
अताराांकित प्रश्नोत्तराांची १८६ वी यादी 
 

महाराष्ट्र ववधानसभा 
  

दसुरे अधधवेशन, २०१६ 
___________ 

  

अताराांकित प्रश्नोत्तराांची यादी 
  

प्रश्नाांची एिूण सांख्या - ५० 
___________ 

  

दीनदयाळ उपाध्याय ग्रामज्योत योजना व आय.पी.डी.सी.(इन्फ्रा)  
ची अांमलबजावणी िरण्याबाबत 

(१)  २८४५३ (१३-०१-२०१५).   श्री.छगन भुजबळ (येवला) :   सन्माननीय ऊजाा मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) महावितरणच्या दीनदयाळ उपाध्याय ग्रामज्योत योजना ि आय.पी.डी.सी.(इन्रा ३) या 
योजनाींचा सविस्तर प्रकल्प अहिाल तयार असनूही केिळ पायाभूत सुविधा दोन मधील काम े
प्रलींबित असल्यामुळे सदर सविस्तर प्रकल्प अहिाल मींजूर करून त्यातील कामे सुरु करता येत 
नसल्याच ेमाहे ऑक््ोंिर २०१५ मध्ये िा त्यादरम्यान ननदर्शनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, महावितरणची पायाभूत सुविधा २ मधील प्रलींबित काम े पूणश करण्यासाठी 
र्ासनामार्श त कोणती  कायशिाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, विलींिाची कारणे काय आहेत ? 
  

श्री. चांद्रशेखर बावनिुळे (०६-०६-२०१६) :(१) हे खरे नाही. कें द्रर्ासनाच्या देखरेख सममतीव्दारे 
दीनदयाळ उपाध्याय ग्रामज्योती योजनेकरीता रू. २१५३.६८ को्ी ि एकात्त्मक ऊजाश विकास 
योजनेकरीता २४०५.०८ को्ी रकमेस ददनाींक ६.८.२०१५ रोजी तत्ित: मींजुरी देण्यात आली 
आहे. दीनदयाळ उपाध्याय ग्रामज्योती योजनेच्या काींमाची ननविदा प्रक्रिया सुरू करण्याच े
आदेर् कें द्र र्ासनाकडून लिकर अपेक्षित आहे. एकात्त्मका ऊजाशविकास योजनेच्या मींडळ 
ननहाय ४५ प्रकल्पास कें द्रर्ासनाकडून अद्याप मींजुरी प्राप्त झालेली नाही.पायाभूत आराखडा-२ 
योजनेच्या प्रलींिीत काींमाच्या ि दोन्ही योजनाींची कामे सुरू करण्याचा काहीही सींिींध नाही. 
(२) पायाभूत आराखडा योजनतेील प्रगतीचा िेग ननधाशररत उदिष्ापेिा अनतर्य कमी 
असल्यामळेु १२ कीं त्रा्े अींर्त: रि करण्यात आली आहेत. रि केलेल्या कीं त्रा्ातील उिशररत 
कामासाठीच्या छो्या उपविभागीय स्तरािरील ननविदा पररमींडळ कायाशलयामार्श त काढण्याचे 
ननदेमर्त करण्यात आले आहे. तसेच कामाचा प्रगतीचा िेग कमी असलेल्या १५ कीं त्रा्दाींराना 
नो्ीस ्ु ्ममशने् ि ३९ कीं त्रा्दाराींना नो्ीस ्ु करेक्् देण्यात आल्या आहेत.तसेच कामाच्या 
प्रगतीच्या िेग िाढविण्याच ेननदेर् सिश कीं त्रा्दाराींना देण्यात आले आहेत. 
(३) प्रश्न उद्् ाित नाही. 

___________ 



वि.स. १८६ (2) 

गुहागर (जज.रत्नाधगरी) येथील महाववतरण उपिें द्राच ेरखडलेले िाम सुरु िरण्यात आल्याबाबत 
  

(२)  २८४६६ (०८-०१-२०१६).   श्री.भास्िर जाधव (गुहागर) :   सन्माननीय ऊजाा मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) गुहागर (त्ज.रत्नागगरी) र्हरासाठी पायाभूत आराखडा एक अींतगशत माहे जलुै, २०१४ मध्ये 
महावितरणच्या उपकें द्राचे काम सरुु करण्यात आले, हे खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, गेल्या आठ मदहन्याींपासून सदर उपकें द्राचे काम रखडले आहे, हे खरे आहे 
काय, 
(३) असल्यास, सदर काम सुरु करण्यािाित र्ासनाकडून कोणती कायशिाही करण्यात आली 
आहे िा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींिाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. चांद्रशेखर बावनिुळे (०९-०६-२०१६) :(१) होय हे खरे आहे. 
(२) ि (३) सींिगधत कीं त्रा्ादारान ेसदर उपकेद्राींच ेकाम दद. २३.०२.२०१५ पयतं न केल्यामुळे 
त्यास माचश २०१६ पयशत महावितरण कीं पनीकडुन मुदतिाढ देण्यात आली होती. सदर उपकें द्राला 
येणारी ३३ के.व्ही. िादहनीची लाींिी जास्त असल्यामुळे (१०२ क्रक.मी.) ि कोकणातील भौगोमलक 
पररस्थीती ि िादहनीच्या मागाशत ननमाशण होणारे अडथळे लिात घेता, सदर िादहनीचा मागश ि 
स्त्रोत िदलािा लागला. कामाची मुदत सींपल्यामुळे सींिींगधत कीं त्रा्दाराने िाढीि मुदतीत निीन 
स्त्रोतानुसार काम करण्यास असमथशता दर्शविल्यामळेु सदर कामाची निीन ननविदा काढण्यात 
आली असून, पुढील प्रक्रिया सरुू आहे. 
(४) प्रश्न उद्् ाित नाही. 

___________ 
  

महाववतरण चाांदवड ववभागाचे इन्फ्फा-२ चे िाम अत्यांत सांथ गतीन ेसुरू असल्याबाबत 
  

(३)  २८५१० (०८-०१-२०१६).   श्री.अननल िदम (ननफाड) :   सन्माननीय ऊजाा मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) महावितरण कीं पनीच्या चाींदिड विभागाच ेइन्र्ा -२ च ेकाम अत्यींत सींथ गतीने सुरू असुन 
२० मदहन्याच्या कालािधीत र्ित १२ ्क् के काम पुणश झालेले आहे अर्ी तिार स्थाननक 
लोकप्रनतनीधीींनी ददनाींक ८ ऑक््ोिर, २०१५ च्या दरम्यान ि त्या आगोदरही तिार केलेली 
केलेली आहे हे खरे आहे काय, 

(२) इन्र्ा -२ चे काम सींथ गतीने सुरू असल्यामळेु र्ेकडो ट्रान्सर्ामशर जळुन महावितरणचे 
तसेच विद्त पुरिठा िेळेिर  उपलब्ध न झाल्यामुळे र्ेतक-याींचे करोड े रुपयाींच े नुकसान 
झालेले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, महावितरण ि र्ेतक-याींच्या नकुसानीस जिािदार असणाऱ्या ठेकेदारािर 
महावितरण कीं पनीकडुन कोणती कारिाई करण्यात आलेली आहे िा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींिाची कोणती कारणे आहेत ? 
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श्री. चांद्रशेखर बावनिुळे (०९-०६-२०१६) :(१) हे खरे आहे. 
(२) अर्त: खरे आहे चाींदिड विभागातींगशत र्ेतीपींपासाठीच ेएवप्रल २०१५ ते जानेिारी २०१६ या 
कालािधीत ६४० इतके रोदहत्र नादरुूस्त झाले होते. जानेिारी २०१६ अखेर सदर नादरुूस्त 
रोदहत्र ेिदलण्यात आली आहेत. 
(३) चाींदिड विभसागातील इन्रा - २ चे काम ननत्श्चत केलेल्या गतीप्रमाणे नसल्यामुळे 
कीं त्रा्ाच्या अ्ी ि र्तीनुसार सींिींगधत कीं त्रा्दारास “नो्ीस ्ू करेक््” ि े्ंडर रि करण्यािाित 
“नो्ीस ्ु ्ममशने्” महावितरण कीं पनीकडून देण्यात आली आहे. 
(४) प्रश्न उद्् ाित नाही.  

___________ 
  

राज्यातील वीज भारननयमनामुळे शाळाांमध्ये वैदयकिय अभभयाांत्रत्रिी महाववदयालयामध्ये 
पॅ्रक्टीकीिल व प्रयोगशाळेतील िामे होत नसल्याबाबत 

  

(४)  २८५७५ (१३-०१-२०१६).   श्री.गुलाबराव पाकील (जळगाव ग्रामीण) :   सन्माननीय ऊजाा 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील काही भागात ८ ते १२ तास होणा-या िीज भारननयमनामळेु र्ाळाींमध्ये 
िैदयक्रकय अमभयाींबत्रकी महाविदयालयामध्ये पॅ्रक््ीकल ि प्रयोगर्ाळेतील काम े होत नाहीत हे 
खरे आहे काय 
(२) तसेच त्यामुळे विदयार्थयांच ेनकुसान होत आहे हे खरे आहे काय 
(३) असल्यास र्ैिणणक सींस्थाींना भारननयमनातून िगळण्यािाित र्ासनाने कोणती 
उपाययोजना केली आहे 
(४) नसल्यास, विलींिाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. चांद्रशेखर बावनिुळे (०९-०६-२०१६) :(१) हे खरे नाही. 
(२) प्रश्न उद्् ाित नाही. 
(३) सध्या राज्यात िीजेच्या मागणीनुसार पुरेर्ी िीज उपलब्ध आहे. त्यामळेु िीजेच्या मागणी 
एिढा िीज पुरिठा केला जातो. काही ताींबत्रक करणास्ति आणीिाणीच्या पररत्स्थतीत गरज 
पडल्यास िीज प्रणालीच्या सुरक्षिततेसाठी  ्प्प्या्प्याने तात्पुरत्या कालािधीसाठी भारननयमन 
करण्यात येते. 
(४) प्रश्न उद्् ाित नाही. 

___________ 
  
पुणे जजल््यातील अनिे गावाांमध्ये देवस्थानच्या जभमनीवर अनतक्रमण होत असल्याबाबत 

  

(५)  २९००८ (२३-१२-२०१५).   श्री.भभमराव तापिीर (खडिवासला), श्री.बाबुराव पाचणे 
(भशरुर) :   सन्माननीय महसूल मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) पुणे त्जल््यातील अनके गािाींमध्ये देिस्थानच्या जममनीिर अनतिमण झाले असल्याच े
माहे ऑगस््, २०१५ मध्ये िा त्या सुमारास ननदर्शनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, िहुताींर् गािाींमध्ये देिाच्या जममनीचा सातिारा तथेील ग्रामस्थाींच्याच नािािर 
असल्याच ेननदर्शनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, याप्रकरणी  र्ासनाकडून  चौकर्ी केली आहे काय चौकर्ी नसुार अनतिमणे 
झालेल्या देिस्थानच्या जममनी खाजगी मालकाींकडून सोडिनू देिस्थानच्या ताब्यात देण्यािाित 
र्ासनाने कोणती कायशिाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींिाची कारणे काय ? 
  
श्री. एिनाथराव खडस े (०३-०६-२०१६) :(१) पुणे त्जल््यातील अनेक गािाींमध्ये देिस्थानच्या 
जममनीिर अनतिमण झाले असल्याचे ननदर्शनास आलेले नाही. 
     तथावप, हिेली तालुक्यातील मौजे खेड मर्िापूर येथे ग् नीं.८४६/२ ही जमीन पीर कमर 
अली दिुरे् ि पीर गुडजी िािा देिस्थान इनाम िगश-३ याींच्या नाि ेअसून तेथे सुमारे दीडर्े त े
दोनर्े झोपडयाींची अनतिमणे आहेत. 
(२) अर्ी िाि ननदर्शनास आली नाही. 
(३) ि (४) प्रश्न भाग-१ च्या उत्तरास नमूद प्रकरणी महाराषट्र राज्य िक्र् मींडळ, औरींगािाद 
याींनी िक्र् अगधननयम, १९९५ नुसार कायशिाही सुरु केली आहे. 

