अताराांकित प्रश्नोत्तराांची २८१ वी यादी

महाराष्ट्र ववधानसभा
पहहले अधधवेशन, २०१७
___________

अताराांकित प्रश्नोत्तराांची यादी
प्रश्नाांची एिूण सांख्या - ५०
___________

साजगाव-अडोशी (ता.खोपोली, जज.रायगड) औद्योधगि वसाहतीमधील
जड वाहन वाहतुिीमळ
ु े रस्त्याांची झालेली दरु वस्था
(१)

८०३३ (१०-०४-२०१५).

श्री.किसन िथोरे (मुरबाड) :

श्री.सुरेश लाड (िजजत), श्री.जजतेंद्र आव्हाड (मुांब्रा िळवा),

सन्माननीय सावजजननि बाांधिाम (सावजजननि उपक्रम वगळून)

मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) साजगाव-अडोशी (ता.खोपोली, जज.रायगड) या औद्योगगक वसाहतीमधील जड वाहन
वाहतुकीमळ
ु े रस्तयाींची मोा या माणमा ात

रु वस्था लाली ेहे , हे खरे ेहे काय,

(२) असल्यास, स र रस्तयाची शासनाने पाह ी केली ेहे काय,

(३) असल्यास, पाह ीचे ननषकर्ष काय ेहे त व तद्नुसार रस्तयाची
शासनाने को ती कायवाही केली वा करण्यात येत ेहे ,

स्
ु स्ती कर ेबाबत

(४) नसल्यास, ववलींबाची कार े काय ेहे त ?
श्री. चांद्रिाांत पाटील (२२-०५-२०१५) :(१) होय.
(२) व (३) साजगाव-अडोशी (रा.मा.७६) हा रस्ता औद्योगगक वसाहतीतन
ू जात असन
ू अनत
अवजड वाहनाींमळ
ु े व अनतवषृ ्ीमळ
ु े काही ठिका ी खराब लालेला रस्तयाचा भाग डाींबरीकर ाने

स्
ु स्त कस्न घेण्यात ेला ेहे. सद्य:जस्थतीत रस्ता वाहतुकीस सुजस्थतीत िे वण्यात ेला

ेहे .

(४) माणश्न उद््ावत नाही.
___________
साांगवडे (ता.मावळ, जज.पुणे) येथे पवना नदीत भराव टािल्याबाबत
(२)

२४२५० (१२-०८-२०१५).

श्री.सांजय (बाळा) भेगडे (मावळ) :

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय महसूल मांत्री
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(१) मावळ तालुक्यातील (जज.पु े) गहुींजे साींगवडे रयान पु -े मुींबई द्रत
ु गती मागालगत सुमारे
शींभर एकर जागेत मोा या गह
ृ माणकल्पाचे काम सुस् ेहे , हे खरे ेहे काय,

(२) असल्यास, गह
ु , तयासािस
ृ माणकल्पासािस स्वतीं्र  पा ी परु विा माणकल्प उभारण्यात येत असन
पवना न ीपा्र ात जॅकवेल उभारण्याचे काम सुस् ेहे, हे ही खरे ेहे काय,

(३) असल्यास, न ीपा्र ात सुमारे ८० ्क्क्याींपेा ा अगधक मातीचा भराव ्ाकण्यात ेला
असल्यामळ
ु े मुय माणवाह अडला ेहे व तयामुळे पाण्याला
होत ेहे , हे ही खरे ेहे काय,

ग
ी ी सु्ली असुन, पा ी माण वु र्षत
ु ध

(४) असल्यास, एका गह
ृ माणकल्पासािस जॅकवेलचे काम व साींगवडे येथे पवना न ीत भराव
यामुळे

वु र्षत हो ारे पवना न ीचे पा ी, ग्रामस्थाींच्या या माग ी बाबत शासनाची काय

भुममका ेहे ?

श्री. चांद्रिाांत पाटील (०२-०१-२०१७) :(१) होय.
(२) होय.
(३) मींडल अगधकारी, तळे गाव

ाभाडे याींच्यामार्त माणतया  पाह ी केली असता पवना

न ीपा्र ात सुमारे ८० ्क्क्याींपेा ा अगधक मातीचा भराव ्ाकण्यात ेल्याचे ेढळून ेलेले
नाही. तयामळ
ु े न ीच्या मुय माणवाहास को तयाही माणकारचा अडथळा ननमा
नन शनास ेलेले नाही. तयामळ
ु े पाण्यास
उद््ावत नाही.

लाल्याचे

ग
ी ी स्
ु ध
ु ण्याचा व पा ी माण वु र्षत होण्याचा माणश्न

(४) माणश्न उद््ावत नाही.
___________
बुलडाणा जजल््यातील मौजे रुडखेडा-नतघ्रा-वववरा-दसरखेड-म्है सवाडी
या रस्त्याची झालेली दरु वस्था

(३)

२५४२३ (१४-०८-२०१५).

श्री.चैनसुख सांचेती (मलिापूर) :

सन्माननीय सावजजननि

बाांधिाम (सावजजननि उपक्रम वगळून) मांत्री पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) बल
ु डा ा जजल््यातील मलकापरू ववधानसभा मत ार सींघातील मौजे स्डखेडा-नतघ्रा-वववरा-

सरखेड-है सवाडी हा रस्ता ना स्
ु स्त लाला असून या रस्तयावस्न अवागमन करताींना

वाहनधारक व सामान्य नागरीकाींची गैरसोय होत ेहे , या रस्तयावर ५/० ते ६/० या
अींतरामध्ये उष ममश्रीत डाींबरीकर

व मोरीचे बाींधकाम कर े ेवश्यक असल्याची बाब माहे

जून, २०१५ वा तया रयान नन शनास ेली असून यासािस ४५ ला  स्पये ननधीची ेवश्कता
ेहे , हे खरे ेहे काय,

(२) असल्यास, स र रस्तयाचे व मोरीचे बाींधकाम कर े अतयींत गरजेचे ेहे , हे ही खरे ेहे
काय,
(३) असल्यास, उपरोक्त रस्ता व मोरीचे बाींधकाम करण्याबाबत स्थाननक लोकमाणनतननधी याींनी
कायकारी अमभयींता, सा.बा. ववभाग, खामगाींव याना वेळोवेळी सगु चत केले ेहे, हे ही खरे ेहे
काय,
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(४) असल्यास, याबाबत शासनाने को ती कायवाही केली वा करण्यात येत ेहे ,
(५) नसल्यास, ववलींबाची कार े काय ेहे त ?
श्री. चांद्रिाांत पाटील (१९-०१-२०१६) :(१) होय.
तथावप, रस्तयावरून वाहनाींची वाहतक
ु सुरळीत सुस् ेहे .

(२) होय. रस्तयाची सुधार ा व एका स्लॅ ब ड्रेन्चे बाींधकाम कर े ेवश्यक ेहे.
(३) होय.

(४) माणस्तत
ु ेवश्यक कामे मींजरू ी, ननधी ननकर्ष व माणाधान्याक्रमानस
ु ार हाती घेण्याचे ननयोजन
ेहे .

(५) माणश्न उद््ावत नाही.
___________
अचलपूर (जज.अमरावती) तहसील िायाजलयाच्या इमारत बाांधिामासाठी ननधी ममळणेबाबत
(४)

२८८९४ (०८-०१-२०१६).

श्री.ओमप्रिाश ऊर्ज बच्चू िडू (अचलपूर) :

महसूल मांत्री पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) अचलपूर मत ार सींघातील तहसील कायालय इमारतीचे
कररता स्पये १ को्ी ननधी उपलब्ध कस्न

सन्माननीय

स्
ु स्ती तथा नुतनीकर

कामा

े ण्याबाबत स्थाननक लोकमाणनतननधी अचलपरू याींनी

ठ नाींक ७ सप््े बींर, २०१५ रोजी लेखी ननवे नाद्वारे शासनाकडे माग ी केली ेहे , हे खरे ेहे
काय,

(२) असल्यास, उक्त ननवे नाच्या अनुर्षींगाने शासनाने को ती कायवाही केली वा करण्यात येत
ेहे ,

(३) नसल्यास, ववलींबाची कर े काय ेहे त ?
श्री. चांद्रिाांत पाटील (२८-१२-२०१६) :(१) हे खरे ेहे .
(२) तहसील ार, अचलपूर या कायालयाचे नत
ु नीकर

करण्यासािसच्या कामाची स्.९९.०७ ला 

ककीं मतीचे माणाथममक अीं ाजप्र क माणशासकीय मान्यतेसािस माणाप्त लाले असन
ू स र माणस्ताव
शासन स्तरावर तपासण्यात येत ेहे .
(३) माणश्न उद््ावत नाही.
___________
महाराष्ट्र राज्य शेती महामांडळाच्या िामगाराांना घरिुल
बाांधणीसाठी नाहरित प्रमाणपत्र ममळत नसल्याबाबत

(५)

३५२७२ (२३-१२-२०१५).

श्री.बबनराव मशांदे (माढा) :

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय महसल
ू मांत्री पुढील
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(१) महाराषर राज्य शेती महामींडळाच्या कामगाराींना घरकुल बाींध ीसािस नाहरकत माणमा प्र 
े ण्यात यावेत असे े े श शासनाने माहे जल
ु ै, २०१५ च्या शेव्च्या ेिवडयात ठ ले ेहे , हे

खरे ेहे काय,

(२) असल्यास, नाहरकत माणमा प्र 
अ यापयीत

े ण्याचे े े श

े ण्यात ेले नाही, हे ही खरे ेहे काय,

े वूनही स रचे माणमा प्र  कामगाराींना

(३) असल्यास, यामाणकर ी शासनाने चौकशी केली ेहे काय,
(४) असल्यास, चौकशीअींती महामींडळाच्या कामगाराींना घरकुलासािस नाहरकत माणमा प्र  न
े ाऱ्या अगधकाऱ्याींवर शासनाने को ती कारवाई केली वा करण्यात येत ेहे ,

(५) नसल्यास, ववलींबाची कार े काय ेहे त ?
श्री. चांद्रिाांत पाटील (२८-१२-२०१६) :(१) हे खरे नाही.
(२), (३), (४) व (५) माणश्न उद््ावत नाही.
___________
मौजे वारजे (ता.हवेली, जज.पुणे) येथील सव्हे नांबर ३३/१ ब, / १ या
ममळित धारिाने जास्त क्षेत्राची ववक्री िेल्याबाबत

(६)

३५७७५ (०८-०१-२०१६).

श्री.मभमराव तापिीर (खडिवासला) :

मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय महसल
ू

(१) पु े जजल््यातील हवेली तालक्
ु यातील सर्व्हे नीं.३३/१ ब, /१ वारजे गाींव,

ततनगर या

ममळकत धारकाने तयाच्या नावे ५४.७१ एवढी जमीन असताींना तयाच्या ा े्र ापेा ा जास्त ा े्र ाची
ववक्री केल्याचे माहे ओक््ोबर, २०१५ मध्ये वा तया

रयान नन शनास ेले, हे खरे ेहे

काय,

(२) असल्यास, तलािस, मींडल अगधकारी, तहसील ार व उपववभागीय अगधकारी, हवेली याींनी
ा े्र ाचा मेळ घातला असता तयाींचे ननकालात स र ममळकत धारकाने जास्त ा े्र  ववक्री केल्याचे
नन शनास ेले ेहे , हे ही खरे ेहे काय,
(३) असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली ेहे काय,
(४) असल्यास, चौकशीच्या अनुर्षग
ीं ाने शासनाने को ती कायवाही केली वा करण्यात येत ेहे ,
(५) नसल्यास, ववलींबाची कार े काय ेहे त ?

श्री. चांद्रिाांत पाटील (२७-१२-२०१६) :(१), (२), (३), (४) व (५) अशा ेशयाची तक्रार माणाप्त
लाली होती. तयानुर्षींगाने मूळ भूधारकाचे गा.न.नीं.७/१२ वरील नाव कमी करण्याचे े े श
तहमसल ार, हवेली याींनी ठ .११/०२/२०१३ रोजी पारीत केले. स र े े शाववस्ध्
अगधकारी, हवेली याींचक
े डे अपील

उपववभागीय

ाखल केले असता उपववभागीय अगधकारी, हवेली याींनी

ठ .३०/१२/२०१४ च्या े े शान्वये तहमसल ार, हवेली याींचे े े श कायम केले ेहे त. स र
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े े शाववस्ध्
े े शान्वये
े े शाववस्ध्
माणकर

अपर जजल्हागधकारी, पु े याींचेकडे

उपववभागीय

अगधकारी

याींचे

ाखल अपीलावर ठ .०३/०५/२०१६ च्या

े ेश

कायम

करण्यात

अपर ेयक्
ु त, पु े ववभाग, पु े याींचेकडे पन
ु रीा 

अज

ेले

ेहे त.

स र

ाखल ेहे . माणस्तत
ु

अध-न्यानयक स्वस्पाचे असल्याने ननयमानुसार कायवाही करण्यात येत ेहे .
___________

येरवडा (जज.पुणे) येथील शासिीय जमीन मि
ु ांु द भवन रस्टला हदल्याबाबत
(७)

३६०६३ (२३-१२-२०१५).

श्री.जगदीश मळ
ु ीि (वडगाव शेरी), श्रीमती माधरु ी ममसाळ

(पवजती), श्री.ववजय िाळे (मशवाजीनगर) :
करतील काय :-

सन्माननीय महसूल मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा

(१) येरवडा (जज.पु े) येथील शासकीय जमीन मुकींु

भवन रस्् नामक सींस्थेला

े ण्यात ेली

ेहे , हे खरे ेहे काय,

(२) असल्यास, शासनाने मक
ु ींु
ठ ली ेहे ,

भवन नामक रस््ला एकू

ककती जमीन को तया अ्ीनस
ु ार

(३) असल्यास, या जमीनीचे हस्ताींतर र्व्यवहार ननयमानुसार लालेले नाही, हे ही खरे ेहे
काय,

(४) असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली ेहे काय,
(५) असल्यास, चौकशीअींती को ती कायवाही करण्यात ेली ेहे वा करण्यात येत ेहे ,
(६) नसल्यास, ववलींबाची कार े काय ेहे त ?
श्री. चांद्रिाांत पाटील (२८-१२-२०१६) :(१) होय.
(२) व (३) मक
ु ींु

भवन रस््ला एकू

शासन व मुकींु

३२.२९ हे .जमीन

भवन रस्् याींचे

े ण्यात ेलेली ेहे .

रयान ठ .१८/१२/१९८९ रोजी मसर्व्हील सू्

क्र.१६२२/१९८८ मध्ये लालेल्या समलोता करारानस
ु ार स र जममन मुकींु
पु े याींना शासन ज्ञापन महसूल व वन ववभाग ठ .०३/०४/१९९० अन्वये

भवन रस्् येरवडा,

े ण्यात ेलेली ेहे .

(४), (५) व (६) माणश्न उद््ावत नाही.

___________
जळगाव जजल््यातील वाळू गटाांच्या मललाव प्रकक्रयेसाठी प्रस्ताव पाठववल्याबाबत
(८)

३७७४९ (२३-१२-२०१५).

श्री.किशोर पाटील (पाचोरा) :

पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

सन्माननीय महसूल मांत्री

(१) महसूल ववभागाने जळगाव जजल््यातील वाळू ग्ाींच्या मललाव माणकक्रयेसािस माणस्ताव नुकतेच
पयावर

ववभागाकडे पािववले ेहे , हे खरे ेहे काय,

(२) असल्यास, या मललावास २६ ग्रामपींचायतीनी
मललावास ववरोध

षु काळी जस्थतीच्या पाश्वभम
ू ीवर या वाळू

शववला ेहे , हे ही खरे ेहे काय,
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(३) असल्यास, या ग्रामपींचायतीच्या ववरोधानस
ु ार शासनाने को ता नन य घेतला ेहे व
तयाींचे स्वरूप काय ेहे ,

(४) नसल्यास, ववलबाींची कार े काय ेहे त ?
श्री. चांद्रिाांत पाटील (१५-१२-२०१६) :(१), (२) व (३) जजल्हागधकारी जळगाींव याींनी ठ नाींक
१५/१०/२०१५ व ठ नाींक २९/१०/२०१५ च्या प्र ान्वये, सन २०१५-१६ या वर्षाच्या मललावासािस
जळगाींव जजल््यातील ४४ वाळूग्ाींचे माणस्ताव पयावर

अनम
ु तीसािस राज्यस्तरीय तज्ञ

३०/१०/२०१५ रोजीच्या बैिकीमध्ये स र वाळूग्ाींना पयावर

अनम
ु ती

मल्
ू याींकन सममतीकडे सा र केले

होते.

होती. तयानुसार राज्यस्तरीय पयावर
रोजीच्या बैिकीमध्ये पयावर

राज्यस्तरीय तज्ञ मल्
ू याींकन सममतीने ठ नाींक

ेघात ननधार

अनूमती ठ ली.

२८ ग्रामपींचायतीींनी वाळू मललावास ववरोध

क्र.गौखनन-१०/०५१२/माण.क्र.३००/ख,

ठ नाींक

े ण्याची मशर्ारस केली

सममतीने ठ नाींक १६/०१/२०१६

शववला होता. तयामळ
ु े शासन नन य

१२/३/२०१३

मधील

तरतू ीनुसार

उपववभागीय

अगधकारी याींनी ववशेर्ष ग्रामसभा घेऊन सींबींगधत ग्रामस्थाींचे ेा ेप/हरकती/कार े ववचारात
घेऊन गु वततेवर स र वाळूग्ाींचे मललाव करण्याबाबत मशर्ारशी केलेल्या होतया.
(४) माणश्न उद्भतव नाही.

