अताराांकित प्रश्नोत्तराांची १२५ वी यादी

महाराष्ट्र ववधानसभा
दस
ु रे अधधवेशन, २०१६
___________

अताराांकित प्रश्नोत्तराांची यादी
प्रश्नाांची एिूण सांख्या - ५०
___________

ससांधद
ु र्
ु -ग र्ोवा राज्याच्या सीमेवरील तेरेखोल नदीपात्रािडे वळववला असल्यामळ
ु े
खाडीचे पाणी लर्तच्या शेतीबार्ायतीत घस
ु ल्याने झालेले नुिसान

(१)

८५१ (२२-१२-२०१४).

श्री.वैभव नाईि (िुडाळ) :

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय महसूल मांत्री पुढील

(१) ससींधद
ु ग
ु -ग गोवा राज्याच्या सीमेवरील तेरेखोल नदीपात्राकडे वळववला असल्यामळ
ु े तसेच कास

ते साताडाग या पररसरातील नदीपात्रात पहा्े च्या वेळी होडीच्या सहाय्याने बेकायदे शीर वाळू
उपसा सुरु असल्याने नदीपात्र ववस्ताररत होत असन
ू खाडीचे पाणी लगतच्या शेतीबागायतीत
घुसुन शेतीबागायतीचे नक
ु सान होत
आले आहे , हे खरे आहे काय,

आल्याचे नुकतेच माहे नोव्हें बर, २०१४ रोजी ननदशगनास

(२) असल्यास, गोवा खींडपीठाने गोवा राज्यातील नदीपात्रातील वाळू उपसा करण्यावर बींदी
घातल्याने गोव्यातील व्यावसाससकाींकडून मोठ्या प्रमाणात ससींधुदग
ु ग जजल््यातील वाळू उपसा
केला जात आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय, त्यात काय आढळून आले. व
त्यानस
ू ार दोषी असणाऱ्या व्यक्ती ववरुध्द कोणती कारवाई करण्यात आली आहे वा करण्यात
येत आहे ,

(४) नसल्यास ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. एिनाथराव खडसे (१९-०१-२०१६) : (१), (२) व (३) महाराषर व गोवा राज्यातील हद्दीतून

तेरेखोल खाडी वाहत असन
ू , ससींधद
ु ग
ू ग जजल््याच्या बाजस
ू सदर खाडीककनार उीं च असल्याने व
वाहतुकीसाठी रस्ते उपलब्ध नसल्यामुळे या भागातून वाळू वाहतक
ू होत नाही. गोवा राज्यातील
लोक महाराषराच्या हद्दीत येऊन वाळू उपसा करीत असल्याची प्रकरणे ननदशगनास आली आहे त.

त्यानुसार नोव्हें बर, २०१४ मध्ये आरोंदा येथील तेरेखोल खाडीपात्रात अवैध उत्खन्न करणाऱ्या ४
होडीधारकाींवर दीं डात्मक कारवाई करुन रु.१,७५,०००/- एवढा दीं ड वसल
ू केला आहे .

वव.स. १२५ (2)
तेरेखोल खाडीपासून कास व साताडाग ही गावे सुमारे १५ ते १६ कक.मी. अींतरावर आहे त.

बेकायदा वाळू उपशामुळे नदीपात्र ववस्तारीत झाले नसून, खाडीचे पाणी शेतीबागायतीत घुसून
नक
ु सान झाल्याचे ननदशगनास आलेले नाही.
(४) प्रश्न उद्ावत नाही.

___________
पाणी शुध्दीिरण प्रिल्पािरीता िानसाई व हारळ येथील शासि य गार्ा समळणेबाबत
(२)

२४५० (२३-१२-२०१४).

श्रीमती ज्योती िलानी (उल्हासनर्र) :

मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय महसल
ू

(१) उल्हासनगर महानगरपासलका ही पाण्यापुरवठ्याबाबत स्वयींपण
ू ग व्हावी याकररता हारळ

गाव येथे १० एकर व कानसई येथे ७ एकर जागा या कामी दे ण्यात यावी असा प्रस्ताव
उल्हासनगर महापासलकेने शासनाकडे पाठवला, हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, शासनाने हे काम लवकरात लवकर पण
ू ग व्हावे या करीता शासनाने कोणती
कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे ,

(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. एिनाथराव खडसे (१९-०१-२०१६) : (१), (२) व (३) मौजे हारळ, ता.उल्हासनगर,
जज.ठाणे येथील स.नीं. ५३ पैकी क्षेत्र १.५० हे. जमीन उद्ाव ववहीर व त्यावरील पींपगह
ृ ासाठी,

तसेच मौजे कानसई, ता.अींबरनाथ, जज.ठाणे येथील स.नीं. १२ पैकी क्षेत्र ७.५० हे .जमीन
जलशुध्दीकरण केंद्र व मुख्य सींतुलन ्ाकीसाठी उल्हानगर महानगरपासलका याींना प्रदान
करण्याचा प्रस्ताव शासनाच्या ववचराधीन असून सींबींधधत ववभागाींशी ववचार ववननयम करुन
उधचत ननणगय घेण्याची तजवीज ठे वली आहे.

___________

मौगे हहांर्ोणे खुदग ता.चाळीसर्ाांव येथे मोठ्या प्रमाणात अवैध वाळू साठा गप्त िेल्याबाबत
(३)

२६२४ (२२-१२-२०१४).

श्री.उन्मेश पाटील (चाळीसर्ाव) :

पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

सन्माननीय महसूल मांत्री

(१) मौजे हहींगोणे खुदग ता.चाळीसगाींव येथे हदनाींक २१/९/२०१३ रोजी मोठ्या प्रमाणात अवैध
वाळू साठा जप्त केला, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, वाळू साठयासाठी आपली पुवग परवानगी घेऊन अगोदर शासनास रॉयल््ी भरली
होती काय,

(३) सदरहू साठा जप्त झाल्यानींतर या वाळू साठ्याचा शासनाने सललाव केला आहे काय,
(४) असल्यास, ज्याींनी अवैध वाळू साठा केला त्याींच्यावर कोणती कायगवाही करण्यात आली वा
करण्यात येत आहे ,

(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

वव.स. १२५ (3)
श्री. एिनाथराव खडसे (१९-०१-२०१६) : (१), (२), (३) व (४) मौजे हहींगोणे खुदग ता.चाळीसगाव
येथे वाळूचा अवैध साठा केल्याबाबत हद. २१.९.२०१३ रोजी प्राप्त तक्रारीनस
ु ार हद. २३.९.२०१३

रोजी केलेल्या चौकशीत, जजल्हा पररषद शाळे च्या आवारात व आवारासमोर ३० ब्रास वाळूसाठा
ग्रामपींचपायतीमार्गत करण्यात येणाऱ्या दरु
ु स्तीकामासाठी तसेच खासदार ननधीमधून रस्ता

कााँक्री्ीकरणाच्या कामासाठी ग्रामपींचायतीने केला असल्याचे आढळून आले. जजल्हा पररषद
बाींधकाम ववभागाने सदर वाळूवरील स्वामीत्वधनाची रक्कम सींबींधधत ठे केदाराच्या दे यकातून
वसूल करुन शासन जमा करण्यात आली आहे.
(५) प्रश्न उद्ावत नाही.

___________
सभवांडी (जग.ठाणे) येथील माती उत्खनन िुनन ५२ लाख
ुनपयाांचा शासि य महसल
ू बड
ु ववल्याबाबत
(४)

२८९९ (२२-१२-२०१४).

श्री.ुनपेश हात्रे (सभवांडी पव
ू )ग :

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय महसल
ू मांत्री

(१) सभवींडी (जज.ठाणे) येथील माती उत्खनन करुन ५२ लाख रुपयाींचा शासकीय महसूल
बुडववल्याबाबत तक्रार मा.महसूल मींत्री याींचेकडे हदनाींक १८ नोव्हे बर, २०१४ रोजी केली आहे , हे
खरे आहे काय,

(२) असल्यास, यासींदभागत चौकशी करण्यात आली आहे काय,
(३) असल्यास, चौकशीत काय आढळून आले व त्यानुसार पुढे कोणती कायगवाही करण्यात
आली आहे वा येत आहे ?

श्री. एिनाथराव खडसे (१९-०१-२०१६) : (१) अशा स्वरुपाची तक्रार मा.मींत्री (महसल
ू )
याींच्याकडे हद. १२.११.२०१४ च्या पत्रान्वये करण्यात आली आहे .

(२) व (३) मौजे सभवींडी येथे ३७४१ ब्रास मातीचे अवैधररत्या उत्खन्न केल्याचे ननदशगनास
आल्यानुसार तहससलदार सभवींडी याींनी सींबींधधताींवर रु. ५२,३७,४००/- एवढ्या रकमेचे दीं डाचे
आदे श पाररत केले आहे त.

सदर आदे शाववरुध्द सींबींधधताींनी उपववभागीय अधधकारी, सभवींडी याींच्याकडे दाखल
केलेले अवपल, उप ववभागीय अधधकारी सभवींडी याींनी र्े्ाळून तहससलदार याींचे दीं डाचे आदे श
कायम केले आहे त. या आदे शाववरुध्द सींबींधधताींनी अपर जजल्हाधधकारी, ठाणे याींच्याकडे दाखल
केलेले अवपल प्रलींबबत आहे .
___________

वव.स. १२५ (4)
श्रीवधगन तालुक्यातील (जग.रायर्ड) हदघी येथील वविससत होणाऱ्या हदघी पोटग
िांपनीला महसल
ू खात्याने सुमारे ४१ िोटीांचा दां ड िेल्याबाबत

(५)

३५५७ (२२-१२-२०१४).

श्री.ुनपेश हात्रे (सभवांडी पूव)ग :

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय महसल
ू मांत्री

(१) श्रीवधगन तालुक्यातील (जज.रायगड) हदघी येथील ववकससत होणाऱ्या हदघी पो्ग कींपनीला

महसूल खात्याने सुमारे ४१ को्ीींचा दीं ड माहे नोव्हें बर, २०१४ च्या सुमारास आकारण्यात आला,
हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सदरच्या कींपनीने हा दीं ड भरला आहे काय,दीं ड भरला नसल्यास कींपनीवर काय
कायगवाही करण्यात आली आहे वा करण्यात येत आहे ,
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. एिनाथराव खडसे (१९-०१-२०१६) : (१), (२) व (३)

हदघी पो्ग कींपनीने सन २००८-२००९

मध्ये मौजे हदघी, ता.श्रीवधगन येथील ग् नीं. ७० व ७१ मध्ये ववनापरवानगी माती व दगडचे
उत्खन्न केल्याबाबत रुपये ३८.८२ को्ी व सन २०१४ मध्ये श्रीवधगन तालुक्यातील मौजे
नानवली गावाच्या खाडीककनारी अवैध उत्खन्न केल्याबाबत रु. २.५५ को्ी इतका दीं ड आकारला
आहे . त्यापैकी सुमारे रुपये १.०५ को्ी एवढी रक्कम शासनजमा करण्यात आली आहे . सदर

कींपनीने सींबींधधत सक्षम प्राधधकाऱ्याींकडे वेळोवेळी दाखल केलेल्या अवपल/परु ननक्षण अजागमध्ये,
सींबींधधत प्राधधकाऱ्याींनी अवपल/पुरननक्षण अजग र्े्ाळून दीं डाचे आदे श कायम केले आहे त. सदर
कींपनीने याबाबत मा.उच्च न्यायालयात रर् याधचका दाखल केली असून, प्रकरणी न्यायप्रववषठ
आहे .

___________
ससांधुदर्
ु ग जगल्हयातील आचरा दे वस्थान इनाम गमीनप्रिरणी ननणगय न झाल्यबाबत

(६)

३६७६ (२२-१२-२०१४).

श्री.वैभव नाईि (िुडाळ) :

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय महसूल मांत्री पुढील

(१) ससींधुदग
ु ग जजल्हयातील आचरा दे वस्थान इनाम जमीनप्रकरणी ननणगय न झाल्यास महसल
ू
ववभागाच्या

अयोग्य

कारभाराववरोधात

तीव्र

आींदोलन

करण्याचा

नोव्हें बर,२०१४ मध्ये ग्रामस्थाींनी घेतला आहे , हे खरे आहे काय,

ननणगय

नुकताच

(२) असल्यास, याप्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय,त्यात काय आढळून आले,

माहे

(३) असल्यास, ननणगय त्वररत घेण्याबाबत शासन स्तरावर कोणती कायगवाही करण्यात आली
आहे वा येत आहे ,
(४) नसल्यास, त्याची कारणे काय आहे त ?

वव.स. १२५ (5)
श्री. एिनाथराव खडसे (१९-०१-२०१६) : (१) सरपींच, ग्रापींचायत आचरा याींनी हद. २६/११/२०१४
रोजी उपववभागीय अधधकारी कुडाळ याींचेकडे ननवेदन हदलेले आहे.

(२), (३) व (४) सदर ववषयाबाबत जजल्हाधधकारी, ससींधद
ु ग
ु ग याींनी हद. ४/१२/२०१५ रोजीच्या

पत्रान्वये शासनाकडे अहवाल सादर केला असून त्यानुषींगाने अहवालाची छाननी करुन
ननयमानुसार पुढील कायगवाही करण्यात येत आहे.

___________

महाराष्ट्र - तेलांर्णच्या सीमावतभ भार्ातील बारा र्ावातील
र्ावि-याांना महाराष्ट्रातील नार्रीित्व समळ्याबाबत
(७)

५९११ (०६-०४-२०१५).

श्री.हर्गवधगन सपिाळ (बुलढाणा), अॅड.यशोमती ठािूर (नतवसा),

श्री.अब्दल
ु सत्तार (ससल्लोड), श्री.असमन पटे ल (मुांबादे वी) :
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय महसूल मांत्री पुढील

(१) महाराषर - तेलींगणच्या सीमावतभ भागातील बारा गावाींवर आींर - प्रदे श ववभाजनानींतर
तेलींगणाने दावा केला असून सदर गावातील गावक-याींना महाराषरात रहायचे असल्याने राज्य

शासनाने याबाबत स्पष् भूसमका घेऊन २५ वषागपासून प्रलींबबत असलेला प्रश्न सोडववण्याबाबत
मागणी नागरीक करीत असल्याचे ननदशगनास आले, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सदर प्रकरणी शासनाने केंद्र शासनाकडे पाठपरु ावा केला आहे काय,
(३) नसल्यास, त्याची कारणे काय आहे त ?

श्री. एिनाथराव खडसे (०५-०१-२०१६) : (१) ते (३) या सींदभागत नागरीकाींचे कोणतेही ननवेदन
माहे जानेवारी, २०१५ च्या सुमारास शासनास प्राप्त झाल्याचे असभलेखावरुन हदसून येत नाही.
मात्र तत्कालीन आींधप्रदे श शासनाने प्रश्नाधीन गावाींवरील मालकीसींदभागत है द्राबाद उच्च

न्यायालयात दाखल केलेली याधचका मागे घेतलेली असल्याने या गावाींवरील महाराषर
शासनाची मालकी अबाधधत आहे . सदर गावाींना महाराषर जमीन महसूल अधधननयम, १९६६

च्या कलम ४ पो्कलम (१) नस
ु ार महसूल गावाचा दजाग दे ण्याबाबत हदनाींक ०४.०३.१९९९ रोजी

अधधसच
ू ना ननगगसमत केली आहे. सदर गावाींतील नागररकाींची नोंद महाराषर राज्याच्या मतदार
यादीत असल्याने यासींदभागत केंद्र शासनाकडे वेगळा पाठपुरावा करण्याचा प्रश्न उद्ावत नाही.
सदर गावे महाराषर शासनाच्या महसूल प्रशासन, पोसलस प्रशासन, ग्रामपींचायत व्यवस्था
याींच्या कायगक्षेत्रात असून राज्य शासनाच्या ववववध कल्याणकारी योजना तेथे कायगरत आहे त.
___________

मुांबईतील ववक्रोळी-िाांगुरमार्ग येथील गॉली ब्रदसग, गॉगग बोडग, लोढा डेव्हलपसग याांना २०० एिर
शासि य गमीन बँिािडे र्हाण ठे वून त्यावर िगग घे्याचे अधधिार हदल्याबाबत

(८)

६४३० (१७-०४-२०१५).

