अताराांकित प्रश्नोत्तराांची ३८८ वी यादी

महाराष्ट्र ववधानसभा
पहहले अधधवेशन, २०१८
___________

अताराांकित प्रश्नोत्तराांची यादी
प्रश्नाांची एिूण सांख्या - ५०
___________

मानखुदद, गोवांडी (मुांबई पूवद उपनगर जिल्हा) या ववधानसभा क्षेत्रातील अल्पसांख्याि
समुदायाच्या वविासाबाबत

(१)

२२८५४ (०६-०८-२०१५).

श्री.अबू आिमी (मानखूदद शशवािीनगर) :

सन्माननीय

महसूल मांत्री पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) मानखुर्द, गोवींडी (मुींबई पूवद उपनगर जिल्हा) या ववधानसभा क्षेत्रातील अल्पसींख्याक

समुर्ायाच्या ववकासाकरीता महसूल ववषयक बाबीसाठी आवश्यक त्या सोयीसुववधाींचे लाभ
प्रत्यावपदत करण्यासाठी स्थाननय नागरीक, सामाजिक कायदकते, लोकप्रनतननधी तसेच ववववध
रािकीय पक्षाचे पर्ाधधकारी याींनी मा.मींत्री (अल्पसींख्याक ववकास) मा.राज्यमींत्री (अल्पसींख्याक

ववकास), जिल्हाधधकारी (मुींबई पव
ू द उपनगर) याींच्याकडे माहे िानेवारी, २०१५ मध्ये वा त्या
र्रम्यान लेखी ननवेर्नाद्वारे शिफारस केली आहे , हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, सर्रचे काम ककती कालावधीत सुरु करण्यात येईल,

(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी माहे मे, २०१५ अखेरपयंत िासनाने काय कायदवाही केली वा
करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त

?

श्री. चांद्रिाांत पाटील (०४-१२-२०१७) : (१), (२) व (३) मानखुर्द, गोवींडी (मुींबई पूवद उपनगर

जिल्हा) या ववधानसभा क्षेत्रातील अल्पसींख्याक समर्
ु ायाच्या ववकासाकरीता महसल
ू ववषयक
बाबीसाठी आवश्यक त्या सोयीसवु वधाींचे लाभ प्रत्यावपदत करण्यासाठी मा.मींत्री (अल्पसींख्याक

ववकास) मा.राज्यमींत्री (अल्पसींख्याक ववकास), जिल्हाधधकारी (मुींबई पूवद उपनगरे ) याींच्या
कायादलयातील अशभलेखाींत शिफारस

केल्याचे आढळून आलेले

नाही असे अल्पसींख्याक

ववभागाने तसेच जिल्हाधधकारी, मुींबई उपनगर याींनी कळववले आहे . त्यामुळे सर्र प्रकरणी
अधधक कायदवाही करण्याचा प्रश्न उद््ावत नाही.
(४) प्रश्न उद््ावत नाही.
___________

वि.स. ३८८ (2)
महाबबि प्रकिया िेंद्र शशवनी (जि.अिोला) लगत असलेल्या शासिीय
िागेवर अनेि व्यावसायीिाांनी अततिमण िेल्याबाबत
(२)

३३८६५ (२३-१२-२०१५).

श्री.रणधीर सावरिर (अिोला पव
ू )द :

मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय महसूल

(१) अकोला िहरालगत राषरीय महामागद क्रमाींक ६ वरील महाबबि बीि प्रकक्रया केंद्र, शिवनी
लगत असलेल्या िासकीय िागेवर अनेक व्यावसायीकाींनी मोठ्या प्रमाणावर अनतक्रमण केले ,
हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, सर्र अनतक्रमणाकडे अधधकाऱयाींनी र्ल
द केले असून या अधधकाऱयाींच्या लेखी
ु क्ष
याबाबत काही नोंर् आहे काय,

(३) असल्यास, उक्त अनतक्रमण ह्ववण्याबाबत काय कायदवाही करण्यात आली वा येत आहे,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. चांद्रिाांत पाटील (२३-११-२०१७) : (१), (२), व (३) अकोला िहरािवळ महाबबि बीि
प्रकक्रया केंद्र शिवनी लगत मौिे शिवणी येथील स.नीं. १०७, १२६ व १२३ आहे त. स.नीं. १०७
मध्ये कृषी सींचालक, महाराषर राज्य, पण
ु े तफे बीि पररक्षण अधधकारी, अकोला याींच्या
मालकीची ०.२५ हे . आर िमीन आहे . स.नीं.१२६ मधील सींपुणद १.६१ हे . आर क्षेत्र अकोला

सावदिननक बाींधकाम ववभागाच्या खर्ानीसाठी णेण्यात आले आहे . स. नीं. १२३ क्षेत्रातील
खर्ानचे पो्खराब क्षेत्र ६.७० हे . आर असून राषरीय महामागद क्रमाींक ६ लगत ०.२३ हे . आर
क्षेत्र खािगी िमीन आहे . सर्र खािगी िशमनीवर गॅरेि, णरे , र्क
ु ाने व म्न बािार इत्यार्ी

र्क
ु ानाींनी क्षेत्र व्यापलेले आहे . अकोला, महानगरपाशलकेची हद्दवाढ दर्. ३०/०८/२०१६ रोिी
झालेली असून उक्त महानगरपाशलकेने गॅरेि, णरे , र्क
ु ाने व म्न बािार इत्यार्ी याींना

परवानगी दर्लेली नाही. या दठकाणी कोणतीही िासकीय िमीन उपलब्ध नाही. त्यामुळे
िासकीय िशमनीवरील अनतक्रमण ह्ववण्याचा प्रश्न उद््ावत नाही.
(४) प्रश्न उद््ावत नाही.
___________
मानखुदद (मुांबई) येथील स्किॅप ्डलसदसारक आरत अक्षत असलेल्या िशमनीबाबत
(३)

४२०९९ (०७-०५-२०१६).

श्री.अब्दल
ु सत्तार (शसल्लोड), डॉ.सांतोष टारफे (िळमनुरी),

श्री.अस्कलम शेख (मालाड पजश्चम), श्री.अशमन पटे ल (मांब
ु ादे वी), श्री.आशसफ शेख (मालेगाांव
मध्य), प्रा.वषाद गायिवाड (धारावी) :
करतील काय :-

सन्माननीय महसूल मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा

(१) मुींबई येथील णा्कोपर-मानखुर्द िोडरस्त्यास लागून असलेल्या मानखुर्द येथील स्क्रॅप
डडलसदसाठी आरक्षक्षत असलेल्या िशमनीची मागणी महाराषर स्क्रॅप डडलसद असोशस िने
मा.मुख्यमींत्री याींच्याकडे माहे िानेवारी, २०१६ मध्ये वा त्या र्रम्यान केली आहे , हे खरे आहे
काय,

वि.स. ३८८ (3)
(२) असल्यास, मुींबई िहरात दर्वसेंदर्वस झपा्याने अनतक्रमण वाढत असल्यामुळे स्क्रॅप
डडलसदसाठी आरक्षक्षत असलेल्या उपरोक्त िशमनीचा यो्य वापर न केल्यास सर्र दठकाणी
अनतक्रमण होण्याची िक्यता आहे, हे ही खरे आहे काय,
(३) असल्यास, स्क्रॅप डडलसदसाठी आरक्षक्षत असलेली उपरोक्त िमीन महाराषर स्क्रॅप डडलसद
असोशस िन याींना तात्काळ र्े ण्याबाबत िासनाने कोणती कायदवाही केली वा करण्यात येत
आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. चांद्रिाांत पाटील (२३-११-२०१७) : (१), (२) व (३) महाराषर स्क्रॅप डडलसद असोशि िन याींनी
णा्कोपर-मानखर्
ु द िोडरस्त्यास लागन
ू असलेल्या मौिे मानखर्
ु द येथील स.नीं. १३८ न.भ.ू क्र. १
पै व मौिे मींडाळा न.भू.क्र. ६/१ पै. येथील िासकीय िशमनीची मागणी भींगार साठववण्यासाठी
केलेली

आहे .

तथावप

जिल्हाधधकारी

मुींबई उपनगर

याींच्या

दर्.

१०/०१/२०१७

रोिीच्या

आर्े िान्वये मागणी केलेली िमीन मुींबई मेरो-३ प्रकल्पाच्या कास््ीींग याडद यासाठी काही

अ्ी/ितींवर मुींबई मेरो रे ल कापोरे िन या कींपनीला ७ वषादच्या कालावधीसाठी तात्पुरत्या
स्वरुपात हस्ताींतररत करण्यात आली आहे. सर्र िमीन वा्पास ननबादध्यररत्या उपलब्ध नाही.
(४) प्रश्न उद््ावत नाही.
___________
राज्याच्या भूमी अशभलेख ववभागािडून शमळित पबत्रिा (प्रॉपटी िाडद)
(४)

४३६८० (२०-०४-२०१६).

ऑनलार्दन पध्दतीने शमळण्याबाबत
श्री.बाबुराव पाचणे (शशरुर) :

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय महसूल मांत्री पुढील

(१) राज्याच्या भूमी अशभलेख ववभागाने शमळकत पबत्रका (प्रॉप्ी काडद) ऑनलाइदन पध्र्तीने
र्े ण्याच्या योिनेचे काम माहे नोव्हें बर, २०१५ मध्ये सरु
ु केले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, राज्यामधील ३८४ नगर भूमापन कायादलयामध्ये सींगणक प्रणाली र्े ण्यात येणार
आहे , हे खरे आहे काय,

(३) असल्यास, राज्यातील भूमी अशभलेख कायादलय नोंर्णी ववभागाच्या र्य्ु यम ननबींधक
कायादलयािी ऑनलाईन पध्र्तीने िाडले िाणार आहे , हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्यास, योिनेसाठी भम
ू ी अशभलेख ववभागाने पाठववलेल्या १६ को्ी रुपयाींच्या
प्रस्तावास अद्याप मींिूरी दर्ली नाही, हे ही खरे आहे काय,

(५) असल्यास, याबाबत िासन स्तरावरुन कुठली कायदवाही केली वा करण्यात येत आहे ?
श्री. चांद्रिाांत पाटील (०२-०१-२०१८) : (१), (२), (३), (४) व (५) राज्यात ऑनलाईन शमळकत
पबत्रका ववतरीत करण्यासाठी आवश्यक ती सींगणक प्रणाली “ई-पी. सी. आय.

स.” ववकशसत

करण्यासींर्भादत िमाबींर्ी आयक्
ु त आिण सींचालक, भूशम अशभलेख (महाराषर राज्य), पुणे

कायादलयाकडून प्राप्त झालेल्या रु.१८.८७ को्ीच्या खचादच्या प्रस्तावास िासनाने दर्.३१.०३.२०१७
रोिी मान्यता दर्ली आहे.

वि.स. ३८८ (4)
सर्र “ई-पी. सी. आय.

स.” प्रणाली अींतगदत भूमी अशभलेख कायादलयासोबतच र्य्ु यम

ननबींधक कायादलयाची िोडणी करणे ननयोजित आहे . सर्र सींगणक प्रणाली राज्यातील सवद
नगर भम
ू ापन कायादलयाींमध्ये राबववण्याचे सींकजल्पत आहे .
___________
मौिे हदवाणमान, आचोळे , चुळणे, गास, सोपारे व धगररि (ता.वसई, जि.पालघर) येथील

शमरागराांसारक हदलेल्या लीिच्या िशमनी वसई-ववरार शहर महानगरपाशलिेस शमळणेबाबत
(५)

४९४१५ (०७-०५-२०१६).

श्री.त अक्षतीि रािूर (नालासोपारा), श्री.हहतेंद्र रािूर (वसई) :

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

(१) मौिे दर्वाणमान, आचोळे , चुळणे, गास, सोपारे व धगररि (ता.वसई, जि.पालणर) येथील
शमठागराींसाठी

दर्लेल्या

िशमनीची लीि मुर्त माहे नोव्हें बर, २०१४ मध्ये सींपलेली असल्याने

िासनाने सर्रहू िशमनीवर मुींबईतील वाींद्रे-कुलाद कॉम्प्लेक्स (BKC) च्या धतीवर िैक्षिणक
आरो्य सवु वधा व रोिगार ननशमदती केंद्र ननमादण करण्यासाठी सर्रहू शमठागराींची िमीन वसईववरार िहर महानगरपाशलकेकडे र्े ण्यात यावी याबाबतची मागणी तेथील महापौर, तसेच
पालणर जिल््यातील स्थाननक लोकप्रनतननधीींनी माहे नोव्हें बर, २०१५ मध्ये वा त्या र्रम्यान
मा.मुख्यमींत्री याींचेकडे लेखी ननवेर्नाद्वारे केली आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सर्र प्रकरणी िासनाने कोणती कायदवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. चांद्रिाांत पाटील (२७-११-२०१७) : (१) होय.
(२) व (३) मलप्रकक्रया केंद्र, माध्यशमक िाळा, समाि केंद्र तसेच वविेष ववकास क्षेत्र या
आरक्षणाींसाठी वसई- ववरार िहर महानगरपाशलकेने महाराषर प्रार्े शिक ननयोिन व

नगररचना

अधधननयम, १९६६ मधील कलम ३७(१) अन्वये ठराव मींिरू करुन प्रस्ताव राज्यिासनाच्या

नगर ववकास ववभागाकडे मान्यतेसाठी सार्र केला असून, त्यामध्ये गोग्े सॉल्् ॲन्ड
केशमकल्स याींना भाडेपट्टयाने मींिूर करण्यात आलेल्या क्षेत्रापैकी सुमारे ५९२-७१.५९ हे .आर
क्षेत्राचा समावेि आहे . नगर ववकास ववभागाकडून महानगरपाशलकेच्या प्रस्तावाबाबत अींनतम

ननणदय झाल्यानींतर सर्र िासकीय िमीन महानगरपाशलकेला मींिरू करण्याबाबत कायदवाही
करता येईल.

___________

उरण (जि.रायगड) येथे नववन तहशसल िायादलय उभारणीचा प्रस्कताव सावदितनि
बाांधिाम ववभागाने शासनािडे मांिूरीसारक पारववल्याबाबत
(६)

५३६८७ (२८-०९-२०१६).

श्री.मनोहर भोईर (उरण) :

सन्माननीय सावदितनि बाांधिाम

(सावदितनि उपिम वगळून) मांत्री पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१) उरण (जि.रायगड) येथील नववन तहशसल कायादलय उभारणीचा प्रस्ताव सावदिननक
बाींधकाम ववभागाने िासनाकडे मींिूरीसाठी माहे
आहे , हे खरे आहे काय,

वप्रल, २०१६ मध्ये वा त्या र्रम्यान पाठववला

वि.स. ३८८ (5)
(२) असल्यास, या प्रस्तावास िासनाने मींिूरी दर्ली आहे काय व याकररता ककती ननधी
उपलब्ध करुन दर्ला आहे ,

(३) असल्यास, सर्र कायादलयाचे बाींधकाम केव्हापासन
ू सरु
ु करण्यात येणार असन
ू ककती
कालावधीत हे बाींधकाम पूणद होण्याचे अपेक्षक्षत आहे ?

श्री. चांद्रिाांत पाटील (११-१२-२०१७) : (१), (२) व (३) हे खरे नाही.
सद्यजस्थतीत नवीन प्रिासकीय इमारत बाींधण्यासाठी मौिे बोरीपाखडी, ता.उरण येथे
िमीन उपलब्ध करून र्े ण्याबाबत जिल्हाधधकारी, रायगड याींच्यामाफदत कायदवाही प्रगतीत आहे .
िागेच्या उपलब्धतेनींतर नवीन प्रिासकीय इमारतीचे बाींधकाम ननधीच्या उपलब्धतेनुसार
करण्याचे ननयोिन आहे .

___________

औांढा नागनाथ (जि.हहांगोली) येथील नागेशवाडी व जिल््यामधील
(७)

१६५ तलारक भवन ररक्त असल्याबाबत

५८१६७ (१९-०८-२०१६).

श्री.तानािी मुटिुले (हहांगोली) :

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय महसूल मांत्री

(१) औींढा नागनाथ (जि.दहींगोली) येथील नागेिवाडी व जिल््यामधील १६५ तलाठी भवन ररक्त

असन
ू त्यावर केलेला लाखों रुपायाींचा खचद व्यथद गेला असल्याचे सन २०१६ मध्ये ननर्िदनास
आले आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, १६५ तलाठी भवनाचा पूरेपूर वापर व्हावा यायसाठी िासनाने कोणती कायदवाही
केली वा करण्यात येत आहे ,

(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. चांद्रिाांत पाटील (२१-११-२०१७) : (१) हे खरे नाही.
नागेिवाडी तालक
ु ा औढा ना. येथील तलाठी भवनाचा ताबा दर्.१३/०६/२०१६ रोिी सींबींधधत

तलाठी याींना र्े ण्यात आला असून तेथील कामकाि तलाठी भवनातन
ू करण्यात येत आहे .

दहींगोली जिल्हयात ५२ तलाठी कायादलये िासकीय इमारतीत असून ७ तलाठी कायादलये
बाींधण्यात येत आहे त.

(२) सवद तलाठी याींनी त्याींच्या क्षेत्रातील त्याींच्या मुख्यालयी वास्तव्यास राहण्याच्या दृष्ीने
जिल्हाधधकारी, दहींगोली याींनी दर्.०२/११/२०१६ च्या पत्रान्वये जिल््यातील सवद उप ववभागीय
अधधकारी व तहशसलर्ार याींना स्पष् सूचना दर्ल्या आहे त.
(३) प्रश्न उद््ावत नाही.

___________

मोहोपाडा (जि.रायगड) येथील ग्रामस्कथाांिडून एचओसीने सन १९६२
मध्ये खरे दी िेलेल्या िशमनीबाबत

(८)

६५४०६ (१६-१२-२०१६).

