
अताराांकित प्रश्नोत्तराांची २३७ वी यादी 
 

महाराष्ट्र ववधानसभा 
  

चौथे अधधवेशन, २०१६ 
___________ 

  

अताराांकित प्रश्नोत्तराांची यादी 
  

प्रश्नाांची एिूण सांख्या - ५० 
___________ 

  

ठाणे महानगरपालििेच्या नाव ेअसिेल्या जागेचा भखूांडाचा  
सातबारा न िळववता परस्पर म्हाडाच्या नावे िेल्याबाबत 

  

(१) २०७३१ (१०-०८-२०१५). श्रीमती मांदा म्हात्र े (बेिापूर) : सन्माननीय महसिू मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) ठाणे महानगरपाललकेच्या नाींवे ७ हजार २०० चौ.मी. जागेचा भूखींडाचा सातबारा 
महानगरपाललकेला न कळववता परस्पर म्हाडाच्या नाव े केल्याचा प्रकार माहे मे, २०१५ मध्ये 
वा त् या दरम्यान ननदर्शनास आला, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, या प्रकरणी र्ासनान े चौकर्ी केली आहे काय, त्यात काय आढळून आले, 
चौकर्ीनुसार सींबींधिताींवर कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. चांद्रिाांत पाटीि (२७-०९-२०१६) : (१), (२) व (३) मौज धचतळसर मानपाडा ता.जज.ठाण े
येथील ग् नीं. ५९ अ हहस्सा नीं. २ ग/१ के्षत्र ७२८४.२८ चौ.मी हा ठाण ेमहानगरपाललकेच्या 
नाव ेअसलेल्या जलमनीचा गाव नमुना नींबर ७/१२ ठाण ेमहानगरपाललकेला न कळववता परस्पर 
म्हाडाच्या नाव े करण्यात आल्याबात अनतकरत त महापाललका आयतु त, ठाणे महानगरपाललका 
याींनी अपर जजल्हाधिकारी, ठाण े याींना हद. १९/०९/२०१५ च्या पत्रान्वये कळववले आहे. मौज े
धचतळसर मानपाडा येथील फेरफार क्रमाींक ९१५ अन्वये ठाण े महानगरपाललकेच्यो नावे 
रस्त्यासाठी असलेले ७२८४.२८ चौ.मी, के्षत्र ठाणे महानगरपाललकेला न कळववता म्हाडाच्या नाव े
करण्यात आलेले आहे. फेरफार क्रमाींक ९१५ नोंदववताना सकृतदर्शनी अननयलमतता झाल्यान े
सदरचा फेरफार पुनववशलोकनात घेण्याचा प्रस्ताव तहलसलदार, ठाणे याींनी हद.१६/११/२०१५ च्या 
पत्रान्वये उप ववभागीय अधिकारी, ठाणे याींच्याकड े सादर केला असून त्याची सुनावणी उप 
ववभागीय अधिकारी, ठाणे याींच्याकड ेचालू आहे. 
  

___________ 
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तिासरी व डहाणू (जज.पािघर) येथीि राष्ट्रीय महामागग क्र.८ च ेचौपदरीिरणाबाबत  

  

(२) २५७९४ (०७-०८-२०१५). श्री.पास्िि धनारे (डहाणू) : सन्माननीय महसूि मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) तलासरी व डहाणू (जज.पालघर) येथील राष्ीय महामागश क्र.८ चे चौपदरीकरण हदनाींक ५ 
ऑत ्ोंबर, २०१० रोजी नो्ीस देऊन जलमनी सींपादन करण्यात आली असता त्याचा मोबदला 
सन २०१५ मध्ये रु.८०७/- व रु.८६७/- प्रनत चौरस मी्र देण्यात आला असता तो ही वसई, 
घोडबींदर, मुींबई येथील दर व या हठकाणच् या दरामध्ये तफावत असल्यान ेजमीन मालकाींवर 
झालेल् या अन्यायामुळे र्ासनाकड े बघण्याचा ष्जष्कोन बदललेला आहे असे हदनाींक १९ म,े 
२०१५ रोजी वा त्या सुमारास ननदर्शनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, सदर वसई, घोडबींदर, मुींबई येथील दर व तलासरी व डहाणू तालुत यातील 
जमीन दरामिील तफावतीच ेकारणे काय, 
(३) असल्यास, सदरची जमीन सींपदान हदनाींक ५ ऑत ्ोंबर, २०१० रोजी झाली असता त्याचा 
मोबदला अनत तु्पुींजी सन २०१५ मध्ये देण्यात आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, सदर प्रकरणी र्ासनाने कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय ? 
  
श्री. चांद्रिाांत पाटीि (२८-०९-२०१६) : (१) हे खरे नाही. 
(२) जमीनीच े मुल्याींकन हे जमीनीचे स्थान, के्षत्र, ववकसन क्षमता, औद्योगीक क्षमता व 
दळणवळण क्षमता, इ.अनेक बाबीींवर अवलींबून असत,े त्यामुळे वसई, घोडबींदर, मुींबई येथील 
दरात व तलासरी आणण डहाणू, जज.पालघर येथील दरात स्थानपरत्वे तफावत स्वाभाववक आहे. 
(३) हे खरे नाही. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 
(५) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

मानखुदग-लशवाजी नगर (मुांबई उत्तर पूवग) नागरी प्रभागात  
ववजेचे उपिें दे्र स्थावपत िरण्याबाबत 

  

(३) २८५५२ (२३-१२-२०१५). श्री.अबू आजमी (मानखूदग लशवाजीनगर) : सन्माननीय ऊजाग मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) मानखुदश-लर्वाजी नगर (मुींबई उत्तर पूवश) नागरी प्रभागात ववजेच े उपकें दे्र स्थावपत 
करण्यासाठी सींबधित प्रािीकायाांकडून उपकें द्र सींस्थावपत करण्याबाबतची मागणी स्थाननक 
जनप्रनतननिी, ववववि रहहवार्ी सींघाचे पदाधिकारी, ववर्ेष करून महहला, वदृ्ध नागकरक 
र्ाळकरी ववद्याथी व त्याींचे पालक वगश याींनी मा. मुख्यमींत्री, मींत्री (महसूल), मींत्री (उजाश), मींत्री 
(सावशजननक बाींिकाम), राज्यमींत्री (नगरववकास), राज्यमींत्री (पयाशवरण), राज्यमींत्री (वने), प्रिान 
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सधचव (महसूल-पुनवशसन), (वने), (सा.बाीं), (उजाश), तसेच सींबधित महापाललका (पूवश उपनगरे), 
आयुत त, सींबधित जजल््याचे जजल्हाधिकारी सींबधित जजल््याींचे उपववभागीय महसूल अधिकारी 
(प्राींत) याींनी सन २०१० त ेआजतागायत पयांतच्या प्रकरणी लेखी ननवेदनाद्वारे  कायशवाहीची 
मागणी केलेली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उत त प्रकरणी जजल्हाधिकारी मुींबई पूवश उपनगरे याींच्याकड े नस्ती क्र. 
जमीन/२०१४/प्र.क्र. १४२ ज ३ आणण नगरववकास ववभागाकडील सीआरझडे (फ), ्ी.सी. ४, 
याींच्याकड ेमाहे ऑत ्ोंबर २०१५ पावेतो प्रलींबबत आहे, हे खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उत त प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, 
(४) असल्यास, चौकर्ीअींती र्ासनाने कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. चांद्रशेखर बावनिुळे (२०-१०-२०१६) : (१) हे खरे आहे. 
(२), (३) व (४) याबाबत प्रिान सधचव (महसूल) याींनी हद.३०.७.२०१६ रोजीच्या बैठकीमध्ये 
जजल्हाधिकारी, मुींबई उपनगर याींना सवश सींबींधिताींसह वीज उपकें द्रासाठी मागणी केलेल्या 
जलमनीची स्थळ पाहणी करुन अहवाल सादर करण्याचे ननदेर् हदले आहेत. 
(५) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 

  
अांबरनाथ (जज.ठाणे) शहरािगत असिेल्या शासनाच्या जमीनी  

नगरपररषदेिा उपिब्ध िरून देण्याबाबत 
  

(४) २८९४८ (२३-१२-२०१५). डॉ.बािाजी किणीिर (अांबरनाथ) : सन्माननीय महसूि मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) अींबरनाथ (जज.ठाणे) र्हरालगत असलेली सर्व्हे नीं.१६६/५ मिील ७७.५९.१० हेत ्र 
र्ासनाची जमीन र्हराचा वाढता ववस्तार व लोकसींख्या यासाठी ववकास काम ेकरता यावीत व 
नागकरकाींना सुवविा पुरववता यार्व्यात म्हणून अींबरनाथ नगरपरीषदेने भाजी माके्, स्मर्ान  
भूमी, दफन भूमी, खेळाची मैदाने, ग्रीन गाडशन प्राथलमक व माध्यलमक र्ाळा, प्रसूती गहृ, 
दवाखान,े पोलीस स््ेर्न इत्यादीसाठी सदर जागा नगरपरीषदेला  लमळावी असा प्रस्ताव 
मींजुरीसाठी र्ासनाकड ेपाठववला आहे हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, त्याच अनुषींगान े अींबरनाथ स्थाननक लोकप्रनतननिी याींनी हद. १४ जूल,ै२०१५ 
रोजी वा त्यासुमारास मा .महसलु मींत्री याींना र्ासकीय जमीन नगरपरीषदेच्या मागणीनुसार 
मींजूर करावी अस ेननवेदन हदले आहे हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सदर ननवेदनावर मा. महसलु मींत्री व प्रिान सधचव, महसुल याींना अहवाल 
सादर करण्याबाबत लेखी ननदेर् हदले त्यानसुार प्रिान सधचव, महसुल याींनी याबाबतचा 
अहवाल तयार करून मा.मींत्री महोदयाकड ेमींजुरीसाठी पाठववला आहे हे खरे आहे काय, 
(४) नसल्यास ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. चांद्रिाांत पाटीि (२७-०९-२०१६): (१), (२), (३) व (४) मौज ेअींबरनाथ ता.अींबरनाथ जज.ठाण े
येथील स.नीं. १६६ प ै मिील मींजूर ववकास योजनेतील ववववि आरक्षण व ननयोजजत 
रस्त्याखालील र्ासकीय जमीन सावशजननक कामासाठी नगरपकरषदेच्या ताब्यात घेण्याबाबत 
अींबरनाथ नगरपकरषदेने हदनाींक १३/०२/२००९ च्या सवशसािारण सभते ठराव पारीत केला आहे. 
तसेच मौज ेअींबरनाथ येथील स.नीं. १६६/५ मिील के्षत्र ७७-५९.१० हे. आर. जमीन अींबरनाथ 
नगरपकरषदेला देण्याची ववनींती स्थाननक लोकप्रनतननिीींनी हद. १४/०७/२०१५ च्या ननवेदनान्वये 
र्ासनाकड ेकेली आहे. 
     प्रारुप अथवा अींनतम ववकास आराखड्यातील आरक्षण ववकलसत करण्यासाठी र्ासकीय 
जमीन आवश्यक असेल, अर्ी जमीन सींबींधित ननयोजन प्राधिकरण ककीं वा समुधचत प्राधिकरण 
याींना प्रदान करण्याच े अधिकार र्ासन अधिसूचना हद. ३१/१२/२०१५ अन्वये जजल्हाधिकारी 
याींना प्रदान करण्यात आले आहेत. प्रस्तुत प्रकरणी र्ासनाच्या प्रचललत िोरणानसुार 
ननयमानुसार उधचत कायशवाही करण्याचे ननदेर् र्ासन पत्र हदनाींक २४/०६/२०१६ अन्वये 
जजल्हाधिकारी ठाणे याींना हदले आहेत. 

___________ 
 

म्हैसमाळ (ता.खुिताबाद, जज.औरांगाबाद) येथीि धगररजादेवी सांस्थान  
पररसरात पसरिेल्या अस्वच्छतेबाबत  

 

(५) २९०१४ (२१-०१-२०१६). श्री.अतुि सावे (औरांगाबाद पूवग) : सन्माननीय महसूि मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) म्हैसमाळ (ता.खलुताबाद, जज.औरींगाबाद) येथील थींड हवेचे हठकाण असलेले व पयश् काींच े
आकषशण स्थळ म्हणून प्रलसद्ध असलेले जाज्वल्य देवस्थान धगकरजादेवी सींस्थान या पकरसरात 
पसरलेल्या घाणीच्या साम्राज्याबाबत भाववकाींनी व नागकरकाींनी अनेक वेळा तहसीलदार, 
खुलताबाद याींच्याकड ेलेखी तक्रार केल्या आहेत, हे खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, धगकरजादेवी सींस्थान मींहदराच ेअध्यक्ष, तहसीलदार तथा दींडाधिकारी खुलताबाद 
याींनी तक्रारीच्या अनुषींगाने कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. चांद्रिाांत पाटीि (०५-१०-२०१६): (१) व (२) म्हैसमाळ, ता.खलुताबाद, जज.औरींगाबाद येथील 
नागकरकाींनी हद.०९.०९.२०१५ रोजी तहलसलदार, खुलताबाद याींच्याकड े श्री.धगरजा देवी मींदीर 
पकरसरातील अस्वच्छतेबाबत तक्रार केली आहे. श्री.धगरजा देवी मींदीर, म्हैसमाळ या प्राचीन 
मींहदराचा उत्कषश र्व्हावा म्हणून मींहदराच े बाींिकाम करण्यात येत होत.े बाींिकामावेळी 
बाींिकामासाठी लागणारे साहहत्य मींदीर पकरसरात पडलेले होत.े डडसेंबर, २०१५ नींतर सदर 
बाींिकाम साहहत्य हलववण्यींत आले आहे. तसेच भाववकाींच्या तक्रारी नींतर लगेच श्री.धगरजा देवी 
मींदीर ट्रस्् च्या सवश ववश्वस्थाींची बैठक घेण्यात येऊन मींदीर पकरसरात स्वच्छता करण्यात 
आली असून पकरसरात हॉ्ेल चालक व नारळ ववके्रत्याींना मींदीर पकरसरात कचरा न 
्ाकण्याबाबत सचूना देण्यात आलेल्या आहेत. 
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही.  

___________ 
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उपग्रहाद्वारे जमीन मोजणीच्या प्रस्तावाबाबत 
  

(६) २९०२० (०८-०१-२०१६). श्री.लभमराव तापिीर (खडिवासिा) : सन्माननीय महसूि मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) उपग्रहाद्वारे जमीन मोजणीचा प्रस्ताव गेल्या वषशभरापासून पडून असल्याच ेमाहे ऑगस््, 
२०१५ मध्ये वा त्या दरम्यान ननदर्शनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उपग्रहाद्वारे जमीन मोजणीचा प्रस्ताव जमाबींदी आयुत त कायाशलयाकडून 
वषशभरापूवी मींजुरीसाठी पाठववण्यात आला  असून  सदर प्रस्तावास मींत्री मींडळाची मींजुरी 
लमळाली आहे  काय,  
(३) असल्यास, सदर प्रस्तावास मींत्री मींडळाची मींजुरी लमळाली असताींना हा ननिी उपलब्ि 
करण्यास  कोणत्या अडचणी येत  आहेत, 
(४) असल्यास ननिी उपलब्ि करून देण्याची तत्काळ कायशवाही करणार आहे का वा करण्यात 
येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची सवशसािारण कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. चांद्रिाांत पाटीि (२०-१०-२०१६): (१),(२),(३),(४) व (५) सींपूणश राज्यातील ग्रामीण भागातील 
जलमनीींची पुनमोजणी करण्याच्या प्रकल्पास मींबत्रमींडळाने हदलेल्या मान्यतेनसुार राज्यातील 
ग्रामीण भागातील जलमनीींची पुनमोजणी व नकार्ाींच े डडजज्ायझरे्न करण्याबाबतचा र्ासन 
ननणशय हद.०६.१०.२०१५ रोजी ननगशलमत करण्यात आला आहे. त्याअींतगशत पहहल्या ्प्पप्पयात 
राज्याच्या प्रत्येक महसूली ववभागातील एक जजल्हा याप्रमाणे ६ जजल््याींमध्ये ग्रामीण 
भागातील जलमनीींच्या पुनमोजणीची कायशवाही करण्यास र्ासनान ेमान्यता हदलेली आहे. तसेच 
सदर सहा जजल््यातील जलमनीींची पुनमोजणी व नकार्ाींच ेडडजज्ायझरे्न या करीता अनुक्रम े
रु २५४.८२ को्ी व रु.३८.७९ को्ी एवढ्या खचाशस मान्यता देण्यात आली आहे. त्यानुसार सन 
२०१६-१७ या आधथशक वषाशसाठी अथशसींकल्पामध्ये पनुमोजणीसाठी एकूण रु.९.३३ को्ी व भ ू
नकाश्याींच्या डडजी्ायझरे्नसाठी एकूण रु.४.८६ को्ी रकमेची तरतदू करण्यात आलेली आहे. 
  