___________
मौजे उणोली (ता.पेण, जज.रायगड) येथील खारे पाटशेतीची नोंद
वहहवाटदार शेतिऱयाांच्या नावे ७/१२ वर िरण्याबाबत

(९)

४०१७१ (२०-०४-२०१६).

श्री.मनोहर भोईर (उरण) :

गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१)

मौजे

उ ोली,

खारे पा्शेतीची नों

पो.सोनखार

(ता.पे ,

जज.रायगड)

सन्माननीय महसूल मांत्री पुढील
येथील

समुद्रककनाऱ्यालगतची

वठहवा् ार शेतकऱ्याींच्या ७/१२ वर करण्याबाबत या शेतकऱ्याींनी वारीं वार

शासनाकडे ववनींती अज केले ेहेत, हे खरे ेहे काय,
(२) असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली ेहे काय,
(३) असल्यास, चौकशीच्या अनर्ष
ु ींगाने शासनाने को ती कायवाही करण्यात ेली ेहे वा
करण्यात येत ेहे ,

(४) नसल्यास, ववलींबाची कार े काय ेहे त ?
श्री. चांद्रिाांत पाटील (१०-०१-२०१७) :(१) होय.
(२) व (३) माणस्तूत माणकर ी तहमसल ार, पे

याींचेमार्त चौकशी करण्यात ेली ेहे . मौजे

उ ोली पातळगींगा खाडी ककनारी स.नीं.३५,३६,३७,३८, ४१ व ४३ या जममनीच्या उततेरस पररघ
ा े्र  (गाळाने तयार लालेले ा े्र ) असून या ा े्र ाला स.नीं. नसल्यामळ
ु े स र जममनीची मोज ी
करण्यासािस जजल्हा अगधा क भूमी अमभलेख रायगड-अमलबाग याींना नन े श

े ण्यात ेले

ेहे त. महाराषर जमीन महसूल अगधननयम १९६६ चे कलम ३२,३३,६५ व ६६ तसेच महाराषर
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जममन महसूल (मळईची जमीन व धोत जमीन) ननयम १९६७ मधील ननयम ४ नुसार, गाळाने
तयार लालेल्या ा े्र ालगतच्या भोगव्ाधारकास ववठहत शुल्क ेकास्न स र गाळाची जमीन
कसण्यास

े ता येत.े माणस्तत
ु माणकर ात जममनीचे मोज ीनींतर जममनीवर ज्याची वठहवा् ेहे

ते स र ा े्र ालगतचे भोगव्ा ार ेहे त ककीं वा कसे हे स्पष् होईल. अन्यथा ग्रामस्थाींचे उक्त
मळई जममनीवर अनतक्रम

असल्यास महाराषर जमीन महसूल अगधननयम १९६६ चे कलम

५०, ५१ मधील तरतु ीनस
ु ार कायवाही करण्याचे सींकजल्पत ेहे .
(४) माणश्न उद््ावत नाही.

___________
आहदवासीांच्या जममनी बबगर आदीवासीांना ववक्री िरण्याचा घेतलेला ननणजय
(१०)

४०३२६

(२०-०४-२०१६).

श्री.सांजय

(नालासोपारा), श्री.हहतेंद्र ठािूर (वसई) :
करतील काय :-

(१) मुींबई-िा े, औरीं गाबा

- ठ घी ेण

साविारे

(भुसावळ),

श्री.क्षक्षतीज

ठािूर

सन्माननीय महसूल मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा

नामशक – मसन्नर - इगतपुरी औद्योगगक पट्टयातील

ेठ वासीींच्या जममनी बबगर ेठ वासीींसािस ववक्रीकरीता खुल्या करण्याचा नन य शासनाने
माहे ऑगस््, २०१५ च्या पठहल्या ेिवड्यात घेतला ेहे , हे खरे ेहे काय,
(२) असल्यास, ेठ वासी समाजाच्या ेम ाराींनी प्र कार पररर्ष
नन यास ववरोध

घेऊन शासनाच्या उक्त

शवून मा.राज्यपाल महो याींची भे् घेतली, हे ही खरे ेहे काय,

(३) असल्यास, माणश्न भाग १ व २ नुसार शासनाने चौकशी केली ेहे काय,

(४) असल्यास, चौकशीच्या अनुर्षग
ीं ाने ेठ वासीींची र्सव ूक ्ाळण्यासािस व तयाींना तयाींचे
हक्क ममळवून

े ण्यासािस शासनाने को ती कायवाही केली वा करण्यात येत ेहे ,

(५) नसल्यास, ववलींबाची कार े काय ेहे त ?
श्री. चांद्रिाांत पाटील (२७-१२-२०१६) :(१) नाही. महाराषर जमीन महसूल सींठहता, १९६६ मधील
कलम-३६ अ अन्वये ेठ वासीींच्या जममनी बबगर ेठ वासीींना बबनशेती माणयोजनासािस
शासनाच्या पव
ू परवानगीने हस्ताींतर ास परवानगी

े ण्याची तरतू

ेहे. उक्त कलमान्वये

तसेच, महाराषर अनुसूगचत जमातीींना जममनी माणतयावपत कर े अगधननयम, १९७४ ेण
महाराषर जमीन महसूल सींठहता, १९६६ मधील कलम-३६ ेण

३६ अ मधील तरतू ीनुसार

ननयमबा्यररतया हस्ताींतरीत लालेल्या ेठ वासीींच्या जममनी परत करण्याची तरतू

ेहे .

या तरतू ीच्या अनुर्षींगाने पूवी वेळोवेळी माणकर परतवे गु वततेवर नन य घेऊन

ेठ वासी जमीनधारकाींच्या जममनी बबगर ेठ वासीींना हस्ताींतर ास परवानगी

े ण्याचा नन य

घेण्यात ेला ेहे .
(२) ठ नाींक २ सप््ें बर, २०१५ रोजी श्री.मधुकराव वपचड, कायकारी अध्या , अणखल भारतीय
ेठ वासी ववकास पररर्ष

याींनी ४५ स स्याींसह ेठ वासीींच्या ववकास सीं भातील ववववध

मद्
ु ाींबाबत मा.राज्यपाल महोद्याींची भे् घेवन
ू ननवे न सा र केले होते.
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(३), (४) व (५) महाराषर राज्य जनजाती सल्लागार सममतीच्या ४८ र्व्या बैिकीमध्ये
ेठ वासीींच्या जममनीचे बबगर ेठ वासीींना हो ारे हस्ताींतर

रोखण्यासािस इतर राज्यात

असलेल्या कायद्याची तपास ी कस्न महाराषर जमीन महसल
ू सींठहता, १९६६ मध्ये योग्य तो
ब ल करण्यासािस अप्पर मुय सगचव (महसल
ू ) याींच्या अध्या तेखाली सममती स्थापन कस्न

सममतीच्या अहवालावर नन य होईपयत नवीन हस्ताींतराचा माणस्ताव नों वू नये या स्वस्पाचा
नन य घेण्यात ेला होता. तयानर्ष
ु ींगाने ेठ वासी ववकास ववभागाने शासन नन य क्र.जजाप२०१४/माण.क्र.७७/का.१४, ठ नाींक ११.६.२०१४ अन्वये सममती नेमली होती. स र सममतीने तयाींचा
अहवाल ेठ वासी ववकास ववभागाकडे सा र केला ेहे .
रयानच्या

कालावधीमध्ये

े ण्याबाबत तसेच परवानगी न

ेठ वासीींच्या

जममनीच्या

हस्ताींतर ास

परवानगी

े ण्याबाबत लोकमाणनतननधी तसेच इतराींची ववववध ननवे ने

शासनाकडे माणाप्त लालेली ेहे त.
स र सममतीने सा र केलेल्या अहवालाची छाननी करण्यात येत असन
तयामधील
ू

मशर्ारशीच्या

अनुर्षींगाने

कायद्यात

ब ल

करण्याचा

ककीं वा

इतर

को ताही

नन य

शासनस्तरावर अद्याप घेण्यात ेलेला नाही.
___________
जजओ एक्सलन्स सांस्थेने पण
ु े शहराच्या आजब
ु ाजच्
ू या पांचवीस
टक्िे टे िड्या जममनीदोस्त िेल्याबाबत

(११)

४०४२७ (२०-०४-२०१६).

श्रीमती मेधा िुलिणी (िोथरुड), श्रीमती माधुरी ममसाळ

(पवजती), श्री.योगेश हटळे िर (हडपसर) :
करतील काय :-

सन्माननीय महसूल मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा

(१) जजओ एक्सलन्स सींस्थेने भौगोमलक सवेा  ाचा अ्यास करत असताना पु े शहराच्या

ेजुबाजूच्या ्े कड्या पैकी पींचवीस ्क्के ्े कड्या जममनी ोस्त केल्याचे माहे जानेवारी, २०१६
रयान नन शनास ेले, हे खरे ेहे काय,

(२) असल्यास, वारजे बा ेर पार्षा

का्र ज पररसरात अस ाऱ्याीं छोट्या मोा या ्े कड्या र्ोडून

भभ
ू ागाला समाींतर केल्याचे व गेल्या पींचवीस वर्षापव
ू ी पासन
ू चे अस ारे जलस््र ोत बज
ु ववण्यात
व नष् करण्यात ेले, हे ही खरे ेहे काय,

(३) असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली ेहे काय,तयात काय ेढळून ेले व
तयाअनुर्षींगाने सींबींगधतावर को ती

कारवाई करण्यात ेली वा येत ेहे ,

(४) नसल्यास, ववलींबाची कार े काय ेहे त ?
श्री. चांद्रिाांत पाटील (१५-०२-२०१७) :(१) व (२) जजओ एक्सलन्स सींस्थेने भौगोमलक सवेा  ाचा
अ्यास कस्न, शासनास को ताही अहवाल सा र केलेला नाही, तथावप, माणश्नागधन भागात
्े कड्या र्ोडून भूभागाला समाींतर केल्याचे व जलस््र ोत नष् केल्याचे नन शनास ेले नाही.
(३) व (४) माणश्न उद््ावत नाही.

___________

वव.स. २८१ (9)
बाळगांगा धरण प्रिल्पग्रांस्ताांना पन
ज सनासाठी हदलेली रक्िम परत बँिेत
ु व
जमा िरण्यासाठी प्रिल्पग्रस्ताांना नोटीस पाठववण्याबाबत

(१२)

४०६५३ (०५-०५-२०१६).

डॉ.मममलांद माने (नागपरू उत्तर), श्री.अजय चौधरी (मशवडी),

श्री.मनोहर भोईर (उरण), श्री.सुननल प्रभू (हदांडोशी) :
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१)

रायगड

पुनवसनाची

जजल््यातील,

बाळगींगा

धर ग्रस्ताींना

सन्माननीय महसूल मांत्री पुढील

नुकसान

भरपाई

े ण्याच्या

माणकक्रयेत

े ण्यात ेलेली ५९ लाख स्पयाची रक्कम ेयएर्एससीद्वारे थे् बँक खातयात

जमा करण्याची रायगड जजल्हा उपजजल्हागधकारी (भस
ू ींपा न) याींनी ठ नाींक २९ डडसेंबर, २०१५
रोजी वा तयासम
ु ारास एका ेठ वासी शेतकऱ्यास नो्ीस बजावली, हे खरे ेहे काय,
(२) तसेच धर

माणकल्पग्रस्त एका ेठ वासी कींु ्ुींबास उपजजल्हागधकारी, रायगड (भुसींपा न)

याींच्याकडुन ठ नाींक २६ मे, २०१५ रोजीच्या अगधसुचनेनस
ु ार जास्तीच्या रकमेचे मुल्याकींन

करण्यात ेले होते तसेच भस
ीं ा न अगधकाऱ्याींचा चक
ु प
ु ीमळ
ु े जास्तीचे मल्
ु याकींन लाल्याने
शासनाच्या नतजोरीवर अगधकचा भु ी ड बसलेला ेहे , हे ही खरे ेहे काय,

(३) असल्यास, ववशेर्ष भूसींपा न अगधकारी, रायगड याींच्याकडून माणकल्पग्रस्ताींना

े ण्यात ेलेले

नुकसान भरपाईचे पैसे परत करण्याच्या नो्ीसीमुळे माणकल्पग्रस्त ्र स्त लाल्याने तयाींनी
जजल्हागधकारी, रायगड याींच्याकडे लेखी ननवे नार्व् ारे यामाणकर ाची चौकशी करण्यात यावी अशी
माग ी कली ेहे , हे ही खरे ेहे काय,
(४) असल्यास, यामाणकर ी चौकशी केली ेहे काय व चौकशीअींती काय ेढळून ेले,

(५) असल्यास, चौकशीच्या अनुर्षग
ीं ाने शासनाने को ती कायवाही केली वा करण्यात येत ेहे ,
(६) नसल्यास, ववलींबाची कार े काय ेहे त ?

श्री. चांद्रिाांत पाटील (२२-१२-२०१६) :(१) हे खरे ेहे .
(२) हे अींशत: खरे ेहे .
बाळगींगा न ी धर

माणकल्पग्रस्ताींच्या पुनवमसत गाविा ासािस सींपाठ त ा े्र ाचे अींनतम

ननवाडे जाहीर करताना स र ा े्र  हे ग्रामी
होते. परतु बाळगींगा न ी धर

ा े्र  गह
ृ ीत धस्न गु क २ ने ननवाडे जाहीर केले

माणकल्पातील सींपाठ त गाव रायगड जजल्हा माणा े मशक योजनेत

अींतभूत असल्याने गु क २.०० ऐवजी गु क १.५० ने मूल्याींकन करण्याबाबत सहायक

सींचालक, नगररचना रायगड-अमलबाग याींनी कळववले ेहे . भूसींपा न अगधननयम, १८९४ च्या
कलम १३ क माणमा े सहा मठहन्याींच्या ेत

स्
ु स्त ननवाडा करण्याची तरतू

सींबगधत खाते ाराींना प्र ान्वये सगू चत कस्न तयाींची सन
ु ाव ी घेऊन
करण्यात ेले ेहे त. तसेच कलम १३ क च्या
खाते ाराींना प्र ान्वये व सींबींगधत बँकाींना प्र 

असून तयामाणमा े

स्
ु स्त ननवाडे घोवर्षत

तरतू ीमाणमा े अनतररक्त िरलेली रक्कम

े ऊन ेर्ीजीएसमार्त उपजजल्हागधकारी

(भूसींपा न), रायगड (०) अमलबाग या कायालयाच्या डी.डी.ओ. खाती जमा कस्न नींतर
कायालयाच्या स्वीय माणपींजी खातयात वग करण्यात ेली ेहे .

(३) अशा माणकारचे ननवे न जजल्हागधकारी, रायगड याींच्या कायालयाकडे माणाप्त लालेले नाही.
(४), (५) व (६) माणश्न उद््ावत नाही.

___________

वव.स. २८१ (10)

मुलुांड (मुांबई) येथील सवे नां २४४/१ अ ,२४५/१ब २५१/१ब व २५२-२ हह आदीवासीांची
जममन बबगर आदीवासीांनी बेिायदे शीरपणे खरे दी िेल्याबाबत

(१३)

४१७५० (२०-०४-२०१६).

श्री.किसन िथोरे (मरु बाड), श्री.पाांडुरां ग बरोरा (शहापरू ),

श्री.नरें द्र पवार (िल्याण पजश्चम), श्री.जजतेंद्र आव्हाड (मुांब्रा िळवा) :
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय महसूल

(१) मुलुींड (मुींबई) तलािस सजा येथील सवे नीं २४४/१ अ ,२४५/१ब २५१/१ब व २५२-२ ठह जमीन

मळ
ेठ वासी अजन
ू
ु हाल्या वारली,लहानू हाल्या वारली व इतर याींची असताना ती सन
२०१२ मध्ये बबगर ेठ वासीींनी बेकाय े शीरप े खरे ी केल्याचे नन शनास ेले , हे खरे ेहे
काय,
(२) असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली ेहे काय,
(३) असल्यास,चौकशीच्या अनुर्षग
ीं ाने स रची जमीन मळ
ेठ वासी मालकाच्या नावावरून
ू

बबगर ेठ वासी अस ाऱ्या र्व्यक्तीच्या नावे कर ाऱ्या सींबींगधत अगधकाऱ्याींवर शासनाने को ती
कारवाई केली वा करण्यात येत ेहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कार े काय ेहे त ?
श्री. चांद्रिाांत पाटील (०४-०१-२०१७) :(१) हे खरे नाही. माणश्नाींककत जममनीचे अगधकार अमभलेख
पाहता, स र जममनी केर्व्हाही ेठ वासीींच्या नावे असल्याचे ठ सून येत नाही.
(२), (३) व (४) माणश्न उद््ावत नाही.

___________
अहहल्या िो ऑपरे टीव्ह हौंमसग सोसायटी येरवडा (ता.जज.पण
ु े) या सांस्थेस ननवासी
प्रयोजनासाठी मांजूर िरण्यात आलेल्या जममनीचा गैरवापर िरण्यात आल्याबाबत

(१४)

४२२८५ (२०-०४-२०१६).

श्री.सांग्राम थोपटे (भोर), श्री.जयिुमार गोरे (माण), श्री.अममन

पटे ल (मुांबादे वी), अॅड.यशोमती ठािूर (नतवसा), श्री.अस्लम शेख (मालाड पजश्चम), श्रीमती
ननमजला गाववत (इगतपूरी) : सन्माननीय महसूल मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) येरवडा (ता.जज.पु े) येथील भूमापन ग् क्रमाींक २३/२३५ अ-१ येथील अठहल्या को
ऑपरे ्ीर्व्ह हौंमसग सोसाय्ी या सींस्थेस ननवासी माणयोजनासािस मींजूर करण्यात ेलेल्या
शासकीय

जममनीचा

गैरवापर

करण्यात

ेल्याबाबतची

चौकशी

करण्यासािस

सींस्थेच्या

सभासीं ानी मा.महसूल मीं्र ी याींना ठ नाींक २३ जुल,ै २०१५ रोजी वा तयासुमारास लेखी ननवे न
ठ ले ेहे , हे खरे ेहे काय,

(२) असल्यास, उक्त ननवे नाच्या अनुर्षींगाने शासनाने चौकशी केली ेहे काय,

(३) असल्यास, चौकशीच्या अनर्ष
ीं ाने शासनाने को ती कायवाही केली वा करण्यात येत ेहे ,
ु ग
(४) नसल्यास, ववलींबाची कार े काय ेहे त ?