श्री.मनोहर भोईर (उरण) :

गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

सन्माननीय महसूल मांत्री पुढील

वि.स. ३८८ (6)
(१) मोहोपाडा (जि.रायगड) येथील ग्रामस्थाींकडून
रुपये

चओसीने सन १९६२ मध्ये ७०० ते ८००

कर र्राने िशमनी णेऊन सर्र िशमनी सन १९६५ मध्ये

मआयडीसीला वगद केल्या, हे

खरे आहे काय,
(२) असल्यास, मोहोपाडा येथील प्रकल्पग्रस्ताींच्या िागेवर आींतरराषरीय र्िादचे सेबीचे प्रशिक्षण
केंर् उभारणीचे काम सुरु आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, अद्यापपयंत काही प्रकल्पग्रस्ताींना िशमनीचा मोबर्ला र्े ण्यात आलेला नसून
सर्र मोबर्ला

िीं्नी णेतला असल्याने याप्रकरणी चौकिी करण्याची मागणी प्रकल्पग्रस्ताींनी

केली असल्याची बाब माहे िल
ु ,ै २०१६ मध्ये वा त्या र्रम्यान ननर्िदनास आली, हे ही खरे
आहे काय,

(४) असल्यास, या प्रकरणी िासनाने चौकिी केली आहे काय, त्यात काय आढळून आले,
(५) असल्यास, चौकिीनुसार पुढे कोणती कायदवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(६) नसल्यास, त्याची कारणे काय आहे त ?

श्री. चांद्रिाांत पाटील (०५-१२-२०१७) : (१) हे अींित: खरे आहे.
मौिे मोहोपाडा येथील

च.ओ.सी. कींपनीसाठी िासनाकडून पनवेल तालुक्यातील ५

गावाींतील ३१७.३९.१ हे.आर क्षेत्र व खालापूर तालुक्यातील ३ गावाींतील ४७३.१६.७७ हे .आर क्षेत्र
असे

कूण ८ गावाींतील ७९०.५५.८७ हे .आर क्षेत्र सन १९६० मध्ये सींपादर्त करण्यात आले आहे .

सर्र सींपार्न हे भस
ू ींपार्न अधधननयम, १८९४ प्रमाणे करण्यात आलेले आहे. त्यापैकी ५४२.५९.३
हे . आर क्षेत्र प्रत्यक्ष

चओसी कींपनीच्या ताब्यात आहे. त्या क्षेत्रापैकी महाराषर और्योधगक

ववकास महामींडळा ( मआयडीसी) कडे १३२.४३.८१ हे .आर क्षेत्र हस्ताींतररत करण्यात आलेले
आहे . उवदररत क्षेत्र

चआय ल कींपनी, महाराषर राज्य ववर्यत
महामींडळ ( म सईबी),
ु

म आयडीसीकडे व िासनाकडे हस्ताींतररत करण्यात आले आहे.

(२)

मआयडीसीच्या ताब्यात असलेल्या िशमनीपैकी भख
ू ींड क्र.आय स-१ व आय स-२,

कूण

२,४९,६८६ चौ.मी.इतके क्षेत्र नॅिनल इजन्स्््यू् ऑफ शसक्युरर्ीि माके् याींना महाराषर
और्योधगक ववकास महामींडळाने भाडेपट्टयावर (लीि) दर्लेली आहे.

(३) अिा प्रकारची कोणतीही तक्रार जिल्हाधधकारी, रायगड कायादलयात र्ाखल झालेली नाही.
सींपादर्त िशमनीच्या िेतकऱयाींची सत्यता पडताळणी केल्यानींतर नुकसान भरपाईची रक्कम
प्रकल्पग्रस्ताींना अर्ा केली िाते.

(४), (५) व (६) प्रश्न उद््ावत नाही.
___________
बोईसर (जि.पालघर) येथील ग्रामीण रुग्णालयासारक हदलेली िागा ताब्यात दे ण्याबाबत
(९)

६७५११ (१६-१२-२०१६).

श्रीमती मतनषा चौधरी (दहहसर) :

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय महसल
ू मांत्री

(१) बोईसर (जि.पालणर) येथील ग्रामीण रु्णालयासाठी का्करपाडा, सव्हे .नीं.१०७/१ अ(३) ही
िागा मींिूर झाली होती, हे खरे आहे काय,

वि.स. ३८८ (7)
(२) असल्यास, दर्नाींक ९ माचद, २०१६ रोिी िमीनीची मोिणी होऊनही अद्याप िमीन
रु्णालयाच्या ताब्यात र्े ण्यात आलेली नाही, हे ही खरे आहे काय,
(३) असल्यास, याप्रकरणी िासनाने चौकिी केली आहे काय,
(४) असल्यास, चौकिीच्या अनुषग
ीं ाने आदर्वासी बहुल जिल्हयात आरो्यसेवेचा गींभीर प्रश्न
पाहता सर्र िागा रु्णालयाच्या ताब्यात तातडीने र्े ण्याबाबत िासनाने कोणती कायदवाही
केली वा करण्यात येत आहे ,
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. चांद्रिाांत पाटील (०४-०१-२०१८) : (१), (२), (३), (४) व (५) मौिे-बोईसर (का्कर)
ता.पालणर येथील िुना स.नीं १०७/१अ/६, नववन स.नीं.३०/१ ते ६४/३३ येथील

कूण क्षेत्र ४

कर िशमनीचा आगाऊ ताबा ग्रामीण रु्णालय बाींधण्यासाठी सावदिननक आरो्य ववभाग

(जिल्हा िल्य धचककत्सक, ठाणे) याींना काही अ्ी व ितींच्या अधीन राहून र्े ण्यास िासन
आर्े ि दर्नाींक ०१/०३/२०१३ अन्वये मान्यता र्े ण्यात आली होती. तथावप उप वनसींरक्षक डहाणू

याींनी मौिे का्कर जि.पालणर येथील िूना सव्हे क्रमाींक १०७ नववन ग् क्र.३०/१ ते ६४ हा
बॉम्बे गव्हनदमें् गॅझ्
े ६१५४(ड) दर्नाींक २९.०७.१९०५ अन्वये “सींरक्षक्षत वन”

म्हणून णोवषत

झालेले असून सर्र क्षेत्राचे ननवदनीकरण झालेले नसल्याने त्याचा वैधाननक र्िाद “सींरक्षक्षत वन”
असल्याचे जिल्हाधधकारी, पालणर

याींना

कळववले आहे . सर्र िशमनीचा वापर हा वनेत्तर

कामासाठी होणार असल्याने वनक्षेत्रावर वनेत्तर कामे करावयाची झाल्यास केंद्र िासनाची पूवद
परवानगी णेणे आवश्यक आहे . प्रकरणी वन ववभागाकडून पुढील कायदवाही होणे आवश्यक आहे .

र्रम्यान उप वन सींरक्षक डहाणू, वन ववभाग डहाणू याींनी दर्नाींक ०९.११.२०१७ च्या
आर्े िान्वये मौिे बोईसर (का्कर) िन
ु ा स.नीं.१०७/१अ/६ नववन स.नीं.३०/१ ते ६४/११ क्षेत्र ०-

९९.०० हे .आर िमीन अनुसूधचत िमाती व इतर पारीं पाररक वनननवासी (वन हक्काींची मान्यता)

अधधननयम, २००६ व ननयम २००८ अींतगदत कलम ३(२) च्या तरतुर्ीने जिल्हा िल्य
धचककत्सक, पालणर याींना अ्ी व ितीने र्े ण्यात आलेली आहे .
___________
मेहिर येथील वववेिानांद नगर व शभमनगर (जि.बुलडाणा) येथील रहहवाशाांना
गट नांबर ६ मधील ई क्लास िशमनी िायमस्कवरुपी भाडेपट्टय
् ाने दे ण्याबाबत

(१०)

६९३५२ (१६-१२-२०१६).

श्री.राहुल बोंद्रे (धचखली), श्री.वविय वडेट्टीवार (रम्हपहपूरी),
श्री.अस्कलम शेख (मालाड पजश्चम), डॉ.सांतोष टारफे (िळमनुरी) :
सन्माननीय महसूल मांत्री
पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) मेहकर येथील वववेकानींर् नगर व शभमनगर (जि.बुलडाणा) येथील ग् नींबर ६ मधील

ई-क्लास िशमनीवर ४० वषादपासून राहणाऱया रदहवािाींना कायमस्वरुपी भाडेपट्टय
् ाने िागा
र्े ण्याबाबत ग्रामपींचायत सशमतीने ग्रामसभेत ठराव मींिूर करुन तहशसलर्ार मेहकर याींना
दर्नाींक २४ ऑगस््, २०१६ रोिी वा त्या सम
ु ारास पाठववला आहे, हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, याप्रकरणी िासनाने चौकिी केली आहे काय,
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(३) असल्यास, चौकिीच्या अनष
ु ींगाने िासनाने ननणदय णेऊन सर्र रदहवािाींना भाडेपट्टय
् ाने
िागा र्े ण्याबाबत कोणती कायदवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. चांद्रिाांत पाटील (०२-०१-२०१८) : (१), (२), (३) व (४) मौिे वववेकानींर् नगर व शभमनगर,
ता. मेहकर, जि. बुलढाणा

येथील ई वगद, ग् नींबर ६ मधील िशमनीवर ४० वषादपासून

राहणा-या रदहवािाींना कायमस्वरुपी

भाडेपट्याने िागा र्े ण्याबाबतचा ठराव ग्रामसभेत मींिूर

करून सरपींच ग् ग्रामपींचायत, वववेकानींर्नगर याींनी तहशसलर्ार, मेहकर, जि. बल
ु ढाणा याींना
दर्नाींक २४ ऑगस््, २०१६ रोिी सार्र केला होता. तथावप सर्र रदहवािाींना िासन ननणदय,
महसूल व वन ववभाग, दर्.१२/०७/२०११ मधील “गायरान/गुरचरण अथवा गावक-याींच्या

सावदिननक वापरातील िमीन कोणत्याही व्यक्ती, खािगी सींस्था, सींण्ना याींना कोणत्याही
प्रयोिनासाठी मींिरू करण्यात येवू नये” या तरतर्
ू ीस अनस
ु रून सर्रहू िमीन मींिरू करता येत
नसल्याचे तहशसलर्ार, मेहकर याींनी दर्. ०१/०९/२०१६ च्या पत्रान्वये सरपींच/सधचव ग्
ग्रामपींचायत, वववेकानींर्नगर याींना कळववले आहे .
___________
सरपडोह (ता.िरमाळा, जि.सोलापरू ) येथील िशमनीवरील
दे वस्कथानचा वगद-३ असा शेरा िमी िरण्याबाबत

(११)

७१३८५ (२४-०१-२०१७).

श्री.भारत भालिे (पांढरपूर), श्री.नारायण पाटील (िरमाळा) :

सन्माननीय महसूल मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) सरपडोह (ता.करमाळा, जि.सोलापूर) येथील िशमनीच्या ७/१२ उताऱयावरील वगद २ चा िेरा
कमी करून नतथे र्े वस्थानचा वगद-३ असा िेरा मारला असल्याचे माहे ऑक््ोबर, २०१६ मध्ये
वा त्या र्रम्यान ननर्िदनास आले आहे , हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, या वगद ३ च्या िेऱयामळ
ु े येथील ग्रामस्थाींना या िशमनीवर कोणतेही किद
काढता येत नाही अथवा िशमन ववकताही येत नाही, हे ही खरे आहे काय,
(३) असल्यास, याप्रकरणी िासनाने चौकिी केली आहे काय,
(४) असल्यास, चौकिीच्या अनुषग
ीं ाने िशमनीवरील वगद-३ चा िेरा कमी करण्याबाबत िासनाने
कोणती कायदवाही केली वा करण्यात येत आहे ,

(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. चांद्रिाांत पाटील (०५-०१-२०१८) : (१), (२), (३), (४) Archivist, Pune Archives,
Pune, Government of Maharashtra Land Alienation Register, Taluka-Karmala
अन्वये मौिे सरपडोह, ता.करमाळा, जि.सोलापूर या गावच्या सींपूणद क्षेत्राची नोंर् (स.नीं.५९
वगळता) इनाम वगद ३ असल्याने सरपडोह येथील सींपूणद सव्हे

नींबर व हल्लीचे ग् नींबरच्या

७/१२ मधील सत्ता प्रकार रकान्यामध्ये इनाम वगद ३ अिी नोंर् णेणे आवश्यक होती. तथावप,
७/१२ च्या उता-यावर वगद २ अिी चुकीची नोंर् नमूर् असल्याने तहसीलर्ार करमाळा याींनी
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दर्.०३/१२/२०१५ च्या आर्े िान्वये सर्र गावच्या ७/१२ उताऱयावरील भूधारणा पद्धतीमध्ये
महाराषर िमीन महसूल अधधननयम, १९६६ कलम १५५ नुसार इनाम वगद ३ ची नोंर् केलेली
आहे .

सर्र आर्े िाववरुद्ध उपववभागीय अधधकारी,

माढा याींच्या न्यायालयात र्ाखल आर्ी स

अवपल क्र. १६६/२०१५ मध्ये उपववभागीय अधधकारी

माढा याींनी तहसीलर्ार करमाळा याींचे

आर्े ि कायम केले आहे त.
त्यामळ
ु े , प्रस्तुत प्रकरणी मौिे सरपडोह येथील िशमनीचे

उताऱयावरील वगद-३ चा िेरा

Land Alienation Register मधील नोंर्ीनस
ु ार ठे वण्यात आला आहे .
(५) प्रश्न उद््ावत नाही.

___________
राज्यातील ग्रामस्कथ व शेति-याांना सातबाराचे सांगणिीिृत उतारे शमळण्याबाबत
(१२)

७३८७३ (१२-०४-२०१७).

श्री.मनोहर भोईर (उरण), श्री.अिय चौधरी (शशवडी), श्री.हसन

मुश्रीफ (िागल), श्री.ियांत पाटील (र्स्कलामपूर), श्रीमती तप्ृ ती सावांत (वाांद्रे पूव)द , श्री.योगेश

सागर (चारिोप), श्री.्ड मल्लीिािन
ूद रे ड्डी (रामटे ि), श्री.प्रिाश फातपेिर (चें बूर), श्री.उल्हास
पाटील (शशरोळ), श्री.शाांताराम मोरे

(शभवांडी ग्रामीण), श्री.बाळासाहे ब थोरात (सांगमनेर),

श्री.अशमन पटे ल (मांब
ु ादे वी), श्री.अशमत झनि (ररसोड), श्री.राहूल िुल (दौंड), डॉ.सजु ित
शमणचेिर (हातिणांगले), श्री.किशोर पाटील (पाचोरा), श्री.ववनायिराव िाधव-पाटील
(अहमदपूर) :

सन्माननीय महसूल मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) राज्यात ग्राम स्तरावर कायदरत असणाऱया तलाठी वगादकडून ग्रामस्थ व िेतक-याींना
सातबाराचे उतारे

सींगणकीकृत शमळावेत यासाठी महसूल ववभागाकडून करण्यात येणारे

अद्ययावतीकरनाचे काम पूणद झाले आहे, हे खरे आहे

काय,

(२) असल्यास, उक्त अद्ययावतीकरनाची मुर्त दर्नाींक ३१ डडसेंबर, २०१६ रोिी सींपली

असतानाही राज्यातील सवद जिल््यातन
ू अद्यापपावेतो सींगणकीकृत साताबारा उतारे र्े ण्यात
येत नाही, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, यापूवी महसूल ववभागाने सींगणकीकृत सातबारे र्े ण्याबाबत र्ोन वेळा मुर्तवाढ
दर्लेली आहे , हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्यास, सद्यःजस्थतीत राज्यातील ककती जिल््यातन
ू सींगणकीकृत सातबारा ग्रामस्थ व
िेतक-याींना र्े ण्यात येत आहे ,

(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. चांद्रिाांत पाटील (०२-०१-२०१८) : (१), (२), (३), (४) व (५) “ई-फेरफार” कायदक्रम राज्यात
राबववण्याचा ननणदय राज्य िासनाने दर्.२३.०१.२०१३ रोिी णेतला असन
ू राज्यातील ३५८ पैकी

३५७ तालुक्याींचा (चींद्रपूर जिल््यातील जिवती तालुका वगळून) सींगणकीकृत गा.न.नीं. ७/१२ चा
डा्ा

स््े ् डा्ा सें्रवर अपलोड करण्यात आला असून हस्तशलिखत गा.न.नीं.७/१२ चे ववतरण

बींर् करुन ऑनलाईन फेरफाराची कायदवाही सरू
करण्यात आलेली आहे . ववववध ताींबत्रक
ु
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अडचणीींमुळे िेथे सींगणकीकृत गा.न.नीं.७/१२ ववतरीत करणे िक्य नव्हते तेथे दर्.३०.०४.२०१७
पयंतच्या कालावधीत ववशिष् मयाददर्त प्रयोिनाींसाठी हस्तशलिखत गा.न.नीं.७/१२ ववतरीत
करण्यास िासनाने परवानगी दर्ली होती.
अधधकार अशभलेखाींच्या सींगणकीकरणावेळी डा्ा

न्री व डा्ा कन्व्हिदनच्या झालेल्या

चुका ननर्िदनास आल्याने सींगणकीकृत गा.न.नीं.७/१२ मधील नोंर्ी हस्तशलिखत गा.न.नीं.७/१२
िी तींतोतींत िुळववण्याकरीता िासनाने मे, २०१६ मध्ये “ई-फेरफार” आज्ञावली अींतगदत

डी्

गा.न.नीं.७/१२ हे हस्तशलिखत गा.न.नीं.७/१२ िी िळ
ु ववण्याची कायदवाही करण्यात आली.

डड्

मॉड्यूल सवद तलाठ्याींना उपलब्ध करुन दर्ले. त्यानुसार सवद तलाठ्याींकडून सींगणकीकृत

मोड्युल अींतगदत केलेल्या कामाची तपासणी करण्यासाठी िासनाने दर्नाींक १५ मे, २०१७ पासन
ू

चावडी वाचनाची वविेष मोदहम राबववण्याचा ननणदय णेतला. सर्र मोदहमेत सींगणकीकृत

गा.न.नीं. ७/१२ मध्ये आढळून आलेल्या चूका र्रू
ु स्त करण्यासाठी राषरीय सूचना ववज्ञान केंद्र,
पण
ु े याींच्यातफे रर- डी् (Re-Edit) मॉड्यल
ू ची सवु वधा उपलब्ध करून र्े ण्यात आली असन
ू
सर्र मोड्यूलचा वापर करून सींगणकीकृत गा.न.नीं. ७/१२ हस्तशलिखत अधधकार अशभलेखाींिी
िुळववण्याची कायदवाही प्रगनतपथावर आहे .

