
 
अताराांकित प्रश्नोत्तराांची २१४ वी यादी 

 
महाराष्ट्र ववधानसभा 

  

चौथे अधधवेशन, २०१६ 
___________ 

  

अताराांकित प्रश्नोत्तराांची यादी 
  

प्रश्नाांची एिूण सांख्या - ५० 
___________ 

  

मौज ेवेत्ती (ता.शशराळा, जज.साांगली) येथील प्रिल्पग्रस्ताांना नकिसान भरपा  शमळ्याााात  
  

(१)  २३५५९ (१४-०८-२०१५).   श्री.शशवाजीराव ना ि (शशराळा) :   सन्माननीय महसूल मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मौजे वेत्ती (ता.शिराळा, जज.साींगली) येथील चाींदोली प्रकल्पाच्या बुडीत के्षत्रामध्ये नकुसान 
झालेल्या गावदेवी मींददर पररसरातील फळझाड े व इतर रायवळी झाडाींच्या नकुसानीबाबत 
सींबींधित ग्रामसथाींना नुकसान भरपाई प्राप्त झाली नाही, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, याबाबतीत सींबींधित ग्रामसथाींनी जजल्हाधिकारी, साींगली याींच्याकड ेमाहे माचच, 
२०१४ वा त्यादरम्यान लेखी ननवदेन ददल्यानींतर महसूल भवन, शमरज याींच्याकडून नुकसान 
भरपाईची रक्कम घेवून जाण्याकररता नो्ीस काढण्यात आली होती, परींतु अद्यापही सींबींधित 
ग्रामसथाींना रक्कमचेे वा्प करण्यात आलेले नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, याबाबतीत जजल्हाधिकारी, साींगली याींनी उपजजल्हाधिकारी (भूसींपादन) नीं.१ 
साींगली याींना ददनाींक २७ माचच, २०१४ रोजीच्या पत्रान्वये भरपाईची रक्कम ननयमानुसार वा्प 
करण्याबाबत व केलेल्या कायचवाहीचा अहवाल सादर करण्याबाबत कळववले होते, हे खरे आहे 
काय, 
(४) असल्यास, उपजजल्हाधिकारी, भूसींपादन याींनी याबाबतीत कोणती कायचवाही केली आहे वा 
करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. चांद्रिाांत पाटील (२६-०७-२०१६) :(१) हे खरे नाही. 
(२) अींित: खरे आहे. 
(३) हे खरे आहे. 
(४) व (५) सींबींधित खातेदाराींना सन २००३ साली नुकसान भरपाईचे वा्प केलेले आहे. 
आददष्ा ववठलाई मींददर वेत्तीबाबत त्यावळेी न्यासाची (ट्रस्) सथापना झाली नसल्यान ेसन 
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२००३ साली नुकसान भरपाईचे वा्प करण्यात आलेले नाही. त्यानींतर अददष्ा ववठलाई मींददर 
न्यासाची सथापना सहायक िमाचदाय आयुक्त, साींगली याींच्याकड े झालेली आहे. अददष्ा 
ववठलाई मींददर न्यासाची नुकसान भरपाई देण्याबाबत भूसींपादन अधिननयमानुसार तपासणी 
करुन तात्काळ कायचवाही करण्याच्या लेखी सूचना जजल्हाधिकारी, साींगली याींच्याकडून 
उपजजल्हाधिकारी (भूसींपादन) क्र.९ साींगली याींना देण्यात आलेल्या आहेत. 

___________ 
  

पाथर्डी (जज. अहमदनगर) येथील १६ शेतिऱयाांना इनामी जशमनीचा  
अांतगगत निाशा भूमी अशभलेखािर्ड ेउपलब्ध नसल्याााात 

(२)  २९९७२ (२३-१२-२०१५).   श्री.ववजय औटी (पारनेर) :   सन्माननीय महसूल मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) पाथडी तालुक्यातील (जजल्हा अहमदनगर) शिराळ येथील १६ िेतकऱयाींना इनामी 
शमळालेल्या जशमनीचा अींतगचत नकािा भमूी अशभलेख कायाचलयाकड ेउपलब्ि नसल्याचे ददनाींक 
१२ ऑगस्, २०१५ रोजी वा त्या सुमारास उघडकीस आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदरहू िेतकऱयाींना िेती करण्यास अनेक अडचणीींना समोरे जाव ेलागते हे ही 
खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, याबाबत िासनान ेचौकिी केली आहे काय, 
(४) असल्यास, चौकिीत काय आढळून आले व त्यानुसार दोषी असणाऱया सींबींधित, 
अधिकाऱयाींवर कोणती कारवाई करण्यात आली आहे वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. चांद्रिाांत पाटील (२६-०७-२०१६) :(१), (२), (३) व (४) व (५) तक्रारदार श्री.सुिीर ददनकर 
याींचेकडून दद.१०.०६.२०१५ रोजी जमाबींदी आयुक्त, पुणे कायाचलयाकड ेमौज ेशिराळ, ता.पाथडी, 
जज.अहमदनगर येथील सर्व्हे नीं.३७  मिील १० हेक््र के्षत्राच्या मोजणीबाबत तक्रार अजच प्राप्त 
झालेला आहे. 
     मौजे शिराळ येथील सर्व्हे नीं.३७ चे सन १९७६ मध्ये महसूल ववभागाकडून वा्प झालेले 
आहे. परींत,ु त्यावेळी भूशम अशभलेख ववभागाकडून मोजणी करुन घेण्यात आलेली नर्व्हती. सन 
१९८० मध्ये गावी झालेल्या एकत्रत्रकरण योजनेमध्ये सर्व्हे नीं.३७ यास ग् नीं.४७० देण्यात 
आलेला आहे. 
     उक्त तक्रार अजाचत मागणी केल्याप्रमाण े तक्रारदार याींच े ४.०४ हेक््र आर के्षत्राचा 
नकािा तयार झाला नसल्यामळेु त्या के्षत्राची हद्द कायम करता येत नसल्याचे जजल्हा 
अधिक्षक भूशम अशभलेख, अहमदनगर याींनी तक्रारदार याींना दद.२८.०९.२०१५ रोजी कळववलेले 
आहे. 
     तसेच याबाबत सींबींधित कब्जेदार याींनी उपअिीक्षक भूशम अशभलेख, पाथडी कायाचलयात 
पो्दहससा मोजणीबाबत कोणताही अजच केला नसल्यामळेु पो्दहससा मोजणीची कायचवाही 
करण्यात आलेली नाही. 
  

___________ 
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लातूर जजल््यात   फेरफार उपक्रमामकळे मागील पाच महहन्यापासून  
फेरफार प्रकक्रया ठप्प झाल्याााात 

  

(३)  ३००१९ (२३-१२-२०१५).   श्री.अशमत ववलासराव देशमकख (लातूर शहर) :   सन्माननीय 
महसूल मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) लातूर जजल््यात ई फेरफार उपक्रमामळेु मागील पाच मदहन्यापासून फेरफार प्रक्रक्रया ठप्प 
झाली असल्यान ेजजल््यातील बारा हजार फेरफार प्रलींत्रबत असल्याचे माहे सप् े्ंबर, २०१५ रोजी 
वा त्यासुमारास ननदिचनास आले, हे खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, जशमनीची खरेदी केल् यानींतर तातडीने फेरफार करण्यासाठस सरकारन ेई-फेरफार 
उपक्रम सुरु केला आहे, हे खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, जशमनीची रजजसट्री होताच ऑनलाईन डा्ा तहसील कायाचलयात जाऊन 
फेरफारची प्रक्रक्रया सुरु होत,े हे खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, लातूर जजल््यात सवच तालुक्यात माचच, २०१५ पासनू हा उपक्रम सुरु करण्यात 
आला आहे, हे खरे आहे काय, 
(५) असल्यास, या उपक्रमात अनेक दोष आढळल्याने मागील पाच मदहन्यापासून एकही 
ऑनलाईन फेरफार झाले नसल्यान ेनागररकाींची गैरसोय होत आहे, हे खरे आहे काय, 
(६) असल्यास, ई-फेरफार उपक्रमातील त्रु्ी दरू करण्याबाबत िासनान े कोणती आवश्यकती 
कायचवाही केली  वा करण्यात येत आहे, 
(७) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. चांद्रिाांत पाटील (२६-०७-२०१६) :(१), (२), (३), (४) व  (५) महसूल व वन ववभाग िासन 
ननणचय दद.२३.०१.२०१३ अन्वये ई-फेरफार तथा ऑनलाईन म्यु्ेिन कायचक्रम सुरु करण्याचा 
राज्य िासनाने ननणचय घेतला आहे. 
     प्रसतुत प्रकरणी लातूर जजल््यातील सवच तालुक्याींमध्ये माचच, २०१५ पासून ऑनलाईन ई-
फेरफार प्रक्रक्रयेस सुरुवात झाली असून एवप्रल, २०१६ पयतं लातूर जजल््यातील सवच 
तालुकयाींमध्ये ऑनलाईन प्रणालीतनू एकूण ६०,१९० एवढे फेरफार घेण्यात आले असून त्यापकैी 
एकूण ४५,८५१ एवढे फेरफार प्रमाणणत करण्यात आलेले आहेत. 
     सद्य:जसथतीत लातूर जजल््यातील सवच तालुक्याींमध्ये नोंदणीकृत दसतावरुन १०,३०० 
फेरफार सदर प्रणालीतून घेण्यात आलेले असून एकूण ४५३६ फेरफार नोंदी प्रमाणणत करण्यात 
आलेल्या आहेत. त्याचप्रमाणे अनोंदणीकृत दसतावरुन २३,३०३ फेरफार नोंदी घेण्यात आलेल्या 
असून एकूण १८,३६२ नोंदी प्रमाणणत करण्यात आल्या आहेत. 
     तसेच डा्ा प्रमाणणकरण आज्ञावलीवरुन २६,५८७ नोंदी भरण्यात आलेल्या असून त्यापैकी 
२२,९५३ नोंदी प्रमाणणत करण्यात आलेल्या आहेत. 
(६) व (७) ई-फेरफार कायचक्रमाींतगचत सींगणकीकृत गा.न.नीं. ७/१२ चा डा्ा तयार करणे, तो 
स्े् डा्ा सें्र (S.D.C) वर अपलोड करणे, ई-फेरफार आज्ञावलीच्या माध्यमातून फेरफार 
आज्ञावलीच्या माध्यमातून फेरफार नोंदी घेणे तसेच सींगणकीकृत गा.न.नीं७/१२ ववतरीत करणे 
या प्रक्रक्रयेत काही दठकाणी डा्ा एन्ट्री, सर्व्हचर, कनेक््ीर्व्ही्ी व आज्ञावली ववषयक समसया 
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उदभवल्याने त्याींच्या ननराकरणाथच  यथोधचत उपाययोजना करण्यात आल्या आहेत. राषट्रीय 
सूचना ववज्ञान कें द्राकडून ई-फेरफार आज्ञावली र्व्हजचन-२ ववकशसत करुन ती वापरास उपलब्ि 
करुन देण्यात आलेली आहे. 
    सींगणकीकृत गा.न.नीं.७/१२ मिील डा्ा एन्ट्री व डा्ा कन्र्व्हजचनच्या झालेल्या चुका दरुुसत 
करुन त्यातील नोंदी हसताशलणखत गा.न.न.७/१२ िी जळुववण्याकरीता “एडी् मोड्युल” 
दद.०७.०५.२०१६ रोजी उपलब्ि करुन देण्यात आले आहे. हसतशलणखत अधिकार अशभलेखाींप्रमाण े
गा.न.न.७/१२ चे सींगणकीकृत उत्तारे जेथे ववतरीत करणे िक्य नाही तेथे खरीप हींगामासाठस 
िेतकरी खातेदाराींना केवळ कजच व अन्य िेतीववषयक प्रयोजनासाठस दद.३१ जुल,ै २०१६ पयतं 
हसताशलणखत गा.न.नीं.७/१२ उतारे देण्याची मुभा प्रदान करण्यात आली आहे. तसेच ई-फेरफार 
कायचक्रमासाठस िासनान े स्े् डा्ा सें्रवर अधिकचे स्ोरेज उपलब्ि करुन ददले आहे. 
यापररणामी ई-फेरफार कायचक्रमाच्या अींमलबजावणीतील बहुताींि अडचणीचे ननराकरण झाले 
आहे. 

___________ 
  

भोर (जज.पकणे) तालकक्यात सात ाारा उता-याांच ेसांगणिीिरण  
िरुन ऑनला न िामे िर्याााात 

  

(४)  ३०१०६ (०८-०१-२०१६).   श्री.सांग्रसाम थोपटे (भोर), श्री.अशमन पटेल (मकांाादेवी), श्री.नसीम 
खान (चाांहदवली) :   सन्माननीय महसूल मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) भोर (जज.पुणे) तालुक्यात सात बारा उता-याींचे सींगणकीकरण करुन ऑनलाईन कामे 
करण्यासाठस जानेवारी, २०१५ मध्ये िभुारींभ केला, परींतु त्यात त्रु्ी आल्यान े तलाठयाींनी 
नागरीकाींच्या रोषान ेत्रसत झालेन ेसवच कमचचारी सामूदहक रजेवर गेले असल्याचे माहे ऑगस्, 
२०१५ च्या दरम्यान ननदिचनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर सात बाराच्या सींगणकीकरणातील त्रु्ी दरू करण्याबाबत व रजेवर गेलेल्या 
कमचचाऱयाींच्या ववरुध्द िासनाने कोणती कायचवाही केली आहे वा करण्यात येत आहे, 
(३)  नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. चांद्रिाांत पाटील (२६-०७-२०१६) :(१), (२) व (३) ‘’ई-फेरफार’’ कायचक्रमाींतगचत सींगणकीकृत 
गा.न.नीं.. ७/१२ च् या डा्ा एन् ट्री ववषयक, स ्े् डा्ा सें्र मिील सर्व् हचरववषयक, ने्वकच  
कनेक् ्ीर्व् ही्ी ववषयक व ई-फेरफार आज्ञावलीववषयक समस या काही दठकाणी उदभवल्याने भोर 
तालुक् यातील तलाठस दद. २७.०८.२०१५ ते ०६.०९.२०१५ या कालाविीत सामूदहक रजेवर गेले 
होते. 
     ‘ई-फेरफार’’ कायचक्रमाच् या अींमलबजावणीतील अडचणी ववचारात घेवून राष ट्रीय सुचना 
ववज्ञान कें द्राकडून ‘’ई-फेरफार’’ आज्ञावली र्व् हजचन-२ ववकशसत करुन ती वापरास उपलब् ि करुन 
देण् यात आलेली आहे. 
     सींगणकीकृत गा.न.नीं. ७/१२ मिील डा्ा एन् ट्री व डा्ा कन् र्व् हजचनच् या झालेल् या चकुा 
दरुुस त  करुन त् यातील नोंदी हस तशलणखत गा.न.नीं. ७/१२ िी जळुववण् याकररता एडी् मोडयुल 
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(Edit Module) दद. ०७.०५.२०१६ रोजी उपलब् ि करुन देण् यात आले आहे. हस तशलणखत 
अशभलेखाींप्रमाण े गा.न.नीं. ७/१२ चे सींगणकीकृत उतारे जेथ े ववतरीत करणे िक् य नाही तेथे 
खरीप हींगामासाठस िेतकरी खातेदाराींना केवळ कजच व अन् य ितेीववषयक प्रयोजनासाठस दद. ३१ 
जुल,ै २०१६ पयचत हस तशलणखत गा.न.नीं. ७/१२ उतारे देण् याची मभुा प्रदान करण् यात आली आहे. 
     ‘’ई-फेरफार’’ कायचक्रमासाठस िासनाने स ्े् डा्ा सें्र येथे अधिकचे ५० TB स्ोरेज 
उपलब् ि करुन ददले असनू प्रत् येक मींडळ स तरावर तलाठस/मींडळ अधिका-याींसाठस हायस पीड 
कनेक् ्ीर्व् ही्ीसह कायचकक्ष (Work Station) उभारण् याची कायचवाही सुरु आहे. यापररणामी    
ई-फेरफार आज्ञावलीच् या अींमलबजावणीतील बहुताींि अडचणीच ेननराकरण झाले आहे. 
     तहशसलदार, भोर याींनी उक् त कालाविीतील कमचचा-याींची गैरहजेरी  ववनावेतन रजा 
म् हणून मींजूर केली आहे. 

