास रनदर्नास आले, हे खरे आहे काय,

(२) ेसल्यास, सदरील ररक्त पदाींमुळे ररक्त पदाींचा र्ार इतर कमचाऱ्याींवर पणत ेसल्याने
कामकाज बींद होत ेसल्याचे रनदर्नास आले आहे , हे ही खरे आहे काय,
(३) ेसल्यास, उपरोक्त प्रकरणाची र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय,
(४) ेसल्यास, चौकर्ीया ेनुंग
ीं ाने ररक्त पदे तातणीने र्रण्याबाबत व बेरोजगाराींना रोजगार
ममळणेबाबत र्ासनाने काय कायवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. एिनाराव खणसे (०७-०४-२०१६

:ि१) बुलणाणा .जल््यात महसल ववर्ागातील नायब

तहमसलदार सींवगात १९ पदे , तहमसलदार सींवगात ३ पदे , मलवपक-्ीं कलेखक सींवगात ३० पदे ,
ेव्वल कारकन सींवगात ८ पदे , तलािी सींवगात २७ पदे व वाहन चालकाची ३ पदे ममळन
.कण ९० पदे ररक्त आहे तत
(२) हे खरे नाहीत
(३) व ि४) ेमरावती ववर्ागातील २६ नायब तहमसलदाराींना तहमसलदर पदावर पदोन्नती
दे ण्यात आली ेसन पदस्थापनेबाबत कायवाही सरु
ु आहे त तसेच ेव्वल कारकुन/मींणळ

ेगधकारी सींवगातन नायब तहमसलदार पदावर पदोन्नती दे ण्यासींदर्ात ववर्ागीय आयुक्त,
ेमरावती याींयास्तरावर कायवाही सुरु आहेत यामर्वाय ेव्वल कारकन, मलपीक-्ीं कलेखक,
तलािी व वाहन चालकाची ररक्त पदे सरळसेवा/पदोन्नतीने र्रण्याबाबत .जल्हागधकारी याींचे
स्तरावर कायवाही सरु
ु आहे त
(५) प्रश्न उद्ावत नाहीत

___________
रत्नाधीरी तालुक्यातील जयीण येील जजांदाल िांपनीने िेलेल्या अवैध उत्खननाबाबत
(११

३००११ (२३-१२-२०१५ .

श्री.किसन िोरे (मरु बाण , श्री.पाांणुरां ी बरोरा (शहापरू ,

श्री.सांजय िेळिर (ठाणे , श्री.जजतेंद्र आव्हाण (मुांरा ा िळवा , श्री.अवधूत तटिरे (श्रीवधन ,
श्री.भासिर जाधव (ीुहाीर , श्री.सांजय साविारे (भुसावळ :
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय महसूल मांत्री पुढील

(१) रनागगरी तालुक्यातील जयगण येथील .जींदाल कींपनीने केलेल्या ेवैध उखननाबद्दल
.जल्हागधकारी रनागगरी याींनी कींपनीला ५३ को्ी रुपयाींचा दीं ण केला आहे , हे खरे आहे काय,

(२) ेसल्यास, .जींदाल कींपनीने .जल्हागधकारी याींनी केलेल्या दीं णाबाबत ववर्ागीय आयुक्त
कोकण ववर्ाग याींचेकणे केलेल्या ेवपलाची सन
ु ावणी होवन ेप्पर आयक्
ु त याींनी केलेली
दीं णामक कारवाई माफ केली आहे , हे खरे आहे काय,

(३) ेसल्यास, दीं ण माफ करण्याची सवसाधारण कारणे काय आहे त ?

ववतसत १४७ ि9)
श्री. एिनाराव खणसे (२३-०३-२०१६ :ि१) रनागगरी तालुक्यातील जयगण िकुणबीवाणी) येथील

.जींदाल कींपनीने केलेल्या ेवैध उखननाबाबत सुमारे रुत५३त२९ को्ी .वढा दीं ण आकारण्यात
आला आहे , हे खरे आहे त

(२) होय, ेप्पर आयुक्त कोकण ववर्ाग याींनी ठदत९.६.२०१५ या आदे र्ान्वये दीं णामक
आकारणी रद्द केली आहे त

(३) सदर कींपनीने प्रकल्पासािी बींधारा बाींधण्यासािी केलेल्या उखननामधन रनघालेले गौण
खरनज प्रकल्पाया कामापैकी सपा्ीकरण/र्रावाया कामासािी ेींरतमररया वापरले नसल्याचे
तसेच सदर गौण खरनज व्यावसारयक प्रयोजनासािी वापरल्याचे रन:सींर्यरीया मसध्द होत
नसल्याया कारणास्तव कींपनीकणन स्वाममवधन घेण्याचे व दीं णाची आकारणी रद्द करण्याचे
आदे र् ेपर आयुक्त कोकण ववर्ाग याींनी ठदले आहे तत
___________
रायीण जजल््यातील वाळू उत्खनन व खरनज उत्खनन िेलेल्या
व्यरतववरुपध्द िरण्यात आलेल्या िायवाहीबाबत

(१२

३०१६९ (२३-१२-२०१५ .

श्री.धैयशील पाटील (पेण , श्री.सुभाष उफ पांडणतशेठ पाटील

(अमलबाी , श्री.जीवा ीाववत (िळवण :
करतील काय :-

सन्माननीय महसूल मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा

(१) रायगण .जल््यात ेनेक ठिकाणी वाळ व्यवसायीक व खाणमालकाींनी वाळचे उखनन
केले, वाळचा मललाव घेतला, खरनज उखनन केले, ेसताना याबाबत महसल खायाने
रॉयल््ीची रक्कम र्रणा करण्यासािी गेले वंर्रापासन सींबींगधताींना नो्ीसा पािववल्या आहे त
हे खरे आहे काय,
(२) ेसल्यास, क्रकती व्यवसायीकाींनी पािववलेल्या नो्ीसानुसार रक्कम र्रणा केली आहे ,

(३) ेसल्यास, नो्ीसा पािवन दे खील ेदयाप क्रकती व्यवसायीकाींनी रॉयल््ीची रक्कम र्रणा
केलेली नाही,
(४) ेसल्यास, ेदयाप क्रकती रॉयल््ीची रक्कम वसल होण्याची बाक्रक आहे,
(५) नो्ीसा पािवन रॉयल््ी रकमेची मागणी करुन ज्या व्यवसायीकाींनी व वाळचा मललाव
घेतलेल्या सींबींगधताींनी रक्कम र्रणा केली नाही याींया ववरुध्द र्ासनाने कोणती कारवाई
केली आहे , वा करण्यात येत आहे ,
(६) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. एिनाराव खणसे (०१-०४-२०१६ :ि१), (२), (३), (४) व ि५) रायगण .जल््यात ेवैध रे ती
उखनन व वाहतक प्रकरणी .कण १४४ व्यावसारयकाींना रुत४,२७,९८,९८३/स्वाममवधन

व

दीं णरनय

वसल
ु ीबाबत

नो्ीसा

दे ण्यात

आल्या

इतक्या रकमेया

आहे तत

यापैकी

१३०

व्यावसारयकाींकणन रुत२९,९९,४४१/- इतकी रक्क्म वसल करण्यात आली आहे त उवररत १४
व्यावसायीकाींनी दीं णाची/स्वाममवधनाची रक्कम र्ासन जमा न केल्याने याींचेववरुध्द महाराषर

ववतसत १४७ ि10)
जमीन महसल सींठहता, १९६६ मधील तरतदीेन्वये जमीन महसलाची थकबाकी म्हणन
सक्तीया उपायाींनी वसली करण्याची कायवाही सुरु आहेत
(६) प्रश्न उद्ावत नाहीत

___________
सटाणा (जज.नामशि शहरातील सध्या अजसतत्वात असलेली
पाणीपुरवठा योजना ही िालबा्या डाल्याबाबत
(१३

३०५१६ (०१-०१-२०१६ .

िळवा :

श्रीमती हदवपिा चव्हाण (बाीलाण , श्री.जजतेंद्र आव्हाण (मांरा 
ु ा

सन्माननीय महसल
ू मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) स्ाणा ि.जतनामर्क) र्हरातील सध्या े.स्तवात ेसलेली पाणीपरु विा योजना ही

कालबा्या लाल्याने कायमस्वरुपी पाणीपुरविा योजना होण्याबाबत मौजे िें गोणा ग् ित ६६३
व ६७२ या र्ासकीय जममनी सािवण तलावासािी ममळण्याबाबत नगराध्यक्ष, स्ाणा
नगरपररंद तसेच बागलाण लोकप्ररतनीधी याींनी ठदनाींक ८ ऑक््ोबर, २०१५ या

दरम्यान

रनवेदनादवारे मातमहसल मींत्री याींयाकणे मागणी केली आहे , हे खरे आहे काय,
(२) ेसल्यास, याबाबत र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय,
(३) ेसल्यास, चौकर्ीया ेनुंग
ीं ाने स्ाणा र्हरातील पाणी्ीं चाई लक्षात घेता र्ासनाकणन
जमीन दे ण्याबाबत कोणती कायवाही करण्यात आली आहे वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. एिनाराव खणसे (०४-०४-२०१६ :ि१), (२), (३), (४) ववर्ागीय आयक्
ु त, नामर्क ववर्ाग,
नामर्क याींयामाफत मौजे िें गोणा येथील ग् िमाींक ६६३ व ६७२ या र्ासकीय जममनी
सािवण तलावासािी ममळण्याबाबतचा नगरपररंद, स्ाणा याींचा प्रस्ताव र्ासनास

प्राप्त

लाला आहे त महसल व वन ववर्ाग, ेगधसचना ठदनाींक ३१/१२/२०१५ नुसार महाराषर जमीन

महसल िसरकारी जममनीची ववल्हे वा् करणे) रनयम १९७१ मधील रनयम ६ मध्ये पो्रनयम ३
नुसार र्ासकीय ववर्ागाींना जममन मींजर करण्याचे ेगधकार .जल्हागधकारी याींना प्रदान
करण्यात आलेले आहे त यानुसार वर नमुद प्रस्ताव उक्त

ेगधसचनेतील तरतुदीनुसार तपासन

पुढील आवश्यक या रनयमोगचत कायवाहीस्तव ववर्ागीय आयुक्त, नामर्क याींयाकणे ठदनाींक
११/३/२०१६ रोजी पतर पािववण्यात आला आहेत

___________
िराण (जज.सातारा तालुक्यातील शेतियाांच्या जनावराांचा चायाांचा ीांभीर प्रश्न रनमाण
डाल्याने शेतियाांवर जनावरे वविण्याची वेळ आल्याबाबत

(१४ ३०५७५

(२३-१२-२०१५ .

श्री.जयिुमार

ीोरे

(माण ,

श्री.अममन

पटे ल

(मांब
ु ादे वी ,

श्री.सांग्राम ोपटे (भोर : सन्माननीय पशुसांवधन मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील
काय :-

ववतसत १४७ ि11)
(१) कराण ि.जतसातारा) तालुक्यातील कोळे वाणी-मर्ींदेवाणी ग्रामपींचायत हद्दीतील खासगी पाळीव

जनावराींसािी खुल्या ेसलेल्या णबगरातील पण क्षेत्रात काही लोकाींनी कुळ कायदयाने मालकी
हक्क दाखवन पाळीव जनावराींसािी या क्षेत्रात बींदी घातली ेसल्याचे माहे सप््ें बर, २०१५
दरम्यान रनदर्नास आले आहे , हे खरे आहे काय,
(२) ेसल्यास, येथील मेंढपाळीसह र्ेतकऱ्याींया जनावराींचा चाऱ्याींचा गींर्ीर प्रश्न रनमाण
लाल्याने र्ेतकऱ्याींवर जनावरे ववकण्याची वेळ आली आहे , हे ही खरे आहे काय,
(३) ेसल्यास, दग्ु ध व्यवसायावर पुणत: ेवलींबन ेसलेल्या या गावात चारा उपलब्ध करुन
दे ण्याबाबत र्ासनाने कोणती कायवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. एिनाराव खणसे (३०-०३-२०१६ :ि१) हे खरे नाहीत
कराण तालुक्यातील कोळे वाणी-मर्ींदेवाणी हद्दीतील णबगरातील पण क्षेत्रात लोकाींनी कुळ

कायदयाने मालकी दाखवन जनावराींसािी या क्षेत्रास बींदी घातल्याची कोणतीही तिार प्राप्त
नसन चौकर्ी ेींती ेर्ी बाब रनदर्नास आलेली नाहीत
(२) प्रश्न उद्ावत नाहीत
(३) कृवं व पर्स
ु ींवधन ववर्ागामाफत केंर परु स्कृत व .जल्हा वावंक योजनेंतगत ववववध वैरण
ववकास योजनाींची ेींमलबजावणी सातारा .जल््यात करण्यात आलेली आहेत
(४) प्रश्न उद्ावत नाहीत

___________

िराण (जज.सातारा तालुक्यातील घोणशी येे वाळू उपशाबाबत प्रशासनाला
(१५

खोटी माहहती दे वून रनयमाांचा भांी िेल्याबाबत

३०५९९ (०८-०१-२०१६ .