वव.स. २८१ (11)
श्री. चांद्रिाांत पाटील (०८-१२-२०१६) :(१) होय.
(२), (३) व (४) स र शतभींग माणकर ी सींबींगधताींकडून स ननकेचा ताबा घेऊन शासनजमा
करण्याबाबत जजल्हागधकारी, पु े याींनी पारीत केलेल्या े े शाववस्ध्
श्री. ग
े डे अपील
ु ाराम चौधरी याींनी ववभागीय ेयुक्त याींचक

एक स ननकाधारक

ाखल केले ेहे . तसेच अन्य

स ननकाधारक श्रीमती ेनसी उर् राधा ठ पराम चौधरी याींनी जजल्हा न्यायालय, मशवाजीनगर
येथे ठ वा ी

ावा

ाखल केलेला असून स र माणकर े न्यायमाणववष् ेहे त.
___________

अप्पर जजल्हाधधिारी मालेगाांव (जज.नामशि) याांनी तक्रारित्याजववरुध्द गुन्हा दाखल
िरण्यासाठी तहसीलदार, नाांदगाव याांच्यावर दबाव टािल्याबाबत

(१५)

४३१०६ (१६-०५-२०१६).

श्रीमती ननमजला गाववत (इगतपूरी), प्रा.वर्ाज गायिवाड

(धारावी), श्री.मधि
ु रराव चव्हाण (तळ
ु जापूर), श्री.अममन पटे ल (मुांबादे वी), श्री.अस्लम शेख
(मालाड पजश्चम), श्रीमती दे वयानी र्राांदे (नामशि मध्य), श्रीमती सीमाताई हहरे (नामशि
पजश्चम) :

सन्माननीय महसूल मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) नामशक जजल््यातील मालेगाींवच्या अप्पर जजल्हागधकाऱ्याींनी ३५ लाखाची लाच मागगतल्या
माणकर ी तयाींना अ्क केली असून जाममनावर सु्ताच लाचलुचपत माणनतबींधक ववभागाकडे तक्रार
कर ाऱ्या जमीन मालकाववस्ध्
तहमसल ारावर

र्ौज ारी स्वस्पाचे गुन्हे

ाखल करण्यासािस तयाींनी नाीं गाव

बाव ्ाकण्यास सुस्वात केली असल्याचे माहे जानेवारी, २०१६

रयान

नन शनास ेले ेहे , हे खरे ेहे काय,

(२) असल्यास, शासनाने चौकशी कस्न सींबींगधत अगधकाऱ्याींवर को ती कारवाई केली वा
करण्यात येत ेहे ,
(३) नसल्यास, ववलींबाची कार े काय ेहे त ?
श्री. चांद्रिाांत पाटील (०३-०१-२०१७) :(१) व (२) श्री.रामचींद्र पवार, ततका.अप्पर जजल्हागधकारी,
मालेगाव, (सध्या सेवाननवतृ त) याींनी तहसील ार नाीं गाव याींच्याकडे अशा ेशयाचे प्र  ठ ले
होते. श्री.पवार याींच्याववस्ध्

महाराषर नागरी सेवा (ननवतृ तीवेतन) ननयम १९८२ च्या ननयम २७

च्या पो्ननयम (२) (ब) (एक) मधील तरतु ीनुसार शासन ज्ञापन ठ नाींक २०.९.२०१६ अन्वये
ववभागीय चौकशीची कायवाही सस्
ु करण्यात ेली ेहे .
(३) माणश्न उद््ावत नाही.

___________
शासनाने दीघज िराराच्या जममनी दां ड भरुन मालिी हक्िाने दे ण्याचा ननणजय घेतल्याबाबत
(१६)

४७१३३ (२०-०४-२०१६).

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

श्री.राहूल िुल (दौंड) :

सन्माननीय महसल
ू मांत्री पढ
ु ील
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(१)

ीघ कराराच्या जममनी

ीं ड भस्न मालकी हक्काने

े ण्याचा नन य शासनाने घेतला असून

ौंड येथील सतता माणकार ‘ब’ च्या जममनी सींबींबबधताना मालकी हक्काने
माहे जानेवारी, २०१६ वा तया

े ण्याचा नन य सध
ु ा

रयान घेण्यात ेला ेहे , हे खरे ेहे काय,

(२) असल्यास, यामाणकर ी शासनाने चौकशी केली ेहे ,
(३) असल्यास, चौकशीच्या अनर्ष
ु ींगाने,
हक्काने

ौंड येथील सतता माणकार ‘ब’ च्या जममनी मालकी

े ण्याबाबत शासनाने काय कायवाही केली ेहे वा करण्यात येत ेहे ,

(४) नसल्यास, ववलींबाची कार े काय ेहे त ?
श्री. चांद्रिाांत पाटील (२८-१२-२०१६) :(१), (२) व (३) यासीं भात सन २०१६ चा महाराषर
अगधननयम क्र.१७ अन्वये महाराषर जमीन महसूल सींठहता, १९६६ मध्ये सुधार ा करण्यात
ेली असून वववक्षा त शासनाच्या जममनीच्या भोगवट्याींचे स्पाींतर

करण्याबाबत कलम २९ अ

समाववष् करण्यात ेले ेहे. स र अगधननयम शासन राजप्र ामध्ये ठ .२९/०४/२०१६ रोजी
माणमसध्

करण्यात ेला ेहे.
तसेच

माण ान

करण्यात

ेलेल्या

शासकीय

जममनीींचा

धार ागधकार

स्पाींतरीत

करण्याकामी सखोल अ्यास कस्न शासनास उगचत मशर्ारशी करण्याकरीता ठ .२३/०३/२०१६
च्या शासन नन यान्वये माणधान सगचव (महसूल) याींच्या अध्या तेखाली अ्यास सममती गिसत
करण्यात ेली ेहे .

(४) माणश्न उद््ावत नाही.
___________
सांपण
ू ज राज्यात शेतातील वक्ष
ृ सातबाऱयात नोंदणीिरीता तलाठी व मांडल
अधधिारी याांना अधधिार हदले असल्याबाबत

(१७)

४८०७३ (२०-०४-२०१६).

श्री.सांजय पुराम (आमगाव) :

सन्माननीय महसल
ू मांत्री

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) सींपू
याींना

महाराषरात शेतातील वा 
ृ सातबाऱ्यात नों

अगधकार

ठ ले

असून

गडगचरोली

जजल््यात

परवानगीने होते, हे खरे ेहे काय,

ीकरीता तलािस व मींडल अगधकारी
वा 
ृ ाची

नों

जजल्हागधकारी

याींच्या

(२) असल्यास, स र माणकक्रयेला १ ते २ वर्षाीचा काळ लागत ेहे , हे ही खरे ेहे काय,
(३) असल्यास, जजल््यापासून शेतकऱ्याींचे गाव ५०, १५०, २०० कक.मी. अींतरावर असल्याने
स र व ा े्र  ना लग्रस्त असल्यामुळे अनेक ठिका ी ५ वाजेपयीत वाहतूक बीं

होते, तयामुळे

उशीर लाल्यास शेतकरी जजल््याच्या ठिका ी मुक्काम करतो, हे ही खरे ेहे काय,
(४) असल्यास, गडगचरोली जजल््यातील वा 
ृ नों

ी व सातबाऱ्याची नों

ी ही तलािस व

मींडळ अगधकाऱ्याकडून र्व्हावी याकररता ठ नाींक १६ डडसेंबर, २०१५ रोजी मा.महसल
ू मींत्रयाींना
ननवे न

े ऊन माग ी करण्यात ेली ेहे , हे ही खरे ेहे काय,

(५) असल्यास, याबाबत शासनाने को ता नन य घेतला ेहे वा घेण्यात येत ेहे ,
(६) नसल्यास, ववलींबाची कार े काय ेहे त ?

वव.स. २८१ (13)
श्री. चांद्रिाांत पाटील (०९-०१-२०१७) :(१), (२), (३), (४), (५) व (६) गडगचरोली जजल््यात
लाडाींचे

सव

र्ेरर्ार

उपववभागीय

अगधकारी

याींनी

ननवासी

उपजजल््यागधकारी

याींच्या

पव
ु मींजरू ीने घेण्याबाबत जजल्हागधकारी गडगचरोली याींनी ठ .०१.११.२००१ रोजी ज्ञापन ननगममत
केले

ेहे .

या

कामाकरीता

को तयाही

शेतक-यास

चौकशीकरीता

अथवा

बयानाकरीता

जजल्हागधकारी कायालयामध्ये बोलववण्यात येत नाही.
गडगचरोली जजल््यात वा 
नों
ृ

अगधकार

ी करण्यासािस तलािस व मींडळ अगधकारी याींना

े ण्याबाबत लोकमाणनतननधी याींनी ततकालीन मा.महसूल मीं्र ी याींना ननवे न ठ ले होते.

जजल््यातील बहुमूल्य वनसींपततीचे जतन करण्याच्या उद्ेशाने उक्त ठ .०१.११.२००१ च्या
ज्ञापनान्वये नन य घेण्यात ेला असल्याने यामध्ये ब ल कर े योग्य हो ार नाही, ही बाब
उक्त ननवे नाच्या अनुर्षींगाने सींबींगधत लोकमाणनतननधीींच्या नन शनास ठ .०१.०३.२०१६ च्या
प्र ार्व् ारे जजल्हागधकारी कायालयाने े ली ेहे.
___________

मुांबईतील महालक्ष्मी येथील शक्ती ममलचा भूखांड ताब्यात घेण्याबाबत
(१८)

४८६४२ (२०-०४-२०१६).

प्रा.वर्ाज गायिवाड (धारावी), श्री.सुननल प्रभू (हदांडोशी) :

सन्माननीय महसूल मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) मुींबईतील महालक्ष्मी येथील शक्ती ममलचा भूखींड शासनाने ताब्यात घेण्याची कायवाही
गेल्या काही वर्षापासन
ू माणलींबबत ेहे , हे खरे ेहे काय,

(२) असल्यास, यामाणकर ी काही अननयममतता लाल्याचे नन शनास ेलेले ेहे , हे ही खरे
ेहे काय,
(३) असल्यास, याबाबत चौकशी करण्यात ेली ेहे काय, असल्यास तयात काय ेढळून
ेले ेहे व तद्नस
ु ार को ती कायवाही करण्यात ेली ेहे ,

(४) उक्त भूखींड शासनाच्या ताब्यात घेण्याबाबतची सद्य:जस्थती काय ेहे ?
श्री. चांद्रिाांत पाटील (२२-१२-२०१६) :(१), (२), (३) व (४) लोअर परे ल महसूल ववभागातील
भूकर क्र.६५ या श्री.शक्ती ममल्स मल.याींना शासकीय भाडेपट्टयाने ठ लेल्या ममळकतीची भाडेपट्टा
नत
ु नीकर

माग ी शासनाने अमान्य केली ेहे . या ममळकतीचा काग ोप्र ी ताबा घेऊन

भूकर क्र.६५ ही ममळकत शासनाकडे ननठहत केलेली ेहे . शासनाच्या या नन याववस्ध्
मा.मुींबई उच्च न्यायालयात

ाखल लालेल्या रर् वपठ्शन मध्ये मा.उच्च न्यायालयाने स र

ममळकतीबाबत पुढील को तेही े े श पारीत करू नयेत असे े े मशत केले असून माणकर
न्यायमाणववष् ेहे .

___________

ररसोड तालुक्यातील (जज.वामशम) गोवधजन येथे अनस
ु ूधचत जातीिररता
मांजूर झालेल्या घरिूलािररता जागा उपलब्ध िरुन दे ण्याबाबत

(१९)

४९८५९ (२०-०४-२०१६).

श्री.अममत झनि (ररसोड) :

पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

सन्माननीय महसल
ू मांत्री

वव.स. २८१ (14)
(१) ररसोड तालुक्यातील (जज.वामशम) गोवधन येथे अनुसूगचत जातीकररता मींजूर लालेल्या
घरकूलाकररता वाढीव गाविा

जमीन मींजूर कस्न जागा उपलब्ध कस्न

मानवी हक्क अमभयान या सींघ्नेने जजल्हागधकारी याींना ननवे न
जानेवारी, २०१६

यावी अशी माग ी

े ऊन केली असल्याचे माहे

रयान नन शनास ेले ेहे , हे खरे ेहे काय,

(२) असल्यास, शासनाने या ननव े नावर नन य घेऊन मागासवगीयाींना अस ाऱ्या घरकुलासािस
जागा उपलब्ध कस्न

े ण्याबाबत को ती कायवाही केली वा करण्यात येत ेहे ,

(३) नसल्यास, ववलींबाची कार े काय ेहे त ?
श्री. चांद्रिाांत पाटील (३१-०१-२०१७) :(१) होय.
(२) वामशम जजल््यातील ररसोड तालुक्यातील सगचव/सरपींच, ग्रामपींचायत गोवधन याींनी घकुल
बाींधकामाकररता जागा उपलब्ध कस्न

े ण्याबाबत केलेल्या अजानुसार तहमसल ार ररसोड

याींच्या कायालयाकडून माग ी केलेली जागा मोज ीकरीता उप अगधा क, भूमम अमभलेख,
ररसोड याींना कळववण्यात ेले ेहे . या माणकर ी ेवश्यक काग प्र ाींची पूतता कस्न घेण्याची

कायवाही सस्
ु ेहे . काग प्र ाींची पत
ू ता लाल्यानींतर ननयमानस
ु ार जागा मींजरू करण्याबाबतची
कायवाही करण्यात येईल.
(३) माणश्न उद््ावत नाही.

___________

बीड जजल््यातील िडा-मशरापूर-मेहिरी-आनांदवाडी-तराटे -वडगाव-वपांपरी
(२०)

या रस्त्याच्या दरु
ु स्तीसाठी ननधी उपलब्ध िरुन दे ण्याबाबत

५१४३५ (२९-०४-२०६).

अॅड.भीमराव धोंडे (आष्ट्टी) :

सन्माननीय सावजजननि

बाांधिाम (सावजजननि उपक्रम वगळून) मांत्री पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) बीड जजल््यातील कडा – मशरापूर – मेहकरी – ेनीं वाडी – तरा्े – वडगाव - वपींपरी या
रस्तयाची

रु वस्था लाली असल्याने तयाच्या

स्
ु स्तीचे काम तातडीने सुस् करण्याची माग ी

लोकमाणनतननधी याींनी शासनाकडे साततयाने केली ेहे, हे खरे ेहे काय,

(२) असल्यास, स रहू माग ीच्या अनुर्षींगाने स र रस्तयाच्या स्
ु स्तीचे काम तातडीने सुस्
करण्याबाबत ेण तयासािस ेवश्यक ननधी उपलब्ध कस्न े ण्याबाबत शासनाकडून को ती
कायवाही करण्यात ेली वा येत ेहे ,

(३) नसल्यास, ववलींबाची कार े काय ेहे त ?
श्री. चांद्रिाांत पाटील (०६-०३-२०१७) :(१) होय
(२) माणश्नाधीन रस्तयापैकी भाग मशरापूर ते कानडी खु
ग्रामसडक योजने अींतगत

रू
ु स्ती करण्याचे काम जजल्हा पररर्ष

कानडी ेनीं वाडी वपींपरी घम
ु री

ेहे . स र रस्तयाचे
ेहे .

ईजजमा-१०६ हा रस्ता माणधानमीं्र ी
बीड कडे माणगतीत ेहे.

माणजजमा-९ हा रस्ता सा. बाीं. ववभागाच्या अखतयारीत

रू
ु स्तीचे काम ननगध ननकर्ष व माणाधान्यक्रमानस
ु ार हाती घेण्याचे ननयोजन

(३) माणश्न उद््ावत नाही.

___________

वव.स. २८१ (15)
हवेली व खेड (जज.पुणे) तालुक्यातील शेतिऱयाांना समान नुिसान भरपाई दे णेबाबत
(२१)

५१४८२ (२८-०४-२०१६).

श्री.सुरेश गोरे (खेड आळां दी) :

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) श्री ा े्र 

सन्माननीय महसल
ू मांत्री

े हू नतथा े्र  ववकास ेराखड्यातील माणस्ताववत ३० मी. स्ीं

रस्तयासािस एकू

६७

ग्ाींमधील ५ हे .६ ेर ६८ चौ.मी. इतके ा े्र  सींपाठ त करण्याचे काम सुस् असल्याचे माहे
जानेवारी २०१६ वा तया रयान नन शनास ेले ेहे , हे खरे ेहे काय,

(२) असल्यास, खेड तालुक्यातील जममनीींना माणती गुींिा ५७ हजार व हवेली तालक्
ु यात ४ ला 
२० हजार इतका भाव

े ण्यात ेला ेहे , हे ही खरे ेहे काय,

(३) असल्यास, हवेली तालुक्यातील शेतकऱ्याींना
तालुक्यातील शेतकऱ्याींना नुकसान भरपाई

े ण्यात ेलेल्या नुकसान भरपाईनस
ु ार खेड

े ेबाबत स्थाननक लोकमाणतीननधीनी ठ नाींक २

र्ेब्रुवारी, २०१६ रोजी वा तयासुमारास जजल्हागधकारी, पु े याींस ननवे न ठ ले ेहे, हे ठह खरे
ेहे काय,

(४) असल्यास, हवेली तालक्
ु यातील तसेच खेड तालक्
ु यातील शेतकऱ्याींना समान नक
ु सान
भरपाई

े ेबाबत शासनाने को ती कायवाही केली वा करण्यात येत ेहे ,

(५) नसल्यास, ववलींबाची कार े काय ेहे त ?
श्री. चांद्रिाांत पाटील (०७-०१-२०१७) :(१) मौजे येलवाडी, ता.खेड येथील श्री.ा े्र 
ववकास ेराखड्यातील ३० मी.स्ीं

रस्तयासािस एकू

े हू तीथा े्र 

६७ ग्ापैकी ५०६६८ चौ.मी. सींपाठ त

ा े्र ाचा अींनतम ननवाडा ठ नाींक २१.२.२०१५ रोजी जजल्हागधकारी, पु े कायालयामार्त जाहीर
करण्यात ेला ेहे .