___________ 
  

परराज्यातील पसगसीन नेट आणण हाय्पीट रॉलसगच ेअततक्रमण रोख ू
न ्थातनि मजछिमाराांछया व्यवसायाला सांरक्षण दे्याााात 

  

(५)  ३०२९५ (२३-१२-२०१५).   श्री.वैभव ना ि (िक र्डाळ) :   सन्माननीय मत््य व् यवसाय 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) परराज्यातील पसचसीन ने् आणण हायसपीड ट्रॉलसचच े अनतक्रमण रोखनू सथाननक 
मजच्िमाराींच्या र्व्यवसायाला सींरक्षण देण्यासाठस सींयुक्त सागरी गसतीबाबतचा प्रस ताव 
िासनाच्या ववचारािीन आहे, हे खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, सदर प्रसतावावर िासनाकडून केर्व्हा अींमलबजावणी होणार आहे, व, त्याचे 
सवचसािारण सवरुप काय आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. महादेव जानिर (२२-०८-२०१६) :(१) व (२) परराज्यातील पसचसनी ने् आणण हायसपीड 
ट्रॉलसचच े अनतक्रमण रोखून मजच्िमाराच्या र्व्यवसायाला सींरष ाण देण्याच्या हेतून े िासनान े
महाराषट्र सागरी मासेमारी ननयमन अधिननयम, १९८१ अींतगचत सागरी कायद्याची प्रभावीपणे 
अींमलबजावणी करण्यासाठस तसेच महाराषट्रातील पारींपाररक मजच्िमाराींच े दहत जोपासण्यासाठस 
आणण राज्याच्या सागरी जलिी के्षत्रातील अवैि मासमेारी रोखण्यासाठस महाराषट्र राज्याच्या 
सागरी जलिी के्षत्रात गसत घालण्यासाठस िासन ननणचय क्रमाींक मत्सयवव-१११५/ 
प्र.क्र.१७४/पदमु-१४, दद. १ सप् े्ंबर,  २०१५ नुसार एकूण ५ गती नौका भाड्याने घेण्यास 
िासनाने मान्यता प्रदान केली आहे. तसेच या र्व्यनतररक्त UNDP प्रकल्पाअींतगचत वन 
ववभागाच्या सल्ल्याने शसींिुदगुच येथे (काींदळवन के्षत्र) आणखी एक जादा गसती नौका भाड्याने 
घेऊन, १) सागरी पोलीस ववभागातील कमचचारी, २) वन ववभागाचे कमचचारी आणण ३) 
मत्सयववभागाींचे कमचचारी याींचकेडून सींयुक्तपणे गसत घालण्याचा प्रकल्प राबववण्यात येत आहे. 
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
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मकांा तील धगरगाव चौपाटीवर लोिमान्य ााळ गांगाधर हटळि याांछया ्मारिासाठी जागा 
देणाऱया िोळी ााांधवाांना धगरगाव चौपाटीवरून िायमचे हद्दपार िर्याचा तनणगय घेतल्याााात 

  

(६)  ३०९०१ (०८-०१-२०१६).   श्री.अजय चौधरी (शशवर्डी), श्री.सकतनल शशांदे (वरळी), अॅर्ड.वारीस 
पठाण (भायखळा) :   सन्माननीय मत््य व् यवसाय मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील 
काय :- 
(१) मुींबईतील धगरगाव चौपा्ीवर लोकमान्य बाळ गींगािर द्ळक याींच्या समारकासाठस जागा 
देणाऱया कोळी बाींिवाींना धगरगाव चौपा्ीवरून कायमच े हद्दपार करण्याचा ननणचय 
मत्सयर्व्यवसाय ववभागाने घेऊन तिा नो्ीसा दद.२८ ऑगस्, २०१५ रोजी कोळी बाींिवास 
बजावल्या आहेत, हे खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, धगरगाव चौपा्ीवरील त्रि्ीि काळापासून अजसतत्वात असलेल्या कोळी 
वाड्यातील कोळी बाींिवाींना अन्यत्र हलववण्याची कारणे काय आहेत, व समारका र्व्यनतररक्त 
उवचररत जागेचा वापर कोणत्या कामासाठस करण्यात येणार आहे, 
(३) असल्यास, कोळी बाींिवाींच्या उपजजववकेचा मजच्िमारी र्व्यवसाय व त्याींचे ननवाससथान 
उध्वसत होऊ नये यासाठस िासनाने ननणचयाचा पुनववचचार करावा अिी मागणीही कोळी बाींिव 
व लोकप्रनतननिीींनी मा.मत्सयर्व्यवसाय मींत्री महोदयाींकड े माहे ऑगस्, २०१५ पासून अनके 
वेळा केली आहे, हे खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, मागणीच्या अनुषींगाने िासनान ेकोणती कायचवाही केली आहे वा करण्यात येत 
आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. महादेव जानिर (२२-०८-२०१६) :(१) नाही. हे खरे नाही. 
(२) धगरगाींव चौपा्ीवर कोळी बाींिवाना ववभागामाफच त हलववण्यात आले नसून, बींदरातील नौका 
नजजकाच्या मासेमारी बींदरातून करण्याबाबत नो्ीस देण्यात आल्या आहेत. समारकाच्या 
जागेबाबत कोणत्याही नो्ीस देण्यात आले नाही. 
(३) होय. 
(४) सींबींधित परवानािारक नौका मालकाींना नजीकच्या मासेमारी बींदरातून मासेमारी करण्यास 
मान्यता देण्यात आली आहे. 
(५) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
 

िोिण किनारपट्टी लगत मजछिमारी िरणा-या मजछिमार व्यावसायिाांचे ाांदरात गाळ 
साचल्याने व डर्डझले परतावा शमळ् यास होत असलेला ववलांा 

  

(७)  ३११५१ (०८-०१-२०१६).   श्री.धैयगशील पाटील (पेण), श्री.सकभाष उफग  पांडर्डतशेठ पाटील 
(अशलााग), श्री.जीवा गाववत (िळवण) :   सन्माननीय मत््यव् यवसाय मांत्री पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
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(१) कोकण क्रकनारपट्टी लगत मजच्िमारी करणा-या मजच्िमार र्व्यावसायकाींच े बींदरात गाळ 
साचल्याने व डडझले परतावा शमळण् यास होत असलेल्या ववलींबामुळे मजच्िमार र्व्यावसायकाींची 
आधथचक व र्व्यावसायीक कोंडी होत आहे, हे खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, मजच्िमार बींदर नजजक साचलेला गाळ काढण्यात व डडझले तात्काल 
देण्यासींबींिी िासनान ेकोणती कायचवाही केली आहे वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे कोणती ? 
  
श्री. महादेव जानिर (१६-०७-२०१६) :(१) हे अींित: खरे आहे. 
(२) ही बाब बींदरे ववभागाच्या अखत्यारीतील असून उपलब्ि तरतदूीनुसार गाळ काढण्याच ेकाम 
बींदरे ववभागाच्याकडून करण्यात येते. या ववभागामाफच त उपलब्ि तरतूदीप्रमाणे जजल्हाननहाय 
डडझले परवाना अदा करण्यात येतो. 
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

महापारेषण िां पनी प्रशासनाछया हेतकपकर्पर भकमीिेमकळे मागासवगीय  
िमगचा-याांवर होत असलेल्या अन्यायाााात 

  

(८)  ३१६१३ (०८-०१-२०१६).   श्री.जजतेंद्र आव् हार्ड (मकांरा ा िळवा), श्री.शशशिाांत शशांदे (िोरेगाव), 
श्री.हसन मकश्रीफ (िागल), श्री.जयांत पाटील (इ्लामपूर), श्री.सकरेश लार्ड (िजगत), श्री.पाांर्डक रांग 
ारोरा (शहापूर), श्री.किसन िथोरे (मकराार्ड) :   सन्माननीय ऊजाग मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
(१) महापारेषण कीं पनी प्रिासनाच्या हेतुपुरसपर भुमीकेमळेु मागासवगीय कमचचा-याींवर होत 
असलेल्या अन्यायाच्या ननषेिाथच तसेच वगच-४ च्या कमचचा-याींना पदोन्नती देण,े सहाय्यक यींत्र 
चालक पदाींमध्ये आय्ीआय िारक तींत्रज्ञाना सामावून घेणे, मागासवगीयाींच्या वषाचनुवष े
असलेल्या अनुिेष भरणे या व इतर मागण्या मान्य करण्यासाठस मुींबईतील वाींदे्र येथील 
महापारेषण कीं पनीच्या कायाचलयासमोर हजारो कामगाराींनी ददनाींक ०२ ऑक््ोबर, २०१५ रोजी 
वा त्यींसमुारास िरणे आींदोलन केले होत,े हे खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, सदर कमचचा-याींच्या मागण्याींचे थोडक्यात सवरुप काय आहे व सदर मागण्याींवर 
ननणचय घेण्यासाठस आतापयतं िासनाने कोणती कायचवाही केली आहे वा करण्यात येत आहे, 
(३) अद्याप कोणतीही कायचवाही केली नसल्यास, ववलींबाची सवचसािारण कारणे काय आहत ? 
 
श्री. चांद्रशेखर ाावनिक ळे (०६-०९-२०१६) :(१) होय. 
(२) वगच-४ च्या कमचचाऱयाींना पदोन्नती देण,े अनुिेष भरणे, अनुकीं पा तत्वावरील ननयुक्त्या 
करणे इ. मागण्या आहेत. त्यानुषींगान े महापारेषण कीं पनीमाफच त ननयमानुसार वेळोवेळी 
कायचवाही करण्यात येत आहे. 
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
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चांद्रपूर महाऔजष्ट्णि वीज िें द्रात ५० टक्िे प्रिल्पग्रस्त नोिरी पासनू वांधचत असल्याााात 
  

(९)  ३२४७२ (२३-१२-२०१५).   श्री.नानाजी शामिक ळे (चांद्रपूर) :   सन्माननीय ऊजाग मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) चींद्रपूर महाऔजषणक वीज कें द्रात ५० ्क्के प्रकल्पग्रसत नोकरी पासून वींधचत असल्याचे व 
५०० प्रकल्पग्रसत मागील पाच वषाचपासून अवघ्या सहा हजार रुपये मानिनावर प्रशिक्षणाथी 
म्हणून कायचरत असल्याच े माहे ऑगस् २०१५ च्या िेव्च्या आठवड्यात ननदिचनास आले 
आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सन १९८० मध्ये औजषणक ववद्युत कें द्राकररता ितेकऱयाींनी ११ हजार हेक््र 
िेतीयोग्य जमीन व ५२ गावठाणे भूसींपाददत करण्यात आले असनू अद्यापही प्रकल्पग्रसताींच े
पुनवचसन करण्यात आले नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, याबाबत िासनान ेचौकिी केली आहे काय, 
(४) असल्यास, चौकिीत काय आढळून आले आहे व त्यानुषींगाने सन १९८० पासनू बािीत 
प्रकल्पग्रसताींच्या समसया सोडववण्यासाठस कोणती कायचवाही करण्यात आली आहे वा करण्यात 
येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. चांद्रशखेर ाावनिक ळे (०३-०९-२०१६) :(१) महाननशमचती कीं पनीतफे चींद्रपूर महाऔजषणक 
ववद्युत कें द्रामुळे बािीत झालेल्या एकूण ३,३८१ प्रकल्पग्रसताींपकैी २,६३२ प्रकल्पग्रसताींना 
म्हणजेच समुारे ७८% प्रकल्पग्रसताींना महाननमचती कीं पनीच्या सेवते दद.३०.०६.२०१५ रोजीपयतं 
सामावून घेण्यात आले आहे. 
(२) व (३) हे खरे नाही. महाननशमचती कीं पनीतफे चींद्रपूर महाऔजषणक ववद्युत कें द्राच्या ॲि 
बींडसाठस जशमन सींपाददत करण्यात आलेल्या ५ गावाींतील पात्र प्रकल्पग्रसताींच े पुनवचसनप 
करण्यात आले आहे. 
(४) महाननशमचती कीं पनीतफे प्रकल्पग्रसत उमेदवाराींना औद्योधगक प्रशिक्षण देण्यात येते. तसेच, 
प्रशिक्षणासाठस ववद्यावेतन देण्यात येते. प्रगत कुिल प्रशिक्षणासाठस प्रनतमाह रु.८,०००/- व 
प्रशिक्षण पूवच केलेल्या उमेदवाराींना प्रनतमाह रु.१०,०००/- देण्यात येतात. प्रकल्पग्रसताींसाठस 
िासकीय सेवेत सामावून घेण्याची वयोमयाचदा ४५ वषाचपयतं शिथील करण्यात आली आहे. 
प्रकल्पग्रसताींचा लाभ सोडून देणाऱया  प्रकल्पग्रसताींना एक रक्कमी रु.५,००,०००/- अनुदान क्रकीं वा 
वयाची ५८ वषच पूणच होईपयचत रु.१०,०००/- प्रनतमाह ननवाचह भत्ता देण्यात येतो. नोकरीचा हक्क 
सोडू इजच्िणाऱया प्रकल्पग्रसताींस सवत:चा िींदा सुरु करण्यासाठस एक रक्कमी रु.५,००,०००/- 
अनुदान उपलब्ि करुन देण्यात येते. 
(५) प्रश्न उद्् ावत नाही. 
  

___________ 
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देवपूर पररसरातील (धकळे) सव्हें नां १२२ मधील दोन एिर जागा  
महाराष्ट्र राज्य ववद्यकत ववतरण िां पनीस दे्याााात 

  

(१०)  ३३५७३ (२३-१२-२०१५).   श्री.अतनल (अ्णा) गोटे (धकळे शहर) :   सन्माननीय ऊजाग 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) देवपूर पररसरातील (िुळे) सर्व्हें नीं १२२ मिील दोन एकर जागा महाराषट्र राज्य ववद्युत 
ववतरण कीं पनीस देण्याच्या बदल्यात िुळे महापाशलकेकड ेववज त्रबलाची असलेली थक्रकत रक्कम 
माफ करण्यासाठस सथाननक लोकप्रनतननिीींनी दद. ४ ऑगस्, २०१५ रोजी मा. ऊजाच मींत्री 
याींच्याकड ेपत्रर्व्यवहार केला आहे हे खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, उक्त पत्राच्या अनुींषगाने िासनामाफच त कोणता ननणचय घेण्यात आला आहे वा 
येत आहे व त्याचे सवचसािारण सवरुप काय आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. चांद्रशेखर ाावनिक ळे (०६-०९-२०१६) :(१) हे खरे आहे. 
(२) वीज उपकें द्रास जागा ववनामूल्य देण्याचे िासनाचे िोरण असल्याने सींबींधित जागेच्या 
बदल्यात िुळे महापाशलकेची वीज त्रबलाची थक्रकत रक्कम माफ करण्याची ववनींती मान्य करता 
येत नाही. 
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

तनफार्ड (ता.पेण, जज.रायगर्ड) येथील ााळगांगा नदीवर ााांध्यात येत असलेल्या धरणामकळे 
गावातील ३४३४ प्रिल्पग्रस्ताांना नवीन भसूांपादन िायद्याछया तरतदूीनकसार भरपा  दे्याााात 
  

(११)  ३३६२७ (२२-०१-२०१६).   श्री.सकतनल प्रभू (हदांर्डोशी) :   सन्माननीय महसलू मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) ननफाड (ता.पेण, जज.रायगड) येथील बाळगींगा नदीवर बाींिण्यात येत असलेल्या िरणामुळे 
ननफाड, करोडी, वरसई, आष्े, इनाम,गागोदे खुदच.गागोदे िु.जावळी, पाडले, वािीवली, 
ननिीवली, मोदहली, इनाम, करींबींळी आदी गावातील ३४३४ प्रकल्पग्रसताींचे नवीन भूसींपादन 
कायद्याच्या तरतूदीनुसार भरपाई देण्याचा ददनाींक २३ सप् े्ंबर,२०१५ रोजी िासनान े ननणचय 
घेतला आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदरहू ननणचयाच े सवरुप काय आहे, त्यानुसार ३४३४ प्रकल्प वपडीताींना प्रती 
र्व्यक्तीननहाय क्रकती रुपये आधथचक मदत देवून,त्याींचे पनुवचसन करण्याच्या दृष्ीने अद्याप 
िासनाने कोणती कायचवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. चांद्रिाांत पाटील (२६-०७-२०१६) :(१), (२) व (३) बाळगींगा नदी िरण प्रकल् पासाठस मौज े
ननफाड, करोडी, वरसई, आष ्े, मोहोली इनाम, गागोंदे खुदच, गगोदे ि,ु जावळी, पाडले, 
वाशिवली, ननिवली मोहीलीखालसा, करींबेळी या गावातील जशमनी सींपाददत करण् यासाठस ननवाड े
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घोवषत करण् यात आले असून, ननवाड े भुसींपादन अधिननयम १८९४ च े कलम ११ अन् वये 
करण् यात आले असले तरी, नुकसान भरपाई ननजश्चत करताना भूसींपादनातील योग् य नुकसान 
भरपाईचा अधिकार व स थानाींतरण, पुनसथाचपना आणण पुनवचसन अधिननयम २०१३ चे कलम २४ 
मिील तरतूदीप्रमाणे व कलम २६ ते ३० अन् वये नुकसान भरपाई ननजश्चत करण् यात येऊन 
खातेदाराींना उपजजल् हाधिकारी (भसूींपादन),  रायगड, अशलबाग याींचेमाफच त अदा करण् यात येत 
आहे. 
     सदरहू प्रकल् पासाठस कलम ११ (१) ची अधिसूचना दद. २३.१२.२०११ रोजी प्रशसध् द झाली 
आहे. कलम १३ (१) ची अधिसचूना दद. ३.५.२०१२ व  कलम १३ (३) ची अधिसचूना दद. 
२०.१२.२०१४ रोजी प्रशसध् द झाली असून सदर प्रकल् पास भुशमसींपादन, पुनवचसन व पुनस थाचपना 
करताना वाजवी भरपाई शमळण् याचा व पारदिचकतेचा हक् क अधिननयम,  २०१३ लागू होत 
नाही. परींत ूमहाराष ट्र प्रकल् प बाधिताींच ेपुनवचसन कायदा, १९९९ नसुार १८ नागरी सुवविा देय 
आहेत. सदरहू प्रकल् पासाठस कायचकारी अशभयींता, रायगड पा्बींिारे ववभाग, कोलाड याींच् याकडून 
१८ नागरी सुवविाींबाबतची कायचवाही करण् यात येणार आहे. 