श्री.सांग्राम ोपटे (भोर :

श्री.जयिुमार ीोरे (माण , श्री.अममन पटे ल (मुांबादे वी ,

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

(१) कराण ि.जतसातारा) तालुक्यातील घोणर्ी येथील .का णेव्हलपसवर वाळ उपर्ाबाबत
प्रर्ासनाला खो्ी माठहती दे वन रनयमाींचा र्ींग केल्याप्रकरणी पयावरण कायदयाचा र्ींग करणे
इयादी

बाबीींवर फौजदारी

गुन्हा

दाखल

करण्याचे

आदे र्

.जल्हागधकारी

याींनी

कऱ्हाण

तहमसलदाराींना ठदले ेसल्याचे माहे सप््ें बर, २०१५ दरम्यान रनदर्नास आले आहे , हे खरे
आहे काय,
(२) ेसल्यास, .जल्हागधकारी याींया आदे र्ानस
ु ार सींबींगधत णेव्हलपसवर फौजदारी गन्
ु हे
नबदववण्याबाबत तहमसलदारानी कोणती कायवाही केली आहे वा करण्यात येत आहे ,
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. एिनाराव खणसे (०४-०४-२०१६ :ि१) होय, हे खरे आहेत
(२) तहमसलदार कराण याींनी मौजे कोपणे घोणर्ी, तातकराण येथील वाळग्ाचे मललावधारक
याींयाववरुध्द वाळु मललावातील े्ी व र्तीचा र्ींग करुन ेनगधकृत वाळ उखनन
केल्याबद्दल ठदनाींक १५/०९/२०१५ रोजी गुन्हा दाखल केला आहे त
(३) प्रश्न उद्ावत नाहीत

___________

ववतसत १४७ ि12)
आटपाणी तालुक्यातील (जज.साांीली येील वाळू चोरी िरणाया
वाहनाांच्या मालिाांवर िारवाई िरण्याबाबत

(१६

३०६३५ (२३-१२-२०१५ .

श्री.जजतेंद्र आव्हाण (मुांरा ा िळवा :

श्री.हसन मुश्रीफ (िाील , श्री.पाांणुरां ी बरोरा (शहापूर ,
सन्माननीय महसूल मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा

करतील काय :-

(१) आ्पाणी तालुक्यातील ि.जतसाींगली) येथील आ्पाणी तहमसल कायालयाया पीं्ागणाींत

वाळ चोरी करणारी वाहने आवारात उर्ी केली जात ेसन तेथील वाळ चोरी करणा-या वाहन
मालकाींवर कोणतीही कारवाई करण्यात येत नसल्याचे माहे ऑगस््, २०१५ या पठहल्या
सप्ताहात रनदर्नास आहे , हे खरे आहे काय,
(२) ेसल्यास, उक्त प्रकरणी र्ासनामाफत चौकर्ी केली आहे काय,
(३) ेसल्यास, चौकर्ीत काय आढळन आले व तदनुसार सदर वाळ चोरी करणा-या वाहनाींया
मालकाींवर र्ासनाने कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे ,

(४) ेदयाप कोणतीच कारवाई केली नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. एिनाराव खणसे (०७-०४-२०१६ :ि१) ेर्ी बाब रनदर्नास आली नाहीत
(२), (३) व ि४) महाराषर जममन महसल सींठहता, १९६६ मधील तरतदीनुसार गौण खरनजाया
ेवैध वाहतक
ु ीची वाहने आढळल्यास ती पकणन र्ासनाया ताब्यात घेण्यात येतातत
कायदयातील खरनजाबाबत वाहनमालकाींवर दीं णामक कारवाई करण्या येतते तसेच वाहन

सोणण्यासींबध
ीं ीचे आदे र् सक्षम प्रागधकाऱ्याींकणन पाररत लाल्यानींतर ेर्ी वाहने सोणण्यात
येतातत

___________
िुणाळ (जज.मसांधद
ु ी
ु येील तहमसल िायालयाचा िारभार प्रभारी
तहमसलदाराांमाफत चालत असल्याबाबत

(१७

३०७०७ (०८-०१-२०१६ .

श्री.हसन मुश्रीफ (िाील , श्री.पाांणुरां ी बरोरा (शहापूर ,

श्री.जजतेंद्र आव्हाण (मुांरा ा िळवा , श्री.नरहरी डरवाळ (हदांणोरी :
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय महसूल मांत्री

(१) कुणाळ ि.जतमसींधुदग
ु ) येथील तहमसल कायालयाचा कारर्ार प्रर्ारी तहमसलदाराींमाफत चालत

ेसल्याने मोिया प्रमाणत तहमसल कायालयातील कामे प्रलींबबत राहत ेसल्याने तालक्
ु यातील
नागरीक व ववदयार्थयांना याचा नाहक त्रास होत ेसल्याचे माहे ऑगस््, २०१५ या पठहल्या
सप्ताहात उघणकीस आले, हे खरे आहे काय,
(२) ेसल्यास, उक्ा प्रकरणी र्ासनामाफत चौकर्ी करण्यात आली आहे काय,
(३) ेसल्यास, चौकर्ीत काय आढळन आले व तदनुसार सदर तहमसल कायालयाचा कारर्ार
पण क्षमतेने चालावा यासािी तहमसलदाराचे पद तातणीने र्रण्याबाबत र्ासनाने कोणती
कायवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) ेनसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

ववतसत १४७ ि13)
श्री. एिनाराव खणसे (१४-०३-२०१६ :ि१), (२) व ि३) ठदनाींक ३०त०५त२०१५ पासुन तहसीलदार
कुणाळ या पदाचा ेरतररक्त कायर्ार रनवासी नायब तहसीलदार कुणाळ याींचक
े णे सोपववण्यात
आला होतात ठदनाींक ०७त११त२०१५ पासन
ु तहसीलदार कुणाळ या पदावर रनयममत रनयक्
ु ती
लालेली आहे त

(४) प्रश्न उद्ावत नाहीत
___________
ठाणे िल्याण व मभवांणी पररसरातील-वाळू माकफयाांवार िारवाई िरण्याबाबत
(१८

३१०७४ (०८-०१-२०१६ .

श्री.भाऊसाहे ब िाांबळे (श्रीरामपूर , श्री.अममन पटे ल (मुांबादे वी ,

श्री.असलम शेख (मालाण पजश्चम :

सन्माननीय महसूल मांत्री पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा

करतील काय :-

(१) िाणे, कल्याण तसेच मर्वींणी खाणी पररसरात महसल ववर्ागाने केलेल्या कारवाईत चाळ
उपसा करणारी मोिी यींत्रणा प्रर्ासनाया हाती लागली, ेसताना वाळ माक्रफया यानी ेींधाराचा
फायदा घेऊन पळन गेले ेसल्याचे माहे ऑक््बबर, २०१५ मध्ये वा यादरम्यान रनदर्नास
आले, हे खरे आहे काय,
(२) ेसल्यास या प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय चौकर्ीया ेनुंींगाने वाळ
माक्रफयाींना पकणण्याबाबत कोणती कारवाई करण्यात आली आहे वा करण्यात येत आहे ,
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. एिनाराव खणसे (०४-०३-२०१६

:ि१) व ि२) महसल ववर्ाग व पोलीस ववर्ागामाफत

कल्याण व मर्वींणी पररसरातील खाणी पात्रातील ेवैध वाळ उपसाबाबत ठदनाींक २९/०९/२०१५ व
३०/०९/२०१५ रोजी केलेल्या कायवाहीत रे तीसािी, बो्ी वाहने व यींत्रसामुग्री जप्त करण्यात
आली ेसन, .कण ९ गुन्हे दाखन करण्यात आली आहे त
(३) प्रश्न उद्ावत नाहीत

___________
नाांदेण जजल््यातील लेंणी प्रधान आांतरराज्य प्रिल्प हा महाराष्ट्र व आांध्रप्रदे श (तेलांीणा या
दोन राज्याच्या सांयक्
ु त प्रिल्प लविर पण
ू होण्याबाबत
(१९

३२२३४ (२३-१२-२०१५ .

श्री.सुभाष साबणे (दे ीलूर :

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय महसूल मांत्री

(१) नाींदेण .जल््यातील लेंणी प्रधान आींतरराज्य प्रकल्प हा महाराषर व आींध्रप्रदे र् ितेलींगणा) या
दोन राज्याया सींयुक्त प्रकल्प ेसन हा प्रकल्प लवकर पण होण्याया दृष्ीने प्रकल्पाींतगत
बागधत कु्ीं बबयाींना र्खींण वा्प करण्याकररता येणाऱ्या ेणचणी लक्षात घेऊन खाजगी
वा्ाघा्ीने र्सींपादन करण्याचे ेगधकार .जल्हागधकाऱ्याींना दे ण,े वन ्ाईम से्लमें् व कलम
३४ रद्द करणे या सींदर्ात र्ासनाने रनणय घेणार आहे काय,

ववतसत १४७ ि14)
(२) ेसल्यास, यासींदर्ात र्ासनाने रनणय घेतला ेसल्यास, याींचे स्वरुप काय आहे त,
(३) ेदयाप रनणय घेतला नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. एिनाराव खणसे (२३-०३-२०१६

:ि१) व ि२) खाजगी क्षेत्रातील जमीन मसींचन व इतर

प्रकल्पाींसािी

थे्

खाजगी

वा्ाघा्ीदवारे

खरे दी

पध्दतीने

घेण्याबाबतचा

र्ासन

रनणय

ठदत१२त५त२०१५ व र्ु.ध्दपत्रक ठदत ३०त९त२०१५ रोजी रनगममत करण्यात आलेले आहे तत सदर

र्ासन रनणयानुसार थे् खरे दी करावयाया जममनीया मोबदल्याचा दर िरववण्यासािी
.जल्हागधकारी याींया ेध्यक्षतेखाली सममती स्थापन करण्याबाबतची तरतद करण्यात आली
आहे त
र्सींपादनाचा कायदा हा केंर र्ासनाचा कायदा ेसल्यामळ
ु े कलम ३४ रद्द करणे ही केंर

र्ासनाया ेखयाररतील बाब आहे त
लेंणी

प्रधान

आींतरराज्य

प्रकल्पाबाबत

वन

्ाईम

से्ेलमें्

करणेची

कायवाही

.जल्हागधकारी, नाींदेण याींचक
े णन सरु
ु आहे त
(३) प्रश्न उद्ावत नाहीत

___________
वसई येील िोळी समाजाच्या बोटीांवर डालेले हल्ले
(२०

३२२८९ (२३-१२-२०१५ .

श्री.सांजय िेळिर (ठाणे , श्री.किसन िोरे (मुरबाण :

सन्माननीय मत्सय व्यवसाय मांत्री पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) वसईया खोल समुरात मासेमारी करणाऱ्या कोळी समाजाया बो्ीींचे लाखो रुपयाींचे

नुकसान स्वग रोठहणी, मुींबई नावाया बो्ीने केले ेसल्याचे कोळी बाींधवाींनी १८ सप््ें बर,
२०१५ व या दरम्यान तिार केली आहे , हे खरे आहे काय,

(२) ेसल्यास या तिारीनुसार र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय,

ि३) ेसल्यास, चौकर्ीत काय रनषपींन्न लाले या नुसार सींबगधत बो्ीवर कोणती कायवाही
केली आहे वा करण्यात येत आहे ,

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. एिनाराव खणसे (०४-०३-२०१६ :ि१)

व ि२) खरे नाहीत सदर घ्नेबाबतचा ववर्ागाकणे

रनवेदन क्रकींवा तिार प्राप्त नाहीत तथावप आ्ी येथी नौक ेमरनाथ II IND-MH-०२-MH-II
व वप्रतीसींगम IND-MH-२-MH-१५४८ या नौकाींना उतन येथील

काही नौकाींनी ठदत४त१२त२०१५

रोजी महाराषराचे सागरी जलधीक्षेत्राबाहे र मागन धणक दे ऊन व नौकाींची तोणफोण तसेच
खलार्ाींना मारहाण केल्याचे सींस्थेने पत्र ठदले आहे त
(३) याबाबत यलोगे् पोलीस स््े र्न येथे तिार दाखल करण्यात आली आहे त
(४) प्रश्न उद्ावत नाहीत
___________

ववतसत १४७ ि15)
चांद्रपूर महाऔजष्ट्णि वीज िेंद्राच्या वॉटर टॅ ि पररसरात सुरुप
असलेल्या सेटमलांि टॅ िच्या िामाबाबत

(२१

३२४६९ (२३-१२-२०१५ .

श्री.नानाजी शामिुळे (चांद्रपूर :

सन्माननीय ऊजा मांत्री

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) चींरपर महाऔ.षणक वीज केंराया वॉ्र ्ॅ क पररसरात सरु
ु ेसलेल्या से्मलींक ्ॅ कया

कामाचा कालावधी तीन मठहन्याींचा ेसताींना दीण वंा पेक्षा जास्त कालावधी लो्न सुध्दा

ेदयापही काम पण करण्यात आले नसन, सदर काम रनकृष् दजाचे ेसल्याचा िपका

र्ासकीय लेखा परीक्षण ववर्ागाने िे वला ेसल्याचे माहे सप््ें बर, २०१५ या पठहल्या
आिवड्यात रनदर्नास आले आहे, हे खरे आहे काय,
(२) ेसल्यास, उक्त काम हे रनकृषि दजाचे ेसल्यामळ
ु े कींत्रा्दारावर १० ्क्के दीं ण
आकारण्यात यावा ेर्ी मर्फारास लेखा परीक्षण ववर्ागाने महारनममतीकणे गेल्या आि
मठहन्या आधी केली होती, हे ही खरे आहे काय,
(३) ेसल्यास, सदर प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय,
(४) ेसल्यास, चौकर्ीत काय आढळन आले आहे व यानुंींगाने कोणती कारवाई करण्यात
आली आहे ,वा करण्यात येत आहे

(५) नसल्यास, होणाऱ्या ववलींबाचे कारणे काय आहे त ?
श्री. चांद्रशेखर बावनिुळे (२१-०३-२०१६ :ि१) हे खरे नाहीत

(२) सदरचे काम ठदलेल्या वेळेत पण न लाल्यामळ
ु े कामाया आदे र्ाचे े्ी व र्तीनस
ु ार
कामाया आदे र्ाया क्रकींमतीया १० ्क्के रक्कम कपात करण्यात यावी ेर्ी मर्फारस लेखा
पररक्षण ववर्ागाने केली होतीत

(३) व ि४) प्रकल्प रनयो.जत वेळेत पण होण्यास ववलींब होत ेसल्याने कींत्रा्ाया े्ी व
र्तीनुसार कींत्रा्दाराया दे य रक्कमेतन कामाया रक्कमेया १० ्क्के रक्कम राखन
िRetention) िे वण्यात आली आहेत
(५) प्रश्न उद्ावत नाहीत

___________

राज्यात िोतवाल, तलाठी आ ण मांणळ अधधिारी याांची पदे वाढववण्याबात
(२२

३२५७४ (०८-०१-२०१६ .