___________ 
  

आगामी वषागतीि रेडीरेिनरचे दर ठरववण्यासांदभागत मुांबई उपनगर  
जजल्हाधधिारी याांच्या अध्यक्षतखेािी झािेिी बैठि 

  

(७) ३५१०० (२३-१२-२०१५). श्रीमती तपृ्ती सावांत (वाांदे्र पूवग), श्री.राजाभाऊ (पराग) वाज े
(लसन्नर) : सन्माननीय महसूि मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) आगामी वषाशतील रेडीरेकनरच ेदर ठरववण्यासींदभाशत हदनाींक ७/१०/२०१५ रोजी मुींबई उपनगर 
जजल्हाधिकारी याींच्या अध्यक्षतखेाली बैठक झाली हे खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, बाींिकाम के्षत्रातील मींत्री आणण मुींबईत ववक्रीववना पडून असलेली लाखो घरे 
यामुळे यावषी रेडीरेकनर दरात वाढ करु नये अर्ी आग्रही मागणी मुींबईतील लोकप्रनतननिीींनी 
सदर बैठकीत केली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
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(३) असल्यास, यासींदभाशत र्ासनाने कोणता ननणशय घेतला वा घेण्यात येत आहे, 
(४) अद्यापही ननणशय घेतला नसल्यास, याबाबतची सद्य:जस्थती काय आहे? 
  
श्री. चांद्रिाांत पाटीि (१४-१०-२०१६): (१) होय. 
(२) जजल्हाधिकारी याींच्या अध्यक्षतेखाली मा.लोकप्रनतननिी याींच्या समवेत झालेल्या बैठकीमध्ये 
वावषशक मूल्य दर तत त्यातील दर वाढवून नयेत, सवशसािारण वाढ १० ्त के असावी, ८०० 
चौ.फू्ावरील सदननकाींचे दर वाढवावेत इ. सींलमश्र सूचना केलेल्या आहेत. 
(३) व (४) महाराषट्र मुद्राींक (लमळकतीच ेखरे बाजारमूल् य ननिाशरीत करणे) ननयम १९९५ अन्वये 
वावषशक मूल्य दर तत ते तयार करण्यात येतात. उत त ननयमातील तरतूदी, वषाशत नोंदववले 
गेलेले खरेदी ववक्री र्व्यवहाराींचे सरासरी दर, सींबींधित गेलेले खरेदी ववक्री र्व्यवहाराींचे सरासरी 
दर, सींबींधित मूल्यववभागाच ेगुणदोष, बाजारातील प्रचललत दर, मालमत्ताींच ेप्रदर्शनामिील दर, 
स्थाननक चौकर्ी इ. बाबीींची पडताळणी करुन दर सुिाकरत करण्यात येतात. सन २०१६-१७ 
ककरताचे मूल्य दर तत ते नोंदणी महाननरीक्षक व मुद्राींक ननयींत्रक, महाराषट्र राज्य, पुणे 
यींचेकडून हदनाींक १ एवप्रल, २०१६ रोजी ननगशलमत करण्यात आले आहे. 

___________ 
 

ऑनिाईन पध्दतीन ेसातबारा व ८-अ उतारे सदोष व चुिीचे ननघत असल्याबाबत 
  

(८) ३९७३३ (२०-०४-२०१६). श्री.सुरेश हाळवणिर(इचििरांजी), डॉ.सुजजत लमणचेिर 
(हातिणांगिे), श्री.राजेश क्षीरसागर(िोल्हापूर उत्तर) : सन्माननीय महसिू मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) कोल्हापूर जजल्हयात  राज्य र्ासनाच्या आदेर्ानुसार सुरू केलेल्या सातबारा व ८-अ उतारे 
ऑनलाईन पध्दतीने देण्याच्या योजनेत अनेक उतारे सदोष व चुकीच्या पध्दतीन े ववतरीत 
केल्याची बाब माहे जानेवारी २०१६ वा त्यासुमारास ननदर्शनास आली हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, ई-म्यु्ेर्न पध्दतीमुळे नोंदणी कायाशलयात नोंदणी पुणश होण्याककरता सध्या 
अजस्थत्वात असलेले खाते उतारे गाव कामगार तलाठी याींनी चकुीच्या पध्दतीने भरल्यामुळे 
हस्त ललखीत उतारे व ऑनलाईन उतारे यामध्ये तफावत आढळून आली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सदोष उताऱयाींमुळे तफावत येत असल्यान े ई-म्यु्ेर्न पध्दतीस स्थधगती देवून 
पुवीचीच नोंदणी पध्दत सरुू ठेवण्याची मागणी हातकणींगले तालतु यातील वकील व मुद्राींक 
ववके्रते याींनी र्ासनाकड ेमाहे जानवेारी २०१६ मध्ये  केली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, याप्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, 
(५) असल्यास, चौकर्ीच्या अनुषींगाने कोणती कायशवाही केली आहे वा करण्यात येत आहे, 
(६) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. चांद्रिाांत पाटीि (२३-०९-२०१६): (१) हस्तललखीत गा.न.नीं. ७/१२ मिील नोंदीींची पडताळणी 
करुन त्यामध्ये काही त्रु्ी आढळून आल्यास सींगणक आज्ञावलीचा वापर करुन त्या दरुुस्त 
करुन गा.न.नीं.७/१२ उतारे ववतरीत करण्याची कायशवाही सींपूणश कोल्हापूर जजल््यात सुरु आहे. 
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(२), (३), (४), (५) व (६) अधिकार अलभलेखातील फेरफार मींजरू करण्याच्या कायशपध्दतीच े
पूणशत: सींगणीकरण करुन ई-फेरफार प्रणालीतून ऑनलाईन म्यु्ेर्न कायशक्रम सींपूणश राज्यात 
सुरु करण्याचा ननणशय र्ासनान े हद.२३.१०.२०१३ रोजी घेतला आहे. त्यानुषींगान े ई-फेरफार 
कायशक्रमाच्या अींमलबजावणीतील येणाऱया अडचणी ववचारात घेवून राषट्रीय सुचना ववज्ञान 
कें द्राकडून “ई-फेरफार आज्ञावली र्व्हजशन-२” ववकलसत करुन ती वापरास उपलब्ि करुन देण्यात 
आलेली आहे. 
       सींगणकीकृत गा.न.नीं.७/१२ मिील डा्ा एन्ट्री व डा्ा कन्वहशजनच्या आढळणाऱया 
चुका दरुुस्त करुन त्यातील नोंदी हस्तललणखत गा.न.नीं.७/१२ र्ी जळुण्याककरता महसलू व वन 
ववभागाच्या हद.७ म,े २०१६ र्ासन पकरपत्रकान्वये एडी् मोडयुल उपलब्ि करून देण्यात आले 
असून सींगणकीकृत गा.न.न.७/१२ मिील तपर्ील हस्तललणखत गा.न.न.७/१२ प्रमाणे तींतोतत 
जुळववण्याची कायशवाही अववलींब करण्याच्या सूचनाही सवश सींबींधिताींना देण्यात आलेल्या आहेत. 
       दरम्यानच्या काळात, खरीप हींगामासाठी र्ेतकरी खातदेाराींना आवश्यक असल्यास, 
केवळ कजश व अन्य र्ेतीववषयक प्रयोजनाकरीता एक ववर्ेष बाब म्हणून हद.३१ जुल,ै २०१६ 
पयांत हस्तललणखत गा.न.नीं.७/१२ उतारे देण्याची मुभा प्रदान करण्यात आली होती. तसेच जथेे 
कनेत ्ीर्व्ही्ी ववषयक समस्या आहेत अर्ा भागात मींडळ स्तरावर हायस्पीड ब्रॉडबॅन्ड 
कनेत ्ीर्व्ही्ीसह “ई-फेरफार वकश स््ेर्न्स” स्थापन करण्याच्या सचूना सवश जजल्हाधिकाऱयाींना 
देण्यात आल्या आहेत. 
       ई-फेरफार कायशक्रमासाठी र्ासनाने स््े् डा्ा सें्रवर अधिकचे स््ोरेज उपलब्ि करुन 
हदले आहे. या सवश उपाययोजनाींमुळे ई-फेरफार आज्ञावलीच्या अींमलबजावणीतील बहुताींर् 
अडचणीींच े ननराकरण झाले आहे. “ई-फेरफार” व “ई-चावडी” या दोन्ही प्रणालीचे प्रकल्प 
राज्यर्ासनाचे महत्वाकाींक्षी प्रकल्प असून दोन्ही प्रकल्प यर्स्वी करण्यासाठी र्ासनाकडून 
कृतीर्ील कायशवाही करण्यात येत आहे. 

___________ 

  
नालशि येथे िायमस्वरूपी औद्योधगि प्रदशगन व व्यापारी िें द्र वविलसत िरणेबाबत 

  

(९) ४०७९९ (२७-०४-२०१६). श्री.छगन भुजबळ (येविा) : सन्माननीय महसिू मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) नालर्क येथे कायमस्वरूपी औद्योधगक प्रदर्शन व र्व्यापारी कें द्र ववकलसत करण्याककरता 
उद्योग सींचालनालयाला जागा हस्ताींतकरत करण्याचा प्रस्ताव माहे जानेवारी, २०१६ पयांत 
महसूल ववभागाकड ेप्रलींबबत आहे, हे खरे आहे काय,  
(२) सदर कें द्रासाठी उद्योग सींचालनालयाने र्ासनास ६० को्ीचा प्रस्ताव मान्यतसेाठी  सादर 
केलेला आहे, हेही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, प्रश्न भाग (१) व (२) बाबत र्ासनामाफश त कोणती कायशवाही केली वा करण्यात 
येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे कोणती ? 
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श्री. चांद्रिाांत पाटीि (०७-१०-२०१६): (१) नालर्क येथ ेआींतरराषट्री दजाशच ेऔद्योधगक प्रदर्शन व 
र्व्यापारी कें द्रासाठी उद्योग सह सींचालक, नालर्क ववभाग, नालर्क याींच्या जागा मागणीच्या 
पत्राच्य अनींषींगान े जजल्हाधिकारी, नालर्क याींच्याकड े हदनाींक २/३/२०१६ रोजी उद्योग सह 
सींचालक, नालर्क ववभाग, नालर्क व उत त जागा मागणी प्रकरणी अलभप्राय/ना हरकत दाखले 
आवश्यक असलेल्या सवश सींबींधिताींची एकबत्रत बैठक घेण्यात आली. सदर बैठकीत ववर्ेष हेतु 
वाहन सींस्थेस (SPV) जागेच्या मोजणी सींदभाशत फी भरणेबाबत कळववण्यात आले आहे. 
सींबींधित ववर्ेष हेत ूवाहन सींस्थने ेमोजणी फी भरल्यानींतर जागेची मोजणी करण्याचे ननयेजजत 
आहे. 
(२) नाही. ववर्ेष हेतु वाहन सींस्था मे. नालर्क इींडस्ट्रीयल मॅन्यफॅुत चकरींग असोलसएर्न, नालर्क 
याींनी नालर्क येथे आींतरराषट्रीय दजाशचे औद्योधगक प्रदर्शन व र्व्यापारी कें द्र उभारण्यासींदभाशत 
उद्योग सह सींचालक, नालर्क याींच्या माफश त रु.३६८.१० को्ी रकमेचा प्रस्ताव उद्योग 
सींचालनालयास सादर केला होता. तथावप रु.५०.०० को्ीच्या मयाशदेतील प्रस्ताव सादर 
करणेबाबत उद्योग सींचालनालयाने उद्योग सहसींचालक नालर्क ववभाग, नालर्क याींना 
कळववले आहे. सुिारीत प्रकल्प ककीं मत रु.५०.०० को्ीच्या मयाशदेतील सववसतर प्रकल्प अहवाल 
ववर्ेष वाहन हेत ुसींस्थेडून अद्याप प्राप्पत झालेला नाही. 
(३) व (४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 

  
सातारा-िागि या िोल्हापूर मागागवरीि टोि वसिुीत होत असिेल्या गैरव्यवहाराबाबत 

  

(१०) ४१००५ (२९-०४-२०१६). श्री.राजेश क्षीरसागर (िोल्हापूर उत्तर), श्री.उल्हास पाटीि 
(लशरोळ), डॉ.सुजजत लमणचिेर (हातिणांगिे) : सन्माननीय सावगजननि बाांधिाम (सावगजननि 
उपक्रम) मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) सातारा - कागल या कोल्हापरू मागाशवरील ्ोल वसुलीत प्रकल्पाचा खचश, वाहनाींची सींख्या, 
एकूण ्ोल वसुली रत कममेध्ये ववसींगती आढळून येत असून, ्ोल वसुलीत मोठा गैरर्व्यवहार 
होत असल्याच ेननदर्शनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, २०१५ मध्ये ्ोल वसूल करणाऱया कीं पनीने प्रनतहदन ९ हजार ४८६ वाहने प्रवास 
करतात असे दाखवले आहे तर एका सर्व्हे कीं पनीने प्रनतहदन सुमारे २५ हजार वाहने प्रवास 
करतात असा अहवाल हदला आहे, हे खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, याबाबत र्ासनान ेदोषीींवर कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. एिनाथ लशांदे (२९-१०-२०१६): (१) नाही. 
(२) प्रश्न उद्् ावत नाही. 
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
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ठाणे जजल््यातीि िल्याण येथीि आगरी समाज भवनची  

इमारत उभारण्यास होत असिेल्या वविांबाबाबत 
  

(११) ४११५३ (२०-०४-२०१६). श्री.सुभाष भोईर (िल्याण ग्रामीण) : सन्माननीय महसूि मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) कल्याण (जज.ठाणे) तालुत यातील लमळालेल्या र्ासककय भखूींडावर आगरी समाजाच ेआगरी 
समाज भवनाची इमारत उभारण्यासाठी, स्थाननक लोकप्रनतननिी याींनी हदनाींक ०१ डडसेंबर, 
२०१४ रोजीच्या ननवेदनाद्वारे मा.मुख्यमींत्री याच्याकड ेमागणी केली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, तहसीलदर तथा कायशकारी दींडाधिकारी कल्याण याींनी मतदार सींघामध्ये 
लमळालेल्या र्ासकीय भखूींडाची यादी र्ासनाकड ेहदनाींक १३ म,े २०१५ रोजीच्या पत्रान्वये सादर 
करण्यात आली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उत त प्रकरणी र्ासकीय लमळालेला भखूींड आगरी समाजाककरता आरक्षक्षत 
करण्यात आला आहे वा करण्यात येत आहे,   
(४) नसल्यास, ववलींबाची करणे काय आहेत ?  
 