श्री.सुननल प्रभू (हदांडोशी), श्री.मांर्ेश िुडाळिर (िुलाग) :

सन्माननीय महसूल मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

वव.स. १२५ (6)
(१) मुींबईतील ववक्रोळी-काींजुरमागग येथील सव्हे क्रमाींक २७५ मधील सुमारे २०० एकर शासकीय

जमीन बाँकाकडे गहाण ठे वून त्यावर कजग घेण्याचे अधधकार जॉली ब्रदसग, जॉजग बोडग, लोढा
डेव्हलपसग इत्यादीींना शासनाने हदला, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, वरीलपैकी सुमारे २५ एकर जसमनीवर रवव इस््े ् प्रा.सल. या कुकरे जा बबल्डरशी
सींबींध असलेल्या कींपनीने अनतक्रमण केले आहे , हे खरे आहे काय,

(३) असल्यास, याप्रकरणी मा.महसूल मींत्री, याींचेकडे तक्रारी केल्या आहे त, हे ही खरे आहे
काय,

(४) असल्यास, याप्रकरणी चौकशी करण्यात आली आहे काय, त्यात काय आढळून आले,

(५) असल्यास, त्यानुसार पुढे कोणती कारवाई करण्यात आली आहे वा करण्यात येत आहे ,
(६) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री. एिनाथराव खडसे (१९-०१-२०१६) : (१) मौजे काींजरू मागग ता.कुलाग येथील स.नीं. २७५,

न.भू.क्र. ६५७ मधील ६६ एकर जमीन तारण शुल्क आकारुन अ्ी व शतभवर बाँकेकडे गहाण
ठे वण्यास जॉली ब्रदसग याींना शासन ज्ञापन महसूल व वन ववभाग, हदनाींक २८.६.२०१० अन्वये
मींजूरी हदली आहे.

तसेच सदर समळकती पैकी ९ एकर ३२ गुींठे जमीन ववकसीत करण्यासाठी ववत्तीय

सींस्थेकडून ननधी उभारण्यास मे.जॉली ब्रदसग याींना शासन ज्ञापन, महसल
व वन ववभाग
ू
हदनाींक ४.७.२०११ अन्वये मींजूरी हदली आहे.

तसेच सदर ससमतीचा ववकास लोढा डेव्हलपसग याींचे मार्गत करण्यास शासन ज्ञापन,

महसूल व वन ववभाग, हदनाींक १३.५.१९८५ अन्वये मींजूरी हदली आहे .

(२) मे.रवव इस््े ् प्रा.सल. या कींपनीचे अनतक्रमण स.नीं. २७५ मधील ७२४२.२५ चौ.मी. इतक्या
क्षेत्रावर आहे .
(३), (४) व (५) अशी तक्रार प्राप्त झाल्याचे आढळून आले नाही.मात्र, सदर बाबत नगर
भूमापन अधधकारी, भाींडूप व घा्कोपर याींचेमार्गत केलेल्या चौकशीनुसार मे.रवव इस््े ् प्रा.सल.
याींचे गॅरेजचे अनतक्रमण असलेली जागा मौजे काींजूर, न.भू. क्र. ६५७ अ पैकी व खाडीपैकीची
आहे . सदर गॅरेजचे क्षेत्र ७२४२.२५ चौ.मी. इतके आहे .

सदर गॅरेजचे अनतक्रमण ननषकाससत करणेबाबत उपजजल्हाधधकारी (अनत/ननषका), भाींडुप

याींनी हदनाींक २२/३/२०११, ३१/३/२०११ व हदनाींक २०/४/२०११ अन्वये नो्ीस दे ऊन सुनावणी
लावली होती. सुनावणी दरयान मे. रवव इस््े ् प्रा.सल. याींनी सदर जागेबाबत मा.मुींबई उच्च
न्यायालयातील याधचका क्रमाींक ५७९२/१९९६ मध्ये हदनाींक १४/१/१९९७ रोजीच्या आदे शान्वये
न्यायालयाने “जैसे थे” पररजस्थती ठे वण्याचे आदे श असल्याबाबतची कागदपत्रे सादर केली सदर

अनतक्रमणाबाबत “जैसे थे” पररजस्थती ठे वण्याचे न्यायालयीन आदे श असल्याने अनतक्रमण
ननषकाससत करणेची कारवाई करण्यात आलेली नाही.
(६) प्रश्न उद्ावत नाही.
___________

वव.स. १२५ (7)
रायर्ड जगल््यातील महाड तालुक्यातील िाळ व साववत्री खाडीमध्ये किनाऱ्यालर्त
अनधधिृतपणे सेक्शन पांप बसवून वाळू उत्खनन सुुन असल्याबाबत

(९)

७१६० (१७-०४-२०१५).

श्री.मनोहर भोईर (उरण) :

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय महसल
ू मांत्री पुढील

(१) रायगड जजल््यातील महाड तालुक्यातील काळ व साववत्री खाडीमध्ये ककनाऱ्यालगत
अनधधकृतपणे शासनाची कोणतीही परवानगी न घेता ननयम डावलन
ू सेक्शन पींप बसवून वाळू
उत्खनन सुरु असल्याचे माहे जानेवारी, २०१५ च्या सम
ु रास जजल्हाधधकारी याींना ननवेदन हदले
आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, या ननवेदनानस
ु ार शासनाने कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे ,
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री. एिनाथराव खडसे (१९-०१-२०१६) : (१) अशा प्रकारची ननवेदन प्राप्त झाली आहे त.
(२) प्राप्त ननवेदनाींच्या अनष
ु ींगाने, महाड तालक्
ु यातील काळ व साववत्री खाडीमध्ये अनधधकृत
वाळू उत्खन्न व वाहतुकीबाबत १३ गुन्हे दाखल करण्यात येऊन, ३३ आरोपीींना अ्क करण्यात
आली आहे .

(३) प्रश्न उद्ावत नाही.
___________
खामर्ाांव, जग.बुलढाणा येथील तहसील िायागलयातील तहससलदार, िनजष्ट्ठ सलवपि,
अव्वल िारिून, तलाठी व सशपाई याांची ररक्त पदे भरणेबाबत

(१०)

८४९२ (०४-०४-२०१५).

श्री.आिाश फुांडिर (खामर्ाांव) :

पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

सन्माननीय महसल
ू मांत्री

(१) खामगाव, जज.बुलढाणा येथील तहसील कायागलयातील तहससलदार, कननषठ सलवपक, अव्वल
कारकून, तलाठी व सशपाई याींची पेद ररक्त आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, ही बाब मा.श्री.पाींडुरीं ग र्ुींडकर, ववधान पररषद सदस्य याींनी िडसेंबर, २०१४ ला
ववधीमींडळ अधधवेशनात सदरहू ररक्त पदे भरण्याबाबत प्रश्नादवारे मागणी केली होती, हे खरे
आहे काय,

(३) असल्यास, ही पदे ररक्त असल्यामुळे सामान्य नागररकाींचे तहसली कायागलयातील कामे
ठप्प पडली आहे त, हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्यास, सदरहू ररक्त पदे भरण्यासींबींधी वारीं वार मागणी कनसनसुध्दा पदे न भरण्याची
कारणे काय आहे त,
(५) असल्यास, सदरहू ररक्त पदे भरण्यासींबींधी शासन तात्काळ
काय वा करण्यात येणार आहे काय ?

उपाययोजना करणार आहे

वव.स. १२५ (8)
श्री. एिनाथराव खडसे (१२-०१-२०१६) : (१), (२), (३), (४) व (५) खामगाींव जज.बल
ु डाणा
येथील तहससल कायागलयातील नायब तहससलदाराींची ३ पदे , कननषठ सलवपकाींचे १ पद, अव्वल
कारकूनाचे १ पद, तलाठ्याची ५ पदे व सशपाईचे १ पद अशी एकूण ११ पदे आजरोजी ररक्त
असून ररक्त पदे भरण्याबाबत आ.पाींडुरीं ग र्ुींडकर, ववधान पररषद याींनी िडसेंबर, २०१४
प्रश्नादवारे

मागणी केली होती. ररक्त असलेल्या पदावरील कमगचारी याींचे काम अन्य

कमगचाऱ्याींकडून करुन घेण्यात येत आहे . पदोन्नती, बदली, सेवा ननवत्ृ ती इ. कारणामुळे
नुकतीच सदरची पदे ररक्त झालेली असन
ू ननयमानस
ु ार पदोन्नतीने अथवा भरती प्रकक्रयेप्रमाणे
सदर ररक्त पदे भरण्यात येतील.

___________
रागापूर तालुक्यातील (जग.रत्नाधर्री) गैतापूर अण्
ु गाग प्रिल्पािरीता शासनाने
सांपादीत िेलेल्या गसमनीचा मोबदला समळाला नसल्याबाबत

(११)

९३७१ (०४-०४-२०१५).

श्री.रागन साळवी (रागापरू ) :

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय ्गाग मांत्री पढ
ु ील

(१) राजापूर तालुक्यातील (जज.रत्नाधगरी) माडबन, करे ल, ननवेली, समठगवाणे, वरीलवाडा येथील

प्रकल्पग्रस्त ग्रामस्थाींच्या वषागनुवषे उत्पन्न दे ण्या-या हापूस कलमाींच्या बागा जैतापूर अणुऊजाग

प्रकल्पाकरीता शासनाने सींपादीत केल्या असन
ू त्या कलमाींचा मोबदला आजतागायत दे ण्यात
आलेल्या नसल्याचे नुकतेच माहे जानेवारी, २०१५ मध्ये ननदशगनास आले आहे , हे खरे आहे
काय,

(२) असल्यास, उक्त मोबदला न समळाल्यास २६ जानेवारी प्रजासत्ताक हदनी आमरण उपोषण
करण्याचा इशारा तेथील आींबा बायायतदार
केला आहे , हे खरे आहे काय,

शेतक-याींनी जजल्हाधधका-याींना हदलेल्या ननवेदनात

(३) असल्यास, याबाबत शासनान चौकशी केली आहे काय, त्यात काय आढळून आले,

(४)असल्यास तदनुसार सदर मोबदला तात्काळ दे ण्याबाबत शासन स्तरावर काय कायगवाही
करण्यात आली आहे वा करण्यात येत आहे ,

(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. चांद्रशेखर बावनिुळे (१८-०१-२०१६) : (१) हे खरे नाही.
(२) होय.

(३) व (४) प्राप्त ननवेदनाबाबत चौकशी करण्याचे ननदे श उप ववभागीय अधधकारी, राजापूर
याींना जजल्हाधधकारी, रत्नाधगरी याींच्याकडून दे ण्यात आले आहे त. तसेच अदयापपयंत मोबदला

न समळालेल्या शेतकऱ्याींना मोबदला तात्काळ दे ण्याबाबतच्या सूचना जजल्हाधधकाऱ्याींना दे ण्यात
आल्या आहे त.

(५) प्रश्न उद्ावत नाही.
___________
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मौग िुडुव
ग ाडी (ता.माढा, जग.सोलापूर) येथील ९१७ घराांच्या
(मालमतेच्या) सांदभागतील अडचणी सोडवव्याबाबत

(१२)

१०५७९ (०४-०४-२०१५).

श्री.बबनराव सशांदे (माढा) :

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय महसूल मांत्री पुढील

(१) मौज कुडुव
ग ाडी (ता.माढा, जज.सोलापूर) येथील ९१७ घराींच्या (मालमतेच्या) सींदभागतील

अडचणी सोडववण्यासाठी मा.महसूल मींत्री याींचे समवेत स्थाननक लोकप्रनतननधीची मींत्रालय,
मुींबई येथे हदनाींक ३१ जानेवारी, २०१५ रोजी बैठक आयोजजत करण्यात आली होती, हे खरे
आहे काय,

(२) असल्यास, सदर बैठकीत ९१७ घराींच्या मालमत्तेचा प्रश्न सोडववणेबाबत शासनाने कोणते
ननणगय घेतले व त्यानुसार कोणती कायगवाही केली वा करण्या येत आहे ,
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री. एिनाथराव खडसे (११-०१-२०१६) : (१) नाही.
(२) प्रश्न उद्ावत नाही.
(३) प्रश्न उद्ावत नाही.
___________
मौगे िान्हड, ता.सेल,ू जग.परभणी येथील सशवाराग क्रेशर (खडीमसशन) आणण लर्तच
मौगे िौसडी, ता.जगांतरू येथे दर्ड खदान अवैधररत्या सुन
ु असल्याबाबत

(१३)

१०६०८ (०४-०४-२०१५).

श्री.ववगय भाांबळे (जगांतरू ), श्री.जगतेंद्र आव्हाड (मांब्र
ु ा िळवा),

श्री.रमेश िदम (मोहोळ), श्री.राहुल मोटे (पराांडा), श्री.प्रदीप नाईि (किनवट) :
महसूल मांत्री पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

सन्माननीय

(१) मौजे कान्हड, ता.सेल,ू जज.परभणी येथील सशवाराज क्रेशर (खडीमसशन) आणण लगतच
मौजे कौसडी, ता.जजींतरू येथे दगड खदान अवैधररत्या सरु
ु आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, गौण खननजाचे उत्खनन ननयमाप्रमाणे मोजणी करण्यात आली आहे काय,
मोजणी झाली नसल्यास, त्याची कारणे काय व त्यास जबाबदार कोण,
(३) सन २००७ पासून ते आजपयंत सदरहू दगडखानीकडून ककती कर शासनास प्राप्त झाला
आहे , नसल्यास, सींबींधधताींवर कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे ?
श्री. एिनाथराव खडसे (१९-०१-२०१६) : (१) मौजे कौसडी, ता.जजींतरू येथे प्रभक
ू ृ पा स््ोनक्रशन
असल्याचे व तेथे अवैध दगडखाण सरु
ु असल्याचे ननदशगनास आले आहे .

(२) व (३) मौजे कौसडी येथील दगडखाणीचे इलेक्रॉनीक ्ो्ल स््े शन मशीनदवारे केलेल्या
मोजणीत सुमारे २२,००२ ब्रास दगडाचे अवैध उत्खन्न झाल्याचे आढळून आले आहे . त्यानस
ु ार

सींबींधधताींवर दीं डात्मक कारवाई करण्यात आली असून दीं डाची रक्कम वसुलीची कायगवाही सुरु
आहे .
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तसेच सदर स््ोनक्रशन जप्त करण्यात आले असून, सदर दगडखाणीमधून होणाऱ्या अवैध
उत्खननाकडे दल
ग
करण्यास जबाबदार अधधकाऱ्याींववरुध्द सशस्तभींगाची कारवाई प्रस्ताववत
ु क्ष
करण्याच्या सूचना ववभागीय आयक्
ु त औरीं गाबाद ववभाग याींना दे ण्यात आल्या आहे त.
___________

अमरावतील जगल्हयाचे ववभागन िूनन मोशभ जगल्हा ननमागण िर्याबाबत
(१४)

१२६१० (०४-०४-२०१५).

डॉ.अननल बोंडे (मोशभ) :

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय महसल
ू मांत्री पढ
ु ील

(१) अमरावती जजल्हयाचे ववभाजन कनसन मोशभ, वनसड, चाींदरू बाजार व नतवसा या चार
तालुक्याींसाठी मोशभ जजल्हा ननमागण करण्यात यावा अशी मागणी सदर लोकप्रनतननधीींनी
मा.मुख्यमींत्री याींचेकडे हदनाींक २७ जानेवारी, २०१५ रोजी वा त्या सुमारास केली, हे खरे आहे
काय,

(२) असल्यास, शासनाने यासींदभागत काय ननणगय घेतला आहे ,
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. एिनाथराव खडसे (०५-०१-२०१६) : (१) होय.
(२) व (३) जजल्हा ववभाजनाचे ननकष ठरववण्याकरीता गठीत करण्यात आलेल्या ससमतीचा
अहवाल अदयाप अप्राप्त असन
सदर अहवाल प्राप्त झाल्यानींतर जजल्हा ववभाजनाबाबत
ू
शासनाचे धोरण ननजश्चत करण्याचे सींकजल्पत आहे व त्या आधारे च अमरावती जजल््याचे
ववभाजन करुन मोशभ जजल्हा ननसमगतीबाबत यथोधचत ननणगय घेण्याचे योजजले आहे .
___________

हहांर्ोली जगल््यातील तालि
ु ा ननरी ि, तालि
ु ा भसु मअसभलेख या िायागलयामध्ये
मोगणीची प्रिरणे प्रलांबबत असल्याबाबत

(१५)

१२९६८ (०४-०४-२०१५).