(२) मौजे येलवाडी, ता.खेड येथील श्री.ा े्र 
रस्तयासािस एकू
ेहे .

े हू तीथा े्र  ववकास ेराखड्यातील ३० मी. स्ीं
६७ ग्ाींपैकी सींपाठ त ा े्र ाकरीता माणनत गींि
ु ा स्.५७,८२४/- र े ण्यात ेला

तसेच हवेली तालुक्यातील ववठ्ठलनगर ननवाड्याकरीता सव बाबी समाववष् कस्न तयावर

१००% ठ लासा रक्कम व तयावर १२% र्व्याज यामाणमा े माणनत ेर ला स्.३,२५,०००/- ते
४,२०,०००/- पयीत

र

े ण्यात ेलेला ेहे .

े हूगावच्या ननवाड्याकरीता सव बाबी समाववष् कस्न तयावर १००% ठ लासा रक्कम व

तयावर १२% र्व्याज यामाणमा े माणनत ेर ला स्.४,०९,४२९/- ते ५,३२,२५८/- पयीत

र

े ण्यात

ेला ेहे .
(३) स्थाननक मा.ववधानसभा स स्य याींनी ठ .१.२.२०१६ रोजी जजल्हागधकारी, पु े याींस ननवे ने
ठ ले ेहे .

(४) व (५) मौजे येलवाडी, ता.खेड येथील श्री.ा े्र 
मी.स्ीं

रस्तयासािस एकू

े हू तीथा े्र  ववकास ेराखड्यातील ३०

६७ ग्ाींपैकी सींपाठ त ा े्र ाकरीता भूममसींपा न, पुनवसन व

पुनस्थापना करताना वाजवी भरपाई ममळण्याचा व पार शकतेचा हक्क अगधननयम, २०१३ च्या
कलम २६ च्या तरतु ीनस
ु ार मल्
ु याींकन

र ननजश्चत करण्यात ेला ेहे .
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य्ु यम ननबींधक याींच्याकडून माणाप्त लालेल्या बागायत जममनीच्या मूल्याींकनापेा ा खरे ी-

विक्री र्व्यवहाराचा हे क््री

र स्.२४,८६,५९५/- हा ववचारात घेऊन तयावर १०० ्क्के ठ लासा व

मळ
ू ककमतीवर ९९० ठ वसाींकरीता १२ ्क्के र्व्याज
स र

े ण्यात ेले ेहे .

रास सहायक सींचालक, नगररचना, पु े याींनी ठ .१.१०.२०१४ व जजल्हागधकारी,

पु े याींनी ठ .१६.१०.२०१४ च्या प्र ान्वये मान्यता ठ ल्याने स्.५७,८२४/- माणनत गुींिा इतका

र

ननजश्चत करण्यात ेला असून तयानुसार अींनतम ननवाडा ठ .२१.२.२०१५ रोजी जाहीर करण्यात

ेला ेहे. स र ननवाड्याच्या अधीनतेने नुकसान भरपाई रक्कम वा्पाची कायवाही
जजल्हागधकारी, पु े कायालयाकडे सस्
ु ेहे .

माणस्तुत ननवाडा जाहीर करण्यात ेला असल्याने सींपाठ त जममनीच्या मुल्याींकन

रामध्ये वाढ अथवा घ् करण्याची बाब जजल्हागधकारी, पु े कायालयाच्या अखतयारीत नाही.

वाढीव मोब ल्यासीं भात स र नक
ु सान भरपाईची रक्कम स्वीकास्न व जजल्हागधकारी, पु े
कायालयात ेा ेप/हरकत नों वन
भस
ू
ू ींपा न अगधननयम, १८९४ च्या कलम १८ अनस
ु ार
मा.ठ वा ी न्यायालयात

ावा

ाखल करता येतो. तयामाणमा े भूसींपा न अगधननयम, १८९४ च्या

कलम १८ अन्वये वाढीव नक
ु सान भरपाई मोब ला ममळण्याबाबत श्री.कैलास गोववीं
इतर, श्रीकाींत बाळकृष
न्यायालयात

ावा

मोरे व

मोरे व इतर १तसेच श्री.जामलींधरनाथ ववश्वनाथ मोरे याींनी मा.जजल्हा

ाखल केला ेहे . तयामुळे स र बाब न्यायमाणववष् असून मा.ठ वा ी

न्यायालयाच्या नन यामाणमा े पढ
ु ील योग्य ती कायवाही जजल्हागधकारी, पु े याींच्याववस्ध्
करण्यात येईल.

___________
मभवांडी (जज.ठाणे) येथे नववन प्रशासिीय इमारत बाांधण्याबाबत
(२२)

५१७६३ (२०-०४-२०१६).

श्री.शाांताराम मोरे (मभवांडी ग्रामीण) :

मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय महसल
ू

(१) मभवींडी (जज.िा े) येथे नववन माणशासकीय इमारत बाींधण्यासीं भातील ननवे न तेथील
लोकमाणनतननधीीं याींनी माहे डडसेंबर, २०१५ च्या

रयान सींबींगधत अगधकाऱ्याींकडे ठ ले, हे खरे

ेहे काय,
(२) असल्यास, स र ननवे नानुसार शासनाने चौकशी केली ेहे काय,

(३) असल्यास, चौकशीच्या अनर्ष
ीं ाने शासनाने को ती कायवाही केली वा करण्यात येत ेहे ,
ु ग
(४) नसल्यास, ववलींबाची कार े काय ेहे त ?
श्री.

चांद्रिाांत

पाटील

(२८-१२-२०१६)

:(१)

मभवींडी,

जज.िा े

या

तहमसल

कायालयाच्या

नुतनीकर ाच्या सीं भात स्थाननक लोकमाणनतननधी याींचे ठ .०७/१२/२०१५ चे ननवे न मा.राज्यमीं्र ी
(ग्राम ववकास) याींना ठ ले ेहे.

(२) व (३) स र ननवे नातील माग ीबाबत ेवश्यक कायवाही कस्न अहवाल सा र
करण्याबाबत जजल्हागधकारी, िा े याींना शासनाने कळववले होते. जजल्हागधकारी, िा े याींनी
कळववल्यानुसार कायकारी अमभयींता, सावजननक बाींधकाम ववभाग क्र.१ याींनी मभवींडी तहमसल
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कायालयाचे नत
ु नीकर

करण्यासािसच्या कामाचे अीं ाजप्र क तयार कस्न जजल्हागधकारी, िा े

याींच्याकडे सा र केले ेहे. स र माणस्ताव शासनास माणाप्त लाल्यावर पुढील उगचत कायवाही
करण्याचे सींकजल्पक ेहे .
(४) माणश्न उद््ावत नाही.

___________

िोल्हापूर जजल््यातील इनामी जममनीवरील घरे अधधिृत िरण्याबाबत
(२३)

५२३८३ (२०-०४-२०१६).

श्री.राजेश क्षीरसागर (िोल्हापरू उत्तर) :

सन्माननीय

महसल
ू मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) कोल्हापूर जजल््यात इनामी जममनीवरील घरे अगधकृत करण्याची माग ी होत असतानाच
शासनाने नुकतेच या जागा ताब्यात घेण्याबाबतच्या नोठ्स बजावल्या ेहे त, हे खरे ेहे
काय,

(२) असल्यास, स र नोठ्सामळ
ु े इनामी जममनधारकाींमध्ये माणचींड असींतोर्ष पसरला असन
ू
याववरोधात तीि ेीं ोलन छे डण्यात ये ार असल्याचा इशाराही

े ण्यात ेला ेहे , हे ही खरे

ेहे काय,
(३) असल्यास, स र माणकर ी शासनाने सखोल चौकशी कस्न शासन स्तरावर काय कायवाही
केली ेहे वा करयात येत ेहे ,
(४) नसल्यास, तयाची कार े काय ेहे त ?
श्री. चांद्रिाांत पाटील (०४-०१-२०१७) :(१) महालेखापाल नागपूर याींनी सन २००७-०८ च्या
लेखापररा 

अहवालामध्ये करवीर तालुक्यातील इनाम जममनीवरील अनगधकृत घराींच्या

बाबतीत घेतलेल्या ेा ेपाच्या अनर्ष
ु ींगाने तहमसल ार करवीर याींनी सींबींगधताींना नो्ीसा
बजावल्या होतया.
(२) व (३)

ीं डाची ेकार ी चुकीच्या पध् तीने केली असल्याचे ननवे न इनाम जममन

धारकाींनी ठ ले होते, तयाची तपास ी करण्यात ेली असून ्ें बलाईवाडी येथील ११५
प्लॉ्धारकाींपैकी ७९ प्लॉ्धारकाींनी १,४०,२९,००६/- इतकी रक्कम शासनाकडे भरली ेहे .

करवीर येथील ७ खाते ाराींपक
ै ी ४ खाते ाराींकडून स्.६,२४,४०२/- इतकी रक्कम व कII बावडा

येथील २२ खाते ाराींपक
ै ी २ खाते ार याींचेकडून स्.१,४१,१६५/- इतकी रक्कम वसल
ू करण्यात
ेली ेहे . ज्या प्लॉ्/खातेधारकाींनी थकबाकीची रक्कम भरली नाही तया ममळकतीस महाराषर
शासनाचे नाव

ाखल करण्याची कायवाही करण्यात ेली ेहे.

(४) माणश्न उद््ावत नाही.

___________

धचपळूण व गुहागर (जज.रत्नाधगरी) तालुक्यात नाबाडजच्या ननधीतील
पुलाांच्या पोहोच मागाजसाठी ननधी दे ण्याबाबत

(२४)

५४१२२ (२९-०८-२०१६).

श्री.भास्िर जाधव (गुहागर) :

सन्माननीय सावजजननि

बाांधिाम (सावजजननि उपक्रम वगळून) मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-
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(१) रतनागगरी जजल््यात गचपळू
राममींठ र ेण

तालुक्यातील गोंधळे -पोसरे , गुहागर तालुक्यातील ेरे

वेळ ेश्वर भा्ी - वेळ ेश्वर या पुलाींचे काम नाबाड योजनेतून पू

लाले

ेहे , हे खरे ेहे काय,

(२) असल्यास, स र पुलाींना पोहोच माग नसल्याने हे पल
ू वाहतक
ु ीववना ेहे त, हे ही खरे
ेहे काय,

(३) असल्यास, स र पुलाींच्या पोहोच मागासािस ननधी उपलब्ध करून द्यावा अशी माग ी
स्थाननक लोकमाणनतननधी याींचक
े डून वारीं वार करण्यात ेली ेहे , हे ही खरे ेहे काय,
(४) असल्यास, स र पुलाींच्या पोहोच मागाीसािस ननधी

े ण्याबाबत शासनाने को ती कायवाही

केली वा करण्यात येत ेहे ,

(५) नसल्यास, ववलींबाची कार े काय ेहे त ?
श्री. चांद्रिाांत पाटील (२७-०२-२०१७) :(१), (२) व (३) होय.
(४) व (५) माणश्नाींककत पुलाींच्या पोहोच मागाचे काम माणाधान्याने हाती घेऊन पू

करण्याचे

ननयोजन ेहे .

___________
राज्यातील इनामी जमीन दां ड आिारुन ननयमीत िरण्याबाबत
(२५)

५६४२५ (१९-०८-२०१६).

श्री.बाबुराव पाचणे (मशरुर), श्रीमती सांध्यादे वी दे साई-िुपेिर

(चांदगड), श्री.जजतेंद्र आव्हाड (मब्र
ांु ा िळवा), श्री.भास्िर जाधव (गह
ु ागर), श्री.हसन मश्र
ु ीर्
(िागल) :

सन्माननीय महसूल मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) राज्यातील इनामी जमीन

ीं ड ेकास्न ननयमीत करण्यात ये ार असल्याचे माहे माच ,

२०१६ मध्ये जाहीर केले ेहे , हे खरे ेहे काय,
(२) असल्यास, सन १९६७ पासुन

े वस्थान जमीनीचा नन य माणलींबबत ेहे , हे ही खरे ेहे

काय,

(३) असल्यास, राज्यातील १७ हजार १२१
ह न
ू

े वस्थानाींना २ लाख ३५ हजार व १ जमीन इनाम

े ण्यात ेल्या ेहे त, हे ही खरे ेहे काय,

(४) असल्यास,

े वस्थान जममनी ननयमीत करण्याबाबत शासनाने को ती कायवाही केली ेहे

वा करण्यात येत ेहे ,
(५) नसल्यास, ववलींबाची कार े काय ेहे त ?
श्री. चांद्रिाांत पाटील (२७-१२-२०१६) :(१) महाराषर कुळवठहवा् व शेतजमीन अगधननयम,
है द्राबा

(नाठहशी

कुळवठहवा् व शेतजममन अगधननयम, १९५० महाराषर पराग ा व कुळक ी वतने
करण्याबाबत)

अगधननयम,

करण्याबाबत अगधननयम, है द्राबा
महाराषर
१९५५,

ववमलन
महाराषर

माण े श

(समाजास

उपयुक्त)

सेवा

इतनामे

रद्

इनामे रोख अनु ाने रद् करण्याबाबत अगधननयम, १९५४,

ककरकोळ

कुळवठहवा् व

महाराषर
म
ु ाला

वठहवा्ी

नाठहशी

करण्याबाबत

अगधननयम,

शेतजममन (वव भ माण े श) अगधननयम, महाराषर शेतजममन
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(जममन धोर ेची कमाल मया ा) अगधननयम १९६१ ेण
कर े) अगधननयम, १९६२ यामध्ये अन्यथा तरतू

महाराषर मुलकी पा्ील (प

रद्

केलेली असेल तयार्व्यनतररक्त शासनाने,

भोगव् ार वग-२ च्या धार ागधकार ककीं वा पट्टे ारी हक्काींवर ठ लेल्या जममनीच्या ववमभन्न
माणवगाच्या बाबतीत ववठहत करण्यात येईल

असे स्पाींतर

अगधमूल्य भरल्यावर ेण

ववठहत

करण्यात येतील अशा अ्ी व शतीच्या अगधन राहून, वग एकच्या भोगवट्यात स्पाींतरीत
करण्यासीं भात महाराषर जमीन महसूल सींठहता १९६६ मध्ये कलम २९ अ ाखल करयात
ेला ेहे . याबाबतचा सन २०१६ च्या महाराषर अगधननयम क्रमाींक १७ ठ नाींक २९ एवमाणल,
२०१६ रोजी राजप्र ात माणमसध्
(२),

(३),

(४)

व

(५)

करण्यात ेला ेहे .

राज्यातील

े वस्थान

जममनीींच्या

सीं भातही शासनाची भूममका

िरववण्याकरीता अ्यास कस्न शासनास अहवाल सा र करण्याकरीता शासननन य क्र.जमीन

२०१६/माण.क्र.१००/ज-१ ठ . २३ माच, २०१६ अन्वये माणधान सगचव (महसल
ू ) याींच्या अध्या तेखाली
सममती स्थापन करण्याचाही नन य घेतला ेहे . स र शासन नन यानुसार ननजश्चत केलेल्या
कायका ेनुसार सममतीचा अ्यास सुस् असून सममतीचा अहवाल माणाप्त लाल्यानींतर पुढील
कायवाही करण्याचे ननयोजजत ेहे .

___________
वपांपळगाव िुडा (जज.बुलढाणा) येथील खडिपूणाज नदीपात्रातील
रे ती घाट रद्द िरण्याबाबत

(२६)

५६७५३ (१९-०८-२०१६).

डॉ.शमशिाांत खेडि
े र (मसांदखेड राजा) :

मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय महसूल

(१) वपींपळगाव कुडा (जज.बुलढा ा) येथील खडकपू ा न ीपा्र ातील रे ती घा्ाची चौकशी करून
घा् रद् करण्यात यावा, अशी माग ी तेथील ग्रामस्थाींनी जजल्हागधकारी याींच्याकडे ठ नाींक २२
मे, २०१६ रोजीच्या सुमारास केली ेहे , हे खरे ेहे काय,

(२) असल्यास, या ननवे नानस
ु ार शासनाने चौकशी केली ेह काय,

(३) असल्यास, चौकशीत काय ेढळून ेले व तया अनुर्षींगाने घा् र

करण्याबाबत

शासनाने को ती कायवाही केली वा करण्यात येत ेहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कार े काय ेहे त ?

श्री. चांद्रिाांत पाटील (०६-१२-२०१६) :(१) वपींपळगाव कुडा (ता.मसीं खेडराजा, जज.बुलढा ा) येथील

रे तीघा् रद् करण्याबाबत ठ .१२/५/२०१६ रोजी जजल्हागधकारी बुलढा ा याींच्याकडे ग्रामस्थाींकडून
ननवे न माणाप्त लाले होते.

