अताराांकित प्रश्नोत्तराांची ४४६ वी यादी

महाराष्ट्र ववधानसभा
दस
ु रे अधधवेशन, २०१८
___________

अताराांकित प्रश्नोत्तराांची यादी
प्रश्नाांची एिूण सांख्या - ५०
___________

मौजे िुऱ्हा (ता.ततवसा, जज.अमरावती) येथे आददवासी गोटुल समाजाच्या
ताब्यात असलेल्या जागेचा पट्टा ममळणेबाबत

(१)

३८१५५ (०८-०१-२०१६).

अॅड.यशोमती ठािूर (ततवसा), श्री.अममन पटे ल (मुांबादे वी) :

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

(१) मौजे कुऱ्हा (ता.ततवसा, जज.अमरावती) येथे आदिवासी गो्ुल समाजाच्या ताब्यात
असलेल्या

जागेचा

पट्टा

ममळणेबाबत

मा.लोकप्रतततनधीनी

दिलेले

तनवेिन

जजल्हाधधकारी

अमरावती याींनी उधचत काययवाही करण्यासाठी दिनाींक २८ ऑगस््, २०१५ रोजी तहमसलिार,
ततवसा याींच्याकडे पाठववले आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, मौजे कुऱ्हा येथील आदिवासी गो्ुल समाजाच्या ताब्यात असलेल्या जागेचा
पट्टा या आदिवासीींना ममळणेबाबत शासनाने कोणती काययवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. चांद्रिाांत पाटील (१४-०६-२०१८) : (१), (२) व (३)

स्थातनक लोकप्रतततनधी याींचे

दि.१०/०८/२०१५ चे तनवेिन जजल्हाधधकारी, अमरावती याींनी तहमसलिार, ततवसा याींच्या
कायायलयाकडे उधचत काययवाहीसाठी पाठववले आहे. सिर तनवेिनावर तहमसलिार, ततवसा याींच्या
कायायलयाकडून अध्यक्ष, आदिवासी गो्ूल गोंड समाज, कु-हा याींचक
े डून सिरचे अततक्रमण हे

दि. ०४/०४/२००२ च्या शासन तनणययानुसार दिनाींक ०१/०१/१९९५ पव
ू ीचे असलेबाबत पुरावे सािर
करण्याबाबत कळववण्यात आले आहे . सिर पुरावे प्राप्त झाल्यानींतर तपासणीअींती पुढील
काययवाही करण्यात येईल.

___________

वव.स. ४४६ (2)
िळवा (जज.ठाणे) पररसरातील खारलँ ड जममनीवर “Central Business District”
प्रिल्प उभारण्याबाबत
(२)

४१८७४ (२०-०४-२०१६).

श्री.जजतेंद्र आव्हाड (मुांब्रा िळवा) :

पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

सन्माननीय महसूल मांत्री

(१) कळवा (जज.ठाणे) पररसरात असलेल्या खारलॅं डच्या जममनीवर “Central Business
District” प्रकल्प उभारण्यासींिभायत सरु
ु असलेली काययवाही पण
ू य झालेली आहे काय,

(२) असल्यास, पररसरातील ववकासाच्या दृष्ीने महत्वाचा ठरणारा “Central Business
District” प्रकल्पाची जलिगतीने उभारणी न करण्याची कारणे काय आहे त,
(३) असल्यास, प्रश्न भाग (१) बाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय ,
(४) असल्यास, चौकशीच्या अनुषग
ीं ाने
आहे ,

पुढे कोणती काययवाही करण्यात आली वा करण्यात येत

(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त,
श्री. चांद्रिाांत पाटील (२८-०६-२०१८) : (१), (२), (३), (४) व (५) मौजे कळवा, ता.जज.येथील
जममनीवर ठाणे जजल््यातील ववववध प्रशासकीय प्रकल्प राबववण्याबाबत दिनाींक ३० जानेवारी,
२०१५ रोजी मा.मुख्यमींत्री महोियाींच्या अध्यक्षतेखाली बैठक आयोजजत करण्यात आली होती.
सिर बैठकीत डॉ.बाबासाहे ब आींबेडकर सामाजजक न्याय भवन या प्रयोजनासाठी दिलेली जमीन

वगळता उवयररत जममनीवर ववभागीय आयुक्त, कोकण याींनी मुींबई महानगर प्रिे श ववकास

प्राधधकरण याींच्या मितीने Central Business District चा बहृ त आराखडा तयार करुन
घेण्यास तत्वत: मान्यता िे ण्यात आली असन
ू नगर तनयोजनाच्या दृष्ीकोनातन
ू सिर दठकाणी

Central Business District (सीबीडी) ववकमसत करण्याची व्यवहाययता मुींबई महानगर प्रिे श
ववकास प्राधधकरणाच्या मितीने तपासण्यात येत आहे .

___________
धचखलदरा (जज.अमरावती) तालुक्यातील शहर व ग्राममण भागात असलेल्या
भोगवटदार वगग-२

(३)

४९०५८ (२४-०६-२०१६).

जममनी वगग-१ मध्ये रुपाांतररत िरण्याबाबत

डॉ.सुतनल दे शमख
(अमरावती) :
ु

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय महसल
ू मांत्री

(१) धचखलिरा (जज.अमरावती) तालुक्यातील शहर व ग्राममण भागात असलेल्या भोगव्िार

वगय-२ जममनी वगय-१ मध्ये घोषीत केल्याने प्लॉ्ची खरे िी ववक्री करण्यात येत असन
ु

ववभागीय आयक्
ु त, अमरावती याींनी माहे ११ फेब्रव
ु ारी, २०१४ व माहे २० फेब्रव
ु ारी, २०१४
रोजीच्या आिे शान्वये अशा जममनीची चौकशी करुन भोगव्िार वगय-१ मधन
ु भोगव्िार वगय-२
मध्ये रुपाींतरीत करण्याबाबत आिे श दिले होते, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, या आिे शाववरुध्ि एका खाजगी व्यावसायीकाने शासनाकडे फेरतपासणी अजय
सािर केला होता, हे ही खरे आहे काय,

वव.स. ४४६ (3)
(३) असल्यास, ववभागीय आयुक्त याींचे उपरोक्त िोन्ही आिे शास स्थधगती दिली आहे , हे ही
खरे आहे काय,

(४) असल्यास, सिर स्थधगती आिे शाची अींमलबजावणी अियापयंत सुरु आहे , हे ही खरे आहे
काय,

(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. चांद्रिाांत पाटील (१४-०६-२०१८) (१), (२), (३), (४) व (५) होय, ववभागीय आयुक्त,
अमरावती ववभाग, अमरावती याींनी दिनाींक ११/०२/२०१४ च्या पत्रान्वये धचखलिरा ववशेष
ववकास

प्राधधकरणाींच्या काययक्षेत्रातील जममनी भोगव्िार वगय-२ असन
अशा जममनीींचे
ू

हस्ताींतरण जजल्हाधधकारी, अमरावती व उप ववभागीय अधधकारी, धारणी याींच्याशी सल्ला

मसलत करून/मागयिशयन घेवूनच करण्यात यावे असे आिे श नगर रचना अधधकारी, मसडको,
धचखलिरा, जज.अमरावती याींना दिले होते. तसेच दि. २०/०२/२०१४ च्या पत्रान्वये मा.

लोकप्रतततनधी याींना त्याींच्या पत्राच्या अनष
ु ींगाने तपशीलवार वस्तजु स्थती अवगत करण्यात
आली होती. सिर प्रकरणी एका खाजगी व्यावसातयकाने शासनाकडे अपील िाखल केल्यानींतर

उपरोक्त िोन्ही आिे श/तनिे श तत्कालीन मा. राज्यमींत्री (महसूल) याींनी दि १२/०९/२०१४ रोजी

रद्द केले होते. उक्त आिे शाववरुध्ि ववभागीय आयुक्त, अमरावती ववभाग, अमरावती याींनी दि.

१०/१२/२०१४ रोजी पन
ु ववयलोकन अजय िाखल केला होता. सिर पन
ु ववयलोकन अजय मा. राज्यमींत्री
(महसूल) याींनी दि. २६/१०/२०१६ रोजी आिे श पारीत करून तनकाली काढला असून तत्कालीन
मा.राज्यमींत्री (महसूल) याींचे दि. १२/०९/२०१४ चे आिे श कायम केले आहे त. तथावप
जजल्हाधधकारी, अमरावती याींनी शासनाकडे सिर प्रकरणी मागयिशयन अपेक्षक्षले आहे .
___________
फलाटे वाडी, होटगी स्टे शन व आहेरवाडी (ता.दक्षिण सोलापुर, जज.सोलापुर)
गावाांच्या हद्दीत औजष्ट्णि ऊजाग प्रिल्प उभारल्याबाबत

(४)

५६४१४ (१९-०८-२०१६).

श्री.शमशिाांत मशांदे (िोरे गाव), श्री.जजतेंद्र आव्हाड (मुांब्रा िळवा),

श्री.भास्िर जाधव (गुहागर), श्री.सरु े श लाड (िजगत) : सन्माननीय महसूल मांत्री पुढील गोष्ीींचा
खल
ु ासा करतील काय :-

(१) फला्े वाडी, हो्गी स््े शन व आहे रवाडी (ता.िक्षक्षण सोलापुर, जज.सोलापुर) गावाच्या
हद्दीतील सम
ु ारे २१०० एकर जमीनीच्या सपा्ीकरणाचे कींत्रा् एन.्ी.पी.सी कींपनीने के.जे.
इन्रा कींपनीला कोणत्या अ्ी व शतीवर दिले होते,

(२) असल्यास, के. जे. इन्रा कींपनीला ववनापरवाना केलेल्या उत्खननापो्ी तहमसलिार िक्षक्षण
सोलापुर याींनी आकारलेल्या रु. ३०३९.११ को्ी रुपयाींच्या िीं डापैकी आतापयंत ककती रक्कम
सींबींधधत कींपनीकडून वसल
ू करण्यात आली आहे ,

(३) असल्यास, इतर १६ कींपन्याींनी केलेल्या बेकायिे शीर उत्खनना प्रकरणी तहमसलिार िक्षक्षण
सोलापुर याींनी

आकारलेल्या रु. ११२.२७ को्ी इतक्या िीं डाच्या रक्कमेपैकी आतापयंत ककती

रक्कम वसूल करण्यात आली आहे ,

वव.स. ४४६ (4)
(४) असल्यास, प्रश्न भाग (२) व (३) बाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय,
(५) असल्यास, चौकशीच्या अनुषग
ीं ाने िीं डाची रक्कम भरणा करुन सींबींधधत कींत्रा्राींववरुध्ि
शासनाने कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे ,
(६) नसल्यास ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. चांद्रिाांत पाटील (०२-०६-२०१८) : (१), (२), (३), (४) व (५) सिर दठकाणी एन.्ी.पी.सी.चा
औषणीक ऊजाय प्रकल्प उभारण्यात आला असन
त्यासाठी जमीन सपा्ीकरणाचे व इतर
ू

कामासाठी एन.्ी.पी.सी. या कींपनीकडून ववववध कींपन्याींना कींत्रा् िे ण्यात आले होते. कींत्रा्िार

कींपन्याींनी पव
ू य परवानगी न घेता अवैध उत्खनन केल्याचे आढळून आल्याने सिर कींत्रा्िार
कींपन्याींना तहमसलिार याींनी नो्ीसा काढून खुलासा मागववला असता ववदहत मुितीत खुलासा
प्राप्त न झाल्याने िीं डात्मक रक्कम भरणेबाबतचे आिे श तहमसलिार याींनी तनगयममत केले आहे .

त्यापैकी के.जे.इन्रा कींपनीला रु.३,०३,९९,१३,८००/- इतक्या रक्कमेचा िीं ड आकारण्याचे आिे श
पाररत केले आहे . सिर आिे शाववरुध्ि उक्त कींपनीने जजल्हा सत्र न्यायालय, सोलापरू येथे
क्र.१०५३/१५ अन्वये िावा िाखल केला असून मा.न्यायालयाने अींततम आिे श होईपावेतो
तहसीलिार याींच्या आिे शास स्थधगती दिली आहे .

इतर १६ कींपन्याींनी अवैध उत्खनन केल्याप्रकरणी तहसीलिार, िक्षक्षण सोलापूर याींनी

रु.११२.२७

को्ी

इतक्या

रक्कमेच्या

पाररत

केलेल्या

िीं डात्मक

आिे शाववरुध्ि

अप्पर

जजल्हाधधकाऱ्याींकडे अवपल िाखल केले असन
अप्पर जजल्हाधधकारी, सोलापरू याींनी १४
ू
कींपन्याींचे अवपल अजय फे्ाळून िीं डात्मक आिे श कायम केले असून अन्य एका कींपनीच्या
प्रकरणात फेरतपासणी करण्याचे आिे श दिले आहे त.

अप्पर जजल्हाधधकारी, सोलापूर याींनी िीं ड कायम केलेल्या १४ कींपन्याींना िीं डात्मक

रक्कमेचे आिे श पाररत करण्यात आले असन
ू िीं ड वसल
ू ीची काययवाही करण्यात येत आहे.
(६) प्रश्न उद्ावत नाही.

___________

नाांदगाव खांडश्े वर (जज.अमरावती) येथे मध्यवती प्रशासिीय इमारत
बाांधण्यासाठी जागा दे ण्याबाबत
(५)

६४२७०

(मुांबादे वी) :

(११-०८-२०१६).

प्रा.ववरें द्र

जगताप

(धामणगाव

रे ल्वे),

श्री.अममन

पटे ल

सन्माननीय महसल
ू मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) नाींिगाव खींडश्े वर (जज.अमरावती) येथे नवीन मध्यवती प्रशासकीय इमारत बाींधण्यासाठी
तातडीने जागा उपलबध करुन िे ण्याची मागणी स्थातनक लोकप्रतततनधी याींनी उपववभागीय
अधधकारी महसूल चाींिरू रे ल्वे याींच्याकडे दिनाींक १३, जून २०१६ रोजी वा त्यासुमारास लेखी
तनवेिनादवारे केली आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, याप्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय,
(३) असल्यास, चौकशीच्या अनुषींगाने सिरहू तनवेिनाच्या अनुषींगाने प्रशासकीय इमारत
बाींधण्यासाठी जागा िे ण्याबाबत शासनाने कोणती काययवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

वव.स. ४४६ (5)
श्री. चांद्रिाांत पाटील (१४-०६-२०१८) : (१), (२), (३) व (४)

होय, स्थातनक लोकप्रतततनधी याींनी

दि.१३/०६/२०१६ रोजी उपववभागीय अधधकारी, चाींिरू रे ल्वे याींना लेखी तनवेिन दिले आहे .
जजल्हाधधकारी, अमरावती याींनी दि. ०५/०५/२०१८ च्या पत्रान्वये सध्या अजस्तत्वात असलेल्या

नाींिगाव खींडश्े वर येथील तहमसल कायायलयाची जन
ु ी झालेल्या इमारतीच्या जागी नवीन
प्रशासकीय

इमारत

बाींधण्याचे

प्रस्ताववत

असल्याचे

कळववले

आहे .

सिरहू तहसील
कायायलयाच्या प्रशासकीय इमारत बाींधकामाच्या रुपये ७७१.५५/- लाख ककमतीच्या अींिाजपत्रकास
दि. २२/०२/२०१८ च्या शासन तनणययान्वये प्रशासकीय मींजूरी प्रिान केली आहे .
___________
पांचायत सममती, अमरावती येथील भातिुलीची इमारत तथा खुली जागा
दप्तरी जजल्हा पररषद, अमरावती याांचे नावे िरणेबाबत

(६)

६७९२३ (१६-१२-२०१६).

अॅड.यशोमती ठािूर (ततवसा), श्री.ववजय वडेट्टीवार (ब्रम्हपूरी),

श्री.अममन पटे ल (मुांबादे वी), श्री.अस्लम शेख (मालाड पजश्चम), डॉ.सांतोष टारफे (िळमनुरी) :
सन्माननीय महसल
ू मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) अमरावती जजल््यातील पींचायत सममती भातकुलीची इमारत, खुली जागा तथा मश् नीं.३१
प्लॉ् नीं.१७ ही जागा तालुका भुममअमभलेख, अमरावती याींनी िप्तरी जजल्हा पररषि, अमरावती
याींचे नावे करणेबाबतचा शासनाकडे सािर केलेला प्रस्ताव प्रशासकीय मींजूरीकरीता प्रलींबबत
असल्याचे माहे ऑक््ोबर, २०१६ मध्ये वा त्यािरम्यान तनिशयनास आले आहे , हे खरे आहे
काय,
(२) असल्यास, याप्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय,
(३) असल्यास, चौकशीच्या अनुषग
ीं ाने सािर केलेल्या प्रस्तावाला मींजूरी िे ण्याबाबत शासनाने
कोणती काययवाही केली वा करण्यात येत आहे ,

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. चांद्रिाांत पाटील (१४-०६-२०१८) : (१), (२), (३) व (४) स्थातनक लोकप्रतततनधी याींनी
सिरहू प्रकरणी दि. १६/०७/२०१६ रोजी जजल्हाधधकारी, अमरावती याींना तनवेिन दिले होते. उक्त
तनवेिनाच्या अनष
ु ींगाने जजल्हाधधकारी, अमरावती याींनी सािर केलेला प्रस्ताव ववभागीय
आयुक्त, अमरावती ववभाग, अमरावती

याींचे कायायलयामाफयत शासनास दि. २२/०५/२०१८ च्या

पत्रान्वये प्राप्त झाला असून सिर प्रस्ताव तपासण्यात येत आहे.
___________
मौजे वडगाव बु. (ता.हवेली, जज.पुणे) येथील ग्रामस्थाांना प्रॉपटीचे हक्ि दे ण्याबाबत
(७)

७४१५० (१२-०४-२०१७).