श्री.तानागी मुटिुले (हहांर्ोली) :

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय महसूल मांत्री

(१) हहींगोली जजल््यातील तालुका ननरीक्षक, तालुका भुसम असभलेख या कायागलयामध्ये सींबींधधत
शेतकऱ्याींनी वा प्ला् धारकाींनी २ ते ३ वेळा मोजणी र्ी भरुनही ववनाकाराण मोजणीची
प्रकरणे प्रलींबबत आहे त, हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, सींबींधीत शेतकरी वा प्ला्धारकाींनी ननयमानस
ु ार मोजणी र्ी भरल्यानींतर
मोजणीच्या

हदवशी

ककरकोळ

कारणावरुन

मोजणी

रद्द

करण्यात

येते

व

सींबींधधताींस

र्ेरमोजणीची र्ीस भरण्यास भाग पाडले जात असल्याची अनेक प्रकरणे सदर कायागलयात होत
आहे त, हे ही खरे आहे काय,
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(३) असल्यास, जजल््यातील सवग तालुका ननरीक्षक कायागलयामध्ये मोजणी र्ी भरुन ही
मोजणी न झालेली तालुक ननहाय ककती प्रकरणे आहे त,

(४) असल्यास, सदर प्रकरणी मोजणी न करण्याची सवगसाधारण कारणे काय आहे त ?
श्री. एिनाथराव खडसे (०५-०१-२०१६) : (१), (२), (३) व (४) सदर प्रकरणी मोजणी
प्रकरणासींदभागत सींबींधधत कायागलयाकडून अजगदार याींना मोजणीपुवभ ररतसर नो्ीसीदवारे

कळववण्यात येते. मोजणी समयी जागेवर काही उडचण असल्यास ककीं वा अजगदार गैरहजर
असल्यास, प्रकरणपरत्वे अजगदार याींना पन
ु भे् मोजणी र्ी भरणेबाबत

कळववले जाते व

सींबींधधताने पुनभे् र्ी भरणा केल्यानींतर त्याींचे प्रकरण मोजणी करुन ननकाली काढण्यात येत.े

यासींदभागत कोणत्याही मोजणी प्रकरणात ववनाकारण दोन ते तीन वेळा मोजणी र्ी भरुन
घेतली जात नाही.
प्रस्तत
ु

प्रकरणी

जजल्हा

अधधक्षक

भसू म

असभलेख

हहींगोली

याींचे

अधधनस्त

५

कायागल्याकडून हद. ०१/०४/२०१४ ते हद. ३१/०३/२०१५ या कालावधीत १०५५ मोजणी प्रकरणे
ननकाली काढण्यात आली असन
त्यापैकी १५९ मोजणी प्रकरणात पुनभे् मोजणी र्ी
ू
भरणेबाबत कळवून सदर प्रकरणे ननकाली काढण्यात आली आहे त.

तसेच माचग २०१५ अखेर जजल््यामध्ये हहींगोली २६, कळमनुरी ५१, वसमत ४०, औढा

(ना) २३, सेनगाव ४८ याप्रमाणे एकूण १८८ मोजणी प्रकरणे तालक
ु ा ननहाय सशल्लक होती.

त्यापैकी ६७ प्रकरणे ननकाल काढण्यात आली असून ४५ प्रकरणी भूकरमापक याींचेकडे
कायागलयीन कामावर तर ७६ प्रकरणे मोजणीवर सशल्लक आहे त. सदरची सशल्लक १२१ प्रकरणे
ननकाली काढण्याबाबत उपसींचालक भूसम असभलेख, औरीं गाबाद प्रदे श, औरीं गाबाद याींच्याकडून
जजल्हा अधधक्षक, भसू म असभलेख, हहींगोली याींना सच
ू ना दे ण्यात आलेल्या आहे त.
___________

हहांर्ोली (जग.हहांर्ोली) शहरातील तालुिा ननरी ि भुसमअसभलेख िायगलयात मालमत्ता
धारिाांच्या त्याांच्या वैयक्तीि मालमत्तेच्या पी.आर. िाडगबाबत

(१६)

१२९६९ (०४-०४-२०१५).

श्री.तानागी मट
ु िुले (हहांर्ोली) :

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय महसल
ू मांत्री

(१) हहींगोली (जज.हहींगोली) शहरातील तालक
ु ा ननरीक्षक भुसमअसभलेख कायगलयात मालमत्ता
धारकाींनी त्याींच्या वैयक्तीक मालमत्तेच्या पी.आर.काडगची मागणी केल्यास त्याींना मालमत्ता

असलेल्या सींपूणग कॉलनी, वसाहत, गह
ृ ननमागण सींस्था इत्यादी मधील सींपूणग मालमत्तेचे
पी.आर. काडग घेण्यास भाग पडून ववनाकारण अनावश्यक र्ी भरणा करण्याबाबत वेठीस
धरण्यात येत आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, वैयक्तीक मालमत्तेचे पी.आर.काडग न दे ता मालमत्ता असलेल्या सींपूणग कॉलनी
ककीं वा वसाहतीची पी.आर.काडग घेण्याबाबत सक्ती करण्याची सवगसाधारण कारणे काय आहे त,

(३) याबाबत शासनाकडून चौकशी करुन दोषी असणाऱ्यावर कोणती कायगवाही करण्यात आली
आहे वा करण्यात येत आहे ,

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
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श्री. एिनाथराव खडसे (०५-०१-२०१६) : (१), (२), (३) व (४) एका नगर भूमापन क्रमाींकाच्या
समळकत पबत्रकेत एकापेक्षा अधधक मालकत्ता धारक असलेल्या नगर भूमापन क्रमाींकाच्या गठ्ठा

समळकत पबत्रकेवरील वैयक्तीक नोंदीच्या प्रमाणणत प्रती दे ण्याची तरतद
ु प्रचलीत ननयमात
नाही. महाराषर शासन राजपत्र महसूल व वन ववभाग अधधसूचना हदनाींक २५ सप््ें बर, २००१
मधील अनुसुची अ अन्वये अनुक्रमाींक दोन मध्ये नमुद केल्याप्रमाणे

“अ”, “ब” व “क” वगग

नगर पासलका क्षेत्रातील मालमत्ता नोंदवहीतील नोंदणीच्या प्रत्येक प्रमाणणत प्रतीस १० रु. या
प्रमाणे “र्ी” नगर भूमापन क्रमाींकानुसार आकारली जाते.

तसेच सींपण
ू ग कॉलनी ककीं वा वसाहतीचे पी.आर.काडग घेण्याबाबत मालमत्ता धारकाींना

सक्ती करण्यात आलेली नाही. कॉलनी ककीं वा वसाहतीमध्ये

असलेल्या नगर भूमापन

क्रमाींकाच्या आणखव पबत्रकेवरील नोंदीनुसार समळकत पबत्रका धारकाींना नक्कल पुरववणेची
कायगवाही अवलींबबण्यात येते.

ज्या नगर भम
ू ापन समळकतीत अदयाप पो्हहस्सा मोजणी होवून समळकत पबत्रका

धारकानस
ु ार ववभाजन/वेगळे झाल्या नाहीत अशा गठ्ठा समळकत पबत्रकामध्ये एका नगर

भूमापन क्रमाींकात समाववष् असलेल्या नोंदी प्रमाणे प्रत्येक नोंदीच्या प्रमाणणत प्रनतस
अधधसूचनेतील तरतुदीनुसार “र्ी” आकारली जाते.

नगर भूमापन गठ्ठा समळकत पबत्रकामधील प्रत्येक नोंदीच्या प्रमाणणत प्रतीींची “र्ी”

शासन राज पत्रातील तरतद
ु ीनस
ु ार आकारली जात असल्यामळ
ु े कमगचाऱ्याींवर कायगवाहीचा प्रश्न
उद्ावत नाही.

___________
राज्यातील भम
ू ी असभलेख िायागलयािडे असलेली गमीनीचे निाशे अनतशय गीणग हो्न
र्ावे व र्टनांबर निाशावुनन र्ायब झाली असल्याबाबत

(१७)

१३७६१ (०४-०४-२०१५).

श्री.भारत भालिे (पांढरपूर) :

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय महसूल मांत्री

(१) राज्यातील भम
ू ी असभलेख कायागलयाकडे सध्या असलेली जमीनीचे नकाशे बब्र्ीशाींनी तयार

करण्यात आलेले असल्यामुळे ते अनतशय जीणग होऊन गावे व ग्नींबर नकाशावरुन गायब

झाली असल्यामळ
ु े शेतकरी व ग्रामस्थ याींना मोजणी करुन दे ता येत नसल्याचे माहे जानेवारी,
२०१५ रोजी वा त्या सुमारास ननदशगनास आले, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, या प्रकरणी शासनाने कोणता ननणगय घेतला आहे वा घेण्यात येत आहे ,
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. एिनाथराव खडसे (०५-०१-२०१६) : (१), (२) व (३) राज्यातील भसू म असभलेख
कायागलयाकडे सध्या असलेले जसमनीचे नकाशे हे बब्र्ीशाींनी तयार कलेले असल्याची तसेच

सदरचे नकाशे जीणग झाले असल्याची बाब खरी आहे . परीं तु या नकाशावरुन गावे व ग् नींबर
गायब

झालेले

नसून

सदय:जस्थतीत

उपलब्ध

असभलेखाआधारे

मोजणीकाम

करता

येत

असल्याने, माहे जानेवारी, २०१५ वा त्या सम
ु ारास शेतकरी व ग्रामस्थ याींनी मोजणी करुन
दे ता येत नसल्याची कोणतीही बाब ननदशगनास आली नाही.

वव.स. १२५ (13)
सदर प्रकरणी सन २००१ मध्ये राज्यातील सवग ग्राम नकाशाींचे िडजी्ायझेशन करण्यात
आले असून सदरचा डा्ा सुरक्षक्षत ठे वण्यात आलेला आहे . तसेच राषरीय भूसम असभलेख
आधनु नकीकरण कायगक्रम या केंद्र परु स्कृत कायगक्रमामध्ये ह्पणाचे िडजी्ायझेशन करण्यात
येणार आहे .

यासींदभागत महसूल व वन ववभाग क्र. सींकीणग-१०११/२१०३/प्र.क्र.६१८/ल-१, हद.६ ऑक््ोबर,

२०१५ च्या शासन ननणगयान्वये राज्याच्या प्रत्येक महसूली ववभागातील एक जजल्हा

याप्रमाणे

पुणे, नासशक, औरीं गाबाद, अमरावती, नागपूर व रायगड या ६ जजल््याींमध्ये ग्रामीण भागातील
जसमनीच्या पन
ु मोजणीची कायगवाही करण्यास शासनाने मान्यता हदलेली आहे .
___________

िोल्हापूर जगल्हयातील िरवीर व हातिणांर्ले तालुक्यातील गसमनीच्या ७/१२ पत्रिातील
‘’अहस्ताांतरणीय’’ हा शेरा िमी िर्याबाबत

(१८)

१५३२८ (०७-०५-२०१५).

(हातिणांर्ले) :

श्री.रागेश

ीरसार्र (िोल्हापरू उत्तर), डॉ.सजु गत समणचेिर

सन्माननीय महसूल मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) कोल्हापूर जजल्हयातील करवीर व हातकणींगले तालुक्यातील काही जसमनी कमाल धारणा
कायदयातींगत
ग

ताब्यात

घेण्यात

आल्या

असून

काही

जसमनीच्या

७/१२

पत्रकातील

‘’अहस्ताींतरणीय’’ हा शेरा कमी करुन कोल्हापरू नागरी समह
ु ात समाववष् असा शेरा ठे वण्यात
आला असल्याचे नक
ु तेच माहे जानेवारी, २०१५ मध्ये ननदशगनास आल आहे, हे खरे आह काय,
(२) असल्यास, अशा प्रकारच्या शेऱ्याींमुळे

७/१२ धारकाींनी ‘’ना हरकत’’ दाखल्याींसाठी गैरसोय

होत आहे , हे खरे आहे काय,

(३) असल्यास, याबाबत जजल्हाधधकारी, याींना नागररकाींना लक्ष घालण्याबाबत ननवेदन हदले
आहे , हे ही खरे आहे काय,
(४) असल्यास, याबाबत शासन स्तरावर काय कायगवाही करण्यात आली आहे वा करण्यात येत
आहे ,
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. एिनाथराव खडसे (०५-०१-२०१६) : (१) होय, हे खरे आहे .
(२) व (३) नाही.
(४)

नाजकधा ननरसन

अधधननयमातील

तरतूदीनुसार तसेच शासन ननदे शानस
ु ार सक्षम

प्राधधकारी नागरी समूह कोल्हापूर याींचे स्तरावरुन कायगवाही होत आहे .
(५) प्रश्न उद्ावत नाही.

___________

वव.स. १२५ (14)
ववग ववतरण िांपनीने अनतररक्त सुर ा ठे व पध्दत नव्याने सुुन िेल्याबाबत
(१९)

१७२९५ (०६-०८-२०१५).

श्री.राहुल बोंद्रे (धचखली), श्री.असमन पटे ल (मुांबादे वी),
श्री.डी.पी.सावांत (नाांदेड उत्तर), डॉ.सांतोर् टारफे (िळमनुरी), श्री.ववगय वडेट्टीवार (ब्रहपूरी) :
सन्माननीय ्गाग मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) ववज ववतरण कींपनीने अनतररक्त सुरक्षा ठे व पध्दत बींद केली होती ती सुरक्षा ठे व पध्दत
पुन्हा नव्याने सुरु करण्यात आली असून बुलढाणा शहरातील वीज ग्राहकाींना १३ वषागनींतर
अनतररक्त सुरक्षा ठे व पध्दतीअींतगगत रक्कम भरण्याची दे यके समळाली असल्याचे माहे मे,
२०१५ मध्ये वा त्यादरयान ननदशगनास आले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, भारतीय ववदयुत कायदयाचा कलम ४७ नुसार सवग वगगवारीतील वीज ग्राहकाींना
वीज ववतरण कींपनीकडे सुरक्षा दे यके भरणे बींधकनकारक केले असल्याने नागररकाींमध्ये
असींतोष ननमागण झाला आहे , हे खरे आहे काय,

(३)असल्यास याप्रकरणी शासन चौकशी करुन सुरक्षा ठे व पध्दत बींद करण्याबाबत कोणती
कायगवाही करण्यात आली आहे वा करण्यात येणार आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. चांद्रशेखर बावनिुळे (०७-०१-२०१६) : (१) महाववतरण कींपनीकडून बुलढाणा शहरामध्ये माहे

मे, २०१५ मध्ये सरु क्षा ठे व भरणा करण्याबाबत दे यके दे ण्यात आली होती. अनतररक्त सरु क्षा
ठे व

पध्दत नव्याने सुरु करण्यात आलेली नसून ववदयुत अधधननयम, २००३ नुसार व

महाराषर ववदयुत ननयामक आयोग (ववदयुत पुरवठा सींहीता व पुरवठ्याच्या इतर अ्ी)
ववननयम, २००५ च्या कलम ११.६ नुसार ती लागू आहे .
(२) प्रश्न उद्ावत नाही.
(३) प्रश्न उद्ावत नाही.
(४) प्रश्न उद्ावत नाही.
___________
हहांर्ोली जगल्हा ननसमगती हो्न एि तपापे ा अधधि िालावधी हो्नसध्
ु दा
जगल्हयातील ११ िायागलयाांची प्रनत ा असल्याबाबत

(२०)

१७४५४ (०६-०८-२०१५).