डी् व रर- डी् मोड्यूल चे काम तात्काळ पूणद

करून णेण्याबाबत सींबींधधत जिल्हाधधकाऱयाींना सूचना र्े ण्यात आल्या आहे त.
___________

शसांधुदग
ु द जिल््यातील र्िोसेन्सीटीव्ह झोनला ग्रामसभाांमधून ववरोध असल्याबाबत
(१३)

७६३८६ (१२-०४-२०१७).

श्रीमती तप्ृ ती सावांत (वाांद्रे पूव)द :

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय महसल
ू मांत्री

(१) शसींधुर्ग
ु द जिल््यातील इकोसेन्सी्ीव्ह झोनबाबत ववववध ग्रामसभाींमध्ये ववरोधाचा ठराव
करुन ग्रामस्थाींनी सर्र ठराव माहे ऑगस््, २०१६ मध्ये वा त्या र्रम्यान िासनाकडे पाठववला
आहे , हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, सर्र ठरावाींच्या अनष
ु ींगाने महसल
ू व खननकमद ववभागाने खनीि उत्खनन

करण्यास तेथील ग्रामस्थाींना परवानगी र्े ण्याबाबत कोणती कायदवाही केली वा करण्यात येत
आहे ,
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. चांद्रिाांत पाटील (०४-०१-२०१८) : (१) हे खरे नाही.
(२) तसे ठराव नसल्याने त्यानुषींगाने कायदवाहीचा प्रश्न उद््ावत नाही.
(३) प्रश्न उद््ावत नाही.

___________

राणे येथील तहशसलदार िायादलयाच्या दरु वस्कथेबाबत
(१४)

७७५१४ (१२-०४-२०१७).

श्री.सांिय िेळिर (राणे), श्री.किसन िथोरे (मुरबाड) :

सन्माननीय महसूल मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-
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(१) ठाणे िहरातील तहशसल कायादलयाची र्रु वस्था झाली असून िूने व महत्वाचे र्स्तऐवि
वेळेवर शमळत नसल्यामळ
ु े नागरीकाींना वारीं वार कायादलयात यावे लागत असल्याच्या तक्रारी
माहे िानेवारी, २०१७ मध्ये वा त्या र्रम्यान प्राप्त झाल्या आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, कायादलयातील अस्वच्छता व कामकािातील दर्रीं गाई व कमदचाऱयाींच्या अरे रावी
वत्ृ तीमुळे सामान्य नागरीकाींना आधथदक व मानशसक त्रास सहन करावा लागत आहे , हे ही खरे
आहे काय,

(३) असल्यास, या प्रकरणी िासनाने चौकिी करून कोणती कायदवाही केली वा करण्यात येत
आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. चांद्रिाांत पाटील (२८-११-२०१७) : (१) हे खरे नाही. ठाणे तहशसल कायादलयातील रे कॉडद रुम
अद्यावत करण्यात आलेली असन
ू सवद र्स्तऐवि अ, ब, क, ड या श्रेणीत व्यवजस्थत ठे वण्यात
आलेली असून, ६ गठ्ठे पध्र्तीने अशभलेख लावण्यात आलेले आहे त.
(२) असे ननर्िदनास आले नाही.

(३) व (४) प्रश्न उद््ावत नाही.
___________
नाशशि जिल््यातील मनमाड-नाांदगाांव राज्य मागद वाहतुिीसारक धोिादायि झाल्याबाबत
(१५)

७९०९६ (१३-०४-२०१७).

श्री.पांिि भि
ु बळ (नाांदगाव) :

सन्माननीय सावदितनि

बाांधिाम (सावदितनि उपिम वगळून) मांत्री पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१) नाशिक जिल््यातील मनमाड नाींर्गाींव राज्य मागादवर पानेवाडी ऑईल ्शमदनल पररसरात
रस्ता अरुीं र् तसेच अनतिय खड्डेयुक्त व खराब झाल्यामळ
ु े या रस्त्यावर सातत्याने अपणात
होवून अनेक नागरीकाींचे मत्ृ यू व काही नागरीक गींभीर िख्मी झाल्यामुळे मनमाड नाींर्गाींव
राज्य मागद वाहतक
ु ीसाठी धोकार्ायक झाल्याचे ननर्िदनास आले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, याबाबत िासनाने चौकिी केलेली आहे काय, चौकिीत काय आढळून आलेले
आहे ,
(३)

असल्यास,

चौकिीनुसार

उपरोक्त

रस्त्यावर

अपणाताचे

दृष्ीकोनातन
ू िासनाने कोणती कायदवाही केली आहे वा करीत आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री. चांद्रिाांत पाटील (२१-११-२०१७) : (१) हे खरे नाही.
(२) प्रश्न उद््ावत नाही.
(३) प्रश्न उद््ावत नाही.
(४) प्रश्न उद््ावत नाही.
___________

प्रमाण

कमी

होण्याच्या
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रािूरी (ता.िरमाळा, जि.सोलापूर) येथील मुस्कलीम बाांधवाांसारक दफनभूमी उपलब्ध नसल्याबाबत
(१६)

७९५२२ (२०-०४-२०१७).

श्री.नारायण पाटील (िरमाळा) :

सन्माननीय महसूल मांत्री

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१)

रािूरी (ता.करमाळा, जि.सोलापूर) येथील मुस्लीम बाींधवाींसाठी

र्फनभूमी

उपलब्ध

नसल्याने त्याींना खािगी िागेत अींत्यसींस्कार करावे लागत आहे त, हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, ग् नीं.८१ मधील गायरान िमीनीत र्फनभूमीची नोंर् असून सर्र िागा
र्फनभूमीसाठी

उपलब्ध

करुन

र्े ण्यात

यावी

अिी

मागणी

ग्रामस्थ

व

याींच्याकडून वारीं वार करण्यात येत आहे, हे ही खरे आहे काय,

मुस्लीमबाींधव

(३) असल्यास, िासनाने रािूरी येथील मुस्लीम बाींधवाींना र्फनभम
ू ीसाठी िागा उपलब्ध करुन
र्े ण्याबाबत कोणती कायदवाही केली वा करण्यात येत आहे , तसेच कायदवाहीची सद्यःजस्थती
काय आहे,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. चांद्रिाांत पाटील (२३-११-२०१७) : (१) असे ननर्िदनास आले नाही.
(२) रािरू ी, ता.करमाळा, जि.सोलापरू येथील ग.नीं.८१ चे

कूण क्षेत्र ३ हे . ७५ आर असन
ू

त्यापैकी २ हे . ५४ आर क्षेत्र गायरान सरपींच ग्रामपींचायत रािूरी याींच्या नावे असून उवदरीत १
हे . २१ आर क्षेत्र वनसींज्ञे खाली आहे . उक्त िशमनीपैकी ० हे . २० आर िागा स्मिानभूमीसाठी
व ० हे . २५ आर िागा गावठाणाकडे वगद केल्याची नोंर् दर्सून येत.े ग्रामस्थ मुजस्लम बाींधव हे

ग.नीं.८१ मधील गायरान क्षेत्रापैकी ० हे . १० आर क्षेत्र र्फनभम
ू ीसाठी उपलब्ध करुन र्े ण्याची
मागणी करत आहे त.

(३) मुजस्लम बाींधवाींना र्फनभूमीसाठी ० हे. १० आर क्षेत्र उपलब्ध करुन र्े ण्याच्या अनुषींगाने
महाराषर िमीन महसूल अधधननयम, १९६६ चे कलम २२ नुसार अशभहस्ताींकन करण्याची
कायदवाही जिल्हाधधकारी स्तरावर सुरु आहे .
(४) प्रश्न उद््ावत नाही.

___________

राज्यात ऑनलाईन सात-बारा नोंदणीची अांमलबिावणी होत नसल्याबाबत
(१७)

८००६४ (१२-०४-२०१७).

श्री.हषदवधदन सपिाळ (बल
ु ढाणा), श्रीमती सांगीता रोंबरे (िेि),

श्रीमती दे वयानी फराांदे (नाशशि मध्य), श्री.गोवधदन शमाद (अिोला पजश्चम), श्री.रािु तोडसाम
(अणी), श्री.हहतेंद्र रािूर (वसई), श्री.त अक्षतीि रािूर (नालासोपारा), श्री.ववलास तरे (बोईसर),
श्रीमती सीमाताई हहरे (नाशशि पजश्चम), श्री.हररष वपांपळे (मुततदिापूर), श्री.उन्मेश पाटील
(चाळीसगाव), श्री.शशवािीराव ि्डदले (राहुरी), श्री.सांतोष दानवे (भोिरदन) :
महसूल मांत्री पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

सन्माननीय

(१) राज्यात बहुतेक तालक्
ु याींच्या दठकाणी ताींबत्रक पाठबळाचा अभाव आिण कमदचाऱयाींना परु े से
ताींबत्रक ज्ञान नसल्यामळ
ु े सातबाराच्या ऑनलाईन नोंर्ी रखडल्या असल्याचे माहे िानेवारी,
२०१७ च्या िेव्च्या आठवड्यात ननर्िदनास आले, हे खरे आहे काय,
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(२) असल्यास, राज्यातील अनेक दठकाणी नवीन नोंर्ी करण्याबाबतची कायदवाही पूणद झाली
नसल्याने महसल
ू , िमीन व्यवहार, र्ावे इत्यार्ी

प्रकरणाींतील ननकालही अननजश्चत काळासाठी

लाींबणीवर पडले आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, बुलडाणा व मोताळा (जि.बुलडाणा) तालुक्यातील २० ्क्के तलाठीच ऑनलाईन
काम करु िकत असल्याने नागररकाींची अनेक प्रकरणे रखडली असल्याचे ननर्िदनास आले
आहे , हे ही खरे आहे काय,
(४) असल्यास, उक्त प्रकरणी महसल
ू ववभागातील कमदचाऱयाींना ताींबत्रक पाठबळ व

ताींबत्रक

ज्ञान र्े ण्याबाबत तसेच बुलडाणा व मोताळा तालुक्यातील तलाठ्याींना ऑनलाईन काम
करण्याचे प्रशिक्षण र्े ऊन त्याींची सींगणक अहदता वाढववण्याबाबत

िासनाने कोणती कायदवाही

केली वा करण्यात येत आहे ,
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. चांद्रिाांत पाटील (१८-११-२०१७) : (१), (२) व (३) असे ननर्िदनास आले नाही.
(४) व (५) भूशम अशभलेख प्रशिक्षण प्रबोधधनी, औरीं गाबार् येथे

फेब्रुवारी-२०१३ मध्ये ६७९ व

िून-२०१५ मध्ये ५०१ असे शमळुन सवद जिल्हयातील ११८० मास््र रे नर याींना ई-फेरफार
आज्ञावलीचे प्रशिक्षण र्े ण्यात आलेले आहे . त्यामध्ये उपजिल्हाधधकारी (डी.डी.ई.), नायब

तहशसलर्ार (डी.बी. .),मींडळ अधधकारी व तलाठी याींचा समावेि असून या मास््र रे नसदच्या

मर्तीने जिल्हा स्तरावर जिल्हाधधकारी याींनी सवद तलाठी व मींडळ अधधकारी याींना ई फेरफार
आज्ञावलीचे प्रशिक्षण दर्लेले आहे .
तसेच राज्य स्तरावर िमाबींर्ी आयक्
ु त आिण सींचालक, भशू म अशभलेख याींच्या

कायादलयात

२९१

तलाठी

व

मींडळ

अधधकारी

याींना

दर्.०६.०६.२०१६

रोिी

ई

फेरफार

आज्ञावलीमधील ‘ डी् मॉड्यूल’ च्या वापराचे प्रशिक्षण र्े ण्यात आले असन
ू त्याींच्या मर्तीने
जिल्हा स्तरावर सवद तलाठी/मींडळ अधधकारी याींना

डी् मॉड्यल
ू च्या वापराचे प्रशिक्षण र्े ण्यात

आलेले आहे . राषरीय सूचना ववज्ञान केंद्र, पुणे येथे डा्ा बेस ॲडशमननस्रे ्र (DBA) व

शसस््ीम ॲडशमननस्रे ्र याींची ननयक्
ई-फेरफार आज्ञावलीच्या
ु ती करण्यात आली असन
ू
अींमलबिावणीमध्ये तलाठी व मींडळ अधधकारी याींना काही अडचणी आल्यास त्या सवद अडचणी

तात्काळ र्रू करण्याच्या दृष्ीने िमाबींर्ी आयुक्त आिण सींचालक भूशम अशभलेख, पुणे
कायादलयात प्रत्येक ववभागासाठी स्वतींत्र ई-फेरफार मर्त कक्ष कायादजन्वत करण्यात आला
आहे . तसेच राज्यातील सवद जिल्हा सच
ू ना ववज्ञान अधधकारी व डडजस्रक्् डोमेन

क्सप्द याींना

ई-फेरफार आज्ञावली सपो्द बाबत जव्हडडओ कॉन्फरन्सद्वारे प्रशिक्षण र्े ण्यात आलेले आहे .
___________
राज्यातील गौण खतनि हरिाणे व रे तीघाटावर ड्रोनव्दारे दे खरे ख व तनयांत्रण रे वण्याबाबत
(१८)

८२८८० (१२-०४-२०१७).

श्री.चरण वाघमारे (तम
ु सर), श्री.वविय रहाांगडाले (ततरोडा) :

सन्माननीय महसूल मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-
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(१) राज्यातील गौण खननि दठकाणे व रे तीणा्ावर ड्रोनव्र्ारे र्े खरे ख व ननयींत्रण ठे वण्याचा
ननणदय िासनाने णेतला असून भींडारा जिल््यात या ननणदयाची अद्यापी अींमलबिावणी केली
नसल्याचे ननर्िदनास आले आहे , हे खरे आहे काय,
(२)

असल्यास,

उक्त

प्रकरणी

तातडीने

कायदवाही

करण्याबाबतचे

ननवेर्न

स्थाननक

लोकप्रतीननधधनी मा.महसूलमींत्री याींना दर्नाींक ०९ फेब्रुवारी, २०१७ रोिी वा त्या सुमारास दर्ले
आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, उक्त ननणदयाची तातडीने अींमलबिावणी करण्याबाबत िासनाने कोणती
कायदवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे ?
श्री. चांद्रिाांत पाटील (०५-०१-२०१८) : (१), (२) व (३) स्थाननक लोकप्रनतननधीींनी “ड्रोनद्वारे
रे तीणा्ावर र्े खरे ख करण्याच्या राज्य िासनाने णेतलेल्या ननणदयाची भींडारा जिल््यात
अींमलबिावणी होत नसल्याबाबत” चे दर्.१२/०२/२०१७ रोिीचे ननवेर्न मा. मींत्री (महसल
ू ) याींना
प्राप्त झाले आहे .

मा.उच्च न्यायालय खींडपीठ नागपूर याींनी रर् याधचका क्र.३७४/२०१५ मध्ये दर्लेल्या

आर्े िाच्या अनुषींगाने जिल्हाधधकारी भींडारा याींनी भींडारा जिल््यातील रे तीणा्ाींचे ड्रोनद्वारे

सवेक्षण व र्े खरे ख करण्यासाठी दर्.१/०४/२०१७ पासन
ू २ मदहन्याींकरीता भींडारा जिल््यातील
रे तीणा्ाींची र्े खरे ख व सवेक्षण करण्यासाठी खािगी सींस्थेची ननयुक्ती केलेली आहे .
(४) प्रश्न उद््ावत नाही.

___________

महाराष्ट्रातील सवद दे वस्कथानाांना गैरमागादने लावलेले िुळ िाढून
दे वस्कथानाांची शेती दे वस्कथानाांना शमळण्याबाबत

(१९)

८२८९८ (१२-०४-२०१७).

श्री.रणधीर सावरिर (अिोला पूव)द :

मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

सन्माननीय महसूल

(१) महाराषरातील सवद र्े वस्थानाींना गैरमागादने लावलेले कुळ काढून र्े वस्थानाींची िेती
र्े वस्थानाींना र्े ण्याबाबत मा.मींत्री महसूल याींनी कायादलयीन पत्र िा.क्र/मींत्री/म.ब.प.ु साींबाीं/
व्ही.आय.पी. २००८६६०/२०१६ अन्वये

जिल्हाधधकारी अकोला याींना आर्े शित केले आहे , हे खरे

आहे काय,
(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी जिल्हाधधकारी अकोला याींनी त्याींचे पत्र क्र.कक्ष-११/अका/
भूसुधार/कावव-/१/ २०१७ दर्नाींक ९/१/२०१७ नस
ु ार जिल््यातील सवद उप ववभागीय अधधकारी
(रािस्व) व तहसीलर्ार याींना चौकिी करून ननयमानुसार यो्य कायदवाही करावी असे आर्े ि
दर्ले आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी चौकिी करण्यात आली आहे काय,
(४) असल्यास, चौकिीमध्ये याबाबतची ककती प्रकरणे आढळून आली व उक्त प्रकरणी
िासनाने कोणती कायदवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

वि.स. ३८८ (15)
श्री. चांद्रिाांत पाटील (०२-०१-२०१८) : (१), (२), (३), (४) व (५) र्े वस्थानाींना गैरमागादने
लावलेले कुळ काढून र्े वस्थानाींची िेती र्े वस्थानाींना र्े णेबाबत मा.मींत्री (महसूल) याींनी
जिल्हाधधकारी, अकोला याींना आर्े शित केले होते. त्याअनष
ु ींगाने जिल्हाधधकारी कायादलय,
अकोला याींनी दर्.९/१/२०१७ च्या पत्रान्वये अकोला जिल््यातील सवद उप ववभागीय अधधकारी व

तहशसलर्ार याींना चौकिी करण्याचे आर्े ि दर्ले होते. सर्र चौकिीअींनत अकोला जिल््यात
अिी प्रकरणे आढळून आली नाहीत.

___________

अहमदनगर शहरातील सावेडी गावराणाची भूमी अशभलेख िायादलयात नोंद नसल्याबाबत
(२०)

८३११८ (१२-०४-२०१७).