(२) व (३) स र ननव े नाच्या अनर्ष
ु ींगाने तहमसल ार मसीं खेडराजा याींनी तक्रारकते ग्रामस्थ

याींच्यासमा  चौकशी केली असता, स र रे तीघा् हा शासन ननयमामाणमा े चालू असल्याचे

तसेच मललावधारक मललावाच्या अ्ी व शतीचे पु प े पालन करीत असल्याने नन शनास
ेले.

तयामळ
ु े

तक्रारकतयाीनी

स र

अज

गैरसमजूतीतून

ठ लेला

होता

ेण

स र
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रे तीघा्ाबाबत को तीही तक्रार नसून, सव तक्रार अज खारीज कस्न, मललावधारक व इतर
को ावरही को तीही कारवाई न करण्याबाबत ग्रामस्थाींनी तहसील ार मसीं खेडराजा याींना लेखी
कळववले ेहे.
(४) माणश्न उद््ावत नाही.
___________
िोल्हापुर जजल्हयातील महसल
ू िमजचारी सांघटनेने िेलेले आांदोलन
(२७)

५६८६९

(मुक्ताईनगर) :

(१९-०८-२०१६).

श्री.हसन

मश्र
ु ीर्

(िागल),

श्री.एिनाथराव

सन्माननीय महसूल मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

खडसे

(१) कोल्हापरु जजल्हयातील महसल
ू कमचारी सींघ्नेने ेपल्या ववववध माणलींबबत मागण्याींबाबत
ठ नाींक १० माच, २०१६ रोजी पासून ेीं ोलन सुस् केले ेहे, हे खरे ेहे काय,

(२) असल्यास, याबाबत कमचारी सींघ्नेने जजल्हागधकारी, कोल्हापूर तसेच शासनाकडे
गेले

ोन वर्षापासून सतत वारीं वार ननवे ने

े ऊनही अ यापपयत को तीही कायवाही केली

नाही, हे ही खरे ेहे काय,

(३) असल्यास, यामाणकर ी शासनाने चौकशी केली ेहे काय,
(४) असल्यास, चौकशीच्या अनर्ष
ु ींगाने कमचाऱ्याींच्या ननवे नावर शासनाने को ती कायवाही
केली वा करण्यात येत ेहे ,

(५) नसल्यास, ववलींबाची कार े काय ेहे त ?
श्री. चांद्रिाांत पाटील (०२-०१-२०१७) :(१), (२), (३) व (४) राज्यातील सव जजल््यात महसल
ू
कमचारी सींघ्नेने ठ .१०.०३.२०१६ रोजी पासून ेीं ोलन सुस् केले होते.

तथावप, याबाबत महाराषर राज्य महसल
ू कमचारी सींघ्नेच्या स स्याींसोबत तयाींच्या

मागण्याींसीं भात माणधान सगचव (महसूल) याींच्या अध्या तेखाली बैिक ेयोजजत करण्यात ेली
होती व तयानर्ष
ु ींगाने स र सींघ्नेने ेपले ेीं ोलन मागे घेतले. सींघ्नेच्या ववववध
मागण्याबाबत पुढील उगचत कायवाही करण्यात येत ेहे .
(५) माणश्न उद््ावत नाही.

___________
सेवाननवत्ृ ती व बदली नांतर शासिीय इमारतीत अनधधिृतपणे
वास्तव्य िरणाऱया अधधिाऱयाांनी भाडे न भरल्याबाबत

(२८)

५७११४ (२४-०८-२०१६).

श्री.सरदार तारामसांह (मुलुांड) :

सन्माननीय सावजजननि

बाांधिाम (सावजजननि उपक्रम वगळून) मांत्री पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१)

सेवाननवतृ ती व ब ली नींतर शासकीय इमारतीत अनगधकृतप े वास्तर्व्य कर ाऱ्या अनेक

ेजी-माजी अगधकाऱ्याींनी ननयमानुसार भरावे लाग ारे भाडे अद्यापही न भरल्याने लाखो
स्पयाींची थकबाकी ननमा

लाली असल्याची माठहती ेर्ीेय कायकते अननल गलगली
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याींना सावजननक बाींधकाम ववभागाकडून

े ण्यात ेली असून तयामध्ये सुमारे ६० ते ७०

लाखाींची रक्कम ववववध र्व्यक्तीींकडून ये े बाकी असल्याचे नन शनास ेले, हे खरे ेहे काय,

(२) असल्यास, या या ीमध्ये ब ली नींतर ननवासस्थान सोडले नाही अशाींमध्ये डॉ.अजश्वनी
जोशी(३ लाख, ६ हजार), कमलाकर र्ींड (१८ लाख ४७ हजार), अववनाश लाडे (४ लाख २२
हजार), अननल सोन्क्के (१ लाख ११ हजार), धनाजी तोरस्कर (५ लाख ५ हजार), माणकाश
राहुले (२ लाख ४३ हजार) माजी अनतररक्त न्यायाधीश (११ लाख ९६ हजार) पींकज शाह (३
लाख २२ हजार), कामशनाथ जाधव (२ लाख ४६ हजार), सुतार पाींचाळ (३ लाख ९६ हजार) हे
ेहे व तयाींच्याकडे नमु

रक्कम माणलींबबत असल्याचे नन शनास ेले ेहे , हे ही खरे ेहे

काय,

(३) असल्यास, महाराषर राज्य पोलीस

ा ता सममती स स्य माणेमकुमार जैन, माजी माणधान

सगचव याींनी ९ लाख ८१ हजार थकवून ठ वा ी न्यायालयात राज्य शासनाववरोधात

ावा

ाखल केला असल्याचे नन शनास ेले ेहे , हे ही खरे ेहे काय,

(४) असल्यास, शासनाचे भाडे थकवव ाऱ्या थकबाकी ाराींववरोधात शासनाने काय कारवाई केली
वा करण्यात येत ेहे,
(५) नसल्यास, ववलींबाची कार े काय ेहे त ?
श्री. चांद्रिाांत पाटील (१८-०२-२०१७) :(१) अींशत: खरे ेहे.
(२) अींशत: खरे ेहे.
डॉ.अजश्वनी जोशी व श्री. अववनाश लाडे याींना ननयममत
शासनाने मींजूर कले असून डॉ. जोशी याींची ननयममत
श्री. लाडे याींची ननयममत

राने भाडे ेकार ीचे े े श

राने भाडे वसुली लालेली ेहे. तसेच

राने घरभाडे वसल
ु ीची कायवाही करण्यात येत ेहे . उवररत

अगधका-याींकडील घरभाडे वसुलीची कायवाही सुस् ेहे .
(३) होय, हे खरे ेहे .

तथावप, श्री.माणेमकुमार जैन याींनी ठ वा ी न्यायालयात

ाखल केलेला

ावा ठ वा ी

न्यायालयाने र्े्ाळला असून तयाींच्याकडील ननवासस्थान ररक्त कस्न घेण्यात ेले ेहे .
तसेच माणलींबबत रकमेच्या वसल
ु ीबाबत कायवाही सस्
ु ेहे .

(४) ज्या अगधकाऱ्याींनी शासकीय ननवासस्थान अद्यापही ररक्त केलेले नाही अशा अगधकाऱ्याींना
शासकीय ननवासस्थान ररक्त करण्याबाबत सूचना

े ण्यात ेल्या असून तयाच्याकडून भाड्याची

थकबाकी न भरल्यास सा म माणागधकारी याींच्या न्यायालयात ननषकासन माणकर

ाखल

करण्यात ेलेले ेहे .
(५) माणश्न उद््ावत नाही.
___________
औरां गाबाद शहरात महाराष्ट्र रस्ते वविास महामांडळाच्या मदतीने रस्ते बाांधण्याबाबत
(२९)

५७१४९ (३०-०८-२०१६).

श्री.अतल
ु सावे (औरां गाबाद पव
ू )ज :

सन्माननीय सावजजननि

बाांधिाम (सावजजननि उपक्रम) मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-
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(१) औरीं गाबा

शहरात शासनाने शहर एकातमीक रस्ते ववकास योजनेंतगत सन २००१ मध्ये

उड्डानपूल व रस्ते बाींधा, वापरा, हस्ताींतरीत करा या ततवावर रस्ते ववकास महामींडळाच्या
म तीने करण्याचा माणस्ताव मींजरू केला ेहे, हे खरे ेहे काय,

(२) असल्यास, शहरात ५ उड्डानपूल, ५ रे ल्वे उड्डानपल
ू , ३ सबवे, १ पूल व १६ रस्ते अशी
एकु

३० कामाींना मींजूरी ठ ली ेहे , हे ही खरे ेहे काय,

(३) असल्यास, स र कामे करताींना सवसामान्य नागररकाींची घरे पाडण्यात ेल्याने
नागररकाींनी या कामाींना ववरोध केला असून शासनाने याबाबत काय कायवाही केली वा
करण्यात येत ेहे ,

(४) तसेच स र ३० कामाींपैकी ककती कामे ेतापयीत पू

लाली ेहे त व १३७ को्ी ८० लाख

स्पयाींपैकी ककती ननधी यावर खच लाला ेहे व ककती कालावधीत स र कामे पू

करण्यात

ये ार ेहे ?

श्री. एिनाथ मशांदे (१९-०१-२०१७) :(१) होय, हे खरे ेहे .
(२) होय, हे खरे ेहे .
(३) स रची जागा ही सावजननक बाींधकाम ववभाग व महानगरपामलका औरीं गाबा

याींच्या

अखतयाररतील असल्याने स र कामे करताना शासन नन यातील तरतू ीनस
ु ार लाग ारी जागा
अनतक्रम

(४) एकू

मुक्त कस्न

े ण्याची जाबाब ारी ही सींबींगधत ववभागाींची ेहे .

मींजुर ३० कामाींपैकी २४ कामे पू

लाली, ०२ कामे सावजननक बाींधकाम

ववभागामार्त हाती घेण्यात ेली असून ४ कामे अद्याप सुस् लाली नाहीत. औरीं गाबा
एकाजतमक रस्ते ववकास माणकल्पाची एकू

शहर

ककीं मत स्.१६७.८० को्ी (सन २००१) वस्न स्.४६३.०३

को्ी (सन २०१६) एवढी अपेक्षा त असल्याने सुधारीत माणशासकीय मान्यतेची बाब शासनाच्या
ववचाराधीन ेहे. ेजतागायत या योजनेवर एकू

३०९.२१ को्ी खच लाला असन
ू सुधारीत

माणशासकीय मींजुरी माणाप्त लाल्यावर उवरीत कामे हाती घेऊन पु
___________

करण्याचे ननयोजन ेहे .

ठाणे व रायगड जजल््यातील िातिरी या आहदवासी जमातीच्या वस्तीस्थानाबाबत
(३०)

५७५१०

पजश्चम) :

(१९-०८-२०१६).

श्री.सांजय

िेळिर

(ठाणे),

अॅड.आमशर्

सन्माननीय महसूल मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

शेलार

(वाांद्रे

(१) राज्यातील ववशेर्षत: िा े व रायगड जजल््यात ेठ वासी जमात ह ून ओळखल्या
जा ाऱ्या कातकरी ेठ वासी समाजाच्या वस्ती स्थानाबाबत शासनाने गाींभीयाने नन य
घेण्याचे े े श माहे ऑक््ोबर, २०१५ रोजी मा.राज्यपाल महो याींनी शासनान ठ ले होते, हे
खरे ेहे काय,
(२) असल्यास, स र जमातीच्या वास्तर्व्याचा अ्यास करण्यासािस ववभागीय ेयुक्ताींच्या
अध्या तेखाली नेमलेल्या सममतीचा अहवाल शासनास माणाप्त लाला ेहे , हे ही खरे ेहे काय,

(३) असल्यास, स र अहवालात कातकरी जमातीच्या ववकासाकररता को तया उपाययोजना
सूचववण्यात ेल्या ेहे त व तयाची अींमलबजाव ीबाबत को ती कायवाही करण्यात ेली वा
येत ेहे ,

(४) नसल्यास, ववलींबाची कार े काय ेहे त ?

वव.स. २८१ (23)
श्री. चांद्रिाांत पाटील (२७-१२-२०१६) :(१), (२), (३) व (४) कातकारी समाजाच्या घरभा् व
गाविा ाखालील जममनीबाबत व तयाींच्या अन्य माणश्नाींबाबत ठ .१२.१०.२०१५ रोजी मा.राज्यपाल
महो य याींच्या अध्या तेखाली बैिक सींपन्न लाली होती. स र बैिकीतील नन यानस
ु ार
कातकारी जमातीतील र्व्यक्तीींच्या घराींखालील जागाींची समस्या याबाबीींचा सवीकर्ष अ्यास
करण्यासािस तसेच या समस्याींचे ननराकर

करण्यासािस माणशासकीय कामकाजाची ठ शा व

कायपध् ती ननजश्चत करण्याकरीता व स र माणश्नाींचा सवीकर्ष अ्यास कस्न शासनास मशर्ारस
करण्याकरीता

ववभागीय

ेयुक्त

कोक

याींच्या

अध्या तेखाली

शासन

पररप्र क

क्र.

बैिक.२०१५/माण.क्र.२४३/ज-१, ठ .१९.१०.२०१५ अन्वये सममती गठित करण्यात ेली होती. स र
सममतीने याबाबत अ्यास कस्न ेपल्या मशर्ारशीसह ठ .२०.०१.२०१६ रोजी अहवाल
शासनास सा र केला ेहे .
स र सममतीच्या अहवालामध्ये खाजगी, शासकीय व शासनअींगीकृत महामींडळाच्या

जमीनीींवरील कातक-याींच्या घरिा ाींबाबत व गाविा ाबाबतच्या मशर्ारशीींचा समावेश ेहे. या

र्व्यनतररक्ता ेठ वासी ववकास व वन ववभागाशी सींबींगधत अनुसूगचत जमाती व इतर पारीं पाररक
वन ननवासी (वनहक्क मान्य कर े) अगधननयम, २००६ अींतगत वन जममनीवरील कातकयाींच्या घरिा ाींबाबत करावयाच्या उपायोजनाींचा समावेश ेहे .

शासकीय जमीनीींवरील कातक-याींच्या घरिा ाींबाबत ववभागीय ेयक्
ु त/जजल्हागधकारी

याींना ठ .२७.०६.२०१६ रोजीच्या प्र ान्वये कायवाही करण्याच्या सच
ू ना

े ण्यात ेलेल्या ेहे त.

खाजगी व शासन अींगीकृत महामींडळाच्या जममनीींवरील कातकऱ्याींच्या घरिा ाींबाबत व

गाविा ाबाबत मशर्ारशीींच्या अनर्ष
ु ींगाने करावयाची कायवाही शासनाच्या ववचाराधीन ेहे.
___________
गडहहांग्जल (जज.िोल्हापरू ) तालक्
ु यातील क्रशरचालि व खाणपट्टा
धारिाांनी शासनाच्या जाचि अटीबाबत हदलेले ननवेदन

(३१)

५७५६९ (१९-०८-२०१६).

श्रीमती सांध्यादे वी दे साई-िुपेिर (चांदगड), श्री.जजतेंद्र आव्हाड

(मुांब्रा िळवा), श्री.भास्िर जाधव (गुहागर), श्री.हसन मुश्रीर् (िागल) :
मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

सन्माननीय महसूल

(१) गडठहींग्जल (जज.कोल्हापूर) तालुक्यातील क्रशरचालक व खा पट्टा धारकाींनी शासनाने
घातलेल्या जाचक अ्ीबाबत माणाींतागधकारी याींना माहे जानेवारी, २०१५ मध्ये वा तया रयान
ननवे न ठ ले ेहे , हे खरे ेहे काय,
(२) असल्यास, यामाणकर ी शासनाने चौकशी केली ेहे काय,
(३) असल्यास, चौकशीच्या अनर्ष
ीं ाने क्रशरचालक व खा पट्टाधारकाींवर शासनाने घातलेल्या
ु ग
जाचक अ्ी रद् करण्याबाबत शासनाने को ती कायवाही केली ेहे वा करण्यात येत ेहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कार े काय ेहे त ?
श्री. चांद्रिाांत पाटील (१५-१२-२०१६) :(१) अशा माणकारचे ननवे न उपववभागीय अगधकारी
गडठहींग्लज याींच्याकडे माणाप्त लाले नाही.
(२), (३) व (४) माणश्न उद््ावत नाही.

___________

वव.स. २८१ (24)
नागपूर जजल््यातील दे वलापार येथे नववन अप्पर तहमसलदार िायाजलय ननमाजण िरणेबाबत
(३२)

५८९२९ (१९-०८-२०१६).

श्री.डड मल्लीिाजन
ूज रे ड्डी (रामटे ि) :

मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१)

नागपूर

जजल््यातील

े वलापार

येथे

नववन

अप्पर

तहमसल ार

सन्माननीय महसूल
कायालय

ननमा

कर ेबाबतचा माणस्ताव शासनाकडे माहे र्ेब्रव
ु ारी, २०१६ पासन
ू माणलींबबत ेहे, हे खरे ेहे काय,
(२) असल्यास, नागपूर जजल््यातील

े वलापार येथे नवीन अप्पर तहमसल ार कायलयाची

माग ी अनेक वर्षापासून माणलींबबत ेहे , हे ही खरे ेहे काय,

(३) असल्यास, उक्ता माणलींबबत असलेल्या माणस्तावाच्या अनुर्षींगाने शासनाने को ती कायवाही
केली वा करण्यात येत ेहे ,

(४) नसल्यास, ववलींबाची कार े काय ेहे त ?
श्री. चांद्रिाांत पाटील (०१-०२-२०१७) :(१), (२), (३) व (४) नागपूर जजल््यातील

े वलापार येथे

अप्पर तहमसल ार कायालय स्थापन करण्यासािस ेवश्यक असलेली प े व तयाकरीता ये ारा
खच याबाबतच्या माणस्तावास ववतत ववभाग व उच्चस्तरीय सगचव, सममतीची मान्यता घेण्याच्या
दृष्ीने कायवाही सस्
ु ेहे .