डॉ.सांतोर् टारफे (िळमनुरी), श्री.असमन पटे ल (मुांबादे वी),

प्रा.वर्ाग र्ायिवाड (धारावी), श्री.तानागी मुटिुले (हहांर्ोली), प्रा.ववरें द्र गर्ताप (धामणर्ाव
रे ल्वे), श्रीमती ननमगला र्ाववत (इर्तपूरी) :
खल
ु ासा करतील काय :-

सन्माननीय महसूल मांत्री पुढील गोष्ीींचा

(१) हहींगोली जजल्हा ननसमगती होऊन एक तपापेक्षा अधधक कालावधी होऊनसुध्दा जजल्हयातील
११ कायागलयाींची प्रनतक्षा असून यामध्ये कायगकारी असभयींता लघुपा्बींधारे ववभाग (राज्यस्तर)

कायगकारी असभयींता, लघुपा्बींधारे ववभाग (स्थाननक स्तर) राज्य पररवहन महामींडळाचे ववभाग

ननयींत्रक कायागलय, सहाय्यक जजल्हा ननबींधक मुद्राींक शुल्क, सहाय्यक आयुक्त अन्न व औषध

वव.स. १२५ (15)
प्रशासन, महाव्यवस्थापक कायागलय, सहाय्यक जजल्हा ननबींधक मुद्राींक शुल्क, सहाय्यक जजल्हा

ननबींधक मुद्राींक शुल्क, सहाय्यक आयुक्त अन्न व औषध प्रशासन, महाव्यवस्थापक जजल्हा
दरु
ू सींसार ववभाग, जजल्हा प्राप्तीकर राज्य वखार महामींडळ, कायगकारी असभयींता पण
ू ाग पा्बींधारे

प्रकल्प या कायागलयाींचा समावेश असल्याचे माहे मे, २०१५ रोजी वा त्यादरयान ननदशगनास
आले आहे , हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, उपोरक्त कायागलये हहींगोली जजल्हयात कायागजन्वत करण्याबाबत शासनाने
कोणती कायगवाही केली आहे वा करण्यात येत आहे ,
(३) नसल्यास, ववलींबाची करणे काय आहे त ?
श्री. एिनाथराव खडसे (०५-०१-२०१६) : (१) होय.
(२) सींबींधधत ववभागाींना त्याींचे ननयींत्रणाखालील कायागलय कायागन्वीत करण्याबाबत कळववण्यात
आले आहे.
(३) प्रश्न उद्ावत नाही.
___________
सीएट िांपनीच्या व्यवस्थापनाने खागर्ी वविासिाला भूखांड वविल्याबाबत
(२१) १७८५० (३१-०७-२०१५).

श्री.अस्लम शेख (मालाड पजश्चम), श्री.असमन पटे ल (मांब
ु ादे वी),

श्री.ववगय वडेट्टीवार (ब्रहपूरी), श्री.अतुल भातखळिर (िाांहदवली पूव)ग , श्री.किसन िथोरे
(मुरबाड) :

सन्माननीय महसूल मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) मुलुींड पूवग येथील ३० एकर जसमन शासनाने सन १९५८ मध्ये सींपाहदत करुन सीए्
कींपनीला हदलेली आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सीए् कींपनीने ३० एकर भख
ु ींडापैकी सात एकर भुखींड मे. ॲशर्ॉडग इन्र्ो्े क
प्रा.सल. या खासगी कींपनीला ववकल्याचे माहे माचग २०१५ मध्ये वा त्यादरयान ननदशगनास
आले आहे , हे ही खरे आहे काय,
(३) असल्यास, सीए् कींपनीने हा भख
ु ींड मे. ॲशर्ॉडग इन्र्ो्े कला ववकताना शासनाची
परवानगी घेतली नाही, त्यामळ
ु े शासनाने हा भख
ू ींड ताब्यात का घेण्यात येऊ नये अशी
सींबींधधताींना नो्ीस बजाववण्यात आली होती व सदरची नो्ीस पुन्हा शासनाने परत घेतली, हे
ही खरे आहे काय,
(४)

असल्यास,

पुनववगकासाला

परवानगी

दे ताना

उपनगर

जजल्हाधधकारी

कायागलयाने

अधधकमुल्यावर पाणी सोडल्याची बाब समोर आली तसेच या सवग व्यवहारामध्ये शासनाचे १
को्ी रुपयाींचे नक
ु सान झाले आहे, हे ही खरे आहे काय,

(५) असल्यास, सदर प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय आढळून आले,
तसेच दोषीींवर काय कारवाई करण्यात आली वा येत आहे ,
(६) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
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श्री. एिनाथराव खडसे (१६-१२-२०१५) : (१) सीए् कींपनीस शासनाने मौजे भाींडूप येथील

जमीन-१५/१०/१९५८ व हद. १७/०१/१९६९ रोजी कींपनीबरोबर सनदे दवारे भूसींपादन करुन एकूण
९३७३१.७० चौ.मी. हणजेच २३ एकर, ६ गींठ
ु े , ८ आणे जसमन उपलब्ध हदली आहे.

(२), (३), (४) सदर प्रकरणी भुसींपादन अधधननयम, १८९४ मधील तरतुदीनुसार सनद ननषपाहदत
करुन

तसेच अ्ी/शतभच्या अधधन

राहून सींपाहदत करण्यात आलेल्या एकूण क्षेत्रापैकी
२८०१०.४४ चौ.मी. क्षेत्राचा जसमनीचा वापरात बदल करुन रहहवास व वाणणज्य प्रयोजनासाठी
ववक्री करण्याबाबत शासन ज्ञापन क्र.एल्ीएच-०७/२००९/प्र.क्र..८८/अ-२, हद. १८.०९.२०१० अन्वये
सदर क्षेत्राची ववक्री करणेसाठी परवानगी हदली आहे .
उक्त नमुद ज्ञापन हद. १८.०९.२०१० मधील अ् क्र. १ मध्ये नमूद केल्यानस
ु ार

जजल्हाधधकारी मुींबई उपनगर याींनी त्याींचे हद. ४.०३.२०११ रोजीच्या आदे शान्वये कींपनीकडून
२६९४३.४४ चौ.मी. एवढ्या क्षेत्राच्या मूल्याींकनाच्या ५०% अनजजगत उत्पन्न ६१.५६ को्ी रुपये

सरकार जमा करुन घेवन
ू ववक्री करण्यास पनवानगी हदली आहे . सदर रक्कम रु. ६१.५६ को्ी
ससए्

कपींनीच्या

एच.डी.एर्.सी.

बाँक

वतीने

मे.ॲशर्ॉडग

पे-ऑडगर

इन्र्ो्े क

अन्वये

शासन

प्रा.सल.

जमा

याींनी

करण्यात

हद.

१०.२.२०११

आली

आहे .

पुनववगकासकाला परवानगी दे ताींना शासनाचे १ को्ी रुपयाचे नुकसान झालेले नाही.

रोजी

त्यामुळे

(५) व (६) प्रश्न उद्ावत नाही.

___________
औरर्ाबाद शहरामध्ये महाववतरणािडे नवीन वीग गोडणीसाठी
िेलेले अगग मांगूरीववना प्रलांबबत असल्याबाबत
(२२)

१८०२६ (१०-०८-२०१५).

श्री.अतल
ु सावे (औरां र्ाबाद पूव)ग :

पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

सन्माननीय ्गाग मांत्री

(१) औरीं गाबाद शहरामध्ये महाववतरणातर्े हदनाींक १५ नोव्हें बर, २०१४ रोजी वीज ववतरणाचा
ताबा घेण्यात आल्यानींतर २२०० ग्राहकाींनी नवीन वीज जोडणीसाठी केलेले अजग अदयाप माहे
मे, २०१५ रोजी पासून मींजूरीववना प्रलींबबत आहे त, हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय,

(३) असल्यास, चौकशीनुसार सदर प्रलींबबत अजग ननकाली काढण्यासाठी कोणती कायगवाही केली
आहे वा करण्यात येत आहे ,

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. चांद्रशेखर बावनिुळे (०७-०१-२०१६) : (१) औरीं गाबाद शहरात माहे नोव्हें बर, २०१४ मध्ये
वीज जोडणीसाठी मींजूर प्रनतक्षा यादीतील अनामत रक्कम भरलेले एकूण २०४२ ग्राहक होते.

त्यापैकी माहे मे, २०१५ पयंत ९९७ ग्राहकाींना वीज जोडण्या दे ण्यात आल्या आहे त. उवगररत
१०६५ ग्राहकाींना, तारा व इतर साहहत्य लागत असल्याने वीज जोडणी प्रलींबबत आहे त.
(२) प्रश्न उद्ावत नाही.
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(३) ववभागीय कायागलयस्तरावर व मींडळ कायागलयस्तरावर कॅपेक्स अींतगगत ननववदा काढण्याची
प्रकक्रया पूणग झाल्यावर उवगररत १०६५ ग्राहकाींना वीज जोडण्या दे ण्यात येतील.
(४) प्रश्न उद्ावत नाही.

___________
राज्यातील नवीन जगल््याांची व तालुक्याांची ननसमगती िर्यासाठी
ससमती र्ठीत िर्यात आल्याबाबत

(२३)

१८११४ (०६-०८-२०१५).

श्री.अजगत पवार (बारामती), श्री.राणागर्गीतससांह पाटील

(उस्मानाबाद), श्री.राहुल गर्ताप (श्रीर्ोंदा), श्री.जगतेंद्र आव्हाड (मुांब्रा िळवा), श्री.अवधूत
तटिरे (श्रीवधगन), श्री.सत्यगीत पाटील-सुनडिर (शाहूवाडी), श्री.पाांडुरां र् बरोरा (शहापरू ),
श्री.वैभव वपचड (अिोले), श्री.रमेश िदम (मोहोळ), श्री.भास्िर गाधव (र्ुहार्र), श्री.शसशिाांत

सशांदे (िोरे र्ाव), श्री.मिरां द गाधव-पाटील (वाई), श्री.सुरेश लाड (िगगत), श्री.हनुमांत डोळस
(माळसशरस),

श्री.राहुल मोटे (पराांडा), श्री.हदपि चव्हाण (फलटण), श्री.गयांत पाटील
(इस्लामपूर), श्री.हसन मुश्रीफ (िार्ल), श्री.दत्तात्रय भरणे (इांदापूर), श्री.नरहरी णझरवाळ

(हदांडोरी), श्री.किसन िथोरे (मुरबाड), श्री.सुधािर भालेराव (उदर्ीर), डॉ.बालागी किणीिर
(अांबरनाथ), श्री.सांदीप नाईि (ऐरोली), श्री.र्णपत र्ायिवाड (िल्याण पूव)ग , श्री.महे श (दादा)
लाांडर्े (भोसरी) :

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

(१) राज्यातील मोठ्या जजल््याचे व तालुक्याचे ववभाजन कनसन नववन जजल््याींची व
तालुक्याींची ननसमगती करण्याबाबत ववचार करण्यासाठी प्रधान सधचव, महसूल ववभाग याींच्या
अध्यक्षतेखाली एक ससमती गठीत करण्यात आली आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, नववन जजल््याच्या व तालुक्याींच्या ननसमगतीसाठी कोणकोणते ननकष ननजश्चत

करण्यात आले आहे त, तसेच कोणकोणत्या जजल््याचे / तालक्
ु याचे ववभाजन करण्याचे
प्रस्ताववत केले आहे ,

(३) असल्यास, उक्त ससमतीने आपला अहवाल शासनाला सादर केला आहे काय, असल्यास
केव्हा,
(४) असल्यास, अहवालामध्ये ससमतीने कोणकोणत्या सशर्ारशी केल्या आहे त,
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. एिनाथराव खडसे (०५-०१-२०१६) : (१) राज्यात नवीन जजल््याींच्या व तालुक्याींच्या

ननसमगतीसाठी ननकष ठरववण्याच्या दृष्ीने अनक्र
ु मे प्रधान सधचव (महसल
ू ) व ववभागीय
आयक्
ु त, कोकण ववभाग याींच्या अध्यक्षतेखाली दोन स्वतींत्र ससमत्या स्थापन करण्यात
आलेल्या आहे त.

(२), (३), (४) व (५) जजल्हा ववभाजनाचे ननकष ठरववण्याकरीता गठीत करण्यात आलेल्या
ससमतीचा अहवाल प्राप्त झाल्यानींतर जजल्हा ववभाजनाबाबतचे शासनाचे धोरण ननजश्चत
करण्याचे सींकजल्पत आहे व त्या आधारे नवीन जजल्हा ननसमगतबाबत येथोधचत ननणगय घेण्याचे
योजजले आहे .
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तसेच,

तालक
ु ा

पन
ु रग चनेबाबतचे

ननकष

ठरववण्याकरीता गठीत

करण्यात

आलेल्या

ससमतीचा अहवाल शासनास प्राप्त झाला असून त्यावर सववस्तर असभप्राय दे ण्याबाबत सवग
ववभागीय

आयक्
ु ताींना

कळववण्यात

आलेले

आहे .

ववभागीय

आयक्
ु ताींचे

असभप्राये

प्राप्त

झाल्यानींतर तालुका पुनरग चनेबाबतचे शासनाचे धोरण ननजश्चत करण्याचे सींकजल्पत आहे व

त्या आधारे राज्यातील तालुक्याींची पुनरग चना करुन नवीन तालुक्याींच्या ननसमगतीबाबतचा
यथोधचत ननणगय घेण्याचे योजजले आहे .

___________
िोल्हापूर जगल््यातील िरवीर सहा यि द ु यम ननबांधिामाफगत
बनावट हक्ि सोडपत्र िेल्याबाबत

(२४)

१८४९५ (१४-०८-२०१५).

श्री.हसन मुश्रीफ (िार्ल), श्री.जगतेंद्र आव्हाड (मुांब्रा िळवा),

श्री.रमेश िदम (मोहोळ), श्री.पाांडुरां र् बरोरा (शहापूर) :
गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

सन्माननीय महसूल मांत्री पुढील

(१) कोल्हापूर जजल््यातील करवीर सहाय्यक दय्ु यम ननबींधकामार्गत बनाव् हक्क सोडपत्र
केल्याचे माहे एवप्रल, २०१५ मध्ये वा त्या दरयान ननदशगनास आले, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, तसेच सदर प्रकरणी राजवाडा पोलीस ठाण्यात तक्रार दाखल करण्याींत आली
आहे , हे खरे आहे काय,
(३) असल्यास, प्रश्न भाग (१) व (२) बाबत शासनामार्गत चौकशी केली आहे काय,
(४) तसेच चौकशीत काय आढळून आले व तदनुसार बनाव् हक्क सोडपत्र तयार करणाऱ्याींवर
शासनाने कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे ,
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. एिनाथराव खडसे (०८-०१-२०१६) : (१) होय.

(२) होय. सदर प्रकरणी हद. २७/०२/२०१५ रोजी यापव
ू भचा जन
ु ा राजवाडा पोलीस ठाणे याींच्याकडे
गु.र.नीं. ३४/२०१५ अन्वये तक्रार दाखल करण्यात आली आहे .
(३) होय.

(४) सह दय्ु यम ननबींधक वगग-२, करवीर क्र. ३ कोल्हापूर या कायागलयात, मौजे केली,

ता.करवीर येथील समळकतीचा हक्कसोडपत्र दस्त क्र. ४१७९/२०१३ मध्ये सलहून दे णार क्र. ५
सौ.रत्नमाला ववजय साळोखे याींच्या जागी तोतया महहला आनींदी सशवाजी पा्ील (गळ
ु वी)
याींना उभे करुन दस्त नोंदववला असल्याबाबत ननदशगनास आले आहे .

सदर प्रकरणी जजल्हा ननबींधक तथा अपर जजल्हाधधकारी, कोल्हापूर याींनी नोंदणी

अधधननयम, १९०८ च्या कलम ८३ नुसार जन
ु ा राजवाडा पोलीस ठाणे याींच्याकडे ग.ु र.नीं.
३४/२०१५ अन्वये गन्
ु हा दाखल केलेला आहे .
(५) प्रश्न उद्ावत नाही.

___________

वव.स. १२५ (19)
िोल्हापूर जगल््यात ववद्युत ववतरणाच्या नवीन उपिेंद्राांना गार्ा उपलब्ध न झाल्याने
ननधी परत गा्याची शक्यता ननमागण झाल्याबाबत

(२५)

१८५१४ (०६-०८-२०१५).

श्री.हसन मुश्रीफ (िार्ल), श्री.जगतेंद्र आव्हाड (मुांब्रा िळवा),

श्री.रमेश िदम (मोहोळ), श्री.पाांडुरां र् बरोरा (शहापूर) :
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय ्गाग मांत्री पुढील

(१) कोल्हापूर जजल््यात ववदयुत ववतरणाच्या २६ नवीन उपकेद्रास मींजूरी समळाली आहे मात्र ७
हठकाणी जागा उपलब्ध झाली, असून अन्या १९ उपकेंद्राींना जागा उपलब्ध न झाल्याने ननधी
परत जाण्याची शक्यता ननमागण झाली आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सदर मींजूर ववदयुत उपकेंद्राना जागा उपलब्ध करुन ववदयुत उपकेंद्र
उभारणेबाबत शासनाने कोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. चांद्रशेखर बावनिुळे (०७-०१-२०१६) : (१) कोल्हापरू जजल््यात २६ मींजरू उपकेंद्रापैकी
आतापयंत ११ उपकेंद्राची जागा महाववतरण कींपनीने ताब्यात घेतल्या आहे त.

(२) उवगररत उपकेंद्रासाठी शासकीय जागा उपलब्ध करण्यासाठी सींबींधधत जजल्हाधधकाऱ्याींमार्ग त
प्रयत्न सुरु आहे त.