श्री.सांग्राम िगताप (अहमदनगर शहर) :

सन्माननीय

महसूल मांत्री पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१) अहमर्नगर िहरातील सावेडी गावठाणाची भूमी अशभलेख कायादलयात नोंर् नसल्याने त्या
भागातील िमीनीचे ७/१२ उतारे ननणत नाहीत, हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, याबाबत िासनाने चौकिी केली आहे काय,
(३) असल्यास, चौकिीच्या अनष
ु ींगाने िासनाने कोणती कायदवाही केली

वा करण्यात येत

आहे ,

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. चांद्रिाांत पाटील (०२-०१-२०१८) : (१), (२), (३) व (४) प्रस्तुत प्रकरणी अहमर्नगर
जिल््यातील मौिे सावेडी गावाचे आकारबींर्ाप्रमाणे

कूण क्षेत्र १३९९-०६.७२ हे क््र-आर

आहे . त्यापैकी मौिे सावेडी या गावाचे गावठाणाचे ४ हे क््र ४८ आर

वढे

वढे क्षेत्र हे आकारबींर्ाचे

नाककर्द सार मध्ये समाववष् आहे .
गावठाणात ७/१२ स्वरुपात अधधकार अशभलेख ठे वण्यात येत नाहीत. सावेडी गावठाणाची
नोंर् अशभलेखात आहे . मात्र त्या गावठाणास नगर भूमापन योिना लागू नसल्याने,

गावठाणातील शमळकतीींच्या शमळकत पबत्रका नागररकाींस र्े ता येत नाही. तथावप, मौिे सावेडी
गावठाण हे अहमर्नगर महानगरपाशलकेच्या हद्दीमध्ये समाववष् असल्याने सर्र गावठाण
िागेतील शमळकत उतारे हे अहमर्नगर महानगरपाशलकेकडून नागररकाींना उपलब्ध करुन दर्ले
िातात. तसेच सावेडी गावातील
समाववष् असल्याने,

कूण ५४ सव्हे नींबर हे नगर रचना योिना क्रमाींक ४ मध्ये

त्याींना अींनतम भूखींड क्रमाींक १ ते २८० असे र्े ण्यात आलेले असून

त्याबाबतचे शमळकत पबत्रकाींचे उतारे

नागररकाींना नगर भम
ू ापन अधधकारी, अहमर्नगर

याींच्याकडून उपलब्ध करुन दर्ले िातात व उवदरीत सव्हे नींबरचे गा.न.नीं.७/१२ उतारे हे मौिे
सावेडी तलाठी याींच्याकडून नागररकाींना परु ववले िातात.

अहमर्नगर महानगरपाशलका याींनी सावेडीसह महानगरपाशलका हद्दीतील इतर सवद

समाववष् होणाऱया गावाींचे ववस्तारीत नगर भूमापन करणे सींबींधी महासभा ठराव व खचद अर्ा

करण्यास मान्यता दर्ल्यास सर्र गावठाणासह अहमर्नगर महानगरपाशलकेच्या ववस्तारीत
क्षेत्राच्या भम
ू ापनाबाबत िासनस्तरावर उधचत ननणदय णेणे िक्य होईल.
___________

वि.स. ३८८ (16)

िरां िी ते जिरा मीरा या रस्कत्याचे जिल्हा पररषद बाांधिाम ववभागाने िेलेले
िाम तनिृष्ट्ट दिादचे असल्याबाबत
(२१)

८३५३९ (१७-०४-२०१७).

डॉ.अशोि उईिे (राळे गाव) :

सन्माननीय सावदितनि

बाांधिाम (सावदितनि उपिम वगळून) मांत्री पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१) करीं िी ते जिरा शमरा (ता.केळापूर, जि.यवतमाळ) हा र्हा कक.मी.चा रस्ता जिल्हा पररषर्

बाींधकाम ववभागातींगत
द असल्याने या रस्त्यावर खड्डे भरण्याचे काम करण्यात आले असून
सर्र काम ननकृष् र्िादचे करण्यात आल्याचे दर्नाींक ३० िानेवारी, २०१७ रोिी वा त्या
सुमारास ननर्िदनास आले, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, या प्रकरणी िासनाने चौकिी केली आहे काय,
(३) असल्यास, चौकिीनुसार रस्त्याचे काम ननकृष् र्िादचे करणाऱया कींत्रा्र्ारावर व ननकृष्
र्िादच्या कामाकडे र्ल
द करणाऱया अधधकाऱयाींवर िासनाने कोणती कारवाई केली वा करण्यात
ु क्ष
येत आहे ,

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. चांद्रिाांत पाटील (१७-११-२०१७) : (१) हे खरे नाही.
(२), (३) व (४) प्रश्न उद््ावत नाही.
___________
साांगोला (जि.सोलापूर) तालुक्यातील अवैध वाळू उपसा आणण चारा छावणी गैरव्यवहाराबाबत
(२२)

८४७१६ (१२-०४-२०१७).

श्री.रमेश िदम (मोहोळ) :

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय महसूल मांत्री पुढील

(१) साींगोला (जि.सोलापूर) तालुक्यातील अवैध वाळू उपसा आिण चारा छावणी गैरव्यवहार

प्रकरणी तत्कालीन जिल्हाधधकारी र्ोषी असल्याबाबतचा अहवाल पुराव्यासह सन २०१२-२०१३
मध्ये तत्कालीन जिल्हाधधकारी, श्री.प्रववण गेडाम याींनी सार्र केला असल्याचे माहे िानेवारी,
२०१७ मध्ये वा त्या र्रम्यान ननर्िदनास आले, हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी िासनाने चौकिी केली आहे काय,
(३) असल्यास, चौकिीत काय ननर्िदनास आले व त्यानुसार उक्त प्रकरणातील र्ोषी
अधधकाऱयाींवर तसेच त्याींना मर्त करणाऱया इतर सींबींधधतावर िासनाने कोणती कारवाई केली
वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. चांद्रिाांत पाटील (०६-०१-२०१८) : (१) अिी बाब ननर्िदनास आली नाही.
(२), (३) व (४) प्रश्न उद््ावत नाही.
___________

वि.स. ३८८ (17)
वरळी (मुांबई) येथील शासिीय वसाहतीची दरु
ु स्कती िरण्याबाबत
(२३)

८४८२६ (१५-०९-२०१७).

श्री.सुतनल शशांदे (वरळी) :

सन्माननीय सावदितनि बाांधिाम

(सावदितनि उपिम वगळून) मांत्री पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१) वरळी, मुींबई येथील
मागद

गींगा, िमुना, सरस्वती, आर.िी. थल्लानी मागद व सर पोचखानवाला

येथील पोलीस, िासकीय कमदचारी व अधधकाऱयाींच्या वसाहतीची व वसाहतीतील अींतगदत

रस्त्याींच्या र्रु
ु स्तीबाबत स्थाननक लोकप्रनतननधीनी लेखी ननवेर्नाद्वारे िासनाकडे मागणी केली
आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सर्र मागणीच्या अनुषींगाने सर्रहू वसाहतीची आिण वसाहतीतील अींतगदत
रस्त्याींच्या र्रु
ु स्तीचे काम तातडीने सुरु करण्याबाबत िासनाने कोणती कायदवाही केली वा
करण्यात येत आहे ,

(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. चांद्रिाांत पाटील (२४-११-२०१७) : (१) नाही, तथावप सर्र इमारतीींच्या र्रु
ु स्ती व
नुतनीकरणाबाबत स्थाननक लोकप्रनतननधी याींनी वारीं वार दर्लेल्या प्रत्यक्ष भे्ीच्या वेळी सर्र
र्रु
ु स्तीच्या कामाबाबत तोंडी सच
ू ना दर्लेल्या आहे त.

(२) वरळी मुींबई येथील गींगा, िमुना, सरस्वती येथील ननवासस्थानाींच्या र्रु
ु स्तीचे कामे
ननधीच्या उपलब्धतेनुसार तसेच प्राधान्यक्रमानस
ु ार हाती णेणे प्रस्ताववत आहे .

सर पोचखानवाला मागद, वरळी येथील गह
ु स्तीकररता गह
ृ ववभागाच्या इमारतीींच्या र्रु
ृ

ववभागाने

कूण रु. ७०९.४० रकमेच्या अींर्ािपत्रकास प्रिासकीय मान्यता प्रर्ान केली असन
ू

कामे ननववर्ा स्तरावर आहे त. ननववर्ा ननजश्चतीनींतर कामे हाती णेवून त्वररत पूणद करण्याचे
ननयोिन आहे .

(३) प्रश्न उद््ावत नाही.
___________
राणे जिल््यातील आगरी िोळी बाांधवाांच्या समाि मांहदरासारक भख
ू ांड दे ण्याबाबत
(२४)

८५१०६ (१२-०८-२०१७).

अॅड.आशशष शेलार (वाांद्रे पजश्चम), श्री.सांिय िेळिर (राणे),

श्री.प्रशाांत रािूर (पनवेल), श्री.नरें द्र पवार (िल्याण पजश्चम), श्री.किसन िथोरे (मुरबाड) :
सन्माननीय महसूल मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) ठाणे जिल््यात मोठ्या प्रमाणात आगरी कोळी बाींधव राहत असून त्याींनी समाि भवन

उभारण्यासाठी िासनाकडे िासकीय भख
ू ींडाची मागणी केल्याचे माहे िन
ू , २०१७ मध्ये वा त्या
र्रम्यान ननर्िदनास आले, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, या प्रकरणी चौकिी करून आगरी कोळी बाींधवाींच्या समाि मींदर्रासाठी भूखींड
र्े ण्याबाबत िासनाने कोणती कायदवाही केली वा करण्यात येत आहे .
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

वि.स. ३८८ (18)
श्री. चांद्रिाांत पाटील (०४-०१-२०१८) : (१), (२) व (३) ठाणे जिल््यामध्ये आगरी कोळी
समािाकरीता समाि भवन बाींधणेसाठी भख
ू ींड शमळण्याची मागणी ववववध स्तरावरुन करण्यात
आलेली आहे .

तथावप, मागणी केलेल्या दठकाणी िासकीय िमीन ननबांध्यररत्या वा्पास उपलब्ध
नसल्याचे सींबींधीताींना कळववण्यात आले आहे .
___________
माझगाव, मांब
ु ई येथील भाडेपट्टा सांपष्ट्ु टात आलेली मालमत्ता ताब्यात घेण्याबाबत.
(२५) ८५४१६ (१२-०८-२०१७).

श्रीमती सीमाताई हहरे (नाशशि पजश्चम), श्री.बाळासाहे ब थोरात

(सांगमनेर), श्री.अशमन पटे ल (मुांबादे वी), अॅड.आशशष शेलार (वाांद्रे पजश्चम), श्री.सांिय िेळिर

(राणे), श्री.प्रशाांत रािूर (पनवेल), अॅड.पराग अळवणी (ववलेपाले), श्री.अतल
भातखळिर
ु
(िाांहदवली पूव)द , श्री.नरें द्र पवार (िल्याण पजश्चम) : सन्माननीय महसूल मांत्री पुढील गोष्ीींचा
खल
ु ासा करतील काय :-

(१) माझगाव, मुींबई येथील महसूल ववभागातील, सी ससक्र. १२६ मधील भाडेपट्टा सींपुष्ात
आलेली मालमत्ता िासनाच्या परवानगीववना तीन ववकासकाींना बेकायर्ा हस्ताींतरीत केल्यामळ
ु े
सर्र मालमत्ता ताब्यात णेण्यासाठी जिल्हाधधकारी, मुींबई याींनी माहे िानेवारी, २०१५ मध्ये

सींबींधधताना नो्ीस बिावली असतानाही िासनाने सर्र मालमत्ता अद्याप ताब्यात णेतली
नसल्याचे ननर्िदनास आले आहे , हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, उक्त मालमत्ता ताब्यात णेण्यास िासनाला लागत असलेल्या ववलींबाची
कारणे काय आहे त,
(३) असल्यास, उक्त मालमत्ता त्वरीत ताब्यात णेणेबाबत िासनाने कोणती कायदवाही केली वा
करण्यात येत आहे , सर्र मालमत्ता ककती कालावधीत िासन ताब्यात णेणार आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. चांद्रिाांत पाटील (१८-११-२०१७) : (१) माझगाींव येथील नवीन सव्हे नीं.२/३६०५ मधील
िासकीय िमीन भाडेपट्टाकराराने

दर्.१.९.१९०३ पासून दर् वुमेन्स फॉरे न शमिनरी सोसाय्ी

ऑफ दर् मेथॉडीस्् ऑवपस्कोपल चचद याींना ९९ वषांकरीता भाडेपट्टयाने र्े ण्यात आलेली होती.

सर्र िमीन दर्.२३.८.१९१८ रोिी दर् वम
ु ेन्स फॉरे न शमिनरी सोसाय्ी ऑफ दर् मेथॉडीस््
ऑवपस्कोपल चचद याींनी श्री. कच्छी लोहाना ननवास गह
ृ रस्् याींना भाडेकराराद्वारे (Deed of
Assignment) दर्ली. त्याच दर्विी

का स्वतींत्र खरे र्ीखताद्वारे उक्त सोसाय्ीने नवीन सव्हे

क्र. १/३६०५ व ३/३६०५ हे भूखींड र्े िखल श्री.कच्छी लोहाणा ननवास गह
ृ रस्् याींना ववकले.
नगर भूमापनाच्यावेळी उक्त नवीन सव्हे क्र.२/३६०५ याचे सव्हे क्र.१/३६०५ व ३/३६०५
याींच्यासह रुपाींतरण भक
ू र क्र.१२६ मध्ये झाले व

श्री. कच्छी लोहाना ननवास गह
ृ रस्् याींनी

सर्र भूकर क्र. १२६ मे. गोल्ड प्लाझा डेव्हलपसद याींना दर्.२४.५.२०१० च्या खरे र्ी खताने

ववकल्याचे ननर्िदनास आलेले आहे . त्यावेळी मुळ सव्हे नीं.२/३६०५ याची भाडेपट्टयाची मुर्त
सींपलेली होती.
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(२), (३) व (४) जिल्हाधधकारी, मुींबई िहर याींचे कायादलयाकडून श्री.कच्छी लोहाना ननवास गह
ृ
त्याींचे रस््ी तसेच गोल्ड प्लाझा डेव्हलपसद याींचे ववरुध्र् भायखळा पोशलस स््े िन येथे

फ.

आय. आर. क्र.२३२/२०१६, दर्.१६.८.२०१६ अन्वये गुन्हा नोंर् केलेला आहे .
___________

तुभे, नवी मुांबई येथील डजहपपांग ग्राउां डसारक ३४ एिर िागा मोफत शमळणेबाबत
(२६)

८५४४९ (१२-०८-२०१७).

श्री.सांदीप नाईि (ऐरोली), श्री.ियांत पाटील (र्स्कलामपरू ),

श्री.शशशिाांत शशांदे (िोरे गाव), श्री.जितेंद्र आव्हाड (मुांरम्ा िळवा), श्री.वैभव वपचड (अिोले),
श्री.पाांडुरां ग बरोरा (शहापूर), श्री.किसन िथोरे (मुरबाड) :
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय महसूल मांत्री पुढील

(१) तुभ,े नवी मुींबई येथील डजम्पींग ग्राउीं डची क्षमता सींपुष्ात आल्यामुळे णनकचऱयाची समस्या
सोडववण्यासाठी िासनाने सर्र ग्राउीं ड िेिारी ३४
काय,
(२) असल्यास, उक्त ३४

कर िागा मींिरू केली आहे, हे खरे आहे

कर िागेसाठी १९४ को्ी रुपये भरण्याबाबत िासनाने नवी मुींबई

महापाशलकेला माहे मे, २०१७ मध्ये कळववले आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, सर्रचे १९४ को्ी रुपये भरणे महापाशलकेला िक्य नसल्याने सर्रची
मोफत शमळण्याबाबतचा प्रस्ताव महापाशलकेने

िागा

िासनाकडे पाठववला आहे , हे ही खरे आहे

काय,
(४) असल्यास, उक्त प्रस्तावाबाबत िासनाने कोणता ननणदय णेतला आहे व णेण्यात येत आहे ,
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. चांद्रिाांत पाटील (२८-११-२०१७) : (१), (२), (३), (४) व (५) िासन ज्ञापन दर्नाींक
१४/०३/२०१७

अन्वये मौिे तुभ,े ता.जि. ठाणे येथील ३४.००

कर क्षेत्राचा क्षेपणभूमीच्या

ववकासासाठी उक्त िासकीय िशमन क्षेपनभूमी/णनकचरा व्यवस्थापन या प्रयोिनासाठी राखीव
अथवा आरक्षक्षत नसल्याने सर्र िशमनीचे प्रचशलत र्राने िीघ्रशसध्र् गणकानस
ु ार होणारे

भोगव्ामूल्य वसुल करून ज्ञापनात नमुर् अ्ी ितीच्या अधीन राहून, आगावू ताबा र्े ण्यास
िासनाची मान्यता र्े ण्यात आली आहे .

त्यानुषींगाने जिल्हाधधकारी ठाणे याींनी दर्नाींक २७/०३/२०१७ च्या पत्रान्वये आयुक्त नवी

मुींबई महानगरपाशलकेस रु. १८४,८३,३२,०००/-

वढी रक्कम तहशसलर्ार ठाणे याींचे कायादलयात

भरून िासनिमा करणेबाबत कळववले आहे .

सर्र िशमनीच्या भोगव्ामूल्याची रक्कम िासनिमा न करता, महापाशलकेस मींिूर

झालेली मौिे तुभे येथील ३४

कर िशमन णनकचरा व्यवस्थापन, क्षेपनभूमीचा ववकास

करणेसाठी महसूलमूक्त व सारामाफीने शमळणेबाबत आयुक्त नवी मुींबई महानगरपाशलका याींनी

त्याींचेकडील पत्र दर्नाींक १६/०३/२०१७ व १२/०६/२०१७ अन्वये िासनाींस व दर्नाींक ३१/०३/२०१७
चे पत्रान्वये जिल्हाधधकारी ठाणे याींच्या कायादलयास ववनींती केली आहे .
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नवी मुींबई महानगरपाशलकेने केलेल्या ववनींतीचे अनुषींगाने जिल्हाधधकारी ठाणे याींच्या

कायादलयाकडून ववभागीय आयुक्त, कोकण ववभाग याींचे माफदत िासनाींस प्राप्त होणाऱया
प्रस्तावावर ननयमानस
ु ार पढ
ु ील उधचत कायदवाही करण्याचे सींकजल्पत आहे .
___________

िाांबा (ता.खालापूर, जि.रायगड) या गावािवळील पाताळगांगा नदीवर
असलेल्या पुलाला सांरक्षि िरडा बसववण्याबाबत

(२७)

८५९७१ (१२-०८-२०१७).