श्री. चांद्रिाांत पाटीि (०७-१०-२०१६): (१), (२), (३) व (४) कल्याण ग्रामीण पकरसरात आगरी 
भवनाकरीता र्ासकीय भूखींड लमळण्याची ववनींती स्थाननक लोकप्रनतननिीींनी हद.०१/१२/२०१४ 
च्या ननवेदनान्वये मा.मुख्यमींत्री महोदयाींकड े केली असून सन्माननीय सदस्याींच्या ववनींतीच्या 
अनुषींगान ेआवश्यक ती कायशवाही करुन र्ासनास अहवाल सादर करण्याचे ननदेर् र्ास पत्र 
हद.२७/०१/२०१५ अन्वये जजल्हाधिकारी, ठाणे याींना देण्यात आले आहेत. 
     उत त ननवेदनाच्या अनुषींगाने तहलसलदार, कल्याण याींच्या हद.१३/०५/२०१५ च्या पत्रान्वये 
वा्पास ननबाशध्यकरत्या उपलब्ि र्ासकीय जलमनीची माहहती स्थाननक लोकप्रनतननिीींना 
उपलब्ि करुन देण्यात आली आहे. आवश्यक जमीन मागणीचा प्रस्ताव प्राप्पत झाल्यावर पुढील 
कायशवाही करण्याच ेसींकजल्पत आहे. 

___________ 

 

िळमनूरी (जज. हहांगोिी) तािुक्यातीि हदग्रस ब ुयेथीि शतेिऱयाांना  
आपल्या शेतामध्ये जाण्यासाठी रस्ता लमळण्याबाबत 

  

(१२) ४१३३५ (२०-०४-२०१६).डॉ.सांतोष टारफे (िळमनुरी), श्री.अलमन पटेि (मुांबादेवी), श्री.अब् दिु 
सत्तार (लसल्िोड), श्री.अस्िम शखे (मािाड पजश्चम), श्रीमती ननमगिा गाववत (इगतपूरी) :   
सन्माननीय महसूि मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) कळमनूरी (जज. हहींगोली) तालुत यातील हदग्रस बु येथील र्ेतकऱयाींना आपल्या र्ेतामध्ये 
जाण्यासाठी रस्ता लमळण्यासाठी रेडगाव, हदग्रस बु या दोन गावाच्या असलेल्या लसमारेषेवर  
झालेले अनतक्रमण कळमनूरी प्रर्ासनान ेकाढून ्ाकण्याची मागणी करण्यात आली आहे, हे 
खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, याबाबत झालेले अनतक्रमण काडुन ्ाकण्यात  न आल्यान े हदग्रस बु. येथील 
र्ेतकरी अरववींद करपे याींनी हद. ४ नोर्व्हेंबर २०१५ रोजी आत्मदहन करण्याचा इर्ारा हदला, हे 
ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास याबाबत र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, 
(४) असल्यास चौकर्ीच्या अनुषींगाने केलेले अनतक्रमण काडून ्ाकण्याबाबत कोणती  कायशवाही 
करण्यात आली आहे वा येत आहे, 
(५) नसल्यास, होणाऱया ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

श्री. चांद्रिाांत पाटीि (०५-१०-२०१६): (१) व (२) होय. 
(३) व (४) मौ.डडग्रस ब.ु व मौ.रेडगाव, ता.कळमनूरी, जज.हहींगोली या दोन्ही गावाींदरम्यान भूमी 
अलभलेख कायाशलयाकडील नकार्ावरुन र्ीव हदसून येते. परींतु प्रत्यक्षात र्ीव रस्त्याच्या खुणा 
जायमोत यावर आढळून येत नाहीत. काल्पननक खुणाींच्या आिारे रस्ता ननमाशण करुन हदल्यास 
कायदा व सुर्व्यवस्थेचा प्रश्न ननमाशण होण्याची र्त यता असल्यामुळे तहलसलदार कळमनूरी 
याींनी हद.१२.०१.२०१६ रोजीच्या अींतकरम आदेर्ान्वये उत त दोन्ही गावाींच्या र्ीवेला लागून 
असलेल्या र्ेतकऱयाींनी स्वत:च्या र्ेतजलमनीची मोजणी करावी, मोजणी नींतरच र्ीव ननजश्चत 
होईल व त्यानींतरच सींबींधिताींना र्ीवेवरुन रस्ता उपलब्ि करुन देता येईल अस े सूधचत 
करण्यात आले आहे. 
(५) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
 

मौज ेसारोळे (ता.भोर, जज.पुणे) येथीि नदीच्या पूिाच्या दरुुस्तीबाबतचे िामिाज  
तसेच राष्ट्रीय महामागग क्र. ४ च्या सहापदरीिरणाचे िाम अांतीमत: पूणग  

होईपयतं टोि आिारणी बांद िरण्याबाबत 
 

(१३) ४२३४२ (२९-०४-२०१६). श्री.सांग्राम थोपटे (भोर), श्री.जयिुमार गोरे (माण), श्री.अलमन 
पटेि (मुांबादेवी), श्री.अस्िम शखे (मािाड पजश्चम), श्रीमती ननमगिा गाववत (इगतपूरी) :   
सन्माननीय सावगजननि बाांधिाम (सावगजननि उपक्रम वगळून) मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
(१) मौजे सारोळे, (ता.भोर, जज.पुणे) येथील नदीच्या पूलाच्या दरुुस्तीबाबतच ेकामकाज तसचे 
राषट्रीय महामागश क्र.४ च्या सहापदरीकरणाच ेकाम अींतीमत: पूणश होईपयांत ्ोल आकारणी बींद 
करणे र्ासनाच्या ववचारिीन होते, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, यावर र्ासनाचा पूणशत: ववचार झाला आहे काय, असल्यास यावर र्ासनान े
काय कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

श्री. चांद्रिाांत पाटीि (२९-१०-२०१६): (१) नाही. 
(२) प्रश्न उद्् ावत नाही. 
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
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अिोिा जजल््यातीि सावगजननि बाांधिाम मांडळ व सावगजननि बाांधिाम ववभागातीि  
अधधक्षि अलभयांता व िायगिारी अलभयांता याांच्या अिायगक्षम िायगशैिीबाबत 

  

(१४)  ४४७५० (२९-०४-२०१६).   श्री.गोवधगन शमाग (अिोिा पजश्चम) : सन्माननीय सावगजननि 
बाांधिाम (सावगजननि उपक्रम वगळून) मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) अकोला जजल््यातील सावशजननक बाींिकाम मींडळ व सावशजननक बाींिकाम ववभागातील 
अधिक्षक अलभयींता व कायशकारी अलभयींता याींच्या अकायशक्षम कायशर्ैलीबाबत तक्रार वजा 
ननवेदन मींत्री महोदयाींना हदले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर अधिकाऱयाींनी हदनाींक १५ जानेवारी, २०१६ च्या जजल्हा ननयोजन 
सलमतीच्या सभेमध्ये गैरहजर राहून गैरवतशणुक केली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सींबींिीत अधिकाऱयाींवर र्ासनाकडून काय कायशवाही केली वा करण्यात येत 
आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. चांद्रिाांत पाटीि (२७-१०-२०१६) :(१) हे खरे आहे. 
(२) हे खरे नाही.हदनाींक १५ जानेवारी २०१६ रोजी अधिक्षक अलभयींता,सावशजननक बाींिकाम 
मींडळ,अकोला याींना अत्यींत महत्वाच्या अथशसींकजल्पय बैठकीकरीता मखु अलभयींता,सवशजननक 
बाींिकाम प्रादेलर्क ववभाग,अमरावती येथे उपजस्थत राहणे आवश्यक होते.तसेच कायशकारी 
अलभयींता, सा,बाीं, ववभाग,अकोला हे पायाच्या आजारामुळे व त्याींना पायी चालणे र्त य 
नसल्यामळेु जजल्हा ननयोजन सलमतीच्या बैठकी मध्ये त्याींना उपजस्थत राहता आले 
नाही.त्याऐवजी उपववभागीय अलभयाींता सा.बाीं.उपववभाग, आकोला क्र.१ याींना बैठकी ककरता 
उपजस्थत राहण्याच्या सुचना देण्यात आल्या होत्या व त ेसदर सभेस हजर होते. 
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही 

___________ 
  

गाडी (ता.खानापूर, जज.साांगिी) येथीि गट नां. ५४८ या जलमनीचे  
बेिायदेशीरररत्या बबगर शेती िेल्याबाबत 

(१५)  ४५३४० (२०-०४-२०१६).   श्री.अननि बाबर (खानापूर) :   सन्माननीय महसिू मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) गाडी (ता.खानापूर, जज.साींगली) येथील ग् नीं. ५४८ या जलमनीचे बकेायदेर्ीरकरत्या बबगर 
र्ेती केली असल्याचे मौज ेग्रामपींचायत गाडीं याींनी ववभागीय आयतु त, पुणे याींना माहे डडसेंबर, 
२०१५ च्या र्ेव्च्या आठवड्यात वा त्यासुमारास ननवेदन हदले आहे, हे खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, या प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, 
(३) असल्यास, चौकर्ीत काय आढळून आले, त्यानसुार याप्रकरणी सींबींधित दोषीीं असणाऱयाींवर 
कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. चांद्रिाांत पाटीि (२७-०९-२०१६) :(१) ग्रामपींचायत गाडी याींनी हदलेल्या हद.३१.१२.२०१५ 
च्याननवेदनाची प्रत ववभागीय आयुत त, पुणे याींचे कायाशलयात आढळून आली नाही. तथावप, 
जजल्हाधिकारी, साींगली याींचेकडून हद.१७/०६/२०१६ रोजी सदर ननवेदनाची छायाींककत प्रत 
ववभागीय आयुत त, पुणे याींनी उपलबि करुन घेतली आहे. 
(२) मौज गाडी येथील ग् नीं. ५४८ मिील अनधिकृत वापरात बदलाबाबतचा तहलसलदार, 
खानापूर (वव्ा) याींचेकडील हद.१८.०२.२०१५ रोजीचा आदेर् सकृतदर्शनी सदोष आढळलेन े
महाराषट्र जमीन महसूल सींहहता, १९६६ चे कलम २५७ अन्वये त्याच े पुनरीक्षण करुन 
उपववभागीय अधिकारी, वव्ा याींनी हदनाींक ०६.०४.२०१५ च्या अदेर्ान्वये उत त आदेर् रद्द 
केलेला आहे. तथावप, अपर जजल्हाधिकारी, साींगली याींनी त्याींचेकडील अवपलात हद.१३.५.२०१५ 
च्या आदेर्ान्वये उपववभागीय अधिकारी, वव्ा याींचा उपरोत त हदनाींक ०६.४.२०१५ रोजीचा 
ननणशय रद्द केला आहे. 
(३) अपर जजल्हाधिकारी, साींगली याींनी पाकरत केलेला हदनाींक १३.०५.२०१५ रोजीचा उत त आदेर् 
पुनरीक्षणात घेण्याचे ननदेर् जजल्हाधिकारी, साींगली याींना ववभागीय आयुत त, पुणे याींनी त्याींच्या 
हदनाींक २१.०६.२०१६ च्या पत्रान्वये हदलेले आहेत. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  
सुिाग-अनांतपूर-गोधणी (ता.झरी, जज.यवतमाळ) या रस्त्याच्या बाांधिामासाठी जमीन सांपाहदत 

िरण्यात येऊनही जलमनीचा मोबदिा लमळािा नसल्याबाबत 
  

(१६)  ४८१४७ (२९-०४-२०१६).   श्री.सांजजवरेड्डी बोदिुरवार (वणी), डॉ.अननि बोंड े (मोशी) :   
सन्माननीय महसूि मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) सुलाश-अनींतपूर-गोिणी (ता.झरी, जज.यवतमाळ) या रस्त्याच्या बाींिकामासाठी १५ वषाांपूवी 
जमीन सींपाहदत करण्यात आली असून सदरहू जलमनीचा मोबदला अद्यापही सावशजननक 
बाींिकाम ववभागाने र्ेतकऱयाींना हदला नसल्याच ेमाहे जानेवारी, २०१६ मध्ये वा त्या दरम्यान 
ननदर्शनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, १५ वषे सावशजननक बाींिकाम ववभागाकड े र्ेतकऱयाींनी सातत्यान े पाठपुरावा 
करुन, आींदोलन ेकरुनही त्याींना जलमनीचा मोबदला लमळाला नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सदरहू र्ेतकऱयाींना अद्यापही सींपाहदत जलमनीचा मोबदला न देण्याची कारणे 
काय, 
(४) असल्यास, या र्ेतकऱयाींना सींपाहदत जलमनीचा मोबदला देण्याबाबत र्ासनाची भूलमका 
काय आहे ? 
  
श्री. चांद्रिाांत पाटीि (०१-०९-२०१६) :(१) हे खरे नाही. 
(२) हे खरे नाही. 
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(३) भुसींपादन प्रकरणात अींनतम ननवाडा पारीत झाल्यावर मोबदला रत कम अदा करण्यात 
येणार आहे. 
(४) या प्रकरणात नवीन भुसींपादन कायदा २०१३ अन्वये कायशवाही सुरु आहे. कायशवाही पुणश 
होताच र्ेतकऱयाींना मोबदला वा्प करण्यात येणार आहे. 

___________ 
  

आटपाडी (जज.साांगिी) तहलसि िायागियातीि ररक्त असिेिी पदे भरण्याबाबत 
  

(१७)  ४८५४३ (२०-०४-२०१६).   श्री.अननि बाबर (खानापूर) :   सन्माननीय महसिू मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) आ्पाडी (जज.साींगली) तहलसल कायाशलयात तहलसलदाराचे पद माहे जानेवारी, २०१६ पासून 
नायब तहलसलदाराींची ३ पदे गेल् या २ वषाशपासून,ललपीकाच्या ११ पदापकैी ३ पदे आणण १८ 
तलाठी पदापैकी ३ पदे तसेच गेल् या ६ महहन् यापासून वाहन चालकाचे पद करत  त आहे, हे खरे 
आहे काय, 
(२) असल् यास, ही पदे करत  त रहाण् याची कारणे काय आहेत, 
(३) असल्यास,  करत  त  असलेली  पदे केर्व् हा भरण् यात येणार आहेत, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. चांद्रिाांत पाटीि (०६-१०-२०१६) :(१), (२) व (३) तहसीलदार आ्पाडी हे पद करत त नाही. 
       नायब तहसीलदार सींवगाशतील मयत झाल्यामळेु १ पद व स्वेच्छाननवतृ्तीमुळे १ पद 
अर्ी एकुण २ पदे करत त आहेत. अर्व्वल कारकून व मींडळ अधिकारी सींवगाशतील कमशचाऱयाींना 
नायब तहसीलदार सींवगाशत पदोन्न्ती देणेबाबत ववभागीय पदोन्नती सलमतीची बैठक 
हद.२९.०४.२०१६ रोजी घेण्यात आली असनू ननवडसूचीतील पात्र कमशचाऱयाींना नायब तहसीलदार 
सींवगाशत पदोन्नती देऊन करत त पदे भरण्याची कायशवाही करण्यात येत आहे. 
     तहसील कायाशलय, आ्पाडी येथे ललपीक सींवगाशतील ११ पदे मींजूर असून सद्यजस्थतीत 
९ पदे कायशरत असनू ०२ पदे करत त आहेत. महाराषट्र र्ासन, ववत्त ववभाग, र्ासन ननणशय क्र. 
सींकीणश-२०१५/प्र.क्र. ४१/अथश-१ हद.०२.०६.२०१५ अन्वये सरळसवेेच्या कोट्यातील करत त 
असणाऱया पदाींपैकी ५०% ककीं वा एकुण सींवगाशच्या ४% यापकैी ज ेकमी असेल इतकीच पदे 
भरण्याची तरतूद असल्यान ेसदरची पदे करत त आहेत. 
     तलाठी सींवगाशतील २ कमशचाऱयाींना मींडळ अधिकारी सींवगाशत पदोन्नती लमळाल्यामळेु व 
एका कमशचाऱयाने राजीनामा हदल्यामुळे ३ पदे करत त आहेत. तसचे, १ कमशचारी हद.१०.०५.२०१६ 
रोजी ननलींबबत आहे. तलाठी पदभरतीच्या कायशक्रमामिनू सदरची करत त पदे भरण्याच ेननयोजन 
आहे. 
     वाहन चालकाचे बदलीने १ पद करत त आहे. ननयतकाललक बदली/पदोन्नतीने सदरचे पद 
भरण्याची कायशवाही करण्यात येत आहे. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
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औरांगाबाद शहरातीि जलमनीची खरेदी ववक्री व्यवहारामध्ये सन २०१६ या आधथगि  

वषागतीि बाजारमुल्य दरात वाढ िरु नये याबाबत िेिेिी मागणी 
  

(१८)  ४८९५६ (२०-०४-२०१६).   श्री.अतिु सावे (औरांगाबाद पूवग) :   सन्माननीय महसूि मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) औरींगाबाद र्हरातील जलमनीची खरेदी ववक्री र्व्यवहारामध्ये सन २०१६ या आधथशक वषाशतील 
बाजारमुल्य दरात वाढ करु नये अर्ी मागणी स्थाननक लोकप्रनतननिीींनी सह ननबींिक वगश १ 
तथा मुद्राींक जजल्हाधिकारी औरींगाबाद व जजल्हाधिकारी औरींगाबाद याींचकेड ेअनकु्रम ेमाहे १५ 
ऑत ्ोबर, २०१५ व माहे ३१ नोर्व्हेंबर, २०१५ रोजी लेखी ननवेदन  देऊन मागणी केली आहे हे 
खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, याप्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय 
(३) असल्यास, चौकर्ीच्या अनषुींगाने केलेल्या मागणीवर कोणती कायशवाही केली आहे वा 
करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. चांद्रिाांत पाटीि (१९-०७-२०१६) :(१) होय, हे खरे आहे. 
(२) जजल्हाधिकारी याींच्या अध्यक्षतेखाली लोकप्रनतननिीींची हदनाींक ३०/११/२०१५ रोजी बैठक 
आयोजजत करण्यात आली होती. 
(३) व (४) मुींबई मुद्राींक (लमळकतीचे वास्तव बाजारमूल्य ननजश्चत करणे) ननयम १९९५ च्या 
ननयम ४ मिील पो्ननयम ३ मध्ये झालेल्या सुिारणेनुसार, सन २०१६ च ेवावषशक मूल्य दर 
तत ते हदनाींक ३१/३/२०१६ पयांत कायम ठेवण्यात आले होते. 
     सन २०१६-१७ साठीचे वावषशक मूल्य दर तत त ेहदनाींक १ एवप्रल, २०१६ रोजी ननगशलमत 
होऊन अींमलात आले असून त्यामध्ये लोकप्रनतननिीींच्या सचूना, बाजारातील मींदी, राज्यातील 
दषुकाळी पकरजस्थती इत्यादीचा ववचार होऊन औरींगाबाद महानगरपाललका हद्दीतील मूल्य दरात 
सरासरी ५% इतकी माफक दरवाढ केली आहे. 