___________ 
  

वाभशम जजल््यातील महाराष्ट्र राज्य मागासवगीय ववद्युत िमाचारी सांघकनेतील  
सेवाननवतृ्त िमाचाऱयाांची थिीत देयिे त्वरीत देण्याबाबत 

  

(६)  २९८६८ (२३-१२-२०१५).   श्री.अभमत झनि (ररसोड), श्री.अब् दलु सत्तार (भसल्लोड), 
श्री.अभमन पकेल (मुांबादेवी), श्री.गोवधान शमाा (अिोला पजश्चम) :   सन्माननीय ऊजाा मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) िामर्म त्जल््यातील महाराषट्र राज्य मागासिगीय विद्युत कमशचारी सींघ्नेतून ५ िर्ाशपूिी 
ननितृ्त झालेल्या कमशचाऱ्याींची उिशररत रक्कम त्रु्ी असल्याच्या नािाखाली ददल्या जात 
नसल्यान ेसींिींगधत कामगारािर उपासमारीची िेळ आली असल्याच ेमाहे सप् े्ंिर, २०१५ रोजी 
िा त्यासुमारास उघडकीस आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदरील सेिाननितृ्त कमशचाऱ्याींनी उिशररत देयके न ददल्यास कायशकारी अमभयींता 
कायाशलयासमोर उपोर्ण करण्याचा इर्ारा ददला आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, महाराषट्र राज्य मागासिगीय विद्युत कमशचारी सींघ्नेतील सेिाननितृ्त 
कमशचाऱ्याींची थकीत देयके त्िरीत देण्यािाित र्ासनाने काय कायशिाही केली आहे िा करण्यात 
येत आहे, 
(४) अद्याप कोणतीच कायशिाही करण्यात आली नसल्यास विलींिाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. चांद्रशखेर बावनिुळे (०३-०६-२०१६) :(१) ि (२) महाराषट्र राज्य मागासिगीय विद्युत 
कमशचारी सींघ्नेन े महावितरण कीं पनीच्या िामर्म विभागीय कायाशलयाकड े यािाित 
दद.१४.०९.२०१५ रोजी ननिेदन सादर केले आहे. 
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(३) सींघ्नेच्या ननिेदनात नमूद केलेल्या एकूण ९ कमशचाऱ्याींना उपदान ि रजा रोखीकरणाची 
रक्कम महावितरण कीं पनीकडून अदा करण्यात आली आहे. 
     तसेच उपरोक्त ९ कमशचाऱ्याींपैकी ५ कमशचाऱ्याींना अींनतम भविषय ननिाशह ननधीची रक्कम 
अदा करण्यात आली असून उिशररत ४ कमशचाऱ्याींना सदरची रक्कम अदा करण्याची प्रक्रिया सुरु 
आहे. 
(४) प्रश्न उद्् ाित नाही. 

___________ 
  

िोल्हापूर जजल्हयातील (ता.चांदगड) महाननभमातीच्या नतलारी ववभागात होणाऱया आधथाि 
नुिसानीची जबाबदारी िां पनीिड े ननजश्चत िरण्याबाबतच  

(७)  ३२९९९ (११-०१-२०१६).   श्रीमती सांध् यादेवी देसा -िुपेिर (चांदगड) :   सन्माननीय 
ऊजाा मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) कोल्हापूर त्जल्हयातील (ता.चींदगड) महाननममशतीच्या नतलारी विभागात होणाऱ्या आगथशक 
नुकसानीची जिािदारी कीं पनीकड ेननत्श्चत करण्यािाितची मागणी मा.ऊजाश मींत्री, मुख्य 
अमभयींता (जल) महाननमीती कीं पनी मयाश, मुींिई आददींकड ेददनाींक २६ ऑगस््, २०१५ रोजी िा 
त्यासुमारास केली आहे, हे खरे आहे काय, 

(२) असल्यास सदर महाननममशती कें द्रातील कमशचारी समुारे २८ िर्ाशपासून एकाच दठकाणी 
कायशरत असल्याने ग्राहकाना अपमानस्पद िागणूक देत आहेत हेही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, प्रश्न भाग (१) ि (२) िाित र्ासनामार्श त चौकर्ी केली आहे काय, 
(४) असल्यास, चौकर्ीत काय आढळून आले ि तदनुसार पुढे कोणती कायशिाही केली िा 
करण्यात येत आहे, 
(५) अद्याप कोणतीच कायशिाही केली नसल्यास, विलींिाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. चांद्रशेखर बावनिुळे (२०-०६-२०१६) :(१) हे खरे नाही. 
(२) हे खरे नाही. सदर विद्युत कें द्र महाननममशती कीं पनीचे असून, िीज उत्पादनाच ेकाम करत,े 
त्यामुळे येथ ेप्रत्यिपणे ग्राहकाींना सींिींध येत नाही. 
(३), (४), ि (५) प्रश्न उद्् ाित नाही. 

___________ 
  

श्रीगोंदा (जज.अहमदनगर) येथील दयु्यम ननबांधि िायाालयातील िामे मोठया  
प्रमाणात दलाला माफा त िेली जात असल्याबाबत 

  

(८)  ३४५०० (०८-०१-२०१६).   श्री.राहुल जगताप (श्रीगोंदा), श्री.जजतेंद्र आव् हाड (मुांरा 
िळवा) :   सन्माननीय महसलू मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) श्रीगोंदा (त्ज.अहमदनगर) येथील दयु्यम ननिींधक कायाशलयातील काम े मोठया प्रमाणात 
दलाला मार्श त केली जात असल् याचे माहे ऑगस् ्, २०१५ च् या नतस-या आठिडयात ननदर्शनास 
आले, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल् यास, उक् त प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, 
(३) असल् यास, चौकर्ीत काय आढळून आले ि त्या अनुर्ींगान े श्रीगोंदा दयु्यम ननिींधक 
कायाशलयाचा कारभार पारदर्शक करण्यासाठी सदर कायाशलयातील असलेल्या दलालाना 
ह्विणेिाित र्ासनान ेकोणती कायशिाही केली िा करण् यात येत आहे, 
(४) अद्याप कोणतीच कायशिाही केली नसल् यास, विलींिाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. एिनाथराव खडसे (१६-०६-२०१६) :(१) ि (२) होय. 
(३) प्रस्तुत प्रकरणी चौकर्ीमध्ये िरील िाि खरी नसल्याच ेतसचे कोणतीही खाजगी व्यक्ती 
क्रकीं िा दलाल काम करताींना आढळून आले नाहीत. त्यामळेु कायशिाही करण्याचा प्रश्नच 
उद्् ाित नाही. 
(४) प्रश्न उद्् ाित नाही. 

___________ 
  
िुडूावाडी (ता.माढा, जज.सोलापुर) येथे महाववतरण िां पनीच ेववभागीय िायाालय उभारण्याबाबत 

  

(९)  ३५३०६ (०८-०१-२०१६).   श्री.बबनराव भशांदे (माढा) :   सन्माननीय ऊजाा मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मौजे कुडूशिाडी (ता.माढा, त्ज.सोलापुर) येथे विद्युत विभागीय कायाशलय उभारण्याची मागणी 
मा.उजाशमींत्री याींचेकड े स्थाननक लोकप्रनतननधीनी ददनाींक २४ म,े २०१५ रोजी िा त्यासुमारास 
केली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास,सदर दठकाणी विभागीय कायाशलय ननमाशण करण्याचा प्रस्ताि महावितरण 
कीं पनीकड ेविचाराधीन आहे, हे खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त मागणीच्या अनुर्ींगाने र्ासनान ेआतापयतं कोणती कायशिाही केली ि 
करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींिाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. चांद्रशेखर बावनिुळे (०३-०६-२०१६) :(१) हे खरे आहे. 
(२) ि (३) िार्ी विभागाींतगशत असलेला करमाळा, े्ंभुणी, कुडूशिाडी, जेऊर या गािाींसाठी निीन 
उपविभाग तयार करण्यासाठी प्रचमलत मानकाींनुसार आिश्यक ग्राहक सींख्या कमी पडत 
असल्यान ेनिीन कुडुशिाडी उपविभाग ननमाशण करणे सद्यत्स्थतीत र्क्य नाही. 
(४) प्रश्न उद्् ाित नाही. 

___________ 
  

राज्यातील ववद्युत मांडळ व वीज िां पन्फ्यात िामगार १० त े१५ वर्ाापासून  
ठेिेदार, अभभयांता ताांत्रत्रि िामगाराांमाफा त िायारत असल्याबाबत 

(१०)  ३६४४४ (२३-१२-२०१५).   श्री.गोवधान शमाा (अिोला पजश्चम), श्री.राणाजगजीतभसांह 
पाकील (उस्मानाबाद) :   सन्माननीय ऊजाा मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) राज्यातील विद्युत मींडळ ि नींतरच्या तीन िीज कीं पन्याींत काम करणारे एकूण ३२ हजार 
कीं त्रा्ी (आऊ् सोमसगं) कामगार गेल् या १० ते १५ िर्ाशपासून ठेकेदार, अमभयींता क्रकीं िा ताींबत्रक 
कामगाराींमार्श त कायशरत आहेत, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, या तीन्ही िीज कीं पन्याींचे व्यिस्थापन याींनी ३२ हजार कामगार आमचे नाहीत 
ि याची आम्ही कोणतीही जािदारी घेण्यास िाींधील नाही, असे साींगून जिािदारी झ्कली हे 
ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, या कामगाराींना िेिारस असल्याची भािना मनात येत असल्यान े िीज 
कीं पन्याींतील सींघ्नाींच्या कृती सममतीने िीज कीं पन्याींच्या मुख्यालयासमोर िेमुदत धरणे 
आींदोलन करण्यास सुरुिात केली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, सदरहू ३२ हजार कीं त्रा् कामगाराींना कायम करण्यािाित र्ासन स्तरािर 
कोणती कायशिाही करण्यात येणार आहे िा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, विलींिाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. चांद्रशेखर बावनिुळे (०३-०६-२०१६) :(१) हे खरे आहे. 
(२) हे खरे नाही. 
(३) िीज िेत्रातील सींघ्नाींच्या सींयुक्त कृती सममतीने दद.०१.०९.२०१५ पासून विविध 
मागण्याींकरीता मुख्य कायाशलय, प्रकार्गड येथे धरणे आींदोलन केले होते ही िाि खरी आहे. 
(४) या सींदभाशत कायशकारी सींचालक (मा.सीं.), महाननममशती याींच्या अध्यितेखाली सममती गठीत 
करण्यात आली आहे. 
(५) प्रश्न उद्् ाित नाही. 

___________ 
  
अिोला जजल््यातील उदरननवााहपोकी ववकभट्टीचा छोकेखाणी व्यवसाय िरणाऱया शेतिरी व 

बेराजगार िुकुांबीयािडून लघु व्यवसायापोकी रॉयल्की व महसुलात सकु देण्याबाबत 
  

(११)  ३८४५८ (११-०१-२०१६).   श्री.रणधीर सावरिर (अिोला पूवा) :   सन्माननीय महसूल 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) अकोला त्जल््यातील उदरननिाशहपो्ी वि्भट्टी ि छो्ेखाणी व्यिसाय करणाऱ्या र्ेतकरी ि 
िेराजगार कु्ुींिीयाकडून लघ ु व्यिसायापो्ी रॉयल््ी ि महसुलात सु् देण्याकररता 
त्जल्हागधकारी अकोला याींचेकड े िारींिार ननिेदनाद्िारे र्ासनाकड े मागणी केली, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्यास त्जल््यातील सदर छो्ेखाणी वि्भट्टी व्यिसायीकाींचे अतीिषृ्ी ि पुर सारख्या 
नैसगगशक आपत्तीमुळे झालेल्या नकुसानीचा मोिदला मागणी करुन सुध्दा अदयापपशत ददलेला 
नाही, हे खरे आहे काय, 
(३) असल्यास सदर छोट्या व्यािसायीकाींच्या उपरोक्त सिलतीच्या मागणीपो्ी र्ासन 
सहानुभुतीपुिशक विचार करणार आहे काय, 
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(४) असल्यास, सदर लघु व्यािसायीकाींना सिलत ि सींरिण देण्यासाठी र्ासनाने कोणती 
कायशिाही केली आहे िा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, विलींिाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. एिनाथराव खडसे (३०-०५-२०१६) :(१) चोहो््ा िाजार र्ेतकरी िीज उत्पादक सींघ याींनी 
मा.पालकमींत्री अकोला याींच्याकड े मातीच्या स्िामीत्िधनाची रक्कम पूिशित करणे ि 
पयाशिरणविर्यक अ्ी मर्थील करण्यािाित माहे ऑक््ोिर, २०१५ मध्ये ननिेदन ददले आहे. 
(२) अनतिषृ्ी ि पुर याींसारख्या नैसगगशक आपत्तीमुळे वि्भट्टी व्यािसायीकाींना नुकसानभरपाई 
देण्याची ननयमात तरतुद नाही. 
(३) ि (४) र्ासनाने कुीं भार समाजातील कु्ुींिाींना त्याींच्या पारींपाररक व्यिसायासाठी प्रनत कु्ुींि 
दरिर्ी ५०० ब्रासपयतंच्या मातीिर स्िाममत्िधनािी सिलत ददली आहे. मातीिरील 
स्िामरत्िधनाच्या दरात ५ िर्ाशनींतर सुधारणा करण्यात आली असल्यान,े सदर दर पूिशित 
करण्याची िाि र्ासनाच्या विचाराधीन नाही. 
(५) प्रश्न उद्् ाित नाही. 

___________ 
  

 शान्फ्य महामुांब जस्थत मानखुदा-भशवाजी नगर मुांब  उपनगर जजल्हाजस्थत प्रचांड वीज 
दरवाढीमुळे रहहवाशाांना आधथाि तोका सहन िरावा लागत असल्याबाबत 

  

(१२)  ३९८२० (२०-०४-२०१६).   श्री.अब ूआजमी (मानखूदा भशवाजीनगर) :   सन्माननीय ऊजाा 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१)  मानखुदश-मर्िाजी नगर मुींिई उपनगरात झालेल्या  िीज दरिाढीमुळे रदहिार्ाींना आगथशक 
तो्ा सहन करािा लागत असल्याने त्यािाित उपाययोजना करण्याची मागणी स्थाननक 
नागररकाींनी, रदहिार्ी सींघाींनी तसेच स्थाननक लोकप्रनतननधी याींनी मा.मींत्री (उजाश),मा. 
राज्यमींत्री (उजाश), प्रधान सगचि (उजाश), मुख्य अमभयींता रीलायन्स एनजी अमभकताशयाींच्याकड े
माहे जानेिारी, २०१६  मध्ये िा त्या सुमारास लेखी ननिेदनाद्िारे मागणी केलेली आहे, हे खरे 
आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर कालािधीत करण्यात आलेल्या सूचनाींच्या कायशपुतीिाित कोणता ननणशय 
घेण्यात आला िा येत आहे, 
(३) नसल्यास, विलींिाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. चांद्रशेखर बावनिुळे (०४-०७-२०१६) :(१) हे खरे नाही. 
(२) प्रश्न उद्् ाित नाही. 
(३) प्रश्न उद्् ाित नाही. 