श्री.मभमराव तापिीर (खडिवासला) :

मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय महसल
ू

वव.स. ४४६ (6)
(१) मौजे वडगाव बु. (ता.हवेली, जज.पुणे) या निी काठावरील गावामध्ये सन १९३० वा
त्यािरम्यान पो्फुगीची साथ आल्यामुळे तेथील बहुसींख्य रदहवासी बाधधत होऊन िगावले, हे
खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सिर गावातील बहुसींख्य परीजन िगावल्यामळ
ु े गावातील रदहवाश्याींनी मळ
ू
दठकाणावरून स.नीं.४३ व ४९ या गायरान क्षेत्रावर वसती केली, हे ही खरे आहे काय,
(३) असल्यास, उक्त दठकाणी वसती केलेल्या २६६ ग्रामस्थाींची नावे अदयापपयंत त्याींच्या
प्रॉप्ी काडयवर िाखल झाली नसल्याचे माहे जानेवारी, २०१७ मध्ये वा त्या िरम्यान तनिशयनास
आले आहे , हे ही खरे आहे काय,
(४) असल्यास, उक्त प्रकरणी बाधधत ग्रामस्थाींना प्रॉप्ीचे हक्क िे ण्याबाबत शासनाने
कोणती काययवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. चांद्रिाांत पाटील (१५-०६-२०१८) : (१), (२), (३) व (४) वडगाव ब.ु , ता.हवेली येथील
स.नीं.४३ व ४९ मधील ग्रामस्थाींच्या प्रॉप्ी काडयवर नावे िाखल करण्यासींिभायत जजल्हाधधकारी,

पुणे याींच्याकडून ववभागीय आयक्
ु त, पुणे याींच्यामाफयत शासनास सािर करण्यात आलेल्या
प्रस्तावावर शासनाच्या स्थायी धोरणानुसार काययवाही प्रगतीत आहे .
(५) प्रश्न उद्ावत नाही.

___________

ततवसा (जज.अमरावती) येथील शासिीय मुलीांच्या वसतीगह
ृ ाच्या
(८)

भुखांडाचे दस्तऐवज उपलब्ध िरुन दे ण्याबाबत

७७००४ (१२-०४-२०१७).

प्रा.वषाग गायिवाड (धारावी) :
काय :-

अॅड.यशोमती ठािूर (ततवसा), श्री.अममन पटे ल (मुांबादे वी),

सन्माननीय महसल
ू मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील

(१) ततवसा (जज.अमरावती) येथील मींजरू झालेल्या शासकीय मल
ु ीींच्या वसतीगह
ृ ाच्या तनयोजीत

भुखींडाचे िस्तऐवज उपलब्ध करुन िे ण्याबाबत स्थातनक लोकप्रतततनधी याींनी उपववभागीय
अधधकारी ततवसा-भातकुली याींना दिनाींक १२ मे, २०१६ रोजी वा त्यासुमारास तनवेिन दिले
असूनसुद्धा अदयाप त्यावर कोणतीही काययवाही करण्यात आली नाही, हे खरे आहे काय,
(२)

असल्यास, मौजे शेंिरू जना बु. (ता.ततवसा, जज.अमरावती)

येथील ई क्लास सवे

क्रीं.११०/१२.२६ हे .आर.जममनीपैकी ०.५० हे .आर जममनीवर नाबाडय अींतगयत नववन शासकीय
गोिामाींचे

बाींधकाम

करण्यात

येणार

असून

त्या

जागेची

नोंि

महसुल

अमभलेखामध्ये

करण्याकररता स्थातनक लोकप्रतततनधी याींनी उपववभागीय अधधकारी ततवसा-भातकुली याींना
दिनाींक १२ मे, २०१६ रोजी वा त्यासुमारास लेखी तनवेिन दिले आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, मौजे ममिापरू , (ता.ततवसा, जज.अमरावती) येथील मींजरू आरोग्य केंद्राकररता ई
वगय जममन उपलब्ध करुन िे ण्याबाबत स्थातनक लोकप्रतततनधी याींनी दिनाींक २६ एवप्रल, २०१६

रोजी वा त्यासुमारास उपववभागीय अधधकारी ततवसा- भातकुली याींना तनवेिन दिले आहे, हे ही
खरे आहे काय,

वव.स. ४४६ (7)
(४) असल्यास, या प्रकरणाींबाबत शासनाने कोणती काययवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. चांद्रिाांत पाटील (१४-०६-२०१८) : (१), (२), (३), (४) व (५) स्थातनक लोकप्रतततनधी याींनी
जजल्हाधधकारी, अमरावती याींच्याकडे दिनाींक २५/०४/२०१६ रोजीच्या स्वतींत्र िोन पत्राींन्वये
ततवसा,

जज.अमरावती येथे

मींजरू

झालेल्या

शासकीय मुलीच्या वसतीगह
ृ ाच्या

तनयोजजत

भुखींडाचे िस्तऐवज उपलब्ध करुन िे णे व मौजे शेंिरू जना बु., ता.ततवसा येथील ई वगय सव्हे

क्र.११०/१ मधील २.२६ हे .आर जममनीपैकी ०.५० हे .आर जमीन नाबाडय अींतगयत नववन शासकीय
धान्य गोिामाींचे बाींधकामाकरीता िे ण्याची मागणी केली आहे . तसेच मौजे ममिापूर, ता.ततवसा
येथील मींजूर आरोग्य केंद्राकरीता ई वगय जमीन उपलब्ध करुन िे ण्याबाबत स्थातनक
लोकप्रतततनधी याींनी दिनाींक २६/०४/२०१६ रोजी जजल्हाधधकारी, अमरावती याींना तनवेिन
दिल्याचे आढळून येत नाही.
तहमसलिार,

ततवसा

याींनी

दि.

०८/०६/२०१७

च्या

पत्रान्वये

गह
ृ पाल,

मागासवगीय

व

आधथयकदृष्या मागासवगीय मल
ु ीींचे शासकीय वसततगह
ृ , ततवसा, ता.ततवसा याींना मागासवगीय

मुलीींचे शासकीय वसततगह
ृ ाच्या इमारतीचे बाींधकामासाठी ई-वगय जमीन उपलब्ध नसल्याचे
कळववले आहे.

शेंिरू जना ब.ु , ता.ततवसा येथील शासकीय धान्य गोिामाींचे बाींधकामाकरीता तसेच ममिापरू
येथे आरोग्य केंद्र बाींधकामासाठी ई वगय शासकीय जमीन उपलब्ध करून िे ण्यासाठी आवश्यक
असलेले िस्तऐवज तहमसलिार, ततवसा याींनी अनुक्रमे दि. १६/०७/२०१६ व दि. ०२/०१/२०१७

च्या पत्राींन्वये ववववध शासकीय कायायलयाकडून मागववले असन
ू प्राप्त झाल्यानींतर पुढील
काययवाही करण्यात येईल.

___________

मौजे वडवली (ता.अांबरनाथ, जज.ठाणे) येथील सवे नां.४१ या शासिीय जममनीवरील
अततक्रमणे तनयमानुिूल िरण्याबाबत
(९)

८०००८ (१२-०४-२०१७).

डॉ.बालाजी किणीिर (अांबरनाथ) :

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय महसूल मांत्री

(१) मौजे वडवली (ता.अींबरनाथ, जज.ठाणे) येथील सवे नीं.४१ या शासकीय जममनीवरील
अततक्रमने तनयमानुकूल करण्याबाबत मशवाजीनगर रदहवाशी सींघाने दिनाींक २४ फेब्रुवारी, २०१५

रोजीच्या पत्रान्वये व त्यानींतर अनेक वेळा तहमसलिार, अींबरनाथ व जजल्हाधधकारी, ठाणे
याींचेकडे मागणी केली आहे , हे खरे आहे हे काय ,
(२) असल्यास, अींबरनाथ येथील लोकप्रतततनधीनीही उक्त जागेवरील अततक्रमने तनयमानुकूल
करण्याबाबत मा.महसूल राज्यमींत्री याींचेकडे दिनाींक १६ माचय, २०१५ रोजी व त्यानींतर अनेक
वेळा जजल्हाधधकारी, ठाणे याींचेकडे तनवेिने िे ऊन पाठपरु ावा केला आहे , हे ही खरे आहे काय ,

(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी चौकशी करून सिर जागेवरील अततक्रमणे तनयमानुकूल
करण्याबाबत शासनाने कोणती काययवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
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श्री. चांद्रिाांत पाटील (२८-०६-२०१८) : (१), (२), (३) व (४) मौजे वडवली ता.अबींरनाथ, जज.ठाणे
येथील सवे नीं.४१ या शासकीय जममनीवरील अततक्रमणे तनयमानक
ु ू ल करण्याबाबत मशवाजी

नगर रदहवासी सींघाने दि.२४/०२/२०१५ रोजीचे तनवेिन तहमसल कायायलय अींबरनाथ याींचेकडे
दिलेले

आहे .

तसेच

मौजे

वडवली,

ता.

अींबरनाथ,

जज.

ठाणे

येथील

स.

नीं.

४१,

न.भू.मा.क्र.८८५१, ८८६९ येथील मशवाजीनगर रदहवासी सींघ याींचे तनवासी प्रयोजनाथय अजस्तत्वात
असलेले

अततक्रमण तनयमानुकूल

करणेबाबत

स्थातनक

लोकप्रतततनधी

याींनी

दिनाींक

०६/०२/२०१८ रोजी शासनास केलेल्या ववनींतीच्या अनष
ु ींगाने जजल्हाधधकारी, ठाणे याींनी प्रचमलत
तनयमानुसार सवय सींबींधीताींच्या अमभप्रायासह ववभागीय आयुक्त कोकण याींच्या माफयत शासनास

प्रस्ताव सािर करण्याबाबत मा. राज्यमींत्री (महसूल) याींनी तनिे श दिलेले असून सिर प्रस्ताव
प्राप्त झाल्यानींतर उधचत काययवाही करण्याचे सींकजल्पत आहे .
___________
मौजे लोणी (ता.नाांदगाव खांडश्े वर, जज.अमरावती) येथील शासिीय जमीन
मुस्लीम िब्रस्थानिररता दे णेबाबत
(१०)

८१६६४ (१२-०४-२०१७).

प्रा.ववरें द्र जगताप (धामणगाव रे ल्वे) :

मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय महसूल

(१) मौजे लोणी (ता.नाींिगाव खींडश्े वर, जज.अमरावती) येथील शासकीय एफ वगय सवे क्र. ५१२
मधील ०.८० हे . आर. जमीनीचा मुस्लीम कब्रस्थानकररता आगावू ताबा िे णेबाबत स्थातनक
लोकप्रतततनधीनी जजल्हाधधकारी अमरावती याींच्याकडे दिनाींक १८ नोव्हें बर, २०१६ रोजी वा
त्यासुमारास लेखी पत्रादवारे मागणी केली आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सिर जागेचा मस्
ु लीम कब्रस्थानकररता ताबा िे णेबाबत शासनाने कोणती
काययवाही केली वा करण्यात येत आहे ,

(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. चांद्रिाांत पाटील (१३-०६-२०१८) : (१), (२) व (३) मौजे लोणी, ता.नाींिगाव खींडश्े वर येथील
शासकीय फ वगय सव्हे क्र.५१२ मधील ०.८० हे.आर जममनीचा आगाऊ ताबा मुस्लीम
कब्रस्थानकरीता

िे णेबाबत

स्थातनक

लोकप्रतततनधीनी जजल्हाधधकारी,

दिनाींक १८ नोव्हें बर, २०१६ रोजी लेखी तनवेिनाव्िारे

अमरावती याींच्याकडे

मागणी केली होती. सिर तनवेिनावर

काययवाही करण्यात आली असून जजल्हाधधकारी, अमरावती याींच्या दि. १७/०१/२०१७ च्या

आिे शान्वये मौजे लोणी, ता.नाींिगाव खींडश्े वर येथील शासकीय फ वगय सव्हे क्र.५१२ मधील
०.८० हे .आर जममनीचा आगाऊ ताबा दि. ०४/०५/२०१७ रोजी मुस्लीम कब्रस्थानकरीता सधचव,
ग्रामपींचायत, लोणी याींना िे ण्यात आला आहे .

___________
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वडाळा व फत्तेपूर (ता.नाांदगाव खडेश्वर, जज.अमरावती) येथील ई-वगग
जममनीवरील अततक्रमण तनष्ट्िामसत िरण्याबाबत

(११)

८१६९५ (१२-०४-२०१७).

(बुलढाणा) :

प्रा.ववरें द्र जगताप (धामणगाव रे ल्वे), श्री.हषगवधगन सपिाळ

सन्माननीय महसल
ू मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) मौजे वडाळा व फत्तेपूर (ता.नाींिगाव खींडश्े वर, जज.अमरावती) येथील ई-वगय जममनीवरील
अततक्रमण

तातडीने

तनषकामसत

करण्याबाबत

स्थातनक

लोकप्रतततनधीनी

उपववभागीय

अधधकारी, चाींिरु रे ल्वे याींच्याकडे दिनाींक ७ नोव्हें बर, २०१६ रोजी वा त्यासुमारास लेखी
पत्रादवारे मागणी केली आहे , हे खरे आहे काय,
(२)

असल्यास,

उक्त

मागणीच्या

अनुषींगाने

सिर दठकाणची

अततक्रमणे

तनषकामसत

करण्याबाबत शासनाने कोणती काययवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. चांद्रिाांत पाटील (१३-०६-२०१८) : (१), (२) व (३) होय, स्थातनक लोकप्रतततनधीीं याींनी
उपववभागीय अधधकारी, चाींिरु रे ल्वे याींना दि. ०७/११/२०१६ च्या पत्रान्वये मौजे वडाळा,

फत्तेपूर, ता.नाींिगाव खडेश्वर, जज.अमरावती येथील ई-वगय जममनीवरील अततक्रमण तातडीने
ह्ववण्याची मागणी लेखी तनवेिनादवारे केली होती. तहमसलिार, नाींिगाव खींडश्े वर याींनी
त्याींच्या दि. ०३/११/२०१६ च्या पत्रान्वये

मौजे वडाळा, फत्तेपरू , ता.नाींिगाव खडेश्वर, येथील

ई-वगय जममनीवरील एकूण १७ अततक्रमण धारकाींनी केलेली अततक्रमणे दि. ०७/११/२०१६ रोजी
ह्ववण्याची काययवाही केली आहे .

___________
मसांदखेडराजा व दे ऊळगाांवराजा (जज.बुलडाणा) येथे प्रशासिीय इमारत बाांधण्याबाबत
(१२)

८३७१६ (१२-०४-२०१७).

डॉ.शमशिाांत खेडि
े र (मसांदखेड राजा) : सन्माननीय सावगजतनि

बाांधिाम (सावगजतनि उपक्रम वगळून) मांत्री पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१) मसींिखेडराजा व िे ऊळगाींवराजा (जज.बल
ु डाणा) या तालुक्याींच्या दठकाणी सवय शासकीय
कायायलय एकत्र आणण्याच्या दृष्ीने प्रशासकीय इमारत बाींधण्याबाबतचा प्रस्ताव शासनाच्या
ववचाराधीन आहे , हे खरे आहे काय ,
(२) असल्यास, उक्त दठकाणी प्रशासकीय इमारत बाींधल्यास सिर तालक्
ु यातील जनतेला ते
सोईचे ठरणार आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करून सिर दठकाणी प्रशासककय इमारत
बाींधण्याबाबत कोणती काययवाही केली

वा करण्यात येत आहे ,

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
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श्री. चांद्रिाांत पाटील (१४-०६-२०१८) : (१), (२), (३) व (४) मसींिखेडराजा व िे ऊळगाींवराजा
(जज.बुलडाणा) येथील अजस्तत्वातील शासकीय कायायलये ववचारात घेऊन प्रशासकीय इमारत
बाींधण्याच्या प्रस्तावाबाबत जागेच्या उपलब्धतेनस
ु ार तनधी व तनकषाच्या अधीन राहून कामे
हाती घेण्याचे तनयोजन करण्यात येत आहे .
___________
मल
ु ांूड-िुलाग तहमसल िायागलयाच्या (मल
ु ांड
ु पजश्चम) सेतू सवु वधा
िेंद्रातील गैरव्यवहाराबाबत

(१३)

८५१८० (१९-०८-२०१७).

श्री.अशोि पाटील (भाांडूप पजश्चम) :

मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) मुलूींड-कुलाय येथील नागरीक, जेषठ नागररक व ववदयार्थयांना

सन्माननीय महसूल

उत्पन्नाचे प्रमाणपत्र, जात

प्रमाणपत्र व जममनीववषयक कागिपत्रे एकाच दठकाणी ममळावेत यासाठी खासगी कमयचारी
नेमुन मुलूींड-कुलाय तहमसल कायायलयात (मल
ु ूींड पजश्चम) सेतू सुववधा केंद्र सुरु केले आहे , हे खरे
आहे काय,

(२) असल्यास, सिर सेतू केंद्रातील

कमयचारी जी प्रकरणे िलालाींमाफयत

पैसे घेऊन तनकाली काढत असल्याची

येतात तीच

प्रकरणे

तक्रार भाींडूप (पजश्चम) येथील लोकप्रतततनधीींनी दिनाींक

२५ मे, २०१७ रोजी मा.महसूल मींत्री याींच्याकडे लेखी पत्राव्िारे केली आहे , हे ही खरे आहे काय,
(३) असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय,
(४)

असल्यास,

चौकशीनस
ु ार

उक्त

दठकाणच्या

सेतू

केंद्रातील गैरव्यवहाराला

आळा

घालण्याबाबत व त्यास जबाबिार असणाऱ्या सींबींधधतावर कारवाई करण्याबाबत शासनाने
कोणती काययवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे ?
श्री. चांद्रिाांत पाटील (२९-०६-२०१८) : (१) नाही, जजल्हाधधकारी, मुींबई उपनगर तथा अध्यक्ष
सेतू सममती उपनगर मुींबई याींनी मे. अमभषेक एन््रप्रायजेस ठाणे याींना मुलुींड-कुलाय तहमसल
येथे सेतू सुववधा केंद्र चालववण्याकररता

दिनाींक ६.०४.२००५ व ३०.०३.२०१० रोजी करारनामा

करुन ठे का दिला होता.