___________ 
  

रत्नाधगरी शहर ज्येष्ट्ठ नागररि सांघाला भूखांर्ड दे्याााात 
  

(१२)  ३४८७४ (१८-०१-२०१६).   श्री.मांगेश िक र्डाळिर (िक लाग), श्री.तनतेश राण े (िणिवली) :   
सन्माननीय महसूल मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) रत्नाधगरी जजल््यात सवच सोयीयुक्त वधृ्दाश्रम र्व्हाव े याकररता रत्नाधगरी िहर ज्येषठ 
नागररक सींघाला तत्कालीन महसलू राज्यमींत्री सुरेि िस याींनी जजल्हाधिकारी, रत्नाधगरी याींना 
सपष् लेखी सूचना देऊनही या सींघाला भूखींड देण्याबाबत जजल्हाधिकाऱयाींकडून िासनाकड े
प्रसताव झालेला नाही, हे खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, यासींदभाचत ज्येषठ नागररक सींघाचे प्रनतननिी वारींवार जजल्हाधिकाऱयाींकड ेयाचा 
पाठपुरावा करीत असनूही त्याकड ेदलुचक्ष केले जात आहे, हे खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, रत्नाधगरी जजल््यात सवचसोयीयुक्त वधृ्दाश्रम बाींिण्याकररता भखूींड 
देण्यासींदभाचत िासनाने कोणती कायचवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. चांद्रिाांत पाटील (०९-०९-२०१६) :(१), (२), (३) व (४) रत्नाधगरी िहर ज्येषठ नागररक 
सींघास रत्नाधगरी तालुक्यातील कुवारबाींव येथील स.न. १४ दह.१/५ मिील ८२ गुींठे िासकीय 
जमीन देण्याबाबत लोकप्रनतननिीींनी ददलेल्या ननवेदनाचे अनुषींगाने तत्कालीन राज्यमींत्री 
(महसूल) याींनी जजल्हाधिकारी, रत्नाधगरी याींना प्रसताव सादर करण्याबाबत ननदेि ददले होते. 
     मात्र मौ.कुवारबाींव येथे िासकीय कायाचलयाींसाठस जागेची मागणी मोठया प्रमाणात असून 
उपलब् ि जागा अत्यल्प आहे. िासन पररपत्रक क्र. जमीन०२/२००६/प्र.क्र.१७/ज-१ 
दद.२८.०६.२००६ अन्वये िासकीय जशमनी ववतरीत करतान त्या जशमनीची िासकीय 
कायाचलयाींसाठस आवश्यक्ता तपासण्याकरीता अनसुरावयाची कायचपध्दती ववदहत करण्यात 
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आलेली आहे. त्यानुसार मागणी केलेल्या जागेची भववषय काळात िासकीय कायाचलयाींसाठस 
आवश्यकता असल्याने सदर जागा वधृ्दाश्रमासाठस शमळण्याबाबतची रत्नाधगरी िहर जेषठ 
नागररक सींघ रत्नाधगरी याींची ववनींती जजल्हाधिकारी, रत्नाधगरी याींच्या दद.१८.०९.२०१४ च्या 
पत्रान्वये अमान्य करण्यात आली आहे. 

___________ 
  

पशकधचकित्सालयात सहाय्यि पशकधन वविास अधधिाऱयाने औषधी ने्यासाठी  
आलेल्या एिा पशकमालिािर्ड े५०० रुपयाांची मागणी िेल्याााात 

  

(१३)  ३५१३१ (२३-१२-२०१५).   श्री.गोवधगन शमाग (अिोला पजश्चम) :   सन्माननीय 
पशकसांवधगन मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) जजल्हा पररषद अकोला मिील महान येथील पिुधचक्रकत्सालयात सहाय्यक पििुन ववकास 
अधिकाऱयाने औषिी नेण्यासाठस आलेल्या एका पिुमालकाला ५०० रुपयाींची मागणी केल्याची 
बाब ऑक््ोबर, २०१५ च्या पदहल्या आठवड्यात ननदिचनास आली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, या प्रकरणी िासनाने चौकिी केली आहे काय, 
(३) असल्यास, चौकिीत काय आढळूण आले त्याअनुषींगान ेदोषी असणाऱया पिुिन ववकास 
अधिकाऱयावर कोणती कारवाई करण्यात आली आहे वा येत आहे, 
(४) नसल्यास ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. महादेव जानिर (२८-०७-२०१६) :(१) हे खरे नाही. 
(२) ग् ववकास अधिकार, पींचायत सशमती, वािी ्ाकळी जज. अकोला याींचेमाफच त चौकिी 
करण् यात आली आहे. 
(३) जजल् हा पररषद, अकोला अींतगचत महान येथील पिुवैद्यकीय दवाखान् यामध् ये कायचरत 
सहाय्यक पिुिन ववकास अधिकारी श्री. साखरे याींनी तक्रारदारास त् याींच ेम् हिीवर औषिोपचार 
करण् यासाठस दवाखान् यात उपलब् ि नसलेल् या औषिी शलहून देण् यात आल् यास सािारणपणे रु. 
५००/- इतक् या रकमेची औषिी लागतील असे साींगीतले. सदर तक्रारदारान े औषिी बाहेरुन 
आणण् यास असमथचता  दिचववल् यान,े दवाखान् यात उपलब् ि असलेल् या औषिीद्वारे उपचार 
करण् यात आले. तक्रारदारास समजावून साींधगतल् यानींतर तक्रारदाराने तक्रार मागे घेतली आहे. 
(४) प्रश् न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

राजापूर (जज.रत्नाधगरी) तालकक्यातील शतेि-याांछया साताारा  
ऑनला न योजनेमध्ये सातााराांमध्ये चकिा असल्याााात 

(१४)  ३६६१९ (२३-१२-२०१५).   श्री.राजन साळवी (राजापूर) :   सन्माननीय महसूल मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
 (१) राजापूर (जज.रत्नाधगरी) तालुक् यातील ितेक-याींच्या सातबारे उतारा-याच े आिुननकरण 
करताना िासनाने ऑनलाईन योजना राबवली होती. त्या ऑनलाईन सातबारे उतारामध्ये 
असींख्य चुका होत आहेत, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, िेतक-याींच्या सातबारा मध्ये चकुीच्या नोंदीमुळे  िेतकऱयाची अनेक काम े
प्रलींत्रबत आहेत हे खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, या सींदभाचत िासनाने चौकिी केली आहे काय,  चौकिीत काय आढळून आले 
त्या अनुषींगाने कोणती  कायवाचही करण्यात आली आहे वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. चांद्रिाांत पाटील (०३-०९-२०१६) :(१), (२), (३) व (४) महसलू व वन ववभाग, िासन 
ननणचय ददनाींक २३.०१.२०१३ अन्वये “ई-फेरफार” आज्ञावलीतून ऑनलाईन म्यु्ेिन कायचक्रम 
राज्यात सुरु करुन जशमनीींच ेअधिकार अशभलेख (गा.न.नीं.७/१२) सींगणकीकृत होऊन ऑनलाईन 
पध्दतीने अद्ययावत र्व्हावेत या दृष्ीने “ई-फेरुार प्रकल्प” कायाचजन्वत करण्याचा ननणचय 
िासनाने घेतला आहे. 
     ता.राजापूर, जज.रत्नाधगरी येथील िेतकऱ याींच्या बाबतीत सींगणकीकृत गा.न.नीं.७/१२ 
उताऱयाींमध्ये काही प्रमाणात चकुा आढळून आल्या होत्या, परींतू सदरच्या चुका दरुुसत करुन 
िेतकऱयाींना ववहीत वळेेत गा.न.नीं.७/१२ उतारा उपलब्ि करुन देण्यात आला आहे. 
     ई-फेरफार कायचक्रमाींतगचत सींगणकीकृत गा.न.नीं.७/१२ चा डा्ा तयार करणे, तो स्े् डा्ा 
सें्र (SDC) वर अपलोड करणे, ई-फेरफार आज्ञावलीच्या माध्यमातून फेरफार नोंदणी घेणे 
तसेच सींगणकीकृत गा.न.नीं.७/१२ ववतरीत करणे या प्रक्रक्रयेत काही दठकाणी डा्ा एन्ट्री, सर्व्हचर, 
कनेक््ीर्व्ही्ी व आज्ञवली ववषकय समसया उदभवल्यान े त्याींच्या ननराकरणाथच यथोधचत 
उपाययोजना करण्यात आल्या आहेत. राषट्रीय सूचना ववज्ञान कें द्राकडून ई-फेरफार आज्ञावली 
र्व्हजचन-२ ववकशसत करुन ती वापरास उपलब्ि करुन देण्यात आलेली आहे. तसेच यासींदभाचतील 
अडीअडचणीींचे ननराकरण करण्यासाठस उपववभागीय तसेच जजल्हासतरावर सशमत्या सथापन 
करण्यात आल्या आहेत. 
     सींगणकीकृत गा.न.नीं.७/१२ मिील डा्ा एन्ट्री व डा्ा कन्र्व्हचजनच्या झालेल्या चुका 
दरुुसत करुन त्यातील नोंदी हसतशलणखत गा.न.नीं. ७/१२ िी जळुववण्याकरीता एडी् मोड्यलु 
(Edit Module) दद.०७.०५.२०१६ रोजी उपलबि करुन देण्यात आले आहे. हसतशलणखत 
अशभलेखाींप्रमाणे गा.ननीं. ७/१२ चे सींगणकीकृत उतारे जेथ े ववतरीत करणे िक्य नाही तेथ े
खरीप हींगामासाठस िेतकरी खातेदाराींना केवळ कजच व अन्य िेतीववषयक प्रयोजनासाठस दद.३१ 
जुल,ै २०१६ पयतं हसतशलणखत गा.न.नीं. ७/१२ उतारे देण्याची मुभा प्रदान करण्यात आली होती. 
तसेच ई-फेरफार कायचक्रमासाठस िासनाने स्े् डा्ा सें्रवर अधिचे स्ोरेज उपलब्ि करुन 
ददले आहे. यापररणामी ई-फेरफार आज्ञावलीच्या अींमलबजावणीतील बहुताींि अडचणीींच े
ननराकरण झाले आहे. 

___________ 
  

िोळगाव (ता.भर्डगाव, जज.जळगाव) वीज उपिें द्रात तीन  
वषागपासून ितनष्ट्ठ अशभयांता नसल्याााात 

(१५)  ३७८४१ (०८-०१-२०१६).   श्री.किशोर पाटील (पाचोरा) :   सन्माननीय ऊजाग मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) कोळगाव (ता.भडगाव, जज.जळगाव) (सबडीर्व्हजन क्रमाींक ३) या वीज उपकें द्रात तीन 
वषाचपासून कननषठ अशभयींता नसल्याने अतगचत येणाऱया १२ गावाींचा वीजेचा कायचभार बदली 
झालेल्या सहाय्यक लाईनमनच्या (पूवीचे वायरमन) याींच्याकड ेसोपववण्यात आला आहे, हे खरे 
आहे काय, 
(२) असल्यास, वीज उपकें द्रात कायमसवरूपी कननषठ अशभयींता, वायरमनची ननयुक्ती 
करण्याबाबत िासनान ेकोणती कायचवाही केली आहे वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. चांद्रशेखर ाावनिक ळे (०४-०८-२०१६) :(१) हे खरे नाही. 
(२) कोळगाव उपकें द्रात सहाय्यक अशभयींता याींची दद.०१.०२.२०१६ पासून ननयुक्ती करण्यात 
आली आहे. तसेच सदर कायाचलयात ४ तींत्रज्ञ व ५ ववद्युत सहाय्यक कायचरत असून केवळ २ 
पदे ररक्त आहेत. 
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

पकणे जजल्हयातील थेऊर येथील मांर्डल अधधिारी हररदास चाटे याांना  
तनलांबात िेल्यावरही िायागलयात िाम िरीत असल्याााात 

  

(१६)  ३८१७७ (०८-०१-२०१६).   श्री.शभमराव तापिीर (खर्डिवासला) :   सन्माननीय महसूल 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) पुणे जजल्हयातील थेऊर येथील मींडल अधिकारी हररदास चा्े हे कारवाई प्रकरणात दोषी 
आढळून आल्यान े दद.१४.८.२०१५ रोजी त्याींना ननलींत्रबत करण्यात आले असताींना त े २२ 
ऑगस्, २०१५ रोजी िननवार िासकीय सुट्टी असनूही कायाचलयात काम करीत असल्याच े
आढळून आले हे खरे आहे काय, 

(२)  असल्यास, या प्रकरणी िासनाने चौकिी केली आहे काय, त्यात काय आढळून आले, 
(३) असल्यास चौकिीत काय आढळून आले त्यानुसार पुढे कोणती कारवाई केली वा करण्यात 
येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ?  
  
श्री. चांद्रिाांत पाटील (१५-०७-२०१६) :(१) (२) व (३) श्री. हरीदास चा्े, मींडळ अधिकारी, थेऊर 
याींना जजल् हाधिकारी, पुणे याींच् या ददनाींक १४.८.२०१५ च् या आदेिान् वये ननलींत्रबत करण् यात आले 
होते. 
      सदर आदेि श्री. चा्े याींच् यावर ददनाींक १९.०८.२०१५ रोजी बजाववण् यात आले. दप् तर 
तपासणी केली असता, श्री. चा्े याींनी ददनाींक १९.८.२०१५ नींतर कोणतेही कायाचलयीन 
कामकाज केल् याचे आढळून आले नाही. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही 

___________ 
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मौज ेमानेगाव (ता.जळगाांव जामोद, जज.ाकलर्डाणा) येथील गट नां. ३६, ३५२,  
३५९, ३५३ पडर्डि शेतीवरील िेलेले अततक्रमण हटवव्याााात 

  

(१७)  ३९६५९ (१३-०१-२०१६).   श्री.ाळीराम शसरसिर (ााळापूर) :   सन्माननीय महसलू 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) मौज ेमानेगाव (ता.जळगाींव जामोद, जज.बुलडाणा) येथील ग् नीं. ३६, ३५२, ३५९, ३५३ या 
खाजगी मालकीच्या पडडक िेतीवरील अनतक्रमण ह्ववण्याबाबत माजी लोकप्रनतननिी याींनी 
जजल्हाधिकारी (बुलडाणा) तसचे महसूल प्रिासनाकड े ददनाींक ७ डडसेंबर,२०११ रोजी  वा त्या 
सुमारास  लेखी पत्राद्वारे मागणी केली होती, हे खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, या प्रकरणी िेतातील िकेडो िास माती अनतक्रमणिारकाींनी ववकली व अवैि 
जोडणी करुन बागायत करण्यात आली आहे, हे खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सदर प्रश्न भाग (१) व (२) च्या सींदभाचत िासनाने चौकिी केली आहे काय, 
(४) असल्यास चौकिीच्या अनुषींगान ेकोणती कायचवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. चांद्रिाांत पाटील (२६-०७-२०१६) :(१), (२), (३), (४) व (५) सदरहू प्रकरणी दद. ०१/१२/२०१२ 
रोजीच्या प्राप्त झालेल्या एका तक्रारदाराच्या ननवेदनाच्या अनुषींगाने ववभागीय आयुक्त, 
अमरावती ववभाग याींनी दद.१८/१२/२०१२ च्या आदेिान्वये अपर जजल्हाधिकारी, बुलढाणा, उप 
ववभागीय अधिकारी, दयाचपूर व तहशसलदार, दयाचपूर याींची त्रत्रसदसयीय चौकिी सशमती गठसत 
केली होती. सदर सशमतीन ेदद. ०८/०३/२०१३ रोजी सादर केलेल्या चौकिी अहवलानुसार मौज े
मानेगाव. ता.जळगाव जामोद येथील ग् नीं. ३५३ व ३५७ या ई-क्लास सरकारी जशमनी आहेत. 
ग् नीं. ३६,३५२ व ३५९ पुवी गुरे चराईकररता भर आकारी राखीव ठेवले होते. सदर जशमनीच्या 
ननगराणीसाठस िासनाने पींचाींची ननयुक्ती केली होती. सदरहू जशमनी गैरअजचदाराचे पुवचजाींच्या 
मालकीच्या नसून िासकीय मालकीच्या असल्यान ेबेकायदेिीरररत्या व ननयमबा्य लावण्यात 
आलेले वारसाींच े फेरफार रद्द करुन या जशमनी िासनाच्या नाींवे करण्याबाबत उप ववभागीय 
अधिकारी, जळगाव (जामोद) याींनी आदेि पाररत केले आहेत. ग् नीं. ३६, ३५२, ३५३, ३५९ या 
जशमनीवर अनतक्रमण आढळून आले नसनू कुठल्याही प्रकारची माती ववक्री केली नसल्याच े
तसेच अवैि जोडणी करुन बागायता केल्याच े ननदिचनास आले नसल्याच े मींडळ अधिकारी, 
वपींपळगाींव काळे, ता.जळगाव (जामोद) याींनी केलेल्या मौका पाहणीमध्ये आढळून आले आहे. 