___________ 
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िोिणातील धचरे, वाळू, खडी व्यवसानयिाांच्या रॉयल्कीमध्ये  
५० कक्टीिे िपात िरण्याच्या घोर्णेबाबत 

  

(१३)  ४०६७० (२०-०४-२०१६).   श्री.भास्िर जाधव (गुहागर) :   सन्माननीय महसलू मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) कोकणातील गचरे, िाळू, खडी व्यिसानयकाींच्या रॉयल््ीमध्ये ५० ्क्के कपात करण्याची 
घोर्णा मा.मुख्यमींत्री याींनी माहे डडसेंिर, २०१५ मध्ये िा त्यादरम्यान नागपूर अगधिेर्नात 
केली, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, या घोर्णेची अींमलिजािणी करण्यात आली आहे काय िा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, विलींिाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. एिनाथराव खडस े (३०-०५-२०१६) :(१), (२) ि (३) महाराषट्र राज्य खाण ि िर्र 
उद्योजक महासींघ ि इतर त्जल्हा सींघाींनी केलेल्या मागणीच्या अनुर्ींगान,े मा.मखु्यमींत्री 
महोदयाींनी ददनाींक २३/१२/२०१५ रोजी विधानसभेत स्िाममत्िधनाच्या दरिाढीिाित पुनविशचार 
करुन ननणशय होईपयतं, दर िाढीपैकी ५० ्क्के दरिाढ स्थगगत करण्यात येईल असे ननिेदन 
केले आहे. 
     उक्त ननिेदनाच्या अनुर्ींगाने दगड ि जाींभा दगड या गौण खननजाींिरील 
स्िाममत्िधनाच्या दरात र्ासनान े ददनाींक ११/०५/२०१५ च्या अगधसूचनेन्िये केलेल्या िाढीपैकी 
५०% दरिाढ पुढील आदेर्ापािेतो स्थगगत करण्यात आलेली आहे. 

___________ 
  

ववकभट्टी िामगाराांना रोजगार व ववकभट्टी व्यवसाय पूवावत चालू  
राहण्याच्या दृष्ट्कीने जाचि अकी भशधथल िरणेबाबत 

(१४)  ४०८८६ (२०-०४-२०१६).   श्री.प्रशाांत ठािूर (पनवेल), श्री.समीर िुणावार (हहांगणघाक), 
अॅड.आभशर् शेलार (वाांदे्र पजश्चम), श्री.ववजय िाळे (भशवाजीनगर), श्रीमती मननर्ा चौधरी 
(दहहसर) :   सन्माननीय महसूल मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) र्ासनाच्या जाचक अ्ी ि िाींधकामासाठी लागणाऱ्या वि्ाींची कमी होत चाललेली मागणी 
यामुळे रायगड त्जल््यातील अनके वि्भट्टी व्यािसानयक कामगाराींिर वि्भट्टी व्यिसाय िींद 
होत असल्यामुळे उपासमारीची िेळ आली असल्याचे माहे जानिेारी २०१६ िा त्यासुमारास 
ननदर्शनास आले ,हे खरे आहे काय , 

(२) असल्यास, आर.सी.सी ब्लााँक िापरल्यान ेिाींधकाम ि प्लाँस््रचा खचश कमी होत असल्यान े
िाींधकाम व्यािसानयक आर.सी.सी ब्लााँकचा िापर करीत असल्यामळेु वि्भट्टी व्यािसानयकाींच्या 
वि्ाींची मागणी कमी होत चालली आहे,हे ही खरे आहे काय , 
(३) असल्यास, वि्भट्टी कामगाराींना रोजगार ि वि्भट्टी व्यिसाय पूिशित चालू राहण्याच्या 
दृष्ीने जाचक अ्ी मर्गथल करण्यािाित र्ासनान ेकोणती कायशिाही केली िा करण्यात येत 
आहे, 
(४) नसल्यास, विलींिाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. एिनाथराव खडसे (०२-०७-२०१६) :(१) ि (२) अर्ी िाि ननदर्शनास आली नाही. 
(३) ि (४) प्रश्न उद्् ाित नाही. 

___________ 
  

दोडामागा (जज.भसांधुदगुा) येथील महाववतरणचे सहाय्यि अभभयांत्यास  
लाच घेताना पिडल्याबाबत 

  

(१५)  ४१२२७ (२०-०४-२०१६).   श्री.ववजय औकी (पारनेर) :   सन्माननीय ऊजाा मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) दोडामागश (त्ज.मसींधुदगुश) येथील महावितरणचे सहाय्यक अमभयींता, राकेर्मसींह मेहता यास 
िीज ठेकेदाराकडून १५ हजार रुपायाची लाच घेताना लाचलचुपत प्रनतिींधक विभागाच्या मसींधुदगुश 
पथकाने ददनाींक ६.१.२०१५ रोजी िा त्या समुारास रींगेहाथ पकडल्याचे ननदर्शनास आले आहे हे 
खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, याप्रकरणी  र्ासनान ेचौकर्ी केली आहे काय, 
(३) असल्यास चौकर्ीत काय आढळून आले त्या अनुर्ींगान ेकोणती कारिाई करण्यात आली 
आहे िा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास विलींिाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. चांद्रशेखर बावनिुळे (०२-०७-२०१६) :(१) हे खरे आहे. 
(२) ि (३) सदर प्रकरणी महावितरण कीं पनीकडून र्ौजदारी प्रकरणातील, तसेच विभागीय 
चौकर्ी सींदभाशतील कायशिाही सुरु आहे. 
(४) प्रश्न उद्् ाित नाही. 

___________ 
  

डगाव सावताळ (ता.पारनेर, जज.अहमदनगर) येथे शेत जभमनीच ेखातेवाकप िरुन  
“आठ-अ”चा उतारा देण्यासाठी लाच घेताना अकि िेल्याबाबत 

  

(१६)  ४१५९६ (२०-०४-२०१६).   श्री.ववजय औकी (पारनेर) :   सन्माननीय महसलू मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) िडगाि सािताळ (ता.पारनेर, त्ज.अहमदनगर) येथ ेर्ेत जममनीच ेखातेिा्प करुन “आठ-
अ”चा उतारा देण्यासाठी २० हजार रुपयाींची लाच घेताना तलाठी चींद्रकाींत सािळे याींना 
लाचलुचपत प्रनतिींधक विभागान े ददनाींक २४.डडसेंिर.२०१५ रोजी िा त्यासुमारास अ्क 
करण्यात आले आहे हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सींिींगधत तलाठयाची विभागीय चौकर्ी करण्यात आली आहे काय, 
(३) असल्यास, चौकर्ीत काय आढळून आले ि त्याअनुर्ींगान ेत्याींच्याविरुध्द कोणती कारिाई 
केली िा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींिाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. एिनाथराव खडस े (३०-०६-२०१६) :(१), (२) ि (३) तिारदार श्री.अर्ोक िाळु कोळप,े 
रा.गाजदीपुर, ता.पारनेर याींच्याकडून त्याींच्या िडडलाींच्या नािे असलेल्या ग् नीं. ६४ मधील 
िेत्राची खामेर्ोड करुन गाि नमुना नींिर ८अ चा उतारा देण्यासाठी लाच स्िीकारल्याच्या 
आरोपािरुन श्री. चींद्रहास ऊर्श  चींद्रकाींत िािासाहेि सािळे, तत्कालीन तलाठी िडगाींि सािताळ, 
ता.पारनेर, त्ज.अहमदनगर याींना दद.२४.१२.२०१५ रोजी ॲन््ी करप्र्न ब्युरोकडून अ्क 
करण्यात आली. तद्नुर्ींगान,े श्री.सािळे याींचयाविर्ध्द लाचलुचपत प्रनतिींध अगधननयम, १९८८ 
च्या कलम ७, १३(१)(ड) सह १३(२) अनुसार पारनेर पोलीस स््ेर्न येथे गुन्हा दाखल करण्यात 
आला असून सदर प्रकरणी त्याींच्याविरुध्द न्यायालयात अमभयोग दाखल करण्यास ददनाींक 
२५.२.२०१६ रोजी सिम प्रागधकाऱ्याकडून मान्यता देण्यात आलेली आहे. श्री.सािळे याींना 
उपविभागीय अगधकारी, श्रीगोंदा पारनेर भाग, त्ज.अहमदनगर याींनी ददनाींक २८.१२.२०१५ च्या 
आदेर्ान्िये ननलींबित केले असनू त्याींच्याविरुध्द मर्स्तभींगविर्यक कायशिाही करण्यात येत 
आहे. 
(४) प्रश्न उद्् ाित नाही. 

___________ 
  

अवैधपणे वाळू उत्खनन िेल्याबाबत रायगड जजल्यात नोंदववलेल्या  
व दांडात्मि िारवा  िेलेल्या गुन्फ््याबाबत 

(१७)  ४१६६६ (२०-०४-२०१६).   श्री.धैयाशील पाकील (पेण), श्री.सुभार् उफा  पांडडतशेठ पाकील 
(अभलबाग) :   सन्माननीय महसलू मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) रायगड त्जल््यात अिैधपणे िाळू उत्खनन केल्यािाित अनके िाळू माक्रर्याींना रींगेहात 
पकडूनही त्याींच्यािर  गुन्हे दाखल करण्यात आले नसल्याचे माहे जानेिारी २०१६ रोजी िा 
त्यासुमारास ननदर्शनास आले आहे, हे खरे आहे  काय, 

(२) असल्यास, या प्रकरणी  र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, 
(३) असल्यास, चौकर्ीच्या अनुर्ींगाने  अिैधपणे उत्खनन करणाऱ्या  िाळू माक्रर्याींविरुद्ध गुन्हे 
दाखल न करणाऱ्या अगधकाऱ्याींिर कोणती कारिाई करण्यात आली आहे िा करण्यात येत 
आहे, 
(४) नसल्यास, विलींिाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. एिनाथराव खडस े (०२-०७-२०१६) :(१), (२) ि (३) रायगड त्जल््यात गोणखननजाच्या 
अिैध उतखनन/िाहतूकीस प्रनतिींध करण्यासाठी त्जल्हास्तरार तसेच तालुकास्तरािर भरारी 
पथके स्थापन करण्यात आली आहेत. तसचे मोक् याच्या दठकाणी महसूल विभाग, पररिहन 
विभाग ि पोलीस विभागाच ेसींयकु्त तपासणी नाके कायाशन्िीत करण्यात आले आहेत. रायगड 
त्जल््यात ददनाींक १.४.२०१५ ते ददनाींक ३१/३/२०१६ या कालािधीत िाळूच्या अिधै उत्खनन ि 
िाहतूकीची एकूण ६१० प्रकरणे ननदर्शनास आली असून, सदर प्रकरणात एकूण 
रु.१,६३,०३,७९९/- इतकी दींडात्मक रक्म िसूल करण्यात आलेली आहे. तसेच २९ प्रकरणी 
र्ौजदारी गुन्हे दाखल करण्यात आले असून, ४३ आरोपीींना अ्क करण्यात आली आहे. 
(४) प्रश्न उद्् ाित नाही. 

___________ 
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पालघर जजल्हयात स्कॅम्प व बॉण्ड पेपर िें द्र सुरु िरण्याबाबत 
  

(१८)  ४१६७७ (२०-०४-२०१६).   श्रीमती मननर्ा चौधरी (दहहसर), श्री.ववलास तरे (बो सर), 
श्री.हहतेंद्र ठािूर (वस ), श्री.क्षितीज ठािूर (नालासोपारा) :   सन्माननीय महसूल मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) पालघर त्जल््यातील को श् र्ी स््ॅम्प आणण स््ॅम्प पेपरचा गेल्या काही मदहन्यापासून 
तु्िडा असल्यान ेनागररकाींची मोठी गैरसोय होत असल्यािाित स्थाननक लोकप्रनतननधीींनी माहे 
ऑक््ोंिर, २०१५ मध्ये िा त्यादरम्यान मा.मखु्यमींत्री, मा.महसूल मींत्री महोदयाींच्या ननदर्शनास 
आणले आहे, हे खरे आहे, 

(२) असल्यास, डहाणू तालुक्यातील ८५ ग्रामपींचायती, १७४ महसूल गािे असून येथील हजारो 
लोकाींना दैनींदीन र्ासकीय कामासाठी स््ॅम्प पेपरचा पुरिठा अत्यींत अपुरा होत आहे, हे ही 
खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, पालघर त्जल््यात तसचे डहाणू तालुक्यात स््ॅम्प ि िॉण्ड पेपर कें द्र सुरु 
करण्यािाित स्थाननक आददिासी नागरीकाींकडून मागणी होत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, उक्त प्रकरणाची र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, 
(५) असल्यास, चौकर्ीच्या अनुर्ींगाने स््ॅम्प ि िॉण्ड पेपर कें द्र सुरु करण्यािाित र्ासनान े
कोणती कायशिाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(६) नसल्यास, विलींिाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. एिनाथराव खडसे (२३-०६-२०१६) :(१) होय, हे खरे आहे. 
(२) हे खरे नाही. 
     प्राप्त अहिालानुसार डहाणू तालुक्यातील मुद्राींक वििेते ि त्जल्हा कोर्ागार कायाशलय, 
पालघर याींचेकड ेमुद्राींकाचा पुरेसा साठा उपलब्ध आहे. 
(३), (४) ि (५) होय. 
     िनाि् मुद्राींक घो्ाळ्याच्या पाश्िशभमूीिर खाजगी व्यक्तीींना मुद्राींक वििी परिाना 
देण्यास र्ासनाने ददनाींक २४/९/२०१० च्या र्ासन ननणशयान्िये कायमस्िरुपी िींद केले आहे. 
     नागररकाींना २४ x ७ ई-पेमेन््द्िारे र्ासनाच्या ग्रास प्रणालीमार्श त मुद्राींक र्ुल्क ि 
नोंदणी र्ी चा भरणा करण्याची सुविधा सन २०११ पासून उपलब्ध करुन देण्यात आली आहे. 
मुद्राींक र्ुल्क ि नोंदणी र्ी च्या एकूण जमा रकमेतील ९७% इतकी आहे. सदर प्रणाली 
अगधक सुरक्षित ि पारदर्शक असनू ती राज्य र्ासनाच्या मालकीची आहे. 
(६) प्रश्न उद्् ाित नाही. 