(२) सिर सेतू केंद्रातील अतनतयममततेबाबत लोकप्रतततनधीींकडून तक्रार प्राप्त झाली होती.

(३) व (४) लोकप्रतततनधी व नागररकाींकडून प्राप्त झालेल्या तक्रारीच्या अनुषींगाने चौकशी करुन

सिर सेतू केंद्राच्या ठे केिाराचा ठे का दिनाींक ११.०१.२०१८ च्या आिे शान्वये जजल्हाधधकारी, मुींबई
उपनगर याींच्याकडून कायमस्वरुपी रद्द करण्यात आला आहे .
(५) प्रश्न उद्ावत नाही.

___________
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मौजा ममदापूर (ता.ततवसा, जज.अमरावती) येथील मांजूर आरोग्य
उपिेंद्रािरीता जमीन उपलब्ध िरुन दे ण्याबाबत

(१४)

८८०७१ (१२-०८-२०१७).

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

श्रीमती तनमगला गाववत (इगतपरू ी), श्री.अममन पटे ल (मांब
ु ादे वी), श्री.अस्लम शेख (मालाड
पजश्चम) :

सन्माननीय महसूल मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) मौजा ममिापरू (ता.ततवसा, जज.अमरावती) येथील मींजरू आरोग्य उपकेंद्राकरीता ई-वगय
जमीन उपलब्ध करुन िे ण्याबाबत स्थातनक लोकप्रतततनधीींनी जजल्हाधधकारी, अमरावती याींना
दिनाींक २६ एवप्रल, २०१६ रोजी वा त्यासम
ु ारास लेखी पत्र दिले आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, उक्त पत्रातील मागणीच्या अनुषींगाने शासनाने कोणती काययवाही केली वा
करण्यात येत आहे ,

(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. चांद्रिाांत पाटील (१४-०६-२०१८) : (१), (२) व (३) मौजे ममिापूर, ता.ततवसा येथील मींजूर
आरोग्य केंद्राकरीता “ई” वगय जमीन उपलब्ध करुन िे ण्याबाबत स्थातनक लोकप्रतततनधी याींनी

दिनाींक २६/०४/२०१६ रोजी जजल्हाधधकारी, अमरावती याींना तनवेिन दिल्याचे आढळून येत नाही.
तथावप, जजल्हा आरोग्य अधधकारी, जजल्हा पररषि, अमरावती याींनी दि. १८/११/२०१५ रोजी

सरपींच, ग्रामपींचायत, ममिापूर याींना उक्त ववषयाींककत प्रकरणी जमीन उपलब्ध करून

िे णेबाबत कळववले होते. त्यानस
ु ार सरपींच/सधचव ग्रामपींचायत, ममिापूर याींनी दि.२६/१२/२०१६
रोजीच्या पत्रान्वये तहमसलिार, ततवसा याींना ममिापूर गावाला लागूनच जमीन उपलब्ध करून

िे ण्याची ववनींती केली होती. त्याअनष
ु ींगाने तहमसलिार, ततवसा याींनी दि. ०२/०१/२०१७ रोजीच्या
पत्रान्वये मुख्य काययकारी अधधकारी, जजल्हा पररषि, अमरावती व इतर सवय सींबींधधत शासकीय
यींत्रणाींना त्याींचेशी सींबींधधत िस्तऐवज/नाहरकत/अमभप्राय/अहवाल सािर करण्याबाबत कळववले
आहे .

___________

मौजा दहवरा ब.ु (ता.नाांदगाांव, जज.अमरावती) येथे दहांद ु व आददवासी स्मशानभुमी नसल्याबाबत
(१५)

८८८६७ (१२-०८-२०१७).

प्रा.ववरें द्र जगताप (धामणगाव रे ल्वे), श्री.अममन पटे ल

(मुांबादे वी), श्री.ववजय वडेट्टीवार (ब्रम्हपूरी), श्री.नसीम खान (चाांददवली), श्रीमती तनमगला गाववत
(इगतपूरी), डॉ.सांतोष टारफे (िळमनुरी) :
करतील काय :-

सन्माननीय महसूल मांत्री पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा

(१) मौजा दहवरा बु. (ता.नाींिगाींव खींडश
े वर, जज.अमरावती) येथे दहींि ु व आदिवासी स्मशानभुमी
नसल्याने नागररकाींची गैरसोय होत असल्याचे माहे एवप्रल, २०१७ मध्ये वा त्यािरम्यान
तनिशयनास आले आहे , हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, दहवरा ब.ु येथील

सवे नींबर ४ मधील १.९२ हे .आर. ही शासकीय जमीन

दहन्ि ु व आदिवासी स्मशानभुमीकररता ममळणेबाबत सींबींधधताींकडे मागणी करण्यात आली आहे ,
हे ही खरे आहे काय,
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(३) असल्यास, उक्त मागणीच्या अनुषींगाने शासनाने कोणती काययवाही केली वा करण्यात येत
आहे ,

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. चांद्रिाांत पाटील (१४-०६-२०१८) : (१), (२), (३) व (४) मौजे दहवरा बु., ता.नाींिगाव
खींडश्े वर येथील सव्हे नीं. ४ मधील क्षेत्र

१.९२

हे .आर शासकीय जमीन

दहींि ु व आदिवासी

स्मशानभम
ु ीकरीता ममळण्याबाबत स्थातनक लोकप्रतततनधी याींनी दिनाींक ३१/१२/२०१६ रोजी

जजल्हाधधकारी, अमरावती याींना तनवेिन दिले होते. सिर तनवेिनाच्या अनुषींगाने जजल्हाधधकारी,
अमरावती याींनी सिरहू जममनीचा आगाऊ ताबा दहींि ु व आिीवासी स्मशानभम
ु ीकरीता प्रिान
करण्याबाबत दि.३१/०१/२०१८ रोजी आिे श पाररत केला आहे .
___________
ममसाळवाडी (ता.धचखली, जज.बुलढाणा) येथील जममनीचा मोबदला दे ण्याबाबत
(१६)

८९३५५ (१९-०८-२०१७).

डॉ.शमशिाांत खेडि
े र (मसांदखेड राजा) :

मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय महसूल

(१) ममसाळवाडी (ता.धचखली, जज.बुलढाणा) येथील जमीन ग् क्र. १८० मधील २३ आर व १८
आर जमीन ्प्पा क ०३ आींचरवाडी ही जममन डी वाय मध्ये गेलेली आहे , हे खरे आहे काय.

(२) असल्यास, सिरहू जममनीचा मोबिला जममन मालकाींस िे ण्यास ववलींब लागण्याची कारणे
काय आहे त,
(३) असल्यास, उपरोक्त जममनीचा मोबिला तात्काळ जमीन मालकाींस िे णेबाबत शासन
स्तरावर काय काययवाही करण्यात आली वा येत आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. चांद्रिाांत पाटील (१३-०६-२०१८) : (१) होय, हे खरे आहे .
(२) व (३) उप ववभागीय अधधकारी, तथा भूसींपािन अधधकारी, बुलढाणा याींचे अहवालानुसार या
प्रकरणातील ग् क्र.१८० मधील ०.२३ आर व ०.१८ आर सींपािीत जममनीच्या मालकी

हक्कासींिभायत हरकत िाखल करण्यात आली होती. त्यानस
ु ार उप अधधक्षक भूमम अमभलेख

धचखली तसेच तहमसलिार, धचखली, मींडळ अधधकारी व तलाठी मौजे ममसाळवाडी सींयक्
ु त
अहवाल दिनाींक २२.०८.२०१७ रोजी उपववभागीय अधधकारी, तथा भस
ू ींपािन अधधकारी, बुलढाणा
याींचे कायायलयास प्राप्त झाला. त्यानुसार सींबींधधत भूधारकाींना ग् नीं.१८० मधील सींपािीत क्षेत्र
०.२३ हे .आर व .१८ हे .आर जममनीचा मोबिला वा्प करण्यात आलेला आहे.
(४) प्रश्न उद्ावत नाही.
___________
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चोपडा (जज.जळगाांव) तालुक्यात परू हानी दरु
ु स्ती अांतगगत १५ रस्त्याांच्या
िामाांना मांजूरी दे ण्याबाबत

(१७)

९०२२४ (१२-०८-२०१७).

श्री.चांद्रिाांत सोनवणे (चोपडा) :

सन्माननीय सावगजतनि

बाांधिाम (सावगजतनि उपक्रम वगळून) मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१) चोपडा (जज.जळगाींव) तालुक्यात पूरहानी िरु
ु स्ती अींतगयत १५ रस्त्याींच्या कामाींना मींजूरी
िे ण्याची ववनींती स्थातनक लोकप्रतततनधीींनी दिनाींक १४ डडसेंबर, २०१६ रोजीच्या पत्राव्िारे
मा.सावयजतनक बाींधकाम मींत्री याींचक
े डे केली आहे , हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, यापैकी ककती व कोणकोणत्या रस्त्याींच्या कामाींना मींजूरी िे ण्यात आली आहे ,
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे ?

श्री. चांद्रिाांत पाटील (२१-०६-२०१८) : (१) होय खरे आहे.
(२) व (३) मा. श्री. चींद्रकाींत बळी राम सोनावणे वव.स.स. याींच्या तनवेिनातील १५ कामाींपैकी ५
कामाींना मींजूरी प्रिान करण्यात आली आहे . या मींजूर कामाींची ककीं मत रु. २४०.०० लक्ष आहे .
उवयरीत कामे मींजूरी तनधी, तनकष व प्राधान्य क्रमानुसार हाती घेण्याचे तनयोजन आहे .
___________

मुांबई-पुणे एक्स्प्रेस महामागागच्या सुरक्षिततेसाठी ‘इांटेमलजेन्ट हायवे मॉनीटररांग’
योजना राबववण्याबाबत

(१८)

९३११८

(१२-०८-२०१७).

अॅड.भीमराव

धोंडे

(आष्ट्टी),

श्री.सुतनल

मशांदे

(वरळी),

श्री.बाळासाहे ब थोरात (सांगमनेर), श्री.ववजय वडेट्टीवार (ब्रम्हपरू ी), श्री.अममन पटे ल (मांब
ु ादे वी),

श्री.अस्लम शेख (मालाड पजश्चम), श्री.नसीम खान (चाांददवली), प्रा.वषाग गायिवाड (धारावी),
श्रीमती तनमगला गाववत (इगतपूरी), अॅड.यशोमती ठािूर (ततवसा), श्री.सांग्राम थोपटे (भोर),
श्री.िुणाल

(बुलढाणा) :

पाटील

(धळ
ु े

ग्रामीण),

श्री.भारत

भालिे

(पांढरपरू ),

श्री.हषगवधगन

सपिाळ

सन्माननीय सावगजतनि बाांधिाम (सावगजतनि उपक्रम) मांत्री पुढील गोष्ीींचा

खल
ु ासा करतील काय :-

(१) मींब
ु ई- पण
ु े एकस्प्रेस महामागायच्या सरु क्षेच्या दृष्ीने ‘इीं्ेमलजेन्् हायवे मॉनी्ररींग’ योजना
श्री.तन्मय पेंडसे याींनी शासनास सािर केली आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, याबाबत शासनाने ताींबत्रक सममती नेमली असन
ू सममतीच्या िोन बैठकाही
झाल्या आहे त, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, उक्त ताींबत्रक सममतीच्या बैठकाींत सिरहू योजनेबाबत कोणता तनणयय घेण्यात
आला आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. एिनाथ मशांदे (१४-०७-२०१८) : (१) होय. श्री.तन्मय पेंडसे याींनी गह
ृ ववभागाकडे तनवेिन
दिल्याचे आढळून येत.े
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(२) मुींबई-पुणे महामागायवर सातत्याने होणारे अपघात रोखण्यासाठी झालेल्या बैठकीतील

तनणययानुसार उपाध्यक्ष व व्यवस्थापकीय सींचालक, महाराषर राज्य रस्ते ववकास महामींडळ

याींचे अध्यक्षतेखाली वाहतक
पोलीस पररवहन व मादहती तींत्रज्ञान ववभागाचे सिस्य याींची
ु

सममती गदठत करण्यात आली आहे . अपघात रोखण्यासाठी इीं्ेमलजन््स राफीक मॉतन्री
मसस््ीमबबात या सममतीच्या यासींिभायत िोन बैठका झाल्या आहे त.
(३) सममतीने दिनाींक २७.०४.२०१७ रोजीच्या पत्रान्वये प्रस्ताव सािर केला असून खालीलप्रमाणे
मशफारशी केल्या आहे त :i.

महाराषर

राज्य

रस्ते

ववकास

महामींडळास

ककीं वा

पररवहन

अींमलबजावणी यींत्रणा म्हणून घोवषत करणे.

आयुक्त

याींना

ii. सिर प्रकल्पास आधथयक तरतूि करणे.

iii. प्रकल्प तनयींत्रण सममतीमध्ये महाराषर राज्य रस्ते ववकास महामींडळ, मो्र वाहने

ववभाग, अततररक्त पोलीस महासींचालक, वाहतक
ू ववभाग व मादहती तींत्रज्ञान सींचालनालय याींचे
प्रतततनधीींचा समावेश असावा.

iv. KPMG कींपनीची project management consultant म्हणुन नेमणुक करावी व

कींपनीने या कामाकरीता समवपयत ग् तनमायण करावा जेणेकरुन महाराषर राज्य रस्ते ववकास
महामींडळ, पररवहन ववभाग व गह
ु काम करता येईल.
ृ ववभाग याींचेशी समन्वय साधन
(४) प्रश्न उद्ावत नाही.

___________
रत्नाधगरी जजल्हयातील जेएसडब्ल्यू उदयोग समूहािडून दां डाची रक्िम वसल
ू िरण्याबाबत
(१९)

९५१४४ (२१-१२-२०१७).

श्री.भास्िर जाधव (गह
ु ागर) :

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय महसल
मांत्री
ू

(१) रत्नाधगरी जजल्हयातील जेएसडब्ल्यू उियोग समह
ू ाने केलेल्या अनधधकृत उत्खननप्रकरणी
५६ को्ी रूपयाींचा िीं ड शासनाने आकारला होता परीं तु अियाप त्याची वसुली झालेली नाही, हे
खरे आहे काय,

(२) असल्यास, उक्त िीं डाची रक्कम सींबींधधताकडून वसूल करण्यास सींबींधधत अधधकाऱ्याींकडून
जाणीवपूवक
य ववलींब लावण्यात

येत आहे, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, सिर िीं डाची रक्कम वसल
ू करण्यास ववलींब लावणाऱ्या अधधकाऱ्याींवर कारवाई
करून उक्त कींपनीकडून िीं डाची रक्कम वसल
ू करण्याबाबत शासनाने कोणती काययवाही केली वा
करण्यात येत आहे ,

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री.

चांद्रिाांत

पाटील

(११-०६-२०१८)

:

(१),

(२)

व

(३)

मौजे

जयगड

(कुणबीवाडी),

ता.जज.रत्नाधगरी येथील मे.जे.एस.डब्ल्यू.पो्य मल. याींनी त्याींच्या मालकीच्या क्षेत्रामध्ये केलेल्या

अनधधकृत गौणखतनजावर स्वामीत्वधन व िीं डापो्ी रु.५६,३८,०६,९८२/- इतकी रक्कम ३०
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दिवसात शासनजमा करण्याचे आिे श जजल्हाधधकारी, रत्नाधगरी याींनी दि.५/१२/२०१४ रोजी
पाररत केले होते. सिर आिे शाववरुध्ि सिर कींपनीने अपर ववभागीय आयुक्त, कोकण याींचक
े डे
अवपल िाखल केले असता, अपर ववभागीय आयुक्त, कोकण ववभाग याींनी जजल्हाधधकारी,

रत्नाधगरी याींचे उपरोक्त आिे श िीं डात्मक आकारणी परु ते रद्द करुन गौण खतनजाच्या
उत्खननाच्या

पररमाणासाठी

स्वामीत्वधनाची

आकारणी

यापव
ु ी

अिा

केली

नसल्यास

मे.जे.एस.डब्ल्यू.पो्य मल. याींनी शासनजमा करण्याबाबतचे आिे श पाररत केले. त्यानुसार सिर
कींपनीने स्वाममत्वधनाची रक्कम रु.३,०८,७४,४००/- शासनजमा केली आहे .