___________

नाांदेड येथील तख्त श्री.हुजुर साहहब गुरुव्दारा बोडाजने िेलेला गैरव्यवहार
(३३)

५९४९९ (१९-०८-२०१६).

श्री.डी.पी.सावांत (नाांदेड उत्तर) :

पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१)

श्री.हुजुर साठहब गुस्र्व् ारा बोडाने काढलेल्या सर्ाई
कामगाराींच्या एजन्सी कररताच्या ननवव ा ठ नाींक १५ जून, २०१५ रोजी उघडण्यात ेल्या
)

नाीं े ड

येथील

सन्माननीय महसल
ू मांत्री

तत

होतया, हे खरे ेहे काय,

(२) असल्यास, स रील ननवव े मध्ये तीन एजन्सीजनी ननवव ा भरलेल्या होतया तयापैकी पेन
एजन्सी चे

र सवात कमी असताींना तयाींना डावलून गुस्र्व् ारा बोडाने ेरएसएस या कींपनीला

ननयमबाहयररतया काम ठ ल्याची बाब नन शनास ेली ेहे , हे खरे ेहे काय,

(३) असल्यास, स र ननवव ा माणकक्रया पार शकप े न करता तयात लाखो स्पयाींचा गैरर्व्यवहार
लाल्याची बाब नन शनास ेली ेहे , हे ही खरे ेहे काय,
(४) असल्यास, या माणकर ी शासनाने को ती कारवाई केली वा करण्यात येत ेहे ,
(५) नसल्यास, ववलींबाची कार े काय ेहे त ?
श्री. चांद्रिाांत पाटील (०४-०१-२०१७) :(१) होय, हे खरे ेहे .
(२), (३) व (४) नाीं े ड येथील तत श्री.हजरू साहे ब सचखींड गस्
ु र्व् ारा बोडाने गस्
ु र्व् ारा व
पररसरात सार् सर्ाईसािस सर्ाई कामगार कीं्र ा् ाराकडून ननवव ा मागववल्या होतया. या
ननवव ाींच्या पठहल्या चर ामध्ये

ोनच ननवव ा माणाप्त लाल्यामळ
ु े ननवव ा सा र करण्यास

वव.स. २८१ (25)
पठहली मु तवाढ

े ण्यात ेली. या पठहल्या मु तवाढीच्या कालावधीमध्ये तीन ननवव ा माणाप्त

लाल्या. स र ननवव ा

ोन मलर्ार्ा पध् तीवर मागववण्यात ेलेल्या होतया. स र ३

ननवव ाींपैकी केवळ बी.र्व्ही.जी.इींडडया, पु े ठह पा्र  िरत होती व तयाींचे
उवररत
नमू

र सवात जास्त होते.

ोन ननवव ाधारक ह जेच रे नॉल्ड मसस्युरर्ी, चींद्रपूर याींच्याकडे ननवव ा सुचनाींमध्ये

केल्यानुसार

गह
ृ

र्व्यवस्थापनाचा

५

वर्षाचा

अनुभव

नसल्याने

मनुषयबळाची या ी सोबत ठ लेली नसल्यामुळे ते अपा्र  िरत होते. तसेच

तसेच

उपलब्ध

स
ु रा ननवव ाधारक

ह जेच माणेशस इीं्रमाणायलेस, नाीं े ड याींनी ननवव े सोबत ५ वर्षाच्या अनुभवाचे को तेही
काग प्र  सा र केलेला नाहीत व सन ी लेखापाल याींचे अहवालानस
ु ार या सींस्थेच्या ेगथक
र्व्यवहारातील सव बाबी या मद्य ववक्री ेण
स र ननवव ाधारक

खोली भाडे याींचेशी ननगडीत होतया. तयामळ
ु े

े खील ताींब्र कदृषट्या अपा्र  असल्याचे ठ सून येते. पा्र  ननवव ाधारकाचे

सवात जास्त होते. उवररत

ोन अपा्र  ननवव ा धारकाींपक
ै ी

रे नॉल्ड मसक्यरु र्ी याींना कायारीं भ े े श

स
ु -या क्रमाींकावरील

र

र असलेल्या

े ण्यात ेल्याचे ठ सन
ू येते. तयामळ
ु े सकृत शनी

स र ननवव ा माणकक्रया अींनतम करताींना स र गुस्र्व् ारा बोडाकडून अननयममतता लाल्याचे
नन शनास येते.

वरीलमाणमा े अननयममततेच्या अनुर्षींगाने अहवाल सा र करण्याबाबत ठ .३१.८.२०१६ च्या

शासन प्र ान्वये जजल्हागधकारी, नाीं े ड याींना कळववण्यात ेले ेहे .
(५) माणश्न उद््ावत नाही.

___________

तहमसल िायाजलय, पेण (जज.रायगड) येथील तलाठी सांवगाजतील िाही
िमजचाऱयाांना आश्वामसत प्रगती योजनेचा लाभ न हदल्याबाबत
(३४)

५९७६७ (१९-०८-२०१६).

श्री.सांजय िदम (दापोली) :

पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) रायगड जजल्हातील ववशेर्षत: तहमसल कायालय, पे

सन्माननीय महसूल मांत्री

येथील तलािस सींवगातील काही

कमचाऱ्याींना सन २०१० मध्ये ेश्वामसत माणगती योजनेतींगत वरीषि वेतन श्रे ीचा लाभ
ममळ े अपेक्षा त असतानाही अद्याप सहा वर्षे उल्ूनही स रहू लाभ
खरे ेहे काय,

े ण्यात ेला नाही, हे

(२) असल्यास, यामाणकर ी सींबींगधताींनी ठ नाींक २४ जून, २०१३, १९ जुल,ै २०१३, ७ जुल,ै २०१४,

९ जुल,ै २०१४, २ ऑगस््, २०१४, १९ ऑगस््, २०१४, २४ नोर्व्हेंबर, २०१४ व ठ नाींक २६
डडसेंबर, २०१४ रोजी माणाींत कायालय, अमलबाग तसेच ततकालीन मा.महसूल मीं्र ी महो याींकडेही
ठ नाींक १ ऑगस््, २०१३ व २१ ऑगस्् २०१४ रोजी व त नींतरही पुन्हा ठ नाींक ४ एवमाणल,
२०१६ व ४ जल
ु ,ै २०१६ रोजी लेखी ननवे ने

े वन
ू तहसमल ार, पे

वारीं वार भे्ून मौणखक ववनींती करूनही को ती कायवाही

तसेच वरीषि अगधकाऱ्याींना

केली नाही, हे ही खरे ेहे काय,

(३) असल्यास, यासीं भात मशा / ेस्था-१ / अ-८(१) / तलािस / पठहला / २०१५, ठ नाींक
२२/०५/२०१५ या स्वयींस्पष् े े शान्वये सतत सेवा १२ वर्षे पू

लाल्याने या कार ास्तव

सींबींगधत तलाा याींना ेश्वामसत माणगती योजने अतींगत पठहला लाभ (मींडळ अगधकारी सींवगातील
वेतन श्रे ी) मींजूर करण्यात ेला ेहे, हे ही खरे ेहे काय,
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(४) असल्यास, स रहू े े श ५ वर्षे ववलींबाने पाररत होऊनही े े शानींतर एक वर्षाचा
कालावधी उल्ूनही अद्याप उपरोक्त वेतनश्रे ीचा लाभ सींबींगधत तलाा याींना न े ण्यामागील
कार े काय ेहे त,

(५) असल्यास, उपरोक्त माणकर ी शासनामार्त

चौकशी करण्यात ेली ेहे काय, असल्यास

चौकशीच्या अनुर्षींगाने स र तलाा याींचे मागील ६ वर्षापासन
ू वेतन श्रे ी न ममळाल्याने लालेले
ेगथक

नुकसान

पाहता

स र

थकबाकी

र्व्याजासह

े वून

तयाींना

ेश्वामसत

माणगती

योजनेअतींगत वरीषि वेतन श्रे ी तवरीत लागू कस्न स रहू माणकर ी वारीं वार लेखी व मौणखक
ववनींती कस्नही ठ रीं गाई कर ाऱ्या सींबींगधत अगधकाऱ्याींवर को ती कारवाई केली, वा करण्यात
येत ेहे ,
(६) नसल्यास, ववलींबाची कार े काय ेहे त ?
श्री. चांद्रिाांत पाटील (०७-१२-२०१६) :(१), (२), (३), (४) व (५) रागयड जजल््यातील तहमसल
कायालय, पे

अींतगत तलािस प ावर कायतर असलेले एक कमचारी ठ नाींक १७/०४/२०१०

रोजी ेश्वामसत माणगती योजनेतींगत पठहल्या लाभासािस पा्र  िरत होता. तथावप, स र
कमचारी याींनी जात वैधता माणमा प्र  सा र न केल्याने, तयास सुधाररत ेश्वामसत माणगती
योजनेचा पठहला लाभ अनुज्ञेय करण्यास जजल्हा प ोन्न्ती सममतीकडून अपा्र  िरववण्यात
ेलेले होते. तद्नस
ु ार तयाींच्या जात वैधता माणमा प्र ासह पररपू

माणस्ताव उपववभागीय

अगधकारी, अमलबाग याींचेमार्त ठ नाींक १६/०१/२०१५ रोजी जजल्हागधकारी कायालयात माणाप्त
लाल्यावर, तयाींच्यासह अन्य माणाप्त माणस्तावाच्या अनुर्षींगाने रायगड जजल््यातील तलािस

सींवगातील कमचा-याींना १२ वर्षाच्या सतत सेवे नींतर सुधाररत ेश्वामसत माणगती योजनेतींगत
पठहला लाभ

े ण्यासािस ठ नाींक ०७/०७/२०१५ रोजी जजल्हा प ोन्नती सममतीची बैिक ेयोजजत

करण्यात ेली होती. स र बैिकीत जजल्हा प ोन्नती सममतीने ठ लेल्या मान्यतेनुसार ठ नाींक
२२/०७/२०१५ च्या े े शा अन्वये पा्र  तलािस कमचाऱ्याींना सध
ु ाररत माणगती योजनेंतगत पठहला
लाभ मींजूर करण्यात ेला ेहे . स र े े शात तहमसल कायालय, पे

येथील कायरत

असलेल्या उक्त तलािस कमचा-याींचा समावेश ेहे. े े श पारीत केल्यानींतर पे

येथील

कायरत उक्त तलािस ठ नाींक ०९/०८/२०१५ ते ठ नाींक २०/०१/२०१६ या कालावधीत ववना
परवाना गैरहजर होता. उक्त कमचारी ठ नाींक २१/०१/२०१६ रोजी तलािस प ावर हजर
लाल्यानींतर तयाींना ेश्वामसत माणगती योजनेचा लाभ

े ण्यासीं भात कायवाही तहमसल ार, पे

याींच्या मार्त करण्यात ेलेली असून, तयाची मींडळ अगधकारी सींवगात वेतन ननजश्चती
करण्यात येऊन र्रकाची रक्कम ठ नाींक ०८/०७/२०१६ रोजी अ ा करण्यात ेलेली ेहे .
(६) माणश्न उद््ावत नाही.

___________

नायगावबाजार (जज.नाांदेड) तालुक्यात बेिायदे शीरररत्या वाळूची वाहति
ू
िरणारे ११ हटप्पर व ३ रॅ क्टर ताब्यात घेतल्याबाबत

(३५)

६१०३६

(मुांबादे वी) :

(१९-०८-२०१६).

श्री.वसांतराव

चव्हाण

(नायगाांव),

श्री.अममन

सन्माननीय महसल
ू मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

पटे ल
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(१) नायगावबाजार (जज.नाीं े ड) तालुक्यात शासनाचा महसूल न भरता बेकाय े शीरररतया वाळूची
वाहतूक कर ारे ११ ठ्प्पर व ३ रॅ क््र महसूल ववभागाने कायवाही कस्न ताब्यात घेतले
असल्याचे ठ नाींक १५ मे, २०१६ रोजी वा तयासुमारास नन शनास ेले, हे खरे ेहे काय,
(२) असल्यास, या माणकर ी शासनाने चौकशी केली ेहे काय,

(३) असल्यास, चौकशीत काय ेढळून ेले तया अनुर्षींगाने वाळूची वाहतूक कर ाऱ्याींवर व
पकडलेल्या ठ्प्पर व ्ॅ क््रवर शासनाने को ती कारवाई केली ेहे व करण्यात येत ेहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कार े काय ेहे त ?
श्री. चांद्रिाांत पाटील (१५-०२-२०१७) :(१), (२) व (३) नायगाव तालुक्यात (जज.नाीं े ड) ठ नाींक
१५ मे,२०१६ रोजी वाळूची अवैध वाहतूक कर ारे ११ ठ्प्पर ताब्यात घेण्यात ेले होते. स र
वाहनाींवर

ीं डातमक कारवाई कस्न, स्पये २,०५,४००/- एवढया

शासनजमा करण्यात ेली ेहे .

ीं डाची रक्कम वसूल कस्न,

(४) माणश्न उद््ावत नाही.
___________
सातपाटी (जज.पालघर) किनारपट्टीचा सांरक्षि बांधारा ढासळल्याने
मजच्िमाराांची घरे धोक्यात आल्याबाबत
(३६)

६२१९६ (२४-०८-२०१६).

श्री.पास्िल धनारे (डहाण)ू :

सन्माननीय सावजजननि

बाांधिाम (सावजजननि उपक्रम वगळून) मांत्री पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१) सातपा्ी (जज.पालघर) ककनारपट्टीचा सींरा क बींधारा ढासळल्याने मजच्छमाराींची घरे धोक्यात
ेल्याबाबत ठ नाींक २० जून, २०१६ रोजी वा तया सम
ु ारास नन शनास ेले ेहे , हे खरे ेहे
काय,

(२) असल्यास, बींधारा

स्
ु स्तीच्या पठहल्या ्प्प्याच्या ननधीचा माणस्ताव मान्यतेसािस माणलींबबत

ेहे , हे ही खरे ेहे काय,

(३) असल्यास, उक्त माणकर ी शासनाने को ती कायवाही केली वा करण्यात येत ेहे,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कार े काय ेहे त ?
श्री. चांद्रिाांत पाटील (०५-१२-२०१६) :(१), (२) व (३) अींशत: खरे ेहे .
सन २०१६-१७ च्या अथसींकल्पात ४७११ या राज्यस्तरीय योजनेअींतगत स र कामासािस
४००.०० मी.लाींबीसािस स्.५००.०० ला  रक्कमेस माणशासकीय मान्यता माणाप्त लाली असन
ू सन
२०१६-१७ या ेगथक वर्षात स्.१०८.७० ला  एवढी तरतू
काम पयावर

मींजूर करण्यात ेलेली ेहे . स रचे

ववभागाची परवागनी व ननवव ा माणकक्रया पू

सस्
ु करण्याचे ननयोजन ेहे .
(४) माणश्न उद््ावत नाही.

___________

कस्न ननधीच्या उपलब्धतेनुसार
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मौजे दौंड व गार (जज.पुणे) येथील भीमा नदीवरील पुलाचे बाांधिाम िरण्याबाबत
(३७)

६२८५४ (२४-०८-२०१६).
श्री.राहूल िुल (दौंड) :
सन्माननीय सावजजननि बाांधिाम
(सावजजननि उपक्रम वगळून) मांत्री पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१) पु े जजल््यातील

ौंड व मौजे गार येथील भीमा न ीवरील पुलाचे बाींधकाम करण्याची

माग ी स्थाननक लोकमाणनतननधी याींनी मा.सावजननक बाींधकाम मीं्र ी याींना माहे जून, २०१६
मध्ये वा तया

रयान केली ेहे, हे खरे ेहे काय,

(२) असल्यास, उक्त ननवे नाच्या अनर्ष
ु ींगाने स र पल
ु ास मींजरु ी व ननधीची तरतू

करण्यासािस

शासनाने काय कायवाही केली वा करण्यात येत ेहे ,
(३) नसल्यास, ववलींबाची कार े काय ेहे त ?
श्री. चांद्रिाांत पाटील (१८-०२-२०१७) :(१) होय

(२) व (३) माणश्नाधीन पल
ु ाचे काम ननकर्ष, मींजरू ी व ननधी उपलब्धतेच्या अधीन राहून हाती
घेण्याचे ननयोजन ेहे .
___________
माहूर (जज.नाांदेड) नगरपांचायतीने िायाजलयासाठी जागेची मागणी िेल्याबाबत
(३८)

६३०५२ (१९-०८-२०१६).