श्री.भरतशेर गोगावले (महाड), श्री.मनोहर भोईर (उरण) :

सन्माननीय सावदितनि बाांधिाम (सावदितनि उपिम वगळून) मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा
करतील काय :-

(१) काींबा (ता.खालापूर, जि.रायगड) या गावािवळील पाताळगींगा नर्ीवर असलेल्या पुलाला
सींरक्षक कठडा नसल्याने सर्र पल
ु ावरून प्रवास करणाऱया वाहन चालक व प्रवािाींच्या िीवाला
धोका ननमादण झाल्याचे माहे िन
ू , २०१७ मध्ये वा त्या र्रम्यान ननर्िदनास आले आहे , हे खरे
आहे काय,

(२) असल्यास, सर्र पूल चाींभाली व काींबे या गावाींत िाने येणे करण्यासाठी उपयुक्त असून
पूल बाींधून चार ते पाच वषद झाले असताींनाही पुलाला सींरक्षक कठडा बसववण्यात आला
नसल्याचे ननर्िदनास आले आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, या प्रकरणी िासनाने चौकिी केली आहे काय,
(४) असल्यास, चौकिीनस
ु ार सर्र पुलाला सींरक्षक कठडा बसववण्याबाबत िासनाने कोणती
कायदवाही केली वा करण्यात येत आहे ,

(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. चांद्रिाांत पाटील (२७-११-२०१७) : (१) व (२) हे खरे आहे .
(३), (४) व (५) सद्यजस्थतीत पूलाच्या कठडयाचे बाींधकाम पूणद झालेले आहे.
___________
िोल्हापरू जिल्हयातील शासिीय िायादलयाच्या र्मारतीचे
(२८)

स्करक्चरल व फायर ऑ्डट िरण्याबाबत

८६०९७ (१२-०८-२०१७). श्री.रािेश क्षीरसागर (िोल्हापूर उत्तर) : सन्माननीय सावदितनि

बाांधिाम (सावदितनि उपिम वगळून) मांत्री पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) कोल्हापूर जिल्हयातील िासकीय कायादलयाच्या इमारतीचे स्रक्चलर व फायर ऑडड्
अद्यापपयदत करण्यात आले नसल्याने या इमारती धोकार्ायक झाल्या असल्याचे ननर्िदनास
आले

आहे ,

हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, या िासकीय कायादलयात महत्वाचे र्स्तऐवि असल्याने या इमारतीच्या
सुरक्षेबाबत व या इमारतीचे स्रक्चलर व फायर ऑडड् करण्याबाबत िासनाने कोणती
कायदवाही केली वा करण्यात येत आहे ,

(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे ?
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श्री. चांद्रिाांत पाटील (११-१२-२०१७) : (१) व (२) इमारतीचे स्रक्चरल व फायर ऑडी्
करण्याची

िबाबर्ारी

उपभोक्ता

ववभागाची

आहे .

सावदिननक

बाींधकाम

ववभागाच्या

अखत्यारीतील कोल्हापरू ववभागातील १८ इमारतीींचे स्रक्चरल ऑडी् पण
ू द करण्यात आले

असून सर्र इमारती सींरचनात्मकदृषट्या जस्थर असन
ू कोणताही गींभीर र्ोष नाही. उवदरीत

इमारतीींची ननधीच्या उपलब्धतेनुसार सींरचनात्मक तपासणी करण्याचे ननयोिन आहे . कोल्हापूर

जिल््यातील सवद न्यायालयीन व महत्त्वाच्या इमारतीींचे फायर ऑडी् करण्यात आले असून

उवदरीत इमारतीींचे फायर ऑडी् मुख्य अज्निमन अधधकारी, महानगरपाशलका कोल्हापूर
याींच्यामाफदत करण्याचे ननयोिन आहे .
(३) प्रश्न उद््ावत नाही.
___________
मालवण (जि.शसांधद
ु ग
ु )द तहशसल िायादलयातील अधधिारी उपजस्कथत राहत नसल्याबाबत
(२९)

८६४०९ (१२-०८-२०१७).

श्री.वैभव नाईि (िुडाळ) :

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय महसल
ू मांत्री पढ
ु ील

(१) मालवण (जि.शसींधर्
ु ग
ु )द तहशसल कायादलयातील अधधकारी उपजस्थत राहत नसल्यामळ
ु े

नागररकाींना वारीं वार कायादलयात फे-या माराव्या लागत असून ववववध र्ाखले शमळववण्याकररता
मोठ्या प्रमाणात त्रास सहन करावा लागत असल्याचे माहे मे, २०१७ मध्ये वा त्यार्रम्यान
ननर्िदनास आले, हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, तहशसल कायादलयातील सेतु ववभागाकडून र्ाखले र्े ण्याची मर्
ु त सींपल्यानींतरही
नागररकाींना र्ाखले दर्ले िात नाही, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास,सर्र प्रकरणी िासनाने चौकिी केली आहे काय,
(४) असल्यास, चौकिीनुसार या प्रकरणी िबाबर्ार असणा-या अधधकाऱयाींवर िासनाने कोणती
कारवाई केली वा करण्यात येत आहे ,

(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. चांद्रिाांत पाटील (११-१२-२०१७) : (१) व (२) अिी बाब ननर्िदनास आली नाही.
(३), (४) व (५) प्रश्न उद््ावत नाही.

___________

सांगणिीिृत सात-बारा उता-यातील चुिानुसार सांबांधधत अधधिाऱयाांवर िारवाई िरण्याबाबत
(३०)

८७२७६ (१२-०८-२०१७).

(वडगाव शेरी) :

डॉ.सुजित शमणचेिर (हातिणांगले), श्री.िगदीश मुळीि

सन्माननीय महसूल मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) चावडी वाचन मोदहमेत िर सींगणकीकृत सात-बारा उताऱयात चुक आढळली तर सींबधधत
तलाठी, मींडळ अधधकारी व वररषठ महसूल अधधकारी याींच्यावर िबाबर्ारी ननजश्चत करुन

शिस्तभींगाची कारवाई करण्यात येईल असे आर्े ि राज्याचे िमाबींर्ी आयुक्त याींनी माहे मे,
२०१७ मध्ये वा त्या र्रम्यान दर्ले आहे, हे खरे आहे काय,

वि.स. ३८८ (22)

(२) असल्यास, याकररता राज्य िासनाने २४ मद्द
ु याींबाबत

क मोदहम हाती णेतली आहे , हे ही

खरे आहे काय,

(३) असल्यास, या मोदहमेचे काम ककती ्प्प्यात व ककती कालावधीत पूणद करण्यात येणार
आहे , तसेच याबाबतची सद्यःजस्थती काय आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे ?
श्री. चांद्रिाांत पाटील (०२-०१-२०१८) : (१), (२), (३) व (४) “ई-फेरफार” कायदक्रम राज्यात
राबववण्याचा ननणदय राज्य िासनाने दर्.२३.०१.२०१३ रोिी णेतला. राज्यातील ३५८ पैकी ३५७
तालुक्याींचा (चींद्रपूर जिल््यातील जिवती तालुका वगळून) सींगणकीकृत गा.न.नीं. ७/१२ चा
डा्ा

स््े ् डा्ा सें्रवर अपलोड करण्यात आला असून हस्तशलिखत गा.न.नीं.७/१२ चे ववतरण

बींर् करुन ऑनलाईन फेरफाराची कायदवाही सरू
ु करण्यात आलेली आहे .
अधधकार अशभलेखाींच्या सींगणकीकरणावेळी डा्ा

न्री व डा्ा कन्व्हिदनच्या झालेल्या

चुका ननर्िदनास आल्याने सींगणकीकृत गा.न.नीं.७/१२ मधील नोंर्ी हस्तशलिखत गा.न.नीं.७/१२
िी तींतोतींत िुळववण्याकरीता िासनाने मे, २०१६ मध्ये “ई-फेरफार” आज्ञावली अींतगदत

डी्

गा.न.नीं.७/१२ हे हस्तशलिखत गा.न.नीं.७/१२ िी िळ
ु ववण्याची कायदवाही करण्यात आली.

डड्

मॉड्यूल सवद तलाठ्याींना उपलब्ध करुन दर्ले. त्यानुसार सवद तलाठ्याींकडून सींगणकीकृत

मोड्युल अींतगदत केलेल्या कामाच्या अचूकतेची खातरिमा करण्यासाठी िासनाने दर्नाींक १५
मे, २०१७ पासून चावडी वाचनाची वविेष मोदहम राबववण्याचा ननणदय णेतला. सर्र मोदहमेत

सींगणकीकृत गा.न.नीं. ७/१२ मध्ये आढळून आलेल्या चक
ू ा र्रू
ु स्त करण्यासाठी राषरीय सूचना
ववज्ञान केंद्र, पण
ु े याींच्यातफे रर- डी् (Re-Edit) मॉड्यल
ू ची सवु वधा उपलब्ध करून र्े ण्यात

आली असून सर्र मोड्यूलचा वापर करून दर्.१३.११.२०१७ पयंत २१२७९ गावाींतील सींगणकीकृत
गा.न.नीं.

७/१२

हस्तशलिखत

अधधकार अशभलेखाींिी िुळववण्यात

दर्.३१.१२.२०१७ पयंत पूणद करण्याचा प्रयत्न करण्यात येत आहे.
तसेच

मोदहमेअींतगदत

िमाबींर्ी
अचक
ु

आयुक्त,

पुणे

सींगणकीकृत

याींच्या

दर्.०५.०५.२०१७

गा.न.नीं.७/१२

मधील

आले

च्या

नोंर्ीच्या

आहे त. हे

काम

पररपत्रकान्वये

सर्र

अचक
ू तेची

तपासणी

करण्यासाठी महसूल अधधकारी/कमदचारी याींना २४ मुद्याींची तपासणी सूची र्े ण्यात आलेली

आहे . सर्र मोदहमेचे काम हे (१) ऑनलाईन तपासणी (२) चावडी वाचन व (३) चावडी
वाचनानींतर र्रु
ु स्ती व तपासणी अिा ३ ्प्प्यात करण्यात येत असून नतसऱया ्प्प्यातील

काम पण
ू द झाल्यानींतरही गा.न.नीं.७/१२ मध्ये त्र्
ु ी / चक
ू ा आढळून आल्यास त्याची गींभीर
र्खल णेऊन सींबींधधत अधधकारी / कमदचारी याींच्यावर िबाबर्ारी ननजश्चत करुन त्याींच्याववरुध्र्

शिस्तभींगाची कारवाई करण्यात येईल, असे आर्े ि िमाबींर्ी आयुक्त याींच्या दर्.०५.०५.२०१७
च्या पररपत्रकान्वये र्े ण्यात आले आहे त.

___________

वि.स. ३८८ (23)
आिरा (ता.आिरा, जि.िोल्हापूर) शहरालगत असलेल्या सांस्कथानिालीन ऐततहाशसि
गांगा बाग, नारायण बाग आणण व्यांिटे श बाग या िागेच्या भूसांपादनाबाबत

(३१)

८७६३४ (१२-०८-२०१७).

श्री.हसन मश्र
ु ीफ (िागल) :

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय महसूल मांत्री

(१) आिरा (ता.आिरा, जि.कोल्हापरू ) िहरालगत असलेल्या सींस्थानकालीन ऐनतहाशसक गींगा

बाग, नारायण बाग आिण व्यींक्े ि बाग असलेल्या िागेचे भूर्रगड प्रकल्पासाठी भूसींपार्न
करण्यात येणार असल्याचे माहे
हे खरे आहे काय,

वप्रल, २०१७ च्या र्स
ु ऱया आठवड्यात ननर्िदनास आले आहे ,

(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी िासनाने चौकिी केली आहे काय,
(३) असल्यास, चौकिीनस
ु ार सर्र िमीनीचे भर्
ू रगड प्रकल्पासाठी भस
ू ींपार्न न करण्याबाबत
िासनाने कोणती कायदवाही केली वा करण्याींत येत आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. चांद्रिाांत पाटील (०५-१२-२०१७) : (१) हे खरे नाही.
आिरा

तालक्
ु यात

प्रश्नाधीन

िागेबाबतच्या

जिल्हाधधकारी, कोल्हापूर कायादलयाकडे सरू
ु नाही.

भस
ू ींपार्नाची

कोणतीही

कायदवाही

(२), (३) व (४) प्रश्न उद््ावत नाही.

___________
मौिा धामोरी (ता.भातिुली, जि.अमरावती) येथील गावराण भूमापनाबाबत
(३२)

८८०६० (१२-०८-२०१७).

अॅड.यशोमती रािूर (ततवसा), डॉ.सांतोष टारफे (िळमनुरी),

प्रा.वषाद गायिवाड (धारावी), श्रीमती तनमदला गाववत (र्गतपूरी), श्री.अशमन पटे ल (मुांबादे वी),
श्री.अस्कलम शेख (मालाड पजश्चम) :
करतील काय :-

सन्माननीय महसूल मांत्री पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा

(१) मौिा धामोरी (ता.भातकुली, जि.अमरावती) येथील गावठाण भूमापनाचे काम पूणद करुन
गावठाण भम
ू ापन अधधकार अशभलेख तयार करण्याच्या कामाची सद्यजस्थती काय आहे ,

(२) असल्यास, सर्र काम पूणद करून ग्रामस्थाींना पीआर काडद उपलब्ध करुन र्े ण्याबाबत
िासनाने कोणती कायदवाही केली वा करण्यात येत आहे ?
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. चांद्रिाांत पाटील (०२-०१-२०१८) : (१), (२) व (३) प्रस्तुत प्रकरणी मौिे धामोरी, ता.

भातकुली, जि. अमरावती येथील गावठाण भूमापनामधील शमळकतीींचे सववस्तर भूमापनाचे
काम पूणद झाले असून सर्र गावामध्ये

कूण ७ नगर भूमापन आलेख व

कूण ६६० शमळकती

आहे त. सर्र शमळकतीींची सववस्तर मोिणी माहे िून, २०१७ मध्ये पूणद झाली असून महाराषर
िशमन महसल
ू अधधननयम १९६६ चे कलम २० (२) अन्वये नगर भम
ू ापन हक्क चौकिीचे

वि.स. ३८८ (24)
काम पूणद करुन सींबींधधत शमळकतीचे धारक णोवषत केलेले आहे त. त्यानुसार सर्र शमळकत
पबत्रकाींचे अधधकार अशभलेख, सनर् व शमळकत पबत्रका तयार करणे तसेच ण्कर्र प्रस्ताव
तयार करण्याचे काम उप अधीक्षक भम
ू ी अशभलेख, भातकुली याींच्यामाफदत सरु
ु आहे.

सर्रची कायदवाही पूणद झाल्यानींतर सींबींधधत गाव परररक्षणास णेवून तेथील सींबींधधत

ग्रामस्थाींना शमळकत पबत्रका उपलब्ध करुन र्े ण्यात येतील.
___________

पण
ु े महसल
ु ववभागात अततररक्त आयक्
ु त हे नवीन पद तनमादण िरण्याबाबत
(३३)

८८४५२ (१२-०८-२०१७).

श्री.िालीदास िोळां बिर (वडाळा), श्री.सांग्राम थोपटे (भोर),

श्री.अशमन पटे ल (मुांबादे वी), श्री.राहूल िुल (दौंड) :
खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय महसूल मांत्री पुढील गोष्ीींचा

(१) पुणे महसुल ववभागात प्रलींबबत महसूल र्ाव्याींची सींख्या मोठ्या प्रमाणात असल्याने
अनतररक्त आयुक्त हे नवीन

क पर् ननमादण करावे ककीं वा त्यािागी उपायुक्ताींची नेमणुक

करावी असा प्रस्ताव ववभागीय आयुक्ताींनी िासनाकडे पाठववला असल्याचे माहे

वप्रल, २०१७

मध्ये वा त्या र्रम्यान ननर्िदनास आले, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी चौकिी करून पुणे महसुल ववभागात अनतररक्त आयुक्त हे
नवीन पर् ननमादण करण्याबाबत िासनाने कोणती कायदवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. चांद्रिाांत पाटील (०२-०१-२०१८) : (१) होय.
(२) व (३) ववभागीय आयुक्त, पुणे ववभाग, पुणे याींच्या कायादलयातील उप आयुक्त, करमणूक
कर िाखा या पर्ाची श्रेणीवाढ करुन अनतररक्त आयुक्त, याींचे

क नवीन पर्ाची ननशमदती

करण्याचा प्रस्ताव िासनाच्या ववचाराधीन आहे.

___________

उमरे ड (जि.नागपूर) येथील भम
ू ी अशभलेख िायादलयातील गैरव्यवहार
(३४)

८९९२१ (१९-०८-२०१७).

श्री.वविय रहाांगडाले (ततरोडा) :

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय महसूल मांत्री

(१) उमरे ड (जि.नागपरू ) येथील भम
ू ी अशभलेख कायादलयात िेती अथवा णराची मोिणी

करताना साधारण मोिणी पावती फाडून तातडीची मोिणी करण्यात येत असल्याचे ननर्िदनास
आले आहे , हे खरे आहे काय,
(२)

असल्यास, यामुळे िासनाच्या महसुलाचे नुकसान होत असल्याचे दर्नाींक १ ऑक््ोबर,

२०१५ ते ३० सप््ें बर, २०१६ च्या अींकेक्षण अहवालात नमूर् करण्यात आल्याचे दर्नाींक १२ मे,
२०१७ रोिी वा त्या सम
ु ारास ननर्िदनास आले, हे ही खरे आहे काय,
(३) असल्यास, याबाबत िासनाने चौकिी केली आहे काय,

वि.स. ३८८ (25)
(४) असल्यास, चौकिीनुसार सर्रचा गैरप्रकार करणाऱया अधधकाऱयाींवर िासनाने कोणती
कारवाई केली वा करण्यात येत आहे ,

(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. चांद्रिाांत पाटील (१८-११-२०१७) : (१), (२), (३), (४) व (५) प्रस्तुत प्रकरणी उपसींचालक
भूशम अशभलेख, नागपूर प्रर्े ि, नागपूर कायादलयाकडून

दर्.०१.१०.२०१५ ते दर्. ३०.०९.२०१६

या कालावधीत उप अधीक्षक भूशम अशभलेख, उमरे ड कायादलयाच्या काढण्यात आलेल्या वावषदक
ननरीक्षण ज्ञापामध्ये,

ज्ञाप कालावधीत काही

काढल्याचे ननर्िदनास आले आहे .