अपर ववभागीय आयक्
ु त, कोकण याींच्या सिरहू आिे शाववरुध्ि उक्त कींपनीने शासनाकडे
पुनररक्षण अजय केला असता, प्रधान सधचव (अपील व ररव्हीजन) याींनी त्याींच्या दि.२२/६/२०१७
रोजीच्या

आिे शान्वये

सिर

कींपनीने

उत्खनन

केलेल्या

गौण

खतनजापैकी

ककती

ब्रास

गौणखतनजास स्वामीत्वधनातून सू् आहे व ककती ब्रास गौणखतनजावर स्वाममत्वधन व िीं ड

रकमेची वाजवी आकारणी करणे योग्य राहील याची जजल्हाधधकारी, रत्नाधगरी याींनी फेरचौकशी
करावी,असे आिे श पाररत केले आहे त. मे.जे.एस.डब्ल्य.ू जयगड पो्य मल. या कींपनीने

त्याींचेववरुध्ि केलेल्या िीं डनीय कारवाईववरुध्ि मा.मुींबई उच्च न्यायालयात याधचका िाखल केली

असून मा.उच्च न्यायालयाने “जैसे थे” पररजस्थती ठे वण्याचे आिे श दिले असून प्रकरण मा.उच्च
न्यायालयात न्यायप्रववषठ आहे.
(४) प्रश्न उद्ावत नाही.
___________
मौजे हररयाली (मुांबई उपनगर) येथे बेिायदे शीरररत्या बोगदा
खोदन
ू पोहोच रस्त्याचे िाम िेल्याबाबत

(२०)

९५७३९ (२१-१२-२०१७).

श्री.सतु नल राऊत (ववक्रोळी) :

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय महसल
ू मांत्री

(१) मौजे हररयाली (मींब
ु ई उपनगर) येथील न.भ.ू क्र. ४ डी/ १ ते ४ डी ६, येथील सनमस्ी

तनवासी सींकुलालगतच्या डोंगरामध्ये बेकायिा बोगिा खोिण्यात आला असून सिर बोगियातून
वाहतुक केली जात असल्याचे तनिशयनास आले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, याबाबत चौकशी करण्यात आली आहे काय ककीं वा येत आहे काय,
(३) असल्यास, चौकशीनुसार उक्त दठकाणी डोंगर पोखरून अवैध बोगिा करणाऱ्याींवर शासनाने
कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे ,

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. चांद्रिाांत पाटील (१८-०६-२०१८) : (१), (२) व (३) मौजे हररयाली, ता.कुलाय येथील स.नीं.११२
पै.नीं. भ.ू क्र.४ डी/१ ते ४, डी/६ येथे सींबींधधत ववकासकाने

बोगिा खोिन
ू पोहोच रस्त्याचे काम

केले असल्याचे दिसून आले. सिर खोिकामास महानगरपामलकेची परवानगी घेतली नाही व
खोिकाम थाींबववण्याची नो्ीस िे ऊनही ववकासकाने सिर खोिकाम बींि केले नाही म्हणून

सींबींधधत ववकासकावर बह
ृ न्मुींबई महानगरपामलकेने पोलीस ठाणे, ववक्रोळी पाकयसाई् येथे गुन्हा
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िाखल केला असन
ू , सिर काम बह
ृ न्मुींबई महानगरपामलकेने बींि केले आहे. सिर रस्त्याचा

वापर सावयजतनक वाहतक
ू ीकररता होत नसून जमीन मालकाचे वाहन पाकींगकररता करण्यात
येत आहे .

(४) प्रश्न उद्ावत नाही.
___________
पुणे जजल्हयात शेतसारा न भरल्यामुळे जप्त झालेल्या जममनी शेतिऱ्याांना परत िरण्याबाबत
(२१)

९७९२७ (२१-१२-२०१७).

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

ववलासराव दे शमख
(लातरू शहर), श्री.अममन पटे ल (मांब
ु
ु ादे वी), श्री.अस्लम शेख (मालाड

पजश्चम), श्रीमती तनमगला गाववत (इगतपूरी), श्री.बाळासाहे ब थोरात (सांगमनेर), श्री.राहूल िुल
(दौंड) :
सन्माननीय महसूल मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) पुणे जजल्हयातील शेतसारा न भरल्यामुळे जप्त झालेल्या आकारी पड जममनीींचा थकीत
महसूल व त्यावर िीं डव्याज भरल्यास त्या जममनी शेतक-याींना परत करण्याचा तनणयय शासनाने
घेतला असल्याचे माहे एवप्रल, २०१७ मध्ये वा त्या िरम्यान तनिशयनास आले, हे खरे आहे
काय,
(२) असल्यास, उक्त तनणययामळ
ु े येथील हजारो शेतक-याींना पुन्हा जममनी मालकी हक्काने
ममळणार आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, उक्त तनणययाच्या अनुषींगाने ककती शेतक-याींना आकारी पड जममनी परत
करण्यात आल्या आहे त,

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. चांद्रिाांत पाटील (२७-०६-२०१८) : (१), (२) व (३) महाराषर जमीन महसल
ू सींदहता, १९६६
च्या कलम १८२ मध्ये सन २०१६ चा महाराषर अधधतनयम क्र.२७, दि.२२/०८/२०१६ अन्वये
सुधारणा करण्यात आलेली आहे . सिर सुधारीत तरतूिीन्वये

जजल्हाधधका-याींच्या व्यवस्थापनाखाली आलेल्या जममनी मळ
ू मालकाींना अथवा त्याींच्या

कायिे शीर वारसाींना परत करता येणे शक्य झाले आहे. मात्र त्याकरीता जजल्हाधधकारी याींनी
ववदहत केलेल्या कालावधीत सींबींधधताींनी
जमीन महसूलाची

थकबाकी

आकारणी योग्य व्याजासह शासनास भरणे आवश्यक

आहे . तसेच याबाबतीत करण्यात आलेल्या तनयमानस
ु ार सींबींधधताींनी जममनीचा सींभाव्य वापर
ववचारात घेऊन िीं ड, खींड व शास्ती या रक्कमाींचा

भरणा करणेही आवश्यक आहे . या नववन सुधारणेनुसार व यासींिभायत शासन राजपत्रात

दि.०१/०१/२०१८ रोजी प्रमसध्ि करण्यात आलेल्या तनयमाींनुसार आकारीपड जमीनी मूळ
मालकाींना प्रिान करण्याकामी अजय प्राप्त झाल्यास त्यासींिभायत

तनयमानस
ु ार काययवाही करण्याची िक्षता जजल्हाधधकारी, पण
ु े याींच्या स्तरावर घेण्यात येत
आहे .

(४) प्रश्न उद्ावत नाही.

___________
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महाड (जज.रायगड) येथील सवे क्र.५७ दहस्सा क्र.५ या जागेचे बनावट
दस्तएवेज तयार िरून ७० लाख रूपयाांची फसवणि
ू िेल्याबाबत
(२२)

९८७५५ (२१-१२-२०१७).

श्री.सभ
ु ाष उफग पांडडतशेठ पाटील (अमलबाग) :

सन्माननीय

महसल
ू मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) महाड (जज.रायगड) येथील सवे क्र.५७ दहस्सा क्र.५ या जागेचे बनाव् िस्तएवेज तयार
करून ७० लाख रूपयाींची फसवणक
करण्यात आल्याचे माहे ऑगस््, २०१७ मध्ये वा
ू
त्यािरम्यान तनिशयनास आले, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, याबाबत चौकशी करण्यात आली आहे काय,
(३) असल्यास, चौकशीनुसार उक्त गैरव्यवहार करून फसवणूक करणाऱ्या िोषीींवर शासनाने
कोणती कारवाइय केली वा करण्यात येत

आहे ,

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. चांद्रिाांत पाटील (११-०६-२०१८) : (१), (२), (३) व (४)

महाड (जज.रायगड) येथील सवे

क्र.५७ दहस्सा क्र.५ या जममनीबाबत फसवणूक झाल्याची बाब तनिशयनास आली नाही मात्र मौजे

महाड येथील स.नीं.५७/६ बाबत पोलीस तनररक्षक, महाड शहर पोमलस ठाणे येथे फसवणक
ू ीबाबत

गुन्हा िाखल झालेला आहे . प्रस्तुत प्रकरणी नोंिणीकृत िस्ताऐवजाचे आधारे फेरफार मींजूर
करताना योग्य ररतीने पडताळणी न करता सींबींधीत तलाठी व मींडळ अधधकारी याींनी

हलगजीपणा व कतयव्यात कसूर केल्याचे दिसून आल्याने सींबध
ीं ीत तलाठी याींना दिनाींक
१४.१२.२०१७ च्या आिे शान्वये तनलींबीत करण्यात आले आहे . तसेच मींडळ अधधकारी याींचे

ववरुध्ि मशस्तभींगाची कारवाई प्रस्ताववत आहे. त्याचप्रमाणे चक
ू ीच्या पद्धतीने मींजरू झालेला

फेरफार पुनववयलोकीत करण्याच्या सूचना जजल्हाधधकारी, रायगड याींनी उप ववभागीय अधधकारी,
महाड याींना दिनाींक ०२.१२.२०१७ च्या पत्रान्वये दिलेल्या आहे त.
___________
िोळगाव (ता.िरमाळा, जज.सोलापरू ) येथील श्रीमती पुष्ट्पा बाबुराव जागते
याांची नवीन शतीची हडप िेलेली जमीन परत ममळण्याबाबत

(२३)

९९१६७ (२२-१२-२०१७).

श्री.ओमप्रिाश ऊफग बच्चू िडू (अचलपूर), श्री.मशरीषदादा

चौधरी (अमळनेर), श्री.ववनायिराव जाधव-पाटील (अहमदपूर) :

सन्माननीय महसूल मांत्री

पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) कोळगाव (ता.करमाळा, जज.सोलापूर) येथील श्रीमती पुषपा बाबुराव जागते याींची नवीन

शतीची हडप केलेली जमीन परत ममळण्याबाबत दिनाींक २६ एवप्रल, २०१७ रोजी मा.महसूल
मींत्री याींना ववधानसभा सिस्य, अचलपूर याींनी लेखी पत्र दिले आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, या प्रकरणी मा.मींत्री महसल
ू याींनी प्राधान्याने चौकशी करण्याचे आिे श सींबींधधत
जजल्हाधधकारी

याींना

दिले

होते

परीं तु

जजल्हाधधकारी,

सोलापूर

याप्रकरणी कोणतीही काययवाही झाली नाही आहे , हे ही खरे आहे

याींच्या

काय,

(३) असल्यास, याप्रकरणी कोणतीही काययवाही न करण्याची कारणे काय आहे ,

कायायलयाकडून
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(४) असल्यास, या प्रकरणी तातडीने काययवाही करून श्रीमती

पुषपा बाबुराव जागते याींची

नवीन शतीची हडप केलेली जमीन परत करण्याबाबत तसेच ववलींबास जबाबिार असणाऱ्या
अधधकाऱ्याींवर कारवाई करण्याबाबत शासनाने कोणती काययवाही केली वा करण्यात येत आहे
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. चांद्रिाांत पाटील (१५-०६-२०१८) : (१) होय. तथावप, सिर जमीन महार वतनाची नसून उप
ववभागीय अधधकारी, माढा ववभाग, जज. सोलापूर याींच्या दि. ३०/१२/१९९२ रोजीच्या आिे शान्वये
कायम लागणीसाठी दिलेली भोगव्ािार वगय-२ सींवगायतील जमीन आहे .

(२), (३) व (४) श्रीमती पुषपा बाबरु ाव जागते व रे खा बाबुराव जागते याींनी त्याींच्या दहश्श्यातील
ग.नीं.१२५/१ पैकी ० हे .४० आर इतकी जमीन श्री.अींकुश राजाराम भोसले याींना सक्षम प्राधधकायाची पूवय परवानगी न घेता ववक्री केलेली आहे . तसेच श्री. अमीत जागते व श्रीमती साररका

जागते याींनी ग.नीं.१२५/१ पैकी त्याींच्या दहश्श्यातील ० हे .४७ आर इतकी जमीन अनोंिणीकृत
कब्जेसाठे खताने श्री.अींकुश राजाराम भोसले याींना वदहवा्ीस दिली होती. यासींिभायत श्री. भोसले

याींनी तहमसलिार, करमाळा याींच्याकडे केलेल्या ववनींती अजायच्या अनुषींगाने श्री.भोसले याींची
सिर ० हे .८७ आर जममनीमध्ये प्रत्यक्ष वदहवा् दिसून येत असल्याने तत्कालीन तहमसलिार,

करमाळा याींनी त्याींच्या दि.२७/०४/२००७ रोजीच्या आिे शान्वये श्री.भोसले याींची सिर क्षेत्रावर
वदहवा्िार म्हणन
नोंि घेण्याचा आिे श पारीत केला होता. प्रस्तत
प्रकरणी तत्कालीन
ू
ु
तहमसलिार, करमाळा याींनी श्री.भोसले याींचा वदहवा्िार म्हणून नोंि करणेबाबत पारीत केलेला

दि.२७/०४/२००७ रोजीचा आिे श जजल्हाधधकारी, सोलापूर याींच्या तनिे शानुसार उपववभागीय
अधधकारी, माढा याींनी महाराषर जमीन महसूल अधधतनयम, १९६६ चे कलम २५८ अन्वये
पुनववयलोकनात

घेऊन

दि.२६/०४/२०१८

च्या

आिे शान्वये

रद्द

केला

आहे

व

प्रकरण

फेरचौकशीसाठी तहमसलिार, करमाळा याींच्याकडे पाठववले आहे .
(५) प्रश्न उद्ावत नाही.
___________
िोलाड महादे ववाडी (ता.रोहा, जज.रायगड) व िालवण (ता.माणगाव, जज.रायगड) येथील
आददवासीांच्या जममनी बळिावल्याबाबत
(२४)

१००९५७ (२२-१२-२०१७).

श्री.धैयश
ग ील पाटील (पेण) :

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय महसूल मांत्री

(१) कोलाड महािे ववाडी (ता.रोहा, जज.रायगड) येथील पाींडुरीं ग लक्ष्मण जाधव व अन्य ५
कातकरी आदिवासीींच्या जममनीवर गैरआदिवासी कु्ुींबाींनी अततक्रमण करून घरे बाींधल्यामळ
ु े
अनुसुधचत

जमाती

अत्याचार प्रततबींधक

कायदयान्वये

गुन्हा

िाखल

करण्याची

मागणी

आदिवासीींनी सींबींधीताींकडे दिनाींक २४ माचय, २०१७ रोजी वा त्यासम
ु ारास केली आहे, हे खरे आहे
काय,

(२) तसेच कालवण (ता.माणगाव, जज.रायगड) या गावातील मन्या हरी दहलम व अन्य पाच
आदिवासी कु्ुींबाींच्या जममनीही बळजबरीने व खो्े कागिपत्रे तयार करून बळकावल्याचे व
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ववक्री करून पैशाींचा अपहार केल्याबाबत माणगाव पोमलस तनरीक्षक तसेच उपववभागीय
अधधकारी, माणगाव याींच्याकडे दिनाींक १३ सप््ें बर, २०१७ व १० एवप्रल, २०१७ रोजी तक्रार
करण्यात आली आहे , हे ही खरे आहे काय,
(३) असल्यास, या िोन्ही प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय,
(४)

असल्यास,

चौकशीनस
ु ार

या

िोन्ही

गावातील

आदिवासी

शेतकऱ्याींच्या

जममनी

बळकावणाऱ्या ववरुद्ध कारवाई करून या आदिवासी शेतकऱ्याींना जममनी परत करण्याबाबत
शासनाने कोणती काययवाही केली
वा करण्यात येत आहे ,
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे ?
श्री. चांद्रिाांत पाटील (१३-०६-२०१८) : (१), (२), (३), (४) व (५) मौजे कोलाड, महािे ववाडी ता.
रोहा, जज.रायगड येथील श्री. पाींडूरीं ग लक्ष्मण जाधव व इतर ५ या आदिवासी कु्ूींबाच्या जागेत
बबगर आदिवासीींनी अततक्रमण करुन घरे बाींधल्याबाबतची तक्रार दिनाींक २४.०३.२०१७ रोजी
पोलीस तनररक्षक, पोलीस ठाणे, कोलाड याींचेकडे िाखल झाली होती. उपअधधक्षक, भूमी
अमभलेख, रोहा याींनी जागेची अमभलेख व वदहवा् मोजणी करुन सिर आदिवासीींच्या जममनीत

बबगर आदिवासीींनी अततक्रमण करुन घरे बाींधल्याचे दिसून येत नसल्याचा अहवाल सािर केला

आहे . तसेच दिनाींक १३.०९.२०१७ च्या तक्रारीनस
ु ार मौजे कालवण, ता.माणगाींव, जज रायगड
येथील श्री. मन्या हरी दहलम व अन्य ५ आदिवासी कु्ुींबाच्या जममनी दिल्ली मुींबई कॉरीडोर
या प्रकल्पासाठी सींपादित झाल्या असून सिर सींपािनाच्या

मोबिल्याच्या रक्कमाींबाबत त्रयस्थ

व्यक्तीींनी अपहार केल्याबाबतची/फसवणूकीची तक्रार पोलीस तनररक्षक, माणगाव पोलीस ठाणे
याींचेकडे केली असून याबाबत

पोलीस तनररक्षक, माणगाव पोलीस ठाणे याींचेकडे तपास सुरु

आहे .

___________
तनम्न पेढी प्रिल्पबाधीत शेतिऱ्याांना िेंद्र शासनाच्या
नवीन धोरणानस
ु ार मोबदला ममळण्याबाबत

(२५)

१०२८०९ (०६-०१-२०१८).