___________ 
  

रायगड जजल््यातील वाळू व खननज उत्खनन िेलेल्या  
व्यक्टीतीववरुद्ध िरण्यात आलेल्या िायावाहीबाबत 

  

(१९)  ४१६८३ (२०-०४-२०१६).   श्री.धैयाशील पाकील (पेण), श्री.सुभार् उफा  पांडडतशेठ पाकील 
(अभलबाग) :   सन्माननीय महसलू मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) रायगड त्ज्यात अनेक दठकाणी िाळू व्यािसानयक ि खानमालकाींनी िाळूच े उत्खनन 
करण्याचा मललाि असतानाही सींिगधत व्यक्तीकडून महसूल स्िाममत्ि धनाची रक्कम 
भरण्यािाित नो्ीसा िजािूनही माहे जानेिारी २०१६ पयशत रक्कम भरण्यात आली  नाही हे 
खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, नो्ीस िाजािल्यानुसार क्रकती खातेदाराींनी स्िामीत्ि धनापो्ी (रॉयाल्ी) 
रक्कम भरणा केली आहे, 
(३) असल्यास, स्िाममत्ि धरणाची रक्कम िसलू करण्यासाठी र्ासनाने कोणती कायशिाही  
केली आहे िा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींिाची कारणे काय आहेत ?  
 
श्री. एिनाथराव खडसे (०२-०७-२०१६) :(१), (२) ि (३) रायगड त्जल््यात अिैध िाळू उत्खनन, 
िाहतुक ि रेती साठ्यािाित एकूण १४४ व्यािसानयकाींना एकूण रु.४,२७,९८,९८३/- इतक्या 
रकमेच्या स्िाममत्िधन ि दींडाच्या िसुलीिाित नो्ीसा देण्यात आल्या होत्या. त्यापकैी एकूण 
१३० व्यािसानयकाींकडून एकूण रुपये २९,९९,४४१/- इतकी स्िाममत्िधन ि दींडाची रक्कम िसूल 
करण्यात आली आहे. उिशररत १४ व्यािसानयकाींनी स्िाममत्िधन ि दींडाची रक्कम र्ासनजमा 
केलेली नसल्याने त्याींच्या विरुध्द जमीन महसूलाची थकिाकी म्हणून येणे रक्कम सक्तीच्या 
उपायाींनी िसूल करण्याची कारिाई चाल ूआहे. तस,े त्जल्हागधकारी रायगड याींनी सींिींगधताींच्या 
स्थािन ममळकतीच्या गाि नमुना नींिर ७/१२ िर िोजा चढविण्यािाित ननदेर् ददले आहेत. 
(४) प्रश्न उद्् ाित नाही. 

___________ 
  

राज्यात प्रशासिीय सोयीसाठी व नागररिाांची गैरसोय काळण्यासाठी  
२२ जजल्हे व ४९ तालिेु ननमााण िरण्याबाबत 

  

(२०)  ४१८५७ (२०-०४-२०१६).   श्री.जजतेंद्र आव् हाड (मुांरा िळवा), श्री.शभशिाांत भशांदे 
(िोरेगाव), श्री.पाांडुरांग बरोरा (शहापूर), श्री.सुरेश लाड (िजात), श्री.हसन मशु्रीफ (िागल), 
श्री.मिरांद जाधव-पाकील (वा ), श्री.जयांत पाकील (इस्लामपरू), श्री.भाऊसाहेब िाांबळे 
(श्रीरामपूर), श्री.अभमन पकेल (मुांबादेवी), अॅड.यशोमती ठािूर (नतवसा), श्री.डड मल्लीिाजूान 
रेड्डी (रामकेि), श्री.गणपत गायिवाड (िल्याण पूवा), श्री.हहतेंद्र ठािूर (वस ), श्री.आभसफ शेख 
(मालेगाांव मध्य) :   सन्माननीय महसूल मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यात प्रर्ासकीय सोयीसाठी ि नागररकाींची गैरसोय ्ाळण्यासाठी २२ त्जल्हे ि ४९ 
तालुके ननमाशण करण्यासाठी मा.अप्पर मुख्य सगचि/प्रधान सगचि याींचे अध्यितेखाली गठीत 
केलेल्या सममतीन ेर्ासनास अहिाल सादर केला आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रश्न भाग (१) मधील प्रकरणी र्ासनास सादर केलेल्या अहिालातील 
मर्र्ारर्ीींच ेथोडक्यात स्िरुप काय आहे ि त्यानुसार पूढे कोणती कायशिाही केली िा करण्यात 
येत आहे, 
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(३) असल्यास राज्यातील त्जल््याींच े विभाजन/पुनरशचनेिाित लिकरात लिकर ननणशय घेऊन 
त्याची अींमलिजािणी करण्यासींदभाशत आतापयतं कोणता पाठपुरािा करण्यात आला आहे, 
(४) नसल्यास, विलींिाची सिशसाधारण कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. एिनाथराव खडस े (२०-०६-२०१६) :(१),(२) ि (३) राज्यस्तरािर त्जल्हा विभाजनािाित 
ननकर् ठरविण्याकरीता र्ासनाने अपर मुख्य सगचि/प्रधान सगचि (महसुल) याींच े
अध्यितेखाली सममती गदठत केली असून सदर सममतीस आपला अहिाल सादर करण्यास दद. 
३१.०५.२०१६ पयतं मुदतिाढ देण्यात आली आहे. सदर सममतीचा अहिाल प्राप्त झाल्यानींतर 
ननत्श्चत केल्या जाणा-या ननकर्ानुसार त्जल्हयाींचे विभाजन/पनुरशचनिाित उगचत ननणशय 
घेण्याचे सींकमलत आहे. 
    तालुका विभाजनाच्या अनुर्ींगाने ननकर् ननत्श्चत करणेिाित विभागीय आयुक्त, कोकण 
याींच्या अध्यितेखाली सममती गठीत करण्यात आली होती. सदर सममतीचा अहिाल र्ासनास 
प्राप्त  झाला असुन त्यािर सिश विभागीय आयुक्त याींचेकडून अमभप्राय मागविण्यात आले 
आहेत. सिश विभागीय आयुक्ताींचे अमभप्राय प्राप्त झाल्यानींतर तालकुा विभाजनाींच े ननकर् 
ननत्श्चत करून निीन तालुका ननममशतीिाित प्रकरणपरत्िे उगचत ननणशय घेण्याच े सींकत्ल्पत 
आहे. 
(४) प्रश्न उद्् ाित नाही. 

___________ 
  

राज्यातील वीज िां पन्फ्याांमधील भ्रष्ट्काचार रोखण्यासाठी वीज दिता  
आयोग स्थापन िरण्याचा प्रस्तावाबाबत 

  

(२१)  ४१८८२ (२०-०४-२०१६).   श्री.जजतेंद्र आव् हाड (मुांरा िळवा) :   सन्माननीय ऊजाा मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील िीज कीं पन्याींमधील चाललेला गैरव्यिहार रोखण्यासाठी र्ासनाला ताींबत्रक 
मागशदर्शक करण्यासाठी िीज दिता आयोग स्थापन करण्याचा प्रस्ताि तयार आहे, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रश्न भाग (१) मधील प्रकरणी तयार केलेल्या प्रस्तािाचे थोडक्यात 
स्िरुप काय आहे, 
(३) असल्यास या प्रकरणी र्ासनाने कोणती कायशिाही केली आहे िा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास विलींिाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. चांद्रशखेर बावनिुळे (०२-०७-२०१६) :(१) हे अर्त: खरे आहे. महाराषट्र राज्य िीज मींडळ 
सूत्रधारी कीं पनीने अधीनस्थ असलेल्या महावितरण, महाननममशती ि महापारेर्ण या तीन 
कीं पन्यातील कमशचाऱ्याींच्या कामकाजासींदभाशतील दिता सींदभाशतील तिारीींची चौकर्ी 
करण्यासाठी “िीज दिता सममती” स्थापन करण्यास मींजुरी ददली आहे. 
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(२) ि (३) महाराषट्र राज्य विद्युत मींडळ सुत्रधारी कीं पनीच्या अगधनस्थ “िीज दिता सममती” 
ही बत्रसदस्यीय सममती असनू ती नतन्ही कीं पन्याींच्या अगधकारी/कमशचारी याींच्या 
कामाकजासींदभाशतील दिता दृष्ीकोनातून असलेल्या तिारीच्या अनुर्ींगाने कराियाच्या 
अन्िेर्णाच्या कामकाजािाित पयशिेिण करणार आहे. 
(४) प्रश्न उद्् ाित नाही. 

___________ 
  
औरांगाबाद जजल्हा प्रशासनाच्या आदेशानुसार वाळूची तस्िरी िरणाऱयाांवर िारवा  िरण्याबाबत   
  

(२२)  ४२०१३ (२०-०४-२०१६).   श्री.अब् दलु सत्तार (भसल्लोड), प्रा.वर्ाा गायिवाड (धारावी), 
डॉ.सांतोर् कारफे (िळमनुरी), श्री.अस्लम शेख (मालाड पजश्चम), श्री.अभमन पकेल (मुांबादेवी) :   
सन्माननीय महसूल मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) औरींगािाद त्जल्हा प्रर्ासनाच्या आदेर्ानसुार िाळूची तस्करी करणाऱ्याींना चाप 
लािण्यासाठी आर्ीओनी पोलीसाींना सोित घेतले होत े परींतू त्याींच्यात समन्िय 
नसल्यामळेु त्यातील  एक ट्रक पळिून नेल्याची मादहती माहे १२ जानेिारी, २०१६ रोजी िा 
त्या समुारास ननदर्शनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त पररसरात पोलीस, आर्ीओ ि महसूल विभागाच्या आगधकाऱ्याींन 
मध्ये समन्िय नसल्याने िारींिार िाळू तस्कराच े ट्रक पळून जात असल्याप्रकरणी र्ासनान े
सींिींगधत असलेल्या विभागाच्या अगधकाऱ्याींिर कोणती कारिाई केली आहे िा करण्यात येत 
आहे, 
(३) नसल्यास, विलींिाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. एिनाथराव खडस े (३०-०५-२०१६) :(१) ि (२) औरींगािाद त्जल््यात िाळूच्या अिैध 
उत्खनन/िाहतूकीस आळा घालण्यासाठी महसलू, पररिहन ि पोलीस विभागाच्या सींयुक्त 
तपासणीसाठी पथके स्थापन करुन ५ तपासणी नाक्याींिर ददनाींक ०७/०१/२०१६ त े ददनाींक 
१५/०१/२०१६ या कालािधीत तपासणी करण्याच ेठरविण्यात आले होते. त्याअनुर्ींगान ेतपासणी 
नाका िमाींक ५ येथ े ददनाींक १०/०१/२०१६ रोजीच्या तपासणीिळेी पोलीस कमशचारी उपत्स्थत 
नसताना िाळू िाहतूक करणारा १ ट्रक पकडला होता. सदर िाहनाचे िजन करण्यासाठी नेत 
असताना, ट्रक मधील कमशचाऱ्यास सदर िाहनातून जिरदस्तीन ेउतरिून ट्रक पळिनू नेण्यात 
आला. त्याविरुध्द सींिींगधताींविरुध्द पोलीसात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. 
(३) प्रश्न उद्् ाित नाही. 