उत्तर) :

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

सन्माननीय महसूल मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) नाीं े ड जजल््यातील माहूर नगरपींचायतच्या सध्याच्या इमरतीचा पररसर एक एकरपेा ा
अगधक असतानाही शहराबाहे र गायरान जमीनीतील ग् क्र. १९५ मध्ये १ हे क््र २० ेर
जागेची माग ी न.प माणशासनाच्या वतीने जजल्हा माणशासनाकडे केली असल्याचे माहे जून,
२०१६ मध्ये वा तया रयान नन शनास ेले ेहे , हे खरे ेहे काय,
(२) असल्यास, यामाणकर ी ततकालीन म
ु यागधकारी ेण
सभागह
ृ ासोबत चचा कस्न िराव केला ेण

ववद्यमान तहमसल ार याींनी

जागा लवकर हस्ताींतरीत र्व्हावी यासािस मशघ्र

ग कानुसार स् १ को्ी ८ लाख ६७ हजार ५०० स्पये ठ नाींक १४ माच, २०१५ रोजी जमा
करण्यात ेले ेहे , हे ही खरे ेहे काय,

(३) असल्यास हा र्व्यवहार करताना ही जागा को तया माणकाराची ेहे याींचा न.पीं. ने नगररचना
ववभागाचा अमभमाणायच घेतला नसल्याने माहूर नगरपींचायतीचे एक को्ी स्पये अडकून पडले
ेहे त, हे ही खरे ेहे काय,
(४) असल्यास याा्माणकर ी शासनाने चौकशी केली ेहे काय,चौकशीत काय ेढळून ेले व
तया अनुर्षींगाने माहूर नगरपींचायतीचे एक को्ी स्पये अडकून पडल्याबाबत शासनाने काय
कायवाही केली ेहे वा करण्यात येत ेहे ,
(५) नसल्यास, ववलींबाची कार े काय ेहे त ?
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श्री. चांद्रिाांत पाटील (०१-१२-२०१६) :(१) व (२) नगर पींचायत माहूर ही ठ नाींक २२/०६/२०११
रोजी अजस्ततवात ेली ेहे . अद्यापही नगरपींचायतचे कामकाज पूवीच्या ग्रामपींचायत
कायालयाच्या इमारतीत चालू ेहे . स रचा पररसर हा बस स्थानकासमोर असन
ू म
ु यत:

वाण जज्यक माणयोजनासािस ेहे . तसेच स र ठिका ी नगरपींचायतचे र्व्यापारी सींकुल बाींधण्याचे
माणस्ताववत ेहे . भववषयातील शहराची वाढ व ववकास ला ात घेता नगरपींचायत माहूर
कायालयाच्या माणशासकीय इमारतीसािस तालक्
ु याचे सव मुय कायालय असलेल्या माणशासकीय
इमारतीसमोरील गायरान जमीन क्र.१९५ ा े्र  १.२० हे . जागेची माग ी नींतर पींचायतीने
जजल्हागधकारी, नाीं े ड याींचक
े डे माणस्ताव सा र कस्न जागा ररतसर मींजरु कस्न घेतली. ठ नाींक

२९/०३/२०१६ अन्वये स र जममनीचा ताबा स्.१,०८,६२,५००/- एवढी रक्कम नगरपींचायत कडून
शासन खाती जमा कस्न म
ु यागधकारी, नगरपींचायत, माहूर याींना े ण्यात ेला ेहे .
तयामाणमा े महसल
ू ी अमभलेयाींमध्ये र्ेरर्ार घेण्यात ेलेला ेहे व या ठिका माणस्ताववत
नगरपींचायत, माहूरची माणशासकीय इमारत बाींधकाम करण्याची कायवाही चालू ेहे .
(३), (४) व (५) माणश्न उद््ावत नाही.
___________
तेल्हारा (जज.अिोला) तहसील िायाजयालने ववद्यार्थयाांना ववतरीत
िरावयाच्या प्रमाणपत्रामध्ये त्रुट्या िाढल्याबाबत
(३९)

६३३३१ (१९-०८-२०१६).

श्री.रणधीर सावरिर (अिोला पव
ू )ज :

मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय महसल
ू

(१) अकोला जजल््यातील तेल्हारा येथील तहमसल कायालयाने माहे जन
ू , २०१६ च्या
ेिवड्यात शैा ण क स्र ाचे माणारीं भीस ववद्यार्थयाीना ेवश्यक माणमा प्र ाचे ववतर

स
ु ऱ्या

करताना

ककरकोळ ्र ुट्या काढून ववद्यार्थयाीची अडव क
ू केली ेहे , हे खरे ेहे काय,

(२) असल्यास, सुमारे ३०० माणकर ात ककरकोळ ्र ुट्या काढून माणमा प्र  ववतरीत करण्यास
्ाळा्ाळ केली ेहे , हे ही खरे ेहे काय,

(३) असल्यास यामाणकर ी म
ु यतवे जातमाणमा प्र  व नॉनकक्रमीलेअरच्या राज्य व केंद्र
शासनाच्या वेगवेगळा नमन
ु ा असताना तसेच ऑनलाईन माणकक्रये

रयान ्र ु्ी असल्याने, केंद्र

शासनाचा (लोकसेवा ेयोग) ऑर्लाईन तयार केलेला नमुना नाकारण्यात ेला ेहे, हे ही
खरे ेहे काय,

(४) असल्यास, यामाणकर ी शासनाने चौकशी केली ेहे काय,
(५) असल्यास, चौकशीच्या अनुर्षग
ीं ाने ऑनलाईन माणमा प्र  शक्य नसेल ककीं वा वेगळा नमुना
असेल अशावेळी ऑर्लाईन माणकक्रया राबववण्यासािस ा ेब्र य अगधकाऱ्याींना सूचना
ेहे त काय वा

े ण्यात ेल्या

े ण्यात येत ेहे ,

(६) नसल्यास, ववलींबाची कार े काय ेहे त ?
श्री. चांद्रिाांत पाटील (०३-०१-२०१७) :(१), (२), (३), (४) व (५) ठ नाींक ०४.०६.२०१६ ते
१९.०६.२०१६ या कालावधीत अकोला जजल््यातील तेल्हारा तालुक्यात नॉनकक्रमीलेअर व

जातमाणमा प्र ासािस ८३० अज माणाप्त लाले होते. तयापैकी साधार प े १७८ माणकर े ताींब्र क ्र ु्ी
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असल्याने महा ई-सेवा केंद्राकडे परत पािववली होती. ववभागीय जात माणमा प्र  सममती, क्र.२
अकोला, याींचे प्र  ठ नाींक २०.११.२०१४ मधील ववहीत नमुन्यात जातीचे

ाखला

े ण्याबाबत

नन े श असल्याने ततकालीन माणभारी उपववभागीय अगधकारी, अको् याींनी तयानस
ु ार कायवाही
केली ेहे .

(६) माणश्न उद््ावत नाही.
___________
आष्ट्टी, पाटोदा व मशरूर (जज.बीड) तालक्
ु याांत तलाठयाांची पदे ररक्त असल्याबाबत
(४०)

६३४४९ (०१-०९-२०१६).

अॅड.भीमराव धोंडे (आष्ट्टी) :

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय महसूल मांत्री

(१) ेष्ी, पा्ो ा व मशरूर (जज.बीड) तालुक्याींत तलाा याींची प े मोा या माणमा ावर ररक्त
असल्याची बाब माहे जून, २०१६ च्या नतसऱ्या ेिवड्यात नन शनास ेली ेहे , हे खरे ेहे
काय,

(२) असल्यास, यामाणकर ी शासनाने चौकशी केली ेहे काय,
(३) असल्यास, चौकशीच्या अनर्ष
ीं ाने तलाा याींची ररक्त प े तातडीने भरण्याबाबत शासनाने
ु ग
को ती कायवाही करण्यात ेली ेहे वा येत ेहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कार े काय ेहे त ?
श्री. चांद्रिाांत पाटील (०२-१२-२०१६) :(१), (२) व (३) बीड जजल्हा अींतगत ये ा-या ेष्ी,
पा्ो ा व मशस्न तालुक्यात जन
ू , २०१६ च्या नतस-या सप्ताहात व तया सुमारास तलािस
सींवगाची एकू

२० प े ररक्त होती. शासनाच्या ठ नाींक २३.०६.२०१६ रोजीच्या प्र ान्वये

राज्यातील सव जजल्ायात ठ नाींक ११.०९.२०१६ या एकाच ठ वशी परीा ा घेवून तलािस

सींवगाची प े भरण्याबाबत सव जजल्हागधकारी याींना कळववण्यात ेले होते. तयानुसार बीड
जजल््यत ठ नाींक ११.०९.२०१६ रोजी लेखी परीा ा घेण्यात ेली असून स र भरती माणकक्रयेतून
ररक्त प ावर नववन तलाा याींची ननयुक्ती करण्यात येत ेहे .
(४) माणश्न उद््ावत नाही.

___________

राज्यात गायरान जममनीवर अनतक्रमण िेलेल्याांना नोटीस हदल्याबाबत
(४१)

६३६१३ (०७-०८-२०१६).

श्री.बबनराव मशांदे (माढा) :

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय महसूल मांत्री पुढील

(१) माढा तालुक्यासह सोलापूर जजल््यातील गायरान जममनीवर अल्पभूधारक शेतकरी,
शेतमजूर

याींच्या

घरासह

समाजमींठ र,

शाळा,

स्मशानभूमी

इ.बाींधकाम

करण्यात

ेले

असल्याने तयाींना महसल
ू ववभागामार्त नो्ीस पािववण्यात ेल्याचे माहे मे, २०१६ मध्ये वा
तया रयान नन शनास ेले, हे खरे ेहे काय,

वव.स. २८१ (31)
(२)

असल्यास,

शासनाच्या

महसूल

ववभागामार्त

पािववण्यात

ेलेल्या

नो्ीसाींनस
ु ार

रठहवाशाींवर कारवाई करण्यात ये ार नाही अशी घोर्ष ा शासनाने केली ेहे , हे ही खरे ेहे
काय,
(३) असल्यास, माणश्न भाग (१) व (२) बाबत शासनाने चौकशी केली ेहे काय,

(४) असल्यास, चौकशीत काय ेढळून ेले व त नुसार स र ठिका ी राह ाऱ्या नागरीकाींनी
बाींधलेली घरे व इतर बाींधकामे ननयमानुकुल करण्याबाबत शासनाने को ती कायवाही केली वा
करण्यात येत ेहे ,

(५) नसल्यास, ववलींबाची कार े काय ेहे त ?
श्री. चांद्रिाांत पाटील (२८-१२-२०१६) :(१) शासनाच्या महाराजस्व अमभयानाींतगत सोलापूर
जजल््यातील ववववध तालुक्यातील शासकीय गायरान जममनीवर ननवास, वाण ज्य व कृर्षी

माणयोजनासािस केलेली अनतक्रम े काढ ेबाबत महाराषर जमीन महसल
ू अगधननयम, १९६६ चे
कलम ५० अन्वये सींबींगधताींना नो्ीसा

े ण्यात ेल्या ेहे त.

(२) नाही.
(३) व (४) महसूल व वन ववभाग, शासन नन य क्र. जमीन ०३/२०११/माण.क्र.५३/ज-१, ठ .१२

जुल,ै २०११ माणमा े ज्या माणकर ात शासनाच्या नन यार्व् ारे भूमीहीन शेतमजूर, अनुसूगचत
जाती/जमातीतील र्व्यजक्त इतया ीींचे अनतक्रम

घेण्यात ेला ेहे , अशी अनतक्रम े तसेच शाळा,

ननयमानक
ु ू ल करण्याबाबत यापव
ू ीच नन य

वाखाना ककीं वा इतर सावजननक माणयोजनाथ

बाींधकाम याींची अगो रच अजस्ततवात असलेली अनतक्रम े वगळता गायरान/गुरचर

व

गावाच्या सावजननक वापरातील जममनीवरील अन्य माणयोगनाींसािस लालेली अनतक्रम े तथा
अनागधकृत बाींधकामे र्ार जन
ू ी असली व बाींधकामावर र्ार खच केला असला तरी ननषकासीत
करण्याची कायवाही कर ेबाबत नन े श असल्यामुळे स र अनतक्रम
नाहीत.

(५) माणश्न उद््ावत नाही.

ननयममत करता ये ार

___________

शेगाांव (जज.बल
ु ढाणा) येथील श्री. सांत गजानन महाराज सांस्थान, शेगाांव या सांस्थेस
(४२)

आनांदसागर या प्रिल्पाचा जमीनभाडे पट्टा वाढवून दे ण्याबाबत

६३९४६ (१९-०८-२०१६).

श्री.रणधीर सावरिर (अिोला पूव)ज :

मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय महसूल

(१) शेगाींव (जज.बल
ु ढा ा) येथील श्री. सींत गजानन महाराज सींस्थान शेगाींव या ेध्यजतमक व
सेवाभावी सींस्थेस ेनीं सागर या माणकल्पाचा जमीनभाडे पट्टा वाढवून

े ण्याची माग ी

शासनाकडे केली ेहे , हे खरे ेहे काय,

(२) असल्यास, उक्त माणकर ी मागील

ोन वर्षापेा ा अगधक कालावधी उल्ून सुध् ा

अगधकाऱ्याींच्या वेळकाढू धोर ामळ
ु े स र मींजरू माणस्ताव रखडला ेहे , हे ही खरे ेहे काय,
(३) असल्यास, उक्त माणस्ताव पररपु
खरे ेहे काय,

स्तऐवजासह मींजूरीसािस शासनाकडे माणलींबबत ेहे , हे ही
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(४) असल्यास, स र माणकर ी ठ रीं गाई कर ाऱ्या अगधकाऱ्याींची चौकशी कस्न तयाींच्यावर
कारवाई करण्याबाबत शासनाने को ती कायवाही केली वा करण्यात येत ेहे ,
(५) असल्यास, स र माणस्तावास शासन कधी मींजरू ी माण ान कर ार ेहे ,
(६) नसल्यास, ववलींबाची कार े काय ेहे त ?

श्री. चांद्रिाांत पाटील (०७-१२-२०१६) :(१), (२), (३), (४), (५) व (६) श्री.गजानन महाराज
सींस्थान शेगाींव, जज.बुलढा ा या सींस्थेने मौजे शेगाव भाग-२, ता.शेगाव येथील स.क्र.२२५ व
२४७ मधील जममनीचा भाडेपट्टा वाढवन
ू

े ण्याची माग ी केली होती. याबाबतच्या ववभागीय

ेयुक्त, अमरावती ववभाग, अमरावती याींच्या कायालयाकडून माणाप्त माणस्तावाच्या अनुर्षींगाने
अगधक

माठहती

ा ेब्र य

कायालयाकडून

माणाप्त

केल्यानींतर

तसेच

सींबींगधत

ववभागाींशी

सल्लामसलत कस्न शासनाने ठ .१९.०७.२०१६ रोजीच्या शासन नन यान्वये ेनीं सागर या
माणकल्पासािस उक्त १०१.३२ हे. ेर जमीन ३० वर्षाकरीता स्पये १/- या नामपा्र  वावर्षक
भूईभाडेपट्याने स र सींस्थेस मींजूर केली ेहे.
___________
राज्यातील स्थाननि स्वराज्य सांस्थामध्ये अांध व अपांग व्यक्तीांना प्राधान्याने व सवलतीने
(४३)

जमीन दे ण्याबाबतच्या योजनेची अमांलबजावणी होत नसल्याबाबत

६४५०० (१९-०८-२०१६).

श्री.ओमप्रिाश ऊर्ज बच्चू िडू (अचलपूर) :

सन्माननीय

महसूल मांत्री पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) शासन नन य क्रमाींक जमीन १०/३००३/माण.क्र.४०१/ज-१ मीं्र ालय मुींबई ठ नाींक २५ जल
ु ,ै
२००७ ेण

अगधसूचना, महसूल व वन ववभाग, मीं्र ालय, मुींबई -३२ ठ नाींक ७/०१/२००८ (३१

अ) नुसार अींध व अपींग र्व्यजक्तींना र्व्यवसायासािस माणधान्याने व सवलतीने जमीन
तरतू

े ण्याची

करण्यात ेली ेहे, हे खरे ेहे काय,

(२) असल्यास, ननवासी वाण जज्यक व औद्योगगक अींध व अपींगाींसािस ववशेर्ष करम क
ु केंद्र
स्थापन करण्यासािस, अींध अपींगाच्या शाळे सािस, अींध अपींगाच्या सींशोधन केंद्रासािस २००
स्केअर र्ु् जमीन उपलब्ध कस्न

े े स्थाननक स्वराज्य सींस्थाींना बींधनकारक ेहे , हे ही

खरे ेहे काय,

(३) असल्यास, या शासन नन याची व अगधसच
ू नेची अींमलबजाव ी करण्यात येत नाही, हे ही
खरे ेहे काय,
(४)

असल्यास,

स र

शासन

नन याची

व

अगधसूचनेची अींमलबजाव ी

करण्यासािस

शासनाकडून को ती उपाययोजना करण्यात ेली ेहे वा करण्यात येत ेहे ,
(५) नसल्यास, ववलींबाची कार े काय ेहे त ?

श्री. चांद्रिाांत पाटील (२७-१२-२०१६) :(१), (२), (३) व (४) शासन नन य क्र. जमीन
१०/२००३/माण.क्र.४०१/ज-१, ठ नाींक २५.०७.२००७ व महाराषर जमीन महसूल (सहकारी जममनीची

ववल्हे वा् कर े) ननयम, १९७१ मधील ननयम-३१ अ मधील अ्ी व शतीनुसार यासीं भात
तरतू

करण्यात ेलेली ेहे .

वव.स. २८१ (33)
तयानस
ु ार ववकलाींग र्व्यक्तीींना रसवींती केंद्र,

रु ध्वनी केंद्र, लेरॉक्स केंद्र इतया ी करीता

जागा ववतरीत करताना जममनीच्या चालू बाजारमुल्याच्या रक्कमेवर सवलतीची ककीं मत

ेकास्न कब्जेहक्काने अथवा सवलतीचे वावर्षक भई
ु भाडे ेकास्न भाडेप्ट्याने जागा मींजरू
करण्यात येतात. अशा अींध व अपग र्व्यक्तीींना उक्त शासन नन य क्र.जमीन १०/२००३/
माण.क्र.४०१/ज-१,
सवलतीच्या

ठ नाींक

२५.०७.२००७

अन्वये

ववववध

माणयोजनाकररता

ननजश्चत

केलेल्या

राने शासकीय जमीन मींजूर करण्याची कायवाही माणाप्त माग ी व जमीनीची

उपलब्धता ववचारात घेऊन ा े्र ीय यीं्र  ेकडून करण्यात येते.
(५) माणश्न उद््ावत नाही.