श्री.रवव राणा (बडनेरा) :

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय महसल
ू मांत्री पढ
ु ील

(१) मौजे अडनगाव, तनींभा, वासेवाडी, कींु ड खि
ु य, कामींज
ू ा, कींु ड व इतर गावे या तनम्न पेढी

प्रकल्पबाधीत गावातील शेतकऱ्याींना केंद्र शासनाच्या नवीन धोरणानुसार जममनीचा मोबिला
ममळण्यासाठी लोकप्रततनीधी याींनी जजल्हाधधकारी अमरावती याींचेकडे बैठक घेऊन योग्य त्या

काययवाहीचा प्रस्ताव मशफारशीसह मा.मुख्यमींत्री व सींबींधधतववभागाचे मींत्री याींचक
े डे पाठववला
असन
ु

वरील

प्रकल्पाच्या

बाींधकामात

गैरव्यवहार प्रकरणी

चौकशी

करण्याची

मागणी

शेतकऱ्याींनी आींिोलनादवारे केली आहे , हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास,सिर मागणीनस
ु ार शासनाने चौकशी केली आहे काय व चौकशीत काय आढळून
आले,
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(३) असल्यास, चौकशीनुसार शासनाने कोणती काययवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री. चांद्रिाांत पाटील (१३-०६-२०१८) : (१) होय.
प्रकल्पाच्या

बाींधकामात

गैरव्यवहार

झाल्याबाबतची

तक्रार

जजल्हाधधकारी,

अमरावती

कायायलयास प्राप्त झालेली नाही.
(२) व (३) शासन अधधसच
ू ना दि. २६/०५/२०१५ नुसार गुणाींक घ्क तनजश्चत करण्यात आला

आहे . त्यामध्ये शासन अधधसच
ू ना दि. ०७/१०/२०१५, दि. २४/०४/२०१७, दि. २९/०८/२०१७ व दि.
२४/११/२०१७ अन्वये वेळोवेळी सुधारणा केलेल्या आहे त. तसेच गुणाींक घ्क लागू करण्याबाबत

शासन सक्षम आहे. परीं तु तनम्नपेढी प्रकल्पासाठी समुधचत शासन हे राज्य शासन असल्यामुळे
केंद्रशासन अधधसच
ू ना दि. ०९/०२/२०१६ मधील तरतूिी सिर प्रकरणाच्या भूसींपािनासाठी लागू
होत नाहीत.

तसेच तनम्नपेढी प्रकल्पाच्या सींिभायत जनदहत याधचका मा. उच्च न्यायालय, नागपरू खींडपीठ
येथे िाखल करण्यात आली असून सिर याधचका प्रकल्पाच्या तनवविा प्रकक्रयेबाबत असून
बाींधकामाबाबत नाही.

(४) प्रश्न उद्ावत नाही.
___________
येवला (जज.नामशि) तालुक्यातील १४ पुलाांची दरु
ु स्ती व पुनबाांधणी िरण्यासाठी
हुडिो ववत्त सहाय्यामधून तनधी ममळण्याबाबत

(२६)

१०५९९४ (२७-०३-२०१८).

श्री.छगन भुजबळ (येवला) :

सन्माननीय सावगजतनि

बाांधिाम (सावगजतनि उपक्रम वगळून) मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१) येवला (जज.नामशक) तालुक्यातील १४ पुलाींची िरु
ु स्ती व पुनबांधणी करण्यासाठी हुडको
ववत्त सहाय्यामधन
तनधी
ममळण्याबाबतची
मागणी
स्थातनक लोकप्रतततनधीींनी दिनाींक २९
ू
नोव्हें बर, २०१७ रोजी वा त्यासुमारास शासनाकडे केली आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, उक्त पुलाींची िरु
ु स्ती व पुनबांधणी करण्याकररता हुडको ववत्त सहाय्यामधून
तनधी िे ण्याबाबत शासनाने कोणती काययवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. चांद्रिाांत पाटील (१४-०६-२०१८) : (१) होय खरे आहे.
(२) व (३) सावयजतनक बाींधकाम ववभागाच्या अधधपत्याखालील पूलाींच्या पुनब
य ाींधणी व
सींरचनात्मक िरू
ु स्तीसाठी ववत्तीय सींस्थाींकडून कजयसहाय्य घेणे ववचाराधीन आहे.

सा.बाीं. ववभागा अींतगयत उपलब्ध असणा-या तनधीमधन
ू मींजरू ी, तनधी, तनकष व प्राधान्य

क्रमानुसार कामे हाती घेण्यात येत आहे त.

___________

वव.स. ४४६ (21)
नामशि जजल्हा प्रशासनाने जातीचे दाखले ऑनलाईन दे ण्याच्या घेतलेल्या तनणगयाबाबत
(२७)

१०६०२६ (०४-०४-२०१८).

श्री.अतनल िदम (तनफाड) :

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय महसूल मांत्री

(१) नामशक जजल्हा प्रशासनाने जातीचे िाखले ऑनलाईन िे ण्याचा तनणयय दिनाींक १ नोव्हें बर,
२०१७ रोजी वा त्यासुमारास घेतला असल्याचे तनिशयनास आले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, या तनणययाची अींमलबजावणी करण्यात त्र्
ु ी रादहल्याने सवयसामान्याींना जातीचे
िाखले ऑनलाईन ममळण्यास अडचणी येत आहे त, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, सिर प्रकरणी ऑनलाईन जातीचे िाखले ममळण्याबाबत शासनाने कोणती
काययवाही केली आहे वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. चांद्रिाांत पाटील (२९-०६-२०१८) : (१), (२) व (३) जातीचे प्रमाणपत्र ही सेवा नामशक
जजल्हयात दिनाींक १६ ऑक््ोबर, २०१७ पासून ऑनलाईन पध्ितीने डडजज्ल स्वाक्षरी व्िारे

नागररकाींना उपलब्ध करुन िे ण्यात येत आहे . नामशक जजल्हयात जातीचे िाखले ऑनलाईन
पध्ितीने सरु
ु करण्यापव
ू ी सवय ताींबत्रक अडचणी िरू करण्यात असल्याने ऑनलाईन पध्ितीने
जातीचे िाखले िे ण्याबाबतची सेवा सुरळीत पणे सुरु आहे.
(४) प्रश्न उद्ावत नाही.

___________
दे ऊळगावराजा (जज.बल
ु ढाणा) येथील तलाठी िायागलय तनयममत सरु
ु राहत नसल्याबाबत
(२८)

१०६४२९ (२७-०३-२०१८).

डॉ.शमशिाांत खेडि
े र (मसांदखेड राजा) :

सन्माननीय

महसूल मांत्री पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१)िे ऊळगावराजा (ता.िे ऊळगावराजा, जज.बुलढाणा) येथील सावयजतनक वाचनालयामागे असलेले

तलाठी कायायलय तनयममत सुरु राहत नसल्याने नागररकाींची ववववध कामे होण्यात अडचणी
तनमायण होत असल्याची तक्रार नायब तहमसलिार याींच्याकडे दिनाींक ५ डडसेंबर, २०१७ रोजी वा
त्यासम
ु ारास लेखी तनवेिनादवारे करण्यात आली आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, उक्त तक्रारीनुसार सिरचे कायायलय तनयममत चालू ठे वण्याबाबत तसेच यास
जबाबिार असणाऱ्या सींबींधधताींवर कारवाई करण्याबाबत शासनाने कोणती काययवाही केली वा
करण्यात येत आहे ,
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. चांद्रिाांत पाटील (२७-०६-२०१८) : (१), (२) व (३) प्रस्तुत प्रकरणी िे ऊळगाींवराजा येथे भाग१ व २ साझाचे तलाठी कायायलय आहे त. िे ऊळगाींवराजा भाग-१ येथील साझाचे तलाठी हे

सेवातनवत्ृ त झाल्याने तेथे ररक्त पिाचा अततररक्त प्रभार अन्य तलाठी याींच्याकडे सोपववण्यात

आला होता. तसेच, िे ऊळगाींवराजा भाग-२ साझाच्या तलाठी याींच्या सींबींधधत तक्रारी प्राप्त

वव.स. ४४६ (22)
झाल्यानींतर कारणे िाखवा नो्ीस िे वून तनयमीत तलाठी कायायलय सुरु ठे वण्याबाबत सूचना
िे ण्यात आल्या होत्या. याबाबत सींबींधधत तलाठी याींना लेखी ताकीि िे ण्यात आली होती.
त्यानींतर सिर कायायलय तनयमीत सुरु असल्याचे आढळून आले.
___________
बोरगाव मांजू (जज.अिोला) येथे ववनापरवाना हॉटममक्स डाांबर प्लाांट उभारल्याबाबत
(२९)

१०६६५७ (२७-०३-२०१८).

श्री.अममत झनि (ररसोड), श्री.राधािृष्ट्ण ववखे-पाटील

(मशडी), श्री.ववजय वडेट्टीवार (ब्रम्हपूरी), श्री.अममत ववलासराव दे शमुख (लातूर शहर), श्रीमती

तनमगला गाववत (इगतपूरी), अॅड.यशोमती ठािूर (ततवसा), प्रा.वषाग गायिवाड (धारावी),

श्री.डी.पी.सावांत (नाांदेड उत्तर), डॉ.सांतोष टारफे (िळमनुरी), श्री.हषगवधगन सपिाळ (बुलढाणा),
श्री.भारत भालिे (पांढरपूर), श्री.अममन पटे ल (मुांबादे वी), श्री.अस्लम शेख (मालाड पजश्चम),
श्री.नसीम खान (चाांददवली) :
काय :-

सन्माननीय महसल
ू मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील

(१) बोरगाव मींजू (जज.अकोला) येथे

भाडयाने घेतलेल्या शेतात कोणतीही अकृषक परवानगी न

घेता ववनापरवाना हॉ्ममक्स डाींबर प्लाीं् उभारण्यात आल्याचे तनिशयनास आले आहे , हे खरे
आहे काय,

(२) असल्यास, या प्रकरणी महसूल प्रशासनामाफयत माहे डडसेंबर, २०१७ पासून चौकशी सुरु

असून त्याबाबतचा चौकशी अहवाल उपववभागीय अधधकारी याींना सािर करण्यात आला आहे ,
हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, चौकशीच्या अनुषग
ीं ाने बोरगाव मींजू येथील शेतात ववनापरवाना हॉ्ममक्स डाींबर
प्लाीं् उभारणाऱ्या सींबींधधताींवर शासनाने कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास,ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री. चांद्रिाांत पाटील (०४-०६-२०१८) : (१), (२), (३) व (४) मौजे बोरगाव मींज,ू ता.जज.अकोला
येथील शेत सव्हे नीं.२९१/२ अ व सव्हे नीं.२९१/२ ब मधील िोन जमीन धारकाींनी त्याींचे

मालकीची २.३६ हे . आर भोगव्िार वगय-१ जमीन अकृषक परवानगी न घेता इीं्रबबल

इींरास्रक्चर प्रायव्हे ् मलमम्े ड, पुणे या कींपनीला हॉ् ममक्स प्लाीं्, ऑकफस, लॅ ब व मेसचे
बाींधकाम

करण्याकरीता

भाडयाने

दिली

होती. सिर

प्रकरणी

तक्रार

प्राप्त

झाल्यानींतर

उपववभागीय अधधकारी, अकोला याींनी त्याींच्या दि. १४/१२/२०१७ च्या पत्रान्वये तहमसलिार,

अकोला याींना अहवाल सािर करण्यास कळववण्यात आले होते. तहमसलिार, अकोला याींनी

त्याींच्या दि. २२/१२/२०१७ व दि. ०३/०१/२०१८ च्या पत्राींन्वये सािर केलेल्या अहवालानस
ु ार
उपववभागीय अधधकारी, अकोला याींनी दि. ०८/०२/२०१८ रोजी आिे श पाररत करुन सींबींधधत
जमीन

मालकाींनी

ववना

परवानगी

अवैधररत्या

वाणणजज्यक

प्रयोजनाथय

अकृषक

वापर

केल्याबाबत महाराषर जमीन महसूल सींदहता, १९६६ चे कलम ४५ नुसार रु. ०२,५४,८८०/(अक्षरी रुपये िोन लाख, चौपन्न हजार, आठशे एैंशी फक्त) इतकी रक्कम िीं ड म्हणन
ू
आकारण्यात आली असून सिर रक्कम दि. ०५/०४/२०१८ रोजी शासन खाती भरणा करण्यात
आली आहे .

___________

वव.स. ४४६ (23)
तनमगाव खलू (ता.श्रीगोंदा, जज.अहमदनगर) येथे वाळू उपसा िरणारी
वाहने वाळू तस्िराांनी पळववल्याबाबत

(३०)

१०६८०२ (२७-०३-२०१८).

श्री.ववजय औटी (पारनेर) :

पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

सन्माननीय महसूल मांत्री

(१) तनमगाव खलू (ता.श्रीगोंिा, जज.अहमिनगर) येथील भीमा निीपात्रात वाळू उपसा करताना
महसल
प्रशासनाने जप्त केलेले जेसीबी व रॅ क््र इ. वाहने वाळू तस्कराींनी सींबींधधताना
ु
िमिा्ी

करुन

पळववली

असल्याचे दिनाींक १३

जानेवारी,

२०१८

रोजी

वा

तनिशयनास आले, हे खरे आहे काय,

त्यासम
ु ारास

(२) असल्यास, या प्रकरणाची शासनाने चौकशी केली आहे काय,
(३) असल्यास, चौकशीनस
ु ार िमिा्ी करुन जेसीबी व रॅ क््र इत्यािी वाहने पळववणाऱ्या वाळू
माकफयाींववरुद्ध शासनाने कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. चांद्रिाांत पाटील (११-०६-२०१८) : (१) होय, असे दि.१२ जानेवारी,२०१८ रोजी तनिशयनास
आले आहे.
(२) व (३) याबाबत सींबींधधत वाहनाींचे मालक व चालक याींचे ववरुध्ि श्रीगोंिा पोलीस ठाणे येथे
गुन्हा िाखल करण्यात आला असन
ू पोलीसाींमाफयत तपास सुरु आहे.
(४) प्रश्न उद्ावत नाही.

___________
परभणी जजल्हयातील तलाठी व मांडळ अधधिारी मुख्यालयाच्या
(३१)

१०७११३ (२७-०३-२०१८).

दठिाणी हजर राहत नसल्याबाबत

श्री.अस्लम शेख (मालाड पजश्चम) :

मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

सन्माननीय महसल
ू

(१) परभणी जजल्हयातील बहुताींश तालुक्यातील तलाठी व मींडळ अधधकारी नेमलेल्या दठकाणी
िररोज हजर राहत नसल्यामळ
ु े सामान्य नागररकाींना ववववध कामे करण्यात अडचणी तनमायण
होत असल्याचे तसेच काही दठकाणच्या तलाठयाींकडून सातबारा उतारा, रदहवाशी प्रमाणपत्र,

उत्पन्न िाखला इत्यािी िे ताना हे तु पुरस्कर ववलींब लाऊन जास्त पैशाींची मागणी केली जात
असल्याचे तनिशयनास आले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, शासनाने मुख्यालयाच्या दठकाणी हजर राहणे बींधनकारक असल्याचे पररपत्रक
जादहर करुन सुध्िा परभणी जजल््यातील बहुताींश तलाठी व मींडळ अधधकारी नेमणक
ु ीच्या
दठकाणी हजर नसतात, हे ही खरे आहे काय,
(३) असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय,
(४) असल्यास, चौकशीनुसार परभणी जजल्हयातील मुख्यालयाच्या दठकाणी हजर नसणाऱ्या
तलाठी व मींडळ अधधकारी याींच्यावर शासनाने कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे ,
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

वव.स. ४४६ (24)
श्री. चांद्रिाांत पाटील (२७-०६-२०१८) : (१), (२), (३) व (४) परभणी जजल््यात तलाठयाींना २३९
व

मींडळ अधधकारी याींना ३९ कायायलये मींजूर आहे त. त्यापैकी तलाठी याींची शासकीय

इमारतीत १ व खाजगी जागेत २३८ अशी एकूण २३९ कायायलये तसेच मींडळ अधधकारी याींची

शासकीय १ व खाजगी जागेत ३८ अशी एकूण ३९ कायायलये काययरत आहे त. याप्रमाणे
कायायलयाींना शासकीय कायायलयात जागा उपलब्ध नसल्याने तलाठी व मींडळ अधधकारी त्याींच्या

सज्जाच्या दठकाणी खाजगी कायायलये भाडे तत्वावर घेवून सज्जाच्या दठकाणी उपजस्थत
राहतात. तसेच शासनाने सवय गा.न.नीं.७/१२ उताऱ्याींचे सींगणकीकरणाचा महत्वाकाींक्षी प्रकल्प

राबववण्यासाठी प्रत्येक महसल
मींडळामध्ये मलझ लाईन उपलब्ध करुन गा.न.नीं.७/१२ चे
ू

सींगणकीकरणाचे काम वेळेत पण
ू य करण्याच्या सूचना दिल्या आहे त. त्याअनुषींगाने तालक
ु ा

मुख्यालयी तसेच प्रसींगी जजल्हाधधकारी कायायलयात कॅम्प आयोजजत करुन गा.न.नीं.७/१२ चे
सींगणकीकरणाचे काम करण्यात येत आहे . ज्यामुळे अनेकिा तलाठी सज्जा मुख्यालयी हजर न
राहता कॅम्पच्या दठकाणी हजर राहून काम करत आहे त. तसेच जजल्हयातील तलाठी अथवा
मींडळ अधधकारी हे सातबारा उतारा, रदहवाशी प्रमाणपत्र, उत्पन्न िाखला इ. िे ताींना हे तप
ू रू स्पर

ववलींब लावून पैशाची मागणी करीत असल्याचे तसेच ते िररोज मुख्यालयी हजर राहत
नसल्याबाबतच्या तक्रारी परभणी जजल्हाधधकारी कायायलयास प्राप्त झाल्याच्या तनिशयनास

आल्या नाहीत. तसेच जजल्हाधधकारी, परभणी याींचेकडून आधार आधारीत बायोमेरीक हजेरी यींत्र
परु ववण्याची काययवाही सरु
ु आहे .
(५) प्रश्न उद्ावत नाही.