___________ 
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राज्य शासनाने रेडीरेिनरच्या दरात अांदाजे ५ ते १३ कक्टीिे वाढ िरण्यात येणार असल्याबाबत 
  

(२३)  ४२०५७ (२०-०४-२०१६).   श्री.अब् दलु सत्तार (भसल्लोड), श्री.ववजय वडटे्टीवार (रम्हपूरी), 
श्री.सांग्राम थोपके (भोर), श्री.िुणाल पाकील (धळेु ग्रामीण), डॉ.सांतोर् कारफे (िळमनुरी), 
श्री.अभमन पकेल (मुांबादेवी), श्री.अस्लम शखे (मालाड पजश्चम) :   सन्माननीय महसूल मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्य र्ासनाने रेडीरेकनरच्या दरात अींदाजे ५ ते १३ ्क्के िाढ करण्यात येणार असल्याच े
माहे जानेिारी, २०१६ रोजी िा त्यासुमारास ननदर्शनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदरची दरिाढ ही ननयमिा्य असल्याच ेआढळून आले आहे, हे ही खरे आहे 
काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी र्ासनान ेचौकर्ी केली आहे काय, 
(४) असल्यास चौकर्ीत काय आढळून आले त्याअनुर्ींगान ेकायशिाही करण्यात आली आहे काय 
िा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, विलींिाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. एिनाथराव खडसे (२३-०६-२०१६) :(१) ि (२) हे खरे नाही. 
     नोदणी विभागाकउून ददनाींक १/४/२०१६ रोजी िावर्शक मूल्य दर तक्ते ननगशममत केले 
असून राज्यात सरासरी ७० % मार्क दरिाढ करण्यात आली आहे. 
(३), (४) ि (५) प्रश्न उद्् ाित नाही. 

___________ 
  

औरगाबाद शहराचा वाढता ववस् तार लिात घेवून सद्याच् या 
 तहसील िायाालयाच ेववभाजन िरण्याबाबत 

  

(२४)  ४२२३८ (२०-०४-२०१६).   श्री.अस्लम शेख (मालाड पजश्चम) :   सन्माननीय महसूल 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) औींरगािाद र्हराचा िाढता विस् तार लिात घेिून तहसील कायाशलयाच े विभाजन करुन 
आणखी एक निीन तहसील कायाशलय सुरु करण्याचा ननणशय र्ासनाने घेतला असल्याचे माहे 
जानेिारी २०१६ रोजी च्या दरम्यान ननदर्शनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर तहसील कायाशलय केव्हापासून सुरु करण्यात येणार आहे िा येत आहे, 
(३) नसल्यास विलींिाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. एिनाथराव खडसे (२०-०६-२०१६) :(१) औरगाींिाद त्जल्हयातील विदयमान औरींगािाद 
तहमसल कायाशलयाकड े असलेले मोठया प्रमाणािरील कामकाज ि तुलनेन े अपूरी पडणारी 
अगधकारी/कमशचारी सींख्या विचारात घेिून औरींगािाद तहमसल कायाशलयाच े िळक्ीकरण 
करण्याच्या दृष्ीन ेऔरींगािाद तालुक्यात अपर तहमसलदार, औरींगािाद याींचे कायाशलय स्थापन 
करण्यास र्ासनान ेर्ासन ननणशय दद. ३१.१२.२०१५ अन्िये मींजुरी ददली आहे. 
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(२) अपर तहमसलदार, औरगाींिाद याींचे कायाशलय दद. ९.०२.२०१६ पासून सुरू करण्यात आले 
आहे. 
(३) प्रश्न उद्् ाित नाही. 

___________ 
  

िागल (जज. िोल्हापूर) येथील भमूी अभभलेख िायाालयाला सोसी सुववध पुरववण्याबाबत 
  

(२५)  ४३२१४ (२०-०४-२०१६).   श्री.हसन मुश्रीफ (िागल), श्री.चांद्रदीप नरिे (िरवीर) :   
सन्माननीय महसूल मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) कागल (त्ज. कोल्हापूर) येथील भूमी अमभलेख कायाशलयाला आिश्यक त्या सिश सोयी 
सुविधा उपलब्ध करुन ददल्या असताना विविध सींिगाशतील १३ पदे ररक्त असल्यान ेअपुऱ्या 
कमशचारी ि अगधकाऱ्याींमुळे अनेक विभागातील काम ेिींद झाली आहेत, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, िररषठ कायाशलयाने कागल कायाशलयास महसलूी िसूलीच े ५ को्ी रुपयाच े
्ारगे्. ददले आहे, हे खरे आहे काय, 
(३) असल्यास प्रश्न भाग (१) मध्ये उल्लेणखत अगधकारी ि कमशचाऱ्याींची ररक्त पदे 
भरण्यािाित र्ासनान ेकाय कायशिाही केली िा करण्यात येतआहे, 
(४) नसल्यास, विलींिाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. एिनाथराव खडसे (२८-०६-२०१६) :(१), (२) ि (३) उप अधीिक भूमी अमभलेख, कागल 
या कायाशलयामध्ये एकूण २७ पदे मींजूर असनू, िगश-२ चे १ पद िगश३ ची ६ पदे िगश-४ ची ३ 
पदे अर्ी एकूण १० पदे सद्यत्स्थतीत ररक्त आहेत. 
       उप अधीिक भूमी अमभलेख, कागल या पदािरील अगधकारी ननयतियोमानानुसार 
सेिाननितृ्त झाल्यामुळे हे पद ररक्त झाले आहे. सदर पदाचा अनतररक्त कायशभार नगर 
भूमापन अगधकारी, कोल्हापूर याींचेकड े देण्यात आलेला आहे. तसेच कायाशलयातील ररक्त 
असणाऱ्या पदाींचा कायशभार अन्य कमशचारी अनतररक्तपणे सोपविण्यात येिनू विभागातील 
कामाींचा ननप्ारा करण्यात येत आहे. 
       सन २०१५-२०१६ साठी उप अधीिक भूमी अमभलेख, कागल कायाशलयास रु.४६.०० 
लाख िसूलीचे उिीष् देण्यात आले होत.े 
       सरळसेिा भरतीप्रक्रिया अींनतम ्प्प्यात आहे. सन २०१६ च्या ननयतकालीक 
िदलीमध्ये सदर कायाशलयातील ररक्त पदे भरण्याची सींकल्पीत आहे. 
(४) प्रश्न उद्् ाित नाही. 

___________ 
  

महाराष्ट्र ववतरण िां पनीच ेववभाजन िरण्याऐवजी राज्यातील  
१६ झोन िायाालयाना सिम िरण्याची िेलेली मागणी 

(२६)  ४३४९९ (२०-०४-२०१६).   श्री.हसन मुश्रीफ (िागल), श्री.जजतेंद्र आव् हाड (मुांरा िळवा) :   
सन्माननीय ऊजाा मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) महाराषट्र वितरण कीं पनीच ेविभाजन करण्याऐिजी राज्यातील १६ झोन कायाशलयाना सिम 
करण्याच्या मागणीसाठी महाराषट्र राज्य विद्युत कीं पनी कमशचाऱ्याींनी त्जल्हागधकारी 
कायाशलयािर माहे डडसेंिर, २०१५ च्या र्ेि्च्या सप्ताहात त्जल्हागधकारी कायाशलयािर मोचाशच 
आयोजन करण्यात आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, याप्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, 
(३) असल्यास चौकर्ीनुसार उक्त मागणीच्या अनुर्ींगाने र्ासनान कोणती कायशिाही केली आहे 
िा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींिाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. चांद्रशेखर बावनिुळे (०२-०७-२०१६) :(१) महाराषट्र राज्य मागासिगीय विद्युत कमशचारी 
सींघ्नेने विविध मागण्याींसाठी राज्यातील सिश त्जल्हागधकारी कायाशलयाींमध्ये आींदोलन 
करण्यािाित महावितरण कीं पनीस ननिेदन ददले होते. सदर ननिेदनामध्ये महावितरण कीं पनीचे 
िेबत्रय पातळीिर पाच विभागात विभाजन करु नये ही  ि इतर मागण्या होत्या. 
(२) ि (३) या सींदभाशत महावितरण कीं पनीच्या स्तरािर कायशिाही सुरु आहे. 
(४) प्रश्न उद्् ाित नाही. 

___________ 
  

मौज ेवेणेगाव (ता.जज.सातारा) येथील परवान्फ्यातील अकीशतीचा  
भांग िरुन वाळूचा उपसा होत असल्याबाबत 

  

(२७)  ४३६४८ (२०-०४-२०१६).   श्री.शभशिाांत भशांदे (िोरेगाव), श्री.जजतेंद्र आव् हाड (मुांरा 
िळवा), श्री.सुरेश लाड (िजात), श्री.पाांडुरांग बरोरा (शहापूर), श्री.हसन मुश्रीफ (िागल), 
श्री.हदलीप वळस-ेपाकील (आांबेगाव), श्री.जयांत पाकील (इस्लामपूर), श्री.अस्लम शखे (मालाड 
पजश्चम), श्री.किसन िथोरे (मुरबाड) :   सन्माननीय महसूल मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
(१) मौजे िेणेगाि (ता.त्ज.सातारा) येथे िाळू परिान्यातील अ्ी आणण र्तीचा भींग करुन िाळू 
उपसा करीत असल्याप्रकरणी तहमसलदार याींनी ददनाींक १ जानेिारी, २०१६ रोजी धाड ्ाकली हे 
खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, सदर ्ाकलेल्या धाडीत काय आढळून आले ि त्यानुसार सदर िाळू उपसा 
करणा-याींिर कोणती कारिाई केली िा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, विलींिाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. एिनाथराव खडसे (३०-०५-२०१६) :(१) ि (२) त्जल्हास्तरीय भरारी पथकाने मौजे िेणेगाींि, 
ता.सातारा येथील २ िाळूग्ाींची तपासणी केली असता, तेथे विनापरिानगी सक्र्नपींपाद्िारे 
िाळू उत्खनन करण्यात येत असल्याच े आढळून आले. त्यानसुार सदर दठकाणी असलेले 
सक्र्न पींप, पोकलेन मर्ीन, ट्रक्स ि ्ॅक््र जप्त करुन, दोनही मललािधारकाींविरुध्द गुन्हे 
दाखल करण्यात आले आहेत. 
(३) प्रश्न उद्् ाित नाही. 

___________ 
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ठाणे व िल्याण येथील खाडीमध्ये पारांपररि पध्दतीन ेडुबीन े 
रेती िाढण्यास परवानगी देण्याबाबत 

  

(२८)  ४४१५५ (२०-०४-२०१६).   श्री.सांदीप ना ि (ऐरोली), श्री.जजतेंद्र आव् हाड (मुांरा िळवा), 
श्री.सुरेश लाड (िजात), श्री.पाांडुरांग बरोरा (शहापूर), श्री.अभमत साकम (अांधेरी पजश्चम), 
श्री.शभशिाांत भशांदे (िोरेगाव), श्री.हसन मुश्रीफ (िागल), श्री.जयांत पाकील (इस्लामपूर) :   
सन्माननीय महसूल मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) ठाणे ि कल्याण येथील खाडीमध्ये पारींपररक पध्दतीने डुिीने रेती काढण्यास परिानगी 
देण्याचा प्रस्ताि र्ासनाच्या विचाराधीन आहे, हे खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, प्रस्तािाचे थोडक्यात स्िरुप काय आहे ि त्यानुसार पुढे कोणता ननणशय घेतला 
िा घेण्यात येत आहे, 
(३) असल्यास, याप्रकरणी लिकरात लिकर ननणशय घेऊन त्याची अींमलिजािणी 
करण्यासींदभाशत आतापयतं कोणती कायशिाही करण्यात आली आहे िा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींिाची कारणे काय आहेत ?  
  
श्री. एिनाथराव खडस े(०२-०७-२०१६) :(१), (२), (३) ि (४) प्रश्नाधीन भागात हातपा्ी ि डुिी 
पध्दतीने िाळू काढण्याची परिानगी देण्याची मागणी र्ासनाकड े प्राप्त झाली होती. तथावप, 
याकामी महाराषट्र मेरी्ाईम िोडश याींच्यामार्श त करण्यात आलेल्या पाहणीत सींिींधीत भागात 
कोठेही पाण्याची खोली ३ मी्रपेिा कमी न आढळल्याने, हातपा्ी ि डुिी पध्दतीने िाळू 
उत्खननाची परिानगी देणे अनुजे्ञय नसल्यान,े मागणी मान्य करण्यात आली नाही. 

___________ 
  

मजच्छमार नौिाांसाठी प्रोत्साहन तसेच आगीत जळून भस्मसात झालेल्या  
रॉलसवा मजच्छमार नौिाांसाठी नुिसान भरपा  देण्याबाबत 

  

(२९)  ४४५८३ (२०-०४-२०१६).   श्री.वभैव ना ि (िुडाळ), श्री.अशोि पाकील (भाांडूप 
पजश्चम) :   सन्माननीय मत्स्य व् यवसाय मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) मत्च्छमार नौकाींसाठी ९० ्क्क्याींपयतं र्ासकीय अनुदान ि नव्या नौकाींसाठी प्रोत्साहन 
तसेच आगीत जळून भस्मसात झालेल्या ट्रॉलसिश मत्च्छमार नौकाींसाठी नुकसान भरपाई 
देण्याची योजना र्ासनाच्या विचाराधीन आहे, हे खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, सदर विचाराधीन असलेल्या योजनेिर र्ासनाने ननणशय घेतला आहे काय ि 
त्याचे स्िरुप काय आहे, 
(३) अद्याप ननणशय घेतला नसल्यास, विलींिाची कारणे काय आहेत? 
  
श्री. एिनाथराव खडसे (१६-०७-२०१६) :(१) नाही. 
(२) सदन िाितीत र्ासन स्तरािर ननणशय घेण्यात आलेला नाही 
(३) प्रश्न उद्् ाित नाही. 