साधारण मोिणीची प्रकरणे तातडीने ननकाली

तद्नींतर दर्.०३.०३.२०१७ रोिी ननरीक्षण ज्ञाप वाचनावेळी ई-

मोिणी आज्ञावलीमध्ये ननयोिनात अनधधकृत बर्ल केल्याचे दर्सून आल्याने तसेच, या
सींर्भादत तालुका उमरे ड येथील नागररकाींकडून प्राप्त तक्रारीची चौकिी करुन
अशभलेख

नागपरू ,

प्रर्े ि

नागपरू

शिस्तभींगाची कारवाई सुरु केली आहे .

याींनी

प्रस्तत
ु

प्रकरणातील

सींबींधधत

उपसींचालक भूशम
कमदचा-याववरुध्र्

___________

गोरे गाव (पूव)द , (जि.मुांबई उपनगर) येथील नागरी तनवारा सांिुलातील
सदतनिा हस्कताांतरनास परवानगी दे ण्याबाबत

(३५)

८९९७० (१२-०८-२०१७).

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

श्री.सतु नल प्रभू (हदांडोशी) :

सन्माननीय महसल
ू मांत्री पढ
ु ील

(१) गोरे गाव (पूव)द , (जि.मुींबई उपनगर) येथील नागरी ननवारा सींकुलातील ३०० हून अधधक
पुनःखरे र्ी सर्ननका धारकाींनी जिल्हाधधकारी मुींबई उपनगर याींचेकडे सर्ननका हस्ताींतरीत
करण्याच्या पव
ू द परवानगीसाठी अिद सार्र करुनही अद्यापी सर्रहू सर्ननका हस्ताींतरीत
करण्यात आल्या नसल्याचे ननर्िदनास आले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सर्रहू सर्ननका हस्ताींतरन प्रकरणी तत्कालीन महसूल मींत्री याींचे सोबत
झालेल्या बैठकीत, मा.मींत्री महोर्याींनी सर्ननका हस्ताींतरीत करण्याबाबतचे आर्े ि सींबींधीताींना
दर्ले होते, हे ही खरे आहे काय,
(३) असल्यास, सर्र दठकाणच्या सर्ननका हस्ताींतरनास परवानगी र्े ण्याबाबत िासनाने
कोणती कायदवाही केली वा करण्यात येत आहे ,

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. चांद्रिाांत पाटील (२०-११-२०१७) : (१), (२) व (३) गह
ृ ननमादण व वविेष सहाय्य ववभाग,
िासन ज्ञापन दर्. १६/०२/१९९१ अन्वये, नागरी िमीन कमाल धारणा कायर्ा १९७६ अींतगदत,
स.नीं. २३९/१, मौिे मालाड, (जि.मुींबई उपनगर) येथील अनतररक्त मोकळी िमीन म्हणून
उपलब्ध झालेली ६२

कर िमीन नागरी ननवारा पररषर्े अींतगदत गठीत होणाऱया सहकारी

सींस्थाींना प्रर्ान करण्यात आली आहे. सर्र िशमनीमध्ये नागरी ननवारा पररषर्े ने रे खाींकन
मींिूर करून त्यामध्ये ११३ सहकारी गह
ू
ृ ननमादण सींस्था स्थापन करण्यात आलेल्या असन
याींमध्ये सुमारे ६००० सर्ननका आहे त.

वि.स. ३८८ (26)
सर्र सींस्थाींमधील सर्ननका हस्ताींतरण करण्याकररता जिल्हाधधकारी, मुींबई उपनगर

याींचेकडे िून २०१६ पासून आिपयंत

कूण ५२९ अिद प्राप्त झालेले आहे त. त्यापैकी ३५५

अिदर्ाराींना सर्ननका हस्ताींतरणासाठी “ना-हरकत प्रमाणपत्र” र्े ण्यात आलेले आहे त. तसेच

हस्ताींतरण िुल्क भरण्यासाठी २२ अिदर्ाराींना कळववण्यात आलेले आहे . िासनाच्या प्रचशलत
धोरणानुसार ववहीत केलेल्या कागर्पत्राींची पूतत
द ा करण्याबाबत १३१ अिदर्ाराींना कळववण्यात

आलेले असून उवदरीत २१ प्रकरणाींवर जिल्हाधधकारी, मुींबई उपनगर याींच्या कायादलयाकडून
प्रिासककय कायदवाही सुरू आहे .
(४) प्रश्न उद््ावत नाही.

___________
औरां गाबाद शहरातील सेव्हन हहल येथील उड्डाणपूलावरील डाांबर उखडल्याबाबत
(३६)

९०४९८ (१९-०८-२०१७).

श्री.अतल
ु सावे (औरां गाबाद पूव)द :

सन्माननीय सावदितनि

बाांधिाम (सावदितनि उपिम वगळून) मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१) औरीं गाबार्

िहरातील सेव्हन दहल येथील उड्डाणपल
ू ावर सन २०१२ मध्ये माजस््क

तींत्रज्ञानातून डाींबरीकरणाच्या चार्री अींथरण्याचे काम करण्यात आले असून या कामासाठी ७
वषांची डडफे् लायबबशल्ी वपरीयड (D.L.F.) असताना ३ वषादतच सबींधधत पूलावरील डाींबर
उखडण्यास सरु वात झाली आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, या कामासाठी DLF ककती वषादचा होता ती सींचीका व मेिर बुक बाींधकाम
ववभागातून गहाळ झाले आहे, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, सर्र उड्डाणपुलाचे ननकृष् काम करणाऱया कींत्रा्र्ारावर तसेच सबींधधत
कमदचारी व अधधकाऱयाींवर िासनाने कोणती कारवाई केली वा करण्यात आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे ?
श्री. चांद्रिाांत पाटील (२०-११-२०१७) : (१) हे खरे नाही.
(२) सर्र कामाचा र्ोषर्ानयत्व कालावधी ५ वषादचा होता. कामाची सींधचका ववभागात उपलब्ध
आहे .
(३) प्रश्न उद््ावत नाही.
(४) प्रश्न उद््ावत नाही.
___________
औरां गाबाद शहरातील रस्कत्याांचे िाम तनिृष्ट्ट दिादचे िरण्यात आल्याबाबत
(३७)

९०५६४ (२३-०८-२०१७).

श्री.अतल
ु सावे (औरां गाबाद पूव)द :

सन्माननीय सावदितनि

बाांधिाम (सावदितनि उपिम वगळून) मांत्री पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१) औरीं गाबार् िहरातील शसडको बसस्थानक ते हसल
ुद ्ी पॉइीं् या

पाच ककलो मी्रच्या

रस्त्यावर आींबेडकर चौक, िरर् ्ी पॉईं्, हसल
िींक्िन या रस्त्यावरील तीनही चौकात
ुद

वि.स. ३८८ (27)
रस्त्याींचे खोर्काम करून पाईप ्ाकून ते सजव्हदस रस्त्यात असलेल्या स्रोम वा्र ग्रात

सोडून त्यानींतर त्यावर डाींबरीकरण करणे अपेक्षक्षत असताींना शसमें्चे पाईप न ्ाकताच
डाींबरीकरण करण्यात आले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सर्र काम ननकृष् र्िादचे करण्यात आले, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास,या प्रकणी चौकिी केली आहे काय, चौकिीत काय आढळून आले व त्यानुसार
सबींधधत कींत्रा्र्ार व अधधकारी याींच्यावर काय कारवाई केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. चांद्रिाांत पाटील (२७-११-२०१७) : (१) हे खरे नाही.
(२), (३) व (४) प्रश्न उद््ावत नाही.

___________

पण
ु े जिल््यातील ४५००० गटाांच्या सातबारा मध्ये तफावत झाल्याबाबत
(३८)

९११४४ (१२-०८-२०१७).

श्री.सुरेश गोरे (खेड आळां दी), श्री.सांग्राम थोपटे (भोर),

श्री.अशमन पटे ल (मुांबादे वी), श्री.राहूल िुल (दौंड), श्री.योगेश हटळे िर (हडपसर) :
महसूल मांत्री पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

सन्माननीय

(१) िासनाने सींगणीकीकरण करून िमीन धारकाींना ७/१२ उतारे शमळण्याची ऑनलाईन
कायदपद्धती सुरु केल्यानींतर पुणे जिल््यात तब्बल ४५००० ग्ाींच्या सातबारा मध्ये तफावत
झाली असल्याचे ननर्िदनास आले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सर्र सातबारा उताऱयाींमध्ये चक
ु ीच्या नोंर्ीची व

क िमीन अनेकाींना

ववकण्याच्या नोंर्ीची ककती प्रकरणे तालक
ु ाननहाय ननर्िदनास आली आहे ,

(३) असल्यास, या चुकीच्या नोंर्ी सध
ु ारण्याबाबत व सातबारा उताऱयाींवर चुकीच्या नोंर्ी
करणाऱया अधधकारी व कमदचारी याींच्यावर कारवाई करण्याबाबत िासनाने कोणती कायदवाही
केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे

?

श्री. चांद्रिाांत पाटील (१८-११-२०१७) : (१), (२), (३) व (४) पुणे जिल्हयातील अनेक
गा.न.नीं.७/१२

ग्ाींच्या

वरील क्षेत्र आिण प्रत्यक्षातील क्षेत्र यात तफावत आढळते, ही बाब खरी आहे .

सर्रच्या चक
ु ा या गा.न.नीं.७/१२ चे पो्दहस्से पाडताना, कमी िास्त पत्रके तयार करताना,

गा.न.नीं.७/१२ पुनलेखन / प्रख्यापन करताना व मींिूर फेरफार अींमल णेताना हस्तर्ोषामुळे होऊ
िकतात.

पुणे

जिल््यात

चावडी

वाचनार्रम्यान

ननर्िदनास

आलेल्या

गा.न.नीं.७/१२

सींगणकीकरणातील तफावती र्रु
ु स्त करुन गा.न.नीं.७/१२ अद्यावत करण्याचे काम सुरु आहे .
सर्रच्या तफावती या ताींबत्रक स्वरुपाच्या असन
ू या तफावतीींमळ
ु े पण
ु े जिल््यात

क

िमीन अनेकाींना ववकण्याची प्रकरणे ननर्िदनास आलेली नाहीत. तसेच महाराषर िमीन महसल
ू

अधधननयम, १९६६ मधील कलम १५५ व २५७ अन्वये अिा चक
ू ा र्रु
ु स्त करण्याववषयी तरतूर्
करण्यात आलेली आहे.

___________

वि.स. ३८८ (28)
मौिा माांडवे तफे बामणगाव (ता.अशलबाग, जि.रायगड) येथील
सव्हे नां. ५१/९ या िागेतील अनधधिृत बाांधिामाबाबत

(३९)

९१२१२ (१९-०८-२०१७).

(तुळिापूर) :

श्री.सुभाष भोईर (िल्याण ग्रामीण), श्री.मधुिरराव चव्हाण

सन्माननीय महसल
ू मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) मौिे माींडवे तफे बामणगाव (ता.अशलबाग, जि.रायगड) येथील सव्हे नीं. ५१/९ या िागेसाठी
श्री.ननलेि ियशसींर् मोरे याींना जिल्हाधधकारी, रायगड याींनी बबनिेतीसह बाींधकाम परवानगी
दर्ली होती, हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास,

उपरोक्त

िागेवर

बाींधकाम

करताना

सावदिननक

बाींधकाम

ववभागाच्या

ननयमानुसार रस्त्याच्या मध्यापासन
ू ४० मी्रच्या आत बाींधकाम करण्यात येऊ नये अिी अ्

असताींना श्री.मोरे याींनी ननयमाींचा भींग करुन अनधधकृतपणे साडेबारा मी्र अींतरावर बाींधकाम
केल्याचे ननर्िदनास आले आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, श्री.मोरे याींच्या या कृतीबाबत नागररकाींनी त्याींची परवानगी रद्द करण्याची

मागणी केली असून जिल्हाधधकारी याींनी याबाबत चौकिी करण्याचे आर्े ि र्े ऊनसुद्धा
तहशसलर्ार, मींडळ अधधकारी व तलाठी याींनी कोणतीही कायदवाही केली नाही आहे , हे ही खरे
आहे काय,
(४) असल्यास, उक्त प्रकरणी या अनधधकृत बाींधकाम

करणाऱयाींववरुध्र् तसेच सर्र अनधधकृत

बाींधकामावर कारवाई करण्यास ववलींब लावणाऱया अधधकाऱयाींववरुद्ध िासनाने कोणती कारवाई
केली वा करण्यात येत आहे ,
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. चांद्रिाांत पाटील (०४-०१-२०१८) : (१) मौिे माींडवे तफे बामणगाींव येथील ग् नीं.५० व ग्
नीं ५१/९ या शमळकतीस जिल्हाधधकारी, रायगड याींचे दर्नाींक १६.११.२०१५ च्या आर्े िान्वये

अ्ी व ितीस अधीन राहून ननवासी व वािणज्य या कारणासाठी बबनिेती व बाींधकाम
परवानगी र्े ण्यात आली होती.
(२) श्री.ननलेि ियदहींर् मोरे याींनी अशलबाग-मुरुड

रस्त्याच्या मध्यापासून १४ ते १५ मी्र

अींतरावर बाींधकाम केले असन
ू मुींबई महामागद अधधननयम १९५५ व सावदिननक बाींधकाम

ववभाग िासन ननणदय दर्नाींक ०९.०३.२००१ मधील तरतुर्ीनुसार ननयमाींचा भींग करण्यात आला
आहे .

(३) (४) व (५) तहशसलर्ार, अशलबाग याींचक
े डे दर्नाींक ३०.०५.२०१४ रोिी प्राप्त तक्रारीच्या
अनुषींगाने मींडळ अधधकारी,चौल याींचे माफदत चौकिी केली असता श्री.ननलेि ियदहींर् मोरे याींनी

अनधधकृत बाींधकाम केल्याचे आढळल्याने तहशसलर्ार, अशलबाग याींनी दर्नाींक २५.०८.२०१४

रोिी श्री.मोरे याींना महाराषर िमीन महसूल अधधननयम, १९६६ च्या कलम ४५ अन्वये नो्ीस
बिावली होती. सर्र नो्ीसीस खल
ु ासा सार्र न
अनधधकृत

बाींधकामाबाबत

रु.७३,८००/-

इतकी

केल्याने दर्नाींक ०५.०९.२०१४ रे ािी सर्र

रक्कम

िासनिमा

करणेबाबत

नो्ीस

बिावण्यात आली त्यानुसार श्री.मोरे याींचेकडून सर्रची रक्कम दर्नाींक ०५.०९.२०१४ रोिी
िासनिमा करण्यात आली होती. तद्नींतर तहशसलर्ार, अशलबाग याींचेकडे उक्त बाींधकामाबाबत

वि.स. ३८८ (29)
दर्नाींक ३०.०६.२०१६ रोिी प्राप्त तक्रारीच्या अनुषींगाने मींडळ अधधकारी, चौल याींनी चौकिी

केली असता श्री.मोरे याींनी अशलबाग-मुरुड रस्त्याच्या मध्यापासन
ू १४ ते १५ मी्र अींतरावर
बाींधकाम केल्याचे तसेच मींब
ु ई महामागद अधधननयम १९५५ व सावदिननक बाींधकाम ववभाग
िासन ननणदय दर्नाींक ०९.०३.२००१ मधील तरतुर्ीनुसार ननयमाींचा भींग केल्याचे स्पष् झाले.

त्यानुषींगाने तहशसलर्ार, अशलबाग याींनी सर्रचे बाींधकाम तात्काळ ननषकाशसत करणेबाबत

दर्नाींक २९.०६.२०१७ रोिी नो्ीस बिावण्यात आली होती. तसेच कायदकारी अशभयींता,

सावदिननक बाींधकाम ववभाग अशलबाग याींना र्े खील दर्नाींक २९.०६.२०१७ च्या पत्रान्वये
रस्त्याच्या ववहीत केलेल्या अींतराच्या आत बाींधकाम होणार नाही याची र्क्षता णेण्याबाबत
कळववण्यात आले आहे .

___________

मुांबईतील िोळीवाडे आणण गावराणाचे सवेक्षण िरण्याचा शासनाने घेतलेला तनणदय
(४०) ९१८०९ (१२-०८-२०१७).

श्रीमती मतनषा चौधरी (दहहसर) :

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय महसल
ू मांत्री

(१) मुींबईतील कोळीवाडे आिण गावठाणाचे सवेक्षण करण्याचा ननणदय िासनाने माहे मे, २०१७
मध्ये वा त्यार्रम्यान णेतला आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, उक्त ननणदयाच्या अनुषींगाने िासनाने कोणती कायदवाही केली वा करण्यात येत
आहे ,

(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. चांद्रिाांत पाटील (१८-११-२०१७) : (१), (२) व (३) बह
ृ न्मुींबई मधील

कोळीवाड्याींचे प्रत्यक्ष

सव्हे क्षण करुन शसमाींकन करण्यासाठी अनस
ु रावी लागणारी कायदपध्र्ती व त्यासींबधीची

मागदर्िदक तत्वे ननजश्चत करण्यासाठी महसल
व वन ववभागाने दर्.२०/११/२०१२ रोिी
ू
उपसींचालक भूशम अशभलेख, कोकण प्रर्े ि, मुींबई याींच्या अध्यक्षतेखाली सशमती ननयुक्त केली
आहे . िुल,ै २०१३ मध्ये प्राप्त

सर्र सशमतीच्या अहवालान्वये या ववषयी अनुसरावी लागणारी

कायदपध्र्ती व त्यासींबधीची मागदर्िदक तत्वे याबाबतच्या शिफारसी िासनास प्राप्त झाल्या
आहे त.