___________
श्रीगोंदा (जज.अहमदनगर) तालुक्यातील गौण खतनजाांची वसुली िरण्याबाबत
(३२)

१०७१८४ (२७-०३-२०१८).

श्री.दत्तात्रय भरणे (इांदापूर) :
काय :-

श्री.राहुल जगताप (श्रीगोंदा), श्री.वैभव वपचड (अिोले),
सन्माननीय महसल
ू मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील

(१) श्रीगोंिा (जज.अहमिनगर) तालुक्यातील सन २०१७ मधील गौण खतनजाींची वसुली माहे
डडसेंबर, २०१७ अखेरपयंत पूणय झाली नसल्याचे तनिशयनास आले आहे , हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनामाफयत चौकशी केली आहे काय,
(३) असल्यास, चौकशीत काय आढळून आले व त्यानुसार

श्रीगोंिा तालुक्यातील गौण

खतनजाींची वसल
तातडीने करण्याबाबत तसेच वसल
ू
ु ीस ववलींब लावणाऱ्या अधधकाऱ्याींवर
कारवाई करण्याबाबत शासनाने कोणती काययवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री. चांद्रिाांत पाटील (१८-०६-२०१८) : (१) श्रीगोंिा तालक्
ु यासाठी सन २०१७-२०१८ करीता
गौणखतनज वसल
ु ी उद्दीष् रु.७,१६,००,०००/- इतके तनजश्चत करण्यात आले होते. सिर

उदद्दष्ापैकी माहे डडसेंबर, २०१७ अखेर रु.४,५०,४७,०९६/- इतकी रक्कम वसूल करण्यात आली.
तसेच माचय, २०१८ अखेर एकूण रक्कम रु.८,१४,४९,६६०/- वसुल झालेली आहे .
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सन २०१७-१८ या आधथयक वषायमध्ये गौण खतनजापासून प्राप्त झालेला महसूल हा नेमन
ू

दिलेल्या उदद्दष्ाप्रमाणे ११३.७६ ्क्के आहे.
(२), (३) व (४) प्रश्न उद्ावत नाही.

___________
िनागटि-महाराष्ट्र हद्दीतून बेळगाव येथे बेिायदा वाळू पुरवठा होत असल्याबाबत
(३३)

१०७३३१ (२७-०३-२०१८).

श्री.हसन मुश्रीफ (िागल), श्री.जजतेंद्र आव्हाड (मुांब्रा िळवा),

श्रीमती सांध्यादे वी दे साई-िुपेिर (चांदगड) :
खल
ु ासा करतील काय :-

सन्माननीय महसूल मांत्री पुढील गोष्ीींचा

(१) ताम्रपणी तसेच माकंडेय या कनाय्क आणण महाराषर राज्याच्या मसमेवरील नाल्यातन
ू

मोठया प्रमाणात अवैधररत्या वाळू उपसा करुन बेळगाव येथे पाठववला जात असल्याचे माहे
ऑक््ोबर, २०१७ मध्ये वा त्या िरम्यान तनिशयनास आले, हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय,
(३) असल्यास, चौकशीचे तनषकषय काय आहे व त्यानुसार कनाय्क व महाराषर राज्याच्या

हद्दीतन
बेळगाव येथे बेकायिा वाळू वाहतक
करणाऱ्याींवर तसेच यास सहकायय करणाऱ्या
ू
ू
सींबींधधत अधधकाऱ्याींवर शासनाने कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. चांद्रिाांत पाटील (११-०६-२०१८) : (१) अशी बाब तनिशयनास आली नाही.
(२) व (३) कोल्हापरू जजल््यातील चींिगड तालक्
ु यातील ताम्रपणी व घ्प्रभा या नदयाींमध्ये
वाळूसाठे उपलब्ध नाही. माकयडेय निी चींिगड तालुक्यातील सुरुते या गावाच्या मसमेतून जात

असून तेथेही वाळूसाठे नाहीत. वाळू उपसा करुन कनाय्क राज्यातील बेळगाव येथे अवैधररत्या
वाळू पाठववली जात असल्याची बाब तनिशयनास आली नाही.
(४) प्रश्न उद्ावत नाही.

___________
पुनतगाव (ता.नेवासा, जज.अहमदनगर) ग्रामपांचायतीच्या गावठानातून
बेिायदे शीर मुरुम उचलल्याबाबत

(३४)

१०७९१६ (२७-०३-२०१८).

श्री.बाळासाहे ब मरु िुटे (नेवासा) :

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय महसल
ू मांत्री

(१) पन
ु तगाव (ता.नेवासा, जज.अहमिनगर) ग्रामपींचायतीच्या गावठानातन
ू बेकायिे शीर मरु
ु म
उचलल्याने सींबींधधत ठे केिारावर माहे डडसेंबर, २०१७ मध्ये वा त्या िरम्यान िीं ड ठोठावण्यात
आला आहे , हे खरे आहे काय,
(२) सल्यास, पुनतगाव सरपींच व ग्रामपींचायतीने सिर ठे केिाराशी सींगनमत
िे ण्याबाबत बेकायिे शीर ठराव केला होता, हे ही खरे आहे काय,

करून मुरुम
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(३) असल्यास, या प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय,
(४) असल्यास, चौकशीनुसार उक्त प्रकरणातील िोषीींवर शासनाने कोणती कारवाई केली वा
करण्यात येत आहे ,

(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. चांद्रिाांत पाटील (११-०६-२०१८) : (१) मौजे पुनतगाव येथील गावठाण ग.नीं.९२/२ ब मधून
दि.११/०९/२०१७ रोजी अनधधकृतपणे उत्खनन करुन १२.५० ब्रास मुरुम काढल्याचे तनिशयनास
आल्याने तहसीलिार, नेवासा याींनी सींबींधधताींववरुध्ि रु.६७,६२५/- इतक्या िीं डात्मक रक्कमेचे

आिे श दि.२७/११/२०१७ रोजी पाररत केले असून त्यानुसार सींबींधधताकडून रु.६७,६२५/- इतकी
िीं डात्मक रक्कम वसूल करुन शासन जमा करण्यात आली आहे.

(२) व (३) प्रधानमींत्री ग्राम सडक योजनेच्या कामाकरीता ग् नीं.९३/१ मधन
ू मुरुम उत्खननास
मींजूरी िे ण्याबाबतचा ठराव ग्रामसभा, पुनतगाव याींनी दि.२/१०/२०१७ रोजी पाररत केला होता.

तथावप, असे अधधकार नसल्याचे तनिशयनास आल्याने सिर ठराव दि.३०/१/२०१८ रोजीच्या
ग्रामसभेच्या ठरावादवारे रद्द करण्यात आला आहे .
(४) व (५) प्रश्न उद्ावत नाही.
___________
मौजे वामशांद (पजश्चम) (ता.शहापूर, जज.ठाणे) येथील साईनगर-मुरबाड रोड वरील
नागररिाांना येण्या जाण्यािरीता रस्ता उपलब्ध िरुन दे ण्याबाबत

(३५)

१०८०२४ (२७-०३-२०१८).

श्री.मधुिरराव चव्हाण (तळ
ु जापूर) :

मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय महसूल

(१) मौजे वामशींि (पजश्चम) (ता.शहापूर, जज.ठाणे) येथील साईनगर-मुरबाड रोड सव्हे नीं. ७४/२
मध्ये

कायिे शीर

परवानगी

घेवून

पूणय

केलेल्या

इमारतीकरीता

येण्या-जाण्याचा

रस्ता

बेकायिे शीर लोखींडी गे् लावन
बींि केल्यामळ
मींत्री,
ू
ु े स्थातनक रदहवाश्याींनी मा.महसल
ू
जजल्हाधधकारी, ठाणे, तहमसलिार, शहापूर व अततररक्त मुख्य सधचव, महसूल याींचेकडे दिनाींक
३ नोव्हें बर,२०१७ रोजी सवय कागिपत्राींसह तनवेिनादवारे याबाबत तक्रार केली आहे , हे खरे आहे
काय,
(२) असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय,
(३) असल्यास, चौकशीनस
ु ार सिर रस्ता वाहतक
ु ीसाठी खल
ु ा करण्याबाबत शासनाने कोणती
काययवाही केली वा करण्यात येत आहे ,

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. चांद्रिाांत पाटील (२१-०६-२०१८) : (१), (२), (३) व (४) अशा आशयाची तक्रार श्री.रमाकाींत
कुश्या सातपुते व इतर याींचे कुलमुखत्यार श्री.सींतोष वपताींबर कुरीयाली याींनी दिनाींक

०४/०७/२०१६ रोजी जजल्हाधधकारी, ठाणे याींच्याकडे केली होती. त्यानुषींगाने सिर प्रकरणी

मामलेिार न्यायालय अधधतनयम, १९०६ चे कलम ५ यातील तरति
ू ीनुसार तहमसलिार, शहापूर
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याींचेकडील क्र.मामलेिार को्य/वदहवा् िावा क्र. ०१/२०१७, दिनाींक २०/०४/२०१७ नुसार आिे श
पारीत करण्यात आले आहे त. सिर आिे शाची अींमलबजावणी करण्याची सींबींधधताींची मागणी

असून सिरील आिे शाची अींमलबजावणी सुतनजश्चत करुन घेण्याचे जजल्हाधधकारी, ठाणे याींना

तनिे श िे ण्यात आले होते. त्यानष
ु ींगाने जे. एस. डब्ल्यू. जस््ल को्े ड प्रोडक््स मल. वामशींि
याींनी बींि केलेला रस्ता खुला करुन दिला आहे .

___________

उस्मानाबाद जजल््यामधील महसल
ू ववभागातील ररक्त पदे भरण्याबाबत
(३६)

१०८२१६ (२७-०३-२०१८).

श्री.राणाजगजीतमसांह पाटील (उस्मानाबाद) :

सन्माननीय

महसूल मांत्री पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१) उस्मानाबाि जजल््यामध्ये महसूल ववभागातील उपजजल्हाधधकारी पिाींच्या ४, नायब

तहमसलिार पिाींच्या १०, तलाठी पिाींच्या ३४ तसेच ‘क’ व ‘ड’ वगायतील सरळसेवा व
पिोन्नतीच्या ४२ जागा ररक्त आहे त, हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, सिरहु जागा भरण्याबाबत शासनाने कोणती काययवाही केली वा करण्यात येत
आहे ,
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे व याबाबतची सदयजस्थती काय आहे ?
श्री. चांद्रिाांत पाटील (३०-०६-२०१८) : (१) व (२) उस्मानाबाि जजल््यात उपजजल्हाधधकारी - ३,
तहसीलिार - २ व नायब तहसीलिार- ५ तसेच तलाठी सींवगायत - ३५ व ग् क व ड सींवगायत
एकुण- ४७ इतकी पिे ररक्त आहेत. मशपाई सींवगायतन
ू मलवपक सींवगायत पिोन्नती िे ण्याकरीता
जजल्हा पिोन्नती तनवड सममतीची बैठक आयोजजत करण्यात आली होती. सिर बैठकीमध्ये
पिवी उत्तीणय असलेले केवळ ३ मशपाई पिोन्नती साठी पात्र ठरले त्यामुळे या सींवगायत ३७ पिे
ररक्त आहे त.

पिोन्नतीच्या को्यातील ररक्त पिे पिोन्नतीने तसेच ववत्त ववभाग शासन तनणयय
क्र.२०१५/प्र.क्र.४१/अथय- १, दि. ०२ जून, २०१५ मधील तरतुिीनुसार सरळसेवेच्या को्यातील
ररक्त पिाींपैकी ५० ्क्के ककीं वा एकूण सींवगायच्या ४ ्क्के यापैकी जे कमी असेल तेवढी पिे
सरळसेवेने भरण्याचे सींकजल्पत आहे .
(३) प्रश्न उद्ावत नाही.
___________
राज्यातील आददवासीांच्या जममनी खरे दी ववक्रीबाबतचे अधधिार वविेंदद्रत िरण्याबाबत
(३७)

१०८५२५ (२७-०३-२०१८).

श्री.बाळासाहे ब थोरात (सांगमनेर), श्री.िुणाल पाटील (धुळे

ग्रामीण), श्री.डी.पी.सावांत (नाांदेड उत्तर), श्री.अस्लम शेख (मालाड पजश्चम), श्री.नसीम खान
(चाांददवली),

श्री.आमसफ

शेख

(मालेगाांव

मध्य),

अॅड.यशोमती

ठािूर

(ततवसा),

प्रा.वषाग

गायिवाड (धारावी), श्रीमती तनमगला गाववत (इगतपूरी), प्रा.ववरें द्र जगताप (धामणगाव रे ल्वे),
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श्री.राहुल बोंद्रे (धचखली), श्री.हषगवधगन सपिाळ (बल
ु ढाणा), श्री.अममत झनि (ररसोड), श्री.भारत
भालिे (पांढरपूर), डॉ.सांतोष टारफे (िळमनुरी) :
सन्माननीय महसूल मांत्री पुढील गोष्ीींचा
खुलासा करतील काय :-

(१) राज्यातील आदिवासीींच्या जममनी स्थातनक व छो्या शासकीय ववकास कामाींसाठी खरे िी
करताना, बक्षक्षस पत्र वा तत्सम हस्ताींतरणाच्या माध्यमातून उपलब्ध करुन घेण्यासाठी
मींत्रालयस्तरावर परवानगी घ्यावी लागते, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, याबाबतची ककती प्रकरणे शासनस्तरावर प्रलींबबत आहे ,
(३) असल्यास, सिर परवानगीबाबतची अनेक प्रकरणे शासनस्तरावर प्रलींबबत असल्याने
सिरची परवानगी िे ण्याचे अधधकार ववभागीय आयुक्त ककीं वा जजल्हाधधकारी वा उपववभागीय
अधधकारी याींचक
े डे ववकेंद्रीत करण्याबाबत शासन ववचाराधीन आहे काय,

(४) असल्यास, सिरच्या अधधकार ववकेंद्रीकरणाबाबत शासनाने कोणती काययवाही केली वा
करण्यात येत आहे ,
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. चांद्रिाांत पाटील (१८-०६-२०१८) : (१) व (२)

राज्यातील आदिवासी व्यक्तीींच्या जममनीच्या

वदहवा्ीचे बबनशेती प्रयोजनाथय बबगर आदिवासी व्यक्तीींकडे हस्ताींतरण अनुज्ञेय असून असे
हस्ताींतरण करण्याकरीता राज्य शासनाची पव
य ान्यता घेणे कायदयानस
ु म
ु ार अतनवायय आहे .

आदिवासी व्यक्तीींच्या जममनी स्थातनक व छो्या शासकीय ववकास कामाींसाठी खरे िी

करताना, बक्षक्षसपत्र

वा तत्सम हस्ताींतरणाच्या माध्यमातून उपलब्ध करून घेण्यासाठी

शासनस्तरावर प्रकरणे प्रलींबबत नाहीत.
(३), (४) व (५) प्रश्न उद्ावत नाही.

___________
अहमदनगर जजल्हयातील ववववध महामागागवर १३७ अपघातजन्य दठिाणे असल्याबाबत
(३८) १०८५३२ (२७-०३-२०१८).

श्री.बाळासाहे ब थोरात (सांगमनेर), श्री.अममन पटे ल (मुांबादे वी),

श्री.अस्लम शेख (मालाड पजश्चम), श्री.िुणाल पाटील (धुळे ग्रामीण), श्री.डी.पी.सावांत (नाांदेड
उत्तर), डॉ.सांतोष टारफे (िळमनरु ी), श्री.राहुल बोंद्रे (धचखली), श्री.हषगवधगन सपिाळ (बल
ु ढाणा),
अॅड.यशोमती ठािूर (ततवसा), श्रीमती तनमगला गाववत (इगतपूरी), प्रा.वषाग गायिवाड (धारावी),
श्री.भारत भालिे (पांढरपूर) :

सन्माननीय सावगजतनि बाांधिाम (सावगजतनि उपक्रम वगळून)

मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) अहमिनगर जजल्हयातील ववववध महामागायवर १३७ अपघातजन्य दठकाणे असल्याचे गत
तीन वषायतील अपघातावरुन तनषपन्न झाले असून यातील ४ दठकाणे ही वारीं वार व भीषण
अपघातजन्य असल्याचे जजल्हा पोलीस िलाने सींकमलत केलेल्या मादहतीच्या आधारे

माहे

डडसेंबर, २०१७ मध्ये वा त्या िरम्यान तनिशयनास आले, हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, या अपघातग्रस्त दठकाणी सावयजतनक बाींधकाम ववभागाकडून उपाययोजना
केलेल्या नाही आहे , हे ही खरे आहे काय,

वव.स. ४४६ (29)
(३) असल्यास, या अपघातजण्य दठकाणी अपघात घडू नये म्हणून उपाययोजना करण्याबाबत
शासनाने कोणती काययवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. चांद्रिाांत पाटील (१२-०६-२०१८) : (१) होय. हे अींशत: खरे आहे .
(२) हे खरे नाही,
उपरोक्त ४ अपघातजन्य दठकाणे अहमिनगर ते कोपरगाींव हया रस्त्यावर असून त्या दठकाणी

रम्बमलींग स्रीप्स व सच
ू नाफलक बसववणे हया तात्परु त्या उपाययोजना सवलतकारामाफयत
करण्यात आलेल्या आहे त.