(३) प्रश्न उद्ावत नाही.
___________
पुवग हवेली तालुक्यातील (जग.पुणे) येथील द ु यम ननबांधि िायागलय क्रमाांि ६ हे
हडपसर येथून लोणी िाळभोर पररसरात स्थलाांतर िर्याबाबत

(२६)

१९२६३ (२१-०८-२०१५).

श्री.बाबरु ाव पाचणे (सशुनर) :

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय महसल
ू मांत्री

(१) पुवग हवेली (जज.पुणे) येथील उरुळी, काींचन, कदम-वाकवस्ती, थेऊर, लोणी काळभोर या
लोकसींख्येने मोठ्या गावाींसह पररसरातील गावाींसाठी शासनाने १९९२ साली लोणी काळभोर येथे

मींजूर केलेले हवेली तालक्
ु याचे क्रमाींक ६ चे दय्ु यम ननबींधक कायागलय अदयापही लोणी
काळभोर पररसरात कायगरत नाही, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, पूवग हवेली तालक्यासाठी मींजूर झालेल्या दय्ु यम ननबींधक कायागलय क्रमाींक ६

मध्ये एकूण वावषगक दहा हजार नोंदववलेल्या दस्ताींपक
ै ी ५ हजार पेक्षा जास्त दस्त पूवग हवेली
तालुक्यातील गावाींमधून नोंदववले जात आहे, हे खरे आहे काय,

(३) असल्यास, पव
ू ग हवेलीसाठी मींजरू असलेली दय्ु यम ननबींधक कायागलय क्रमाींक ६ हे हडपसर
येथून लोणी काळभोर पररसरात स्थलाींतर करण्याबाबत शासनाने कोणती कायगवाही केली वा
करण्यात येत आहे ,

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
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श्री. एिनाथराव खडसे (०८-०१-२०१६) : (१) हद. ०९/०९/१९९१ च्या शासन ननणगयानुसार हवेली
क्र. ६ हे कायागलय हद. ०१/०५/१९९८ रोजी कदम वाकवस्ती येथे कायागजन्वत करण्यात आले

होते. परीं तु नागररकाींच्या आग्रहास्तव हद. ०१/०१/२०१५ रोजी हडपसर गाडीतळ येथे स्थलाींतरीत
करण्यात आलेले आहे . सदरचे कायागलय लोणी काळभोर पररसरापासून अींदाजे ५ कक.मी.
अींतरावर कायगरत आहे .

(२) नाही. सन २०१४ मध्ये नोंदववलेल्या एकूण १२१९६ दस्तापैकी ९७४ व सन २०१५ मध्ये हद.

०६/१०/२०१५ पयंत नोंदववलेल्या एकूण १००८९ दस्ताींपैकी ५७० दस्त पुणग हवेली हणजेच उरळी
काींचन, कदम वाकवस्ती, थेऊर, लोणी काळभोर या गावामधील नोंदववलेले आहे त.
(३) व (४) प्रश्न उद्ावत नाही.
___________
पण
ु े जगल्हा व सोलापरू जगल्हा याांचे ववभागन िुनन
सांभाव्य बारामती जगल्हा ननसमगती िर्याबाबत

(२७)

१९२८९ (१०-०८-२०१५).

श्री.बाबुराव पाचणे (सशुनर) :

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय महसूल मांत्री

(१) पुणे जजल्हा व सोलापूर जजल्हा याींचे ववभाजन करुन सींभाव्य बारामती जजल्हा ननसमगती
करण्याचे काम शासन स्तरावर सरु
ु आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सशरुर तालुक्याला बारामतीमध्ये जजल््यामध्ये समाववष् करण्यात येणार आहे ,
हे खरे आहे काय,

(३) असल्यास, सशरुर तालुक्याला पुणे शहर जवळचे आणण सोपे असताना पुणे सशरुर अींतर ६५
कक.मी. असताना बारामतीचे अींतर १०० कक.मी. अधधक असून सशरुर तालुक्यातील लाखो
नागरीकाींची बारामती जजल््याला सशरुर जोडून गैरसोय करण्यात येणार आहे, हे खरे आहे
काय,

(४) असल्यास, सशरुर तालुक्यातील नागररकाींच्या हरकत, सूचना याबाबत न मागववता व सशरुर

तालुक्यातील नागररकाींच्या ववरोध असताना बारामती जजल््यात सशरुर तालुक्याचा समावेश करु
नये याबाबत शासनस्तरावरुन केलेली कायगवाही वा शासनाची प्रनतकक्रया ?
श्री. एिनाथराव खडसे (०५-०१-२०१६) : (१) नाही.
(२), (३) व (४) प्रश्न उद्ावत नाही.
___________
िल्याण तालक्
ु यातील गाांभळ
ु -वसत-शेलवली ही र्ावे
अांबरनाथ तालुक्यात समाववष्ट्ठ िर्याबाबत

(२८)

१९३४१ (०६-०८-२०१५).

श्री.किसन िथोरे

(मुरबाड), श्री.रमेश िदम (मोहोळ),

श्री.र्णपत र्ायिवाड (िल्याण पव
ू )ग , डॉ.बालागी किणीिर (अांबरनाथ) :
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय महसूल
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(१) ठाणे जजल््यातील कल्याण तालुक्यातील जाींभळ
ु -वसत-शेलवली ही गावे बदलापूर व

अींबरनाथ या शहराींच्या नजीक असूनही सदर गावे कल्याण तालुक्यात समाववषठ असून त्याींना
शाससकय कामाींसाठी कल्याण येथे हे लर्ा्े घालावे लागत असल्याने सदर ग्रामपींचायतीींनी
अींबरनाथ

तालुक्यात

समावेश

होण्याबाबत

ठराव

करुन

जजल्हापररषदे

मार्गत

शासनास

पाठववण्यात आला आहे , हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय,
(३) असल्यास, चौकशी अींती कल्याण तालक्
ु यातील जाींभुळ-वसत-शेलवली ही गावे अींबरनाथ
तालक्
ु यात समाववषठ करण्याबाबत शासनाने कोणती कायगवाही केली आहे वा

करण्यात येत

आहे ,

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे कोणती ?
श्री. एिनाथराव खडसे (०५-०१-२०१६) : (१) नाही.
(२) प्रश्न उद्ावत नाही.
(३) प्रश्न उद्ावत नाही.
(४) प्रश्न उद्ावत नाही.
___________
बाांधिाम ववभार्ाची परवानर्ी नसतानाही असलबार्-रे वस रस्त्याची साईडपट्टी व रस्ता
खोदन
ू बेिायदे शीर खोदिाम िेले असल्याबाबत
(२९)

१९५३८ (०६-०८-२०१५).

श्री.भरतशेठ र्ोर्ावले (महाड) :

सन्माननीय ्गाग मांत्री

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) रायगड जजल््यातील असलबाग तालक्
ते
ु यातील असलबाग-रे वस दरयान खडताळ पल
ु

वायशेत दरयान महाववतरण कींपनीने बाींधकाम ववभागाची परवानगी नसतानाही असलबागरे वस रस्त्याची साईडपट्टी व रस्ता खोदन
ू बेकायदे शीर खोदकाम केले असल्याची बाब नक
ु तेच
माहे मे, २०१५ मध्ये माहहतीच्या अधधकाऱ्यामध्ये उघडकीस आली आहे हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, या प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय चौकशीत काय आढळून
आले, तदनुसार यास जबाबदार असणाऱ्या व्यक्तीींवर कोणती कारवाई करण्यात आली आहे वा
येत आहे ,

(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. चांद्रशेखर बावनिुळे (०७-०१-२०१६) : (१) अींशत: खरे आहे .

(२) पायाभूत आराखडा प्रकल्प-२ अींतगगत असलबाग तालुक्यातील ग्राहकाींचा वीजपुरवठा सुरळीत
व अखींडीत रहावा या उद्देशाने असलबाग-रे वस रस्त्यावर खडताळ पल
ु ते वायशेत दरयान
नवीन २२ के.व्ही. भम
ू ीगत वीजवाहहनी ्ाकण्यात आली आहे. सदर कामाबाबात कायगकारी

असभयींता, सावगजननक बाींधकाम ववभाग असलबाग ववभाग याींच्याकडून रु.५७,५२,६००/- चे
मागणीपत्र

(डीमाींड

नो्)

दे ण्यात

आली

आहे .

या

रक्कमेमध्ये

५

वषागकररता

भुभाडे
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रु. ३५,८७,२००/- आकारण्यात आले आहे . तसेच रु. ८०,०००/- बॅक गॅरीं्ी आकारण्यात आली
आहे . परीं तु सदर जागेचा प्रमुख वापर हा सावगजननक सुववधा या सदरचा असल्याने त्याला
महाराषर जसमन महसल
ू अधधननयम, १९६६ चे कलम ११७(५) व महाराषर जमीन महसल
ू

ननयम १९६९ मधील ननयम (२) च्या तरतुदी लागू होत असून अशा क्षेत्राच्याबाबत अकृवषत
आकारणी करण्यात येऊ नये असे जजल्हाधधकारी, असलबाग याींनी हद. ०५.११.१९९२ अन्वये
आदे श हदलेले आहे त. त्यानुसार, सदर बाबत सुधाररत मागणी पत्रक समळाल्यानींतर त्याचा
भरणा महाववतरण कींपनीकडून करण्यात येईल.
(३) प्रश्न उद्ावत नाही.

___________
महाववतरणाांच्या गळर्ाांव पररमांडळातील गळर्ाांवसह धुळे व नांदरु बार
जगल््यातील शासि य िायागलयाांच्या थिबाि बाबत

(३०)

१९७४० (०६-०८-२०१५).

ग्रामीण) :

श्री.किशोर पाटील (पाचोरा), श्री.र्ल
ु ाबराव पाटील (गळर्ाव

सन्माननीय ्गाग मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) महाववतरणाींच्या जळगाींव पररमींडळातील जळगाींवसह धळ
ु े व नींदरु बार जजल््यातील
शासकीय कायागलयाींच्या १,८५४ वीज जोडणीकडे सम
ु ारे ५८ लाख रुपयाींची थकबाकी आहे , हे
खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सदरची थकबाकी कोणकोणत्या ववभागाकडे आहे ,
(३) असल्यास, सदरची थकबाकी वसूल करण्यासींदभागत शासनाने कोणती कायगवाही केली वा
करण्यात येत आहे ,

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. चांद्रशेखर बावनिुळे (१३-०१-२०१६) : (१) होय, हे अींशत: खरे आहे . जळगाींव पररमींडळातील

जळगाींव, धळ
ु े व नींदरु बार जजल््यातील शासकीय कायागलयाींच्या एकूण १८७० वीज जोडण्याींची
माहे जल
ु ,ै २०१५ अखेर रु. ६५.२३ लाख एवढी थकबाकी आहे .

(२) जळगाींव पररमींडळातील जळगाींव, धुळे व नींदरु बार जजल््याींसाठी अनुक्रमे २१, २३ व १२
शासकीय ववभागाींकडे वीज जोडणीची थकबाकी आहे .

(३) व (४) थकबाकी वसल
ू करण्यासाठी वीज परु वठा तात्परु त्या स्वरुपात ककीं वा कायमस्वरुपी
बींद करण्यात येतो. तत्पूवभ सवग शासकीय कायागलयाींना महाववतरणच्या सींबींधधत उपववभागीय व
ववभागीय कायागलयाींदवारे प्रत्यक्ष भे्ीदवारे थकबाकी भरण्यासींदभागत आवाहन करण्यात आले
आहे .
___________

वव.स. १२५ (23)
गळर्ाांव जगल््यात क्राटन ग्रीव्हगतफे शहरासह लोडशेिंडांर् िर्यात येत असल्याबाबत
(३१)

१९९९८ (१०-०८-२०१५).

(पाचोरा) :

श्री.र्ुलाबराव पाटील (गळर्ाव ग्रामीण), श्री.किशोर पाटील

सन्माननीय ्गाग मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) राज्याच्या ववदयुतभार केंद्राचे कोणतेही आदे श व सूचना नसताींनाही जळगाींव जजल््यात
क्रॉ्न ग्रीव्हजतर्े शहरासह

माहे एवप्रल, २०१५ च्या दरयान वा त्यासुमारापासून लोडशेिडींग

करण्यात येत आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, लोडशेंिडगची कारणे काय आहे त,
(३) असल्यास, ववदयत
ु भार केंद्राचे कोणतेही आदे श व सच
ू ना नसताींनाही क्रॉ्न ग्रीव्हज
कींपनीमार्गत होत असलेल्या लोडशेंिडगबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय,

(४) असल्यास, चौकशीच्या अनुषग
ीं ाने सदरचे लोडशेिडग बींद करण्याबाबत कोणती कायगवाही
केली वा करण्यात येत आहे ,

(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. चांद्रशेखर बावनिुळे (०७-०१-२०१६) : (१) व (२) महाराषर राज्य वीज ननयामक आयोग

आणण महाववतरण याींचे प्रचसलत ननयम व पररपत्रकानुसार वीज वाहहनीवरील वाणणजज्यक व
ववतरण

हानीचे

प्रमाण

जास्त

असलेल्या

वीज

वाहहनीवर

भारननयमन

करण्यात

येत.े

त्याअनष
ु ींगाने सदर हठकाणी मे.क्रॉ्न ग्रीव्हज मार्गत वीज हानी ग्ानस
ु ार भारननयमन
करण्यात आले.

(३) प्रश्न उद्ावत नाही.
(४) प्रश्न उद्ावत नाही.
(५) प्रश्न उद्ावत नाही.
___________
दे वर्ड (जग.ससांधुदर्
ु )ग तालुक्यातील आनांदवाडी येथे अत्याधुननि
सुसज्ग मत्स्यव्यवसाय बांदर उभार्याबाबत

(३२)

२०३२६

(दहहसर) :

(१०-०८-२०१५).

श्री.ननतेश

राणे

(िणिवली),

श्रीमती

मननर्ा

चौधरी

सन्माननीय मत्स्य व्यवसाय मांत्री पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) दे वगड (जज.ससींधद
ु ग
ु )ग तालक्
ु यातील आनींदवाडी येथे अत्याधनु नक सस
ु ज्ज मत्स्यव्यवसाय

बींदर उभारण्याचे शासनाने ननजश्चत करुन सदरहू प्रकल्पाचा १० व्या पींचवावषगक योजनेत
समावेश करण्यात आलेला असन
ू १० पींचवावषगक योजनेअखेरपयंत पण
ू ग करण्याचे शासनाने
ननजश्चत केलेले असतानाही सदरहू मत्स्यव्यवसाय बींदर उभारण्यात आलेले नाही, हे खरे आहे
काय,

(२) असल्यास दे शातील पहहला पायल् प्रोजेक्् हणन
ू जाहहर झालेला सदरहू मत्स्यव्यवसाय
बींदर उभारणीस होत असलेल्या ववलींबामुळे यापूवभ मागील सम
ु ारे ६ वषागपासून अनेक
सन्माननीय सदस्याींनी कपात सच
ु ना व अन्या सींसदीय अयुधादवारे याबाबत सभागह
ृ ातचचाग
करण्यात आली आहे , हे ही खरे आहे काय,

वव.स. १२५ (24)
(३) असल्यास हदनाींक १० ऑक््ोबर, २००७ रोजी सींबींधधत ठे केदाराला कायागरींभ आदे श
हदल्यानींतर प्रत्यक्षात पहहल्या ्प्प्याच्या कामास हदनाींक २६ िडसेंबर, २००७ पासून सुरुवात
झाल्यानींतर सदरहू काम मे २००८ अखेरपासन
ू ठप्प झालेले असन
ू या बींदराच्या पहहल्या
्प्प्याच्या कामावर सम
ु ारे ७ को्ीहून अधधक रक्कम खचग झालेली आहे , हे ही खरे आहे काय,
(४) असल्यास, शासन ननणगय क्र.मजत्स्व/१००४/प्र.क्र.१२९/पदम
ु -१४, हदनाींक २२ जुल,ै २००४

अन्वये रु.२९ को्ी १२ लाख ६७ हजार अींदाजजत खचागस प्रशासकीय मींजूरी हदलेल्या प्रकल्प
रखडल्यामुळे आता सदरहू प्रकल्पाच्या खचागत प्रचींड प्रमाणावर वाढ होऊन प्रकल्पाच्या
अींदाजजत खचागत ९७.९२ को्ीच्या पयंत गेल्यामळ
ु े स्थाननक लोकप्रनतननधीनी हदनाींक १२ मे,
२०१५

रोजी

मा.मुख्यमीं्याची

प्रत्यक्ष

भे्

घेऊन

सदरहू प्रकल्पाचे
करण्याबाबतचे एक लेखी ननवेदन सादर केले आहे , हे ही खरे आहे काय,

काम

त्वरीत

सुरु

(५) असल्यास, सदरहू प्रकल्पाचे सध्या सींपूणत
ग ब बींद असलेलेल काम ववनाववलींब हाती घेवून
सदरहू प्रकल्प लवकरात लवकर कायागजन्वत होण्याच्या दृष्ीने शासनाने कोणता ननणगय घेतला
आहे वा घेण्यात येत आहे

(६) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. एिनाथराव खडसे (२१-०९-२०१५) : (१) हे खरे नाही.
(२) होय, अींशत: खरे आहे .
(३) होय. आतापयंत या कामावर रु. ५ को्ी १७ लाख इतका खचग झालेला आहे .
(४) व (५) होय, स्थाननक गावकऱ्याींच्या ववरोधामुळे सदर काम बींद असून गावकऱ्याींच्या
सहमतीने सध
ु ारीत आराखडा तयार करण्यात आला आहे. सुधारीत आराखड्यानुसार प्रकल्पाच्या
अींदाजपत्रकास सध
ु ारीत प्रशासकीय मान्यता घेण्याची कायगवाही सरु
ु आहे .
(६) प्रश्न उद्ावत नाही.