मात्र, सशमतीच्या अहवालात नमर्
ू कोळीवाड्याींची सींख्या व केंद्र िासनाकडून प्रशसध्र्

करण्यात आलेल्या महाराषर राज्याच्या सागरी मत्स्यव्यवसाय िनगणना, २०१० अहवालातील
कोळीवाड्याींची सींख्या यात फरक असल्याने उपसींचालक भूशम अशभलेख, कोकण प्रर्े ि, मुींबई
याींच्या नेतत्ृ वाखालील पथकाने प्रत्यक्ष स्थळपहाणी करण्याचे ननर्े ि दर्.६.०४.२०१५ रोिी
र्े ण्यात आले. त्यानस
ु ार बह
ु ई क्षेत्रातील कोळीवाड्याींची प्रत्यक्ष स्थळ पहाणी करण्याची
ृ न्मींब

कायदवाही सुरु आहे . यासींर्भादत मा.मींत्री (महसूल) याींच्याकडे मे, २०१७ मध्ये झालेल्या
बैठकीतही

बह
ृ न्मुींबईतील

प्राधधकरणाींच्या

कोळीवाड्याींच्या

प्रनतननधीींसह

स्थळपहाणी

हद्दी

करुन

ननजश्चत

करण्याच्यादृष्ीने

आवश्यक

तो

सवद

प्रस्ताव िासनास

सींबींधधत
सार्र

करण्याच्या सूचना उपसींचालक भूशम अशभलेख, कोकण प्रर्े ि, मब
ुीं ई याींना र्े ण्यात आल्या
आहे त.

__________

वि.स. ३८८ (30)
राज्यातील िशमनीवरील सवद धारिाांना वहीवाटीप्रमाणे ७/१२ उतारा वेगळा िरून शमळणेबाबत
(४१)

९१८८७ (१९-०८-२०१७).

(िरवीर) :

श्री.सत्यिीत पाटील-सरुडिर (शाहूवाडी), श्री.चांद्रदीप नरिे
सन्माननीय महसूल मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) भम
े डील क्र. ल.आर. ११५३/भ.ू उ/२००१ दर्.२९/०९/२००२ चे पररपत्रकाप्रमाणे
ू ी अशभलेख याींचक

या ववभागाकडून करण्यात येणारी पो् दहस्सा मोिणी दह िशमनीच्या िागेवर मोिनीवेळी
र्ाखवण्यात येणाऱया वहीवा्ीनस
ु ार करण्यात येत,े हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, वहीवा्ीप्रमाणे येणाऱया क्षेत्रानस
ु ार अशभलेख र्रु
ु स्तीची कायदवाही केली िात
असन
ू त्यासाठी सवद सहधारकाींच्या सींमतीर्िदक स्वाक्षऱया णेवन
ू ववदहत नमन्
ु यातील मोिणी
अिद भूशमअशभलेख कायादलयाकडे सर्र करावा लागतो, हे ही खरे आहे काय,
(३) असल्यास, िशमनीच्या

खाद्या धारकाने सर्र ७/१२ वर स्वाक्षरी र्े ण्यास नकार दर्ल्यास

वरील पररपत्रकानुसार ७/१२ वेगळा करता येत नसून मोिणी करण्यास अडथळा ननमादण होऊन
िेतकऱयाींमध्ये वार्ाचे प्रसींग ननमादण होत आहे , हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्यास, वहीवा्ीप्रमाणे मोिणी व ७/१२ उतारा वेगळा करून शमळणेसाठी सर्र
पररपत्रकामध्ये बर्ल करण्याबाबत िासनाने कोणती कायदवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(५) नसल्यास, ववलींबाची करणे काय आहे त ?
श्री. चांद्रिाांत पाटील (१८-११-२०१७) : (१) व (२) हे खरे आहे .
(३), (४) व (५) मोिणी वेळी गा.न.नीं. ७/१२ वर सहधारकाींची स्वाक्षरी णेण्यात येत नाही.
िमाबींर्ी आयुक्त, पुणे याींच्या दर्. २९.०१.२००२ च्या पररपत्रकानुसार, ज्या िशमनीची

मोिणी करावयाची आहे , अिा िशमनीच्या सींबींधधत सवद सहधारकाींना व लगत धारक/
कब्िेर्ार याींना मोिणी तारीख व वेळ र्े वन
ू मोिणीवेळी उपजस्थत राहण्याबाबत नो्ीस

र्े ण्यात येते व मोिणी दर्विी प्रत्यक्ष गावी िावन
ू खातेर्ाराींच्या समक्ष ते वदहवा् र्ाखवतील
त्या प्रमाणे व

कूण क्षेत्रािी अनुसरुन मोिणी करण्यात येते. त्याचवेळी गुणाकार बुकावर

(दहस्सा फॉमद नीं.४) सवद सींबींधधत खातेर्ाराींच्या स्या/अींगठे णेण्यात येतात व तद्नींतर

कायादलयात आकारफोड काम पण
ु द करुन फाळणीबारा (ग्बुक, दहस्सा फॉमद नीं.११ व १२

इत्यार्ी) गावी अधधकार अशभलेखात नोंर् णेण्यासाठी पाठववण्यात येत.े त्यानस
ु ार, गुणाकार
बक
ु ावर (दहस्सा फॉम नीं.४)

खाद्या सहधारकाने स्वाक्षरी करण्यास नकार दर्ला तर सर्र

मोिणी प्रकरणी अशभलेख र्रु
ु स्तीची कायदवाही केली िात नाही.
प्रस्तुत

प्रकरणी

या

सींर्भादतील

पो्दहस्सा

मोिणीच्या

करण्याची बाब िासनाच्या ववचाराधीन आहे .
___________

कायदपध्र्तीमध्ये

सध
ु ारणा

उल्हासनगर महानगरपाशलिा हद्दीतील दसरा मैदान येथे तालुिा िीडा सांिुल उभारण्याबाबत
(४२)

९२३९४ (२१-०८-२०१७).

डॉ.बालािी किणीिर (अांबरनाथ), श्री.सभ
ु ाष भोईर (िल्याण

ग्रामीण), श्री.अशोि पाटील (भाांडूप पजश्चम) :
खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय महसूल मांत्री पुढील गोष्ीींचा

वि.स. ३८८ (31)
(१)

उल्हासनगर

महानगरपाशलका

हद्दीतील

र्सरा

मैर्ान

येथे

तालुका

क्रीडा

सींकुल

उभारण्याकररता आवश्यक असलेल्या िागेचा आगाऊ ताबा शमळण्याबाबतच्या प्रस्तावाच्या

अनष
ु ींगाने त्वररत कायदवाही करण्याकररता स्थाननक लोकप्रनतननधीनी दर्नाींक २८ फेब्रव
ु ारी,
२०१७ रोिी प्रधान सधचव, महसल
ू याींना दर्लेल्या ननवेर्नाच्या अनुषींगाने महसूल ववभागाचे

अवर सधचव याींनी दर्नाींक ३ माचद, २०१७ रोिी वा त्या सुमारास जिल्हाधधकारी, ठाणे याींना
िशमनीचा आगाऊ ताबा शमळण्याच्या दृष्ीने त्वररत कायदवाही करण्याचे कळववले आहे , हे खरे
आहे काय,
(२) असल्यास, उक्त पत्राच्या अनष
ु ींगाने जिल्हाधधकारी ठाणे याींच्याकडून कोणती कायदवाही
करण्यात आली आहे वा करण्यात येत आहे ,

(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. चांद्रिाांत पाटील (२२-११-२०१७) : (१) मौिे उल्हासनगर, ता.उल्हासनगर, जि.ठाणे येथील
सी.्ी. स. क्र. २७५२१ येथे तालुकास्तरीय क्रीडा सींकुल उभारण्याकामी त्वरीत कायदवाही

करण्याची ववनींती स्थाननक लोकप्रनतननधीींनी दर्नाींक २८/०२/२०१७ च्या पत्रान्वये केली होती.
त्यानुषींगाने

िासनाच्या

प्रचशलत

धोरणानुसार

आवश्यक

कायदवाही

करण्याबाबत

दर्नाींक

०३/०३/२०१७ च्या िासन पत्रान्वये जिल्हाधधकारी, ठाणे याींना कळववले आहे .
(२) व (३) मौिे उल्हासनगर, ता.उल्हासनगर, जि.ठाणे येथील सी.्ी. स. क्र. २७५२१ क्षेत्र
१६१६१ चौ.मी. पैकी क्षेत्र १२६३० चौ.मी. या क्षेत्राचा आगाऊ ताबा तालक
ु ा क्रीडा सींकुल
उभारण्याकामी जिल्हा क्रीडा अधधकारी, ठाणे याींना जिल्हाधधकारी, ठाणे याींच्या दर्नाींक
२४/०८/२०१७ च्या आर्े िान्वये र्े ण्यात आला आहे .
___________
आखाडा बाळापूर (ता.िळमनुरी, जि.हहांगोली) येथे अवैध वाळु वाहति
ु
िरणा-या हटप्परने तलारयाच्या दच
ु ािीला धक्िा हदल्याबाबत

(४३)

९२४६५ (१२-०८-२०१७).

श्री.तानािी मुटिुले (हहांगोली) :

पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

सन्माननीय महसूल मांत्री

(१) आखाडा बाळापूर (ता.कळमनरु ी, जि.दहींगोली) या दठकाणी अवैध वाळु वाहतक
ु करणा-या
द्प्परला हात र्ाखवन
ू

अडववण्याचा प्रयत्न करणाऱया तलाठयाच्या र्च
ु ाकीवर द्प्पर चालकाने

द्प्पर नेला असून वेळीच र्च
ु ाकीवरून उडी मारल्यामळ
ु े तलाठी मदहनाथ र्ीं डीमे हे बचावले
असल्याचे माहे िानेवारी, २०१७ मध्ये वा त्यार्रम्यान ननर्िदनास आले, हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, या प्रकरणी िासनाने चौकिी केली आहे काय,

(३) असल्यास, चौकिीनुसार उक्त तलाठ्याच्या र्च
ु ाकीवर द्प्पर नेऊन त्याींना िीवे मारू

पाहणाऱया द्प्पर चालक व त्याच्या मालकावर िासनाने कोणती कारवाई केली वा करण्यात
येत आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

वि.स. ३८८ (32)
श्री. चांद्रिाांत पाटील (०६-०१-२०१८) : (१) होय.
(२) व (३) तलाठ्याच्या र्च
ु ाकीवर द्प्पर नेऊन जिवे मारु पाहणाऱया आरोपी द्प्पर चालक व

त्याच्या मालकावर तलाठी याींच्या कफयादर्ीवरुन बाळापरू पोलीस ठाणे येथे गन्
ु हा र्ाखल

करण्यात आला आहे . सर्र गुन््यातील आरोपीींना अ्क करुन आरोपीववरुध्र् मा.प्रथम वगद
न्यायालय, कळमनुरी येथे र्ोषारोप पत्र क्र.५१/२०१७, दर्नाींक १७/६/२०१७ अन्वये र्ोषारोपपत्र
र्ाखल करण्यात आले आहे. सर्र गुन्हा मा.न्यायालयात न्यायप्रववष् आहे .
(४) प्रश्न उद््ावत नाही.

___________
पुणे जिल््यातील पुलाांचे स्करक्चरल ऑडीट झाले नसल्याबाबत
(४४)

९२९२४ (१९-०८-२०१७).

श्री.बाबुराव पाचणे (शशरुर) :

सन्माननीय सावदितनि

बाांधिाम (सावदितनि उपिम वगळून) मांत्री पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१) शिरूर (जि.पुणे) िहरािवळील पुण-े नगर महमागादवर णोडनर्ीवर १५० वषादपुवी ऊभारलेला

पूल व त्याच्या िेिारी २० वषादपुवी उभारलेला समाींतर पल
ु मोठ्या वाहनाींच्या वाहतुकीने हालत
असल्याचे ननर्िदनास आले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, पुणे जिल््यातील ३१ बब्र्ीि कालीन पल
ु ापैकी २१ पुलाींचे स्रक्चरल ऑडी्
करण्यात आले नसल्याचे ननर्िदनास आले आहे , हे खरे आहे काय,

(३) असल्यास, महाड येथील र्ण
द नेनींतर राज्यातील सवद िुन्या व नववन पल
ु ्
ु ाींचे स्रक्चरल

ऑडी् करण्याचे आर्े ि र्े ण्यात आले असताना पण
ु े जिल््यातील २१ पल
ु ाींचे स््कचरल ऑडी्
न करण्याची कारणे काय आहे त,

(४) असल्यास, पुणे-नगर महमागादवरील उक्त र्ोन्ही पुलाींच्या सुरक्षक्षततेबाबत िासनाने कोणती
उपाययोिना केली वा करण्यात येत आहे ,

(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. चांद्रिाांत पाटील (२३-११-२०१७) : (१) पुणे-शिरुर –अहमर्नगर रस्त्यावर १ बब्र्ीि कालीन

पुल असून त्यास समाींतर खािगीकरणाींतगदत सन २००९ मध्ये १ नववन पल
ु बाींधलेला आहे .
सर्र नववन पल
ु ावर अविड वाहनाींच्या वाहतक
ु ीमळ
ु े थोडया प्रमाणात हार्रे बसत असल्याचे
ननर्िदनास आले आहे.

परीं तू हे हार्रे अविड वाहनाींमळ
ु े व पल
ु ाच्या बबअररींगमळ
ु े ननमादण होत

आहे त. िुन्या पल
ु ावर अिा प्रकारचे हार्रे आढळून येत नाही. सर्र र्ोन्ही पल
ु ाींचे खािगी
सल्लागारामाफदत स्रक्चरल ऑडी् करण्यात आले असून त्यानुसार सद्यजस्थतीत पुलाला धोका
नाही.

(२) नाही, हे खरे नाही. पुणे जिल्हयात ३१ बब्र्ीिकालीन पूल असून सवद पुलाींचे स्रक्चरल
ऑडड् पण
ू द झाले आहे .

(३), (४) व (५) प्रश्न उद््ावत नाही.
___________

वि.स. ३८८ (33)
नांदोरी (ता.भद्रावती, जि.चांद्रपूर) येथील शेतिशमनीतील अवैध उत्खनन
(४५)

९३३९४ (१९-०८-२०१७).

श्री.सुरेश धानोरिर (वरोरा) :

सन्माननीय महसूल मांत्री

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) नींर्ोरी (ता.भद्रावती, जि.चींद्रपूर) येथील सवे क्र.७८ या िेत िशमनीत चींद्रकाींत वासाडे याींनी
तत्काशलन मायननींग अधधकारी याींच्यािी सींगनमत करून बनाव् कागर्पत्राींच्या आधारे सन
२००६ पयंत मायननींग शलि काढून अवैध उत्खनन केल्याचे ननर्िदनास आले आहे , हे खरे आहे
काय,
(२)

असल्यास,

या

प्रकरणी

चौकिी

करण्याची

मागणी

िेत

मालक

श्री. करे

याींनी

जिल्हाधधकारी, चींद्रपूर याींच्याकडे माहे मे, २०१७ मध्ये केली आहे , हे ही खरे आहे काय,
(३) असल्यास, याबाबत चौकिी करण्यात आली आहे काय,

(४) असल्यास, चौकिीचे ननषकषद काय आहे व त्यानुसार उक्त िेतात अवैध उत्खनन
करणाऱयाींवर व त्यास मर्त करणाऱया मायननींग अधधकाऱयावर िासनाने कोणती कारवाई केली
वा करण्यात येत आहे ,
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. चांद्रिाांत पाटील (०५-०१-२०१८) : (१), (२), (३) व (४) नींर्ोरी (ता.भद्रावती, जि.चींद्रपूर)
येथील

सव्हे

क्र.७८

बाबत

िेतमालक

श्री.व्यींक्े ि

करे

याींच्या

तक्रारीच्या

अनुषींगाने

जिल्हाधधकारी, चींद्रपूर याींच्या ननर्े िानुसार मींडळ अधधकारी नींर्ोरी व तलाठी, नींर्ोरी याींनी
प्रत्यक्ष स्थळ पाहणी करुन मोिणी केली. सव्हे क्र.७८ व ७९ चा बाींध

कच असन
ू र्ोन्ही सव्हे

क्रमाींकामध्ये उत्खनन झाल्याने मोक्यावर बाींध अजस्तत्वात नसल्याचे तसेच र्ोन्ही सव्हे मध्ये
खड्डा तयार झाल्याचे ननर्िदनास आले आहे . र्ोन्ही सव्हे मधील बाींध नष् झाल्याने सव्हे ननहाय
झालेले उत्खनन ननजश्चत करता येत नाही.
श्री.व्यींक्े ि

करे याींनी श्री.चींद्रकाींत वासाडे व इतर १ याींचेववरुध्र् खोट्या स्या करुन

र्स्तऐवि तयार करुन खननपट्टा शमळववल्याबाबत फौिर्ारी र्ावा क्र.९८/ २००३ र्ाखल केला
असता, सर्र प्रकरणात मा.न्यायालयाने श्री. करे याींचा र्ावा फे्ाळून श्री.वासाडे व इतर १
याींना र्ोषमुक्त केले आहे.
(५) प्रश्न उद््ावत नाही.

___________

सारुळ (ता.जि.नाशशि) येथील खडी िशर उद्योगाववरुध्द िारवाई िरण्याबाबत
(४६)

९३४४४ (१९-०८-२०१७).