श्रीमती सांध्यादे वी दे साई-िुपेिर (चांदीण :

सन्माननीय

महसूल मांत्री पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) राज्यात कोतवाल, तलािी आणण मींणळ ेगधकारी याींची पदे वाढववण्याची बाब र्ासनाया
ववचाराधीन आहे , हे खरे आहे काय,
(२) ेसल्यास, सदर ववचाराधीन बाबीवरील र्ासनाचा ववचार पण लाला आहे काय,
(३) ेसल्यास, सदर पदे तातणीने र्रण्याबाबत र्ासनाने कोणती कायवाही केली वा करण्यात
येत आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

ववतसत १४७ ि16)
श्री. एिनाराव खणसे (०८-०५-२०१६ :ि१), (२) व ि३) राज्यातील तलािी साजाींची पुनरचना
सममतीने सादर केलेल्या ेहवालानुसार करण्यात येणा-या तलािी साजाींया पुनरचनेेींतगत

कोतवाल, तलािी व मींणळ ेगधकारी याींची वाढीव पदे रनमाण करण्याया प्रस्तावासींदर्ात
ववत ववर्ागार्ी ववचार ववरनमय करुन उगचत रनणय घेण्याची बाब र्ासनाया ववचाराधीन
आहे त
(४) प्रश्न उद्ावत नाहीत
___________
श्रीराम मशिण सांसा पानीव (ता.माळमशरस, जज.सोलापूर येील सांसापि व सधचव याांनी
िेलेल्या िबीर शेती ीटाांमध्ये बनावट ७/१२ दे वून अटी व शतीचे उल्लांघन िेल्याबाबत

(२३

३२९९६ (२३-१२-२०१५ .

श्री.हनुमांत णोळस (माळमशरस :

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय महसूल मांत्री

(१) री.ीराम मर्क्षण सींस्था पानीव ितातमाळमर्रस, .जतसोलापर) येथील सींस्थापक व सगचव
याींनी केलेल्या बबगर र्ेती ग्ाींमध्ये बोगस ७/१२ दे वन े्ी व र्तीचे उल्लींघन केल्याप्रकरणी
तेथील ग्रामस्थाींनी .जल्हागधकारी सोलापर तसेच र्ासनाकणे माहे सप््ें बर, २०१५ मध्ये लेखी
तिार केल्या आहे , हे खरे आहे काय,
(२) ेसल्यास, याप्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय,
(३) ेसल्यास, चौकर्ीत काय आढळन आले व याेनुंींगाने सींस्थेया पदागधकाऱ्याींवर
कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे ,

(४) नसल्यास ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. एिनाराव खणसे (०७-०४-२०१६ :ि१) होयत
(२) व ि३) सदर प्रकरणी उप ववर्ागीय ेगधकारी, माळमर्रस उपववर्ाग याींयाकणे चौकर्ीची
कायवाही चाल आहे त

(४) प्रश्न उद्ावत नाहीत
___________
राष्ट्रीय महामाी क्रमाि-१७ प्रिल्पग्रसत िृरत सममती, ता.पनवेल, जज.रायीण याांनी भस
ू ांपादन
अधधिारी, याांना माीण्याांचे लेखी रनवेदन हदल्याबाबत

(२४

३३३३१ (२३-१२-२०१५ .

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

श्री.मनोहर भोईर (उरण :

सन्माननीय महसूल मांत्री पुढील

ि१) राषरीय महामाग िमाक-१७ प्रकल्पग्रस्त कृरत सममती, ितातपनवेल, .जतरायगण) याींनी

र्सींपादन ेगधकारी, राषरीय महामाग-१७, तथा उपववर्ागीय पेण, ितातपेण, .जतरायगण) याींना
ठदनाींक १६ जन, २०१५ रोजीया सुमारास आपल्या मागण्याींचे .क लेखी रनवेदन ठदले आहे हे
खरे आहे काय,

ववतसत १४७ ि17)
ि२) ेसल्यास, या रनवेदनात कोणकोणया मागण्या करण्यात आल्या आहे त,
ि३) ेसल्यास, या मागण्याींवर र्ासनाने कोणता रनणय घेतला आहे वा घेण्यात येत आहे ,
ि४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. एिनाराव खणसे (१७-०३-२०१६ :ि१) हे खरे आहे त
(२) सदर रनवेदनामध्ये पुढीलप्रमाणे मागण्या करण्यात आल्या आहेत -

१तसीमाींकनाची प्रक्रिया पण न करता ्े बलावर बसन यादया बनववल्या आहे तत यामळ
ु े
ेनेक ेणचणी रनमाण लाल्या आहे तत तरी प्रयक्ष ठिकाणावर जाऊन सीमाींकनाची

प्रक्रिया पण करावीत ज्या व्यक्तीींचे नुकसान होणार आहे यास याची माठहती व्हावीत
यासािी केलेल्या सवेक्षणाची प्रत र्ेतकऱ्याींना ताकाळ दयावीत

२तबागधत तारा, कल्हे बाींधनवाणी या गावाींचा गाविाण ववस्तार करुन पयायी जागा
दे ण्यात यावीत हे प्रस्ताव गेल्या ३ वंापासन .जल्हागधकारी कायालयात पणन आहे तत
३तबागधत र्धारक घरमालक व व्यावसारयक याींना ज्या ठदवर्ी ताबा घ्याल या
ठदवसाया बाजारर्ाराप्रमाणे मोबदला ममळावात
४त(ROW) म्हणजे सध्या ेसलेल्या महामागाया मध्यापासन १५ मी्रया आतील
सव बागधताींना मोबदला ममळालाच पाठहजेत आतापयंत ज्याींया जममनी, घरे , हॉ्े ल
रुीं दीकरणात बागधत होऊन दे खील काहीतरी कारण साींगन मोबदला ठदला जात नाही
ेर्ी प्रकरणे ताकाळ रनकालात काढन याींना याींया ठहश्श्याचा मोबदला ववनाववलींब
दे ण्यात यावात

(३) या मागण्याींबाबत खालीलप्रमाणे रनणय घेण्यात आला आहे १त्े बलावर बसन यादया बनववल्या आहे त ेर्ी बाब नाहीत राषरीय महामाग ित१७
पनवेल - इींदापर रस्ता रुीं दीकरणामधील मौजे कनाळा ितारा) या सीमाींकनाची प्रक्रिया
उपेधीक्षक, र्मी ेमर्लेख, पनवेल व मोनाक सवेक्षण व इीं.जरनेर मलत, पुणे याींया
सींयुक्त मोजणीदवारे जागेवर जाऊन पण केली आहे तत तसेच सवेक्षणाची माठहती

ठदत७त९त२०१५ रोजी तहसील कायालय, पनवेल येथे मौजे कनाळा ितारा) येथील बागधत
र्ेतकरी प्रकल्पग्रस्त कृती सममतीचे पदागधकारी री.ीतसींतों िाकर, री.ीतरामर्ाऊ पा्ील

याींयासमक्ष सींपण नकार्ाचे सींयक्
ु त मोजणीपत्राचे वाचन करुन दे ण्यात आली ेसन
बागधत र्ेतकरी तसेच कृती सममतीचे पदागधकारी, सरपींच, ग्रुप ग्रामपींचायत, कनाळा हे

वेळोवेळी सवेक्षण लालेल्या क्षेत्राची माठहती घेत ेसतात व सींबींगधताींना माठहती ठदली
जातेत तसेच कोणयाही बागधत र्ेतक-याींनी मागणी केल्यास याींना माठहती दे ण्यात
येते/दे ण्यात येईलत
२तगाविाण ववस्तारासींबींधीची बाब ही उपववर्ागीय ेगधकारी, पनवेल याींया कायक्षेत्रात
येत ेसन याबाबत उपववर्ागीय ेगधकारी, पनवेल याींनी .जल्हागधकारी, रायगण
याींयाकणे गाविाण ववस्थापनाबाबतचा प्रस्ताव सादर केला ेसल्याबाबत रनवेदनात
नमद केलेले आहेत
३तबागधन र्धारकाींना मोबदला दे ताना ज्या वंामध्ये ३ A ची ेगधसचना प्रमसध्द लाली

ववतसत १४७ ि18)
आहे या वंातील ३ वंाचे खरे दी - वविी व्यवहार व याींतील रनम्मे व्यवहार घेऊन
याींची

सरासरी

काढन

व

दय्ु यम

रनबींधक,

पनवेल

याींयाकणील

खरे दी-वविीचे

र्ीघ्रमसध्दगणकाचे दर काढन याींपैकी जास्तीचे दर ेसतील याप्रमाणे मोबदला दे ण्यात
आला आहे त
४तमहामागाया १५ मी्रया आतील व र्ासकीय जागाींमधील सव बागधताींया घराींचे
पींचनामे करण्यात आले ेसन याप्रमाणे सदर घरे दरु
ु स्ती सींयुक्त मोजणीमध्ये

घेण्याबाबतचा प्रस्ताव उपेधीक्षक, र्मी ेमर्लेख, पनवेल याींयाकणे पािववण्यात आला
आहे त दरु
ु स्ती सींयक
ु त मोजणी पत्रक प्राप्त लाल्यावर सावजरनक बाींधकाम, उपववर्ाग
पनवेल याींयाकणे मल्याींकनाचा प्रस्ताव पािवन व सदर ेहवाल प्राप्त लाल्यावर

याबाबतचा ३ - A व ३ - D ेहवाल ेगधसचनेसािी पािवन सदर ेगधसचना प्रमसध्द
लाल्यावर मोबदला दे ण्याची कायवाही करण्यात येईलत
(४) प्रश्न उद्ावत नाहीत
___________
िजत तालुक्यातील (जज.रायीण येील ीावाांच्या शेत जममनीमधून ररलाय्स ीॅस पाईपलाईन
जात असल्याने तशा प्रिारच्या नोटीसा भस
ू ांपादन ववभाीािणून शेतियाांना हदल्याबाबत

(२५

३३५५७ (२३-१२-२०१५ .

श्री.पाांणुरां ी

बरोरा

(शहापूर ,

श्री.सरु े श लाण (िजत , श्री.जजतेंद्र आव्हाण (मांरा 
ु ा िळवा ,

श्री.किसन

िोरे

(मुरबाण ,

श्री.हसन

सन्माननीय महसूल मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

मुश्रीफ

(िाील :

(१) कजत तालुक्यातील ि.जतरायगण) रनकोप, कणाव, माकेवाणी, वणवली, र्ातगाव, वावळोली,

बेंणसे, कोंाणे, सावरगाव आठद गावाींया र्ेत जममनीमधन ररलायन्स गॅस पाईपलाईन जात
ेसल्याने तर्ा प्रकारया नो्ीसा र्सींपादन ववर्ागाकणन सींबींगधत र्ेतकऱ्याींना माहे जुल,ै
२०१५ मध्ये दे ण्यात आल्या आहे त, हे खरे आहे काय,

(२) ेसल्यास, तेथील र्ेतकऱ्याींनी आपल्या र्ेत जममनीतन पाईप लाईन ्ाकण्यास लेखी
स्वरुपाची हरकती घेतल्या आहे त, हे ही खरे आहे काय,
(३) ेसल्यास, याबाबत स्थारनक, लोकप्ररतरनधीसह ेनेक सामा.जक कायकतयांनीही याला
ववरोध केला आहे , हे ही खरे आहे काय,
(४) ेसल्यास, या प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय
(५) ेसल्यास, चौकर्ीत काय आढळन आले व याेनुंींगाने याबाबत कोणती कायवाही केली
आहे वा करण्यात येत आहे

(६) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. एिनाराव खणसे (०४-०३-२०१६ :ि१) होय, हे खरे आहे त उप.जल्हागधकारी िर्सींपादन),
सुया प्रकल्प, णहाण तथा सक्षम प्रागधकारी, ररलायन्स गॅस पाईपलाईन मलत घोणबींदर माग,

िाणे िप.श्चम) या कायालयाकणन सींबींधीत र्ेतकऱ्याींना पेरोमलयम व ममनरल्स पाईपलाईन्स

ववतसत १४७ ि19)
िजममनीया वापराया हक्काींया सींपादनाचा) ेगधरनयम, १९६२ या कलम ३ि१) ेनुसार
प्रमसध्द करण्यात आलेल्या ेगधसचनेया नोठ्सा ठदत ३त८त२०१५ रोजी रनगममत करण्यात
आलेल्या आहे तत
(२) होय, पेरोमलयम व ममनरल्स पाईपलाईन्य िजममनीया वापराया हक्काया सींपादनाचा)
ेगधरनयम,

१९६२

या

कलम

३(१)

या

ेगधसचनेस

सींबींगधत

र्ेतकऱ्याींनी

उक्त

ेगधरनयमाया कलम ५ि१) ेनुसार याींया हरकती/सचना सादर केल्या आहे तत
(३) होयत

(४), (५) व ि६) प्रस्तत
ु प्रकरणी सींबींगधत र्ेतकऱ्याींकणन व इतर ठहतसींबींगधताींकणन प्राप्त
लालेल्या सचना/हरकतीची सुनावणी तहसीलदार, कजत याींया कायालयाया सर्ागह
ृ ात
उपरोक्त ेगधरनयमाया कलम ५(२) ेनुसार घेण्यात आलेली आहेत

याेनुंींगाने पुढील कायवाही .जल्हागधकारी, रायगण कायालयाकणे सुरु आहे त
___________

शासिीय जममनीवर राहत असलेल्या डोपणपट्टी धारिाांना मालिी हक्िाचे उतारे दे ण्याबाबत
(२६

३३९४१ (२३-१२-२०१५ .