___________ 
  

शसांधकदकगग जजल््यातील िणिवली येथील वीज मांर्डळ िायागलयात  
सहाय्यि वीज अशभयांता यासह अन्य पदे ररक्त असल्याााात 

(१८)  ४००६६ (२०-०४-२०१६).   श्री.तनतेश राण े (िणिवली) :   सन्माननीय ऊजाग मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
 (१) शसींिुदगुच जजल््यातील कणकवली येथील वीज मींडळ कायाचलयात सहाय्यक वीज अशभयींता 
यासह अन्य पदे ररक्त असल्याचे  माहे नोर्व्हेंबर २०१५  च्या दरम्यान ननदिचनास आले आहे, 
हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास सदरची ररक्त पदे तातडीन ेभरण्याबाबत िासनाने कोणती कायचवाही केली आहे 
वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. चांद्रशेखर ाावनिक ळे (०६-०९-२०१६) :(१) होय. 
(२) सदर ररक्त पदे भरण्याबाबतच्या सूचना महाववतरण कीं पनीच्या मुख्य कायाचलयाकडून 
सींबींधित मींडळ व ववभागीय कायाचलास देण्यात आल्या आहेत. 
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

जळगाव जजल् ्यातील ५१८ मालमत्ता धारिाांनी रहहवाशी जागेवर व्यवसाय प्रयोजनाथग 
परवानगी न घेतल्याने िरासह ४० पट दांर्ड आिार्याछया नोटीस दे्यात आल्याा्ााात 

  

(१९)  ४०३३१ (२०-०४-२०१६).   श्री.सांजय साविारे (भकसावळ) :   सन्माननीय महसूल मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) जळगाव जजल््यातील भूमी अशभलेख कायाचलयाींतगचत येणा-या यावल फैजपुर िहरासह 
ग्रामीण भागातील ५१८ मालमत्ता िारकाींनी रदहवािीच्या जागेवर र्व्यावसाय प्रयोजनाथच 
परवानगी न घेतल्याने करासह ४० प् दींड आकारण्याच्या  नो्ीस देण्यात आल्याची बाब माहे 
जानेवारी, २०१६ च्या दरम्यारन ननदिचनास आली, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, याप्रकरणी, तब्बल १८ वषांनी िासनातफच   नो्ीस देण्यात आली आहे, हे ही 
खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, प्रश्न भाग १ व २ नुसार चौकिी करण्यात आली आहे काय, 
(४) असल्यास, चौकिीच्या अनुषींगाने कोणती कायचवाही करण् यात आली आहे वा करण्यात येत 
आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. चांद्रिाांत पाटील (०३-०९-२०१६) :(१), (२), (३), (४) व (५) सदर प्रकरणी उपअधिक्षक भूशम 
अशभलेख, यावल याींच्याकडून दद.२०.११.२०१५ रोजी मौजे क्रकनगावीं बु. येथील ३६, मौज े
क्रकनगाींव खुदच-०७ व धचींचोली, ता.यावल येथील १९ तसेच दद.०५.१२.२०१५ रोजी फैजपूर 
िहरातील २४७ न्हावी गावातील ७८ आणण दद.०९.१२.२०१५ रोजी यावल िहरातील १२५ अिी 
एकूण ५१२ शमळकतीींच्या वापरात बदलाबाबतच े प्रसताव रुपाींतरीत कर व ४० प् दींडासह 
मींजूरीसाठस उपववभागीय अधिकारी, फैजपूर भाग फैजपूर याींच्याकड े पाठववण्यात आले हात.े 
त्याअनुषींगान,े उपववभागीय अधिकारी, फैजपूर भाग फैजपूर याींनी सदर प्रसतावाींना मींजूरी देऊन 
तहशसलदार, यावल याींना सींबींधिताींकडून सदरच्या रक्कमेची वसलुी करण्याचे सुधचत केले आहे. 
त्यानुसार सींबींधित तलाठस याींनी त्याींच्यासतरावरुन मागणी नो्ीसा सींबींधित शमळकत िारकाींना 
ददलेल्या आहेत. 

___________ 
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मोरा.िोळीवार्डा (ता.उरण, जज.रायगर्ड) येथील मजछिमाराांछया  
सम्याांच ेतनवारण िर्यािररता ाैठि घे्याााात 

  

(२०)  ४०३६१ (२०-०४-२०१६).   श्री.मनोहर भो र (उरण) :   सन्माननीय मत््य व् यवसाय 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मोरा.कोळीवाडा (ता.उरण, जज.रायगड) येथील मजच्िमाराींच्या समसयाींच े ननवारण 
करण्याकररता बैठक घेण्याबाबत मा.मत्सयर्व्यवसाय मींत्री याींना सथाननक लोकप्रनतननिी याींनी 
ददनाींक १३ म,े २०१५ रोजी वा सुमारास ननवेदन देऊन मागणी केली होती, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, या प्रकरणी िासनान े चौकिी केली आहे काय, सदर बैठक आयोजजत न 
करण्याची कारणे काय आहेत,  
(३) असल्यास चौकिीच्या अनुषींगाने सदरहू बैठक घेण्यासींदभाचत िासनाने ननणचय घेतला आहे 
काय,वा घेण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. महादेव जानिर (१८-०७-२०१६) :(१) होय, हे खरे आहे. 
(२) सदर प्रकरण न्यायप्रववषठ आहे. 
(३) व (४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  
ाारामती पांचायत सशमती पशकसांवधगन ववभागा माफग त राज्यसरिारछया योजनेतील अनकसूधचत 

जाती अांतगगत खरेदी िर्यात आलेल्या दकधाळ सांिरीत गा  वविल्याााात 
  

(२१)  ४०४३३ (१७-०५-२०१६).   श्रीमती मेधा िक लिणी (िोथरुर्ड), श्री.ाााकराव पाचणे 
(शशरुर) :   सन्माननीय पशकसांवधगन मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) बारामती पींचायत सशमती पिुसींविचन ववभागा माफच त राज्यसरकारच्या योजनेतील 
अनुसूधचत जाती अींतगचत खरेदी करण्यात आलेल्या दिुाळ सींकरीत गाई लाभाथींनी 
कनाच्काच्या एका र्व्यापाऱयास ववकून राज्यसरकारची फसवणूक केल्याचे माहे जानेवारी, २०१६ 
रोजी वा त्या सुमारास ननदिचनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, याप्रकरणी िासनाने चौकिी केली आहे काय, 
(३) असल्यास, चौकिीच्या अनुषींगाने राज्य सरकारच्या योजनेतील दिुाळ सींक्रीत,गायी 
ववकणाऱयाींवर व ववकत घेणाऱया र्व्यापाऱयाींवर तसेच याबाबत दोषी असणाऱया अधिकारी व 
कमचचाऱयाींवर कोणती कारवाई केली आहे वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. महादेव जानिर (२९-०७-२०१६) :(१) हे खरे नाही. 
(२) होय. 
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(३) व (४) सन २०१५-१६ मध्ये जजल्हा वावषचक योजनेंतगचत अनसुूधचत जाती व जमातीच्या 
लाभार्थयांना ०२ दिुाळ जनावराींच ेग् वा्प या योजनेंतगच पींचायत सशमती, बारामती अींतगचत 
ननवडलेल्या ५२ लाभाथींपैकी ११ लाभार्थयांना दद.१४.०१.२०१६ रोजी जनावराींचा बाजार जळोची, 
ता.बरामती, जज.पुणे येथून दिुाळ जनावरे खरेदीबाबत कळववण्यात आले होते. त्या अनुषींगाने 
सींबींधित लाभाथी, पिुिन ववकस अधिकारी (ववसतार), सींबींधित पिुवैद्यकीय दवाखान्याींचे 
प्रमुख व ववमा प्रमखु याींच्या उपजसथत लाभार्थयांनी पसींत केलेली जनावरे खरेदी करुन देण्यात 
आलेली होती. खरेदी केलेल्या ११ जनावराींच्या ववम्याकरीता ्ॅधगींग करण्यात आले होत.े 
सींबींधित ववके्रत्याींना दद.१५.०१.२०१६ रोजी पींचायत सशमती बारामती येथ े उपजसथत राहून 
जनावराींची खरेदी क्रकीं मत अदा करण्याचे ननजश्चत झाले होत.े परींत,ु ववके्रत्याींनी दद.१४.०१.२०१६ 
रोजी जनावराींच्या रकमा शमळाल्याशिवाय जनावरे देणार नाही, अिी भूशमका घेऊन लाभार्थयांना 
जनावराींचा ताबा ददलेला नाही. 
      सदर ननवड केलेल्या लाभार्थयांना दद.२३.०१.२०१६ व दद.२८.०१.२०१६ रोजी अनुक्रम े
जनावराींचा बाजार काष्ी, ता.श्रीगोंदा, जज.अहमदनगर आणण जळोची, ता.बारामती जज.पुणे 
येथून जनावरे खरेदी करुन देण्यात आलेली असून, सद्यजसथतीत लाभिारकाींच्या घरी जनावरे 
असल्याची खात्री करण्यात आलेली आहे. सदर प्रकरणी िासकीय अनुदानाचा गैरवापर झालेला 
नाही. तथावप, पिुिन ववकास अधिकारी (ववसतार) पींचायत सशमती, बारामती आणण सींबींधित 
पिुवैद्यकीय दवाखान्याींचे अधिकारी याींनी सदरची बाब योजना अींमलबजावणी अधिकारी 
याींच्या ननदिचनास आणून देणे अपेक्षक्षत असताना, तसे हेतु पुरससरपणे केलेले नाही, म्हणून 
आयुक्त पिुसींविचन कायाचलयान े दद.०८.०६.२०१६ च्या पत्रान्वये पिुिन ववकास अधिकारी 
(ववसतार) पींचायत सींशमती, बारामती याींना कारणे दाखवा नो्ीस बजावलेली असून, त्या 
अनुषींगाने जजल्हा पिसुींविचन अधिकारी, जजल्हा पररषद पुणे, जजल्हा पिुसींविचन उपायुक्त 
आणण प्रादेशिक सहआयुक्त पिसुींविचन पुणे ववभाग, पुणे याींनी पिुिन ववकास अधिकारी 
(ववसतार), पींचायत सशमती, बारामती याींचा खुलासा मान्य करण्याची शिफारस आयुक्त 
पिुसींविचन कायाचलयास केलेली आहे. आयुक्त पिुसींविचन कायाचलयाच्या सतरावर सदर प्रकरणी 
खुलासा मान्यतेबाबतची कायचवाही प्रलींत्रबत आहे. 

___________ 
   

पेण तालकक्यातील धरमतर खार्डीत मछिीमारी िरणाऱया  
मजछिमाराांना नकिसान भरपा  शमळत नसल्याााात 

  

(२२)  ४०८७७ (२०-०४-२०१६).   श्री.प्रशाांत ठािूर (पनवेल), श्री.समीर िक णावार (हहांगणघाट), 
अॅर्ड.आशशष शेलार (वाांदे्र पजश्चम), श्री.ववजय िाळे (शशवाजीनगर), श्रीमती मतनषा चौधरी 
(दहहसर) :   सन्माननीय मत््य व् यवसाय मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) पेण तालुक्यातील डोलवी येथ ेिरमतर खाडीच्या बाजूला जेएसडब्ल्यू कीं पनी व  अशलबाग 
तालुक्यातील िहाबाज येथे पी.एन.पी. कीं पनी या दोन्ही प्रकल्पामुळे िरमतर खाडीत मच्िसमारी 
करणाऱया मजच्िमाराींना नुकसान भरपाई शमळण्यासाठस सथाननक लोकप्रनतननिीींनी मा.मींत्री 
मत्सयर्व्यवसाय, याींच्याकड े माहे डडसेंबर २०१५ रोजी वा त्यासुमारास ननवेदनाद्वारे मागणी 
केली आहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, मजच्िमाराींना नकुसान भरपाई शमळण्यासाठस व मजच्िमाराींच्या समसयाींबाबत 
कृवष, पिुसींविचन, दगु्िर्व्यवसाय ववकास व मत्सयर्व्यवसाय ववभागान े अ्यास करण्यासाठस 
सशमती गठसत केली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास,  बराच कालाविी होवून सुद्धा गठसत केलेल्या सशमतीन ेआजतागायत आपला 
अहवाल सादर केला नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, प्रकल्पबाधित मजच्िमाराींना नुकसान भरपाई शमळण्यासाठस िासानाने कोणती 
कायचवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. महादेव जानिर (१४-०७-२०१६) :(१) होय. 
(२) होय. 
(३) नाही. दद.२४.२.२०१६ अन्वये सशमती पुनचगदठत करण्यात आली असनू सदर सशमतीन ेसहा 
मदहन्यात अहवाल सादर करावयाचा आहे. 
(४) एक सशमतीचा अहवाल प्राप्त झाल्यानींतर पुढील उधचत ननणचय घेण्यात येईल. 
(५) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

ग्रसामपांचायत हद्दीत िचरा टाि्यासाठी र्डांजपपग ग्रसाऊर्डिररता जागा उपलब्ध िरणेााात 
  

(२३)  ४०९७३ (२०-०४-२०१६).   श्री.सकभाष उफग  पांडर्डतशेठ पाटील (अशलााग) :   सन्माननीय 
महसूल मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) अशलबाग (जज.रायगड) तालकु्यातील पेझारी ग्रामपींचायत हद्दीतील डींजम्पग ग्राऊीं डसाठस 
िासनाची जागा उपलब्ि करणेबाबत ग्रामपींचायत तसेच लोकप्रनतननिीींनी िासनाकडे मागणी 
केली आहे हे खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, िासनान ेमागणी केलेल्या ग्रामपींचायतीींना डींजम्पग गाऊीं डसाठस िासकीय जशमन 
उपलब्ि करण्यात आली आहे काय, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे कोणती ? 
  
श्री. चांद्रिाांत पाटील (०९-०९-२०१६) :(१) व (२) मौजे पेझारी ता.अशलबाग येथील ग. नीं.८१ 
के्षत्र०-६९-६ हे.आर ही सरकारी गुरचरण जमीन ग्रामपींचयात आींबेपरू याींना डींजम्पग ग्राऊीं डसाठस 
देणेबाबतची मागणी लोकवप्रनतननिीींनी केली होती. डींजम्पग ग्राऊीं डसाठस मागणी करण्यात 
आलेली जमीन मुींबई महानगर प्रदेि ववकास प्राधिकरण याींचे ववकास ननयींत्रण ननयमावलीनुसार 
हररत - २ या वापर ववभागात असून CRZ-I मध्ये असल्याने तसचे सदर जशमनीवर काींदळवन 
असल्यान ेसदर जशमनीच्या डींजम्पींग ग्राऊीं डसाठस वापर अनुजे्ञय नाही. मौज ेपेझारी येथील स.नीं. 
८२, ८७ अ १, ८७ ब १ व ८७ ब २ या जशमनीही CRZ-I व CRZ-II मध्ये अींतभुचत असून 
गावठाणाच्या २००.०० मी  अींतराच्या आत गावठाण डींजम्पींग ग्राऊडसाठस अनुजे्ञय नाही. उक्त 
प्रयोजनाथच अशलबाग तालुक्यातील अन्य िासकीय जशमनीची उपलब्िता तपासण्यात येत आहे. 
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
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उरण तालकक्यातील (जज.रायगर्ड) िाही शासिीय जशमनीवर अततक्रमण िरून त्या 
हठिाणी अधधिृत िां टेनर यार्डग तयार िरून शासिीय जमीन हर्डप िेल्याााात 

  

(२४)  ४१४३६ (२०-०४-२०१६).   श्री.धैयगशील पाटील (पेण), श्री.सकभाष उफग  पांडर्डतशेठ पाटील 
(अशलााग) :   सन्माननीय महसलू मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) उरण तालुक्यातील (जज.रायगड) काही िासकीय जशमनीवर अनतक्रमण करून त्या दठकाणी 
अधिकृत कीं ्ेनर याडच तयार करून िासकीय जमीन हडप केली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास याप्रकरणी  महसूल ववभागाकड े तक्रारी दाखल करूनही माहे जानेवारी २०१६ 
पयतं महसूल ववभागान ेसींबींधिताींवर कोणतीही कारवाई केली नाही, हे खरे आहे काय, 
(३) असल्यास याप्रकरणी िासनाने चौकिी केली आहे काय, 
(४) असल्यास चौकिीच्या अनुषींगाने कोणती कारवाई करण्यात आली आहे वा करण्यात येत 
आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ?  
  