(३) अहमिनगर जजल्हयातील चार अपघातजन्य दठकाणाींच्या िरु
ु स्ती काययक्रम पररवहन
ववभागास तनधी उपलब्धेसाठी सािर करण्यात आला असन
ू , तनधीच्या उपलब्धतेनींतर कामे
हाती घेऊन पूणय करण्यात येईल.
(४) प्रश्न उद्ावत नाही.

___________
नामशि जजल्हयातील नागरी सुववधा िेंद्र चालिाांवर िारवाई िरण्याबाबत
(३९)

१०८९३० (२७-०३-२०१८).

श्रीमती सीमाताई दहरे (नामशि पजश्चम) :

सन्माननीय

महसल
ू मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१)

नामशक

जजल्हयातील

नागरी

सुववधा

केंद्र

चालकाींकडून

कराराचे

उल्लींघन

करून

नागरीकाींना ववववध िाखले िे ताना ववलींब लावला जात असल्याचे तसेच नेमन
ू दिलेल्या शल्
ु का
व्यततरीक्त अधधकचे पैसे आकारुन नागररकाींची फसवणुक केली जात असल्याचे माहे जानेवारी,
२०१८ मध्ये वा त्या िरम्यान तनिशयनास आले, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, गुजरात इन्फो्े क या सेतु कींत्राीं्िार सींस्थेसह जजल्हयातील इतर कींत्रा्िार
सींस्था,

महा

ई

सेवा

केंद्राच्या

कारभाराबाबत

नागरीकाींच्या

आलेल्या

तक्रारीच्या

अनुषींगाने प्रशासनाने सेतु चालकावर िीं ड आकारुन कारवाई िे खील केली होती, हे ही खरे आहे
काय,

(३) असल्यास, याबाबत चौकशी करून नामशक जजल््यातील सेतू सुववधा केंद्रावर शासनाने
कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे ,

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. चांद्रिाांत पाटील (२९-०६-२०१८) : (१), (२) व (३) नामशक जजल्हयातील नामशक शहर व
नामशक तहमसल ग्रामीण येथील सेतू केंद्र, ई- तनवविा प्रकक्रयाव्िारे गुजरात इन्फो्े क मल.

अहमिाबाि याींना तर उवयररत १४ तहसील सेतू केंद्र मे. ्े रा सॉफ््वेअर मल. है िाराबाि या
अमभकत्यांना दि. १ एवप्रल २०१६ पासून मींजूर करण्यात आले आहे त. सिर सींस्थेस तनवविा

मींजूर करताींना व कायायरींभ आिे श िे ताना आवश्यक त्या अ्ी व शती तनजश्चत करुन िे ण्यात
आल्या होत्या. गुजरात इन्फो्े क मल. व्िारा नामशक तालुक्यात चालववल्या जाणाऱ्या सेतू
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केंद्रातील कामकाजातील अतनयमतेबाबत तक्रारी प्राप्त झाल्या होत्या. तिषींगाने चौकशी करुन
तनफाड, सुरगाणा, नामशक, इगतपूरी व िे वळा येथील सेतू केंद्रावर िीं डात्मक काययवाही करण्यात
आली. नामशक शहर व नामशक तहसील ग्रामीण येथील सेतू केंद्रातील कामकाजाबाबत गींभीर
स्वरुपाच्या तक्रारी प्राप्त झाल्याने, करण्यात आलेल्या चौकशीत गज
ु रात इन्फो्े क मल. कींपनी
याींनी तनवविा व कायायरींभ आिे शातील अ्ी व शतीचे पालन केले नसल्याचे आढळून आल्याने

त्याींना मींजूर केलेली नामशक शहर व नामशक तहमसल ग्रामीण येथील पाच सेतू केंद्रे याचे
कामकाज सिर कपींनीकडून

दि. ५.०३.२०१८ च्या जजल्हाधधकारी, नामशक याींचे आिे शान्वये

काढून घेण्यात आले आहे .
(४) प्रश्न उद्ावत नाही.

___________
मशरूर (जज.बीड) तालुक्यात ववववध शासिीय ववभागाांची
िायागलये िायागजन्वत झाली नसल्याबाबत

(४०)

१०९०४३ (१४-०५-२०१८).

श्री.सांतोष दानवे (भोिरदन) :
काय :(१)

मशरूर

(जज.बीड)

अॅड.भीमराव धोंडे (आष्ट्टी), श्री.सुतनल मशांदे (वरळी),

सन्माननीय महसल
ू मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील

तालुक्याच्या

नवतनममयतीनींतर

अदयापपयंत

कोषागारे

कायायलय,

जलसींधारण (जज.प.), बाींधकाम (जज.प.) इत्यािी ववववध शासकीय ववभागाची कायायलये
कायायजन्वत झालेली नसल्याने स्थातनक ग्रामस्थाींची मोठया प्रमाणावर गैरसोय होत आहे , हे
खरे आहे काय,
(२) असल्यास, मशरूर (जज.बीड) तालुक्याच्या नवतनममयतीनींतर अदयापपयंत ववववध शासकीय
ववभागाची कायायलये कायायजन्वत करण्याबाबत शासनाकडून कोणती काययवाही करण्यात आली वा
येत आहे ,

(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. चांद्रिाांत पाटील (२९-०६-२०१८) : (१), (२) व (३) मशरुर तालुक्यातील जनतेच्या गरजेची व
िै नींदिन कामकाजाशी सींबींधधत १४ कायायलयाींपैकी उपकोषागार कायायलयासह एकूण १० कायायलये

स्थापन करण्यात आली असन
ू उवयरीत ४ तालुका कायायलये स्थापन करण्याबाबत सींबींधधत
ववभागाना कळववण्यात आले आहे .

___________

नेव्हाळी जवळील खोणी (जज.ठाणे) येथील सवे नां १२९ या नौदलाच्या
आरक्षित भूखांडावर मांददर बाांधण्यात येत असल्याबाबत
(४१)

१०९०८९ (२७-०३-२०१८).

श्री.नरें द्र पवार (िल्याण पजश्चम), श्री.गणपत गायिवाड

(िल्याण पूव)ग , श्री.किसन िथोरे (मुरबाड) :
खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय महसूल मांत्री पुढील गोष्ीींचा
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(१) नेव्हाळी जवळील खोणी (जज.ठाणे) येथील सवे क्र. १२९ या नौिलाच्या आरक्षक्षत भूखींडावर
ग्रामस्थाींनी मींदिर उभारण्याचे काम सुरु केले आहे , हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, याबाबत चौकशी करण्यात आली आहे काय,

(३) असल्यास, चौकशीनस
ु ार उक्त भख
ू ींडावर अततक्रमण करणाऱ्याींवर शासनाने कोणती कारवाई
केली वा करण्यात येत आहे ,

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. चांद्रिाांत पाटील (२१-०६-२०१८) : (१) मौजे खोणी, ता.कल्याण, जज.ठाणे येथील स.नीं. १२९
या ममळकतीच्या अधधकार अमभलेख गाव नमन
ु ा नींबर ७/१२ वर भोगव्ािार सिरी ‘ववमानतळ’
अशी नोंि असून सिर ममळकतीवर काही जागेत ग्रामस्थाींनी गाविे वी मींिीर उभारले आहे.

(२), (३) व (४) सिर जमीन केंद्र सरकारच्या नौिल ववभागाच्या अखत्यारीत असन
ू शासकीय
जममनीवरील अततक्रमणास प्रततबींध करणे ही सिर जमीन ज्या ववभागाच्या ताब्यात आहे त्या

ववभागाची जबाबिारी आहे . त्यामळ
ु े सिर जममनीवर झालेल्या बाींधकामावर प्रचमलत शासन
तनयमानुसार योग्य ती काययवाही करण्याबाबत तहमसलिार, कल्याण याींनी केंद्र सरकारच्या
नौिल ववभागास कळववले आहे .

___________
चौिटपाडे (ता.मालेगाव, जज.नामशि) येथील शेति-याने िेलेल्या आत्महत्येबाबत
(४२)

१०९५०८ (२७-०३-२०१८).

श्रीमती सीमाताई दहरे (नामशि पजश्चम) :

सन्माननीय

महसूल मांत्री पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१) चौक्पाडे (ता.मालेगाव, जज.नामशक) येथील शेतक-याने कजायस कीं्ाळून दिनाींक २५
ऑगस््,

२०१७ रोजी आत्महत्या केल्याच्या घ्नेनींतर तब्बल िोन मदहन्याींनी तलाठी व

मींडळ अधधकारी याींनी त्याबाबतचा अहवाल सािर केल्यामळ
ु े िप्तर दिरीं गाई केल्याबद्दल तलाठी

व मींडळ अधधकारी याींच्यावर मशस्त भींगाची कारवाई केल्याचे माहे जानेवारी, २०१८ मध्ये वा
त्या िरम्यान तनिशयनास आले, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, म्हसुरुळ (ता.जज.नामशक) येथील एका वयोवध्
ृ ि शेतक-याने वदहवा् रस्ता खुला
करुन ममळत नसल्याने माहे जन
ू , २०१७ मध्ये वा त्यािरम्यान मा.मुख्यमींत्री, मा.महसूल मींत्री
याींना लेखी तनवेिनाव्िारे आत्महत्या करण्यास अनुमती ममळणेबाबतचे तनवेिन दिले होते, हे
ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, या िोन्ही प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय,
(४) असल्यास, चौकशीनुसार या िोन्ही प्रकरणी जबाबिार असणाऱ्या सींबींधधत अधधकाऱ्याींवर
शासनाने कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे ,
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. चांद्रिाांत पाटील (०४-०६-२०१८) : (१) होय, हे खरे आहे .
(२) होय, हे खरे आहे .

वव.स. ४४६ (32)

(३) व (४) मौजे चौक्पाडे, ता. मालेगाींव, जज.नामशक येथील शेतकरी आत्महत्येनींतर करण्यात
येणाऱ्या काययवाहीत झालेल्या ववलींबाबाबत सींबींधधत तलाठी चौक्पाडे व मींडळ अधधकारी,
तनमगाींव, ता.मालेगाींव, जज.नामशक याींच्याववरुध्ि अनक्र
ु मे उपववभागीय अधधकारी, मालेगाींव,

जज.नामशक व जजल्हाधधकारी, नामशक याींच्या स्तरावर ववभागीय चोकशीची काययवाही सुरु
करण्यात आलेली आहे.
रस्ता

अन्य प्रकरणी श्री. गींगाधर मुरलीधर सागर, रा.म्हसरुळ, ता.जज.नामशक याींनी वदहवा्
ममळत

नसल्यामळ
ु े

कु्ुींबबयाींसमवेत

आत्मिहन

करण्यास

सींमती

ममळण्याबाबत

मा.मुख्यमींत्री व मा.मींत्री (महसूल) याींच्याकडे सािर केलेली तनवेिने जजल्हाधधकारी, नामशक
याींना आवश्यक काययवाहीसाठी पाठववण्यात आली होती.

त्यास अनल
ु क्षून, तहमसलिार, नामशक याींनी दिनाींक २६.१२.२०१७ व दिनाींक ०८.०२.२०१८ च्या

पत्रान्वये सिर प्रकरणी महाराषर जमीन महसूल अधधतनयम, १९६६ च्या कलम १४३ मधील
तरति
ू ीनस
ु ार तहमसलिार, नामशक याींचे न्यायालयात ररतसर अजय िाखल करण्याबाबत
अजयिारास कळववले आहे.
(५) प्रश्न उद्ावत नाही.
___________
नायगाव (जज.नाांदेड) येथील नायब तहसीलदाराांनी अधधिारििेत
नसलेला स्वािरीचा मशक्िा वापरल्याबाबत
(४३)

११०१४४ (२७-०३-२०१८).

श्री.प्रतापराव पाटील धचखलीिर (लोहा) :

सन्माननीय

महसूल मांत्री पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१) नायगाव (जज.नाींिेड) येथील नायब तहसीलिाराींनी वाळू वाहतक
ू करण्यासाठी लागणा-या

बारकोड असलेल्या पावतीवर अधधकारकक्षेत नसलेला स्वाक्षरीचा मशक्का वापरल्याचे माहे
जानेवारी, २०१८ मध्ये वा त्यािरम्यान तनिशयनास आले, हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, सिर प्रकरणाची शासनाने चौकशी केली आहे काय,
(३) असल्यास, चौकशीचे तनषकषय काय आहे व त्यानुसार उपरोक्त प्रकरणी िोषी असणा-या
नायब तहसीलिार व इतर सींबींधधताींवर शासनाने कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. चांद्रिाांत पाटील (१८-०६-२०१८) : (१) हे खरे आहे .
(२) व (३) नायगाव (जज.नाींिेड) येथील सींबींधीत नायब तहसीलिार याींना अधांगवायूचा झ्का
आल्यामुळे त्याींचा उजवा हात काही प्रमाणात तनकामी झाला आहे . तसेच सिर कालावधीत
अन्य एक नायब तहसीलिार रजेवर असल्याने सींबींधीत नायब तहसीलिार हे नायब तहसीलिार

म्हणून एक्े च काययरत होते. उक्त कालावधीत अवैध रे तीसाठयाची मललाव प्रकक्रया सुरु
असल्यामळ
ु े व वाळू वाहतूकीसाठी बारकोड असलेल्या मूळ पावत्या मोठया प्रमाणात असल्याने
सिर पावत्याींवर मूळ स्या करणे उजवा हात काही प्रमाणात तनकामी झाल्यामुळे सींबध
ीं ीत

वव.स. ४४६ (33)
नायब तहसीलिार याींना शक्य नव्हते. त्यामुळे त्याींनी वररषठाींची परवानगी न घेता पावतीवर
सही करण्याऐवजी मशक्के मूळ पावत्याींवर वापरले आहे त. सिरची कृती ही शारीररक व्यींगामुळे

केली असल्याने व या काळात मोठया प्रमाणात वाहतूक पासेसवर मूळ स्या करणे शक्य
नसल्याने घडली असल्याने सींबींधधत नायब तहसीलिार याींचेवर सहानभ
ु त
ू ीच्या दृष्ीकोनातन
ू
कारवाई करण्यात आलेली नाही.
(४) प्रश्न उद्ावत नाही.
___________
िल्याण (जज.ठाणे) पूवेिडील मलांग रोड नाांददवली तलावालगत
असलेल्या शासिीय भख
ू ांडाबाबत

(४४)

११०२४४ (२७-०३-२०१८).

श्री.गणपत गायिवाड (िल्याण पूव)ग :

सन्माननीय

महसूल मांत्री पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) मलींग रोड नाींदिवली (ता.कल्याण, जज.ठाणे) तलावालगत असलेल्या शासकीय भूखींडावर
उभारण्यात आलेल्या सुमारे २०० घराींना तहमसल कायायलयाकडून नो्ीसा बजावण्यात आल्याचे
माहे डडसेंबर, २०१७ मध्ये वा त्यािरम्यान तनिशयनास आले, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, या दठकाणी वास्तव्यास असणारे नागररक कर भरत असून त्याींनी या
नो्ीसाींना ववरोध केला आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, याबाबत चौकशी करून या नागररकाींना पयाययी घरे िे ण्याबाबत अथवा सिरची
बाींधकामे तनयममत करण्याबाबत शासनाने कोणती काययवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(४)नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री. चांद्रिाांत पाटील (२१-०६-२०१८) : (१) व (२) मौजे नाींदिवली तफे अींबरनाथ, ता.कल्याण,

जज.ठाणे येथील स.नीं. ८ (क्षेत्र ४-८५.०० हे -आर) आणण स.नीं. ९ (क्षेत्र १०-१०.०० हे -आर) या

भूखींडावरील एकूण ९२ अततक्रमणधारकाींना महाराषर जमीन महसूल सींदहता, १९६६ च्या कलम

५०(३) प्रमाणे अततक्रमण तनषकासनाच्या नो्ीस बजावण्यात आल्या असून त्यापैकी एकूण ४७
अततक्रमणधारकाींनी

सिर

नो्ीस

स्वीकारण्यास

नकार

दिला

आहे .

उक्त

९२

अततक्रमणधारकाींपैकी एकूण २१ ममळकतीींना कल्याण-डोंबबवली महानगरपामलकेकडून कर
आकारणी झालेली असून त्यापैकी १० ममळकतिार कराचा भरणा महापामलकेस करत आहे त.

(३) व (४) उक्त जममनीवर केलेली बाींधकामे तनयममत करण्याकररता अजय करुन आवश्यक त्या
कागिपत्राींची पूतत
य ा करण्याची जबाबिारी सींबींधधताींची आहे. सींबींधधताींनी याबाबत कोणतेही
कागिपत्रे सािर केलेली नसल्यामुळे सींबींधधताींना पयाययी घरे िे ण्याबाबत अथवा सींबींधधताींची
सिर बाींधकामे तनयममत करण्याबाबतची काययवाही करण्याचा प्रश्न उद्ावत नाही.
___________

वव.स. ४४६ (34)
चांद्रपूर शहरातील शाांतीधाम येथील इरई नदी पात्रात श्री. बालाजी िन्स्रक्शन,
यवतमाळ अवैध उत्खनन िरीत असल्याबाबत

(४५)

११०८४१ (०४-०४-२०१८).