___________ 
  

गायी, म्हशीने जास्त दधु द्याव,े यासाठी, बहुताांश पशुपािि आपल्यािडीि दभुत्या 
 जनावराांना ऑक्सीटोसीनच ेइांजेक्शन देत असल्याबाबत 

  

(१९)  ४९३१८ (२०-०४-२०१६).   श्री.राहुि बोंदे्र (धचखिी) :   सन्माननीय दगु् धवविास मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) गायी, म्हर्ीने जास्त दिु द्याव े व दिु काढताना सुलभता र्व्हावी यासाठी, बहुताींर् 
पर्ुपालक आपल्याकडील दभुत्या जनावराींना ऑत सी्ोसीनच े इींजेत र्न देतात, मात्र या 
इींजेत र्नचा, दिुावर घातक पकरणाम होत असल्याचे माहे जानवेारी, २०१६ च्या दरम्यान 
ननदर्शनास आले, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, या प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, 
(३) असल्यास, चौकर्ीच्या अनषुींगाने राज्यात या प्रकाराला आळा घालण्यासाठी कोणती 
कारवाई केली आहे वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, त्यामागील सवशसािारण कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.महादेव जानिर: (२२-०८-२०१६) :(१) हे खरे नसून अर्ा प्रकारची घ्ना घडल्यान े
ववभागाच्या ननदर्शनास आलेले नाही ककीं वा या सींदभाशत तक्रारी / ननवेदन प्राप्पत झालेले नाहीत. 
(२) ऑजत स्ोसीन हे सींप्रेरक असून याची दिुाळ जनावरे पान्हावण्यास मदत होत.े सदर 
इींजेत र्नचा गैरवापर होऊ नये म्हणून पर्ुसींविशन ववभागातील सवश के्षत्रीय अधिकारी / कमशचारी 
याींना र्ेतत याींना सदरचे इींजेत र्न खरेदी करण्यासाठी धचठ्ठी (Prescription) देण्यात येऊ नये, 
अर्ा सुचना हदलेल्या आहेत. तसचे, पर्ुवैद्यकीय दवाखान्याींना आवश्यक असणाऱया औषिीींचा 
ववभागाच्या स्तरावरुन भावबींद करार करताना त्यामध्ये ऑत सी्ोसीन भावबींद इींजेत र्नचा 
समावेर् नसल्याने त्याची खरेदी केली जात नाही. 
(३) व (४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

अनतररक्त मुद्राांि शुल्ि १ टक्िा अधधभाराची रक्िम महापालििेिड ेपरस्पर वगग  
िरणेबाबत महापौराांनी मुख्यमांत्री याांच्यािड ेहदिेिे ननवेदन 

  

(२०)  ४९३७४ (२०-०४-२०१६).   श्री.हहतेंद्र ठािूर (वसई), श्री.क्षक्षतीज ठािूर (नािासोपारा) :   
सन्माननीय महसूि मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) अनतकरत त मुद्राींक र्ुल्क १ ्त का अधिभाराची रत कम महापाललकेकड े परस्पर वगश 
करणेबाबत वसई-ववरार र्हर महानगरपाललकेच्या तत्काललन महापौराींनी हदनाींक २६ माचश, 
२०१५ रोजी मा. मुख्यमींत्रयाींची भे् घेवून ननवेदन देण्यात आले  हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदरहू हदलेल्या ननवेदनावर अद्यापही कोणतीही कारवाई झाली 
नसल्यान ेमहापौराींनी व स्थाननक लोकवप्रननिीींनी नोर्व्हेंबर, २०१५ रोजी या याप्रकरणी पुन्हा 
मा.मुख्यमींत्रयाींकड े ननवेदनाद्वारे पाठपुरावा करुन जजल्हाधिकारी कायाशलयाकडून १ ्त का 
अधिभाराची रत कम वगश होण्यासाठी होत असलेला ववलींब ्ाळण्यासाठी र्ासनाकडून 
जजल्हाधिकारी कायाशलयामाफश त सदर १ ्त का अधिभार ननिी ववतरीत न करता तालुका 
ननबींिक स्तरावर वेळोवळेी महानगरपाललकेकड े वगश करुन ववतरीत करण्यासींबींिीची मागणी 
केली आहे हे खरे आहे काय, 
(३) असल्यास भाग २ मिील मागणी सींबींिी र्ासनान ेकोणती कारवाई केली आहे वा करण्यात 
येत आहे, 
(४) नसल्यास ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. चांद्रिाांत पाटीि (१९-०७-२०१६) :(१) होय, हे खरे आहे. 
(२) होय, हे खरे आहे. 
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(३) नोंदणी व मुद्राींक ववभागाच्या हदनाींक ३/२/२०१६ च्या पत्रान्वये श्री.हहतेंद्र ठाकूर, वविानसभा 
सदस्य याींना स्थाननक सींस्था कर ननयमानुसार कर जमा करण्याची व ववतरणाची कायशवाही 
करण्यात येत असल्याच ेकळववले आहे. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

महाराष्ट्र राज्य ववद्युत मांडळाच्या सेवाननवतृ्त िमगचाऱयाांना ननवतृ्ती वेतन देण्याबाबत 
  

(२१)  ५०६०५ (२०-०४-२०१६).   श्री.प्रिाश भारसािळे (अिोट) :   सन्माननीय ऊजाग मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) महाराषट्र राज्य ववद्युत मींडळाच्या सेवाननवतृ्त कमशचाऱयाांना ननवतृ्ती वेतन देण्यात यावे 
अर्ी मागणी महाराषट्र राज्य ववद्युत मींडळ सेवाननवतृ्त कमशचारी कल्याण सेवा सींघातफे 
करण्यात आल्याच ेननदर्शनास आले आहे हे खरे आहे काय 
(२) असल्यास, कमशचारी सींघ्नेच्या माध्यमातून महाराषट्र राज्य ववद्युत मींडळान ेकमशचाऱयाींना 
ननवतृ्तीवेतन देण्याबाबत क्र-६२४ हदनाींक ३१ डडसेंबर, १९९६ मध्ये ठराव करुन तो पुढील 
कायशवाहीसाठी पाठववला होता हे खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, माहे १ एवप्रल, १९७४ नींतर ननवतृ्त झालेल्या कमशचाऱयाींना या योजनेत सामावून 
घेण्यात यावे व प्रत्यक्षात अमींलबजावणी १ एवप्रल, १९९३ पासून करण्यात यावी तसचे 
तत्कालीन ऊजाशमींत्री याींनी सुध्दा २७ जलु,ै २००१ ला वविानसभते वीज मींडळ कमशचाऱयाींना 
ननवतृ्तवेतन योजना मींजुर करण्यात येत आहे अर्ी घोषणा केली होती हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, अद्याप या ननणशयाची अींमलबजावणी झालेली नाही हे खरे आहे काय, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. चांद्रशेखर बावनिुळे (०६-०९-२०१६) :(१) हे खरे आहे. 
(२) हे खरे आहे. 
(३) तत्कालीन मा.ऊजाश मींत्री याींनी अर्ा प्रकारची घोषणा केलेली नाही. परींतु आश्वासन हदले 
होते. 
(४) ननवतृ्ती वेतन येाजनचेी र्व्यवहायशता पडताळणी करण्यासाठी सींचाललका (ववत्त) म.रा.वव.म. 
सुत्रिारी कीं .मयाश. याींच्या अध्यक्षतेखाली नतन्ही कीं पन्याींच े सींचालक (ववत्त) व कायशकारी 
सींचालक (मा.सीं.) याींची सलमती गठीत करण्यात आली आहे. 
(५) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

महाराष्ट्र राज्य मागासवगीय ववद्युत िमगचारी सांघटनेच्या वतीने राज्यभरात  
प्रिांबबत मागण्याांसाठी मोचाग िाढल्याबाबत 

(२२)  ५११५४ (२०-०४-२०१६).   श्री.सांजय िदम (दापोिी) :   सन्माननीय ऊजाग मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) महाराषट्र राज्य मागासवगीय ववद्युत कमशचारी सींघ्नेच्या वतीने राज्यभरात त्याींच्या 
प्रलींबबत मागण्याींसाठी माहे २९ डडसेंबर, २०१५ रोजी वा त्या समुारास सवश जजल्हाधिकारी 
कायाशलयाींवर मोच ेकाढण्यात आले होत,े हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, हा मोचाश महाववरण कीं पनीच े पाच ववभागात ववभाजन करण्याच्या 
ननणशयाववरोिात व ववज कमशचाऱयाींच्या िोरणात्मक प्रश्न सोडववण्यासाठी काढण्यात आला 
होता, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, या मागण्या सींदभाशत र्ासनाच े प्रर्ासकीय पकरपत्रक क्र. ५२२ हदनाींक ५ 
नोर्व्हेंबर, २०१५, प्रर्ासकीय पकरपत्रक क्र.२५६ हदनाींक ३० ऑत ्ोबर, २००९ हे मागासवगीयाींच्या 
सींवविाननक हत काींच्या व सवोच्च न्यायालयाच्या ववववि ननणशयाींच्या ववरोिात असून 
सुिाकरत पकरपत्रक काढण्यात याव ेअर्ी मागणी करण्यात आली हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, सदर पकरपत्रकात पेन्र्न योजना लागू करावी, ननवड पदाींमध्ये मागासवगीय 
उमेदवाराींना गुणवत्तेमध्ये सवलत देण्यात यावी अर्ा प्रकारच्या मागण्या देखील करण्यात 
आल्या, हे ही खरे आहे काय, 
(५)  असल्यास, या प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी केली आहे, 
(६) असल्यास चौकर्ीच्या अनुषींगाने मागण्याींवर र्ासनाने काय कायशवाही केली वा करण्यात 
येत आहे, 
(७) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. चांद्रशखेर बावनिुळे (०३-०९-२०१६) :(१) हद. २९.१२.२०१५ रोजी मोचाशचे आयोजन 
केल्याबाबत महाराषट्र राज्य मागासवगीय ववद्युत कमशचारी सींघ्ना याींनी महाववतरण कीं पनीस 
हद. १४.१२.२०१५ रोजी ननवेदन हदले होत.े 
(२) होय. 
(३) होय. 
(४) होय. 
(५) व (६) महाववतरण कीं पनीस्तरावर ववहहत कायशवाही सुरु आहे. 
(७) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

पािघर जजल््यात दगु्ध प्रिल्प, दापचरी येथे मोठे-मोठे बांगिे व फामग हाऊस  
बाांधून अधधिारी व वविासि याांनी भाडतेत्तावार हदिे असल्याबाबत 

  

(२३)  ५१२७० (२०-०४-२०१६).   श्री.पास्िि धनारे (डहाणू) :   सन्माननीय दगु् धवविास मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) पालघर जजल््यात दगु्ि प्रकल्प, दापचरी येथ े मोठ-मोठे बींगले व फामश होऊस बाींिून 
अधिकारी व ववकासक याींनी भाडतेत्तावार हदले असल्याचे नकुतेच ननदर्शनास आले आहे, हे 
खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर भाड ेर्ासनाकड ेजमा करण्यात आले आहे काय, 
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(३) असल्यास, या प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी केलेली आहे काय, 
(४) असल्यास, चौकर्ीत काय आढळून आले व त्या अनुषींगाने बाींिकाम करणाऱयाीं अधिकारी 
व ववकासक याींच्यावर कोणती कारवाई केली आहे वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. महादेव जानिर (२५-०७-२०१६) :(१) दगु्ि प्रकल्प, दापचरी येथे दिू वाढीसाठी १ हेत ्र 
जागेवर घर, गोठा व अन्य सुवविासह १७० सींलग्न पध्दतीची व १०० गावठाण पध्दतीची 
दगु्िर्व्यवसाय के्षत्र उभारण्यात आली आहेत. अर्ा ववतरीत करण्यात आलेल्या कृवषके्षत्रावर 
काही दगु्िर्व्यवसाय के्षत्रिारकाींनी स्वत: अनधिकृतपणे र्ासनाची मान्यता न घेता 
दगु्िर्व्यवसाय के्षत्रावर परस्पर बींगले बाींिून त्याींचे रुपाींतर फामश हाऊस सारखे केले आहे, हे खरे 
आहे. 
(२), (३) व (४) र्ासनान ेठरवून हदलेल्या परवाना र्ुल्क दरमहा रु. ३०० व पुरववलेल्या सेवा-
सुवविाींची र्ुल्क वळेीच भरणे व करारनाम्यातील अ्ी व र्तीचे पालन करुन र्ासनाची 
थकबाकी ननयलमत भरणे दगु्िर्व्यवसाय के्षत्र िारकास बींिनकारक आहे. त्यानुसार दगु्िर्व्यवसाय 
के्षत्र िारकाींच े भाड े र्ासनाकड े जमा केले जात असून थकबाकीदाराकडून वसूलीची कायशवाही 
सुध्दा सुरु आहे. 
     काही दिु के्षत्र िारकाींनी सदर हठकाणी केलेले अनधिकृत जस्वलमींग पुल, वाढीव बाींिकाम 
व आर.सी.सी. बींगल्याींच े बाींिकाम र्ासनाकडून  ननषकालसत करण्यात आले आहेत. या 
र्व्यनतकरत त सदर हठकाणाच्या इतर ५ दगु्ि र्व्यवसाय के्षत्र िारकाींना कायदेर्ीर नो्ीस 
बजावण्यात आली असता सींबींिीत ५ दगु्िर्व्यवसाय के्षत्र िारकाींनी मा. जजल्हा सत्र न्यायालय 
येथे दाव े दाखल केले आहेत.  त्यातील एका दार्व्यात मा.न्यायालयाने ख्ला ननकाली 
ननघेपयांत पुढील कायशवाही करण्यात मनाई केली असून उवशकरत प्रकरणी न्यायप्रववषठ आहेत. 
(५) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