___________
चांद्रपूर जगल््यामध्ये िृर्ी ववगपांपाच्या ४५०० वीग गोड्याची िामे प्रलांबबत असल्याबाबत
(३३)

२१४१५ (१०-०८-२०१५).

गामोद) :

श्री.र्ोवधगन शमाग (अिोला पजश्चम), डॉ.सांगय िुटे (गळर्ाव

सन्माननीय ्गाग मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) चींद्रपूर जजल््यामध्ये कृषी ववजपींपाच्या ४५०० वीज जोडण्याची कामे प्रलींबबत असल्याची
माहहती ननदशगनास आली आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, १५ जूनपयंत त्यातील २५०० कृषीपींपाची जोडणी पुरी करावी असे ननदे श
मा.अथगमीं्याींनी हदले आहे त, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, त्यासाठी आवश्यक उपाययोजना करण्यात आली आहे काय,
(४) असल्यास, जोडणी केव्हापयंत पूणग करण्यात येणार आहे ,
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

वव.स. १२५ (25)
श्री. चांद्रशेखर बावनिुळे (१३-०१-२०१६) : (१) होय, हे खरे आहे .
(२) होय, हे खरे आहे .
(३) होय.
(४) माचग, २०१५ अखेर प्रलींबबत असणाऱ्या कृषीपींपाचा ववदयुत पुरवठा माहे िडसेंबर, २०१५
अखेर पयंत पूणग करण्याचे उहद्दष् आहे .
(५) प्रश्न उद्ावत नाही.

___________
साखरखेडाग (जग.बुलढाणा) येथील वीग िांपनीच्या वीगग्राहिाांना
नाहि त्रास सहन िरावा लार्त असल्याबाबत

(३४)

२२९६५ (१०-०८-२०१५).

डॉ.शसशिाांत खेडि
े र (ससांदखेड रागा) :

सन्माननीय ्गाग

मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) साखरखेडाग (जज.बल
ु ढाणा) येथील वीज कींपनीच्या समस्याीं वाढल्या असल्याने शेतक-याींना

व्यावसानयक, वीज ग्राहकाींना त्याींचा नाहक त्रास सहन करावा लागत असल्याचे नक
ु तेच माहे
मे, २०१५ मध्ये वा त्या सम
ु ारास ननदशगनास आले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, वीज कींपनीकडून जास्तीची ववज बबल ववज ग्राहकाींना पाठवून, वेळोवेळी वीज
परु वठा खींिडत करणे वारीं वार फ्यज
ु उडण्याचा प्रकार होत असल्याने वीजग्राहकाींना नाहक त्रास
सहन करावा लागत आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, याप्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय,
(४) असल्यास, चौकशीत काय आढळून आले त्यानुषींगाने दोषी असणाऱ्या वीज कींपनीववरुध्द
कोणती कायगवाही करण्यात आली वा येत आहे ,
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. चांद्रशेखर बावनिुळे (०७-०१-२०१६) : (१) होय, हे खरे आहे . मे.अल्र्ा िड.बी.ए. यहु ्सल्ी

एनॅसलससस ससस््ीम, ठाणे या र्ो्ो ररिडींग एजन्सीच्या सम्र वाचनाच्या कामात त्रु्ीमळ
ु े
ग्राहकाींच्या तक्रारी महाववतरण कींपनीस प्राप्त झाल्या होत्या.
(२) होय, हे खरे आहे .
(३) होय, महाववतरण कींपनीकडून या प्रकरणी चौकशी करण्यात आली आहे.

(४) वरील प्रकरणी महाववतरण कींपनीकडून मे.अल्र्ा िड.बी.ए. यहु ्सल्ी एनॅसलससस ससस््ीम,

ठाणे या एजन्सीवर दीं डात्मक कारवाई करण्यात आली व सदर एजन्सीकडून मी्र वाचनाचे
काम काढून घेण्यात आले आहे .
(५) प्रश्न उद्ावत नाही.

___________

वव.स. १२५ (26)
तरां दळे (ता.िणिवली, जग.ससांधुदर्
ु )ग र्ावात स्वतांत्र तलाठी सगा ननमागण िर्याबाबत
(३५)

२३०२८ (१०-०८-२०१५).

श्री.सांगय िदम (दापोली) :

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय महसूल मांत्री

(१) तरीं दळे (ता.कणकवली, जज.ससींधुदग
ु )ग या गावाची लोकसींख्या सुमारे १५०० हून अधधक
असून या गावात स्वतींत्र तलाठी साझा नसल्यामुळे ग्रामस्थाींना १० कक.मी. अींतरावर असलेल्या
कलमठ या गावी जावे लागत असून ककत्येक वेळा तलाठी भे्त नसल्यामळ
ु े ग्रामस्थाींची

महत्वाची कामे होत नसल्याने तरीं दळे या गावी स्वतींत्र तलाठी साझा मींजूर करण्याकरीता

हदनाींक ९ र्ेब्रव
ु ारी, २०१५ रोजी झालेल्या सभेत ग्रामपींचायत तरीं दळे याींनी ठराव मींजरू
करण्यात येवून तरीं दळे येथे स्वतींत्र तलाठी साझा मींजूर करण्याबाबत स्थाननक ववधानसभा

सदस्याींनी जजल्हाधधकारी ससींधुदग
ु ग याींना हदनाींक २१ एवप्रल, २०१५ रोजी वा त्यासम
ु ारास लेखी
ननवेदन दे ण्यात येवन
ू ही अदयाप कोणतीही कायगवाही केली नसल्याचे माहे जून, २०१५ मध्ये
ननदशगनास आले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, तरीं दळे येथे स्वतींत्र तलाठी साझा मींजरू करण्याबाबत शासनाने कोणती
तातडीची कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. एिनाथराव खडसे (०५-०१-२०१६) : (१) व (२) राज्यातील तलाठी साझाींची पन
ु रग चना
करण्याबाबत शासन

ननणगय क्रमाींक प्रार्ेब-२०१०/तलाठी/प्र.क्र.११२/म१०, हद.

०३/०२/२०१४

अन्वये शासनास सशर्ारशी करण्यासाठी ववभागीय आयुक्त नागपूर याींचे अध्यक्षतेखाली ससमती
गठीत करण्यात आली होती.

सदर ससमतीच्या प्राप्त झालेल्या अहवालास अनुसरुन राज्यातील तलाठी साझाींची

पन
ु रग चना करण्याच्या दृष्ीने एकूण ३०८४ इतके तलाठी साझे व त्या त्या अनष
ु ींगाने आवश्यक
असलेली तलाठी, मींडळ अधधकारी व कोतवाल याींची पदे ननमागण करण्याबाबतचा प्रस्ताव

शासनाच्या ववचाराधीन आहे . सदर प्रस्तावावर ननणगय झाल्यानींतर तरीं दळे (ता.कणकवली,
जज.ससींधुदग
ु )ग मध्ये तलाठी साझा मींजुरीबाबत कायगवाही करण्यात येईल.
(३) प्रश्न उद्ावत नाही.

___________
साांर्ली मांडल मध्ये मोठया प्रमाणात वीग र्ळती व वीग चोरी होत असून याची बबले मात्र
सवगसामान्य ग्राहिाांच्या बबलामधून वसूल िेली गात असल्याबाबत

(३६)

२३३८८ (०६-०८-२०१५).

श्री.धनगांय (सुधीर) र्ाडर्ीळ (साांर्ली) :

सन्माननीय ्गाग

मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) महाववतरणच्या साींगली मींडलमध्ये मोठया प्रमाणात वीज गळती व वीज चोरी होत असन
ू

याची बबले मात्र सवगसामान्य ग्राहकाींच्या बबलामधून इींधन अधधभार हणून वसूल होत
असल्याबाबतची धक्कादायक माहहती २०१४ च्या एका सवेक्षणामधन
ू समोर आली आहे, हे खरे
आहे काय,

वव.स. १२५ (27)
(२) असल्यास, या बबलाचा भुदंड सवगसामान्य ग्राहकाींना भरावा लागत आहे , हे खरे आहे काय,
(३) असल्यास, त्याची सवगसामान्य कारणे काय आहे त,

(४) असल्यास, यासींदभांत शासनाने काय कायगवाही केली आहे वा करणार आहे ,
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. चांद्रशेखर बावनिुळे (०७-०१-२०१६) : (१) राज्यासाठी आवश्यक ती वीज उपलब्ध होत

नसल्याने महाववतरण कींपनीला बाहे रच्या राज्याकडून महागड्या दराने वीज खरे दी करावी
लागते. त्यामळ
ु े राज्यातील सवग वीज ग्राहकाींना त्याींच्या वीज वापराच्या प्रमाणात “इींधन

अधधभार” आकारला जातो. त्यामुळे “इींधन अधधभार” वीज चोरीशी सींबींधधत बाब नसून
मा.ववदयुत ननयामक आयोग याींनी ननजश्चत केलेल्या धोरणात्मक बाबीनुसार सदर इींधनभार
वीज दे यकामध्ये समाववष् करुन तो आकारण्यात येतो.
(२) हे खरे नाही.
(३) प्रश्न उद्ावत नाही.
(४) प्रश्न उद्ावत नाही.
(५) प्रश्न उद्ावत नाही.
___________
मारे र्ाांव आणण मुिूटबन १३२ िे.व्ही. उपिेंद्र व मोहदा, मोहली, अडेर्ाांव, पुनवट, येधथल ३३
िे.व्ही. मांगुर उपिेंद्राचे िामे अद्यापही सुुन न झाल्याबाबत

(३७)

२३४२४ (०६-०८-२०१५).

श्री.रागु तोडसाम (अणभ) :

श्री.सांजगवरे डीडी बोदिुरवार (वणी), प्रा.अशोि उईिे (राळे र्ाव),

सन्माननीय ्गाग मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) वणी ववधानसभा क्षेत्रातील मारे गाींव आणण मक
ु ू ्बन १३२ के.व्ही. उपकेंद्र व मोहदा, मोहली,
अडेगाींव, पुनव्, येधथल ३३ के.व्ही. मींजुर उपकेंद्राचे कामे अदयापही सुरु झाले नाही, हे खरे
आहे काय,

(२) असल्यास, ककमान १६ तास ववजेची अपेक्षा असताना प्रत्यक्षात मात्र अत्यींत कमी दाबाची
केवळ ४ ते ५ तास ववज शेतक-याींना समळत आहे , हे खरे आहे काय,
(३) असल्यास,

उक्त प्रकरणी मींजूर ववज उपकेंद्राचे काम त्वरीत सुरु करण्याववषयी शासनाची

काय योजना आहे ,

(४) नसल्यास, ववलींबाची करणे काय आहे त ?
श्री. चांद्रशेखर बावनिुळे (०७-०१-२०१६) : (१) ३३/११ के.व्ही. मोहदा, मोहली, अडेगाव, पन
ु व्

येथे अनुशेष योजनेअींतगगत मींजूर असून कामे प्रगतीपथावर आहे त. वणी ववधानसभा क्षेत्रातील
मारे गाव आणण मुकु्बन १३२ के.व्ही. उपकेंद्राचा प्रस्ताव महाववतरण कींपनीने महापारे षण
कींपनीकडे मींजूरीसाठी पाठववला आहे .

वव.स. १२५ (28)
(२) हे खरे नाही.
(३) प्रश्न उद्ावत नाही.
(४) प्रश्न उद्ावत नाही.
___________
पाटण (ता.मावळ, जग.पुणे) येथे र्ावालर्त असलेले ववद्युत खाांब ्न, वारा, पावसामळ
ु े
त्याचा गसमनीलर्तचा भार् सडून र्ेला असल्याबाबत

(३८)

२४२३६ (०६-०८-२०१५).

श्री.सांगय (बाळा) भेर्डे (मावळ) :

सन्माननीय ्गाग मांत्री

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) पुणे जजल्हा मावळ तालुक्यातील पा्ण येथे गावालगत रोवलेले असलेले

ववदयुत खाींब

ऊन, वारा, पावसामळ
ु े त्याचा जसमनीलगतचा भाग सडून गेला आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, या खाींबावरुन मख्
ु य ववदयुतप्रवाह वाहत असून हे खाींब वदग ळीच्या हठकाणी
आहे त, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, खाींबाच्या दरु
ु स्तीबाबत महाववतरणच्या अधधकाऱ्याींना स्थाननक नागरीकाींनी

वेळोवेळी साींधगतले असून १३ माचग रोजी या खाींबाची छायाधचत्रे काढून काही नागरीकाींनी
महाववतरणचे राजगुरु नगर, लोणावळा व कालाग या तीनही हठकाणच्या अधधकाऱ्याींना
व्हॉ्सअप या सोशल समडीयाच्या माध्यमातन
ू छायाधचत्रे पाठववली आहे , हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्यास, मुख्य ववदयुतप्रवाह वाहून नेणारे खाींबापासून होणारी दघ
ग ना ्ाळण्यासाठी
ु ्
सडलेले खाींब काढणेबाबत शासन स्तरावर सींबींधधताींना आदे श दे ण्यात आले आहे काय,
(५) असल्यास, आदे शाच्या अनुषींगाने कोणती कायगवाही करण्यात येत आहे ,
(६) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री. चांद्रशेखर बावनिुळे (०७-०१-२०१६) : (१) हे खरे आहे.
(२) हे खरे नाही.

(३) उपरोक्त हठकाणी एकींदर दोन पोल सडलेल्या जस्थतीत असल्याचे ननदशगनास आल्यावर
महाववतरण कींपनीकडून ते पोल बदलण्यात आले आहे त.

(४) महाववतरण कींपनीकडून लोणावळा, वडगाव, तळे गाव इत्यादी उपववभागामधील खाींबाची

तपासणी चालू असून आवश्यक त्या खाींबाींना मकर्ीं ग करण्याकररता ननववदा प्रकक्रया चालू
करण्यात आलेली आहे.

(५) ननववदा प्रकक्रया झाल्यावर सींबधीं धत कामे महाववतरण कींपनीकडून पूणग करण्यात येतील.
(६) प्रश्न उद्ावत नाही.

___________

वव.स. १२५ (29)
मनमाड (जग.नासशि) शहरातील आय.यु.डी.पी. वसाहतीतील शेिडो
रहहवाशाांच्या जगवीतास धोिा ननमागण झाला असल्याबाबत

(३९)

२४४५७ (१०-०८-२०१५).

िळवा), श्री.रमेश िदम (मोहोळ) :

श्री.पांिग भुगबळ (नाांदर्ाव), श्री.जगतेंद्र आव्हाड (मुांब्रा

काय :-

सन्माननीय ्गाग मांत्री पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील

(१) नासशक जजल््यातील मनमाड शहरातील आय.य.ु डी.पी. या वसाहतीतील गवळी मींगल
कायागलय-बालोदयान-स््े िडयम ते वागदडभ तसेच जोशी याींच्या
मळा) या लोक वस्तीचा भागातन
ू

घरापासून गुरुदवार मळा (सशख

रहहवाशाींच्या घरालगत ११ केव्ही ववदयत
वाहहन्या
ु

गेल्यामुळे पावसाळ्यात मोठ्याप्रमाणात शॉ्सककग् होणे, ववदयुत प्रवाह घराींमध्ये उतरणे या

ववदयुत वाहहनीमळ
ु े आय.यु.डी.पी. वसाहतीतील शेकडो रहहवाशाींच्या जजवीतास धोका ननमागण
झाला आहे , हे खरे आहे काय,
(२)

असल्यास, याबाबत स्थाननक रहहवाशाींनी महाराषर राज्य ववदयुत ववतरण कींपनी मयाग.