___________
सांगमेश्वर (जज.रत्नाधगरी) तालुक्यातील सांगमेश्वर-ताांबेडी
मागाजवरील धोिादायि दरडीबाबत

(४४)

६४५२८ (२४-०८-२०१६).

श्री.सदानांद चव्हाण (धचपळूण) :

सन्माननीय सावजजननि

बाांधिाम (सावजजननि उपक्रम वगळून) मांत्री पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१)

सींगमेश्वर

(जज.रतनागगरी)

तालुक्यातील

सींगमेश्वर-ताींबेडी

मागावर

असलेली

रड

धोका ायक जस्थतीत ेहे , हे खरे ेहे काय,
(२) असल्यास, स र धोका ायक
ेि ठ वस बीं

रड यापव
ू ीही पावसाळ्यात कोसळल्याने मागावरील वाहतक
ू

होती, हे ही खरे ेहे काय,

(३) असल्यास, स रची धोका ायक
कायवाही केली वा करण्यात येत ेहे ,

रड काढ े व सुरक्षा ततेच्या दृष्ीने शासनाने को ती

(४) नसल्यास, ववलींबाची कार े काय ेहे त ?
श्री. चांद्रिाांत पाटील (२७-१२-२०१६) :(१) व (२) नाही.

माहे मे, २०१४ मध्ये स र रस्तयावरील कक.मी. ११/०० ते ११/३०० या लाींबीमध्ये चढ

सुधार ा (Grade improvement) चे काम चालू असताना मोा या वाहनाींसािस ८ ठ वसाींसािस
रस्ता बीं

होता.

सन २०१५-१६ च्या पावसाळ्यात कक.मी. ११/०० ते ११/३०० या लाींबीमध्ये

रड घसर

लाल्याने एक ठ वस एकेरी वाहतक
ू चालू होती.

सध्या रस्ता सुजस्थतीत असन
ू वाहतूक सुरळीत सुस् ेहे.

(३) व (४) माणश्न उद््ावत नाही.

___________

राज्यातील ५७ दध
ु सांघ महानांद डेअरीला दध
ू पुरवठा िरीत नसल्याबाबत
(४५)

६४६३३

(१२-०८-२०१६).

श्री.डड

मल्लीिाजन
ूज

दग्ु धवविास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

रे ड्डी

(रामटे ि) :

सन्माननीय

वव.स. २८१ (34)
(१) राज्यातील २५ जजल्हा
या

ध
ू सींघ ेण

ध
ू सींघाींनी महानीं ला

महानीं

डेअरीला

६० तालुका

ध
ू सींघ महानीं

ध
ू परु वव े बींधनकारक असताना या

डेअरीचे सभास

ध
ू सींघापैकी ५७

ध
ू परु विा कररत नसन
ू खासगी डेअरीींना

असून

ध
ू सींघ हे

ध
ू परु विा करीत असल्याचे

ठ नाींक १५ जून, २०१६ रोजी वा तयासुमारास नन शनास ेले ेहे, हे खरे ेहे काय,
(२) असल्यास, महानीं च्या
सींघाींकडून महागडे
काय,

ध
ु ाला माग ी असन
ू

ध
ू ाचा पुरविा कमी असल्याने इतर

ध
ू

ध
ू खरे ी करावे लागत असल्याचे ेढळून ेले ेहे , हे ही खरे ेहे

(३) असल्यास, यामाणकर ी शासनाने चौकशी केली ेहे काय,
(४) असल्यास, चौकशीच्या अनुर्षग
ीं ाने स र

ध
ू सींघाचे स स्यतव रद् करण्याबाबत को ती

कायवाही केली ेहे वा करण्यात येत ेहे ,

(५) नसल्यास, ववलींबाची कार े काय ेहे त ?
श्री. महादे व जानिर (१८-१०-२०१६) :(१) होय. अशा माणकारची बातमी

ै ननक सामना या

वतमान प्र ात ठ . १६ जून, २०१६ रोजी माणकामशत लालेली ेहे .
(२), (३), (४) व (५) हे खरे ेहे .

स स्य सींघाकडून काही माणसींगी ववहीत वेळेत
उशीरापयीत करण्यात येऊन ववतरकाींची
सींघाकडून महानीं ला

ध
ु ाचा पुरविा न लाल्याने महानीं

ध
ु ाची माग ी पू

ध
ु पुरविा न लाल्याने

ध
ु ाचे ववतर

करण्यात ेली ेहे . काही स स्य

ग्ु धशाळे ची ननमा

लालेली

ध
ु ाची तु् भरून

काढण्यासािस अपवा ातमक पररजस्थतीत गोवधन डेअरी, राहूरी याींच्याकडून माहे मे, २०१६
मध्ये २३०१ मल्स माणनतठ न, शासकीय ध
ू योजना ५,०३६ मल्स माण.ठ न तसेच जन
ू , २०१६

मध्ये मे,इग्लु डेअरी याींनी ८५९ मल.माणनतठ न व मे.एस.र्व्ही.के. डेअरी याींनी माणनतठ न १२४८ मल्र
नागपूर युनन्करीता

ध
ु महासींघाच्या तया तया वेळच्या माणचमलत

करण्यात ेलेली ेहे . या कालावधीत करण्यात ेलेल्या खाजगी
करण्यात ेलेली असल्याने जा ा

र अ ा करण्यात ेलेला नाही.

राने गाय

ध
ु ाची खरे ी

ध
ु खरे ी माणचमलत

राने

___________

मौजे ववहीगाांव (ता.खामगाांव, जज.बुलढाणा) या गावातील भुसांपादन
िेलेल्या शेतजमीनीचा मोबदला दे ण्याबाबत

(४६)

६४७१२ (१९-०८-२०१६).

अॅड.आिाश र्ुांडिर (खामगाांव) :

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) मौजे ववहीगाींव ता.खामगाींव येथील जमीन भुसींपा न माणकर
२९/१९७७-७८ ेण

सन्माननीय महसूल मांत्री

क्र ७/१९७९-८०, २३/१९८०-८१,

३०/१९८०-८१ नुसार उपरोक्त गावातील शेतजमीन अगधग्रहीत करण्यात

ेली असल्याने स रच्या जमीनीचा मोब ला कमी ममळाल्यामळ
ु े न्यायालयात

ा

मागीतली

असता उच्च न्यायालयाने यामाणकर ी ठ नाींक २४ जानेवारी, २००६ रोजी शेतकऱ्याची अपील
मींजूर करीत वाढीव मोब ला

े ण्याचे े े श ठ ले ेहे त, हे खरे ेहे काय,

वव.स. २८१ (35)
(२) असल्यास, स र े े शाची अींमलबजाव ी करण्यासािस ततकालीन भुसींपा न अगधकारी
मध्यम माणकल्प श्री बबराडे याींनी सन २०१२-१३ मध्ये बील तयार कस्न शासनाकडे रक्कमेचे
माग ी केली परीं तु अद्यापपयीत उपरोक्त शेतकऱ्याींना मोब ला ममळाला नाही, हे खरे ेहे
काय,

(३) असल्यास, यामाणकर ी शासनाने चौकशी केली ेहे काय,
(४) असल्यास, चौकशीत काय ेढळून ेले व तया अनुर्षींगाने शेतकऱ्याींना वाढीव मोब ला
े ण्याबाबत शासनाने को ती कायवाही केली ेहे वा करण्यात येत ेहे ,

(५) नसल्यास, ववलींबाची कार े काय ेहे त ?
श्री. चांद्रिाांत पाटील (१८-१०-२०१६) :(१) हे खरे ेहे .
(२) हे खरे नाही.
स र माणकर ी मा.उच्च न्यायालयाने ठ नाींक २४.१.२००६ चे े े शाच्या अनर्ष
ु ींगाने

सींबींगधत १९ भुधारकाींना १,०४,०७,१५६/- ठ नाींक ९.६.२००८ रोजी मोब ला वा्प करण्यात
ेलेला ेहे .

(३), (४) व (५) १९ भध
ु ारकाींना मा.उच्च न्यायालयाचे ठ नाींक २४.१.२००६ चे े े शान्वये
ठ नाींक ९.६.२००८ रोजी मोब ला वा्प करण्यात ेलेला असल्यामुळे चौकशी व कायवाहीचा
माणश्न उद््ावत नाही.

___________
उल्हासनगर (जज.ठाणे) येथील साईबाबा नगर (प्लॉट नां. १७८)
येथे मांजरू २२० िे.व्ही. सबस्टे शन सरु
ु िरण्याबाबत
(४७)

६४८३८ (१८-०८-२०१६).

श्रीमती ज्योती िलानी (उल्हासनगर) :

सन्माननीय ऊजाज

मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) उल्हासनगर (जज.िा े) येथील साईबाबा नगर (प्लॉ् नीं. १७८) येथे मींजूर २२० के.र्व्ही.
सबस््े शन सुस् करण्याकररता ऑडीनस र्ॅक््री मधन
जा ारी रान्सममशन लाईन बाबत
ू

असलेली ऑडीनस र्ॅक््रीच्या हरकतीची समस्या सोडवून स र सबस््े शन लवकर सुस्
करण्याबाबतचे ननवे न स्थाननक लोकमाणनतननधी याींनी ठ नाींक ०५ डडींसेबर, २०१५ रोजी लालेल्या
मा.उजामीं्र ी महो याींच्या िा े व पालघर जजल््याच्या

ौऱ्यामध्ये

ठ ले ेहे, हे खरे ेहे

काय,
(२) तसेच, उक्त प्र ाची माणत कायकारी अमभयींता, इ. एन.र्व्ही. डडजर्व्हजन, कल्या

याींना सुधा

ठ नाींक २२ डडींसेबर, २०१५ रोजी स्थाननक लोकमाणनतननधी याींनी ठ ली ेहे , हे ही खरे ेहे
काय,
(३) असल्यास, यामाणकर ी शासनाने चौकशी केली ेहे काय,
(४) असल्यास, चौकशीच्या अनर्ष
ु ींगाने २२० के.र्व्ही. सबस््े शन सुस् करण्याबाबत
को ती कायवाही केली ेहे वा करण्यात येत ेहे,
(५) नसल्यास, ववलींबाची कार े काय ेहे त ?

शासनाने

वव.स. २८१ (36)
श्री. चांद्रशेखर बावनिुळे (२०-१०-२०१६) :(१) होय, हे खरे ेहे.
(२) होय, हे खरे ेहे .
(३) होय.
(४) उल्हासनगर उपकेंद्रासािस २२० के.र्व्ही. पडघे-अींबरनाथ-II (जाींभळ
ू ) वाठहनीवर मललो
पध् तीने वाठहनी उभार े माणस्ताववत ेहे. स र वाठहनीसािस अींबरनाथ शस््र ागार कारखाना

पररसरातून जा ारा एकच माग उपलब्ध असल्याने स र वाठहनी शस््र ागार कारखाना

पररसरातून उभार े क्रममाणाप्त ेहे . स र वाठहनी उभार ीसािस शस््र ागार कारखान्याच्या
माणशासनाकडून परवानगी माणनता ाधीन ेहे . स र परवानगी माणाप्त लाल्यानींतर उपरोक्त
वाठहनीची उभार ी शक्य होईल.
(५) माणश्न उद््ावत नाही.
___________
मुक्ताईनगर (जज.जळगाांव) येथे १३२ िे.व्ही.पुरनाड (ििी) हे उपिेंद्र आणण घोडस गाव येथे
नवीन २२० िेव्ही उपिेंद्र सुरु िरण्याबाबत

(४८)

६४८५१ (१८-०८-२०१६).

श्री.एिनाथराव खडसे (मुक्ताईनगर) :

सन्माननीय ऊजाज

मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) मुक्ताईनगर (जज.जळगाींव) येथे १३२ के.र्व्ही. पुरनाड (ककी) हे उपकेंद्र ेण

घोडस गाव

येथे नवीन २२० केर्व्ही उपकेंद्राचा माणस्ताव मींजूरीसािस महापारे र्ष कडे माहे जुल,ै २०१५ मध्ये वा
तया रयान सा र करण्यात ेला ेहे , हे खरे ेहे काय,

(२) असल्यास, यामाणकर ी शासनाने चौकशी केली ेहे काय,
(३) असल्यास, चौकशीच्या अनुर्षग
ीं ाने को ती कायवाही करण्यात ेली ेहे वा करण्यात येत
ेहे ,

(४) नसल्यास, ववलींबाची कार े काय ेहे त ?
श्री. चांद्रशेखर बावनिुळे (०३-१०-२०१६) :(१) हे खरे ेहे .

(२) ककी (पुरनाड), ता.मुक्ताईनगर, जज.जळगाव येथे महापारे र्ष

कींपनीतर्े उपसा जल मसींचन

योजनेअत
ीं त १३२ के.र्व्ही. मानपूर व कुऱ्हा वढो ा उपकेंद्रे माणस्ताववत असून सद्यजस्थतीत तयाींची
कामे माणगतीपथावर ेहे . तयामळ
ु े ककी येथे वेगळ्या अनतउच्च ाब केंद्राची ेवश्यकता नाही.

तसेच मलकापूर, जज.बुलढा ा येथे २२० के.र्व्ही. उपकेंद्र मींजूर लाले असून मलकापूर

ते घोडसगाव हे अींतर अीं ाजे र्क्त १२ कक.मी. ेहे . मशवाय ववरो ा, ता.यावल, जज.जळगाव
येथेही २२० के.र्व्ही. उपकेंद्र मलकापूर व २२० के.र्व्ही. ववरो ा उपकेंद्रावर जोडता येईल. तयामुळे
घोडसगाव येथे वेगळ्या अनत उच्च

ाब उपकेंद्राची सद्यजस्थतीत ेवश्यकता नाही.

(३) माणश्न उद््ावत नाही.
(४) माणश्न उद््ावत नाही.
___________

वव.स. २८१ (37)

मुांबई येथील टोल नाक्यावरील गाड्याांना िरावी लागणारी प्रनतक्षा
(४९)

६५०१५ (२६-१०-२०१६).

श्री.योगेश सागर (चारिोप) :

सन्माननीय सावजजननि

बाांधिाम (सावजजननि उपक्रम) मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) मींब
ु ईत माणवेश असलेल्या पाच ्ोल नाक्याींवर ्ोल भरण्यासािस माणनता ेत असलेल्या

गाड्याींमुळे तब्बल ६ हजार २६० को्ी स्पयाींचे नक
ु सान होत असल्याची माठहती माहे जानेवारी,
२०१६ च्या शेव्च्या ेिवड्यात नन शनास ेली ेहे , हे खरे ेहे काय,

(२) असल्यास, स रहू माठहती खद्
ु रस्ते ववकास महामींडळाने केलेल्या एका सवेा  ातून समोर
ेली असन
ू मुींबईतील राह ीमान, वाहनाींना माणनता ेमध्ये हो ारा उशीर, वाहनाींच्या ककीं मती व
जा बघता हे नक
ु सान होत असल्याचे अहवालात ह्ले ेहे , हे ही खरे ेहे काय,

(३) असल्यास, स रहू नुकसान रोखण्याकररता शासनाने को ती
येत ेहे ,

कायवाही केली वा करण्यात

(४) नसल्यास, ववलींबाची कार े काय ेहे त ?
श्री. एिनाथ मशांदे (१९-०१-२०१७) :(१) व (२) नाही.
मुींबईतील पाच माणवेश नाक्याींवर असा के ताही अ्यास करण्यात ेलेला नाही.

(३) पथकर नाक्यावर कमीत कमी वेळ लागावा याकरता उपलब्ध जागेत सध्या स््ॅ गररींग
पध् तीने काही अनतररक्त मागगका बनववण्यात ेल्या ेहेत. तसेच या ठिका ी वेळ कमी
लागावा या दृष्ीने ई्ीसी मागगका बनवन
ू इलेक्रॉननक पध् तीने पथकर गोळा करण्याची
माण ाली पथकर नाक्याींवर सुस् करण्यात ेली ेहे .
(४) माणश्न उद््ावत नाही.

___________
सोलापरू येथील श्री ित्रपती मशवाजी महाराज सवोपचार रुग्णालयात रुग्णािररता
वापरण्यात येणारी साधानसामुग्री नादरु
ु स्त असल्याबाबत

(५०)

६५१९२ (१६-१२-२०१६).

(उस्मानाबाद) :
(१) सोलापूर

श्री.हनुमांत डोळस (माळमशरस), श्री.राणाजगजीतमसांह पाटील

सन्माननीय वैद्यिीय मशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

येथील

श्री

छ्र पती

मशवाजी

महाराज

सवोपचार

स्ग् ालयात

स्ग् ाकररता

वापरण्यात ये ारे जन
ु े स्रे चर, जर्व्हलचेअर इतया ी वैद्यकीय साठहतय ना स्
ु स्त असल्याने
स्ग् ाींची गैरसोय होत ेहे, हे खरे ेहे काय,

(२) असल्यास, याबाबत स्ग् ाींच्या नातेवाईकाींनी तसेच लोकमाणनतननधीींनी शासनाकडे, स्ग् ालय
माणशासनाकडे गत
ेहे काय,

ोन वर्षापासून तक्रारी कस्नसुध् ा को तीच कायवाही केली नाही, हे ही खरे

(३) असल्यास, याबाबत कायवाही न करण्याची सवसाधार

कार े काय ेहे त

?

वव.स. २८१ (38)

श्री. धगरीर् महाजन (०४-०२-२०१७) :(१) हे खरे नाही.
(२) व (३) माणश्न उद््ावत नाही.
___________

ववधान भवन :

डॉ. अनांत िळसे

मुांबई.

प्रधान सधचव,
महाराष्ट्र ववधानसभा.

_________________________
शासकीय मध्यवती मुद्र ालय, मुींबई.