___________ 
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प्रशासिीय सेवेसाठी उदगीर हा नवीन जजल्हा िरण्याबाबत 
  

(३०)  ४४७४२ (२०-०४-२०१६).   श्री.सुधािर भालेराव (उदगीर), श्री.अननल बाबर (खानापूर) :   
सन्माननीय महसूल मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यात प्रर्ासकीय सेिसेाठी २२ निीन त्जल्हे ननममशती िरोिर उदगीर हा निीन त्जल्हा 
करण्यात येणार असल्याच ेऑगस््, २०१५ रोजी ननदर्शनास आले आहे हे खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, २४ जून, २०१४ च्या र्ासन ननणशयान्िये अप्पर मुख्य सगचि /प्रधान सगचि 
(महसुल) याींच ेअध्यिेतखाली सममती गठीत केली आहे, हे खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सममतीन ेडडसेंिर, २०१५ दरम्यान सादर केलेल्या अहिालानसुार उदगीर त्जल्हा 
ननममशती करण्यािाित कोणती कायशिाही करण्यात आली आहे िा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींिाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. एिनाथराव खडस े (२०-०६-२०१६) :(१) त्जल्हा विभाजन ि तालुका ननममशतीिाित विविध 
लोकप्रनतननधी/सींघ्ना/व्यक्ती इ. कडून िेळोिेळी र्ासनाकड े मागण्या ननिेदने प्राप्त झाली 
आहेत. 
(२) ि (३) राज्यस्तरािर त्जल्हा विभाजनािाित ननकर् ठरविण्याकरीता र्ासनान े दद. 
२४.०६.२०१४ च्या र्ा. नन. अन्िये अपर मुख्य सगचि/प्रधान सगचि (महसूल) याींच े
अध्यितेखाली सममती गदठत केली असून सममतीस आपला अहिाल सादर करण्यास दद. 
३१.०५.२०१६ पयशत मुदतिाढ देण्यात आली आहे.सदर सममतीचा अहिाल प्राप्त झाल्यानींतर 
ननत्श्चत केल्या जाणा-या ननकर्ानुसार त्जल्हयाींचे विभाजन/पनुरशचनेिाित उगचत ननणशय 
घेण्याच ेसींकत्ल्पत असुन त्यानुसार निीन उदगीर त्जल्हा ननममशतीच्या सींदभाशतही उगचत ननणशय 
घेण्यात येईल. 
(४) प्रश्न उद्् ाित नाही. 

___________ 
  

आहदवासीांच् या जभमनी खुल् या िरण् याचा घेतलेला ननणाय 
  

(३१)  ४५२४३ (२०-०४-२०१६).   श्री.ववलास तरे (बो सर) :   सन्माननीय महसूल मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) आददिासीींच् या जममनी खुल् या करण् याचा ननणशय र्ासनान े माहे ऑगस् ् , २०१५ च् या 
पदहल् याच सप् ताहात घेतला आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल् यास, सदर ननणशयाला राज् यभरातील लोकप्रनतननधीनी विरोध दर्शविला आहे, हे खरे 
आहे काय, 
(३) असल् यास, त् यानुसार र्ासनान ेकोणती कायशिाही केली िा करण् यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींिाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. एिनाथराव खडसे (११-०७-२०१६) :(१), (२) ि (३) महाराषट्र जमीन महसलू सींदहता, १९६६ 
मधील कलम-३६ अ अन्िये आददिासीींच्या जममनी बिगर आददिासीींना बिनर्ेती प्रयोजनासाठी 
हस्ताींतरणास र्ासनाच्या पूिश परिानगीने देण्याची तरतूद आहे. तसेच, महाराषट्र अनुसूगचत 
जमातीींना जममनी प्रत्यावपशत करणे अगधननयम, १९७४ आणण महाराषट्र जमीन महसूल सींदहता, 
१९६६ मधील कलम-३६ ि ३६-अ मधील तरतुदीनसुार ननयमिा्यररत्या हस्ताींतरीत झालेल्या 
आददिासीींच्या जममनी परत करण्याची तरतूद आहे. 
     महाराषट्र राज्य जनजाती सल्लागार सममतीच्या ४८ व्या िैकीमध्ये आददिासीींच्या 
जममनीचे बिगर आददिसीींना होणारे हस्ताींतरण रोखण्यासाठी इतर राज्यात असलेल्या 
कायद्याची तपासणी करुन महाराषट्र जमीन महसलू सींदहता, १९६६ मध्ये योग्य तो िदल 
करण्यासाठी अपर मुख्य सगचि (महसलू)  याींच्या अध्यितेखाली सममती स्थापन करुन 
सममतीच्या अहिालाींिर ननणशय होईपयतं निीन हस्ताींतराचा प्रस्ताि नोंदि ूनये या स्िरुपाचा 
ननणशय घेण्यात आला होता. त्याअनुर्ींगान ेकलम ३६ अ अन्िये प्रकरणपरत्िे तर्ी परिानगी 
देण्याचे र्ासनास अगधकार असताना देखील आददिासीींच्या जमीन वििी परिानगी 
देण्यािाितची प्रकरणे काहीकाळ अननणणशत ठेिण्यात आली होती. त्यामळेु काही प्रकरणी 
सींिींगधताींनी मा.उच्च न्यायालयात यागचका दाखल करुन अर्ी प्रकरणे अींनतमत ननणशनयत 
करण्यास र्ासनास ननदेर् देण्यािाित मा.उच्च न्यायालयास विनींती केली होती. त्याअनुर्ींगाने 
मा.उच्च न्यायालयान े विविध यागचकाींमध्ये अर्ा प्रकरणी विदहत मुदतीत ननणशय घेण्यास 
र्ासनास ननदेर् ददले असल्यान ेत्याअनुर्ींगान ेअर्ी प्रकरणे ननणशनयत करणेत येत आहेत. 
     दरम्यानच्या कालािधीमध्ये आददिासीींच्या जममनीींच्या हस्ताींतरणास परिानगी 
देण्यािाित तसचे परिानगी न देण्यािाित मा.लोकप्रनतननधी तसेच इतराींची काही ननिेदन े
र्ासनाकड ेप्राप्त झालेली आहेत. 
(४) िर नमूद र्ासनननयुक्त सममतीन ेआपला अहिाल आददिासी विकास विभागाकड ेसादर 
केला असून त्यािाित आददिासी विकास विभागाकडून पुढील कायशिाही करण्यात येत आहे. 

___________ 
  

भसांधुदगुा जजल््यातील मोचेमाड खाडीतील भललावास बांदी  
िरुन वेंगुलाा तालुक्टीयावर अन्फ्याय िेल्याबाबत 

  

(३२)  ४६१२८ (२०-०४-२०१६).   श्री.वविास िुां भारे (नागपूर मध्य), श्रीमती मननर्ा चौधरी 
(दहहसर) :   सन्माननीय महसूल मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मसींधुदगुश त्जल् ्यात िाळू मललाि िींदीचा आदेर् उठिण्यात आला असून मललाि जाहीर 
झाला असताना मोचेमाड खाडीतील मललािास िींदी करुन िेंगुलाश तालुक्यािर अन्याय केल्याच े
माहे जानेिारी, २०१६ मध्ये िा त्यादरम्यान ननदर्शनास आले आहे हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, या खाडीत गेल्या ३ िर्ाशपासून र्ासनाने िाळू उत्खननास परिानगी न ददल्यान े
पारींपाररत, हातपा्ी द्िारे िाळू उत्खनन करणाऱ्या व्यािसानयकाींिर ि मच्छीमाराींिर 
उपासमारीची िेळी आली आहे, हे खरे आहे काय, 
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(३) असल्यास, या प्रकरणी मललाि प्रक्रिया जाहीर होईपयतं त्जल्हागधकारी कायाशलयासमोर 
िेमुदत उपोर्ण करण्यात येणार आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, सदरहू खाडीतील िाळू उत्खननास परिानगी नाकरण्याची कारणे काय आहेत, 
(५) असल्यास, या खाडीतील िाळू उत्खनास र्ासन केव्हापयतं परिानगी देणार आहे िा 
देण्यात येत आहे, 
(६) नसल्यास, विलींिाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. एिनाथराव खडस े (०२-०७-२०१६) :(१), (२), (३), (४) ि (५) मोचेमाड खाडीतील िाळूचा 
मललाि जदहर करण्यािाित श्री.देि िेतोिा िाळू व्यिसायीक असोमसएर्न, आरिली ्ाक, 
ता.िेंगुलश याींनी त्जल्हागधकारी कायाशलय, मसींधुदगुश येथे ददनाींक २५/०१/२०१६ रोजी एका ददिसाचे 
उपोर्ण केले होत.े 
     सागरी क्रकनारपट्टी विननयमन (CRZ) िेत्रामध्ये िाळूचे उत्खनन र्क्त नौकानयन मागश 
सुकर करण्यासाठी करता येते. त्यासाठी र्ासन ननणशय दद. २१/०५/२०१५ अन्िये कोकण सागरी 
क्रकनारपट्टी विननयमन िेत्रातील नौकानयन मागश सुकर करण्यासाठी िाळू अत्खननाकरीता 
धोरण ननत्श्चत करण्यात आले आहे. त्यानुसार महाराषट्र मेरी्ाईम िोडाशन े सिेिण करुन 
यािाितचा प्रस्ताि तयार कराियाचा आहे. मोचेमाड खाडीचा भौगोमलकदृषट्या विचार करता या 
खडीमध्ये मालिाहतूक करणे र्क्य नसल्यान,े महाराषट्र मेरी्ाईम िोडाशकडून या खाडीमधील 
िाळू उत्खनन प्रस्तावित करण्यात आले नाही. 
(६) प्रश्न उद्् ाित नाही. 

___________ 
  
चांद्रपूर जजल््यातल महाऔजष्ट्णि वीज िें द्रात परप्रातीयां िामगाराांचे पोभलस व्हेरीकफिेशन न 

िरताच ववज िें द्रात सामावनु घेतल्या जात असल्याबाबत 
(३३)  ४६३४० (२०-०४-२०१६).   अॅड.सांजय धोके (राजूरा) :   सन्माननीय ऊजाा मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) चींद्रपूर त्जल््यातील महाऔत्षणक िीज कें द्रात परप्रातीय कामगाराींच े पोमलसानकडून 
पडताळणी न करताच विज कें द्रात सामािुन घेतल्या जात असल्याचे माहे जानेिारी, २०१६ 
मध्ये िा त्यादरम्यान ननदर्शनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, िीज कें द्रातील िाढीि सींच िमाींक ०८ ि ९ मध्ये बिजीआर कीं पनी कडून 
कामगाराींचे पोलीसानकडून पडताळणी न करताच झारखींड येथील कामगाराचा भरणा करण्यात 
आलेला आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, महाराषट्रातील कामगाराींना पोलीसानकडून पडताळणी विना कामापासून िींचीत 
ठेिले जात आहे हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, सदर िीज कें द्रातील कामगार भरतीिाित र्ासनाकडून चौकर्ी करण्यात 
आलेली आहे काय, 
(५) असल्यास, चौकर्ीच्या अनुर्ींगाने कोणती कायशिाही करण्यात आली िा करण्यात येत आहे, 
(६) नसल्यास, विलींिाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. चांद्रशेखर बावनिुळे (०२-०७-२०१६) :(१) हे खरे नाही. 
(२) हे खरे नाही. चींद्रपूर प्रकल्पातील सींच ि.८ ि ९ मध्ये बिजीआर कीं पनीकडून सद्यत्स्थतीत 
एकूण ७७४ कामगार कामािर आहेत. त्यापैकी ३७४ कामगाराींच ेपोलीस पडताळणी प्रमाणपत्र 
प्राप्त असनू १८० कामगाराींची पोलीस पडताळणी प्रक्रिया सुरु आहे. या प्रकल्पामध्ये २२ 
कामगार झारखींड येथील असून, त्याींची मादहती स्थाननक पोमलस स््ेर्नला देण्यात आली आहे. 
(३) हे खरे नाही. 
(४), (५) ि (६) प्रश्न उद्् ाित नाही. 

___________ 
  

चांद्रपुर जजल््यात िोरपना तालुक्टीयातील गडचाांदरू शहराला  
तालुिा घोर्ीत िरण् याबाबत िेलेले आांदोलन 

  

(३४)  ४६३७८ (२०-०४-२०१६).   अॅड.सांजय धोके (राजूरा) :   सन्माननीय महसलू मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) चींद्रपुर त्जल््यात कोरपना तालुक्यातील गडचाींदरू र्हराला तालुका घोर्ीत करण् यासाठी 
गडचाींदरु रदहिार्ीनकडून ददनाींक १५ डडसेंिर, २०१५ रोजी िा त्यासुमारास जनआींदोलन 
करण्यात आले होत,े हे खरे आहे काय, 
(२) असल् यास, कोरपना तालुक् याचे विभाजन करुन गडचाींदरू ननममशती करण् यासाठी तत् कालीन 
उपविभागीय अगधकारी (महसूल), राजुरा याींनी ददनाींक ३१ डडसेंिर, २०१५ रोजी िा त्यासमुारास 
त्जल् हागधकारी, चींद्रपूर याींच् याकड ेप्रस् ताि सादर केलेला आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल् यास, उक् त प्रकरणी र्ासनाकडून कोणती कायशिाही करण् यात आली आहे िा करण्यात 
येत आहे, 
(४) नसल् यास, विलींिाची सिशसाधारण कारणे काय ? 
  