सहाय्यक असभयींता कायागलय, उपववभाग मनमाड व कायगकारी असभयींता, ववभाग मनमाड या
कायागलयाकडे सातत्याने धोकादायक ववदयुत वाहहन्या ह्ववण्याबाबत मागणी करुनही कायगवाही
करण्यात आली नाही, हे खरे आहे काय,

(३) असल्यास, उपरोक्त ववदयुत वाहहनी हलववण्याबाबत शासनाने कोणती कायगवाही केली
आहे वा करीत आहे ,

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. चांद्रशेखर बावनिुळे (१३-०१-२०१६) : (१) अींशत: खरे आहे. सदर वाहहनीच्या लगत व

खाली कोणतेही सुरक्षक्षत अींतर न ठे वता आय.यु.डी.पी. च्या ववकासकाने घराींचे बाींधकाम केलेले
असल्यामळ
ु े रहहवाशाींच्या जीववतास धोका सींभवू शकतो.

(२) अींशत: खरे आहे . सदर वाहहनीच्या खाली महाववतरण कींपनी मनमाड याींच्याकडून ववदयुत

सुरक्षा कायदयानुसार सुरक्षा जाळी (गाडभग) लावण्यात आलेली आहे . सदर वाहहनी ह्ववण्याचे
काम हे सींबींधधत प्लॉ् धारक, ववकासक तसेच नगर पररषद प्रशासन याींनी महाववतरण

कींपनीकडे १.३ ्क्के सप
ु रव्हीजन चाजेस भनसन मान्यता प्राप्त ठे केदाराकडून करुन घेणे
आवश्यक आहे . सदर वाहहनी ह्ववण्याबाबत कोणताही अजग वा प्रस्ताव

महाववतरण

कींपनीच्या स्थाननक कायागलयास प्राप्त झालेला नाही.
(३) प्रश्न उद्ावत नाही.
(४) प्रश्न उद्ावत नाही.
___________
साांर्ली जगल््यातील गत तालुक्याचे ववभागन िर्याबाबत
(४०)

२४६८४ (०६-०८-२०१५).

श्री.ववलासराव गर्ताप (गत) :

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय महसूल मांत्री

वव.स. १२५ (30)
(१) साींगली जजल््यात जत तालुका क्षेत्रर्ळाने सवागत मोठा तालक
ु ा आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, तालुक्यात १२३ गावे व ८ मींडळ अधधकारी असा तालुक्याचा मोठा कायगभाग
आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, जजल्हाधधकारी, साींगली याींनी शासनास तालुका ववभाजनाचा प्रस्ताव सादर केला
आहे , हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्यास, जजल््यातील केवळ ३५ गावाींचा पलस
ु व ५५ गावाींचा कडेगाव हे दोन तालुके
सशर्ारस नसताना ही झालेले आहेत, हे खरे आहे काय,

(५) असल्यास, जत तालक्
ु याच्या ववभाजन करण्यासाठी शासनाने अदयापपयंत कोणती
कायगवाही केली आहे ,

(६) असल्यास, जत तालुक्याचे ववभाजन होऊन नवीन तालुका कधीपयंत अजस्तत्वात येणार
आहे ,

(७) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. एिनाथराव खडसे (०५-०१-२०१६) : (१) होय.
(२) होय.
(३) होय. हद. २८.०६.२००४ च्या पत्रान्वये जजल्हाधधकारी साींगली याींनी जत तालुक्याचे ववभाजन
करुन सींख हा नवीन तालुका ननमागण करणेबाबतचा प्रस्ताव सादर केला आहे .

(४) हे खरे नाही. जजल्हाधधकारी, साींगली याींचेकडून पलुस तालक
ु ा ननसमगतीच्या वेळी उधचत

माहहती घेवन
ू व कडेगाव तालक
ु ा ननसमगतीच्या वेळी जजल्हाधधकारी, साींगली याींचेकडून प्राप्त
झालेला प्रस्ताव ववचारात घेवून हे दोन्ही तालक
ु े ननमागण करण्यात आले आहे.

(५) व (६) राज्यातील तालुका पन
ु रग चनेसींदभागत ननकष ननजश्चत करण्याकरीता शासन ननणगय
हद. १५ नोव्हें बर, २०११ अन्वये ववभागीय आयुक्त, कोकण ववभाग याींच्या अध्यक्षतेखालील

गठीत करण्यात आलेल्या ससमतीच्या अहवालावर राज्यातील सवग ववभागीय आयक्
ु तालयाींचे
असभप्राय मागववण्यात आले आहे. तदनींतर, राज्यातील तालक
ु ा पन
ु रग चनेसींदभागत धोरणात्मक
ननकष ठरववल्यानींतर अन्य प्रस्तावाींसोबतच जत तालुक्याचे ववभाजन करुन सींख हा नवीन
तालुका ननमागण करणेाबबत जजल्हाधधकारी साींगली याींनी पाठववलेल्या प्रस्तावावर पुढील उधचत
कायगवाही करण्याची तजववज ठे वली आहे.
(७) प्रश्न उद्ावत नाही.

___________
मौग ढोलडोंर्री (ता.िोरची, जग.र्डधचरोली) येथील ३३/११ िे.व्ही.
िेंद्राचे बाांधिाम पूणग िर्याबाबत
(४१)

२४८८० (०६-०८-२०१५).

श्री.िृष्ट्णा र्गबे (आरमोरी) :

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय ्गाग मांत्री पढ
ु ील

(१) मौजा ढोलडोंगरी (ता.कोरची, जज.गडधचरोली) येथे ववज ववतरण कींपनीचे ३३/११ के.व्ही.
उपकेंद्र मागील ३ वषागपूवभ मींजूर झाले आहे, हे खरे आहे काय,

वव.स. १२५ (31)
(२) असल्यास, अदयापपयंत सदर केंद्राच्या बाींधकामाबाबत कोणत्याही प्रकारची सुनसवात झाली
नाही, हे खरे आहे काय,

(३) असल्यास, तेथे र्क्त वॉल कींपाऊींडचे काम पण
ू ग झाले आहे , हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्यास, सदर केंद्राचे काम त्वरीत पूणग कनसन तेथे वीज ववतरण कींपनीचे कननषठ
असभयींत्याचे कायागलय सुनस करण्याची मागणी तेथील नागररकाींनी केली आहे , हे खरे आहे काय,
(५) असल्यास, सदर केंद्राचे बाींधकाम ककती मुदतीत केले जाईल,
(६) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय ?

श्री. चांद्रशेखर बावनिुळे (०७-०१-२०१६) : (१) होय, हे खरे आहे .

(२) होय, मौजा ढोलडोंगरी (को्गुल), ता.कोरची येथे ३३/११ के.व्ही. उपकेंद्र उभारणीचे काम
यापूवभ मुख्य असभयींता (नाप), नागपूर याींनी मे.चड्डलवाडा कींस्रक्शन प्रा.सल. है द्राबाद या

कींत्रा्दारास हद. १२/०८/२०१० ला हदले होते. परीं तु कींत्रा्दाराने ववहीत मद
ु तीत काम न
केल्यामुळे मुख्य असभयींता (नाप),

नागपूर कायागलयाकडून हद. ३०.०८.२०१२ रोजी कामाचे

कींत्रा् रद्द करण्यात आले. मे.चड्डलवाडा कींस्रक्शन प्रा.सल. है द्राबाद याींनी काम पूणग करण्याची

हमी हदल्यामुळे मुख्य असभयींता (नाप), नागपूर कयागलयाकडून कामाचे पुनआ
ग दे श हद.
०८/०९/२०१४ रोजी हदले. परीं तु मींदगतीने काम सुरु असल्यामुळे मुख्य असभयींता (नाप) नागपूर

कायागलयाकडून हद. ०२/०९/२०१५ रोजी पन
ु श्च: कींत्रा् रद्द करण्याची नो्ीस बजावलेली आहे .
नो्ीस बजावल्यानींतरही कींत्रा्दाराची कामात समाधानकारक प्रगती नसल्याने मुख्य असभयींता
(नाप), नागपूर याींनी त्याींच्या हद. २४/०९/२०१५ च्या पत्रानुसार
केल्याचा आदे श हदला आहे . तसेच, अधधक्षक

कींत्रा्दारास कींत्रा् रद्द

असभयींता, गडधचरोली याींनी नववन कींत्रा्

दे ण्याबाबतची प्रकक्रया सरु
ु करण्याबाबत हद. २४/०९/२०१५ नस
ु ार कळववण्यात आलेले आहे व
३१/१२/२०१६ पयंत ३३/११ के.व्ही. उपकेंद्राचे काम पूणग करण्याचा मानस आहे .
(३) सदर कींत्रा्दाराने तेथे साखळी कींु पण तयार केलेले आहे.
(४) होय, हे खरे आहे .

(५) प्रश्न उद्ावत नाही.
(६) वरील प्रमाणे.
___________
हातिणांर्ले तालुक्याचे ववभागन िुनन स्वतांत्र पेठवडर्ाव तालुिा िर्याबाबत
(४२)

२५०२८ (१०-०८-२०१५).

(राधानर्री),

श्री.रागेश

डॉ.सुजगत समणचेिर (हातिणांर्ले), श्री.प्रिाश आबबटिर

ीरसार्र

(िोल्हापरू

उत्तर),

श्री.उल्हास

सन्माननीय महसूल मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

पाटील

(सशरोळ) :

(१) हातकणींगले (जज.कोल्हापूर) तालुका हा सहकार, व्यापार, उदयोग, सशक्षण, शेती, पयग्न
आहद क्षेत्रात अव्वल असून तेथील लोकसींख्या व प्रशासनानुसार पडणारा प्रचींड ताण पाहता

हातकणींगले तालक्
ु याचे ववभाजन करुन स्वतींत्र पेठवडगाव तालक
ु ा करण्याची मागणी तेथील
जनतेने वारीं वाींर शासनाकडे केली आहे , हे खरे आहे काय,

वव.स. १२५ (32)
(२) असल्यास, हातकणींगले तालक
ु ाचे ववभाजन करण्याचा प्रस्ताव शासनाच्या ववचाराधीन आहे ,
हे खरे आहे काय,

(३) असल्यास, याबाबत शासनाने ननणगय घेतला आहे काय व त्याींचे स्वरुप काय आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. एिनाथराव खडसे (०५-०१-२०१६) : (१) होय.
(२) व (३) राज्यातील तालुका पन
ु रग चनेसींदभागत ननकष ननजश्चत करण्याकरीता शासन ननणगय

क्र. प्रार्ेब-२०११/प्र.क्र.९६/म-१०, हद. १५ नोव्हें बर, २०११ अन्वये ववभागीय आयक्
ु त , कोकण
ववभाग याींच्या अध्यक्षतेखाली गठीत करण्यात आलेल्या ससमतीच्या अहवालावर राज्यातील सवग

ववभागीय आयुक्तालयाचे असभप्राय मागववण्यात आले आहे त. तदनींतर राज्यातील तालुका
पुनरग चनेसींदभागत
तालक्
ु याचे

धोरणात्मक

ववभाजन

करुन

ननकष

स्वतींत्र

ठरववल्यानींतर

पेठवडगाव

मान्यतेस्तव सादर करण्यात येईल.

अन्य

तालक
ु ा

प्रस्तावाींसोबतच

करण्याबाबतचा

हातकणींगले

प्रस्ताव

शासन

(४) प्रश्न उद्ावत नाही.
___________
गालना जगल््यातील वीग ववतरण िांपनी (महाववतरण) मध्ये िायगिारी असभयांत्यासह
अधधिारी व िमगचारी याांची पदे ररक्त असल्याबाबत
(४३)

२५७७६ (१०-०८-२०१५).

रागा) :

श्री.अगन
े र (ससांदखेड
ुग खोतिर (गालना), डॉ.शसशिाांत खेडि

सन्माननीय ्गाग मांत्री पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) जालना जजल््यातील वीज ववतरण कींपनी (महाववतरण) मध्ये कायगकारी असभयींत्यासह
इतर अधधकारी व कमगचारी याींची पदे मोठ्या प्रमाणावर ररक्त आहेत, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, महाववतरणाकडून नववन भरती केलेले कननषठ असभयींते वेगवेगळ्या कारणास्तव
नोकरी सोडून जात असल्यामुळे जालना जजल््यातील कननषठ असभयींत्याींची पदे मोठ्या
प्रमाणावर ररक्त राहत आहे त, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, ककमान पाच वषे अनभ
ु व असलेल्या अधधका-याींची ननयक्
ु ती जालना जजल््यात
करुन जजल््यातील ररक्त पदे भरणेबाबत शासन कायगवाही करणार आहे काय,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. चांद्रशेखर बावनिुळे (११-०१-२०१६) : (१) व (२) हे खरे नाही.

(३) व (४) जालना मींडळ कायागलयाअींतगगत वगग १ ते वगग ४ ची एकूण मींजरू पदे १२२० असन
ू

त्यापैकी १००५ कमगचारी कायगरत आहे त व २१५ पदे ररक्त आहेत. त्यापैकी ९२ बा्यस्त्रोत
कमगचारी ररक्त पदाींच्या जागी कायगरत आहे त. ररक्त पदाींपैकी सहाय्यक असभयींऱ्याींची १३ पदे
व

कननषठ असभयींत्याींची ३ पदे ररक्त आहे त. या पदाींची सरळसेवा भरतीदवारे ननवडसूची

प्रकासशत करण्यात आली असन
ू , ननवड झालेल्या उमेदवाराींची ननयक्
ु ती प्रकक्रया सरु
ु आहे .
___________

वव.स. १२५ (33)
सोलापूर जगल््यातील ५०० र्ावे अगूनही अांधारात असल्याबाबत
(४४)

२५८४४ (१०-०८-२०१५).

श्री.अब्दल
ु सत्तार (ससल्लोड) :

सन्माननीय ्गाग मांत्री

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) सोलापूर जजल््यातील तब्बल ५०० गावे अजन
या गावाींना दहा
ू ही अींधारात असन
ू
तासापेक्षाही जास्त वेळ भारननयमन करुन गावे अींधारात ठे वण्यात येत असल्याची बाब माहे
मे, २०१५ दरयान ननदशगनास आली आहे , हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, भारननयमनयुक्त गाव करण्यासाठी पुरेशी यींत्रणा व आवश्यक ती सवग उपकरणे,

ननधी कींपनीकडे दे ण्यात आला आहे परीं तु अधधकाऱ्याींच्या ननषक्रयते मळ
ु े च ही गावे अींधारात
राहहली आहे त, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, सदर गावे भारननयमन मुक्त करण्याबाबत शासनाने कोणती कायगवाही केली
आहे वा कण्यात येत आहे ,

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

चांद्रशेखर

बावनिुळे

भारननयमनाबाबत

(०७-०१-२०१६)

:

(१)

महाराषर

वीज

ननयामक

आयोगाने

ननदे सशत केलेल्या मागगदशगक तत्वानस
ु ार सोलापरू जजल््यातील ४०३

गावाींमधील ववतरण-वाणणज्य हानी ४२% पेक्षा जास्त असल्याने आवश्यकतेनुसार भारननयमन
करण्यात येत आहे. सध्या ननयसमत भारननयमन कुठे ही चालू नाही.
(२) हे खरे नाही.

(३) महाववतरण कींपनीकडून खालील उपाययोजना करण्यात येतात :-

१) सदर गावे भारननयमन मुक्त करण्यासाठी महाववतरणतर्े वीज चोरी रोखण्याकररता

दक्षता व सुरक्षा ववभागाींतगगत भरारी पथक व स्वतींत्र पोलीस स्थानक कायागजन्वत आहे त.

२) ववशेष महहलापथके (दासमनी पथक) तयार करण्यात आली आहे त. वीज चोरी प्रकरणे

हाताळण्यासाठी वीज चोरी पकडण्याची मोहहम ननयसमत चालू असते.
३)

वीज

चोरी

थाींबववण्यासाठी

व

वीज

वसल
ु ी

वाढववण्यासाठी

हठकहठकाणी

महाववतरणतर्े पथनाट्ये, पदयात्रा व मेळावे आयोजजत करण्यात येत असतात. तसेच
जनजागत
ृ ीसाठी गावोगावी सभत्तीपत्रके लावण्यात येतात.