श्री.योगेश (बापू) घोलप (दे वळाली) :

मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय महसूल

(१) मुींबई-नाशिक महामागादवरील सारुळ (ता.जि.नाशिक) येथील खडी क्रिर उद्योगात करण्यात
येणा-या

भूशमगत

स्फो्ाच्या

हार्-याींनी

पररसरातील

णराींच्या

शभींतीना

तडे

िाऊन णरे

कोणत्याही क्षणी कोसळण्याची िक्यता ननमादण झाल्याचे तसेच पररसरातील ववदहरीच्या
पाण्याची पातळी खालावल्याचे ननर्िदनास आले आहे , हे खरे आहे काय,

वि.स. ३८८ (34)

(२) असल्यास, या गावातील िेतकरी व ग्रामस्थाींनी माहे मे, २०१७ मध्ये वा त्या र्रम्यान
या प्रकरणी लेखी ननवेर्न र्े ऊन कारवाई करण्याची मागणी

केली आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, या प्रकरणी चौकिी केली आहे काय,
(४) असल्यास, चौकिीनुसार उक्त उद्योगाववरुध्र् कारवाई करण्याबाबत िासनाने कोणती
कायदवाही केली वा करण्यात येत आहे ,

(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. चांद्रिाांत पाटील (०४-०१-२०१८) : (१) असे ननर्िदनास आले नाही.
(२) व (३) होय.
मौिे सारुळ, ता.जि.नाशिक येथील ग्रामस्थाींनी दर्.१० मे,२०१७ रोिी जिल्हाधधकारी,
नाशिक याींना ननवेर्न दर्ले आहे . सर्र ननवेर्नानस
ु ार तहशसलर्ार, नाशिक याींनी दर्.१५
मे,२०१७ रोिी स्थळ पाहणी केली असून सर्र पररसरात र्गडखाणीींच्या बोअर ब्लास््ीींगमळ
ु े
पररसरातील

णराींच्या

शभींतीींना

तडे

गेल्याचे

अथवा

पररसरातील

णरे

कोणत्याही

क्षणी

कोसळण्याची िक्यता असल्याचे आढळून आले नाही.
(४) व (५) प्रश्न उद््ावत नाही.

___________
शासनाच्या मालिीच्या येरवडा येथील िशमनीबाबत
(४७)

९३६४३ (१९-०८-२०१७).

श्री.योगेश हटळे िर (हडपसर) :

सन्माननीय महसूल मांत्री

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१)

िासनाच्या

महापाशलकेला

मालकीची

भाडेतत्वावर

येरवडा

र्े ण्यात

येथील

आली

िमीन

होती

सर्र

जिल्हाधधकारी
िमीन

कायादलयाकडून

महापाशलकेने

पुणे

कोणतीही

पूवप
द रवानगी न णेता परस्पर सें्र फॉर डेव्हलपमें् अँड ऍडव्हान्स कॉम्प्युद्ींग (सीडॅक) या

सींस्थेला भाडेतत्वावर दर्ली असल्याचे दर्नाींक १ िून, २०१७ रोिी वा त्या सुमारास ननर्िदनास
आले, हे खरे आहे काय,
(२)

असल्यास,

याबाबत

जिल्हा

प्रिासनाने

नो्ीस

बिावली

असून

नो्ीसची

सींपल्यानींतरही महापाशलकेने त्यावर उत्तर दर्ले नाही आहे , हे ही खरे आहे काय,

मुर्त

(३) असल्यास, याबाबत िासनाने चौकिी करून कोणती कायदवाही केली वा करण्यात येत
आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. चांद्रिाांत पाटील (०५-०१-२०१८) : (१) व (२) हे खरे आहे .
(३) मौिे येरवडा, ता.पुणे िहर येथील स.नीं.११५/२

कूण क्षेत्र २ हे . ४० आर क्षेत्रापैकी ८० आर

क्षेत्र भोगाधधकार मूल्यरदहत सारा माफीने िाळा इमारती करीता व उवदररत १ हे . ६० आर क्षेत्र
क्रीडाींगणासाठी

रु.१/-

नाममात्र

भाडे

आकारुन

१५

वषद

मुर्तीचे

भाडेपट्टयाने

पुणे
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महानगरपाशलकेस ववदहत अ्ी व ितीवर प्रर्ान करण्यात आलेले होते. क्रीडाींगणासाठी प्रर्ान
केलेल्या १ हे. ६० आर क्षेत्रापैकी २

कर क्षेत्र पुणे महानगरपाशलकेकडून सी-डॅक या सींस्थेस

िासनाची पव
द रवानगी न णेता परस्पर भाडेपट्टयाने र्े ण्यात आलेले होते. सर्र प्रकरणी ितदभींग
ू प

झालेला असल्याने जिल्हाधधकारी, पुणे याींनी दर्.१४/०७/२०१७ रोिी उक्त क्षेत्र काढून णेऊन
सरकारिमा करणेबाबत आर्े ि ननगदशमत केले आहे त.
(४) प्रश्न उद््ावत नाही.
___________
मुांबई सबबदन ्डस्करीि जव्हलेि र्ांडस्करीि असोशसएशन (िोरा िेंद्र)
या सांस्कथेने िशमनीचा गैरवापर िेल्याबाबत

(४८) ९४२८१ (१९-०८-२०१७).

श्रीमती मतनषा चौधरी (दहहसर) :

सन्माननीय महसूल मांत्री

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) चारकोप (काींदर्वली) मुींबई येथील

सवे क्र. ४० व ४१ तसेच शिींपवली येथील सव्हे क्र. १९,

२०/१अ व २०/२ या भाडेतत्वावर णेतलेल्या भुखींडाचा मुींबई सबबदन डडस्रीक जव्हलेि इींडस्रीि
असोशस िन (कोरा केंद्र) या सींस्थेने गैरवापर करून िासनाचा महसल
ु बड
ु ववल्याचे दर्नाींक १०
वप्रल, २०१७ रोिी वा त्या सुमारास ननर्िदनास आले, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सर्र सींस्थेने िासनाची परवानगी न णेता िमीनीचा काही भाग ववकासकाला
ववकला असल्याचेही माहे

वप्रल, २०१७ मध्ये वा त्या र्रम्यान ननर्िदनास आले, हे ही खरे

आहे काय,
(३) असल्यास, याबाबत िासनाने चौकिी केली आहे काय,
(४)

असल्यास,

चौकिीचे

ननषकषद काय

आहे त

व

त्यानस
ु ार

उक्त

सींस्थेवर

कारवाई

करण्याबाबत िासनाने कोणती कायदवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. चांद्रिाांत पाटील (२८-११-२०१७) : (१), (२), (३) व (४) िासन ज्ञापन, महसूल व वन
ववभाग, दर्नाींक २५/०९/१९५८ अन्वये मुींबई सबबदन डडस्रीक्् जव्हलेि इींडस्रीि असोशस िन
(कोरा केंद्र) या सींस्थेला कोरा केंद्र खार िमीन योिनेतन
ू ३५३

कर १९ गुींठे िमीन प्रर्ान

करण्यात आली असन
ू िमीन प्रर्ान आर्े िामध्ये ववववध अ्ी व िती अींतभत
ूद करण्यात
आल्या होत्या.

तहशसलर्ार बोरीवली व तलाठी सिा काींदर्वली याींनी पींचाींसमवेत दर्. १०/०१/२०१६ व
११/०१/२०१६ रोिी प्रत्यक्ष स्थळ पहाणी केली असता मुींबई सबबदन डडस्रीक्् जव्हलेि इींडस्रीि
असोशस िन (कोरा केंद्र) या सींस्थेला दर्लेल्या िागेपैकी मोकळ्या िागेचा ल्न समारीं भ,

नवरात्रोस्तव तसेच इतर साींस्कृनतक कायदक्रम या प्रयोिनाथद वापर होत असन
सर्र
ू
वापराबाबत

सींबींधधताींकडून

ननर्िदनास आली आहे .

मोठ्या

प्रमाणावार

भाडे

आकारल्या

िात

असल्याची

बाब
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सर्र ितदभींगाबाबत मुींबई सबबदन डडस्रीक्् जव्हलेि इींडस्रीि असोशस िन (कोरा केंद्र)

या सींस्थेला नो्ीस र्े ण्याची व सुनावणीअींती ननयमानुसार सींस्थेववरूध्र् यो्य ती कायदवाही
जिल्हाधधकारी, मींब
े ाफदत करण्यात येत आहे .
ु ई उपनगर याींचम
(५) प्रश्न उद््ावत नाही.

___________
मुलूांड (मुांबई) येथील मरारा मांडळ सांस्कथेस शासनाने हदलेल्या िशमनीबाबत
(४९)

९४४४८ (१९-०८-२०१७).

श्री.ियप्रिाश मांद
ु डा (बसमत) :

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय महसल
ू मांत्री

(१) मल
ु ींड
ू (पव
ु )द ,मींब
ु ई येथे मराठा समािाच्या उन्न्त्तीसाठी मराठा मींडळ, मल
ु ींड
ू (धमादर्ाय
नोंर्णीकृत

फ.५५५१) या सींस्थेस राज्य िासनाने वसनतगह
ृ , वाचनालय व इतर सामाजिक

उपक्रम राबववणेसाठी सवलतीच्या र्रात भख
ु ींड दर्ला आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास,सर्रहू भुखींडाचा कायदकारी मींडळाकडून सामाजिक उपक्रमाींकरीता वापर न होता
वािणजज्यक वापर करून गैरव्यवहार करण्यात येत असल्यामळ
ु े माहे सप््ें बर, २०१६ मध्ये
आयकर ववभागाने धाड ्ाकली आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, या ्ाकलेल्या धाडी प्रकरणी सनर्ी लेखापाल याींनी दर्लेल्या अहवालाची
मादहती लेखी व मादहतीच्या अधधकारात सातत्याने माधगतली असता कायदकारी मींडळाने
सर्रची मादहती दर्ली नसल्याचे ननर्िदनास आले आहे , हे ही खरे आहे काय,
(४) असल्यास, सर्र मादहती न र्े ण्याची कारणे काय आहे त, तसेच सींस्थेच्या सभासर्ाींनी
याववरूध्र् सहा. धमादर्ाय आयुक्त वरळी,मुींबई याींचेकडे दर्नाींक १७ िून, २०१७ रोिी मराठा
मींडळ या सींस्थेची वविेष सवदसाधारण सभा लावण्यासींर्भादत तक्रार अिद दर्ला आहे , हे ही खरे
आहे काय,
(५) असल्यास, उक्त तक्रार अिादच्या अनुषींगाने

मींडळाच्या

र्ोषी कायदकारी पर्ाधधकाऱयाींवर

िासनाने कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे ,
(६) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे ?
श्री. चांद्रिाांत पाटील (२८-११-२०१७) : (१) मौिे मुलुींड मधील स.नीं. १२१ ते १२३ मधील
सध
ु ाररत अशभन्यासातील भख
ू ींड क्र. १३ हा िासन ज्ञापन दर्. २८/४/१९८९ अन्वये मराठा मींडळ,

मुलुींड या सींस्थेस ववद्याथी वसतीगह
ृ , वाचनालय, साींस्कृनतक केंद्र इ. प्रयोिनाथद प्रर्ान
करण्यास काही अ्ी व ितीस अधधन राहून िासनाने मींिुरी दर्ली आहे . त्यानुसार सर्र
१५५०.७५ चौ.मी. शमळकतीचा ताबा सींस्थेस दर्. २९/१२/१९८९ रोिी र्े ण्यात आला आहे .

तद्नींतर िासन ज्ञापन दर्. २१/१०/१९९४ अन्वये भख
ू ींड क्र. १३ चे सुधाररत अशभन्यासातील
रस्त्याच्या तळपषृ ठ ननर्े िाींकासह क्षेत्र २१७१.०५ चौ.मी. असल्याने तेवढे क्षेत्र मींिरू झाले आहे .

(२), (३), (४), (५) व (६) आयकर ववभाग हा केंद्र िासनाचा ववभाग असल्याने या बाबतची

मादहती उपलब्ध नाही. तथावप, सींबींधधत सींस्था व ववधी व न्याय ववभाग याींनी दर्लेल्या
अशभप्रायाींनस
ु ार

दर्. ११/०४/२०१७

रोिी मादहतीचा अधधकार या कायद्याअींतगदत सींस्थेस या
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बाबतची मादहती मागण्यात आली होती. तथावप, सींस्था मादहतीचा अधधकार-२००५ च्या
कायदकक्षेत येत नसल्यामळ
ु े मादहती र्े ण्यास सींस्था बाींधील नाही असे सरधच्णीस, मराठा
मींडळ याींनी दर्. ४/०५/२०१७ रोिीच्या पत्रान्वये अिदकत्यादस कळववले आहे .

सावदिननक न्यास नोंर्णी कायादलय, बह
ृ न्मुींबई या कायादलयात महाराषर सावदिननक

ववश्वस्त व्यवस्था अधधननयम १९५० चे कलम ४१अ अन्वये वविेष सवदसाधारण सभा
णेण्यासींर्भादत व इतर ववनींती बाबत दर्. १७/०६/२०१७ रोिी अिद र्ाखल केला आहे .

सर्र अिादवर सहायक धमादर्ाय आयक्
े डून
ु त (रू्णालय), बह
ु ई ववभाग, मींब
ु ई याींचक
ृ न्मींब

दर्. १७/०७/२०१७ रोिी आर्े ि पारीत केलेले आहे त.

___________
मौिे िाांहदवली (ता.बोररवली, जि.मांब
ु ई उपनगर) येथील आहदवासी
वारली समािाच्या िुळाची िमीन हडप िेल्याबाबत

(५०) ९४४६४ (१९-०८-२०१७).

श्रीमती मतनषा चौधरी (दहहसर) :

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय महसूल मांत्री

(१) मौिे काींदर्वली, (ता.बोररवली, जि.मुींबई उपनगर) येथील फेरफार क्र. ७८४ सव्हे क्र. ०४
दह.न. ३ मधील िमीन आदर्वासी वारली समािाच्या कुळाची आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, उक्त आदर्वासी वारली समािाच्या कुळाचे (सींरक्षक्षत कुळ) नाव ७/१२
उताऱयामधन
ू कमी केले असल्याचे माहे िन
ू , २०१७ मध्ये वा त्या र्रम्यान ननर्िदनास आले, हे
ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, याबाबत िासनाने चौकिी केली आहे काय,
(४) असल्यास, चौकिीच्या अनुषग
ीं ाने सर्र कुळाची िमीन हडप करणा-यावर िासनाने कोणती
कारवाई केली वा करण्यात येत आहे ,

(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. चांद्रिाांत पाटील (०६-१२-२०१७) : (१), (२), (३), (४) व (५) मौिे काींदर्वली, (ता.बोररवली,
जि.मुींबई उपनगर) येथील सव्हे क्र. ०४ दह.न. ३ मधील िमीन फेरफार क्र. ७८४ दर्. २७/०२/५५
नस
ु ार महाराषर कुळवदहवा् व िेतिमीन अधधननयमाच्या कलम ३ प्रमाणे श्री िेठ्या वारली हे

नाव गा.नीं.न. ७/१२ च्या इतर हक्कात “सींरक्षक्षत कुळ” म्हणुन र्ाखल केल होते. तद्नींतर

फेरफार क्र. १५२९ अन्वये सर्र िशमनीच्या इतर हक्क सर्री श्री. िेठ्या वारली याींच्या पाच
वारसाींच्या नावाींची नोंर् णेण्यात आली होती.
श्री. व्र्ारकार्ास पींचमतीया व इतर याींनी फेरफार क्र. १५२९ ववरूध्र् उपववभागीय
अधधकारी, मींब
े डे अवपल र्ाखल केले होते. सर्र अवपलामध्ये उप ववभागीय
ु ई उपनगर याींचक

अधधकारी याींनी दर्. २१/०८/१९८७ च्या आर्े िान्वये फेरफार क्र. १५२९ रद्द करून ५ वारसाींची
नावे इतर हक्कातून कमी केली. सर्र आर्े ि पुन्हा
याींच्याकडे

उपजिल्हाधधकारी (अवपले), मुींबई उपनगर

आव्हाननत झाल्यानींतर त्याींनी दर्. ४/१०/२००४ च्या आर्े िान्वये उप ववभागीय

वि.स. ३८८ (38)
अधधकारी याींचे दर्. २१/०८/१९८७ चे आर्े ि रद्द करून फेरफार क्र. १५२९ कायम केला व
त्यानुसार फेरफार क्र. १६५९, दर्. २१/१२/२००४ अन्वये पून्हा उपरोक्त ५ वारसाींची नावे इतर
हक्कात लावली.

उपजिल्हाधधकारी (अवपले) याींचे हे आर्े ि

अपर आयुक्त, कोंकण ववभाग, मुींबई याींचेकडे

आव्हाननत झाल्यानींतर त्याींनी दर्. १४/५/२००७ च्या आर्े िान्वये सर्र प्रकरण उप ववभागीय
अधधकारी याींचेकडे फेरचौकिीसाठी पाठववले, उपववभागीय अधधकारी याींनी सुनावणीअींती

दर्.०२/०५/२०११ रोिीच्या आर्े िान्वये श्री. िेठ्या वारली याींच्या पाच वारसाींच्या नावाींची नोंर्
गा.नीं.न. ७/१२ च्या इतर हक्कातन
ू कमी करून श्री. व्र्ारकार्ास

गींगार्ास पींचमतीया व श्री

सुरेि गींगार्ास पींचमतीया याींची नाींवे सर्र िशमनीच्या इतर हक्कात लावण्याचा ननणदय दर्ला
आहे . सर्र ननणदय उपजिल्हाधधकारी (अवपले) याींनी त्याींच्या दर्. १५/१०/२०१२ रोिीच्या
आर्े िान्वये कायम केला आहे .
उक्त नमर्
ू प्रकक्रया ही अधद-न्यानयकवत स्वरूपाची असल्याने उपजिल्हाधधकारी (अवपले)

याींच्या दर्नाींक १५/१०/२०१२ रोिीच्या या ननणदयाववरूध्र् वारली याींच्या वारसाींनी सक्षम

न्यायालयात र्ावा र्ाखल करणे आवश्यक होते. तथावप, तसे झाल्याचे दर्सून येत नाही. तसेच
िेठ्या वारली अथवा त्याींच्या वारसाींनी महाराषर कुळ वदहवा् व िेतिमीन अधधननयम या
कायद्यान्वये सर्रिागेची ववक्री करून शमळणेबाबत कोणत्याही सक्षम
केल्याचे दर्सन
ु येत नाही.

प्राधधकरणाकडे अिद

___________

ववधान भवन :

डॉ. अनांत िळसे

मुांबई.

प्रधान सधचव,
महाराष्ट्र ववधानसभा.

_________________________
िासकीय मध्यवती मुद्रणालय, मुींबई.