वसई पररमांडळ अांतगगत महाववतरण िायागियाांचे ववभाजन िरण्याच्या प्रस्तावाबाबत 
  

(२४)  ५१३२८ (२०-०४-२०१६).   श्री.क्षक्षतीज ठािूर (नािासोपारा), श्री.वविास तरे (बोईसर), 
श्री.हहतेंद्र ठािूर (वसई) :   सन्माननीय ऊजाग मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) पालघर जजल््यातील वसई पकरमींडळअींतगशत महाववतरण कायाशलयाींच ेववभाजन करण्याच्या 
प्रस्ताव र्ासन स्तरावर प्रलींबबत आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, या प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, 
(३) असल्यास, चौकर्ीच्या अनुषींगाने र्ासन स्तरावर प्रलींबबत असलेल्या प्रस्तावावर कोणती 
कायशवाही केली आहे वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ?  
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श्री. चांद्रशेखर बावनिुळे (२२-०७-२०१६) :(१) व (२) हे खरे नाही. महाववतरण कीं पनी अींतगशत 
ही बाब असून कीं पनीन े वसई मींडळ कायाशलयाच े ववभाजन करुन नवननलमशत पालघर (लघु) 
मींडळ कायाशलय ननमाशण केले आहे. 
(३) व (४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

राज्यातीि महाववतरणामध्ये ८ हजार िामगार ववजेच्या िामाचा  
िोणताही अनुभव नसताना िायगरत असल्याबाबत 

  

(२५)  ५१६२५ (२१-०४-२०१६).   श्री.डड मल्िीिाजूगन रेड्डी (रामटेि) :   सन्माननीय ऊजाग 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
 (१) राज्यातील महाववतरणामध्ये ८ हजार कामगार ववजेच्या कामाचा कोणताही अनुभव 
नसताना कायशरत असल्याच ेमाहे जानेवारी, २०१६ च्या चौथ्या आठवडयात ननदर्शनास आले, हे 
खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, कामाचा अनुभव नसल्यामळेु ५०० कीं त्रा्ी कामगाराींचा मतृ्यू झाला हे ही खरे 
काय, 
(३) असल्यास, ववद्युत अपघात रोखण्यासाठी र्ासनाने कोणती कायशवाही केली वा करण्या येत 
आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. चांद्रशेखर बावनिुळे (२२-०७-२०१६) :(१) हे खरे नाही. 
(२) नाही. 
(३) महाववतरण कीं पनी ववद्युत सहाय्यकाींना ववद्युत अपघात ्ाळण्यासाठी प्रादेलर्क कें द्र 
नालर्क, साींगली, अमरावती व औरींगाबाद येथ ेप्रलर्क्षणाचे वगश ननयमीतपणे घेत.े 
      तसेच महाववतरण कीं पनीच्या कमशचाऱयाींना वीज वाहहनीवर काम करत असताना होणारे 
अपघात ्ाळण्यासाठी खालील उपाय योजना केल्या आहेत - 
i) एकाच पोलवर दोन्ही बाजून ेझालेला वीज पुरवठा वेगळा करणे. 
ii) अपवादात्मक हठकाणी ववद्युत पोलवर दोन्ही बाजून े होणारा ववद्युत वेगळा करणे र्त य 
नसेल तर अर्ा हठकाणी ववद्युत खाींबावर रींगाचे पटे्ट (कलन कोड) देण्यात यावे. 
iii) उपकें द्रातील सवश उपकरणे, ्ेक ऑफ स्ट्रत चर फोर पोल स्ट्रत चर, भूलमगत केबल्स, 
करींगमेन युनी्, कफडर वपलसश इत्यादी हठकाणी नावाचे व स्पष् सूचना देणारे फलक लावणे. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  
मुांबई उपनगर जजल्हाधधिारी िायागियात मािमत्ता िाडागवर ननयमबा्य नोंदी िेल्याबाबत 

  

(२६)  ५१७९२ (२०-०४-२०१६).   श्री.सुभाष भोईर (िल्याण ग्रामीण), श्री.अलमन पटेि 
(मुांबादेवी) :   सन्माननीय महसिू मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) मुींबई उपनगर जजल्हा अींतगशत अींिेरी (पजश्चम) येथील नगर भूमापन क्र.३७० मध्ये 
मालमत्ता काडाशवर नोंद करताना मूळ मालक व त्याींच ेवारसदार व बाींिकाम र्व्यावसानयक याींच े
नावे असलेला फेरफार क्रमाींक ३३८ प्रमाण ेमाहे ८ जुल,ै २००८, रोजी वा त्या सुमारास एकाच 
हदवर्ी सींबींधिताींना कोणत्याही सूचना न देता ननयमाींचे उल्लींघन करुन मुींबई उपनगर 
जजल्हाधिकारी कायाशलयात नोंदी केल्याबाबतच्या तक्रारी जजल्हाधिकारी याींच्याकड ेमाहे २०१५ व 
फेब्रुवारी, २०१६ रोजी वा त्यादरम्यान केल्या आहेत, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, याप्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, 
(३) असल्यास, चौकर्ीत काय आढळून आले व त्या अनुषींगान े  ननयमबा्य नोंदी करणाऱयाीं 
सींबींधित अधिकाऱयाींवर कोणती कारवाई केली आहे वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. चांद्रिाांत पाटीि (०३-०९-२०१६) :(१), (२), (३) व (४) नगर भूमापन अींिेरी, ता.अींिेरी 
येथील नगर भूमापन क्र. ३७० ही लमळकत सन १९६१ पासून श्रीबच्चूभाई सोमेवर दवे व 
श्रीमती मिकुाींता दव ेयाींच्या नाव ेदाखले होती. श्री.बच्चूभाई दवे याींच्या १९७३ साली व श्रीमती 
मिुकाींता दवे याींचे १९६७ साली ननिन झाले. त्याींचे पाशलम वारस व प्रथम वारसाींपैकी मतृ 
झालेल्याींच ेपुढील वारस याींनी हदनाींक ०९.०६.२००८ च्या नोंदणीकृत दस्तान्वये सदर लमळकत 
मेससश फझल कन्स्ट्रत र्न याींना ववक्री केली. मेससश फझल कन्स्ट्रत र्नच्या वतीने हदनाींक 
१७.०६.२००८ रोजी प्राप्पत अजाशन्वये सादर लमळकतीच्या अधिकार अलभलेखात नाव दाखल 
करण्याची ववनींती करण्यात आली. तसचे श्री.बच्चूभाई दवे याींचे वारसाींपैकी एक वारस 
श्री.हदलीप बच्चूभाई दव ेयाींनी सवश वारसाींच्या हदनाींक १६.०६.२००८ च्या नो्राईजड् क्षनतपूती 
बींिपत्र तथा घोषणापत्राच्या आिारे वारस नोंदीने नाव दाखल करणेकरीता नगर भमूापन 
कायाशलय, अींिेरी येथ ेहद.१९.०६.२००८ रोजी समक्ष जबाब हदलेला आहे. 
     त्यानुषींगाने सदर कायाशलयाकडून फेरफार क्रमाींक ३३८, हद.१९.०६.२००८ नोदवून सवश 
सींबींधिताींना वारस / खरेदीबाबत महाराषट्र जमीन महसूल अधिननयम १९६६ च्या तरतूदी नुसार 
नमुना नीं.९ ची नो्ीस देण्यात आली. सदर फेरफार नोंदीबाबत कोणाचीही हरकत प्राप्पत झाली 
नाही. त्यानुसार नगर भूमापन अधिकारी, अींिेरी याींनी हद.०८.०७.२००८ च्या आदेर्ान्वये 
फेरफार क्र.३३८ मींजूर केला. सदर फेरफारान्वये लमळकत पबत्रकेवर श्री.बच्चूभाई दवे याींच्या 
प्रथम वारसाींची नावे दाखल करण्यात आली व नींतर त्यापकैी जे वारस ्यात नाहीत त्याींची 
नाव ेकमी करुन त्याींच्या पुढील ्यात वारसाींची नाव ेदाखल करण्यात आली. तद्नींतर त्याींच 
फेरफारान्वये सदर वरारसाींची नावे कमी करुन दस्त क्रमाींक ४/४८९५/०८, हद.९.०६.२००८ च्या 
आिारे मेससश फझल कन्स्ट्रत र्न याींच ेनाव “िारक सदरी” दाखल करण्यत आले व त्याबाबत 
अजशदार याींना हद.०८.०७.२००८ च्या पत्रान्वये कळववण्यात आलेले आहे. 
     सन २०१५ ते फेब्रुवारी, २०१६ दरम्यान सदर नोंदीबाबत नगरभूमापन अधिकारी, अींिेरी 
अथवा जमाबींदी आयुत त (ना.भ.ू), पुणे कायाशलयाकड े कोणतीही हरकत अजश प्रापत झालेली 
नाही. 
 



वव.स. २३७ (21) 

 
     मात्र, सदर लमळकतीबाबत श्री.प्रर्ाींत सींघवी याींनी हद.०२.०३.२०१६ रोजी तक्रार उपजस्थत 
केली. सदर तक्रारीच्या अनुषींगाने उपरोत त फेरफार क्र ३३८ नुसार झालेली कायशवाह 
ननयमाींतगशत असल्याबाबत अजशदार श्री.सींघवी याींना नगर भमूापन अधिकारी, अींिेरी याींनी 
हद.२२.०३.२०१६ पत्रान्वये तसेच जमाबींदी आयुत त, पुणे कायाशलयाने हद.२७.०४.२०१६ च्या 
पत्रान्वये कळववले आहे. 

___________ 
  

शासिीय भूखांड वाटपाच ेजुन ेधोरण रद्द िरुन नवीन धोरणाच्या नसुार 
भूखांड वाटपाच ेधोरण स्वीिारण्याचा ननणगय घेतल्याबाबत 

  

(२७)  ५१८८९ (२०-०४-२०१६).   श्री.जयांत पाटीि (इस्िामपूर), श्री.हनुमांत डोळस 
(माळलशरस) :   सन्माननीय महसूि मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यात र्ासनान ेर्ासकीय भूखींड वा्पाच ेजुन ेिोरण रद्द करुन नवीन िोरणाच्या नुसार 
भूखींड वा्पाचे िोरण स्वीकारण्याचा ननणशय माहे फेब्रुवारी, २०१६ मध्ये वा त्या दरम्यान 
घेतला आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, नवीन िोरणाच ेस्वरुप काय आहे, 
(३) असल्यास, सदर िोरणाची अींमलबजावणी केर्व्हापासून करण्यात येणार आहे वा करण्यात 
येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. चांद्रिाांत पाटीि (०७-०९-२०१६) :(१), (२), (३) व (४) महाराषट्र जमीन महसूल सींहहता 
१९६६ मिील तरतुदीनुसार सवलतीच्या दराने र्ासकीय जमीन प्रदान करण्याबाबत सुिाकरत 
ननजश्चत करण्याची बाब र्ासनाच्या ववचारािीन आहे. 

___________ 
  

राज्यात ऑनिाईन फेरफार योजना िायागजन्वत झाल्याबाबत 
  

(२८)  ५२५२३ (२०-०४-२०१६).   डॉ.तुषार राठोड (मखुेड) :   सन्माननीय महसिू मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) सन २०१५ पासून राज्यात ऑनलाईन फेरफार योजना कायाशजन्वत झाल्या पासून तहसील 
स्तरावर एक नायब तहलसलदार, एक मींडळ अधिकारी व तलाठी याींची नेमणूक करण्यात 
येऊनही मोठ्या प्रमाणावर राज्यात ववषेर्त: नाींदेड जजल््यात हदनाींक ३० नोर्व्हेंबर, २०१५ ते 
३१ जानेवारी, २०१६ या कालाविीत ऑनलाईन फेरफार होत नसल्याचे ननदर्शनास आले आहे, 
हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास आधथशक गैरर्व्यवहाराींना सींिी लमळावी यासाठी ऑनलाईन फेरफार होऊ नये 
यासाठी सींबींधित अधिकाऱयाींनकडून प्रयत्न केले जात असल्याच े ननदर्शनास आले आहे, हे ही 
खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, या प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, 
(४) असल्यास चौकर्ीत काय आढळून आले व त्याअनुषींगान ेऑन लाईन फेरफार होऊ न 
देणाऱया सींबींधित अधिकाऱयाींनव कोणती कारवाई  केली आहे वा करण्यात येत 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. चांद्रिाांत पाटीि (०३-०९-२०१६) :(१), (२), (३), (४) व (५) नाींदेड जजल््यातील एकूण सवश 
१६ तालुत याींचा अधिकार अलभलेखाचा डा्ा स््े् डा्ा सें्रवर अपलोड करण्यात आला असून 
सवश १६ तालुत याींमध्ये ऑनलाईन ई-फेरफार नोंदववण्यास सुरुवात करण्यात आली आहे. 
     अधिकारी अलभलेखातील फेरफार मींजूर करण्याच्या कायशपध्दतीच े सींपूणश सींगणकीकरण 
करुन ई-फेरफार आज्ञावलीतून ऑनलाईन म्यु्ेर्न कायशक्रम सींपूणश राज्यात सुरु करण्यास 
र्ासनान े हद.२३.१.२०१३ रोजी ननणशय घेतला आहे. त्यानषुींगाने यासींदभाशत ई-फेरफार 
कायशक्रमाच्या अींमलबजावणीतील येणाऱया अडचणी ववचारात घेवून राषट्रीय सुचना ववज्ञान 
कें द्राकडून “ई-फेरफार आज्ञावली र्व्हजशन-२” ववकलसत करुन ती वापरास उपलब्ि करुन देण्यात 
आली आहे. तसेच यासींदभाशतील अडीअडचणीींच े ननराकरण करण्यासाठी उपववभागीय तसेच 
जजल्हास्तरावर सलमत्या स्थापन करण्यात आलेल्या आहेत. 
     सींगणकीकृत गा.न.नीं.७/१२ मिील डा्ा एन्ट्री व डा्ा कन्वहजशनच्या आढळणाऱया चुका 
दरुुस्त करुन त्यातील नोंदी हस्तललणखत गा.न.नीं.७/१२ र्ी जळुववण्याकरीता महसूल व वन 
ववभागाच्या हद.०७ म,े २०१६ च्या र्ासन पकरपत्रकान्वये “एडी् मोट्युल (Edit Module)” 
उपलब्ि करुन देण्यात आले असनू सींगणकीकृत गा.न.नीं. ७/१२ मिील तपर्ील हस्तललणखत 
गा.न.नीं.७/१२ प्रमाणे तींतोतींत जुळववण्याची कायशवाही अववलींब करण्याच्या सूचनाही सवश 
सींबींधिताींना देण्यात आलेल्या आहेत. 
     दरम्यानच्या काळात, खरीप हींगामासाठी र्ेतकरी खातेदाराींना आवश्यक असल्यास, केवळ 
कजश व अन्य र्ेतीववषयक प्रयोजनाकरीता एक ववर्ेष बाब म्हणून हद.३१ जुल,ै २०१६ पयांत 
हस्तललणखत अधिकार अलभलेखावरुन गा.न.नीं. ७/१२ उतारे देण्याची मुभा प्रदान करण्यात आली 
होती. तसचे जेथे कनेत ्ीर्व्ही ववषयक समस्या आहेत अर्ा  भागात मींडळ स्तरावर हायस्पीड 
ब्रॉडबॅन्ड कनेत ्ीर्व्ही्ीसह “ई-फेरफार वकश स््ेर्न् स” स्थापन करण्याच्या सूचनाही सवश 
जजल्हाधिकाऱयाींना देण्यात आलेल्या आहेत. 
       ई-फेरफार कायशक्रमासाठी र्ासनाने स््े् डा्ा सें्रवर अधिकचे स््ोरेज उपलब्ि करुन 
हदले आहे. “ई-फेरफार” प्रणालीच्या अींमलबजावणीतील बहुताींर् अडचणी ताींबत्रक कारणाींमळेु 
उद्् ावलेल्या होत्या व वरील उपाययोजनाींमळेु त्यातील बहुताींर् अडचणीींच े ननराकरण झाले 
आहे. 