श्री. चांद्रिाांत पाटील (१६-०७-२०१६) :(१), (२), (३) व (४) मौजे जासई ता.उरण येथील 
स.नीं.१६४/१९ के्षत्र १-८१ हे आर ही िासकीय जमीन ग्रामपींचायत जासई याींना “आठवडा बाजार 
व सावचजननक प्रयोजना” साठस ववशिष् अ्ी व ितीवर देण्यात आलेली होती. परींत,ु ितचभींग 
झाल्यामुळे सदर जमीन दद.२/६/२००५ रोजी सरकार जमा करण्यात आली असून सद्य:जसथतीत 
ग्रामपींचायत जासई सदर जागेचा वापर ररकामे कीं ्ेनर याडचसाठस करीत असून या जशमनीबाबत 
मा.उच्च न्यायालयात रर् याधचका क्र.८८०२/२००५ दाखल आहे. 
     तसेच मौजे पागो्े ता.उरण येथील स.नीं. १८१/१(१) के्षत्र २-९३-० हे.आर या गुरचरण 
जशमनीवर अनतक्रमण करुन अनधिकृतपणे केलेल्या भोगवट्याबाबत महाराषट्र जमीन महसूल 
सींदहता, १९६६ चे कलम ५३(३) अन्वये श्री.पाींडुरींग गजाजन ठाकूर व इतर ३ याींना 
जजल्हाधिकारी, रायगड याींनी दद.२४/२/२०१४ रोजी नो्ीस ददलेली आहे. परींत,ु जजल्हाधिकारी, 
रायगड याींचे या आदेिाववरुध्दा सींबींधिताींनी अपर आयुक्त कोकण याींचेकड े दाखल केलेले 
अपील अपर आयुक्त, कोकण याींनी दद.११/१२/२०१४ रोजीच्या आदेिान्वये अमान्य करण्यात 
आले आहे. या आदेिाववरुध्द सींबधिताींनी िासनाकड ेदाखल केलेल्या अपील अजाचवर िासनाने 
अपर आयुक्त, कोकण याींचे आदेिास सथधगती ददलेली असून प्रकरण सुनावणीसाठस प्रलींत्रबत 
आहे. तसचे या जशमनीबाबत श्री.िनाजी ठाकूर याींनी मा.उच्च न्यायालयात जनदहत याधचका 
क्र.१८२/२०१२ दाखल केली असून प्रकरण न्यायप्रववष् आहे. 
(५) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  
अहमदनगर जजल्हयात नद्याांमधून वाळू उपसा िरुन िोटयावधी रुपयाचा दांर्ड न भरणाऱया 

वाळू त्िराांछया जशमनीचा ७/१२ उतारावर शासनाचे नाव लाव्याााात. 
(२५)  ४१६५४ (२०-०४-२०१६).   श्री.ववजय औटी (पारनेर) :   सन्माननीय महसलू मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) अहमदनगर जजल्हयात नद्याींमिून वाळू उपसा करुन को्याविी रुपयाचा दींड न भरणाऱया 
वाळू तसकराींच्या जशमनीचा ७/१२ उतारावर िासनाच े नाव लावण्यात आल्याच े ददनाींक 
३०.१२.२०१५ रोजी वा त्यासुमारास ननदिचनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, याप्रकरणी आतापयतं क्रकती वाळू तसकराींवर कारवाई करण्यात आली आहे, 
(३) असल्यास, याप्रकरणी िासनाने चौकिी केली आहे काय, 
(४) असल्यास चौकिीच्या अनुषींगाने वाळू तसकराींकडून आतापयतं क्रकती रक्कमेचा दींड वसलू 
करण्यात आला आहे वा येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. चांद्रिाांत पाटील (१०-०८-२०१६) :(१), (२), (३) व (४) अहमदनगर जजल््यामध्ये सन २०१२ 
ते २०१५ या कालाविीमध्ये वाळूच्या व इतर गौण खननजाींच्या अवैि उत्खनन व 
वाहतूकीबाबत ४८५ र्व्यक्तीींववरुध्द दींडात्मक कारवाई करुन, एकूण रुपये ६९,०२,४९,३७९/- इतका 
दींड आकारण्यात आला. त्यापैकी ८० र्व्यक्तीींकडून रु.१,३७,६०,०३१/- इतका दींड वसलू करण्यात 
आलेला आहे. उवचरीत ४०५ र्व्यक्तीींकडून दींडाच्या रकमेच्या वसूलीसाठस त्याींच्या जशमनीच्या गाव 
नमुना नींबर ७/१२ वर बोजा चढवनू, सदर जशमन महाराषट्र िासनाच्या नावे दाखल करण्याची 
कायचवाही करुन दींडाच्या रकमेच्या वसूलीची कायचवाही करण्यात येत आहे. 
(५) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

िोिणातील िक णाी शेतिऱयाांना जाणूनाकजून न्याय देत नसल्यान े
हजारो िक ळाांवर होत असलेल्या अन्यायाााात 

  

(२६)  ४१८६९ (२०-०४-२०१६).   श्री.जजतेंद्र आव् हार्ड (मकांरा ा िळवा), श्री.शशशिाांत शशांदे 
(िोरेगाव), श्री.जयांत पाटील (इ्लामपूर), श्री.सकरेश लार्ड (िजगत), श्री.हसन मकश्रीफ (िागल), 
श्री.पाांर्डक रांग ारोरा (शहापूर) : सन्माननीय महसूल मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) कोकणातील कुणबी िेतकऱयाींना जाणूनबुजून न्याय देत नसल्याने हजारो कुळाींवर अन्याय 
होत असल्यान ेयेथील बेदखल कुळाींनी न्याय मागण्यासाींठस जानेवारी, २०१६ रोजीच्या नतसऱया 
आठवडयात व यापुवीही आींदोलन केलेले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास या प्रकरणी मा.लोकप्रनतननिी व सामाजजक सींघ्नाींनी मा.मुख्यमींत्री तसचे 
जजल्हाधिकारी रत्नाधगरी याींचेकड े माहे २७ जानेवारी, २०१६ रोजी वा त्या सुमारास वारींवार 
ननवेदनाद्वारे मागणी केलेली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रश्न भाग (१) याप्रकरणी िासनान ेचौकिी केली आहे काय, 
(४) असल्यास, चौकिीत काय आढळून आले व त्या अनुषींगाने कुळाना न्याय 
शमळण्याबाबत कोणती कायचवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. चांद्रिाांत पाटील (२२-०८-२०१६) :(१) व (२) अस ेननदिचनास आले नाही. 
     तथावप, गुहागर नगरपींचायत हद्दीतील कुळवदहवा्दार, बेदखल व घरठाणचे प्रश्न 
सोडववण्यासाठस ‘घरठाण व कुळहक्क सींघषच सशमती गुहागर’ याींच े ददनाींक २०.१.२०१६ रोजीचे 
ननवेदन जजल्हाधिकारी रत्नाधगरी याींच्याकड ेप्राप्त झाले आहे. 
(३) व (४) कोकणातील बेदखल कुळाींच्या समसयाींच े ननराकरण करण्याच्या दृष्ीने ववभागीय 
आयुक्त, कोकण ववभाग याींच्या अध्यक्षतखेाली अ्यास सशमती ददनाींक १२.९.२०१४ रोजी 
गठसत करण्यात आली असून सदर सशमतीन ेत्याींचा शिफारिीसह अहवाल िासनास सादर केला 
असून सदर अहवालाची िासनसतरावरुन िाननी सुरु आहे. 
(५) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

नैसधगिंि आपत् ती, परप्राांतीय घकसखोरी, पसगसीननेट रॉशलचा अततरेि वापर  
यामकळे िोिणातील मछिी व्यवसाय ठप्प होत असल्याााात 

(२७)  ४२१९७ (२०-०४-२०१६).   श्री.अ्लम शेख (मालार्ड पजश्चम), श्रीमती मतनषा चौधरी 
(दहहसर) :   सन्माननीय मत््य व् यवसाय मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) मागील पाच-सहा वषाचपासून नैसधगकं आपत् ती, परप्राींतीय घसुखोरी, पसचसीनने् ट्रॉशलचा 
अनतरेक वापर यामळेु कोकणातील मच्िस र्व्यवसाय ठप्प होत चालला आहे, हे खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, िासनाने मच्िसमाराींना सींपूणच डडझले परतावा अद्यापही ददलेला नाही, हे ही 
खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी चौकिी करण्यात आली आहे काय, 
(४) असल्यास, चौकिीच्या अनुषींगाने मच्िसमार कु्ुींत्रबयाींची होणारी उपासमार पाहता त्याींचा 
डडझले परतावा तसेच त्याींना आधथचक आिार देण्याबाबत िासनान े कोणती उपाययोजना 
करणार आहे वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, नसल्यास ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. महादेव जानिर (१४-०७-२०१६) :(१) हे खरे नाही. 
(२) नाही. 
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 
(४) ववभागामाफच त उपलब्ि तरतूदीनुसार जजल्हाननहाय डडझले परतावा देण्यात येतो. 
(५) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

माळशशरस (जज.सोलापूर) तालकक्यात गेल्या अनेि वषागपासून प्रशासनाछया दकलगक्षतेकळे 
पशकवैद्यकिय दवाखान्याछया इमारतीची अव्था अततशय बािट झाल्याााात 

(२८)  ४२४७९ (२०-०४-२०१६).   श्री.शसध्दराम पहेत्र े (अक्िलिोट), श्री.अ्लम शेख (मालार्ड 
पजश्चम), श्री.अशमन पटेल (मकांाादेवी), र्डॉ.सांतोष टारफे (िळमनकरी), श्री.अब् दकल सत्तार 
(शसल्लोर्ड) :   सन्माननीय पशकसांवधगन मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) माळशिरस (जज.सोलापूर) तालुक्यात गेल्या अनके वषाचपासून प्रिासनाच्या दलुचक्षतेुळे 
पिुवैद्यक्रकय दवाखान्याच्या इमारतीची अवसथा अनतिय खराब झाली असल्याचे माहे 
जानेवारी, २०१६ रोजी वा त्यासुमारास ननदिचनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, तालुक्यामध्ये चार दठकाणी दवाखान्याची इमारती नसल्यान ेडॉक््राींना मुक्या 
जनावराींना तात्काळ सुवविा देण्यासाठस व राहण्याकरीता कामाच्या दठकाणी वसाहत नसल्यामुळे 
िेतकऱयाींची मोठया प्रमाणात गैरसोय होत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी िासनान ेचौकिी केली आहे काय, 
(४) असल्यास चौकिीच्या अनुषींगान ेकोणती कायचवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. महादेव  जानिर (२२-०७-२०१६) :(१) हे खरे नाही. 
(२) हे खरे नाही. 
     माळशिरस तालुक्यात जजल्हा पररषदेंतगचत २७ पिुवैद्यकीय दवाखान्याींना सवत:ची 
इमारत असून उवचररत ४ पिुवैद्यकीय दवाखाने ग्रामपींचायतीच्या इमारतीत कायचरत आहेत. 
त्याींच्या माफच त पिुपालकाींना पिवुैद्यकीय सेवा पुरववण्याचे काम चाल ूआहे. त्यामुळे मुक्या 
जनावराींची व िेतक-याींची गैरसोय होत नाही. 
     सींबींधित दवाखान्याचे अधिकारी/कमचचारी दवाखान्याचे मुख्यालयी वासतर्व्यास असल्यान े
पिुवैद्यकीय सेवेवर प्रनतकुल पररणाम होत नाही. 
(३), (४) व (५) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

मौज ेहातनोशी (ता.भोर, जज.पकणे) येथील पशकवैद्यिीय दवाखाना 
 शे्रणी-२ या दवाखान् याांचा दजागवार िरणेााात 

  

(२९)  ४२६९९ (२०-०४-२०१६).   श्री.सांग्रसाम थोपटे (भोर), श्री.जयिक मार गोरे (माण), श्री.अशमन 
पटेल (मकांाादेवी), अॅर्ड.यशोमती ठािूर (ततवसा), श्री.अ्लम शेख (मालार्ड पजश्चम), श्रीमती 
तनमगला गाववत (इगतपूरी) :   सन्माननीय पशकसांवधगन मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील 
काय :- 
(१) मौज ेहातनोिी (ता.भोर, जज.पुणे) येथील पिुवैद्यकीय दवाखाना शे्रणी-२ या दवाखान् याींचा 
दजाच वाढववण्याबाबत स थाननक लोकप्रनतननिी याींनी ददनाींक २८ डडसेंबर, २०१५ रोजी वा 
दरम्यान पिुसींविचन आयुक् त, महाराष ट्र राज् य, पुणे याींना ननवेदन ददले होत,े हे खरे आहे काय, 

(२) असल् यास, या प्रकरणी िासनाने चौकिी केली आहे काय, 
(३) असल्यास चौकिीच्या अनुषींगाने कोणती कायचवाही केली आहे वा करण् यात येत आहे, 
(४) नसल् यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. महादेव  जानिर (१८-०७-२०१६) :(१) होय, हे खरे आहे. 
(२) व (३) पिुवैद्यकीय, दवाखान्याचा दजाच वाढीचा प्रसताव ववत्त ववभागाला सादर केला 
असता ववत्त ववभागान े “राज्याची वाढती महसलूी तू्, राज्याच्या नतजोरीवरील ताण तसचे, 
आसथापना खचच मयाचददत ठेवण्याची ननकड लक्षात घेता सद्यजसथतीत ववभागाचा प्रसताव मान्य 
करणे िक्य नाही. “असे अशभप्राय ददलेले आहे. त्यामुळे अद्याप दजाचवाढ करण्यात आलेली 
नाही. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

पकणे जजल् ्यात तलांयाांना साहय िर् यासाठी नमे् यात  
येणारी िोतवालाांची पदे ररक्त असल्याााात 

(३०)  ४२७७२ (२०-०४-२०१६).   श्री.सांग्रसाम थोपटे (भोर), श्री.जयिक मार गोरे (माण), श्री.अशमन 
पटेल (मकांाादेवी), अॅर्ड.यशोमती ठािूर (ततवसा), श्री.अ्लम शेख (मालार्ड पजश्चम), श्रीमती 
तनमगला गाववत (इगतपूरी) : सन्माननीय महसूल मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) पुणे जजल् ्यात तलाठयाींना साहय करण् यासाठस नेमण् यात येणारी कोतवालाींची तब् बल १०४६ 
पदे ररक्त असल्याच ेमाहे जानेवारी, २०१६ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदिचनास आले आहे, हे खरे 
आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर ररक्त पदे भरण्याबाबत िासनान ेकोणती कायचवाही केली वा करण्यात 
येत आहे. 
(३) अद्याप कायचवाही केली नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. चांद्रिाांत पाटील (२१-०७-२०१६) :(१) व (२) पुणे जजल््यात एकूण १४ तालुके असून 
त्यामध्ये एकूण ५८८ साझ ेआहेत. पूवी सदर साझास एकूण १५८६ कोतवालाींची पदे मींजूर 
होती. परींतु िासनाच्या ददनाींक ०९/०९/२००८ च्या ननणचयानुसार एका साझास एक कोतवाल या 
िोरणानुसार एकूण ५८८ पदाींपैकी ५४४ कोतवालाींची पदे भरण्यात आलेली आहेत. कोतवालाींची 
ररक्त असलेली एकूण ४४ पदे भरणेची कायचवाही सुरु असून, काही तालुक्यात भरती प्रक्रक्रया 
पुणच झाली आहे. तथावप, ववशिष् प्रवगाचचे उमेदवार उपलब्ि न झाल्याने काही कोतवालाींची 
पदे ररक्त आहेत. 
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

पकणे जजल््यातील शशरुर तालकक्यात ऑनला न साताारा व   फेरफार नोंदीसाठी  
फेरफार हातान ेशलही्यास ाांदी िेल्याााात 

  

(३१)  ४२९३४ (२०-०४-२०१६).   श्री.ाााकराव पाचणे (शशरुर), श्री.शभमराव तापिीर 
(खर्डिवासला) :   सन्माननीय महसूल मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) िासनाच्या नर्व्या योजनेनुसार पुणे जजल््यातील शिरुर तालुक्यात ऑनलाईन सातबारा व 
ई फेरफार नोंदीसाठस ददनाींक २७ नोर्व्हेंबर, २०१५ पासुन फेरफार हाताने शलहीण्यास बींदी घालुन 
नोंदवही तहशसल कायाचलयात जमा करण्याच ेआदेि तलाठस वगाचला देण्यात आले होते, हे खरे 
आहे काय, 
(२) असल्यास, वेगवान इीं्रने्सह सुसज्ज सींगणक यींत्रणा, प्रशिक्षक्षत मनुषयबळ व इतर 
कामाींचाही ताण यामुळे गेल्या तीन मदहन्यातील कामकाजाच्या हजारो नोंदी प्रलींत्रबत आहेत, हे 
खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, शिरुर तालुक्यातील अनेक तलाठयाींकड ेदोन दोन गावाींची जबाबदारी असल्याने 
ही कामे होत नाहीत, हे खरे आहे काय, 
(४) असल्यास शिरुर तहशसल कायाचलयामध्ये प्रत्येक सजसे एक तलाठस देण्याबाबत िासन 
सतरावरुन कोणती कायचवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. चांद्रिाांत पाटील (०३-०९-२०१६) :(१) व (२) अधिकार अशभलेखातील फेरफार मींजूर 
करण्याच्या कायचपध्दतीचे पूणचत: सींगणकीकरण करुन “ई-फेरफार” आज्ञावलीतून ऑनलाईन 
म्यु्ेिन कायचक्रम सींपूणच राज्यात सुरु करण्याच्या ननणचय िासनाने ददनाींक २३.१.२०१३ रोजी 
घेतला आहे. त्यानुषींगान ेजमाबींदी आयुक्त व सींचालक, भूशम अशभलेख तसेच जजल्हाधिकारी, 
पुणे याींच्या सप् े्ंबर/ऑक््ोंबर, २०१५ मिील आदेिाींप्रमाणे फेरफार हाताने शलहीण्यास बींदी 
घालुन नोंदवही तहशसल कायाचलयात जमा करण्याचे आदेि तलाठस वगाचला देण्यात आले आहेत. 
      सवच राज्यात “ई-फेरफार” प्रणाली कायाचजन्वत करण्यासाठस अधिकार अशभलेखाींचा 
सींगणकीकृत डा्ा स्े् डा्ा सें्र वर अपलोड करण्याची कायचवाही एकाच वेळी सुरु असल्यान े
सर्व्हचसच बींद पडणे, इीं्रने्चा सपीड कमी होणे अिा काही ताींत्रत्रक अडचणी ननदिचनास आल्या 
होत्या मात्र “ई-फेरफार” आज्ञावली र्व्हजचन-२ ववकशसत करुन ती उपलब्ि करुन देणे, 
मींडळसतरावर हायसपीड िॉडबॅन्ड कनेक््ीर्व्ही्ीसह वकच स्ेिन्स सथापन करणे, डा्ा एन्ट्री 
कन्र्व्हचजनचा चुका दरुुसत करण्यासाठस “ई-फेरफार” आज्ञावलीत “एडी् मोड्यूल” कमचचाऱयाींना 
उपलब्ि करुन देण,े स्े् डा्ा सें्र वर जादा स्ोरेज उपलब्ि करुन देणे अिा प्रकारच्या 
उपाययोजना राबवून उक्त अडचणी दरू करण्यात आल्या आहेत. 
     खरीप हींगामासाठस िेतकरी खातेदाराींना आवश्यक असल्यास, केवळ कजच व अन्य 
िेतीववषयक प्रयोजनाकरीता एक वविेष बाब म्हणून दद. ३१ जनू, २०१६ पयतं हसतशलणखत 
अधिकार अशभलेखावरुन गा.न.नीं. ७/१२ उतारे देण्याची मभुा प्रदान ेकरण्यात आली होती. 
(३), (४) व (५) शिरुर तालुक्यात एकूण ४९ सजा असून त्यापैकी ११ सजा ररक्त असनू ३८ 
पदे कायचरत आहेत. 
     जजल्हाधिकारी पुणे याींनी तलाठयाींच्या ररक्त असलेल्या पदाींवर ननयुक्तीची प्रक्रक्रया 
राबवून शिरुर तालुक् यातील ८ तलाठस  पदे भरणेबाबत उमेदवार सींबींधित उपववभागास उपलब्ि 
करुन ददले असून त्यापैकी ७ नवीन तलाठस शिरुर तालुक्यातील रुज ूझालेले आहेत. 
  