श्री. एिनाथराव खडसे (२०-०६-२०१६) :(१) होय 
(२) तत्कालीन उपविभागीय अगधकारी (महसूल), राजुरा याींनी दद. ३१ डडसेंिर २०१५ च्या 
पत्रान्िये त्जल्हागधकारी , चींद्रपूर याींना प्रस्ताि सादर केलेला असून त्जल्हागधकारी चींद्रपूर याींनी 
सदर विभागीय आयुक्त, नागपूर याींना सादर केलेला आहे. 
(३) तालकुा विभाजनाच्या अनुर्ींगाने ननकर् ननत्श्चत करण्यािाित विभागीय आयुक्त, कोकण 
याींच्या अध्यितेखालील सममतीने सादर केलेल्या अहिालािर सिश विभागीय आयुक्ताींच े
सविस्तर अमभप्राय प्राप्त झाल्यानींतर तालकुा ननममशती/विभाजनाच े ननकर् ननत्श्चत करण्याच े
सींकत्ल्पत आहे. तदनींतर चींद्रपुर त्जल्हयातील कोरपना तालुका ननममशतीिाितच्या प्रस्तिा 
सींदभाशत प्रकरणपरत्िे उगचत ननणशय घेण्याच ेननयोत्जत आहे. 
(४) प्रश्न उद्् ाित नाही. 
  

___________ 
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घाकांजी (जज.यवतमाळ) येथील कॉवर ववरोधी शेतिरी सभमतीने 
कावरग्रस्त जभमनीचा मोबदला भमळण्यािररता 

  

(३५)  ४६५७४ (२०-०४-२०१६).   श्री.राजु तोडसाम (अणी) :   सन्माननीय ऊजाा मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) घा ी्ंजी (त्ज.यितमाळ) येथील ्ॉिर विरोधी र्तेकरी सममतीन े ्ािरग्रस्त 
जममनीचामोिदला ममळण्याकररता नायि तहसील याींना ननिेदनाद्िारे मागणी केली आहे हे खरें 
आहे काय, 
(२) असल्यास, सन २०१० मध्ये भद्रािती त े परळी जाणारी उच्च दािाची पािरग्रीड कीं पनी 
अींतगशत उींच मनोरे उभारण्यात आली असल्यान ेर्तेीतील वपक नष् झाले आहे, हे खरे आहे 
काय, 
(३) असल्यास, त्या ्ािरच ेिय १०० िर्श असल्यामुळे १०० िर्ाशपयतं त्या जममननिर कोणतेही 
वपक घेता येणार नसल्याने ि-याच र्ेतक-याींजिळ २ हेक््रच्या आत र्ेतजमीन आहे. त्या 
पैक्रक १० ते १५ गुींठे जमीन नापीक झाल्यामुळे र्ेतक-यािर उपासमारीची िेळ आली आहे हे 
खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, सदरील ्ािरग्रस्त र्ेतक-याींना योग्य तो मोिदला देण्या करीता र्ासनाच े
धोरण काय आहे, 
(५) नसल्यास, विलींिाच ेकारणे काय आहेत ? 
  
श्री. चांद्रशेखर बावनिुळे (२०-०४-२०१६) :(१) हे खरे आहे. 
(२) अर्त: खरे आहे. 
(३) ि (४) वपकाींची उत्पादकता ि वपकाींचे भाि तालकुा कृर्ी अगधकारी याींचकेडून प्राप्त करून 
घेऊन त्या आधारािर र्ेतक-याींना वपकाींच े नुकसान भरपाई देण्यात आली आहे ि र्ासन 
ननणशय दद १ नोव्हेंिर २०१० च्या ननकर्ा नुसार र्ेतक-याींना ्ॉिरन ेव्याप्त जममनीचा मोिदला 
देण्यात येतो. 
(५) प्रश्न उद्् ाित नाही. 

___________ 
  

धामणगाव रेल्व े(जज.अमरावती) येथील जुना दत्तपुरह भूमीअभभलेख  
िायाालयात ररक्टीत असलेली पदे भरण्याबाबत 

  

(३६)  ४७०११ (२१-०४-२०१६).   प्रा.ववरेंद्र जगताप (धामणगाव रेल्वे) :   सन्माननीय महसूल 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) धामणगाि रेल्िे (त्ज.अमरािती) येथील जुना दत्तपुरह भूमीअमभलेख कायाशलयात अनेक  
पदे ररक्त असल्याने नागररकाींची गैरसोय होत असनू येथ ेमस्ीझन चा श्र केिळ नािाला उरला 
असून एकणखडकी योजना लागू करण् याची गरज ननमाशण झाली असल् याचे माहे नोव् हेंिर, २०१५ 
रोजी िा त्या दरम् यान ननदर्शनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास या प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, 
(३) असल्यास चौकर्ीच्या अनरु्ींगाने ररक् त पदे भरण् यािाित ि नागरीकाींची गैरसोय दरू 
करण्यासाठी एक णखडकी योजना लागू करण् यािाित र्ासनान ेकोणती कायशिाही केली आहे िा 
करण् यात येत आहे,    
(४) नसल् यास विलींिाची कारण ेकाय आहेत ? 
  
श्री. एिनाथराव खडस े (२८-०६-२०१६) :(१), (२) ि (३) उप अधीिक भमूी अमभलेख, 
धामणगाींि (रेल्िे) या कायाशलयामध्ये एकूण १६ पदे मींजूर आहेत, त्यापैकी िगश-३ मर्रस्तेदार-१, 
ननमतानदार-१, प्रनतमलपी मलपीक-१ ि छाननी मलनीक-१ अर्ी एकूण ४ पदे ररक्त आहेत. 
     िर्श-२०१६ मध्ये होणाऱ्या ननयतकालीक िदलीच्या िळेी उप अधीिक  भूमी अमभलेख, 
धामणगाींि (रेल्िे) कायाशलयातील ररक्त पदे भरण्यािाितची कायशिाही सींकल्पीत आहे. तसेच 
सरळसेिा भरती अींतगशत अमरािती विभागासाठी भूकरमापक/मलपीक- ी्ंकलेखक याींची ३७ पदे 
भरण्यािाितची प्रक्रिया सुरु आहे. 
     उप अधीिक भूमी अमभलेख, धामणगाींि (रेल्िे) या कायाशलयात एक णखडकी योजना 
सध्या सुरु आहे. 
(४) प्रश्न उद्् ाित नाही. 

___________ 
  

पुणे महानगरप्रदेश  िेत्र वविास प्राधधिरण िायािेत्रात बेिायदेशीर  
अनधधिृत बाांधिामाच ेदस् त नोंद न िरणेबाबत 

  

(३७)  ४७१३७ (२०-०४-२०१६).   श्री.राहूल िुल (दौंड), श्री.योगेश हकळेिर (हडपसर) :   
सन्माननीय महसूल मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) पुणे महानगरप्रदेर् िेत्र विकास प्रागधकरण कायशिेत्रात िकेायदेर्ीर/अनगधकृत िाींधकामाच े
दस् त नोंद करु नये असे आदेर् .आयुक् त याींनी .नोंदणी महाननरीिक, पुणे याींना माहे 
जानेिारी, २०१६ िा त् या दरम् यान ददले आहेत, हे खरे आहे काय, 
(२) असल् यास, आयुक् त, पीएमआरडीए याींनी ददलेल् या आदेर्ानसुार .नोंदणी महाननरीिक, पुणे 
याींनी काय कायशिाही केली आहे िा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल् यास, विलींिाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. एिनाथराव खडसे (०८-०६-२०१६) :(१) होय, हे खरे आहे. 
(२) नोंदणी महाननरीिक ि मुद्राींक ननयींत्रक, महाराषट्र राज्य, पुणे याींनी ददनाींक ३१/१२/२०१५ 
च्या पत्रान्िये आयुक्त, पुणे महानगरप्रदेर् िेत्र विकास प्रागधकरण याींना यािाितची कायदेर्ीर 
त्स्थती सविस्तरररत्या विर्द करुन, िाींधकाम ननयमासींदभाशतील कायद्यामध्ये प्रनतिींधात्मक 
तरतूदी करण्याची आिश्यकता असल्याचे कळविले आहे. 
(३) प्रश्न उद्् ाित नाही. 

___________ 
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१५ लाखाांच्यावर लोखसांख्या असलेल्या महानगरातील तहसील  
िायाालयाच ेववभाजन िरण्याच्या प्रस्तावाबाबत 

  

(३८)  ४७४६८ (२०-०४-२०१६).   श्री.प्रताप सरना ि (ओवळा माजजवडा) :   सन्माननीय 
महसूल मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) १५ लाखाींच्यािर लोखसींख्या असलेल्या महानगरातील तहसील कायाशलयाच े विभाजन 
करण्याच्या अनेक िर्ांपासून असलेल्या प्रस्तािािर र्ासनाकडून ननणशय घेण्यात आला आहे 
काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रस्तािािर ननणशय घेण्यात आला असल्यास त्याचे स्िरुप काय आहे, 
(३) असल्यास सदरहू प्रस्तािाची अींमल िजािणी क्रकती ददिसात केली जाणार आहे िा 
करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास विलींिाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. एिनाथराव खडसे (२०-०६-२०१६) :(१), (२) ि (३) राज्यातील महानगरपामलका िेत्रात 
िाढलेली लोकसींख्या तसेच तेथील तहमसल कायाशलयातील कामकाजाचा िाढता व्याप विचारात  
घेिून महानगरपामलका अत्स्तत्िात असलेल्या तालुक्याींच्या तहमसल कायाशलयाचे िळक्ीकरण 
करण्याच्या दृष ्ीन े त्या त्या तालुक्याींच्या िेत्रात स्ितींत्र अपर तहमसलदार याींच े कायाशलय 
स्थापन करण्यािाितचा सविस्तर प्रस्ताि सिश विभागीय आयुक्त याींचे कडून मागविण्यात 
आला आहे. सिश विभागीय आयुक्ताींकडून प्रस्ताि प्राप्त झाल्यानींतर या सींदभाशत उगचत ननणशय 
घेण्याचे सींकत्ल्पत आहे. 
(४) प्रश्न उद्् ाित नाही. 

___________ 
  

पट्टणिोडोली (ता.हातिां णगले, जज.िोल्हापूर) येथील शासिीय भूखांडात राजरोसपणे 
बेिायदेशीरपणे मुरुम उत्खनन सरुु असल्याबाबतत 

  

(३९)  ४८१०३ (२०-०४-२०१६).   डॉ.सुजजत भमणचेिर (हातिणांगले) :   सन्माननीय महसूल 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) पट्टणकोडोली (ता.हातकीं णगले, त्ज.कोल्हापूर) येथील र्ासकीय भखूींडात राजरोसपणे 
िेकायदेर्ीरपणे मुरुम उत्खनन सुरु असल्याचे माहे डडसेंिर, २०१५ च्या समुारास 
ननदर्शनास आले हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, या प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, 
(३) असल्यास चौकर्ीच्या अनुर्ींगाने आतापयतं क्रकती जणाींना अ्क करुन त्याचेिर कोणती 
कारिाई केली आहे िा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींिाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. एिनाथराव खडसे (०२-०७-२०१६) :(१), (२) ि (३) मौजे पट्टणकोडोली (ता.हातकणींगले, 
त्ज.कोल्हापूर) येथील ग् नीं.१२५५ मध्ये अींदाज े२०० ब्रास मुरुमाचे अिधै उत्खनन झाल्याचे 
आढळून आले असनू, सदर प्रकरणी दद.९/५/२०१६ रोजी पोमलस स््ेर्न हुपरी येथ ेएका अज्ञात 
व्यक्तीविरुध्द गुन्हा नोंदविण्यात आलेला आहे. 
(४) प्रश्न उद्् ाित नाही. 

___________ 
  
वणी (जज.यवतमाळ) येथील दयु्यम ननबांधि िायाालयात ननयम डावलून अपुऱया िागदपत्राांच्या 

आधारे खरेदी- ववक्रीच्या व्यवहाराांची नोंदणी िेली जात असल्याबाबत 
  

(४०)  ४८१२१ (२०-०४-२०१६).   श्री.सांजजवरेड्डी बोदिुरवार (वणी) :   सन्माननीय महसूल 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) िणी (त्ज.यितमाळ) येथील दयु्यम ननिींधक कायाशलयात ननयम डािलनू अपुऱ्या 
कागदपत्राींच्या आधारे खरेदी- वििीच्या व्यिहाराींची नोंदणी केली जात असल्याची धक्कादायक 
मादहती जानेिारी, २०१६ मध्ये ननदर्शनास आली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदरहू व्यिहाराींमळेु आददिासी र्ेतकऱ्याींची र्सिणूक होत असून याप्रकरणी 
सींिींगधत अगधकारी याींचे दलुशि होत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरणाची र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, 
(४) असल्यास, चौकर्ीच ेअनुर्ींगाने याप्रकरणी दोर्ी आढळलेल्या अगधकारी ि कमशचाऱ्याींविरुध्द 
काय कारिाई करण्यात आली आहे िा येत आहे, 
(५) नसल्यास, विलींिाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. एिनाथराव खडसे (१६-०६-२०१६) :(१) होय अर्ा प्रकारची िातमी दद. १८.०१.२०१६ रोजी 
ितशमानापत्रात प्रकार्ीत झाली आहे. 
(२) हे खरे आहे. 
(३) ि (४) उक्त िातमीच्या अनरु्ींगाने तपासणी पथकाचीीं नेमणुक करून दद ०१.१२.२०१५ ते 
दद. ३१.१२.२०१५ या कालािधीच ेदस्ताची तपासणी केली आहे. तपासणीत तर्थय आढळून न 
आल्यामुळे कारिाईचा प्रश्न उद्् ाित नाही. 
(५) पश्न उद्् ाित नाही. 