___________ 
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राज्यात ऑनिाईन सातबारा उतारे देण्याची घोषणा िेल्याबाबत 
(२९)  ५२८७५ (२१-०४-२०१६).   श्री.बबनराव लशांदे (माढा), श्री.जजतेंद्र आव् हाड (मुांरा ा िळवा) :   
सन्माननीय महसूि मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यात सातबारा उतारे ऑनलाईन देण्याची घोषण करुनही सोलापूर जजल््यात महसूल 
अधिकाऱयाींना/कमशचाऱयाींना सींगणकाच े सींपूणश ज्ञान नसल्यान े ऑनलाईन सातबारा उतारे 
र्ेतकऱयाींना लमळत नाहीत, हे खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, उत त प्रकरणी र्ासनाममाफश त चौकर्ी केली आहे काय, 
(३) असल्यास, चौकर्ीत काय आढळून आले व तद्नुसार र्ेतकऱयाींना ऑनलाईन सातबारा 
उतारे ऑनलाईन लमळण्याबाबत कोणती कायशवाही केली आहे वा करण्यात येत आहे ? 
  
श्री. चांद्रिाांत पाटीि (०३-०९-२०१६) :(१) हे खरे नाही. 
(२) व (३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

पसगसीननेटद्वारे होणाऱया मच्छीमारीवर ननबधं घातल्याबाबत 
(३०)  ५३०३७ (२१-०४-२०१६).   श्री.सदानांद चव्हाण (धचपळूण) :   सन्माननीय मत्स्य 
व् यवसाय मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) (जज.रत्नाधगरी) र्ासनाने पसशसीनने् द्वारे होणाऱया मच्छीमारीवर ननबांि घातल्यामळेु 
स्थाननक मच्छीमार, र्व्यवसानयक याींचे रोजगाराचा प्रश्न ननमाशण झाला आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, याबाबत स्थाननक मच्छीमार, र्व्यवसानयक व त्यावर अवलींबून असलेले अन्य 
र्व्यवसानयकाींनी हदनाींक २० फेे्ब्रुवारी, २०१६ रोजी रत्नाधगरी जजल्हाधिकारी कायाशलयावर मोचाश 
काढण्यात आला होता, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सदरची बींदी उठवून मच्छीमारीचा कालाविी वाढववण्याची मागणी स्थाननक 
लोकप्रनतननिी याींनी र्ासनाकड ेकेली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, त्या अनुषींगाने कोणती कायशवाही केली आहे वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. महादेव जानिर (२०-०७-२०१६) :(१) होय, हे अींर्त: खरे आहे. 
(२) व (३) होय, हे खरे आहे. 
(४) पसशसीन मासेमारी व नतच्या राज्याच्या ककनाऱयावरील पारींपाकरक मासेमारी व त्यावर 
अवलींबून असलेल्या मासेमार व पयाशवरणावर होणारा पकरणाम याींचा सखोल अ्यास 
करण्यासाठी डॉ. कै. र्व्ही.एस. सोमवींर्ी याींच्या अध्यक्षतेखाली सलमती नेमण्यात आली होती. 
या सलमतीच्या लर्फारर्ीनुसार हदनाींक ५.२.२०१६ च्या अधिसूचनते काही ननबांिासह पसशसीन 
ने्द्वारे मासेमार करण्यास परवानगी देण्यात आलेली आहे. भववषयातील र्ाश्वत मासेमारी व 
पारींपाकरक मजच्छमाराींचे हहत लक्षात घेऊन सदर ननणशय घेण्यात आला आहे. 
(५) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
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ठाणे व पािघर जजल््यातीि पशपुाििाांसाठी राष्ट्रीय पशधुन अलभयान  
योजनेअांतगगत जनावराांना लमळणाऱया ववमा सांरक्षणा बाबत 

  

(३१)  ५३०५८ (२१-०४-२०१६).   श्री.रुपेश म् हात्र े(लभवांडी पूवग) :   सन्माननीय पशुसांवधगन मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) ठाणे व पालघर जजल््यातील पर्ुपालकाींसाठी राषट्रीय पर्िुन अलभयान योजनेअींतगशत 
जनावराींना लमळणाऱया ववमा सींरक्षणापासून र्ेतकरी वींधचत असल्याच ेमाहे माचश, २०१६ रोजी 
वा त्या दरम्यान ननदर्शनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदरहू योजना ही १ डडसेंबर, २०१५ ते ३० सप्प े्ंबर, २०१६ पयांत असून याींमध्ये 
ठाणे व पालघर जजल््यातील ५००० पर्ुिन घ्काींना ववमा सींरक्षण देणे अपेक्षक्षत असताींनाही 
अद्यापही ववमा सींरक्षणाचा लाभ देण्यात आलेला नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उत त प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, 
(४) असल्यास, चौकर्ीत काय आढळून आले व त्या अनुषींगान ेर्ासनान ेकोणती कायशवाही 
केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. महादेव जानिर (२२-०७-२०१६) :(१) हे खरे नाही. 
(२) सन २०१५-१६ व सन २०१६-१७ मध्ये ठाणे व पालघर जजल््यात अनकु्रमे ७५० व ६९१ 
असे एकूण १४४१ जनावराींचा ववमा उतरववण्यासाठी प्राप्पत अजाांपकैी ठाण ेजजल््यातील ३५८ व 
पालघर जजल््यातील २९६ अर्ा एकूण ६५४ जनावराींचा ववमा उतरववण्यात आलेला आहे.  
सदरची योजना सन २०१६-१७ या आधथशक वषाशमध्ये चालू राहणार असल्यामळेु प्राप्पत अजशिारक 
पर्ुपालकाींच्या जनावराींचा ववमा उतरववण्याची कायशवाही सुरु आहे. 
(३), (४) व (५) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  
पुणे जजल्हा-मावळ तािुक्यातीि जमीन खरेदी-ववक्रीच्या माध्यमातनू तळेगाव व वडगाव दयु्यम 

ननबांधि िायागियातून सरिारिड े११५ िोटीांचा ननधी जमा झाल्याबाबत 
  

(३२)  ५३०९१ (२१-०४-२०१६).   श्री.सांजय (बाळा) भेगड े (मावळ) :   सन्माननीय महसूि 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) पुणे जजल्हा- मावळ तालुत यातील जमीन खरेदी-ववक्रीच्या माध्यमातून तळेगाव व वडगाव 
दयु्यम ननबींिक कायाशलयातून सरकारकड े ११५ को्ीींचा ननिी जमा झाला आहे हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्यास, दोन्ही कायाशलयाला सरकारची जागा नसून, भाड्याच्या  जागेत कायाशलय 
असल्यान ेतेथ ेसोयी सुवविा उपलब्ि  नसल्यान ेजूनी कागदपत्र ेर्ोिण्यास वळे वाया जात 
असल्यान े त्याचा नाहक त्रास नागरीकाींना सहन करावा लागत आहे हे खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, याप्ररकणी र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, 
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(४) असल्यास, चौकर्ीच्या अनषुींगाने सरकारी कायाशलय र्ासनाच्या जागेत बाींिण्याबाबत 
कोणती कायशवाही केली आहे वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. चांद्रिाांत पाटीि (१४-०७-२०१६) :(१), (२), (३) व (४) हे अींर्तः खरे आहे. र्ासकीय जागा 
अपुरी असल् यान े र्ासनाने ठरवनू  हदलेल् या मानकाप्रमाणे प्रत् येक कायाशलयास २००० चौरस 
फु् याप्रमाणे जागा भाड्यान ेघेतलेला आहेत ही वस् तुजस्थती आहे. 
      दयु्यम ननबींिक, मावळ या कायाशलयासाठी प्रस् ताववत नववन प्रर्ासकीय इमारतीमध् ये 
जागा मागणी करण् यात आालेली आहे. तसेच दयु्यम ननबींिक, मावळ क्र. २ या कायाशलयासाठी 
मा. मुख् याधिकारी, तळेगाींव दाभाड ेनगरपकरषद याींना मोकळया भखूींडाच् या मागणीचा प्रस् ताव 
देण् यात आलेला आहे सदर दोन् ही कायाशलयाींना र्ासकीय जागा उपलब् ि होणेबाबत कायशवाही 
करण् यात येत आहे. 
(५) प्रश् न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

दलित, आहदवासी, भूलमहीन शेतमजूर आदीांचे िेिेिे 
अनतक्रमण ननयमानुिूि िरण्याबाबत  

  

(३३)  ५३१४० (२१-०४-२०१६).   श्री.बाळासाहेब मुरिुटे (नेवासा) :   सन्माननीय महसूि मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्य र्ासनाच्या आदेर्ात दललत, आहदवासी, भूलमहीन र्ेतमजूर याींनी आदीींच े केलेले 
अनतक्रमण काढू नये अस ेस्पष् ननदेर् असतानाही राज्यातील सवश जजल्हाधिकाऱयाींनी केलेले 
अनतक्रमण काढण्यात आल्याचे नकुतेच ननदर्शनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, यामुळे राज्यातील लाखो भुलमहीन बेघर झाले असल्याचे श्रावणबाळ मात-वपता 
सेवा सींघान ेमा.महसूल मींत्री महोदयाींच्या ननदर्शनास आणून हदले आहे, हे खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, याबबत र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, 
(४) असल्यास चौकर्ीत काय आढळून आले व त्याअनुषींगान ेकोणती कायशवाही करण्यात आली 
वा येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. चांद्रिाांत पाटीि (०१-१०-२०१६) :(१) र्ासन ननणशय क्र. एलईएन-१०९०/प्र.क्र.१७२/ज-१, 
हद.२८/११/१९९१ नुसार र्ासकीय पड व गायरात जलमनीवर हद.०१/०४/१९७८ ते १४.४.१९९० या 
कालाविीमध्ये मागासवगीय आणण इतर भूलमहीन र्व्यत तीची र्ेतीसाठी झालेली व 
हद.१४.४.१९९० रोजी अजस्तत्वात असलेली अनतक्रमण े काही अ्ी व र्तीवर ननयमानकूुल 
करण्याचा ननणशय घेण्यात आला आहे. 
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(२), (३), (४) व (५) श्रावणबाळ माता-वपता सेवासींघ याींनी हद.५.२.२०१६ रोजीच े ननवेदन 
तत्कालीन मा.मींत्री महसलू याींना हदले आहे हे खरे आहे. या ननवेदनाच्या अनुषींगान ेर्ासनपत्र 
हद.२९.२.२०१६ व २२.६.२०१६ रोजीच्या पत्रान्वये ववभागीय आयतु त याींना सदर ननवेदनाच्या 
अनुषींगाने कायशवाही करण्याच्या सूचना देऊन अनुपालन अहवाल सादर करण्याच्या सचूना 
देण्यात आलेल्या आहेत. 

___________ 
  

िल्याण (जज.ठाणे) येथ ेमाहे एवप्रि व म े२०१६ या महहन्यामध्ये  
मुद्राांि पुरवठा उपिब्ध होत नसल्याबाबत 

  

(३४)  ५४७३८ (१९-०८-२०१६).   श्री.सभुाष भोईर (िल्याण ग्रामीण) :   सन्माननीय महसूि 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) ता.कल्याण, जज.ठाणे येथे माहे एवप्रल व म े २०१६ या महहन्यामध्ये मुद्राींक लमळत 
नसल्याने मोठ्या प्रमाणावर र्ासकीय व ननमर्ासकीय कामे प्रलींबबत असल्याचे ननदर्शनास 
आले आहे,  हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, तहसील, को श् व अनेक र्ासकीय, ननमर्ासकीय कायाशलात मुद्राींक 
लमळण्यासाठी  नागकरकाींनी वारींवार तक्रारी करूनही मु े्द्राक लमळत नसल्यामळेु मोठ्या प्रमाणात 
नागकरकाींची कामे प्रलींबबत राहहली आहेत, हे  हह खरे आहे काय, 
(३) असल्यास,  मुद्राींक पुरवठा करण्याबाबत र्ासनान े कोणती कायशवाही केली आहे वा 
करण्यात येत आहे,  
(४) नसल्यास, ववलींबाची करणे काय आहेत ? 
  
श्री. चांद्रिाांत पाटीि (२९-१०-२०१६) :१) हे खरे नाही. 
(२) पश्न उद्् ावत नाही. 
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

ठाणे व रायगड या जजल््याांना जोडणाऱया मुरबाड-िजगत या राष्ट्रीय महामागागिगत  
अनधधिृत व बेिायदेशीर बाांधिामे होत असल्याबाबत 

  

(३५)  ५४९६२ (२४-०८-२०१६).   श्री.किसन िथोरे (मुरबाड) :   सन्माननीय सावगजननि 
बाांधिाम (सावगजननि उपक्रम वगळून) मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) ठाणे व रायगड या दोन जजल््याींना जोडणाऱया मुरबाड-कजशत या राषट्रीय महामागाशलगत 
अनधिकृत व बेकायदेर्ीर बाींिकामे होत असल्याच ेमाहे जून, २०१६ मध्ये वा त्या दरम्यानच्या 
कालाविीमध्ये ननदर्शनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, याबाबत र्ासनान ेचौकर्ी केली आहे काय, 
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(३) असल्यास, चौकर्ीअींती मुरबाड-कजशत या राषट्रीय महामागाशलगत होत असलेली अनधिकृत 
व बेकायदेर्ीर बाींिकामे ननषकालसत करण्याबाबत र्ासनाने कोणती कायशवाही केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. चांद्रिाांत पाटीि (२८-१०-२०१६) :(१) हे खरे नाही 
(२) प्रश्न उद्् ावत नाही 
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही 

___________ 
  

गोटखखांडी (ता.वाळवा, जज.साांगिी) येथीि गट नां.८ मधीि शासिीय रस्ता  
वापरण्यास बांद िेिेिा पूवगवत सुरू िरण्याबाबत 

  

(३६)  ५५२४८ (१९-०८-२०१६).   श्री.सुभाष उफग  पांडडतशेठ पाटीि (अलिबाग), श्री.धैयगशीि 
पाटीि (पेण) :   सन्माननीय महसूि मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) श्री.सुभाष रामचींद्र पा्ील, रा.गो्णखींडी (ता.वाळवा, जज.साींगली) याींनी गो्णखींडी येथील ग् 
नीं.८ मिील र्ासकीय रस्ता वापरण्यास काही र्व्यत तीींनी बींदी केल्याबाबत तहसीलदार, वाळवा - 
इस्लामपूर, जज.साींगली याींच्याकड ेहदनाींक १ डडसेंबर, २०१५ रोजी तक्रार केली आहे, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्यास, याप्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, 
(३) असल्यास, चौकर्ीच्या अनुषींगाने र्ासनान ेकोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. चांद्रिाांत पाटीि (०७-१०-२०१६) :(१) व (२) श्री.सभुाष रामचींद्र पा्ील याींचा उत त ववषयाचा 
अजश तहलसलदार, वाळवा-इस्लामपूर याींच्याकड े हदनाींक ०३.१२.२०१५ रोजी प्राप्पत झाला असून 
त्यानुषींगाने मामलेदार को श् ॲत ्, १९०६ चे कलम ५ अन्वये दावा दाखल झाला असून प्रकरण 
न्यायप्रववष् आहे. 
(३) व (४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 
  

___________ 
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अचिपूर (जज.अमरावती) तािुक्यातीि सावगजननि बाांधिाम ववभागाच्या पररसरात तयार 
िरण्यात आिेल्या बगीच्याांची दरुावस्था झािी असल्याबाबत 

  