श्री.ववजय वडेट्टीवार (ब्रम्हपूरी), श्री.सुतनल िेदार (सावनेर),

श्री.अमर िाळे (आवी), श्री.अस्लम शेख (मालाड पजश्चम), श्री.हषगवधगन सपिाळ (बल
ु ढाणा),
डॉ.सांतोष टारफे (िळमनुरी), श्री.डी.पी.सावांत (नाांदेड उत्तर) :
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय महसूल मांत्री

(१) चींद्रपूर शहरातील शाींतीधाम येथील इरई निी पात्रामध्ये सन २०१६ पासून श्री.बालाजी

कन्स्रक्शन, यवतमाळ याींच्याकडून बाींधकाम सरू
असन
या करीता इरई निीतील रे तीचे
ु
ू
ववनापरवाना उत्खन्नन करून वापर करण्यात येत असल्याचे तनिशयनास आले आहे , हे खरे
आहे काय,
(२) तसेच या बाींधकामासाठी महानगरपालीकेची वीज सुध्िा वापरण्यात येत असून

तनत्कृष्

िजायचे काम करण्यात येत असल्यामुळे त्याबाबत सींजीवनी पयायवरण सामाजजक सींस्था, चींद्रपूर
याींनी जजल्हाधधकारी चींद्रपरू याींच्याकडे माहे जानेवारी, २०१८ मध्ये वा त्यािरम्यान तक्रार केली
आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, या प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय,
(४) असल्यास, चौकशीनुसार या प्रकरणातील िोषीींवर शासनाने कोणती कारवाई केली वा
करण्यात येत आहे ,

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

चांद्रिाांत

पाटील

(११-०६-२०१८)

:

(१),

(२)

व

(३)

श्री.बालाजी

कन्स्रक्शनच्या

कींत्रा्िाराकडून इरई निीतून अवैधररत्या उत्खनन करुन बाींधकामात रे तीचा वापर होत

असल्याची बाब तहसीलिार, चींद्रपरू याींनी केलेल्या चौकशीत आढळून आली नाही. तथावप,
शाींतीधाम, बबनबा गे्, चींद्रपूर येथे इरई निीच्या पात्रात होत असलेल्या कामामध्ये अवैधररत्या

रे ती उपसणाऱ्याींवर कडक कारवाई करण्याबाबत सींजीवनी पयायवरण सामाजजक सींस्था, चींद्रपूर
याींनी जजल्हाधधकारी, चींद्रपूर याींचक
े डे दि.११ जानेवारी, २०१८ रोजीच्या तनवेिनादवारे मागणी
केली आहे .

सिर तनवेिनाच्या अनुषींगाने केलेल्या चौकशीत बालाजी कन्स्रक्शन या कींत्रा्िराकडून

बाींधकामासाठी आतापयंत २० ब्रास रे ती वाहतूक परवान्यादवारे आणली असून गौण खतनज

वाहतूक परवानासींबध
ीं ीत पावत्या तहसीलिार, चींद्रपूर याींचेकडे सािर केल्याचे आढळून आले
आहे .

(४) व (५) प्रश्न उद्ावत नाही.
___________
रे णापूर (जज.लातूर) तालुक्यातील तलाठयाांची ररक्त पदे भरण्याबाबत
(४६)

१११२०१ (२७-०३-२०१८).

श्री.त्र्यांबिराव मभसे (लातूर ग्रामीण) :

मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

सन्माननीय महसूल

वव.स. ४४६ (35)
(१) रे णापूर (जज.लातूर) तालुक्यातील अनेक सज्जावरील तलाठी सींवगायची पिे ररक्त असून या
पिाींचा अततररक्त पिभार इतर कमयचाऱ्याींवर दिल्यामुळे नागररकाींची अनेक कामे प्रलींबबत झाली
असल्याचे तनिशयनास आले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सिरची ररक्त पिे तातडीने भरण्याबाबतची मागणी स्थातनक लोकप्रतततनधी,
लातूर ग्रामीण याींनी उप ववभागीय अधधकारी, रे णापूर याींच्याकडे दिनाींक २४ नोव्हें बर, २०१७
रोजी वा त्यासम
ु ारास झालेल्या आढावा बैठकीत केली आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, रे णापूर तालुक्यात तलाठयाींची ककती पिे ररक्त आहे त व सिरची ररक्त पिे
भरण्याबाबत शासनाने कोणती काययवाही केली वा करण्यात येत आहे ,

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त व सिर पिे ककती कालावधीत भरण्यात येणार
आहे ?
श्री. चांद्रिाांत पाटील (२७-०६-२०१८) : (१), (२), (३) व (४) रे णापूर तालुक्यात एकूण २५ तलाठी
पिे मींजरू आहे त. त्यापैकी २२ पिे भरलेली असन
ू ३ पिे

ररक्त आहे त. सिर ररक्त पिाींचा

अततररक्त पिभार लगतच्या तलाठयाकडे िे ऊन नागरीकाींची कामे वेळेत करण्यात येत
आहे त. सिरची ररक्त पिे तातडीने भरण्याबाबतची मागणी स्थातनक लोकप्रतततनधी, लातूर
ग्रामीण याींनी दिनाींक २४ नोव्हें बर, २०१७ रोजी झालेल्या आढावा बैठकीत केली आहे . ववत्त
ववभाग, शासन तनणयय क्र. पितन-२०१६/प्र.क्र.३०/२०१६/आ.प.ु कक्ष, दि.२५/०५/२०१७ अन्वये

ववभागाने सध
ु ारीत आकृतीबींध मींजूर करुन घेतल्याखेरीज पिभरतीस बींिी आहे . तथावप,
याबाबत ववत्त ववभागाशी ववचारववतनमय करुन पुढील काययवाही करण्यात येत आहे .
(५) प्रश्न उद्ावत नाही.

___________
मांडणगड (जज.रत्नाधगरी) तालुक्यातील शासिीय ववश्रामगह
ृ ाची दरु वस्था झाल्याबाबत
(४७)

१११८६५ (२७-०३-२०१८).

श्री.सांजय िदम (दापोली) :

सन्माननीय सावगजतनि

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

मींडणगड

(जज.रत्नाधगरी)

ववश्रामगह
ृ ाचे तातडीने नुतनीकरण

तालुक्यातील

करण्याबाबत

शासकीय
तनवेिन

ववश्रामगह
ृ ाची

स्थातनक

िरु वस्था झाल्याने

लोकप्रततनीधीनी

अमभयींता, सावयजतनक बाींधकाम ववभाग मुींबई याींना दिनाींक ११ जानेवारी, २०१८ रोजी

मुख्य

दिले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, उक्त ववश्रामगह
ृ ात पावसाळ्यात पाणी गळती होत असून ववश्रामगह
ृ ाच्या

णखडक्या, िरवाजे तसेच शौचालय याींची िरु वस्था झाली असल्याचे तसेच ववश्रामगह
ृ ात
अततमहत्वाच्या व्यक्तीींसाठी कक्ष नसल्याचे तनिशयनास आले आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, याबाबत चौकशी करून लोकप्रतततनधीच्या मागणीनस
ु ार ववश्रामगह
ृ ाचे तातडीने
नुतणीकरण करण्याबाबत शासनाने कोणती काययवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

वव.स. ४४६ (36)
श्री. चांद्रिाांत पाटील (१३-०६-२०१८) : (१) होय.
(२) पावसाळ्यात पाणी गळती ही फक्त इमारतीच्या िशयनी भागातील व्हराींड्यामध्ये होत असून

या गळतीमुळे ववश्रामगह
ृ ाच्या णखडक्या, िरवाजे तसेच शौचालय याींची िरु वस्था झालेली नाही.
तसेच ववश्रामगह
ृ ात अततमहत्त्वाच्या व्यक्तीींसाठी कक्ष अपरु े आहे त.

(३) व (४) ववश्रामगह
ृ ामधील अजस्तत्वातील कक्षाींची सींख्या ववचारात घेऊन नुतनीकरणाींचे
तनयोजन तनधीच्या उपलब्धतेनुसार हाती घेण्याींत येईल.

___________

अिोला-नाांदेड या राष्ट्रीय महामागागच्या भुसांपादनाबाबत
(४८)

११२५४३ (२७-०३-२०१८).

श्री.तानाजी मुटिुले (दहांगोली) :

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय महसूल मांत्री

(१) अकोला-नाींिेड या राषरीय महामागायसाठी भुसींपािनाची काययवाही करताना प्रत्यक्ष जमीन
मोजनीच्या वेळी अनेक शेतकऱ्याींच्या जमीनी त्याींच्या ताब्यात असताना सुद्धा त्याींच्या ७/१२
वर िस
ु ऱ्याच शेतकऱ्याींची नावे दिसून आली असल्याचे माहे नोव्हें बर, २०१७ मध्ये वा
त्यािरम्यान तनिशयनास आले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, जमीन अमभलेखे अदयावत करण्यात न आल्यामुळे सिर प्रकार घडला आहे , हे
ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, याबाबत चौकशी करून सींबींधधत िोषीींवर शासनाने कोणती कारवाई केली वा
करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे कोणती आहे त ?
श्री. चांद्रिाांत पाटील (१३-०६-२०१८) : (१) हे अींशत: खरे आहे.
(२)

होय, हे खरे आहे .

(३) अकोला व वामशम जजल्हातील सींपािीत जममनीचे अमभलेखे अदययावत असल्यामळ
ु े असा

कोणताही प्रकार घडलेला नाही.

दहींगोली जजल््यातील सींपािीत करण्यात आलेल्या जागेच्या ७/१२ उताऱ्यावर ताब्याप्रमाणे
३४ शेतकऱ्याींची नावे दिसून येत नाही. परीं तु त्याींची नावे िस
ु ऱ्या ७/१२ ग्ावर नमूि आहे त.
त्यामुळे सींबींधधत शेतकऱ्याींनी सक्षम अधधकारी, भूमी अमभलेख, औरीं गाबाि याींच्याकडे अवपल

करून िरू
ु स्ती करणे अमभप्रेत आहे . अपील मध्ये ७/१२ िरू
ु स्तीबाबत आिे श झाल्यास त्यानस
ु ार
७/१२ िरू
ु स्तीची प्रक्रीया करण्यात येईल.
(४) प्रश्न उद्ावत नाही.

___________

चांद्रपरु जजल््यातील वाळु घाटाांच्या मललावाबाबत
(४९)

११३०१८ (२७-०३-२०१८).

श्री.सुरेश धानोरिर (वरोरा), अॅड.सांजय धोटे (राजूरा) :

सन्माननीय महसूल मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

वव.स. ४४६ (37)

(१) शासनाने चींद्रपुर जजल््यातील वाळु घा्ाींचे मललाव करून ८० को्ी रुपयाींच्या महसुलाचे

उद्दीष् पुणय करण्याबाबत कळवीले होते परीं तु माहे डडसेंबर, २०१७ पयंत केवळ ५८ घा्ाींचा
मललाव करण्यात आल्याचे तनिशयनास आले असन
ू येथील कींत्रा्िार शासनाने तनधायरीत केलेल्या
रे ती घा् व खिानी वरून उत्खनन न करता अवैधररत्या जवळच्या दठकाणावरून उत्खनन

करून माल उचल करीत असल्याने व याबाबत तलाठयाींची भूममका सींशयास्पि असल्याने
शासनाच्या को्यवधी रुपयाींच्या महसुलाचे नुकसान होत आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, चींद्रपरू शहरात परवानगीपेक्षा जास्त रे ती भरुन वाहतक
ू करणा-या तीन हायवा
रकसह जमा केलेल्या जवळपास ८५० ब्रास रे तीवर तहमसलिार सींतोष खाींडरे याींनी िीं ड

आकारण्याबाबत नो्ीस बजावून कारवाईचा केवळ िे खावा केल्याचे दिनाींक ११ जानेवारी, २०१८
रोजी वा त्यासम
ु ारास तनिशयनास आले, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, या िोन्ही प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय,
(४) असल्यास, चौकशीनस
ु ार या िोन्ही प्रकरणातील सींबींधधत कींत्रा्िार व िोषी अधधकाऱ्याींवर
शासनाने कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे ?
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. चांद्रिाांत पाटील (१८-०६-२०१८) : (१) हे खरे नाही.
चींद्रपूर जजल््यात एकूण १२३ वाळूघा्ाींपैकी दि.१२/३/२०१३ रोजीच्या वाळू/रे ती तनगयती

धोरणानुसार ५८ वाळूघा् मललावात ववक्रीस गेलेले आहे त. त्यापासन
ू शासनास रु.९.४४ को्ी
इतका महसूल प्राप्त झालेला आहे . तदनींतर दि.३/१/२०१८ रोजीच्या सुधाररत वाळू/रे ती तनगयती

धोरणानुसार ६५ वाळूघा्ाींपक
ै ी ३४ वाळूघा् मललावात ववक्रीस गेलेले आहे त. त्यापासून
शासनास रुपये ८.९७ को्ी इतका महसल
ू प्राप्त झाला आहे. तर गौण खतनजापासन
ू माचय,
२०१८ अखेर रु.५४.३१ को्ी असा एकूण रु.७२.७२ को्ी इतका महसल
ू प्राप्त झाला आहे .

चींद्रपूर जजल््यात “गौण खतनज उत्खनन व तनयींत्रण प्रणाली”चा अवलींब करण्यात येत

असल्याने उत्खनन करावयाच्या मींजूर पररमाणापेक्षा अधधक उत्खनन करणे सहज शक्य होत
नाही.

(२), (३) व (४) चींद्रपूर शहरात परवानगीपेक्षा जास्त वाळू भरुन वाहतूक करणाऱ्या तीन रकवर
तहसीलिार, चींद्रपूर याींनी िीं डात्मक काययवाही करुन रु.३३,६०० इतका िीं ड वसूल केला आहे .
तसेच दि.९ जानेवारी, २०१८ रोजी चींद्रपूर येथे वन अकािमीचे बाींधकाम सुरु असलेल्या दठकाणी
८५० ब्रास वाळूसाठा आढळून आल्याने सींबींधधताववरुध्ि स्वाममत्वधन व िीं डापो्ी रु.७१,४०,०००/-

इतक्या रक्कमेचे तहसीलिार, चींद्रपरू याींनी आिे श पारीत केले असन
ू सिर रक्कम वसल
ू ीची
काययवाही सुरु आहे .

(५) प्रश्न उद्ावत नाही.
___________

वव.स. ४४६ (38)
नाांदेड जजल्हयात शेति-याांना सातबारा उतारा दे ण्यासाठी
तलाठी पैशाांची मागणी िरत असल्याबाबत
(५०)

११३०४८ (२७-०३-२०१८).

श्री.वसांतराव चव्हाण (नायगाांव) :

सन्माननीय महसल
ू

मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) नाींिेड जजल्हयातील शेतक-याींचे बोंडअळीमळ
ु े नुकसान झाले असन
ु त्याींना भरपाईसाठी

अजायसोबत जोडण्यासाठी व अन्य कारणामळ
ु े सातबा-याींची आवश्यकता भासते त्यामुळे शेतकरी
सींबींधधत तलाठयाकडे गिी करीत असुन

सिरहू तलाठी शेतक-याींची तनकड ओळखून प्रत्येक
सात-बारा उता-यासाठी ५० रुपयाींची मागणी करीत असल्याचे माहे जानेवारी, २०१८ मध्ये वा
त्यािरम्यान तनिशयनास आले आहे , हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, शेतक-याींची सोय व्हावी, िलाल व कमयचा-याींकडून त्याींची लू् होऊ नये यासाठी
शासनाने सवय कामकाज ऑनलाईन करताींना सवयत्र महा-ई-सेवा केंद्र सुरु केले असून या
दठकाणी सातबाराची प्रत २० रुपयाींत ममळते, हे ही खरे आहे काय,
(३) असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय,
(४) असल्यास, चौकशीअींती सींबींधधत नक
ु सानग्रस्त शेतक-याींना सातबारा िे ण्याबाबत तसेच
सातबारा िे ण्यात गैरव्यवहार करणा-या कमयचा-याींववरुध्ि कारवाई करण्याबाबत शासनाने
कोणती काययवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. चांद्रिाांत पाटील (०४-०६-२०१८) : (१) असे तनिशयनास आले नाही.
(२) सदयजस्थतीत, महसूल व वन ववभाग, शासन तनणयय क्र. योजना-२०१३/प्र.क्र.९३/ई-१०,

दिनाींक १८.०३.२०१४ मधील तरति
ू ीनुसार राज्यातील “ई-चावडी” व “ई-फेरफार”या योजनेंतगयत
तलाठयामाफयत सींगणकावरुन िे ण्यात येणाऱ्या गा.न.नीं. ७/१२ उताऱ्याच्या प्रती ववतररत
करताना प्रती उताऱ्यास रु. १५/- इतके शल्
ु क आकारले जाते.

ज्या तालुक्यामध्ये रर-एडड्चे काम पूणय झाले आहे व जेथे सींबींधधत जजल्हाधधकारी याींनी

डडजज्ल मसग्नेचरबाबत ताींबत्रक पूतत
य ा केली आहे , त्या तालक्
ु यातील डडजज्ली साईन्ड
गा.न.नीं.७/१२ उतारे , नागरीकाींकडून रु. २०/- + सेवा कर आकारुन “आपले सरकार” पो्य लवरुन
डाऊनलोड करुन महा ई-सेवा केंद्रामाफयत ववतरीत करण्यात येतात. तसेच नागरीकही सिर

तालुक्यातील डडजज्ली साईन्ड गा.न.नीं.७/१२ उतारे “आपले सरकार” पो्य लवरुन थे् घरबसल्या
ऑनलाईन डाऊनलोड करुन घेऊ शकतात.
(३) (४) व (५) प्रश्न उद्ावत नाही.

ववधान भवन :
नागपूर.

___________

डॉ. अनांत िळसे
प्रधान सधचव,

महाराष्ट्र ववधानसभा.

__________________________________________________________________
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मुद्रण: शासकीय मध्यवती मुद्रणालय, नागपूर.