___________ 
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ठाणे जजल््यातील शहापूर तालकक्यातील घाटघर उदांचन पररसरातील जशमन सांपादीत िेलेल्या 
धरणग्रस्त शेतिऱयाांछया मकलाांना नोिरीत सामावून घे्याााात 

  

(३२)  ४३०६७ (२०-०४-२०१६).   श्री.अजजत पवार (ाारामती), श्री.जजतेंद्र आव् हार्ड (मकांरा ा िळवा), 
श्री.सकरेश लार्ड (िजगत), श्री.भा्िर जाधव (गकहागर), श्री.नरहरी णझरवाळ (हदांर्डोरी), श्री.पाांर्डक रांग 
ारोरा (शहापूर) :   सन्माननीय ऊजाग मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) ठाणे जजल््यातील िहापूर तालुक्यातील घा्घर उदींचन जलववद्युत प्रकल्पासाठस बीड, 
साकुली व पररसरातील जशमन सींपादीत केलेल्या िरणग्रसत िेतकऱयाींच्या मलुाींना नोकरीत 
सामावून घेण्याबाबतचा ननणचय िासनान ेघेऊन िरणग्रसत िेतकऱयाींच्या मुलाींना सेवेसाठस पात्र 
ठरववण् याकररता जलववद्युत मींडळ एकलहरे नाशिक येथ े प्रशिक्षणासाठस पाठववलेल्या 
प्रकल्पग्रसत मुलाींनी प्रशिक्षण पुणच केले आहे, हे खरे आहे काय 
(२) असल्यास, प्रकल्पाग्रसताींच्या मुलाींनी प्रशिक्षण पुणच करुन त्याना अद्यापही नोकरीत 
सामावून घेण्यात आले नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, िरणग्रसत िेतकऱयाींच्या मुलाींना नोकरीत सामावून घेण्यात यावेत अिी ववनींती 
लोकप्रनतननिीींनी माहे. १९ जानवेारी, २०१६ रोजी वा त्यासुमारास मा.मुख्यमींत्रयाींकड े लेखी 
पत्राद्वारे केली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास या ननवेदनाच्या अनुषींगान,े िरणग्रसताींच्या मुलाींना नोकरीत त्वरीत सामावून 
घेण्याबाबत िासनान ेकोणती कायचवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. चांद्रशेखर ाावनिक ळे (०६-०९-२०१६) :(१) हे खरे आहे. 
(२) भरती प्रक्रक्रयेचे सवच ्प्पे पूणच केल्याशिवाय कोणालाही महाननशमचती कीं पनीच्या सेवेत 
सामावून घेण्यात येत नाही. 
(३) हे खरे आहे. 
(४) प्रकल्पग्रसत उमेदवाराींनी प्रकल्पग्रसत प्रमाणपत्रासह प्रकल्पग्रसत आरक्षणाींतगचत अजच सादर 
करणे आवश्यक असनू, गुणवत्तेनुसार पात्र होणे आवश्यक आहे. त्यानींतर महाननशमचती 
कीं पनीतफे ननयमानुसार कायचवाही करण्यात येईल. 
(५) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  
चाांदरू रेल्वे उपववभागाांतगगत चाांदरू रेल्वे, धामणगाव रेल्वे व नाांदगाव खांर्डशे्वर (जज.अमरावती) 
तालकक्यातील मांर्डळ अधधिारी, व तलाठी याांचेिरीता तनवा्थानाचे ााांधिाम िेल्याााात 

(३३)  ४३१९१ (२०-०४-२०१६).   प्रा.ववरेंद्र जगताप (धामणगाव रेल्वे), श्री.अशमन पटेल 
(मकांाादेवी), श्री.अ्लम शेख (मालार्ड पजश्चम), र्डॉ.सांतोष टारफे (िळमनकरी) :   सन्माननीय 
महसूल मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) चाींदरू रेल्वे उपववभागाींतगचत चाींदरू रेल्व,े िामणगाव रेल्वे व नाींदगाव खींडशे्वर 
(जज.अमरावती) तालुक्यातील मींडळ अधिकारी, व तलाठस याींचेकरीता अींदाजे रु.१४.५० को्ी 
क्रकीं मतीची कायाचलय व ननवाससथाने इमारतीचे बाींिकाम करण्यात आले. असून या दठकाणी 
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मींडळ अधिकारी व तलाठस राहत नसतानाही त्याींना घरभाड े भत्ता सुरुच असल्याचे माहे 
जानेवारी, २०१६ रोजी ननदिचनास आले, हे खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी सींबींधित अधिकारी याींनी िासनाची फसवणूक केली असल्याने 
त्याच्यावर करवाई करण्यासाठस सथाननक लोकप्रनतननिी याींनी माहे १८.जानेवारी.२०१६ रोजी 
उपववभागीय अधिकारी, चाींदरू रेल्वे याींना ननवेदन ददले आहे, हे खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, या प्रकरणी िासनाने चौकि केली आहे काय आहे, 
(४) असल्यास चौकिीच्या अनषुींगाने िासनाची फसवणूक करणाऱया अधिकारी याींच्यावर 
कोणती कारवाई करण्यात आली आहे वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. चांद्रिाांत पाटील (०९-०८-२०१६) :(१), (२), (३) व (४) चाींदरू रेल्वे तालुक्यात मींडळ 
अधिकारी-०५ व तलाठस-३० अिी एकूण ३५ कायाचलये व ननवाससथाने असून, त्यापैकी मींडळ 
अधिकारी-०५ व तलाठस-२७ अिी एकूण ३२ ननवाससथाने व कायाचलये ताब्यात घेण्यात आलेली 
आहेत. उवचररत ०३ ननवाससथानाींचे काम अपूणच असल्यामुळे त ेताब्यात घेण्या आलेले नाहीत. 
ती कामे पूणच होताच सावचजननक बाींिकाम ववभाग, चाींदरू रेल्वे याींच्याकडून ताब्यात घेण्यात 
येतील. 
     िामणगाींव तालुक् यात मींडळ अधिकारी-०७ व तलाठस-४१ अिी एकूण ४८ कायाचलये व 
ननवाससथाने असून, त्यापैकी मींडळ अधिकारी-०६ व तलाठस-३८ अिी एकूण ४४ ननवासथाने व 
कायाचलये ताब्यात घेण्यात आलेली आहेत. उवचररत मींडळ अधिकारी-०१ व तलाठस-०३ अिी 
एकूण ०४ कायाचलये व ननवाससथाने सावचजननक बाींिकाम ववभाग, चाींदरू रेल्वे याींनी अद्याप 
पयाचत ताब्यात ददलेले नाहीत. त्यामुळे ती ताब्यात घेता आलेली नाहीत. 
     नाींदगाींव खींडशे्वर तालुक्यात मींडळ अधिकारी-०६ व तलाठस-४७ अिी एकूण ५३ कायाचलये 
व ननवाससथाने असून, त्यापैकी बाींिकाम व सुवविा असलेली मींडळ अधिकारी-०३ व तलाठस-१९ 
अिी एकूण २२ ननवाससथाने व कायाचलये ताब्यात घेण्यात आलेली आहेत. उवचररत ३१ कामे 
सुरु असल्यामुळे ताबा घेण्यायोग्य झाल्यानींतर सदर कायाचलये व ननवाससथानाींचा सावचजननक 
बाींिकाम ववभाग, बडनेरा याींच्याकडून ताबा घेण्यात येईल. 
     सदर प्रकरणी ददनाींक १८.०१.२०१६ रोजी सथाननक लोकप्रनतननिीींनी उप ववभागीय 
अधिाकरी, चाींदरू रेल्वे याींना ननवेदन ददलेले आहे. मात्र उक्त ताब्यात घेतलेल्या 
ननवाससथानाींपकैी ज्या मींडळ अधिकारी व तलाठस याींना ननवाससथने देण्यात आलेली आहेत. 
त्याींच्या वेतनातून दरमहा घरभाड े भत्ता कपात करण्यात येतो. त्यामुळे घरभाड े भत्ता सुरु 
ठेवण्याचा प्रश्न उद्् ावत नाही. त्यामुळे कारवाईचा प्रश्न उद्् ावत नाही. 
(५) प्रश्न उद्् ावत नाही. 
  

___________ 
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शसांधकदगूग जजल्हयातील वेंगकले-खवणे समकद्रात पारांपाररि मजछिमाराांछया  
के्षत्रात ्थातनि शमनी पसगसीननेटने अततक्रमण िेल्याााात 

  

(३४)  ४४१५३ (२०-०४-२०१६).   श्री.सांदीप ना ि (ऐरोली), श्री.अवधूत तटिरे (श्रीवधगन) :   
सन्माननीय मत््य व् यवसाय मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) शसींिुदगूच जजल्हयातील वेंगुले-खवणे समुद्रात पारींपाररक मजच्िमाराींच्या के्षत्रात सथाननक 
शमनी पसचसीनने्ने अनतक्रमण केल्यान े खवणे येथील सींतप्त मजच्िमाराींनी सहाय्यक 
मसत्यर्व्यवसाय आयुक्त कायाचलयावर दद. १ जानेवारी, २०१६ रोजी वा त्यासुमारास मोचाचच े
आयोजन केले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, याप्रकरणी िासनाने चौकिी केली आहे काय, 
(३) असल्यास, चौकिीच्या अनुषींगाने वेंगुले-खवणे समुद्रात सथाननक पसचसीनने्चे अनतक्रमण 
होऊ नये म्हणून िासनाने कोणती कायचवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) अद्याप कोणतीच कायचवाही केली नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. महादेव जानिर (१४-०७-२०१६) :(१) हे अिींत: खरे आहे. 
     खवण,े ता.वेंगुलाच येथील काही पाींरपाररक मजच्िमाराींनी दद.३०.१२.२०१५ रोजी बकेायदेिीर 
पसचसीनने् र्व्दारे मासेमारी केले बाबतचे ननवेदन ववभागाच्या शसींिुदगूच कायाचलयात ददले आहे. 
(२) होय. 
(३) खवण,े ता.वेंगुलाच येथील समुद्रात दद.३०.१२.२०१५ रोजी ववनापरवाना पसचसीनने्न े
मासेमारी करणा-या नौकेवर महाराषट्र सागरी मासेमारी ननयमन, अधिननयम, १९८१ अींतगचत 
तरतूदीनुसार कारवाई केली असून पुढील कारवाईसाठस अशभननणचय अधिकारी याींचेकड ेप्रनतवेदन 
दाखल करण्यात आले आहे. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

झोपर्डपट्टी पकनवसगन योजनेमध्ये पात्र व अपात्र रहहवाशी सदतनिा  
याांना मकद्राांि शकल्ि १०० रु आिार्यात येत असल्याााात 

  

(३५)  ४४५०९ (०३-०५-२०१६).   श्री.सांजय िेळिर (ठाणे), श्री.किसन िथोरे (मकराार्ड), 
अॅर्ड.आशशष शेलार (वाांदे्र पजश्चम) :   सन्माननीय महसूल मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा 
करतील काय :- 
  

(१) झोपडपट्टी पुनवसचन योजनेमध्ये पात्र व अपात्र असलेल्या रदहवािी याींच्या सदननकाींना 
मुद्राींक िुल्क १०० रु आकारण्यात येतो तर याच योजनेतील गाळे िारक व र्व्यावसानयक याींना 
मुींद्राक िुल्काच्या ननयमाप्रमाणे बाजार मुल्य भावान ेआकारण्यात येतो, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास सेल्फ डडक्लेरेिन र्व्यवसथा बींद असल्याने पररणामी नोंदणी होत नसल्यान े
तेथील नागररकाींना अनके अडचणीींना सामोरे जावे लागते हे खरे आहे काय, 
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(३) असल्यास, उपरोक्त कायदयात नर्व्यान ेसुिारणा करण्याची लोकप्रनतननिी व नागरकाींनी 
माहे जानेवारी २०१६ रोजी वा त्या सुमारास ननवेदनाद्वारे मागणी केली आहे हे खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, उक्त प्रकरणी िासनाने चौकिी केली आहे काय, 
(५) असल्यास चौकिीत काय आढळून आले व त्या अनुषींगान े िासनान ेकोणती कायचवाही 
केली आहे वा करण्यात येत आहे, 
(६) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. चांद्रिाांत पाटील (०२-०९-२०१६) :(१) हे खरे आहे. 
(२) हे खरे नाही. 
(३) हे खरे आहे. 
(४) होय. 
(५) िासन अधिसूचना क्र.एस.्ी.पी-१०९६/४५६५/सीआर ९१५/म-१, दद. १९/१२/१९९७ ही केवळ 
मुींबई जजल्हा व मुींबई उपनगर जजल््याकररताच लागू होती. तसेच िासन अधिसूचना 
क्र.मुद्राींक-२००२/९४१/सीआर २१७/एम-१, दद. ४/३/२००८ ही ननवासी गाळयाींच्या प्रयोजनाथच आहे. 
करारनाम्यातील शमळकत पाचपाखाडी, ठाणे येथील असून करारनामा दकुान गाळयाींचा 
असल्यान ेअधिसूचनतेील तरतूदीचा लाभ देता येणार नाही. 
(६) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

महार्ड तालकक्यातील (जज.रायगर्ड) बारवार्डी येथील तलाठी िायागलय  
ाांद असल् यामकळे नागररिाांची प्रचांर्ड गैरसोय होत असल्याााात 

  

(३६)  ४४६०९ (२०-०४-२०१६).   श्री.भरतशठे गोगावले (महार्ड) :   सन्माननीय महसलू मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) महाड तालुक्यातील (जज.रायगड) त्रबरवाडी येथील तलाठस कायाचलय बींद असल् यामळेु 
नागररकाींची प्रचींड गैरसोय होत असल् याचे नुकतेच माहे जानेवारी, २०१६ वा त्यादरम्यान 
ननदिचनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल् यास, सदर तलाठस कायाचलय बींद असल् यामुळे कामाननशमचत येणा-या नागरीकाींना 
ता्कळत बसाव ेलागत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल् यास, सदर कायाचलय बींद राहण् यामागची कारणे काय आहेत, 
(४) असल्यास, याबाबत िासनान ेचौकिी केली आहे काय, 
(५) असल्यास, चौकिीच्या अनुषींगाने कायाचलय चाल ू करण्याबाबत काय कायचवाही करण् यात 
आली वा येत आहे, 
(६) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. चांद्रिाांत पाटील (२१-०७-२०१६) :(१), (२), (३), (४) व (५) महाड तालुक् यातील साझा 
त्रबरवाडी येथील तलाठस पदावरील कमचचारी ददनाींक ०८/१२/२०१५ त े १४/१२/२०१५ पयतं 
ववनापरवाना गैरहजर असल्यामळेु सदर तलाठस साझाचा अनतररक्त कायचभार ददहवड साझात 
कायचरत असलेल्या तलाठयाकड े सुपूचद करण्यात आला होता. सदर तलाठयाने अनतररक्त 
कायचभार जसवकारुन साझाचे कामकाज सुरळीत चालू ठेवले आहे. 
     त्रबरवाडी साझाच ेतलाठस पदावरील कमचचारी ववनापरवानगी गैरहजर रादहल्यान ेसींबींधित 
कमचचारी याींना तहशसल कायाचलय, महाड याींचेकडून कारणे दाखवा नो्ीस काढून त्याींचा खुलासा 
घेण्यात आला असता, त्याींचा खलुासा अमान्य करुन त्याींची बदली त्रबरवाडी साझावरुन तलाठस 
साझा कोंझर येथे करण्यात आली आहे. तसचे त्याींच्याववरुध्द ववभागीय चौकिी करण्याचे 
प्रसताववत आहे. 
(६) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
 