(३७)  ५५७५३ (२४-०८-२०१६).   प्रा.ववरेंद्र जगताप (धामणगाव रेल्वे), श्री.अस्िम शखे (मािाड 
पजश्चम), डॉ.सांतोष टारफे (िळमनुरी) :   सन्माननीय सावगजननि बाांधिाम (सावगजननि 
उपक्रम वगळून) मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) अचलपूर (जज.अमरावती) तालुत यातील ववकासकामाींची जबाबदारी असलेल्या येथील 
सावशजननक बाींिकाम ववभागाच्या पकरसरात लाखो रुपये खचश करुन तयार करण्यात आलेल्या 
बधगच्याींची दरुावस्था झाली असनू र्व्यवस्थापनासाठी खचाशची तरतूद नसल्याच्या नावाखाली हे 
बगीचे ओस पडत असल्याच ेमाहे मे, २०१६ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदर्शनास आले, हे खरे 
आहे काय, 
(२) असल्यास, सदरील बगीच्यात जींगली वनस्पती व गवत बोकाळले असून सींबींधित 
अधिकाऱयाींनी या बगीींच्याकड ेलक्ष देऊन बगीचा सुर्ोलभत करुन पयाशवरण सींतुलनाला हातभार 
लावावा अर्ी मागणी येथील नागरीकाींकडून होत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उत त प्रकरणी र्ासनाने कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. चांद्रिाांत पाटीि (२८-१०-२०१६) :(१) व (२) हे खरे नाही अचलपूर (जज.अमरावती) 
तालुत याच्या सावशजननक बाींिकाम ववभागाच्या पकरसरातील बगीच्याची योग्य देखभाल 
ननयलमतपणे करण्यात येत असून बगीच्यामध्ये कोणतीही लींगली वनस्पती व गवत वाढलेले 
नसून बगीच्यातील सवश वकृ्षाींच ेया ववभागाकडून चाींगल्याप्रकारे सींविशन करण्यात येत आहे. 
(३) व (४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

धुळे जजल््यासह राज्यातीि सवग जजल््याांमध्ये महाराष्ट्र पशुधन वविास  
मांडळातफे व िें द्र शासनातफे पशधुन ववमा योजना राबववण्याबाबत 

  

(३८)  ५५७९८ (१२-०८-२०१६).   श्री.िुणाि पाटीि (धुळे ग्रामीण), श्री.सांग्राम थोपटे (भोर), 
श्री.अलमन पटेि (मुांबादेवी), श्री.डी.एस.अहहरे (साक्री), डॉ.सांतोष टारफे (िळमनुरी) :   
सन्माननीय पशसुांवधगन मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) िुळे जजल््यासह राज्यातील सवश जजल््याींमध्ये महाराषट्र पर्ुिन ववकास मींडळातफे व कें द्र 
र्ासनातफे पर्ुिन ववमा योजना राबवनू प्रत्येक जजल््यासाठी ५ हजार जनावराींचा ववमा 
काढण्याच ेउहद्दष् ननजश्चत करण्यात आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, िुळयासह राज्यातील जनावराींचा ववमा तात्काळ काढण्यासाठी र्ासनान ेकोणती 
कायशवाही केली आहे वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  



वव.स. २३७ (29) 

श्री. महादेव जानिर (०१-१०-२०१६) :(१) होय, हे खरे आहे. 
(२) कें द्र पुरस्कृत राषट्रीय पर्ुिन अलभयानाींतगशत पुर्िन ववका योजना राज्यात सन २०१५-१६ 
पासुन राबववण्यात येत आहे. सदर योजनचेी र्व्याप्पती वाढववण्यासाठी हद.०१.०८.२०१६ ते 
हद.१५.०८.२०१६ या कालाविीत राज्यातील ३४ जजल््यामध्ये पर्ुिन ववमा पींिरवडा 
राबववण्यात आला. सदर योजनेच्या प्रलसध्दी व प्रचारासाठी राज्यातील ३४ जजल््याींना महराषट्र 
पर्ुिन ववकास मींडळ या अींमलबजावणी यींत्रणेकडून ननिी उपलब्ि करुन देण्यात आलेला 
आहे. तसेच, न्यु इींडीया एश्युरन्स कीं पनीच्या स्तरावरुन देखील योजनेची प्रलसध्दी करण्यात 
येत आहे. याचाच पकरणाम म्हणून िुळे जजल््यात प्रागनतक एकूण २,१४० जनावराींचा व 
राज्यात हद.१५.०८.२०१६ पयांत प्रागनतक १,२६,९१७ जनावराींचा ववमा उतरववण्यात आलेला आहे. 
सदरची योजना कें द्र र्ासनाकडून ननिी उपलब्ि होण्याच्या अिीन राहून राज्यात यापुढे देखील 
राबववण्यात येणार आहे. 
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

साक्री (जज.धुळे) तािुक्यातीि लशवाजीनगर येथे नव्याने ५० मेगावटॅ सौर ऊजाग  
प्रिल्पाचा ववस्तारीिरणाच्या िामािा मांजुरी देण्याबाबत 

  

(३९)  ५६१८८ (१६-०८-२०१६).   श्री.डी.एस.अहहरे (साक्री) :   सन्माननीय ऊजाग मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) साक्री (जज.िुळे) तालुत यातील लर्वाजीनगर येथे नर्व्याने ५० मगेावॅ्  सौर ऊजाश प्रकल्पाचा 
ववस्तारी करणाच्या कामाला मींजरुी देण्याच ेआश्वासन मा.ऊजाश मींत्री महोदयाींनी माहे सप्प े्ंबर, 
२०१५ रोजी वा त्या सुमारास हदले होते, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, मा.ऊजाश मींत्री महादयाींनी केलेल्या आश्वासनाची पुतशता अदयाप करण्यात आली 
नाही हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, याप्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, 
(४) असल्यास चौकर्ीच्या अनुषींगाने सौरऊजाश प्रकल्पाच्या ववस्ताराबाबत र्ासनाने कोणती 
कायशवाही केली आहे वा करण्यात यावा, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. चांद्रशेखर बावनिुळे (०१-१०-२०१६) :(१) अींर्त: खरे आहे. 
२५ मे.व.ॅ प्रकल्पाचे काम प्रस्ताववत आहे. 
(२) ते (५) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
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ठाणे जजल््यातीि वाढत्या िोिसांख्येचा ववचार िरता वाशी, भाईंदर, डोंबबविी,  

लभांवडी (ग्रामीण) हे नवीन ताििेु स्थापन िरण्याबाबत 
  

(४०)  ५६३६५ (१९-०८-२०१६).   श्री.जजतेंद्र आव् हाड (मुांरा ा िळवा), श्री.जयांत पाटीि 
(इस्िामपूर), श्री.शलशिाांत लशांदे (िोरेगाव), श्री.हसन मशु्रीफ (िागि), श्री.हदपि चव्हाण 
(फिटण), श्री.सांदीप नाईि (ऐरोिी) :   सन्माननीय महसूि मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
  

(१) ठाण े जजल््यातील वाढत्या लोकसींख्येचा ववचार करता वार्ी, भाईंदर, डोंबबवली, लभींवडी 
(ग्रामीण) हे नवीन तालुके स्थापन करण्याची कायशवाही कोकण ववभागीय आयुत त स्तरावर 
केली जात आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, याप्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, 
(३) असल्यास चौकर्ीच्या अनुषींगाने वाढत्या प्रर्ासकीय ताणाचा ववचार करता सदरचे तालुके 
स्थापन करण्यासाठी लवकरात लवकर कायशवाही करुन आवश्यक उपाययोजना करण्यासींदभाशत 
आतापयांत कोणता पाठपुरावा केला वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. चांद्रिाांत पाटीि (०६-१०-२०१६) :(१), (२), (३) व (४) तालकुा ववभाजनाच्या अनुषींगान े
ननकष ननजश्चत करण्याबाबत र्ासन ननणशय हदनाींक १५.११.२०११ अन्वये ववभागीय आयतु त, 
कोकण याींच्या अध्यक्षतेखाली गठीत करण्यात आलेल्या सलमतीचा अहवाल र्ासनास प्राप्पत 
झालेला आहे. प्राप्पत अहवालातील लर्फारर्ीच्या अनुषींगाने सवश ववभागीय आयुत ताींचे सववस्तर 
अलभप्राय मागववण्यात आले आहेत. सवश ववभागीय आयुत ताींच े अलभप्राय प्राप्पत झाल्यानींतर 
तालुका ववभाजनाचे ननकष ननजश्चत करुन प्रकरणपरत्वे नवीन तालुका ननलमशतीबाबत 
गुणवत्तेनुसार उधचत ननणशय घेण्याचे सींकजल्पत आहे. 

___________ 
  

धचपळून (जज.रत्नाधगरी) तािकु्यातीि पोफळी येथीि वीजननलमगती िां पनीने  
प्रिल्पग्रस्ताांना नोिऱया देण्यासांदभागत दिुगक्ष िरीत असल्याबाबत 

  

(४१)  ५६४३८ (१६-०८-२०१६).   श्री.जजतेंद्र आव् हाड (मुांरा ा िळवा), श्री.हसन मुश्रीफ (िागि), 
श्री.हदपि चव्हाण (फिटण), श्री.शलशिाांत लशांदे (िोरेगाव), श्री.जयांत पाटीि (इस्िामपूर) :   
सन्माननीय ऊजाग मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) धचपळून तालुत यातील (जज.रत्नाधगरी) पोफळी येथील वीजननलमशती कीं पनीन ेप्रकल्पग्रस्ताींना 
नोकऱया देण्यासींदभाशत दलुशक्ष केले जात असल्याच्या ननषेिाथश प्रकल्पग्रस्ताींनी हदनाींक ०१ म,े 
२०१६ पासून कीं पनीच्या कायाशलयासमोर उपोषण करुन आींदोलन केले होते, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, याप्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, 
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(३) असल्यास, चौकर्ीत काय आढळून आले व त्या अनुषींगाने पोफळी प्रकल्पग्रस्ताींना 
लवकरात लवकर नोकऱया देण्याबाबत र्ासनान ेकोणती कायशवाही केली आह वा करण्यात येत 
आहे 
(४) नसल्यास ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. चांद्रशेखर बावनिुळे (२६-०९-२०१६) :(१) हे खरे आहे. 
(२) व (३) बाबत, माननलमशती कीं पनीच्या अधिकाऱयाींसोबत बैठक घेऊन प्रकल्पग्रस्त प्रलर्क्षणाथी 
याींनी NCTVT उत्तीणश झाल्यानींतर त्याना महाननलमशती कीं पनीमाफश त प्रगत कुर्ल प्रलर्क्षणाथी 
म्हणून प्रलर्क्षण देण्याबाबत ननदेर् देण्यात आले. त्यानुषींगान े २८ प्रकल्पग्रस्त प्रलर्क्षणाथी 
याींना माहननलमशती कीं पनीच्या पोफळी आस्थापनेअींतगशत प्रगत कुर्ल प्रलर्क्षणाथी म्हणून 
प्रलर्क्षण देण्यात येत आहे. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

खाजगी व सहिारी सांस्थानी एित्र येऊन दधूाच ेदर ननजश्चत िरण्याबाबत 
  

(४२)  ५६४८० (१२-०८-२०१६).   श्री.बाबुराव पाचणे (लशरुर) :   सन्माननीय दगु् धवविास मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील सवश र्ाळाींतील पोषण आहारात दिुाचा व दगु्िजन्य पदाथाशचा  हदनाींक १ जुल,ै 
२०१६ रोजी वा त्या सुमारास समावेर् करण्यात आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, राज्यामध्ये खाजगी व सहकारी दिु सींस्थाींचे दिु दर वेगवेगळे आहेत हे खरे 
आहे काय, 
(३) असल्यास, खाजगी व सहकारी सींस्थाींनी एकत्र येवून दिुाच े दर ननश्चीत करण्याबाबत 
र्ासनाने काय कायशवाही केली आहे वा करण्यात येत आहे, 
(४) असल्यास ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. महादेव जानिर : (२२-०९-२०१६) :(१) हे खरे नाही. 
(२) होय. 
(३) जीवनावश्यक वस्तुींच ेदर जीवनावश्यक वस्तु अधिननयम १९५५ च्या तरतुदीनुसार ननजश्चत 
करण्याचे अधिकार कें द्र र्ासनास आहेत. कें द्र र्ासनाने दिुासाठी ककमान आिारभूत ककीं मत 
ननजश्चत केलेली नाही. दिुासाठी ककमान आिारभूत ककीं मत ननजश्चत करावी अर्ी ववनींती राज् य 
र्ासनाने कें द्र र्ासनास हद.१९/०८/२०१५ रोजीच्या पत्रान्वये केली आहे. तथावप सहकारी दिु 
सींघ/सींस्थाींनी दिु उत्पादक र्ेतकऱयाींना दिु खरेदीसाठी र्ासनान ेर्ासकीय दिुाककरता ननजश्चत 
केलेला खरेदीदर द्यावा असे ननदेर् हद.१०/०७/१५ रोजी ननगशलमत केले आहेत. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
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किल्िारी भिूां पग्रस्ताांना िायमची सरिारी नोिरी देताांना आपल्या मजीप्रमाणे भरतीप्रकक्रया 
राबववणाऱया राज्यातीि सहाही ववभागीय दगु्धवविास अधधिाऱयाांना ननिांबबत िेल्याबाबत 

(४३)  ५६६९५ (१२-०८-२०१६).   श्री.चांद्रिाांत सोनावण े (चोपडा) :   सन्माननीय दगु् धवविास 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) ककल्लारी भूकीं पग्रस्ताींना कायमची सरकारी नोकरी देताींना आपल्या मजीप्रमाणे भरतीप्रकक्रया 
राबववणाऱया राज्यातील सहाही ववभागीय दगु्िववकास अधिकाऱयाींना माहे डडसेंबर, २०१५ रोजी 
च्या सुमारास ननलींबबत करण्यात आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, ननलींबबत केलेल्या दगु्िववकास अधिकाऱयाींनवर कोणत्या कलमान्वये गुन्हा 
दाखल करुन कारवाई करण्यात आली आहे, 
(३) तसेच केलेल्या कारवाईच ेस्वरुप काय आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. महादेव जानिर (१६-०९-२०१६) :(१) अींर्त: खरे आहे. औरींगाबाद/नालर्क ववभागातील 
नोकरभरती/पदोन्नती मिील अननयलमतते प्रकरणी सहा अधिकारी/कमशचाऱयाींना माहे डडसेंबर, 
२०१५  मध्ये ननलींबबत केले होते. यापकैी चार अधिकारी/कमशचारी औरींगाबाद प्रादेलर्क 
ववभागातील असून एक अधिकारी नालर्क ववभागातील आणण एक अधिकारी आयुत त (दगु्ि) 
कायाशलयातील होत.े त्यानींतर ६ कमशचाऱयाींपैकी तीन अधिकारी ननलींबािीन असताना सेवाननवतृ्त 
झाले असून र्ासन ननणशय सामान्य प्रर्ासन ववभाग क्र.ननप्रआ-११११/प्र.क्र.८६/११-अ, 
हद.१४.१०.२०११ मिील तरतुदीींच्या अनुषींगाने उवशकरत ३ ननलींबबत अधिकारी/कमशचाऱयाींच्या 
प्रकरणाचा आढावा घेऊन माहे जुल,ै २०१६ मध्ये त्याींना पुन:स्थावपत करण्यात आले आहे. 
तसेच या प्रकरणी सींबींधित कमशचाऱयाींवर दोषारोपपत्र े बजावून ववभागीय चौकर्ीची कायशवाही 
सुरु करण्यात आली आहे. 
(२) ननलींबबत अधिकाऱयाींवर गुन्हा दाखल करण्यात आलेला नसून ववभागीय चौकर्ीची 
कायशवाही सुरु करण्यात आली आहे. 
(३) प्रस्तुत प्रकरणी सींबींधित अधिकारी/कमशचाऱयाींवर दोषारोप बजावण्यात आले असून 
त्यानुषींगान ेववभागीय चौकर्ीची कायशवाही सुरु करण्यात आली आहे. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

नागपूर शहरातीि तहसीि िायागियातुन लमळणाऱया ववववध प्रमाणपत्राची  
अडवणुि होत असल्याच्या तक्रारीबाबत 

  

(४४)  ५८०१२ (१९-०८-२०१६).   श्री.सुधािर देशमुख (नागपूर पजश्चम), श्री.िृष्ट्णा खोपड े
(नागपूर पूवग), श्री.वविास िुां भारे (नागपूर मध्य) :   सन्माननीय महसूि मांत्री पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
 (१) नागपूर र्हरातील तहसील कायाशलयातुन लमळणाऱया ववववि प्रमाणपत्राची अडवणुक होत 
असल्याच्या तक्रारी वाढत आहेत, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, नागरीकाींनी सवश कागदपत्राींसह मागणीचा अजश दाखल करुन सुद्धा त्यात बऱयाच 
उणीवा हेतुपुरस्पर कायाशलयातील कमशचाऱयाींद्वारे काढल् या जात आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, नागरीकाींनी अजश दाखल केल्यानींतर त्याींना ननिाशरीत मुदतीत तहसील 
कायाशलयातुन रहहवार्ी प्रमाणपत्र, उत्पन्न प्रमाणपत्र, जात प्रमाणपत्र, राषट्रीयत्व प्रमाणपत्र, 
लर्िापबत्रका लमळण े क्रमप्राप्पत असताींना त्याींची र्व्यवजस्थत अींमलबजावणी होत नसल्यान े
नागरीकाींची गैरसोय होत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, नागरीकाींची गैरसोय ्ाळण्याकरीता तहसील कायाशलयातील अधिकारी व 
कमशचाऱयाींच्या कामाची चौकर्ी करुन कडक कायशवाही करण्यात येणार आहे काय वा करण्यात 
येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची करण्याची कारणे काय ? 
  