श्री.तानाजी मुटिुले (हहांीोली :

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय महसूल मांत्री

(१) र्ासकीय जममनीवर राहत ेसलेल्या लोपणपट्ी धारकाींना र्ासनाया २ .वप्रल, २००२ या
र्ासन रनणयानुसार मालकी हक्काचे उतारे दे ण्याची प्रक्रिया सुरु केली आहे , हे खरे आहे काय,

(२) ेसल्यास, या जागाींचे लेआऊ् तयार करण्यासािी तहमसलदाराींया ेध्यक्षतेखाली सममती
नेमली आहे हे खरे आहे काय,
(३) ेसल्यास, या आदे र्ाची ेींमलबजावणी करु ेसे प्ररतज्ञापत्र री.ीमती हे मलता बणे याींनी
औरीं गाबाद खींणपीिात ठदले आहे , हे ही खरे आहे काय,
(४) ेसल्यास, याबाबत ेदयापयंत कोणती कायवाही करण्यात आली आहे ,
(५) ेसल्यास, र्ासन रनणयानस
ु ार तहमसलदाराींनी सममया स्थापन केल्या ेसन याींना
मागदर्न ममळत नाही, हे ही खरे आहे काय,

(६) ेसल्यास या र्ासन रनणयाची ेींमलबजावणी करण्यासािी र्ासनाचे काय धोरण आहे व
कधी राबववण्यात येणार आहे ,

(७) नसल्यास ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री.

एिनाराव

खणसे

(०४-०४-२०१६

:ि१)

व

ि२)

र्ासन

रनणय

ित.लई.न-

१०/२००१/प्रतित२२५/ज-१, ठदनाींक ४त४त२००२ ेन्वये ठदत १त१त१९९५ पयंत राज्यातील िमुींबई व
मुींबई उपनगर .जल्हा वगळन) र्ासकीय जममनीवरील लोपणपट्ीधारकाने रनवासी वापरासािी
केलेली ेरतिमणे रनयमानक
ु ल करण्याबाबतचे धोरण ववठहत करण्यात आले ेहे त

सदर र्ासन रनणयामध्ये ग्रामीण र्ागात र्ासकीय जममनीवर रनवासी प्रयोजनासािी

ेसलेली ेरतिमणे रनयमानक
ु ल करण्याकररता या जममनीचा योजना आराखणा िले-आऊ्)

तयार करण्याकररता सींबींगधत तहमसलदार याींया ेध्यक्षतेखाली सममती नेमण्याची तरतद
आहे त

ववतसत १४७ ि20)
(३) ठदनाींक ४.४.२००२ या र्ासन रनणयामधील तरतदीनस
ु ार .जल्हागधकारी ेहमदनगर

याींया कायालयातील तहमसलदार, री.ीमती हे मलता बणे याींनी मातउच न्यायालय, औरीं गाबाद
खींणपीि, येथील जनठहत यागचका ित ३९/२०१४ या जनठहत यागचकेमध्ये प्ररतज्ञापत्र दाखल
केले आहेत
(४), (५) व ि६) र्ासन रनणय ठदत ४.४.२००२ मधील तरतदीनुसार तहमसलदार याींनी सममया
स्थापन केल्या ेसन पात्र लोपणपट्ी ेरतिमणे रनयमाकल करण्याकामी पुढील कायवाही
करण्यात येतेत

(७) प्रश्न उद्ावत नाहीत
___________
मौजे िाष्ट्टी (ता.श्रीीोंदा, जज.अहमदनीर येून बदली डालेल्या तलाठयाने ्यायालयाची
सधीती असताना पाच जणाांच्या जममनीवर बोजा चढववल्याबाबत

(२७

३४४८६ (०८-०१-२०१६ .

श्री.राहुल जीताप (श्रीीोंदा :
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय महसल
ू मांत्री

(१) मौजे काष्ी ितातरी.ीगबदा, .जतेहमदनगर) येथन बदली लालेल्या तलाियाने न्यायालयाची
स्थगगती ेसताना पाच जणाींया जममनीवर बोजा चढववला ेसल्याचे माहे सप््ें बर, २०१५
या पठहल्या सप्ताहात रनदर्नास आले हे खरे आहे काय,
(२) ेसल्यास, उक्त प्रकरणी र्ासनामाफत चौकर्ी केली आहे काय,
(३) ेसल्यास, चौकर्ीत काय आढळन आले व तदनस
ु ार सदर तलाियावर र्ासनाने कोणती
कारवाई केली वा करण्यात येत आहे ,

(४) ेदयाप कोणतीच कायवाही केली नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. एिनाराव खणसे (०१-०४-२०१६ :ि१) ेसे रनदर्नास आले नाहीत
(२), (३) व ि४) चौकर्ी करण्याचा प्रश्न उद्ावत नाहीत
___________
मसांधुदी
ु जजल्हयातील माणीाव खोयातील आिारीपण जममनी शेतियाांना
(२८

ताब्यात दे ण्याचा महत्त्वपण
ू राज्य शासनाने घेतलेला रनणय

३४६२५ (०८-०१-२०१६ .

श्री.वैभव नाईि (िुणाळ :

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय महसूल मांत्री पुढील

(१) मसींधुदग
.जल्हयातील माणगाव खोऱ्यातील आकारीपण जममनी र्ेतकऱ्याींना ताब्यात
ु
दे ण्याचा महवपण राज्य र्ासनाने घेतला आहे , हे खरे आहे काय,

(२) ेसल्यास, सदरह रनणयामुळे .जल्हयातील माणगाींव खोऱ्यातील र्ेतकरी कु्ुींबाींना याींया
जममनी परत ठदल्या जाणार आहेत काय,

(३) ेसल्यास, यासींदर्ातील ेहवाल र्ासनास सादर करण्यात आला आहे काय,

ववतसत १४७ ि21)
(४) ेसल्यास, सदर ेहवालातील मर्फारर्ीींवर केव्हापयंत रनणय घेण्यात येणार आहे वा
घेण्यात येत आहे
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. एिनाराव खणसे (०५-०३-२०१६

:ि१), (२), (३) व ि४) सावींतवाणी, कुणाळ आणण

कणकवली तालुक्यातील “आकारपण” जममनी वाठहवा्दाराींना वा्प करण्याबाबतचा र्ासन

रनणय ठद २९/९/१९८७ रोजी घेण्यात आला ेसन याबाबत कायपध्दती ववठहत करण्यात आली
आहे त या धतीवर मसींधद
ु ग
ु .जल््यातील कुणाळ तालक्
ु यातील माणगाव खोऱ्यातील “कवळकाण”

यो सींज्ञख
े ाली येणारी आकारीपण जमीन .कण ५१८ वठहवा्दाराींना वा्प करण्याबाबतचा
र्ासन

रनणय

ठदत१९/०१/२००९ ेन्वये

घेण्यात

आला

आहे त

या

प्रकरणात

मात

उच

न्यायालयात दाखल रर् यागचका ६४१९/२०११ तसेच रर् यागचका िमाींक ९५/२०१५ मधील
मातउच न्यायालयाने ठदलेल्या आदे र्ानस
ु ार प्रकरणी प्रयक्ष वाठहवा्ीची चौकर्ी करुन व
पुरावे पाहन माणगाव खोऱ्यातील र्ेतकऱ्याींना आकारपीण जमीन वा्प करण्याची कायवाही
.जल्हागधकारी याींचे स्तरावर सुरु आहे त
(५) प्रश्न उद्ावत नाहीत

___________
मौजे दे वलापार (जज.नाीपूर येील नायब तहमसलदार िायालयात
नायब तहमसलदार रनयक्
ु ती िरण्याबाबत

(२९

३४६३३ (०८-०१-२०१६ .

श्री.डण मल्लीिाजून रे ड्णी (रामटे ि :

मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय महसूल

(१) मौजे दे वलापार ि.जतनागपर) येथील नायब तहमसलदार कायालयात जनतेया सोयीसािी
रनयममत नायब तहमसलदार याींची रनयुक्त करण्याची मागणी स्थारनक लोकप्ररतरनधी याींनी
र्ासनाकणे माहे .वप्रल, २०१५ मध्ये केली आहे हे खरे आहे काय,

(२) ेसल्यास, उक्त ठिकाणी र्ासनाने ेदयापपयंत कायम स्वरुपी नायब तहमसलदार न
दे ण्याची कारणे काय आहे त
(३) ेसल्यास, दे वलापारात आठदवासी क्षेत्र ेसल्यामळ
ु े येथे नायब तहमसलदार नसल्यामुळे
र्ासनाया ेनेक सुववधा जनतेला ममळत नाही हे ही खरे आहे काय,

(४) ेसल्यास, उक्त ठिकाणी कायमस्वरुपी नायब तहमसलदार दे ण्याबाबत र्ासनाने कोणती
कायवाही केली आहे वा करण्यात येत आहे ,
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. एिनाराव खणसे (०७-०४-२०१६

:ि१), (२), (३) व ि४) मौजे दे वलापार, तातराम्े क,

.जतनागपर येथे .क स्वतींत्र नायब तहमसलदार याींचे कायमस्वरूपी कायालय सुरु करुन

उपलब्ध ेसलेल्या नायब तहमसलदाराींपैकी .का ेगधकाऱ्याची तेथे नेमणक करण्याबाबत
र्ासनाने ठदत ०७त१त२०१३ रोजी .जल्हागधकारी, नागपर याींना रनदे र् ठदले होतेत यानुसार

ववतसत १४७ ि22)
ठदत२७त४त२०१३ पासन दे वलापार येथे नायब तहमसलदार याींचे कायमस्वरुपी कायालय सुरु करुन
ेरतररक्त

कायर्ार

दे ऊन

कायालयाचे

कामकाज

करण्यात

येत

आहे त

सदर

नायब

तहमसलदाराींना आिवड्यातन ३ ठदवस दे वलापार मख्
ु यालयी पण वेळ हजर राहन कामकाज
पार पाणण्याबाबत ववर्ागीय आयक्
ु त, नागपर याींनी रनदे र् ठदले आहे तत
(५) प्रश्न उद्ावत नाहीत

___________

मसांधुदी
ां ी
ु जजल््यातील िणिवली तालुक्यातील एित्र िुटूांबाांच्या ममळितीसांबध
(३०

३५१०५ (०८-०१-२०१६ .

श्रीमती तप्ृ ती सावांत (वाांद्रे पूव :

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय महसल
ू मांत्री

(१) मसींधद
ु ग
ु .जल््यातील कणकवली तालक्
ु यातील .कत्र कु्ीं बाींया ममळकतीसींबींधी जेव्हा तबणी

वा्प केले जाते आणण ममळकतीची प्रयक्ष ववर्ागणी केली जात नाही परीं त नींतर प्रयेक
मोजमापे होऊन लेख तयार केली तरी ते तबणी वा्प होत नाही तर तो लेख र.जस््र करावा
लागतो ेन्यथा लेख ग्रा्य धरला जात नाही, हे खरे आहे काय,
(२) ेसल्यास, कणकवली तालुक्यातील ि.जतमसींधुदग
ु ) स्थावर मालमतेया वा्पाचे ेमर्लेख

तालक्
ु यातील वाचेरी गावातील तलािी कायालयाकणे व तहमसलदार, कणकवली याींयाकणे
रनदवेदनादवारे माहे २०१४ रोजी माठहतीचा ेगधकार कायदा, २००५ कलम ३ ेन्वये र.जस््र
नबद नसल्याचे री.ीत ववजयकुमार परर्ुराम राणे या वारसदारास उपलब्ध नसल्याच ठदत
१२/९/२०१४ रोजी तलािी व तहमसलदारीं नी कळववले आहे , हे खरे आहे काय,

(३) ेसल्यास, याची कारणे काय आहे त व सदर ममळकतीबाबतची नबद ेसलेली माठहती
महसल ववर्ागाया कोणया सक्षम ेगधकाऱ्याकणे ममळ र्केल,
(४) ेसल्यास, याप्रकरणी लोकप्ररतरनधीींनी ठदत २/०९/२०१५ रोजी मात महसल मींत्री, तसेच
मसींधुदग
ु .जल््याचे पालकमींत्री याींना रनवेदने ठदली आहे त, हे

खरे आहे काय,

ि५) ेसल्यास, या रनवेदनाया ेनुंींगाने र्ासनाने चौकर्ी करुन कोणती कायवाही केली आहे
वा करण्यात येत आहे ,

(६) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. एिनाराव खणसे (०५-०३-२०१६ :ि१) हे खरे आहे त
(२) व ि३) ेजदार री.ीतववजयकुमार राणे याींनी केलेल्या माठहतीया ेगधकाराखालील ेजाया
ेनं
ु ींगाने तलािी, वाघेरी याींनी ठदत १/९/२०१४ या पत्रान्वये माठहती ठदली आहे त ेजदार याींनी
मागणी केलेल्या तबणी वा्पाची प्रत तलािी कायालयाया ेमर्लेखात उपलब्ध नसल्याने
ेजदारास दे ता आली नाहीत
(४) व ि५) लोकप्ररतरनधी याींनी ेनुिमे मात मींत्री िमहसल) व मात पालकमींत्री मसींधुदग
ु याींना

ठदत ४/९/२०१५ व ठदत १६/९/२०१५ रोजी ठदलेली रनवेदने .जल्हागधकारी, मसींधद
ु ग
ु याींचेकणे प्राप्त
लालेली आहे तत यानुसार .जल्हागधकारी, मसींधुदग
ु ं याींनी ठदत १६/११/२०१५ रोजीया पत्रान्वये
सदर प्रकरणाबाबतची वस्तु.स्थती सींबींगधताींया रनदर्नास आणन ठदलेली आहे त
(६) प्रश्न उद्ावत नाहीत

___________

ववतसत १४७ ि23)
घोटी (ता.इीतपुरी, जज.नामशि येील दे शी व णाांीी जनावराांच्या प्रदशनाला
अधधि चालना ममळण्यासाठी रनधी ममळण्याबाबत

(३१

३५७४७ (१४-०१-२०१६ .