५० वषागहून अधधि िाळ जशमनीची वाहहती िरणाऱया राज्यातील शतेिरी ााांधवाांछया जशमनी 

नाांवे िर्यािररता िूळ िायदयात आवश्यि त्या सकधरारणा िर्याााात 
(३७)  ४५०२२ (२०-०४-२०१६).   श्री.ओमप्रिाश ऊफग  ाछचू िरू्ड (अचलपूर) :   सन्माननीय 
महसूल मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) अमरावती जजल््यात ४००० महसूली ्ेनींसी प्रकरणे प्रलींत्रबत असून ५० वषाचपासून 
जशमनीची वादहती करणाऱया अमरावतीसह राज्यातील िेतकरी बाींिवाच्या जशमनी त्याींच्या नावे 
करण्याकररता कूळ कायदयात आवश्यक त्या सुिारणा करण्याकररता लोकप्रनतनीिी अचलपूर 
याींनी माहे. २० जानेवारी २०१६ रोजी वा त्या सुमारास मा.  महसूल मींत्री याींचेकड े लेखी 
पत्राद्वारे मागणी केली होती हे खरे आहे काय , 

(२) असल्यास, याबाबत िासनान ेचौकिी केली आहे काय, 
(३) असल्यास, चौकिीच्या अनषुींगाने ५० वषांपासनू वादहती करण्याच्या या िेतजशमनी 
िेतकऱयाींच्या नाींव ेकरण्याकररता कूळ कायदयातील आवश्यक सिुारणा करण्याबाबत िासनान े
काय कायचवाही केली आहे वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. चांद्रिाांत पाटील (१४-०७-२०१६) :(१) लोकप्रनतननिी अचलपूर वविानसभा मतदारसींघ याींच े
अिा आियाचे ददनाींक २१ डडसेंबर, २०१५ रोजीच ेननवेदन या ववभागास प्राप्त झाले आहे. 
(२), (३) व (४) सदर ननवदेनाच्या अनुषींगाने जजल्हाधिकारी, अमरावती याींच्याकडून 
मागववण्यात आलेल्या अहवालानसुार अमरावती जजल््यातील सवच तहसील कायाचलयात शमळून 
दद.३१ मे, २०१६ अखेर २८० अिच-न्यानयक प्रकरणे कायचवाहीसतव प्रलींत्रबत आहेत. 
     तथावप, उक्त ननवेदनात नमूद केल्यानुसार, कुळ कायद्याच्या तरतूदीत सुिारणा 
करण्याची लोकप्रनतननिीची मागणी वविी व न्याय ववभागािी ववचार ववननमय करुन 
तपासण्यात येत आहे. 

___________ 
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वस  (जज.पालघर) तालकक् याछ या भशूमअशभलेख िायागलयात जमीन मोजणीच ेतनणगय 
गैरपध्दतीने दलालाांमाफग त िर्यात येत असल्याााात 

  

(३८)  ४५२४१ (२०-०४-२०१६).   श्री.ववलास तरे (ाो सर), श्रीमती मतनषा चौधरी (दहहसर), 
श्री.हहतेंद्र ठािूर (वस ) :   सन्माननीय महसूल मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) वसई (जज.पालघर) तालुक् याच् या भूशमअशभलेख कायाचलयात जमीन मोजणीच े ननणचय 
गैरपध्दतीने दलालाींमाफच त करण्यात येत असल्याचे माहे नोर्व्हेंबर, २०१५ च्या दरम्यान 
ननदिाचनास आले आहे काय, 
(२) असल्यास, याबाबत िासनान ेचौकिी केली आहे काय, 
(३) असल्यास, चौकिीच्या अनुषींगाने सामान्य नागररकाींच्या जमीनीच्या मोजणी सींदभाचतील 
ननणचय सुलभ पध्दतीने होण्यासाठस िासन कोणती कायचवाही करणार आहे वा करण्यात येत 
आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. चांद्रिात पाटील (०३-०९-२०१६) :(१), (२) व (३) सवचसािारणपणे असे ननदिचनास आले 
नाही. 
     तथावप, सप् े्ंबर, २०१५ मध्ये झालेल्या एका जमीन मोजणीच्या प्रकारणात हद्दीत 
दाखववण्याच्या ्प्प्यावर, मोजणीची नो्ीस तामील झाली नसल्याच्या कारणासतव लगतच्या 
भूिारकाींकडून नोर्व्हेंबर, २०१५ मध्ये हरकत प्राप्त झाली होती. सदर प्रकरणी ववदहत प्रक्रक्रया 
पार पाडून नींतर नर्व्याने मोजणी करण्यात आली आहे. 
     मोजणी प्रकरणाींच ेननयींत्रण करणारी सींगणक आज्ञावली “ई-मोजणी” ददनाींक ०१.०१.२०१२ 
पासून राज्यामध्ये लागु करण्यात आली आहे. तसेच जमाबींदी आयुक्ताींनी दद. ०८.०८.२०१३ 
च्या पररपत्रकान्वये मोजणी प्रकरणाींचे सींिारण, अशभलेख दरुुसती, अशभलेख नािात काढण े
इत्यादीबाबत सववसतर कायचपध्दती ववहीत केली आहे मोजणी प्रकरण कायाचलयात दाखल 
झाल्यापासून ते ननकाली होईपयतंच्या ववववि ्प्प्याचे ननयींत्रण “ई-मोजणी” आज्ञावलीतून केले 
जाते. त्यामुळे याबाबतच्या कायचवाहीत पुणचत: पारदिचकात आली असून अपवादात्मक प्रसींग 
वगळता राज्यात या आज्ञावलीची अींमलबजावणी सुरळीत व प्रभावीपणे सुरु आहे. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

तत् िालीन यकध् दजन् य पररज्थत डर्डफेन्स ऑफ इांडर्डयान ेतात्पकरत्या ्वरुपात  
ठाणे जजल््यातील शेतिऱयाांछया घेतलेल्या जागा परत शमळ्याााात 

(३९)  ४५८९६ (२०-०४-२०१६).   श्री.गणपत गायिवार्ड (िल्याण पवूग) :   सन्माननीय महसलू 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) तत् कालीन युध् दजन् य पररजसथत डडफेन्स ऑफ इींडडयान े तात्पुरत्या सवरुपात ठाणे 
जजल््यातील िेतकऱयाींची जी जशमन ताब्यात घेतली आहे ती जशमन िेतकऱयाींना परत 
शमळण्याकररता सथाननक लोकप्रनतननिी याींनी माहे १७ माचच, २०१५ रोजी वा त्यासुमारास 
मा.मुख्यमींत्री व मा.महसूल मींत्री याींना ननवेदन ददले आहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी िासनाने चौकिी केली आहे काय, 
(३) असल्यास चौकिीत काय आढळून आले त्याअनुषींगाने ितेकऱयाींना जशमन शमळण्याबाबत 
कोणती कायचवाही केली आहे वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास ववलींबची कारणे काय आहेत ?  
 

श्री. चांद्रिाांत पाटील (११-०८-२०१६) :(१) होय, हे खरे आहे. 
     मा.मुख्यमींत्री व मा.महसलू मींत्री याींना सींबींिीत लोप्रनतननिी याींनी ददनाींक १६.३.२०१५ 
रोजी रोजीच्या पत्रान्वये ननवेदन ददले आहे. 
(२) व (३) जजल्हाधिकारी, ठाणे याींचेकडून प्राप्त अहवालाच्या अनषुींगाने नमूद करण्यात येते 
की, नेवाळी ववमानतळासाठस Defence of India Rules, नुसार कल्याण व अींबरनाथ 
तालुक्यातील जमीन अधिग्रहीत (Requisition) करण्यात आली आहे. अींबरनाथ तालुक् यातील 
मौजे धचींचवली, आींबोिी, वसार, भाल, नेवाळी, आडीवली, द्वारली, माींगरुळ व काकडवाल या ९ 
गावातील एकूण ४२१.६३.५ हे. आर जमीन अधिग्रहीत करण्यात आलेली आहे. कल्याण 
तालुक् यातील मौजे नतेीवली, नाींददवली उफच  अींबरनाथ, खोणी, वडवली बु. व िाम्ण या 
गावातील एकूण के्षत्र २५५.४१.९ हे .आर के्षत्र व मौजे नतसगाव, वपसवली या गावातील एकूण 
के्षत्र ५.५४.० हे. आर. नेवळी एरोड्रोमच्या नावे अधिग्रहीत करण्यात आलेले आहे. 
     सदर जशमनी ्या नेवाळी एरोड्रम, सींरक्षण मींत्रालय, भारत सरकार याींचे नाव े
करण्याबाबत उपववभागीय अधिकारी उल्हासनगर याींचेकडील आदेि क्र.आर्ी. एस/अपील 
नीं.९३/२०१०, दद.२०.९.२०१० अन्वये अधिकार अशभलेखात नोंदी घेण्यात आल्या आहेत. नेर्व्ही, 
सींरक्षण मींत्रालय, भारत सरकार याींचे अजाचवरुन दद.२७ त े३० एवप्रल व दद.११ व १३ म,े २०१५ 
रोजी जागेची मोजणी उपअधिक्षक, भूशम अशभलेख, अींबरनाथ याींचेकायाचलयाने केलेली आहे. 
वरील शमनी डडफेन्स ऑफ इींडडया ॲक्् व रुल्स नसुार अधिग्रहीत करण्यात आलेल्या आहेत. 
सदर बाब कें द्र िासनाच्या अखत्याररतील आहे. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

राज्यातील १२३३६ िोतवालाांनी अत्यांअल्प मानधन शमळत असल्यामकळे त्याांना  
चतकथग शे्रणी िमगचारी पहणकन शासनाछया सेवेत सामावकन घे्याााात 

(४०)  ४६४२६ (२०-०४-२०१६).   श्री.नानाजी शामिक ळे (चांद्रपूर), श्री.अशमत झनि (ररसोर्ड), 
श्री.ववजय वर्डटे्टीवार (रा पहपूरी), अॅर्ड.यशोमती ठािूर (ततवसा), श्री.अशमन पटेल (मकांाादेवी), 
िक मारी प्रणणती शशांदे (सोलापूर शहर मध्य), श्री.प्रिाश अबाटिर (राधानगरी) :   सन्माननीय 
महसूल मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील १२३३६ कोतवालाींनी अत्यींअल्प मानिन शमळत असल्यामुळे त्याींना चतुथच शे्रणी 
कमचचारी म्हणुन िासनाच्या सेवते सामावुन घेण्याची मागणी िासनाकड े अनेक वषाचपासुन 
प्रलींबीत आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर कोतवालाींना िासनसेवेत सामावुन घेण्याबाबत िासनान ेकोणती कायचवाही 
केली आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची करणे काय आहेत ? 
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श्री. चांद्रिाांत पाटील (२०-०७-२०१६) :(१) व (२) राज्यातील कोतवालाींची प्रमुख मागणी चतुथच 
शे्रणी दजाच देण्याबाबत आहे. त्यानुषींगाने कोतवालाींच्या ववववि सींघ्नाींकडून सातत्यान े
पाठपुरावा करण्यात येत आहे. 
     कोतवालाींना चतथुचशे्रणी दजाच शमळावा या सींबींिीच्या माणगी सींदभाचत सींबींधित 
ववभागाकडून प्राप्त अशभप्रायाींचा ववचार करुन सदर प्रसताव िासन सतरावर अमान्य करण्यात 
आलेला आहे. 
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  
नागपूर मत््य व्यवसाय ववभागातील अनेि वषे ररक्त असलेली पदे पदवीधराांमधून भरणेााात 

 

(४१)  ४६५८१ (२१-०४-२०१६).   श्री.ओमप्रिाश ऊफग  ाछच ू िरू्ड (अचलपूर), र्डॉ.अतनल ाोंर्ड े
(मोशी) :   सन्माननीय मत््य व् यवसाय मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) नागपूर मत्सय सारस ववज्ञान महाववद्यालयात प्रशिक्षण घेणाऱया ववद्यार्थयांना कायाचनुभव 
भत्ता देवून यापुढे मत्सय र्व्यवसाय ववभागातील अनेक वष ेररक्त असलेली वगच १ ते ३ ची पदे 
मत्सय र्व्यवसाय पदवविराींमिून तातडीने भरण्याबाबत ददनाींक १७ डडसेंबर, २०१५ रोजी 
लोकप्रनतनीिी. अचलपुर याींनी राज्याचे मत्सय र्व्यवसाय मींत्री याींचकेड ेलेखी पत्राद्वारे मागणी 
केली होती, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, याबाबत िासनान ेचौकिी केली आहे काय, 
(३) असल्यास चौकिीच्या अनुषींगाने वगच १ त े३ ची पदे भरण्याबाबत कोणती कायचवाही केली 
आहे वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. महादेव जानिर (१३-०७-२०१६) : (१) होय हे खरे आहे. 
(२) सन्माननीय लोकप्रनतननिीींच्या मागणीच्या अनुषींगाने महाराषट्र मत्सयववज्ञान ववद्यापीठ व 
बाबासाहेब सावींत कोकण कृवष ववद्यापीठ याींचेकडून अहवाल मागववण्यात आला आहे. चौकिी 
करण्याचा प्रश्न उद्भवत नाही. 
(३) सन २०१५ मध्ये ग्-क (ताींत्रत्रक) वगच-३ सहाय्यक मत्सयर्व्यवसाय ववकास अधिकारी या 
सींवगाचतील केवळ B.F.Sc व M.F.Sc उमेदवाराींमिून २२ पदे आयुक्त मत्सयर्व्यवसाय 
कायाचलयामाफच त भरण्यात आली आहेत. मत्सयसेवा ग्-ब (ताींत्रत्रक) सींवगाचतील वगच-२ ची १५ 
पदे पदोन्नतीने म,े २०१६ मध्ये भरली आहेत. तसचे अ.मु.स. (सेवा) साप्रावव याींच्या 
अध्यक्षतेखाली गठसत केलेल्या सशमतीन ेग्-क (ताींत्रत्रक) सींवगाचतील ५० पदे भरण्यास मान्यता 
ददली आहे. त्यानुसार पदभरतीस मान्यता देण्याची कायचवाही सुरु आहे. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
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इगतपकरी तालकक्यातील (जज.नाशशि) पूवग भागातील अ्वली ्टेशन येथील 
पशकवैद्यिीय िें द्र दोन वषागपासून ाांद असल्याााात 

(४२)  ४६६७४ (२०-०४-२०१६).   श्री.योगेश (ाापू) घोलप (देवळाली) :   सन्माननीय 
पशकसांवधगन मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) इगतपुरी तालुक्यातील (जज.नाशिक) पूवच भागातील असवली स्ेिन येथ े शे्रणीच े दोन 
पिुवैद्यकीय कें द्र दोन वषाचपासून बींद आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, यामुळे येथील ितेकऱयाींना खाजगी रुग्णालयात जावे लागत हे ही खरे आहे 
काय, 
(३) असल्यास, सदरचे पिुवैद्यक्रकय कें द्र बींद असण्याच ेकारणे काय आहेत, 
(४) असल्यास, बींद असलेले पिवुैद्यकीय कें द्र तातडीने सुरु करण्यासींदभाचत िासनान ेकोणती 
कायचवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. महादेव जानिर (१८-०७-२०१६) :(१) हे खरे नाही. 
      पिुवैद्यकीय दवाखाना शे्रणी-२ असवली स्ेिन ता.इींगतपूरी जज.नाशिक येथील पिुिन 
पयचवेक्षकाींचे पद ररक्त असून या ररक्त पदाचा अनतररक्त कायचभार पिुिन पयचवेक्षक पींचायत 
सशमती इगतपुरी याींच्याकड ेसोपववण्यात आलेला आहे व सदरच ेकें द्र ननयमीतपणे सुरु आहे. 
(२), (३), (४) व (५) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

धािटी र्डहाणू व गकांगवार्डा ता.पो.र्डहाणू जज.पालघर येथील मछिीमार  
वव.िा.स.सो.शल.सां्था ाांद होत असलेााात 

  

(४३)  ४७८०६ (२७-०४-२०१६).   श्रीमती मतनषा चौधरी (दहहसर) :   सन्माननीय मत््य 
व् यवसाय मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) िाक्ी डहाणू व गुींगवाडा ता.पो.डहाणू जज.पालघर येथील मच्िसमार वव.का.स.सो.शल. 
सींसथेकडून ददला जाणारा डडझले ववक्री पुरवठा इतर सींसथाना देण्यात आल्यामळेु सदर सींसथेचे 
आधथचक नकुसान होत असून सींसथा बींद पडण्याच्या मागाचवर असल्याचे माहे जानेवारी, २०१६ 
मध्ये वा त्या दरम्यान ननदिचनास आले आहे ,हे  खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सहायक आयुक्त मत्सयर्व्यवसाय ठाणे/पालघर याींनी मींजूर करुन ददलेल्या 
डडझले कोठाववरुध्द ददनाींक ९ ऑगस् २०१५ रोजी झालेल्या वावषचक सभेतील ठरावानुसार 
तेथील जवळच्या ररलायन्स कीं पनीच्या कोळसा वाहतकू बाजेस मिनू मोठया प्रमाणात चोरट्या 
पध्दतीने व गैरर्व्यवहाराने अल्प दरात शमनिमाराींना डडझले वा्प होत आहे, हे ही खरे आहे 
काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त ववषयी िासनान ेकोणती कारवाई केली आहे वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. महादेव जानिर (१८-०७-२०१६) :(१) नाही. 
(२) यासींदभाचत ववभागाकड ेकोणतीही तक्रार प्राप्त झालेली नाही. 
(३) व (४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
 