श्री. चांद्रिाांत पाटीि (२८-१०-२०१६) :(१), (२) व (३) अर्ा स्वरूपाच्या तक्रारी ननदर्शनास 
आलेल्या नाहीत जजल्हा सेतू कायाशलय व नागपूर र्हर सेत ूकायाशलयातून रहहवार्ी प्रमाणपत्र, 
उत्पन्न प्रमाणपत्र, जात प्रमाणप्रत्र, राषट्रीयत्व प्रमाणपत्र तातडीन े ववहहत मुदतीत ननगशलमत 
करण्यात येतात,व नागरीकाींना SMS द्वारे प्रमाणपत्राची माहहती उपलब्ि करून हदली जात.े 
त्यामुळे नागरीकाींना वारींवार कायाशलयात याव े लागत नाही. यार्व्यनतकरत त नागरीकाींच्या व 
ववद्यथ्याशच्या सोईकरीता र्ाळा/महाववद्यालयामध्ये व र्हारातील ववववि भागामध्ये लर्बीराींचे 
आयोजन करून दाखल्याींचे वा्प करण्यात येत.े तसचे महाराषट्र लेकसेवा हत क अधिननयम, 
२०१५ नुसार ववहहत करण्यात आलेल्या कालाविीपेक्षा कमी कालाविीमध्ये प्रमाणपत्राचे ववतरण 
करण्यात येत असल्यामळेु गैरसोय होत नाही. 
(४) व (५) प्रश्न उद्् ावत नाही 

___________ 
  
राज् यात िोळशावर आधाररत वीज प्रिल् पाांमध् ये पाण् याचा बेसमुार उपसा होत असल् याबाबत 

  

(४५)  ५८२७९ (१६-०८-२०१६).   श्री.राहुि मोटे (पराांडा), डॉ.सतीश (अण्णासाहेब) पाटीि 
(एरांडोि), श्री.दत्तात्रय भरणे (इांदापूर), श्री.जजतेंद्र आव् हाड (मुांरा ा िळवा), श्री.वैभव वपचड 
(अिोिे), श्री.ववजय भाांबळे (जजांतूर), श्री.सुरेश िाड (िजगत), श्री.जयांत पाटीि (इस्िामपूर), 
श्री.राणाजगजीतलसांह पाटीि (उस्मानाबाद), श्री.शामराव ऊफग  बाळासाहेब पाटीि (िराड उत्तर), 
श्री.अजजत पवार (बारामती), श्री.पाांडुरांग बरोरा (शहापूर), श्री.हसन मुश्रीफ (िागि), श्री.भास्िर 
जाधव (गुहागर), श्री.राहूि िुि (दौंड) :   सन्माननीय ऊजाग मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
  

(१) राज्यात कोळर्ावर आिाकरत सुरु असलेल् या वीज प्रकल् पामिनू दरवषी जवळजवळ सर्व् वा 
को्ी जनतेचे वपण् याचे पाणी वापरले जाते अर्ी माहहती ग्रीनपीस इीं्नॅर्नल या सींस् थेने माहे 
एवप्रल, २०१६ मध् ये प्रलसध् द केलेल् या आपल् या अहवालात म् ह्ले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल् यास, कोळर्ावर आिाकरत वीज प्रकल् पाींमध् ये पाण् याचा बेसुमार उपसा होत असून 
त् याचा फ्का राज् यातील दषु काळग्रस् त भागाला बसला आहे, हे ही खरे आहे काय, 
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(३) असल्यास, याबाबत र्ासनान ेचौकर्ी केली आहे काय, 
(४) असल्यास चौकर्ीत काय आढळून आले व त्या अनुषींगान ेर्ासनाने कोणती कायशवाही 
केली आहे वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. चांद्रशेखर बावनिुळे (०३-१०-२०१६) :(१) सदर सींस्थनेे जागनतक अहवाल प्रलसध्द केल्याचे 
हदसून येते. 
(२) हे खरे नाही. 
(३), (४) व (५) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

देशात सवागधधि उजागननलमगती िरणारे राज्य म्हणून ओळखिे जाणारे महाराष्ट्र 
राज्य हे सौरउजागननलमगतीत मागे पडिे असल्याबाबत 

  

(४६)  ५९४१८ (१६-०८-२०१६).   श्री.अलमत वविासराव देशमखु (िातूर शहर) :   सन्माननीय 
ऊजाग मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) देर्ात सवाशधिक उजाशननलमशती करणारे राज्य म्हणून ओळखले जाणारे महाराषट्र राज्य हे 
सौरउजाशननलमशतीत मागे पडले असनू देर्ात पाचर्व्या क्रमाींकार असल्याचे माहे जून, २०१६ मध्ये 
वा त्या दरम्यान ननदर्शनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सद्य जस्थतीत राज्य केवळ ९ ्त के ऊजाशननलमशती अपारींपाकरक उजाश स्त्रोताींद्वारे 
करत असल्याचेही ननदर्शनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, पारींपाकरक उजाश स्त्रोताींची असणारी मयाशहदत उपलब्िता आणण ववजचेी वाढती 
मागणी लक्षात घेता सौर ऊजाशननलमतीस सरकारन े प्रोत्साहन देण्याची आवश्यकता असल्यान े
र्ासनाने कोणती उपाययोजना केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ?    
 
श्री. चांद्रशेखर बावनिुळे (१५-१०-२०१६) :(१) हे खरे नाही. 
     राज्यात सौर ऊजेद्वारे ३६५.७५ म.ेव.ॅ क्षमतेच े प्रकल्प आहे जनू, २०१६ अखेरपयांत 
कायाशजन्वत झाले आहेत. तसेच सुमारे ५०० म.ेव.ॅ क्षमतचेे सौर ऊजाश प्रकल्प उभारणीच्या 
मागाशवर आहेत. 
(२) हे खरे आहे. 
     राज्यात ववत्तवषश २०१५-१६ अखेर सुमारे ८.४ ्त के ऊजाश ननलमशती अपारींपकरक ऊजाश 
स्त्रोताींद्वारे करण्यात आली आहे. 
(३) राज्य र्ासनान ेअपारींपकरक ऊजाश ननलमशती प्रकल्पाींना प्रोत्साहन देण्याककरता अपाऊ िोरण-
२०१५, हदनाींक २० जुल,ै २०१५ रोजी जाहीर केले आहे. सदर िोरणाींतगशत ७५०० मे.व.ॅ क्षमतेच े
पारेषण सींलग्न सौर ऊजाश ननलमशती प्रकल्प सन २०१९-२० पयांत उभारावयाचे उहद्दष् ननजश्चत 
करण्यात आले आहे. 
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     लर्वाय, सदर िोरणाच्या अींमलबजावणीककरता हद.९ सप्प े्ंबर, २०१५ अन्वये कायशपध्दती 
ननजश्चत केली आहे. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  
सोिापूर िृषी उत्पन्न बाजार सलमतीतीि भसुार आडत व्यापाऱयाांना भाडपेट्टा िरताांना थिीत 

असिेिे मुद्राांि शुल्ि व त्यावरचा दांड भरण्याबाबत हदिेिी नाटीस 
  

(४७)  ६०२५७ (१९-०८-२०१६).   िुमारी प्रखणती लशांदे (सोिापूर शहर मध्य) :   सन्माननीय 
महसिू मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) सोलापूर कृषी उत्पन्न बाजार सलमतीतील भुसार आडत र्व्यापाऱयाींना भाडपेट्टा करताींना 
थकीत असलेले मुद्राींक र्ुल्क व त्यावरचा दींड भरण्यासाठी मुद्राींक जजल्हाधिकारी, सोलापूर 
याींनी हदनाींक २९ माचश, २०१६ पासून स््ॅम्प ॲत ् ३३ ब, ३३ अ नुसार नो्ीस देण्यात आल्या 
आहेत, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, महाराषट्र मुद्राींक अधिननयम कलम ३६.२५ ब प्रमाणे लावलेल्या मुद्राींक र्ुल्काची 
फेर आकारणी भरणे व कलम ३९ नुसार आकारलेल्या दींडाची रकमेची माफ करण्यासाठी 
नर्व्याने मागशदर्शन तत्व े सचुवून अभय योजना जाहीर करण्यात यावी यासाठी भुसार आडत 
र्व्यापारी सींघ, सोलापूर याींनी मा.मुख्यमींत्री याींना हदनाींक १ जून, २०१६ रोजी वा त्या सुमारास 
ननवेदन हदले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, याप्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, 
(४) असल्यास, चौकर्ीत काय आढळून आले व त्या अनुषींगान े आडत र्व्यापाऱयाींची दींडाची 
रत कम माफ करुन अभय योजना लागू करण्याबाबत कोणती कायशवाही केली आहे वा करण्यात 
येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववल े्ींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. चांद्रिाांत पाटीि (२९-१०-२०१६) : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) सदर माहहती नोंदणी व मुद्राींक कायाशलयास प्राप्पत झालेली नाही. 
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 
(५) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

चोपडा (जज.जळगाव) तािुक्यातीि धानोरा येथे २२० िे.व्ही.उपिें द्र उभारणीच े 
िाम २०१५-१६ च्या एसटीय ुमध्ये समाववष्ट्ट िरण्याबाबत 

  

(४८)  ६०२९९ (१६-०८-२०१६).   श्री.चांद्रिाांत सोनावणे (चोपडा) :   सन्माननीय ऊजाग मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) चोपडा (जज.जळगाव) तालुत यातील िानोरा येथ े२२० के.र्व्ही.उपकें द्र उभारणीचे काम २०१५-
१६ च्या एस्ीयु मध्ये समाववष् करण्याबाबत स्थाननक लोकप्रनतननिीींनी हदनाींक १२ ऑगस््, 
२०१५ रोजी व त्यानींतर वारींवार मा.उजाशमींत्र याींच्याकड े ननवेदन े देवूनही अद्याप कोणतीच 
कायशवाही झालेली नाही हे ही खेर आहे काय, 
(२) असल्यास याे्प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, 
(३) असल्यास, चौकर्ीच्या अनुषींगाने २२० के.र्व्ही. िानोरा येथे उपकें द्र उभारणीबाबात तसचे 
१३२ के.र्व्ही अमळनेर-चोपडा डबल सककश ् करणेबाबत र्ासन स्तरावर कोणती कायशवाही 
करण्यात आली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. चांद्रशेखर बावनिुळे (०३-१०-२०१६) :(१) महापारेषण कीं पनीस ननवेदन प्राप्पत झाले आहे. 
(२) व (३) जळगाव जजल््यातील यावल उपकें द्रावर भववषयात येणारा सींभार्व्य वीज भार लक्षात 
घेऊन िानोरा २२० के.र्व्ही. उपकें द्राचा प्रस्ताव ववचारािीन होता. परींत ु ववरोदा, ता.यावल, 
जज.जळगाव येथे २२० के.र्व्ही. च ेउपकें द्रास मींजुरी लमळाल्यामुळे यावल व सावदा उपकेद्रावर 
भववषयात येणारा वीज भार कमी होणार आहे. त्याचप्रमाणे अींमळनेर २२० के.र्व्ही. रोहहत्र े व 
अींमळनेर-चोपडा र्व्दीपथ वाहहनी (१३२ के.र्व्ही.) उभारण्याची योजनाही मींजूर झालेली 
असल्यामळेु सद्यजस्थतीत िानोरा येथे वेगळ्या अनत उच्च दाब कें द्राची आवश्यकता नाही. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

सोिापूर व हैद्राबादिा जोडणारा हत्तुर ते बरळे हा बा्यवळण रस्ता पूणग िरण्याबाबत 
  

(४९)  ६१३१२ (२४-०८-२०१६).  िुमारी प्रखणती लशांदे (सोिापूर शहर मध्य) : सन्माननीय 
सावगजननि बाांधिाम (सावगजननि उपक्रम वगळून) मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील    
काय :- 
(१) सोलापूर व हैद्राबादला जोडणाऱया हत्तुर त े बरळे ्या २१ कक.मी. बा्यवळण रस्त्याचा 
काही भाग माळढोक अभयारण्याच्या पयाशवरण सींवेदनर्ील के्षत्रातनू जात असल्याने राषट्रीय 
वन्यजीवन मींडळाकडून मींजूरी लमळण्यास ववलींब झाल्यान े बा्यवळण रस्त्याच्या 
बाींिकामासाठी  नर्व्याने ननववदा काढण्यात येणार आहे, हे खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, सदरची ननववदा प्रकक्रया पूणश झाली आहे काय, 
(३) असल्यास, हत्तूर ते वरळे हा बा्यवळण रस्ता ककती कालाविीत पूणश करण्यात येणार 
आहे, 
(४) अद्याप, ननववदा प्रकक्रया पणूश झाली नसल्यास होत असलेल्या ववलींबाची कारणे काय 
आहेत ? 
  
श्री. चांद्रिाांत पाटीि (२९-१०-२०१६) :(१) होय 
(२) नाही. 
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 
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(४) नवीन दरसूची व सध्याची आय.आर.सी.मानके यानुसार सुिारीत प्रस्ताव भारतीय राषट्रीय 
राजमागश प्राधिकरणाच्या हदल्ली येथील मुख्यालयात छाननीस्तरावर आहे,असे प्रकल्प सींचालक, 
भारतीय राषट्रीय राजमागश प्राधिकरण, सोलापूर याींनी कळववले आहे. 

___________ 
  
सातारा येथ ेमुद्राांि ववके्रत्याांच्या िेिेल्या तपासणीत त्रुटी आढळूनही जजल्हासह ननबांधि तथा 

मुद्राांि जजल्हाधधिारी याच्यािडून िारवाई होत नसल्याबाबत 
  

(५०)  ६१३८० (१९-०८-२०१६).   श्री.जयिुमार गोरे (माण), श्री.अस्िम शेख (मािाड पजश्चम), 
श्री.सांग्राम थोपटे (भोर) :   सन्माननीय महसूि मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) सातारा येथील मुद्राींक ववके्रत्याींच्या केलेल्या तपासणीत त्रु्ी आढळूनही जजल्हासह ननबींिक 
तथा मुद्राींक जजल्हाधिकारी याच्याकडून कोणतीही कारवाई केली जात नसल्याच ेमाहे म,े २०१६ 
रोजी च्यादरम्यान ननदर्शनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, परवान्याींच्या नतुनीकरण करुनही मुद्राींकाची ववक्री केली जात नसल्यान े
लोकाींची प्रचींड गैरसोय होत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, याप्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, 
(४) असल्यास चौकर्ीच्या अनुषींगाने मुद्राींक ववके्रत्याींवर कोणती कारवाई केली वा करण्यात 
येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. चांद्रिाांत पाटीि (२९-१०-२०१६) :(१) हे खरे नाही. 
(२) हे खरे नाही. 
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 
(५) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

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

महाराष्ट्र ववधानसभा. 
  

_________________________ 
र्ासकीय मध्यवती मुद्रणालय, नागपूर. 