श्री.राजाभाऊ (पराी

वाजे (मस्नर :

सन्माननीय

पशुसांवधन मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) घो्ी ितातइगतपरु ी, .जतनामर्क) येथे दे र्ी व णाींगी जनावराींया सींवधनाला चालना ममळावी,

पर्ु पालकाींना जारतवींत णाींगी जनावराींबद्दल ेगधकची माठहती ममळावी या उद्देर्ाने र्रववण्यात
येणाऱ्या दे र्ी व णाींगी जानारावाराींया प्रदर्नाला ेगधक चालना ममळण्यासािी र्रीव रनधीची
तरतद

करण्याची

मागणी

स्थारनक

लोकप्ररतरनधीींनी

ठदनाींक

०५

.वप्रल,

२०१५

रोजी

मातववतमींत्री याींयाकणे लेखी पत्रादवारे केली आहे , हे खरे आहे काय,
(२) ेसल्यास, उक्त मागणीया ेनं
ु ींगाने कोणती कायवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री. एिनाराव खणसे (०५-०३-२०१६ :ि१) होय, हे खरे आहेत
(२) सन २०१४-१५ सन २०१५-१६ मध्ये .जल्हा पररंद, नामर्क सेस फींणामधन सदरील
प्रदर्नासािी प्ररत वं रुत २.०० लक्ष रनधी उपलब्ध करुन ठदलेला आहे त
तसेच, सन २०१६-१७ या आगथक वंामध्ये दे खील सदर प्रदर्नासािी रुत३.०० लक्ष
रनधीची मागणी करण्यात आलेली आहे त
(३) प्रश्न उद्ावत नाहीत
___________
उरण (जज.रायीण येील मोरा िोळीवाणा मजच्छमार सहिारी सोसायटी बरखासत िेल्याबाबत
(३२

३६४५९ (०८-०१-२०१६ .

श्री.मांीेश िुणाळिर (िुला , श्री.सुरनल प्रभू (हदांणोशी :

सन्माननीय मत्सय व्यवसाय मांत्री पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) उरण ि.जतरायगण) येथील मोरा कोळीवाणा म. मार सहकारी सोसाय्ी र्ासनाने कोणतेही
कारण न दे ता, माहे जन
ु २०१५ रोजी बरखास्त केल्याचे रनदर्नास आले, हे खरे आहे काय,

(२) ेसल्यास, उक्त म. मार सींस्था कोणतेही कारण न दे ता र्ासनाने परस्पर बरखास्त
करण्याची सवसाधारण कारणे काय आहे त,
(३) ेसल्यास याप्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, चौकर्ीया ेनुंींगाने कोणतेही
करण न दे ता म. मार सींस्था बरखास्त करणाऱ्या ववरुध्द कोणती कारवाई करण्यात आली
आहे वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. एिनाराव खणसे (०९-०३-२०१६

:ि१) हे खरे नाहीत सदर सींस्थेवर महाराषर सहकारी

सींस्था ेगधरनयम १९६० चे कलम ७८ ेन्वये कायवाही करुन प्रर्ासक मींणळाची रनयुक्ती
करण्यात आली आहे त

ववतसत १४७ ि24)
(२) सींस्थेया कामकाजात गींर्ीर दों/त्रु्ी आढळन आल्याने सींस्थेया पदागधकाऱ्याींवर कारणे
दाखवा

नो्ीस

बजावण्यात

आली

होतीत

सींस्थेने

सादर

केलेल्या

समाधानकारक नसल्याने प्रर्ासक मींणळाची रनयक्
ु ती करण्यात आली आहेत
(३) व ि४) प्रश्न उद्ावत नाहीत

मुद्देरनहाय

खल
ु ासा

___________

उदीीर ते मुांबई दग्ु ध भि
ु टी वाहतूि ठे िा सांदभात िाढलेली रनवदा
(३३

३६४९० (०८-०१-२०१६ .

श्री.मांीेश िुणाळिर (िुला :

सन्माननीय दग्ु धवविास मांत्री

पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :ि१)

माहे

जल
ु ,ै

२०१५

मध्ये

प्रादे मर्क

दग्ु ध

ववकास

ेगधकारी,

औरीं गाबाद

याींया

ेगधपयाखाली उदगीर ते मुींबई दग्ु ध र्ुक्ी वाहतक िे क्यासींदर्ात रनववदा काढण्यात आली
होती, हे खरे आहे काय,

ि२) ेसल्यास, उदगीर ते मुींबई .का वेळेचे ६०० क्रकतमीत ेींतरासािी ेींदाजे १५० मल्र डणजेल
खच रुत७,५००/- इतका येत ेसताना रुत३०,१५०/- इतक्या खचाची रनववदा मींजर करण्यात
आली, हे खरे आहे काय,
ि३) ेसल्यास, याप्रकरणी

चौकर्ी करण्याकररता मातआयुक्त, दग्ु धव्यवसाय ववकास, याींयार्ी

ठदनाींक ११ ऑगस््, २०१५ रोजी पत्रव्यवहार करूनही ेध्यापपयंत कोणतीही कारवाई करण्यात
आलेली नाही, हे खरे आहे काय,
ि४) ेसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. एिनाराव खणसे (२८-०३-२०१६ :ि१) होय, तथावप सदर रनववदा प्रक्रिया माहे जुल,ै २०१५
ऐवजी माहे जन, २०१५ मध्ये पार पणली आहे त
(२) हे खरे नाहीत

उदगीर ते मींब
ु ई हे परतीचे ेींतर .कण ११४८ क्रकतमीत ेसन ९ ते १० मेत्न दध

र्ुक्ीसािी रुत ३४५०/- प्रती मेत्न िे का मींजर करण्यात आला आहे त

(३) या प्रकरणी सखोल चौकर्ी करण्याचे आयुक्त दग्ु धव्यवसाय ववकास याींना रनदे र् दे ण्यात
आले आहे तत

(४) प्रश्न उद्ावत नाहीत

___________

५०० चौ. फुटाांच्या आतील िेत्रफळ असलेल्या रनवासी ीाळयाांचा मुद्राां
ि शुल्ि माफ िरीत असल्याची घोषणा िेल्याबाबत

(३४

३८२२० (०८-०१-२०१६ .

अॅण.वारीस पठाण (भायखळा :

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय महसूल मांत्री

(१) महाराषर ववगधमींणळ पावसाळी ेगधवेर्न २०१५ या सुरुवातीला मातमुख्यमींत्री, महोदयाींनी

५०० चौत फु्ाींया आतील क्षेत्रफळ ेसलेल्या रनवासी गाळयाींचा मर
ु ाींक र्ल्
ु क माफ करीत
ेसल्याची घोंणा केली मात्र याबाबत पररपत्रक काणण्यात आले नाही, हे खरे आहे काय,

ववतसत १४७ ि25)
(२) ेसल्यास, ेनेक मध्यवगीयाींना ठदलासा दे ण्यासािी र्ासनामाफत या प्रकरणी कोणती
कायवाही करण्यात आली वा करण्यात येत आहे,
(३) नसल्यास, ववलींबाची सवसाधारण कारणे काय आहे त ?
श्री. एिनाराव खणसे (१०-०३-२०१६ :ि१) मुराींक र्ुल्काबाबत घोंणा करण्यात आलेली नाहीत
सबब पररपत्रक रनगममत करण्याचा प्रश्न उद्ावत नाहीत
(२) प्रश्न उद्ावत नाहीत
(३) प्रश्न उद्ावत नाहीत
___________
राज्यातील सरिारी वीज िांप्याांनी एल.आय.सी. आठ टक्िे व्याज दराने ३५ हजार िोटी
रुपपयाांचे िज दे ण्यास तयार असतानाही ज्यादा व्याजदराने िज घेतल्याबाबत
(३५

३८२४१ (०८-०१-२०१६ .

अॅण.वारीस पठाण (भायखळा :

सन्माननीय ऊजा मांत्री

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) राज्यातील सरकारी वीज कींपन्याींनी .लतआयतसीत आि ्क्के व्याज दराने ३५ हजार को्ी
रुपयाींचे कज दे ण्यास तयार ेसतानाही

व्याजापो्ी ठदले

जाणारे १८०० को्ी रुपये वाचणार

ेसतानाही ४५ हजार को्ी रुपयाींचे कज माहे माच, २०१५ मध्ये वा यादरम्यान ज्यादा
व्याज दराने घेतले, हे खरे आहे काय,
(२) ेसल्यास, हा व्यवहार कोणाया सल्ल्याने, मींजर करण्यात आला आहे
(३) ेसल्यास, या आगथक नुकसानीस जबाबदार ेसणाऱ्या सींबींगधताववरोधात र्ासनाने कोणती
दीं णामक स्वरुपाची कारवाई केली आहे वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. चांद्रशेखर बावनिुळे (३०-०४-२०१६ :ि१) हे खरे नाहीत
(२) प्रश्न उद्ावत नाहीत
(३) प्रश्न उद्ावत नाहीत
(४) प्रश्न उद्ावत नाहीत
___________
भीण-परळी रे ल्वे माीासाठी तातणीने भूसांपादन पूण होत नसलबाबत
(३६

३८७९४ (२१-०१-२०१६ .

अॅण.भीमराव धोंणे (आष्ट्टी :

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय महसूल मांत्री

(१) बीण-परळी रे ल्वे मागासािी करण्यात येत ेसलेल्या र्सींपादन आजतागायत पण लाले
नसल्याची बाब माहे जलै, २०१५ या रतसऱ्या सप्ताहात वा या सुमारास रनदर्नास आली
आहे , हे खरे आहे काय,

ववतसत १४७ ि26)
(२) ेसल्यास, सदर प्रकल्पासािीया र्सींपादनाची सदय.स्थती काय आहे ,
(३) ेसल्यास, सदर प्रकल्पासािी र्सींपादीत प्रिीया तातणीने पण करण्याबाबत र्ासनाकणन
कोणती कायवाही करण्यात आली आहे वा करण्यात येत आहे ,
(४) ेसल्यास, सदर प्रिीया क्रकती कालावधीत पण होणे ेपेक्षक्षत आहे ,
(५) नसल्यास, ववलींबाची सवसाधारण कारणे काय आहे त ?
श्री. एिनाराव खणसे (२०-०२-२०१६ :ि१) होय, हे खरे आहेत
(२) बीण-परळी रे ल्वे मागाया र्सींपदानखालील .कण १५३८.५७ हेतआरत क्षेत्रापैकी ११६४.५७ हे
आरत क्षेत्राया प्रारुप रनवाड्यास मींजुरी प्राप्त लाली ेसन २९ हेक््र २ आर क्षेत्राचे सींपादन

र्सींपादन कायदा २०१३ प्रमाणे पण करण्यात येणार आहे त उवररत ३४८ हे ९८ आर क्षेत्राकरीता
र्ुसींपादन कायदा २०१३ प्रमाणे कलम ११ नसार ेगधसचना प्रमसध्द करण्यात आली आहे त
तथावप सदर प्रकरणी थे् खरे दी पध्दतीने जमीन घेण्यासािी रे ल्वे ववर्ागाने सींमती नींतरया

काळात ठदलेली ेसल्यामुळे र्ातरनतठदत १२.५.२०१५ व ठदत ३०.९.२०१५ मधील तरतदीप्रमाणे
कायवाही सदया चाल आहे त

(३), (४) व ि५) र्ासनाने सदर प्रकल्पाया कामाचे सरनयींत्रण करण्यासािी .जल्हागधकारी,
ेहमदनगर/बीण याींचे ेध्यक्षतेखाली र्ासन रनणय, महसल व वन ववर्ाग िमाींक बैिक
२०१५/प्रतित६९/े-१ ठदनाींक १६/१०/२०१५ या ेन्वये सममती गिीत केलेली आहे त यानस
ु ार

सदर सममतीने या प्रकल्पाया र्सींपादनाचे काम तातणीने पण करण्यासािी आवश्यक या
उपाययोजना करुन व कालबध्द कायिम आखन वरे ने पण करणे आवश्यक आहे त
ेसन

सदया .कण २७ गावाींमध्ये थे् खरे दी पध्दतीने जमीन ताब्यात घेण्याची कायवाही सुरु
याेींतगत

सींबींगधत

.जल्हागधकारी/तहमसलदार
ममळववण्याचे

काम

सुरु

१४

गावाींमधील

याींयाकणे
ेसन

सादर

सदर

जमीन

केलेले

प्रकल्पासािी

मालकाींनी

आहे त

लेखी

उवररत

जमीनीचा

सींमती

गावाींमध्ये

ताबा

रे ल्वे

पत्र

उप

सींमतीपत्र

ववर्ागाकणे

दे ण्याबाबतचे रनयोजन .जल्हागधकारी, बीण याींचक
े णन करण्यात आले आहे त
___________
भांणारा जजल््यातील मोहाणी तालुक्यातील रोहा येील मसमलांी
मध्ये ममळालेल्या जाीेची ववक्री िेल्याबाबत

(३७

३९१६८ (११-०१-२०१६ .