महाराष्ट्र किनारपट्टीवर पसगनेट मजछिमारी िर् यास नवीन परवाने हदल्याााात 
 

(४४)  ४८१७१ (२०-०४-२०१६).   श्री.वैभव ना ि (िक र्डाळ) :   सन्माननीय मत््य व् यवसाय 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) महाराषट्र क्रकनारपट्टीवर पसचने् मजच्िमारी करण् यास सन २०१२ मध् ये नवीन परवान े
देण् याचे बींद केले असताींना िासनाने परत नवीन परवाने देण् याचा ननणचय घेतला आहे, हे खरे 
आहे काय, 

(२) असल् यास, पसचने् मासेमारी परवान े मा.उच् च न् यायालयाच् या ननणचयानसुार ववतरीत 
करण् यात आलेले नाहीत अिी तक्रार आचरा (ता.मालवण, जज.शसींिुदगुच) येथील मजच्िमाराींनी 
मत् स य आयुक् ताींकड ेननवेदनार्व् दारे तक्रार केली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल् यास, याप्रकरणी िासनाने चौकिी केली आहे काय, 
(४) असल्यास तक्रारीच् या अनुषींगाने आतापयतं मा.उच् च न् यायालयाच् या ननदेिानुसार परवाने न 
देणा-या अधिका-याववरुध् द कोणती कारवाई करण् यात आली आहे वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. महादेव जानिर (१४-०७-२०१६) :(१) हे खरे नाही. 
(२) होय. 
(३) होय. 
(४) व (५) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

राज्यात भूदान सशमतीद्वारे जजल्हयात भूशमहहनाांना वाटप िर्यात आलेल्या  
जशमनीछया पटटयाांच ेभोगवटादार वगग ादलले जात असल्याााात 

(४५)  ४८३८९ (२०-०४-२०१६).   अॅर्ड.यशोमती ठािूर (ततवसा), श्री.अशमन पटेल (मकांाादेवी), 
श्री.अब् दकल सत्तार (शसल्लोर्ड) :   सन्माननीय महसलू मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील 
काय :- 
(१) राज्यात भूदान सशमतीद्वारे जजल्हयात भूशमदहनाींना वा्प करण्यात आलेल्या जशमनीच्या 
प्ट्याींचे भोगव्ादार वगच बदलले जात असल्याची माहे जान,े २०१६ च्या सुमारास ननदिचनास 
आले हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, या प्रकरणी िासनाने चौकिी केली आहे काय, 
(३) असल्यास, चौकिीत काय आढळून व त्याअनुषींगानके सींबधित दोषी असणाऱयाींवर कोणती 
कारवाई केली आहे वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. चांद्रिाांत पाटील (१६-०७-२०१६) :(१) राज्यात विाच जजल््यात काही प्रकरणी भूदान 
सशमतीद्वारे भूशमदहनाींना वा्प केलेल्या जशमनीींच्या पट्टयाच े भोगव्दार वगच-२ मिुन 
भोगव्दार वगच-१ याप्रमाणे रुपाींतर झाल्याचे माहे जुल,ै २०१५ व ऑक््ोबर, २०१५ च्या 
दरम्यान ननदिचनास आले आहे. इतर जजल््यात अिी बाब ननदिचनास आली नाही. 
(२) व (३) विाच जजल््यात आढळून आलेल्या प्रकरणात चौकिी सुरु असुन चौकिी अींती 
दोषीवर कारवाई करण्याच ेसींकल्पीत आहे. ता.दहींगणघा् येथील एका प्रकरणात सींबींिीत तलाठस 
याींना ननलींबीत करण्यात आले असून ववभागीय चौकिीची कायचवाही सुरु आहे. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 
 

___________ 
  

खेर्ड तालकक्यातील (जज.पकणे) शेतिऱयाांछया पशधूनास त्वररत उपचार  
शमळणेााात िोणतीच सकववधा उपलब्ध नसल्याााात 

(४६)  ४८४५३ (२०-०४-२०१६).   श्री.सकरेश गोरे (खेर्ड आळांदी) :   सन्माननीय पशकसांवधगन मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) खेड तालुक्यातील (जज.पुणे) िेतकऱयाींच्या पिूिनास त्वररत उपचार शमळणेबाबत कोणतीच 
सुवविा उपलब्ि नसल्याचे माहे फेिुवारी २०१६ वा त्यासमुारास ननदिचनास आले आहे, हे खरे 
आहे काय, 

(२) असल्यास, खेड, आींबेगाव, जुन्नर, मावळ या चार तालुक्यातील िेतकऱयाींच्या पिुिनाला 
त्वररत उपचार शमळावे या दृष्ीने राजगुरुनगर (ता.खेड, जज.पुणे) येथे बाींिण्यात आलेल्या 
तालुका लघ ुसवचपि ूधचक्रकत्सालयाची नवीन इमारतीच ेबाींिकाम होऊनही दोन वषच वापराववना 
पडून आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, वापराववना पडून असलेली धचक्रकत्सालयाची इमारत सुरु करणेबाबत िासनान े
काय ननणचय घेतला आहे वा घेण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. महादेव जानिर (१९-०७-२०१६) :(१) हे खरे नाही. 
    खेड, जज. पुणे तालुक्यात तालकुा लघु पिुवैद्यकीय सवच धचकात्सालय, जजल्हा 
पररषदेंतगचत शे्रणी-१ चे पिुद्यकीय दवाखाने जजल्हा पररषदेंतगचत शे्रणी-२ चे पिुवैद्यकीय 
दवाखान,े राज्यसतरावरील शे्रणी-२ च ेपिुवैद्यकीय दवाखान ेहे अनकु्रम े१, ११, १३ व १३ अस े
एकूण ३८ पिुवैद्यकीय दवाखान ेकायचरत असून, त्याींचेमाफच त कायचके्षत्रातील िेतकरी/पिुपालक 
याींच्याकडील रुग्ण पिुींना पिुवैद्यकीय सुवविा उपलब्ि करुन देण्यात येतात. 
(२), (३) व (४) हे खरे नाही. 
     खेड, आींबेगाींव, जुन्नर व मावळ या चार तालुक्यात एकूणन शे्रणी-१ चे ४९ पिुवैद्यकीय 
दवाखान,े शे्रणी-२ च े ७४ पिुवैद्यकीय दवाखान े तसेच १ क्रफरते पिवुैद्यकीय धचक्रकत्सालय 
अिा एकूण १२४ पिुवैद्यकीय सींसथा कायचरत असून, त्याींच्यामाफच त कायचके्षत्रातील 
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िेतकरी/पिुपालकाींकडील पिुिनास पिुवैद्यकीय सेवा ननयशमतपणे पुरववण्यात येत 
आहेत. पिुसींविचन ववभागाने तालुका लघ ु पिुवैद्यकीय सवच धचकात्सालय, राजगुरुनगर, 
ता.खेड, जज. पुणे येथील नवीन इमारतीचा ताबा दद. १४.०६.२०१६ रोजी घेतलेला आहे व सदर 
इमारतीमध्ये तालकुा लघु पिुवैद्यकीय सवचधचक्रकत्सालय, राजगुरुनगर, ता. खेड चे सथलाींतर 
करण्यात येऊन या नवीन इमारतीमिून पिुवैद्यकीय सेवा पुरववण्यात येत आहेत. 
 

___________ 
 

वैरागर्ड, तालकिा आरमोरी, जजल्हा गर्डधचरोली येथ अज्ञात रोगान ेग्रस्त  
सात जनावरे वैद्यिीय उपचारा अभावी दगावली असल्याााात 

  

(४७)  ४८५४७ (२०-०४-२०१६).   श्री.िृष्ट्णा गजाे (आरमोरी) :   सन्माननीय पशकसांवधगन मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) वैरागड, तालुका आरमोरी, जजल्हा गडधचरोली येथ अज्ञात रोगाने सात जनावरे वैद्यकीय 
उपचारा अभावी दगावली हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, येथील पिुवैद्यकीय दवाखान्यातील पिुवैद्यकीय अधिकाऱयाच े पद मागील 
तीन वषाचपासुन ररक्त आहे हे खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सदर पद ररक्त असण्याचे कारणे काय, 
(४) असल्यास, सदर ररक्त असलेले पद भरण्याबाबत काय कायचवाही करण्यात अली आहे वा 
करण्यात येत आहे 
(५) तसेच उपचारा अभावी दगावलेल्या जनावराींची िासनानाकडून नुकसान भरपाई देण्याबाबत 
कोणती कायचवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(६) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. महादेव जानिर (२०-०७-२०१६) :(१) हे खरे नसून उपचारानींतर एक बैल दगावलेला आहे. 
(२) होय, पिुिन ववकास अधिकारी हे पद दद. ११.१०.२०१३ पासून ररक्त आहे.  तथावप, सदर 
दवाखान्याचा अनतररक्त कायचभार नजजकच्या  पिुिन ववकास अधिकारी, पिुवैद्यकीय 
दवाखाना, देलनवाडी, ता.आरमोरी याींच्याकड ेआहे. 
(३) डॉ. र्व्ही.र्व्ही. गणवीर याींच्या मतृ्युने हे पद ररक्त झालेले आहे. 
(४) राज्यातील ररक्त असलेल्या पिुिन ववकास अधिकारी याींची पदे भरण्याची कायचवाही सुरु 
आहे. 
(५) व (६) सदर बैलाचा मतृ्यु हा नैसधगचक आपत्तीन ेझालेला नसल्याने तसेच, सदर बैलाचा 
ववमा देखील उतरववलेला नसल्याने मतृ बैलाच्या मालकास नुकसान भरपाई देय होत नाही. 

 
___________ 
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जालना जजल्हयातील गोदावरी दकधना,पकणाग नदीपात्रातून गत दहा वषागपासून महसूल  
अधधिारी व पोलीस याांछया सांगनमताने रेतीच ेउत्खनन होत असल्याााात 

  

(४८)  ४८५६७ (२०-०४-२०१६).   श्री.राजेश टोपे (घनसावांगी), श्री.जजतेंद्र आव् हार्ड (मकांरा ा िळवा), 
श्री.हनकमांत र्डोळस (माळशशरस) :   सन्माननीय महसलू मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील 
काय :- 
(१) जालना जजल्हयातील गोदावरी दिुना, पुणाच नदीपात्रातून गेल्या दहा वषाचपासून महसलू 
अधिकारी व पोलीस याींच्या सींगनमताने रेतीचे उत्खनन होत आहे हे खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी िासनान ेचौकिी केली आहे काय, 
(३) असल्यास, चौकिीत काय आढळून आले व तदनुसार रेतीच ेउत्खनन करण्यास जबाबदार 
असणाऱया  महसूल  व पोलीस अधिकारी  याींच्यावर कोणती कायचवाही केली वा करण्यात येत 
आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. चांद्रिाांत पाटील (२६-०७-२०१६) :(१), (२) व (३) जालना जजल््यात गौण खननजाच्या अवैि 
उत्खनन/वाहतुकीस आळा घालण्यासाठस उपववभागीय सतरावर तसेच तालकुासतरावर भरारी 
पथके गठसत करण्यात आली आहेत. सदर पथकामाफच त वळेोवळेी  तपासणी करण्यात येत 
असून, गौण खननजाच्या अविै उत्खनन व  वाहतुकीची काही प्रकरणे दृष्ोत्पत्तीस आली 
आहेत.  त्यानुसार सन २०१५-१६ या वषाचत एकूण ३२२ प्रकरणात रु. १,६०,४९,०००/- एवढा दींड 
वसूल करण्यात आला आहे. 
     गौण खननजाच्या अविै उत्खनन/वाहतूकीबाबत जजल्हाधिकारी, उपववभागीय अधिकारी व 
तहशसलदार याींच्या सतरावर दरमहा आढावा घेण्यात येत असनू, अवैि उत्खनन वाहतकूीस 
आळा घालण्याच्या सूचना देण्यात येतात. 
    गौण खननजाच्या अवैि उत्खनन व वाहतूकीच्या प्रकरणात महसूल अधिकारी व पोलीस 
अधिकाऱयाींच ेसींगनमत असल्याचे ननदिचनास आले नाही. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
 

 नाशशि एिलहरे येथील वीज तनशमगती िें द्रातील दोन सांच ाांद पर्डल्याााात 
  

(४९)  ६३१८९ (१८-०८-२०१६).   श्रीमती सीमाता  हहरे (नाशशि पजश्चम) :   सन्माननीय 
ऊजाग मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) नाशिक एकलहरे येथील वीज ननशमचती कें द्रातील दोन सींच बींद पडल्यामळेु औजषणक वीज 
ननशमचती कें द्रामुळे सुमारे ददड को्ी रुपयाचे महाननशमचती कीं पनीच ेआधथचक नुकसान झाल्याच े
ददनाींक २६ जून, २०१६ रोजी वा त्यासुमारास ननदिचनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, याप्रकरणी िासनाने चौकिी केली आहे काय,  
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(३) असल्यास झालेल्या अधथचक नकुसानीचा खचच भरुन घेण्याची तरतूद वीज कीं पनी कायदयात 
नसल्यान,े यापुढे अिी घ्ना ्ाळण्यासाठस िासनाने कोणती  उपाय योजना केली आहे वा 
करण्यात येत आहेत, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. चांद्रशेखर ाावनिक ळे (२७-०९-२०१६) :(१) हे खरे नाही. 
(२) प्रश्न उद्् ावत नाही. 
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  
पराांर्डा-भूम-वाशी (जज.उ्मानाााद) तालकक्यातील पशकवैद्यकिय दवाखान्यातील पशकवेद्यकिय 

अधधिाऱयाांची तसचे पररचारिाांची ररक्त असलेली पदे 
  

(५०)  ६३६०१ (१२-०८-२०१६).   श्री.राहकल मोटे (पराांर्डा), श्री.राणाजगजीतशसांह पाटील 
(उ्मानाााद), श्री.जजतेंद्र आव् हार्ड (मकांरा ा िळवा) :   सन्माननीय  पशकसांवधगन मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) पराींडा-भूम-वािी (जज.उसमानाबाद) तालुक्यातील म.ुपो.ताींदळूवाडी येथे तीन वषाचपुवी 
पिूवैद्यक्रकय दवाखाना सुरु होवून, त्यादठकाणी पिुवैद्यक्रकय अधिकाऱयाींची तसेच पररचारकाींची 
पदे ररक्त आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, त्यामुळे पिुवैद्यक्रकय अधिकाऱयाींच्या तालुक्यातील ताींदळूवाडी, येसवींडी, 
जवळका, सरमकुीं डी, महालदापुरी या गावाींतील पिूपालकाींची ररक्त पदाींमुळे मोठस गैरसोय होत 
आहे, हे खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, याबाबत तालुक्यातील लोकप्रनतननिीींनी तसेच िेतकऱयाींनी मा.मुख्यमींत्री 
याींच्याकड े माहे जून २०१६ मध्ये वा त्यादरम्यान जजल्हा पिसूींविचन अधिकारी याींच्याकड े
ननवेदनाद्वारे तक्रार केली आहे हे खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, याप्रकरणी िासनाने चौकिी केली आहे काय, 
(५) असल्यास, चौकिीच्या अनुषींगाने पिुवैद्यक्रकय दवाखान्यात अधिकाऱयाींची व पररचारकाींची 
ररक्त पदे भरण्याबाबत कोणती कायचवाही करण्यात आली आहे वा येत आहे, 
(६) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. महादेव जानिर (१९-१०-२०१६) :(१) (२) (३) हे खरे नाही. 
     पिुवैद्यकीय दवाखाना शे्रणी-१ ताींदळूवाडी, ता.वािी, जज.ऊसमानाबाद येथील पिुिन 
ववकास अधिकारी, हे पद भरलेले असून पररचराींचे पद ररक्त आहे. पिुपालक िारकाींना 
ननयशमतपणे वैद्यकीय सुवविा पुरववण्यात येत असून त्याबाबत लोकप्रनतननिी अथवा 
पिुपालक िारकाींच्या तक्रारी प्राप्त झालेल्या नाहीत. 
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(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 
(५) व (६) पिुवैद्यकीय दवाखाना शे्रणी-१ ताींदळूवाडी, ता.वािी, जज.उसमानाबाद येथे ननयशमत 
पिुिन ववकास अधिकारी कायचरत आहेत, पररचराचे पद ररक्त असले तरी अन्य कमचचाऱयाींकड े
कामकाज सोपवून पिुपालकाींना ननयशमतपणे वैद्यकीय सोयी सुवविा पुरववल्या जात आहेत. 
  

___________ 
 
 
  
ववधान भवन :   र्डॉ. अनांत िळसे 
नागपूर.   प्रधान सधचव, 

महाराष्ट्र ववधानसभा. 

  
_________________________ 

िासकीय मध्यवती मुद्रणालय, नागपूर. 