४) र्ीडर व्यवस्थापक योजनेंतगगत महाववतरण कींपनीच्या वतीने बबल वसुली व वीज

चोरी रोखण्यासाठी स्थाननक बेरोजगार ववदयत
ु असभयींता अथवा सेवाननवत्ृ त ववदयुत असभयींता
याींची र्ीडर व्यवस्थापक हणून ननयुक्ती करण्याची प्रकक्रया चालू आहे .
(४) प्रश्न उद्ावत नाही.

___________
दयागपरू (जग.अमरावती) अांगनर्ाव सग
ु भ येथे महसल
ू ववभार्ाचे
उपववभार्ीय िायागलय सुुन िर्याबाबत

(४५)

२६०३२ (१०-०८-२०१५).

श्री.रमेश बुांदीले (दयागपूर) :

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय महसूल मांत्री पुढील
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(१)

दयागपूर

(जज.अमरावती)

मतदारसींघातील

अींजनगाव

सुजभ

येथे

महसूल

ववभागाचे

उपववभागीय कायागलय सुरु करण्याबाबत मा.महसूल मींत्री याींच्याकडे हदनाींक २८ माचग, २०१५
रोजी लोकप्रनतननधी याींनी ननवेदनावारे मागणी केली आहे , हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, याप्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय,
(३) असल्यास, चौकशीनुसार कोणती कायगवाही करण्यात आली आहे वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री. एिनाथराव खडसे (०५-०१-२०१६) : (१) होय.
(२) व (३) दोन तालुका एक उपववभाग या धोरणानस
ु ार सदय:जस्थतीत दयागपूर येथे

उपववभागीय अधधकारी याींचे कायागलय अजस्तत्वात आहे . अींजनगाव सुजभ व दयागपूर हे दोन
तालुके दयागपूर उपववभागीय समाववष् असून प्रशासकीयदृषट्या सदयाची रचना योग्य आहे .
(४) प्रश्न उद्ावत नाही.

___________
भद्रावती तालक्
ु यातील १२ र्ावाांचा वीग पुरवठा खांडीत होत असल्याबाबत
(४६)

२७०८७ (१०-०८-२०१५).

श्री.सुरेश धानोरिर (वरोरा) :

गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

सन्माननीय ्गाग मांत्री पुढील

(१) भद्रावती तालुक्यातील (जज.चींद्रपूर) येथील १२ गावातील माहे जून, २०१५ च्या पहहल्या
आठवड्यापासन
ू वीज परु वठा खींडीत असल्याने अींधारात आहे त, हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, या गावातील वीज पुरवठा खींडीत होण्याची कारणे काय आहे त,

(३) असल्यास, या गावातील वीज पुरवठा सुरळीत होण्यासाठी शासनाने काय कायगवाही केली
वा करण्यात येत आहे ,

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. चांद्रशेखर बावनिुळे (०७-०१-२०१६) : (१) हे खरे नाही.

(२) हद. ०७/०६/२०१५ रोजी सायींकाळी ७.०० वा वादळासह वारा व वीजेच्या कडकडा्ाींमळ
ु े

मुसळाधार पाऊस आल्याने ११ के.व्ही. गवराळा वीजवाहहनीवर ताींबत्रक बबघाड झाल्याने
भद्रावती तालक्
ु यातील ८ गावाींचा वीज परु वठा खींडीत झाला होता.

(३) माहववतरण कींपनीकडून गवराळा गावाचा वीज पुरवठा त्याच रात्री सुरु करण्यात आला.

परीं तु, मुसळधार पाऊस व धचखल असल्याने उवगररत वीज वाहहनीचा बबघाडदरु
ु स्त करण्यास
अडचणी ननमागण झाल्यामुळे दस
ु ऱ्या हदवशी हणजे हद. ०८/०६/२०१५ रोजी सवग गावाींचा वीज
पुरवठा पुवव
ग त करण्यात आला.
(४) प्रश्न उद्ावत नाही.

___________

वव.स. १२५ (35)
गव्हार (जग.पालघर) तालुक्यातील आहदवासी र्ाव पाडीयाांना
अद्यापही ववग गोडणी न समळाल्याबाबत

(४७)

२७२४७ (१०-०८-२०१५).

श्री.ववलास तरे (बोईसर) :

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय ्गाग मांत्री पुढील

(१) जव्हार (जज.पालघर) तालुक्यातील बहुसींख्य आहदवासी गाव पाड्याींना अदयापही ववज
जोडणी न समळाल्यामुळे तेथील आहदवसी नागररकाींना अींधारात रहावे लागत असल्याचे
ननदशगनास आले आहे , हे खरे आहे काय,

(२)असल्यास उपरोक्त आहदवासी गाव पाड्यात सम
ु ारे १ हजार लोकवस्ती असन
ू तेथे ववज
जोडणीची मागणी करुन अदयापही वीज समळालेली नाही, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, सतत ववजेची मागणी करुनही या आहदवासी पाड्यावरील नागररकाींना ववज
जोडणी दे ण्याबाबत होणा-या ववलींबाची कारणे काय आहे त व तेथे तातडीने ववज जोडणी
उपलब्ध करुन दे ण्याबाबत कोणती कायगवाही करण्यात आली आहे वा येत आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. चांद्रशेखर बावनिुळे (०७-०१-२०१६) : (१) हे खरे आहे.

(२) हे खरे आहे . जव्हार तालुक्यात एकूण २ गावे व २८ पाड्याींचे ववदयुतीकरणाचे काम बाकी
आहे . सदर गावाींचे/पाड्याींचे ववदयत
ु ीकरण झाल्यानींतर तेथील लोकवस्तीला वीज परु वठा
करण्यात येईल.

(३) जव्हार तालुक्यातील णखींडसे व मनमोहाडी ही गावे व या गावासोबत समाववष् असलेले ६
पाड्याींचे ववदयुतीकरणाचे काम सुरु आहे . तसेच उवगररत २२ पाड्याींपैकी १६ पाड्याींचे
ववदयुतीकरणासाठी ननववदा प्रकक्रया पूणग करुन मे. युननव्हसगल इलेक्रीकल वक्सग या एजींसीला

हदनाींक २४.८.२०१५ रोजी कामाचे आदे श कींपनीने हदले आहे त व उवगररत ६ पाड्याींचे सन २०१५१६ मध्ये आहदवासी ववकास ववभागाकडून मींजूर झालेल्या ननधीमधून ववदयुतीकरण करण्यात
येणार आहे .

(४) प्रश्न उद्ावत नाही.
___________
उरण तालुक्यातील ग्रामीण व शहरी भार्ात ववद्युत पुरवठा खांडीत झाला असल्याबाबत
(४८)

२७४१८ (१०-०८-२०१५).

श्री.मनोहर भोईर (उरण) :

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय ्गाग मांत्री पुढील

(१) उरण तालक्
ु यातील ग्रामीण व शहरी भागात हद. ६,७,८ मे, २०१५ रोजीच्या सम
ु ारास
ववदयुत पुरवठा खींडीत झाला होता, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, या ववदयुत पुरवठा खींडीत होण्याची कारणे काय आहे त,

(३) असल्यास, सतत तीन हदवस ववदयुत पुरवठा खींडीत होत असल्याने स्थाननकाींनी ववदयुत
कायागलयात घुसून आपला उद्रे क व्यक्त केला, हे ही खरे आहे काय,
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(४) असल्यास, या भागातील ववदयुत पुरवठा सुरसळत सुरु राहण्याकररता शासनाने कोणती
कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे ,

(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. चांद्रशेखर बावनिुळे (०७-०१-२०१६) : (१) हे खरे आहे . हदनाींक ६, ७, ८ मे २०१५ रोजी
उरण तालुक्याच्या पूवग भागातील ववदयुत पुरवठा खींडीत झाला होता.

(२) मुसळाधार पाऊस व वादळी वाऱ्यामळ
ु े २२ केव्ही ओएनजीसी- १ उच्चदाब ववदयुत
वाहहनीची खोप्ा पल
ु ावरील केबल नादरु
ु स्त झाल्याने वीज परु वठा खींडीत झाला होता.
(३) हे खरे आहे .

(४) ववदयुत पुरवठा सुरळीत होण्यासाठी खोप्ा पुलावर नवीन २२ केव्ही उच्चदाब केबल
्ाकण्यात आली व ववदयुत पुरवठा सुरळीत करण्यात आला. तसेच लाईनसाठी आवश्यक

असणारे दे खभाल दरु
ु स्तीचे काम करण्यात आले. वाहहनीवरील खराब असलेल्या ३ कक.मी. च्या
तारा बदलण्यात आल्या आहे त. तसेच लाईनची लाींबी कमी होण्याच्या दृष्ीने हदन दयाळ

उपाध्याय ग्राम ज्योती योजना अींतगगत हदघोडे येथे नवीन उपकेंद्रास मींजुरी दे ण्यात आलेली
आहे .

(५) प्रश्न उद्ावत नाही.
___________
राज्यात नवीन व नवीिरणीय उगागस्त्रोताांपासन
ू (अपारां पररि उगागस्त्रोत) वीगननसमगतीच्या
एिबत्रत धोरणास राज्य मांबत्रमांडळाने मान्यता हदल्याबाबत

(४९)

२८१७९ (२६-१०-२०१५).

श्री.राणागर्गीतससांह पाटील (उस्मानाबाद) :

सन्माननीय

उगाग मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) राज्यात नवीन व नवीकरणीय उजागस्त्रोताींपासून (अपारीं पररक उजागस्त्रोत) वीजननसमगतीच्या
एकबत्रत धोरणास राज्य
आहे काय,

मींबत्रमींडळाने हदनाींक २ जुन, २०१५ रोजी मान्यता हदली आहे , हे खरे

(२) असल्यास, या महत्वाकाींक्षी धोरणानस
ु ार पढ
ु ील ५ वषागत राज्यात अपारीं पाररक स्त्रोताींपासन
ू

सुमारे १४ हजार ४०० मेगावॅ् इतकी वीज ननमागण केली जाणार असून साधारण ७२००० हजार
एकरवर हे प्रकल्प उभारले जाणार आहे त, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, या प्रकल्पासाठी अधधग्रहण केलेल्या जसमनीत उभारलेल्या प्रकल्पातील सौर
पॅनल खाली मोकळ्या राहणाऱ्या जागेत मुळ शेतकऱ्यास/जमीन मालकास वपक, औषधी
वनस्पती इत्यादचे उत्पादन घेऊ दे ण्याबाबत शासनाने कोणता ननणगय घेतला आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. चांद्रशेखर बावनिुळे (२०-११-२०१५) : (१) होय हे खरे आहे.

(२) शासन ननणगय क्र. अपाऊ-२०१५/प्र.क्र.४९/ऊजाग-७, हदनाींक २०.७.२०१५ अन्वये, राज्याचे
नवीन व नवीकरणीय ऊजाग स्त्रोत (अपारीं पररक ऊजाग स्त्रोत) यापासन
ू वीज ननसमगतीच्या पारे षण

वव.स. १२५ (37)
सींलग्न प्रकल्पाींसाठी एकबत्रक धोरण-२०१५ जाहीर करण्यात आले आहे . सदरहू धोरणाींतगगत
उभारण्यात येणाऱ्या प्रकल्पासाठीची कायगपध्दत शासन ननणगय, क्र.अपाऊ-२०१५/प्र.क्र.४९/भाग८/ऊजाग-७, हदनाींक ९.९.२०१५ अन्वये ननजश्चत करण्यात आली आहे .
सदरच्या धोरणाींतगगत ननजश्चत केलेल्या १४,४०० मे.वॅ.वीजननसमगती उहद्दष्ाींपैकी, ७५००
मे.वॅ.क्षमतेचे सौर ऊजेपासून वीज ननसमगती प्रकल्प, ५००० मे.वॅ.क्षमतेचे पवन ऊजेपासून वीज
ननसमगती प्रकल्प, १००० मे.वॅ.क्षमतेचे ऊसाच्या धचपाडावर/कृवष अवशेषाींवर आधाररत वीज

ननसमगती प्रकल्प, ४०० मे.वॅ.क्षमतेचे लघु जल ववदयुत ननसमगती प्रकल्प, ३०० मे.वॅ.क्षमतेचे
कृवषजन्य अवशेषाींवर आधाररत वीज ननसमगती प्रकल्प आणण २०० मे.वॅ.क्षमतेचे औदयोधगक
्ाकाऊ पदाथागपासून वीज ननसमगती प्रकल्प उभारण्यात येणार आहे त.

सदर अपारीं पररक ऊजाग स्त्रोत व त्याींची वैसशषट्ये ववचारात घेऊन जागेची आवश्यकता

भासते. त्यामुळे पुढील ५ वषागत राज्यात अपारीं पाररक ऊजाग प्रकल्प ७२००० एकर जसमनीवर
उभारले जाणार असे हणणे सींयुजक्तक नाही.

(३) सदर प्रकल्प नवीन व नवीकरणीय ऊजाग मींत्रालय, भारत सरकार मागगदशगक तत्वानस
ु ार
ववकससत करण्यात येतात.

सदरहू नवीन धोरणाींतगगत ववकससत करण्यात येणाऱ्या प्रकल्पाींपैकी सौर वीज ननसमगती
प्रकल्पाींतगगत सौर पॅनलखाली राहणाऱ्या मोकळ्या जागेत पीक घेणे ताींबत्रकदृषट्या शक्य व
योग्य नाही.
सदरहू धोरणाींतगगत सौर ऊजाग प्रकल्पासाठी घेण्यात येणाऱ्या जसमनीच्या बाबतीत बबगर
शेती जमीनीचा मानीव दजाग लागू करण्याची तरतूद आहे .
(४) प्रश्न उद्ावत नाही.

___________
िोतवाल, तलाठी आणण मांडळ अधधिाऱ्याांची एिूण ६ हगार ६८२ पदे
नव्याने ननमागण िुनन भर्याबाबत

(५०)

२९६०२ (०८-०१-२०१६).

श्री.पथ्
ृ वीराग चव्हाण (िराड दक्ष ण), श्री.नसीम खान

(चाांहदवली), श्री.असमन पटे ल (मांब
सत्तार (ससल्लोड), श्री.सांतोर् टारफे
ु ादे वी), श्री.अब्दल
ु
(िळमनुरी), श्री.असमत दे शमुख (लातूर शहर) :
खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय महसूल मांत्री पुढील गोष्ीींचा

(१) राज्यातील वाढती लोकसींख्या आणण ग्रामीण भागाचा होत असलेला ववस्तार लक्षात घेऊन
महसूल ववभागाने कोतवाल, तलाठी आणण मींडळ अधधकाऱ्याींची एकूण ६ हजार ६८२ पदे

नव्याने ननमागण करुन शासनाने, भरण्याच्या ववचाराधीन असल्याचे महो ऑगस््, २०१५, रोजी
वा त्यासुमारास ननदशगनास आले, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सदरील प्रस्तावाचे स्वरुप काय आहे , व तो केव्हा कायागजन्वत होणार आहे ,
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

वव.स. १२५ (38)
श्री. एिनाथराव खडसे (०५-०३-२०१६) : (१) व (२) तलाठी सज्जा पुनरग चना ससमतीने राज्यात
एकूण ३०८४ इतके नवीन तलाठी साझे ननमागण करण्याची सशर्ारस अहवालादवारे शासनास

केली आहे . त्यानस
ु ार नवीन ३०८४ तलाठी पदे , सदर तलाठी कायागलयाकररता प्रत्येकी एक या
प्रमाणात कोतवालाींची ३०८४ पदे , सहा तलाठी साझाींमागे १ मींडळ अधधकारी कायागलय या
प्रमाणात ५१४ मींडळ अधधकारी पदे तसेच सदर मींडळ अधधकारी कायागलयाकररता प्रत्येकी एक
या प्रमाणात ५१४ कोतवालाींची पदे अशी एकूण ७१९६ इतकी नवीन पदे ननमागण करण्याची बाब
ववत्त ववभागाशी ववचार ववननमय शासनस्तरावर तपासून घेण्यात येत आहे .
(३) प्रश्न उद्ावत नाही.

___________

ववधान भवन :

डॉ. अनांत िळसे

मुांबई.

प्रधान सधचव,
महाराष्ट्र ववधानसभा.

_________________________
शासकीय मध्यवतभ मुद्रणालय, मुींबई.