श्री.चरण वाघमारे (तुमसर :

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय महसूल मांत्री

ि१) र्ींणारा .जल््यातील मोहाणी तालुक्यातील रोहा येथील ततसातित १६ मधील गतित १३६८ व
१३३२ ची जागा १९६० साली री.ीतरामा गणेर् उरकुणे व सौतदे वलाबाई दाद गजमर्ये याींना
ममळाली होतीत सदर जागेची वविी केलीली जमीन ग्रामपींचायतीने रनदर्नास आणल्यानींतर

सदर जममन सरकार जमा करण्यात आली ेसन या जममनीचा ताबा ेदयापपयत घेण्यात
आला नाही, हे खरे आहे काय,

ववतसत १४७ ि27)

ि२) ेसल्यास, या प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय,
ि३) ेसल्यास चौकर्ीया ेनं
ु ींगाने कोणती कायवाही करण्यात आली आहे वा करण्यात येत
आहे ,

ि४) नसल्यास, ववलींबाचे कारण काय आहे त ?
श्री. एिनाराव खणसे (११-०४-२०१६ :ि१), (२) व ि३) १९६० साली री.ीतरामा गणेर् उरकुणे व
सौत दे वलाबाई दाद गजमर्ये याींना प्रदान करण्यात आलेल्या मौजा रोहा तातमोहाणी, .जतर्ींणारा
येथील ग् ित १३६८ व १३३२ या जागेची सींबींगधताींनी वविी केल्याने र्तर्ींग लाला
ेसल्यामळ
ु े सदर जागा सरकार जमा करण्यात आली ेसन सींबींगधत जममनीया गाव नमना
नींत ७/१२ वर “सरकार” ेर्ी नबद करण्यात आली आहे त यामळ
ु े सदर प्रकरणात सींबींगधताींना

प्रस्तत
ु जागेचा कब्जा सोणण्याबाबत नो्ीस दे ण्यात आली होतीत तथावप, सींबींगधत व्यक्तीींनी

सदर जागेचा कब्जा न सोणता सदर जागेवर वपकाींची लागवण केल्याने महाराषर जमीन महसल
ेगधरनयम, १९६६ मधील तरतुदीनुसार पीक जप्त करण्याचे रनदे र् दे ण्यात आले होतेत तथावप,
या दरम्यान सदर जममन सरकार जमा करण्याबाबतया आदे र्ाववरुध्द सींबींगधताींनी ेप्पर
.जल्हागधकारी, र्ींणारा याींयाकणे दाखल केलेल्या ेपील प्रकरणामध्ये

ठदनाींक १६/१२/२०१५

या आदे र्ादवारे ेवपलाथी याींना सींधी दे वन प्रकरण रनकाली काढण्याबाबत उप ववर्ागीय
ेगधकारी, तुमसर याींना रनदे र् दे ण्यात आले आहेतत यानुसार उप ववर्ागीय

ेगधकारी,

तुमसर याींयाकणन सदर प्रकरणी सुनावणी घेवन प्रकरणी रनकाली काढण्याबाबतची कायवाही
करण्यात येत आहेत

(४) प्रश्न उद्ावत नाहीत
___________
ीांीाखेण (जज.परभणी येील तहसीलदार याांना तात्िाळ रनलांबीत िरण्याबाबत
(३८

३९५७४ (१३-०१-२०१६ .

श्री.मधुसूदन िेंद्रे (ीांीाखेण :

पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

सन्माननीय महसूल मांत्री

(१) गींगाखेण ि.जतपरर्णी) येथील तहमसलदार याींचे ववरुध्द स्थानीक लोकप्ररतरनधीींनी केलेल्या
तिारीवर ववर्ागीय आयक्
ु त व .जल्हागधकारी याींनी दल
ु क्ष केले आहे , हे खरे आहे काय,

ि२) ेसल्यास, गींगाखेण िपरर्णी) येथील तहमसलदार याींचेवर ठदनाींक १७ माच, २०१५ रोजी
ववधान पररंद सर्ागह
ृ ामध्ये चचेया वेळी मर्स्तर्ींगाची कायवाही करण्याबाबत मातमींत्री,
महोदयाींनी आश्वासन ठदले होते, हे खरे आहे काय,

ि३) ेसल्यास, गींगाखेण ि.जतपरर्णी) येथील तहमसलदार याींयावर ठदलेल्या आश्वासनानुसार
कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे ,

ि४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

ववतसत १४७ ि28)
श्री. एिनाराव खणसे (२३-०३-२०१६ :ि१) ेर्ी बाब रनदर्नास आली नाहीत
(२) व ि३) तकालीन तहसीलदार, गींगाखेण ि.जल्हा परर्णी) याींयाववरुध्द प्राप्त तिारीबाबत
प्राथममक

चौकर्ीेींती

ववर्ागीय

आयक्
ु त,

औरीं गाबाद

याींया

ठदनाींक

१.१२.२०१५

या

ज्ञापनान्वये याींयाववरुध्द ववर्ागीय चौकर्ीची कायवाही सुरु करुन याींना ववर्ागीय आयक्
ु त,
औरीं गाबाद याींचे ठदनाींक २७.०१.२०१६ या आदे र्ान्वये रनलींबबत करण्यात आले आहेत
(४) प्रश्न उद्ावत नाहीत
___________
राज्य शासनाच्या २० जुलै २०१५ च्या शासन रनणया्वये १०० हे क्टरपययंततचे सव
तलाव ग्रामपांचायतीला दे ण्याबाबत रनणय डाल्यामुळे मजच्छमाराांच्या हजारो
सहिारी सांसा बांद होणार असल्याबाबत

(३९

३९६०३ (१३-०१-२०१६ .

श्री.जयदत्त िीरसाीर (बीण :

सन्माननीय मत्सय

व्यवसाय मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :ि१) राज्यातील १०० हे क््र जलक्षेत्र ेसलेले पालर तलाव ग्रामपींचायतीकणे हस्ताींतरीत
करण्याया रनणयामळ
ु े राज्यातील हजारो म. मार सींस्था बींद होणार ेसल्याने म. मार
मोिया प्रमाणात बेरोजगार होणार आहे त, हे खरे आहे काय,

ि२) ेसल्यास, राज्यात ३५ .जल्हा मस्यव्यवसाय सींघ ेसन सम
ु ारे ३६०० मस्यव्यवसाय

सहकारी सींस्था आहे त याींची सर्ासद सींख्या ही साणेतीन लाखाया जवळपास ेसन या
माघ्यमातन जवळपास ५० लाख यव
ु क म. माराींना रोजगार ममळतो, हे ही खरे आहे काय,

ि३) ेसल्यास, या रनणयामुळे राज्यातील र्ेतकऱ्याींप्रमाणे मस्यव्यवसायीकाींवर आमहया
करण्याची पाळी येव नये यासािी र्ासनाने कोणती कायवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. एिनाराव खणसे (२४-०२-२०१६ :ि१) नाही, हे खरे नाहीत
(२) होय, हे ेर्त: खरे आहेत
राज्यात सदय:.स्थतीरत सम
ु ारे २९३१ प्राथममक मस्यव्यवसाय सहकारी सींस्था ेसन

३४ .जल्हा सींच, २ ववर्ागीय सींघ व १ मर्खर सींघ पींजीकृत आहे तत र्जल क्षेत्रामधील
प्राथममक म. मार सहकारी सींस्थाींची सर्ासद सींख्या १,६४,९८४ इतकी आहे त

(३) केंर र्ासनाया पेसा कायदयातील तरतुदीनस
ु ार ग्राम पींचायती आगथक दृष्या व
व्यवहारीक दृष्या सक्षम व स्वयींपण होण्यासािी तसेच लघु जलार्याींया बाबतीत रनमाण
लालेल्या महसलाचा ववरनयोग सींबींगधत पींचायत क्षेत्राया ववकासासािी होण्याया दृष्ीने
महाराषराया मासेमारीबाबत ेगधरनयम १९६० मध्ये सुधारणा करण्यात आलेली आहे तसेच

राज्यातील ज्या तलावाचे मासेमारी हक्क ववर्ागाकणे हस्ताींतरीत लाले ेर्ा तलावाींचे मासेमारी
िे के ठदनाींक २६/६/२०१४ नुसार ववठहत केलेल्या सध
ु ाररत तलाव िे का धोरणानस
ु ार ठदले जातातत
(४) प्रश्न उद्ावत नाहीत

___________

ववतसत १४७ ि29)
पनवेल (जज.रायीण तालुक्यातील आष्ट्टे ीावातील आष्ट्टे लॉजेजसटि िांपनी
ीुरुपचरणाच्या जागेचा अनधधिृतपणे वापरिरीत असल्याबाबत

(४०

४६६९९ (०४-०३-२०१६ .

श्री.मनोहर भोईर (उरण :

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय महसूल मांत्री पुढील

ि१) पनवेल ि.जतरायगण) तालक्
ु यातील आष्े गावातील आष्े लॉजे.स््क कींपनीने र्ासनाची

गुरुचरणाची जागा स्वतःया रस्याींसािी र्ासनाला न कळववता क्रकवाीं र्ासनाबरोबर कोणतेही
करार न करता ेनगधकृतपणे वापर करीत आहे , हे खरे आहे काय,

ि२) ेसल्यास, उक्त प्रश्नाबाबत स्थारनक लोकप्ररतरनधीींनी ठदनाींक ३० जानेवारी, २०१६ रोजी
वा या सम
ु ारास मातमहसल मींत्री याींना रनदे वद ठदले आहे, हे खरे आहे काय,
ि३) ेसल्यास, उक्त प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय,

ि४) ेसल्यास, चौकर्ीया ेनुंग
ीं ाने ेनगधकृत जागेचा वापर करणाऱ्या कींपनीवर व याकणे
दल
ु क्ष करणाऱ्या ेगधकाऱ्याींवर र्ासनाने कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे,
ि५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. एिनाराव खणसे (२२-०३-२०१६

:ि१) मौजे आष्े तात पनवेल येथील गतनींत८४/१ पे व

गतनींत ८५/१ पे या गुरचरण जममनीमधन कोन -सावळा हा सावजरनक बाींधकाम ववर्ागाचा

रस्ता गेला ेसन या रस्यापासन गतनींत८१ मधील मेत आष्े लॉ.ज.स््क्स प्रातमलत या
कींपनीकणे जाणारा वाठहवा्ीचा पोहोच रस्ता आहेत लगतया गतनींत ८४/१ पे या गुरुचरण
जममनीमधील काही क्षेत्रातन सदर पोहोच रस्ता जात ेसल्याचे सकृतदर्नी ठदसन
ु येतते
यासींदर्ात उपेगधक्षक र्ममेमर्लेख याींचेकणन मोजणी करुन र्हारनर्ा करण्यात येत आहेत

(२) स्थारनक लोकप्ररतरनधी याींनी ठदत ३०/१/२०१६ रोजी .जल्हागधकारी, रायगण याींना
यासींदर्ात रनवेदन ठदलेले आहे त
(३), (४) व ि५) याप्रकरणी उपेगधक्षक र्ममेमर्लेख याींचेकणन मोजणी लाल्यानींतर प्रयक्ष
वस्तु.स्थतीनुसार पुढील कायवाही करण्याचे यो.जले आहे त
___________
पांढरपुर व मांीळवेढा (जज.सोलापुर या तालुक्यातील माण
नदीतून वाळूचा उपसा िरुपन मललाव िेल्याबाबत

(४१

४७३२८ (०४-०३-२०१६ .

श्री.भारत भालिे (पांढरपूर , श्री.अममन पटे ल (मुांबादे वी :

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

(१) पींढरपुर व मींगळवेढा ि.जतसोलापुर) तालुक्यातील मसमेवरुन वाहणाऱ्या माण नदीतील ेनेक
पॉईं्चे

वाळ

मललाव

करावयाचे

ेसल्यास

या

गावाया

ग्रामपींचातीची

वाळ

उपसा

करण्याबाबत मान्यतेचा िराव मींजर करुन घेणे आवश्यक ेसताींनाही मान्यतेचा िराव मींजर
करुन न घेता, .जल्हाेगधकारी सोलापर याींनी मोिया प्रमाणात वाळ उपसा करुन या वाळचा
मललाव केल्याबाबत मातस्थारनक लोकप्ररतरनधी याींनी माहे जानेवारी, २०१६ रोजी वा या
सुमारास मातमहसल
ु मींत्री व पयावरण मींत्री याींना लेखी रनवेदने ठदले आहे , हे खरे आहे काय,

ववतसत १४७ ि30)
(२) ेसल्यास, वाळ उपसा करण्यात येत ेसल्यामुळे पयावरणाचा समतोल जात ेसल्याने
गावकऱ्याींनी वाळ उपसा करण्याकरीता तीव्र ववरोध करण्यात आल्याने पोलीसाींनकणन याींना
मारहाण करण्यात येवन बेकायदे र्ीर वाळ उपसा सरु
ु च िे वण्यात आलेला आहे , हे खरे आहे
काय,

(३) ेसल्यास, याप्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय,
(४) ेसल्यास, चौकर्ीया ेनुंग
ीं ाने वाळ उपसा करणाऱ्याींनवर व याींना पािीर्ी घालणाऱ्या
ेगधकाऱ्याींवर कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे ,
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. एिनाराव खणसे (२२-०३-२०१६ :ि१) ेर्ा स्वरुपाची रनवेदने प्राप्त लाली आहे तत
ि२), ि३) व ि४) हे खरे नाहीत पींढरपर व मींगळवेढा तालुक्यातील वाळग्ाींचे मललाव र्ासन
रनणय १२/०३/२०१३ ेन्वये ववठहत रे ती/वाळ धोरणानस
ु ार सव सींबगीं धत ववर्ागाींया परवानग्या
घेऊन करण्यात आले आहे तत

तथावप, लोकप्ररतरनधी तसेच गावकऱ्याींया रनवेदनाया ेनुंींगाने प्रस्तुत प्रकरणी सव

सींबींगधताींची सुनावणी घेण्यात आली ेसन, सदर प्रकरणातील सव बाबीींची तपासणी करुन,
उगचत रनणय घेण्यात येईलत
ि५) प्रश्न उद्ावत नाहीत

___________

ीारीोटी (जज.िोल्हापूर येील िेदारल्लीीा दे वसानची जमीन
(४२

परत ग्रामपांचायतीला ममळण्याबाबत िेलेली माीणी

४८६९५ (०४-०३-२०१६ .

श्री.प्रिाश आिबटिर (राधानीरी :

मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय महसल
ू

(१) गारगो्ी ि.जतकोल्हापर) येथील केदारल्लीगा दे वस्थानची जमीन परत ग्रामपींचायतीला
ममळावी ेर्ी मागणी रनवासी .जल्हागधकारी याींयाकणे ग्रामस्थाींनी माहे फेब्रुवारी, २०१६ मध्ये
वा यादरम्यान केली आहे , हे खरे आहे काय,

(२) ेसल्यास, सदर जममन प.श्चम महाराषर दे वस्थान कमम्ीने मागासवगीय लोकाींना
गह
ृ रनमाण सींस्था उर्ारण्याकररता ठदली आहे , हे खरे आहे काय,

(३) ेसल्यास, उक्त प्रकरणाची र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय,
(४) ेसल्यास, चौकर्ीया ेनं
ु ींग्गाने बेकायदे र्ीरररया हस्ताींतरण लालेली जममन पुन्हा
दे वस्थानकणे परत ममळण्याकररता कोणती कोणती कायवाही केली आहे वा करण्यात येत आहे ,
(५) नसल्यास ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. एिनाराव खणसे (२२-०३-२०१६ :ि१), (२), (३) , (४) व ि५) मौजे गारगो्ीत तात र्दरगण
येथील ग् ित १०७८ (क्षेत्र ०० हे १४ आर) ग् ित १०८०(क्षेत्र ०० हे ४२ आर) व ग् ित
१०९१(क्षेत्र हे ०० हे १५ आर) ेगधकार ेमर्लेखात कब्जेदार सदरी केदारमलींग दे वस्थान या
नावाने होतेत सदर दे वस्थान जममनीमध्ये ववठ्ठल कबणीबा काींबळे व इतर हे वाठहवा्दार होतेत

ववतसत १४७ ि31)
ही जमीन ग्रामपींचायतीला ममळावी ेर्ी मागणी ग्रामस्थ, गारगो्ी याींनी ठदनाींक २३/१२/२०१५
रोजी रनवेदनादवारे केली आहे त दे वस्थान व्यवस्थापन सममती, प.श्चम महाराषर कोल्हापर
याींनी ठदत २०/०६/१९९१ रोजी वृ तपत्रामध्ये जाहीर नो्ीस दे ऊन उक्त जममनीची वविी
करण्याया दृष्ीने जममनीया क्रकमतीचे दे कार मागववले होतेत प.श्चम महाराषर दे वस्थान

व्यवस्थापन सममतीने उक्त जममनीया वविीसािी धमदाय सहआयुक्त याींयाकणन परवानगी
घेऊन मललावात सवागधक बोलीनस
ु ार मुख्य प्रवतक, रनयो.जत मागासवगीय गह
ृ रनमाण सींस्था,
गारगो्ी याींना ठदनाींक १५/३/१९९५ रोजी सदर जममनीची वविी करुन ठदलीत

नींतर सदर जममनीबाबत तहमसलदार, र्द
ु रगण याींनी पािववलेल्या ेहवालास ेनस
ु रुन

उपववर्ागीय ेगधकारी, राधानगरी ववर्ाग कोल्हापर याींनी सन
ु ावणी घेऊन सदर खरे दी
व्यवहाराबाबतचा फेर फार रद्द करुन जमीन सरकार हक्कात घेण्याचे आदे र् ठदत ३१/०३/२०११
रोजी ठदलेत सदरया रनणयाने व्यगथत होऊन मुख्य प्रवतक, रनयो.जत मागासवगीय

गह
ृ रनमाण सींस्था, गारगो्ी याींनी ेप्पर .जल्हागधकारी कोल्हापर याींयाकणे ेवपल केले होतेत

ेप्पर .जल्हागधकारी याींया ठदनाींक ७/८/२०१४ रोजीया रनकालादवारे उपववर्ागीय ेगधकारी,
राधानगरी याींचे ठदत ३१/०३/२०११ चे आदे र् रद्द करुन मींणळ ेगधकारी गारगो्ी याींनी मींजर
केलेला फेरफार कायम केला आहे त

___________

धचमूर (जज.चांद्रपूर मशवणपायली ीावाजवळ ६४ हे क्टर जांीलावरील डाणेडण
ु प तोणून
नाीररिाांचे अरतक्रमण होत असल्याबाबत

(४३

५०२२१ (११-०३-२०१६ .

श्री.सुरेश धानोरिर (वरोरा :

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय महसूल मांत्री

(१) गचमर पासन ि.जतचींरपर) केवळ १८ क्रकतमीत ेींतरावरील मर्वणपायली गावाजवळ ६४
हे क््र जींगलावरील लाणेलण
ु पे तोणन नागररकाींचे ेरतिमण होत ेसल्याचे माहे जानेवारी,
२०१६ मध्ये वा यादरम्यान रनदर्नास आले, हे खरे आहे काय,
(२) ेसल्यास, या प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी केली आहे ,
(३) ेसल्यास, चौकर्ीनुसार दोंीींवर कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री. एिनाराव खणसे (२९-०३-२०१६ :ि१), (२), (३) व ि४) मौजा मर्वणपायली येथील ग्
ित ४४६ व ४४७ ेनुिमे आराजी ३९त२९ हे तआर व २५त२० हे तआर या र्ासकीय जममनीपैकी

ेींदाजे १२त८० हे तआर जममनीवर १३ व्यक्तीींनी ेरतिमण केल्याचे आढळन आले ेसता सदर
१३ व्यक्तीींववरुद्ध पोलीस स््े र्न गचमर येथे ठदत ०२त०१त२०१५ रोजी गुन्हा नबदववण्यात आलात
तदनींतर

ेरतिमण

करणा-या

.का

व्यक्तीववरुद्ध

तहमसलदार,

गचमर

याींनी

ठदत०७.०७.२०१५ या आदे र्ान्वये दीं णामक कायवाही करुन ेरतिमण रनषकामसत केले आहेत
सदयः.स्थतीत सदर र्ासकीय जममनीवर कोणाचेही ेरतिमण लाल्याचे आढळन आलेले
नाहीत

___________

ववतसत १४७ ि32)
मसांधुदी
ू जजल््यातील महाववतरणच्या ग्राहिाांिणे मोठ्या प्रमाणात िबािी असल्याबाबत
(४४

५०५८१ (०४-०३-२०१६ .

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

श्री.वैभव नाईि (िुणाळ :

सन्माननीय ऊजा मांत्री पुढील

(१) मसींधद
ु ग .जल््यातील महाववतरणया ४१ हजार ६५२ वीज ग्राहकाींकणे ६ को्ी ८९ लाख

६८०० ची थकबाकी ेसल्याचे माहे जानेवारी, २०१६ मध्ये वा यादरम्यान रनदर्नास आले
आहे , हे खरे आहे काय,
(२) ेसल्यास, सदर थकबाकीमध्ये वेंगुला तालुक्यात ४ हजार १११ ग्राहकाींमध्ये ६८ लाख १०
हजार, तर कुणाळमध्ये ६,३१८ ग्राहकाींकणे १ को्ी ३७ लाख, सावींतवाणीतील ६ हजार २८८
ग्राहकाींकणे ९६ लाख ९२ हजार रु दोणामाग ओरोस दे वगण कणकवली, मालवण, वैर्ववाणी
आठद तालुक्यातील ग्राहकाींकणे थकबाकी ेसल्याचे रनदर्नास
आले आहे हे खरे आहे काय,

(३) ेसल्यास या प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय,
(४) ेसल्यास चौकर्ीया ेनं
ीं ाने ेसलेली वीज बबलाची थक बाक्रक वसल
ु ग
ु करण्याबाबत
कोणती कारवाई करण्यात आली आहे वा करण्यात येत आहे ,
(५) नसल्यास, याची कारणे काय आहे त ?
श्री. चांद्रशेखर बावनिुळे (२२-०३-२०१६ :ि१) हे खरे आहे त
(२) हे खरे आहे त

(३) सदर प्रकरणी महाववतरण कींपनीकणन चौकर्ी करण्यात आली आहे त
(४)

ववर्ागीय

व

मींणळ

स्तरावर

थकबाकीदार

ग्राहकाींकणन

थकबाकी

वसल
ु ीकरीता

ेगधकारी/कमचारी याींची पथके र्ाखा कायालयापयत जावन वसुलीची मोठहम प्रर्ावीपणे
राबववण्यात येत आहे त थकबाकी वसुलीकरीता ग्राहकाींना आपले बबल र्रण्यासािी जाहीर

रनवेदन ि्ॉम ्ॉमीींग) सरु
ु आहे त सट्
ु ीया ठदवर्ी कॅर् कलेक्र्न सें्स सरु
ु िे वण्यात येत
आहे तत तसेच वसल
ु ी मोठहम पथकाकणन केलेल्या कायवाहीचा आढावा मींणळ रनरीक्षकादवारे
दरठदवर्ी घेण्यात येत आहे त
(५) प्रश्न उद्ावत नाहीत

___________

अहमदनीर येील नीर क्लबने ५६ लाखाांचा िरमणि
ु िर बुणववल्याबाबत
(४५

५१७९५ (०४-०३-२०१६ .

श्री.ववजय वणेट्टीवार (रा म्हपूरी :

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय महसूल मांत्री

ि१) ेहमदनगर येथील नगर क्लबया सींचालकाींनी नववंाचे स्वागत करण्याया उदे र्ाने ३१
डणसेंबर, २०१५ रोजी काही मनोरीं जनाचे कायिमाचे आयोजन नगर क्लबमध्ये करण्यात आले
ेसता याकरीता प्रवेर् क्रफया नावानी प्रयेक सर्ासदाकणन .क हजार रूपये जमा करण्यात
आले होते,
ि२) ेसल्यास, मागील वंी सुध्दा ेर्ाच प्रकारचे आयोजन करून लाखो रूपये जमा करण्यात
आले होते, हे ही खरे आहे काय,

ववतसत १४७ ि33)
ि३) ेसल्यास, दोन्ही

कायकमाचे करमणुक कर र्ासनास जमा करण्यात आले नसल्यामळे

.जल्हा करमणक
ु र्ाखेने दोन्ही वंाचे ५ लाख ८० हजार रुपये कर बुणववल्यामळे यावरील १०

प् दीं ण याप्रमाणे ५६ लाख रूपये तातणीने र्रावे ेर्ा प्रकारची नो्ीस दे ण्यात आली
ेसल्याचे ठदनाींक १९ फेब्रुवारी, २०१६ रोजी वा यासुमारास रनदर्नास आली आहे , हे ही खरे
आहे ,

ि४) ेसल्यास, उक्त प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय,
ि५) ेसल्यास, चौकर्ीया ेनुंग
ीं ाने कर वसुल करण्याबाबबत तसेच कर कर बुणववणाऱ्या

नगर क्लबया सींचालकाींवर व याींना पािीर्ी घालणाऱ्या सींबींगधत ेगधकारीऱ्याींवर र्ासनाने
कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे,
ि६) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. एिनाराव खणसे (२२-०३-२०१६
ेहमदनगर क्लबने

सन २०१४ व

आकारत ेसलेल्या .कण रकमेपक
ै ी

:ि१), (२), (३), (४) व ि५) ेहमदनगर येथील
सन २०१५ मध्ये सर्ासदाींया दे यकामध्ये क्लबसािी

ेनुिमे

रुत८००/-व

रुत१०००/- इतकी

रक्कम “क्लब

णे मसलेब्रेर्न” सािी आकारली ेसल्याचे आढळुन आले आहे त

यानुसार, महाराषर करमणक र्ुल्क ेगधरनयमातील तरतुदीींन्वये करमणक र्ुल्क व

यावरील दीं णापो्ी ेनज्ञ
ु ेय होणारी रुत५८,०३,१६०/- इतकी रक्कम र्ासनास जमा करणेबाबत
.जल्हागधकारी कायालय, ेहमदनगर याींया ठदत०६.०२.२०१६ या नो्ीसीन्वये ेहमदनगर

क्लबला आदे मर्त करण्यात आले ेसन सदर प्रकणामध्ये ेपर .जल्हागधकारी, ेहमदनगर
याींचेमाफत ववहीत रनयमाींनुसार कायवाही करण्यात येत आहे त
(६) प्रश्न उद्ावत नाहीत

___________

ठाणे जजल््यात जु्या तारखाांच्या सटॅ म्प पेपरची दाम दप्ु प्ट किमतीला ववकक्र िेल्याबाबत
(४६

५२३२६ (०४-०३-२०१६ .

श्री.अममन पटे ल (मुांबादे वी :

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय महसूल मांत्री

(१) िाणे .जल््यात मालमतेचे ८ ते १० वंापवीचे जन
ु े व्यवहार केलेले दाखववण्यासािी जुन्या
तारखाींया स््ॅ म्प पेपरची बाजारात मागणी ेसल्याने याचा फायदा घेत .का र्ाम्याने

चहाया पाण्यात स््ॅ म्प पेपर बुणवन स््ॅ म्प पेपरवर जुना् व वपवळे पण आणन बाजारात
दामदप्ु प् क्रकींमतीला वविी करीत ेसल्याचे माहे फेब्रुवारी, २०१६ मध्ये वा यादरम्यान
रनदर्नास आले, हे खरे आहे काय,

(२) ेसल्यास, उक्त प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय,
(३) ेसल्यास, चौकर्ीया ेनुंग
ीं ाने या र्ाम्याने स््ॅ म्प पेपर कोणाकणन घेतले व कोणाकणे
वविी केली याची पोलीसानकणन चौकर्ी करुन काय कारवाई करण्यात आली आहे वा
करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

ववतसत १४७ ि34)
श्री. एिनाराव खणसे (२२-०३-२०१६ :ि१) होयत हे खरे आहेत
ि२) होयत
ि३) प्राप्त ेहवालानस
ु ार, आरोपी ेर्ोक ेरुण खरात याींना पोलीसाींनी े्क केली ेसन
सध्या ते न्यायालयीन कोिणीत आहे तत

आरोपी कणे पोलीसाींनी ववचारपस केली ेसता,

याने स््ॅ म्पपेपस कोणाला वविी केले, याबाबत काहीही .क आिवत नाही व माठहती नाही,
ेसे साींगगतल्याने याचेकणन कोणया ग्राहकाने मुराींक खरे दी केली याींची नावे ेदयाप
पावेतो रनषपन्न लालेली नाहीतत
(४) प्रश्न उद्ावत नाहीत

सदर गुन्हयाचा तपास पोलीस यींत्रणेमाफत चाल आहेत
___________

िोल्हापूर जजल््यातील दय
ु म रनांबधि िायालयािणून पाठवलेले मळ
ु
दसतऐवज तलाठी िायालयातन
ू ीहाळ डाल्याबाबत

(४७

५२४२४ (१७-०३-२०१६ .

श्री.राजेश िीरसाीर (िोल्हापरू उत्तर :

सन्माननीय

महसूल मांत्री पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) कोल्हापर .जल््यातील दय
ु म रनींबधक कायालयाकणन पािवलेले मळ
ु दस्तऐवज पक्षकाराींना

ममळण्यासािी .जल्हा प्रर्ासनाकणन गाववार यादी करुन तलािी कायालयात पािववण्यात
येतात, परीं तु तलािी कायालयातन ेपेक्षेप्रमाणे कायवाही लालेली नाही, हे खरे आहे काय,

(२) ेसल्यास, यामळ
ु े यापवी नबदणी कायालयाने तलाठ्यामाफत दे ण्यासािी ठदलेले दस्तऐवज
धळ खात पणन ेसन काही दस्तऐवज हरवल्याची मर्ती रनमाण लाली आहे , हे ही खरे आहे
काय,
(३) ेसल्यास, उक्त प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय,
(४) ेसल्यास, चौकर्ीया ेनुंग
ीं ाने कागदपत्रे गहाळ करणाऱ्या तलािी कायायातील ेगधकारी
व कमचाऱ्याींवर र्ासनाने कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे ,
ि५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. एिनाराव खणसे (३०-०३-२०१६

:ि१), (२), (३) व ि४) कोल्हापर .जल्हयातील

१२

तालुक्याींपक
ै ी करवीर तालक
ु ा वगळता ११ तालुक्याींमध्ये दय्ु यम रनबींधक याींचेकणन मुळ
दस्तऐवज गावदप्तरी यादी करुन तलािी कायालयात पािववण्यात येऊन याप्रमाणे कायवाही

केली जात आहे त सदर तालुक्याींत या सींदर्ात कोणतीही तिार प्राप्त लालेली नाहीत करवीर
तालुक्यात तलािी कायालयाकणे दय्ु यम रनबींधक कायालयाकणन वा्प करणेसािी प्राप्त लालेले

दस्तऐवज पक्षकाराींना तलािी याींचे माफत वा्प करणेत आलेले आहे तत परीं त सन १९९२ व
१९९५ या कालावधीमधील मौजे पाणळी खुद, तात करवीर या गावातील .कण १२३ खरे दी,
वविीया दस्ताींची यादी सह दय्ु यम रनबींधक, वग-२, करवीर ित२, कोल्हापर याींयाकणन

ठदनाींक २५/०१/२००६ रोजी सींबींगधत तलािी याींचे नाींवे दे णेत आली होतीत यादीतील पाणळी खुद
येथे कायमस्वरुपी वास्तव्यास ेसलेले .कण २५ मळ दस्त सींबींगधत जमीनधारकाींना पोच
घेऊन दे णेत आलेले आहे तत तथावप, गावी वास्तव्यास राहत नसलेले खातेदार व सदरचे खरे दी

ववतसत १४७ ि35)
घेणारे खातेदार र्हराया ववववध र्ागात वास्तव्यास ेसलेने व याींचे पते आढळन येत
नसलेने ९७ दस्त तहमसलदार कायालयामाफत सह दय्ु यम रनबींधक कायालयाकणे परत केले
आहे तत

उवररत

.क दस्त ममळाला नसल्याबाबतची तिार मौजे पाणळी खद
ु , तात करवीर या

सजामध्ये प्राप्त लाली होतीत

ज्या पक्षकाराींचा दस्त हरववलेला होता, या पक्षकारास दय्ु यम रनबींधक कायालयाकणन

दस्ताची दय्ु यम प्रत प्राप्त करुन दे ण्यात आलेली आहे त तसेच सींबींगधत तलाियाला याबाबत
नो्ीस काढन याींचे म्हणणे घेणत
े आले होतेत सदर प्रकरणी उपववर्ागीय ेगधकारी, करवीर
कायालयामाफत चौकर्ीची कायवाही सरु
ु ेसताींना सींबींगधत तलािी हे सापळा प्रकरणामध्ये
सापणल्याने याींना उपववर्ागीय ेगधकारी, करवीर कायालयाया ठदनाींक ११/०६/२०१५ रोजीया
आदे र्ान्वये बणतफ केलेले आहे त
(५) प्रश्न उद्ावत नाहीत
___________
रनळवांणे (ता.सांीमनेर, जज.अहमदनीर येील ग्रामपांचायत ममळित
नां. २७१ वर अरतक्रमण डाल्याबाबत
(४८

५२६२९ (११-०३-२०१६ .

श्री.योीेश (बापू घोलप (दे वळाली :

मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

सन्माननीय महसूल

(१) रनळवींणे ितातसींगमनेर, .जतेहमदनगर) येथील ग् नींत३ पैकी ०.०५ आर ि५ गुींिे)

ग्रामपींचायत ममळकत नींत२७१ या जममनीवर गावातील आहे र कु्ुींबबयाींनी बेकायदे र्ीर ेरतिमण

केल्याची तिर महे र्गगरी महाराज आरी.माचे री.ीतम. ीं र काळे याींनी ठदनाींक ४ फेब्रुवारी, २०१६
रोजी वा यासम
ु ारास मातमहसल मींत्री याींचेकणे तिार केली आहे, हे खरे आहे काय,
(२) ेसल्यास, उक्त प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय,

(३) ेसल्यास, चौकर्ीया ेनं
ु ींगाने सदर ेरतिमण करणाऱ्याींवर व केलेले ेरतिमण
काणण्याबाबत र्ासनाने कोणती कायवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. एिनाराव खणसे (२९-०३-२०१६ :ि१), (२) व ि३) तिारदार री.ीत म. ीं र काळे याींनी ठदत
४ फेब्रव
ु ारी, २०१६ रोजी मात मींत्री िमहसल) याींयाकणे तिार केली होतीत

याेनं
ु ींगाने

प्रश्नाधीन जागेवरील सव ेरतिमणधारकाींना .जल्हागधकारी, ेहमदनगर याींनी नो्ीसा

बजावल्या ेसन महाराषर जमीन महसल सींठहता १९६६ मधील तरतदीींनस
ु ार ेरतिमणे
रनषकासनाची कायवाही .जल्हागधकारी, ेहमदनगर याींचे स्तरावरुन सुरु आहे त
(४) प्रश्न उद्ावत नाहीत

___________

ववतसत १४७ ि36)
भद्रावती तालक्
ु यातील नांदोरी (खु , (जज.चांद्रपूर पररसरात
अवैधररत्या दीण उत्खनन िेल्याबाबत

(४९

५२६४१ (०४-०३-२०१६ .

श्री.सुरेश धानोरिर (वरोरा :

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय महसूल मांत्री

(१) नींदोरी िख)ु , िता.भद्रावती, .जतचींरपर) पररसरात दगण उखनन करण्याकररता चींरकाींत

वासाणे याींनी दोन वंापवी सव्हे नींत२० ची परवानगी घेऊन सव्हे नींत १७ व १८ मधन
ेवैधररया उखनन केल्याचे माहे फेब्रुवारी, २०१६ मध्ये वा यादरम्यान रनदर्नास आले, हे
खरे आहे काय,

(२) ेसल्यास, उक्त प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय,
(३) ेसल्यास चौकर्ीया ेनं
ु ींगाने ेवैध उखनन कारणाऱ्याींवर र्ासनाने गन्
ु हा दाखल
करण्याबाबत कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. एिनाराव खणसे (२२-०३-२०१६ :ि१) होयत
ि२) व ि३) चींरपर .जल्हयातील गौण खरनजाया खाणपट्याींची इलेक्रॉरनक ्ो्ल स््े र्न
मर्ीनया सहाय्याने मोजणी करण्यात आलीत यामध्ये मौजा चोपणररि, तात र्रावती येथील
सव्हे नींत २० मधील खाणपट्याची व यालगतया सव्हे नींत १७, १८, १९ व ५३ मधील
उखननाचीही मोजणी

केली ेसता, सव्हे नींत १७, १८, १९ व ५३ मध्ये गौण खरनजाचे

ववनापरवानगी उखनन केल्याचे, तसेच सवे नींबर २० मध्ये मींजर केलेल्या खाणपट्यामधन
सींबींगधत खाणपट्ाधारकाने .जल्हागधकारी कायालयास सादर केलेल्या ठहर्ेबापेक्षा जास्त उखनन
केल्याचे रनदर्नास आले आहे त यानुसार सव्हे नींत १७ व १९ मधील ववनापरवानगी

उतखननापो्ी दीं णामक कारवाई करून, सींबींगधत जमीनमालकाींववरूध्द ठदनाींक २९/०२/२०१६
रोजी रुपये ४८,२१,२४,१८३/- इतक्या रकमेचे दीं णाचे आदे र् पाररत करण्यात आले

आहे तत

तसेच सव्हे नींत २०, १८ व ५३ मधील गौण खरनज उखननाबाबतया पणताळणीची कायवाही
सुरु आहे त

ि४) प्रश्न उद्ावत नाहीत
___________
ठाणे जजल्यातील खाजीी, आहदवासी व वन ववभाीाच्या टे िड्या भई
ु सपाट िरुपन लिावधी
रा ास माती बाांधिाम आ ण भरावासाठी िबनधासत पणे चोरी होत असल्याबाबत

(५०

५२९०९ (११-०३-२०१६ .

(अांबरना :

श्री.ीणपत ीायिवाण (िल्याण पूव , णॉ.बालाजी किणीिर

सन्माननीय महसल
ू मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) कल्याण, ेींबरनाथ, बदलापर ि.जतिाणे) येथील ग्रामीण र्ागातील र्ासकीय, खाजगी,
आठदवासी व वन ववर्ागाया ेसलेल्या ्े कड्या र्ई
ु सपा् करुन लक्षावधी ब्रास मातीची
बाींधकाम आणण र्रावासािी चोरी करीत आहे त, हे खरे आहे काय,

ववतसत १४७ ि37)

(२) ेसल्यास, र्माफीयाींनी मातीचा र्राव ्ाकण ेवैध चाळी आणण इमारती उर्ारल्या
ेसल्याबाबत येथील स्थारनक नागरीकाींनी सींबींगधत पोमलसिाणे तसेच .जल्हागधकारी याींचेकणे
वारीं वार तिारी करुनही कोणतीही कारवाई करण्यात आली नाही, हे खरे आहे काय,
(३) ेसल्यास, उक्त प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय,
(४) ेसल्यास, चौकर्ीतया ेनं
ु ींगाने र्माक्रफयाींववरुध्द केलेल्या तिारीनस
ु ार कोणती कारवाई
केली वा करण्यात येत आहे ,

(५) नसल्यास ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री.

एिनाराव खणसे

(३०-०३-२०१६

:ि१), ि२),

ि३)

व

ि४)

या

सींदर्ात

स्थारनक

नागररकाींकणन तिारी प्राप्त लाल्या ेसन क्षेत्रीय कमचाऱ्याींकणन ेहवालही प्राप्त लाले
आहे तत प्राप्त तिारी व ेहवालाींची र्हारनर्ा करुन, तहमसलदार कल्याण व तहमसलदार
ेींबरनाथ याींनी मातीया ेवैध र्रावाबाबत सींबींगधताींववरूध्द दीं णामक कारवाई केली आहे त
तसेच फौजदारी गुन्हे ही दाखल केले आहे तत

तसेच तहमसलदार कल्याण याींनी ववनापरवानगी उर्ारण्यात आलेली १७४१ बाींधकामे

रनषकासीत केलेली आहे त
ि५) प्रश्न उद्ावत नाहीत
___________

ववधान भवन :

णॉ. अनांत िळसे

मांब
ु ई.

प्रधान सधचव,
महाराष्ट्र ववधानसभा.

_________________________
र्ासकीय मध्यवती मुरणालय, मुींबईत