___________ 
  

गडधचरोली जजल्हा येथील आमगाव गक ग्रामपांचायती अांतगात येणाऱया नववन लाडज या 
पुनावसीत गावाची ६० वर्ाानांतरही महसुल ववभागात नोंद नसल्याबाबत 

(४१)  ४८५३३ (२०-०४-२०१६).   श्री.िृष्ट्णा गजब े (आरमोरी) :   सन्माननीय महसूल मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) गडगचरोली त्जल्हा येथील देसाईगींज तालुक्यातील आमगाि ग् ग्रामपींचायती अींतगशत 
येणाऱ्या नविन लाडज या पनुशिसीत गािाची ६० िर्ाशनींतरही महसलु विभागात नोंद 
झालेली नाही हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, महसुल विभागात नोद करण्यािाित र्ासन काय कायशिाही करणार आहे िा 
करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, विलींिाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. एिनाथराव खडसे (०४-०७-२०१६) :(१), (२) ि (३) गडगचरोली त्जल््यातील देसाईगींज 
तालुक्यतील पुनिशमसत नविन लाडज हे गाि महसूली गाि म्हणून घोवर्त करण्यािाितचा 
प्रस्ताि उपविभागीय अगधकारी, देसाईगींज, त्ज.गडगचरोली याींनी त्जल्हागधकारी, गडगचरोली 
याींच्याकड ेदद.६.४.२०१६ च्या पत्रान्िये सादर केला आहे. सदर प्रस्तािाची छाननी करुन निीन 
लाडज या गािाींस महसूली गाि म्हणून घोवर्त करण्यािाितची कायशिाही त्जल्हागधकारी, 
गडगचरोली याींच्यास्तरािरुन करण्यात येत आहे. 

___________ 
  
गडधचरोली जजल््यातील धानोरा तालुक्टीयातील गावाांना महसूली दजाा भमळाला नसल्याबाबत 

  

(४२)  ४८५५४ (२०-०४-२०१६).   श्री.िृष्ट्णा गजब े (आरमोरी) :   सन्माननीय महसूल मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) गडगचरोली त्जल््यातील धानोरा तालकु्यातील कोपागुड, झाडे् ोला, कुथेगाि, सीत्ोला, 
र्ाहुनगर, हे्ी्ोला,कार्ी्ोला, मातापो्ी, घुसान्ोला,भिरागड,गटे्टपायली,दराची, गटे्टपायली 
तुकूम, ्िे्ोला, गट्टानेली-मुींज्यालगोंदी, आमपाया्ोला, िेलगाि्ोला, मोहली्ोला या गािाींना 
महसुली दजाश ममळाला नाही हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, या गािाींना महसुली दजाश ि र्ासन दफ्तरी नोंद नसल्यान े या गािाींना 
र्ासनाची आगथशक मदत ममळत नसल्यान ेमुलभुत सुविधाींपासुन िींचीत राहािे लागत आहे हे 
खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, या गािाींची महसुली दजाश र्ासन दफ्तरी नोद करण्यािाित र्ासनान े काय 
कायशिाही केली आहे िा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींिाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. एिनाथराव खडसे (०४-०७-२०१६) :(१), (२) ि (३) प्रश्नात नमुद केलेल्या गडगचरोली 
त्जल््यातील धानोरा तालुक्यातील कुथेगाींि, गटे्टपायली, तुकूम, दराची, मुींज्यालगोंदी ि 
गट्टानेली या ६ गािाींना यापूिीच महसूली गािाींचा दजाश देण्यात आला आहे. प्रश्नाधीन उिशररत 
१३ ्ोले महसूली गािाींचा दजाश देण्यासाठी विदहत करण्यात आलेले ननकर् पूणश करीत नसल्याने 
त्याींना महसूली गािाींचा दजाश देता आलेला नाही. मात्र सदर १३ ्ोले ही त्या त्या महसूली 
गािाींचा भाग असल्याने त्याींना र्ासनाची आगथशक मदत ि अन्य सोयी-सुविधा ममळत आहे. 
(४) प्रश्न उद्् ाित नाही. 

___________ 
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पालघर जजल्हा िायाालय आणण ननवासी सांिुल उभारण्याबाबत 
 

  

(४३)  ४८७०४ (२०-०४-२०१६).   श्री.पास्िल धनारे (डहाणू) :   सन्माननीय महसूल मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) पालघर त्जल्हा कायाशलय सींकूल आणण ननिासी सींकुल उभारण्यासींदभाशत महसलू 
विभागाच्या प्रधान सगचिाींनी विभागीय आयुक्त आणण पालघर त्जल्हागधकारी याींच्या सींिींगधता 
समिेत माहे १५ जानेिारी, २०१६ रोजी िा त्यादरम्यान प्रस्तावित ननयोत्जत जागेची पाहणी 
केली होती, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रश्न भाग (१) च्या सींदभाशत ननयोजन िैठकीत घेतलेल्या धोरणात्मक 
ननणशयाचे स्िरुप ि दळणिळणा सींदभाशतील सलुभता राखण्यासाठी कोणत्या उपाययोजना 
आखण्यात आल्या आहेत, िा आखण्यात येत आहेत, 
(३) नसल्यास, विलींिाची कारणे कोणती ? 
  
श्री. एिनाथराव खडसे (०२-०७-२०१६) :(१) होय. 
(२) प्रधान सगचि (महसूल) याींनी पलघर त्जल्हा मुख्यालयाच्या भे्ी दरम्यान त्जल्हास्तरीय 
अगधकारी याींची िैठक घेिून त्जल्हास्तरािर स्थावपत झालेली कायाशलये, स्थापन न झालेली 
कायाशलये ि विविध सींिगाशतील अगधकारी/कमशचारी याींची ननमाशण झालेली पदे याींचा आढािा 
घेतला. पालघर, कोळगाींि, मोरेकुरण, नींडोरे, दापोली, े्ंभोड ेि मर्रगाींि या गािाींत सुमारे ४४० 
हे उपलब्ध र्ासकीय जममनीिर निननममशत पालघर त्जल्हा मुख्यालय ि पालघर निनगर 
मसडकोमार्श त विकमसत करण्यािाित र्ासनान ेठरविले आहे. 
(३) प्रश्न उद्् ाित नाही. 

___________ 
  

नेवासा तालुक्टी यातील पििाराांन व विीलाांना उपववभागीय अधधिारी याांच्या िायाालयात 
दाव्याांसांदभाातील िामिाज महहन्फ्यातील दोन हदवस नेवासा येथ ेचालववण्याबाबत 

  

(४४)  ४९१०६ (२०-०४-२०१६).   श्री.बाळासाहेब मुरिुके (नेवासा) :   सन्माननीय महसूल मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) नेिासा तालुक् यातील पिकाराींन ि िकीलाींना उपविभागीय अगधकारी याींच्या कायाशलयात 
चालू असलेल्या दाव्याींसींदभाशत नगर येथे जािे लागत असल्याने त्यासाठी िेळ ि पसैा मोठ्या 
प्रमाणात खचश होतो याकररता हे कामकाज मदहन्यातील दोन ददिस नेिासा येथे 
चालविण्यात याि अर्ी मागणी िकील सींघाने नकुतीच माहे डडसेंिर, २०१५ मध्ये केली आहे, 
हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, या प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, 
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(३) असल्यास चौकर्ीच्या अनुर्ींगाने सदर मागणीिर कोणती कायशिाही केली आहे िा करण्यात 
येत आहे, सदर मागणीनुसार र्ासन स्तरािर काय कायशिाही करण्यात आली आहे िा येत 
आहे, 
(४) नसल्यास, त्याची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. एिनाथराव खडस े (०२-०७-२०१६) :(१), (२) ि (३) नेिासा िकील सींघाने अधश न्यायीक 
प्रकरणाच ेसुनािणी कामाकज महीन्यातील दोन ददिस नेिासा येथ ेचालविण्यािाित मागणीचे 
ननिेदन रे्ब्रुिारी, २०१५ मध्ये उपविभागीय अगधकारी नगर भाग, अहमदनगर याींचेकड े केले 
होते. सदर मागणीच्या अनुर्ींगान ेउपविभागीय अगधकारी नगर भाग, अहमदनगर याींनी माहे 
माचश, २०१५ पासून नेिासा तालकु्यातील दाखल झालेल्या दाव्याच्या सनुािणीचे अधशन्यायीक 
कामकाज दर मदहन्यातील प्रत्येक र्ुििारी तहमसल कायाशलय, नेिासा येथे सुरु केले आहे. 
(४) प्रश्न उद्् ाित नाही. 

___________ 
  

राज्यात ३०८४ नवीन तलाठी सज्जे ननमााण िरण्याबाबत 
  

(४५)  ५०४३७ (२१-०४-२०१६).   श्री.छगन भजुबळ (येवला), श्री.ननतेश राणे (िणिवली), 
श्री.पांिज भुजबळ (नाांदगाव), श्री.िालीदास िोळांबिर (वडाळा) :   सन्माननीय महसूल मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) विभागीय आयुक्त नागपूर याींच ेअध्यितेखाली ननमाशण करण्यात आलेल्या तलाठी सज्जा 
पुनरशचना सममतीन े माहे आक््ोंिर, २०१४ मध्ये राज्य र्ासनास सादर केलेला अहिाल 
र्ासनाकड ेकायशिाहीसाठी प्रलींबित आहे, हे खरे आहे काय,  

(२) असल्यास, उक्त सममतीन े राज्यात ३०८४ इतके निीन तलाठी सज्ज े ननमाशण करण्याची 
राज्य र्ासनास मर्र्ारस केलेली आहे , हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, तलाठ्याींच्या कामािारील पडणारा ताण लिात घेिून र्ासनाने सममतीच्या 
मर्र्ारर्ीनसुार लिकरात लिकर कायशिाही करािी, अर्ी मागणी तलाठी सींघ्नेन ेर्ासनाकड े
केलेली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, सिशसामान्य नागररकाींच्या सोयीसाठी तलाठ्याींची पदे ननमाशण करुन निीन 
सज्जे ननमाशण करण्यासींदभाशत र्ासनाकडून कोणती कायशिाही केली िा करण्यात येत आहे , 
(५) नसल्यास, विलींिाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. एिनाथराव खडस े (०२-०७-२०१६) :(१), (२), (३) ि (४) राज्यातील तलाठी साझा 
पुनरशचनेसाठी र्ासनास व्यिहायश ि अ्यासपूणश मर्र्ारर्ी करण्यासाठी विभागीय आयुक्त, 
नागपूर याींच्या अध्यितखेाली सममती गठीत करण्यात आली होती. सदर सममतीने सादर 
केलेल्या अहिालातील मर्र्ारर्ीींच ेमींबत्रपररर्द िैठकीत सादरीकरण करण्यात आले होत.े सदर 
सममतीने सादर केलेल्या मर्र्ारर्ीींची मींबत्रपररर्देने तत्ित: मान्यता ददली असून सदर 
अहिालातील मर्र्ारर्ीींची अींमलिजािणी करण्याच् या दृष्ीन े मींबत्रमींडळ उपसममती स्थापन 
करण्याचा ननणशय घेण्यात आला आहे. 
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(५) प्रश्न उद्् ाित नाही. 
___________ 

  
पालघर जजल््यातील वस  पररमांडळाअांतगात महाववतरण िां पनीस  

िमाचाऱयाांची पदे वाढवून भमळण्याबाबत 
  

(४६)  ५१६८२ (२०-०४-२०१६).   श्री.ववलास तरे (बो सर), श्री.हहतेंद्र ठािूर (वस ), श्री.क्षितीज 
ठािूर (नालासोपारा) :   सन्माननीय ऊजाा मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) पालघर त्जल््यातील िसई पररमींडळाअींतगशत महावितरण कीं पनीस २००० कमशचारी मींजूर 
असुन सध्या १५०० कमशचारी असनु सुमारे ५०० कमशचारी कमी आहेत, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास स्थाननक लोकप्रनतननधीीं याींनी कमी असणाऱ्या ५०० कमशचाऱ्याींची भरती प्रिीया 
सुरु करण्याची मागणी ददनाींक २० जानेिारी, २०१६ रोजी िा त्या सुमारास ननिेदनाद्िारे मा. 
ऊजाश मींत्री याींच्याकड ेमागणी केली आहे, हे खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, या प्रकरणी र्ासनान ेचौकर्ी केली आहे काय, 
(४) असल्यास चौकर्ीच्या अनुर्ींगाने कमशचाऱ्याींची भरती प्रिीया सुरु करण्यािाित कोणती 
कायशिाही करण्यात आली आहे िा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास विलींिाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. चांद्रशखेर बावनिुळे (०२-०७-२०१६) :(१) पूिीच्या िसई मींडळाींतगशत २०९९ मींजूर पदाींपैकी 
४२० पदे ररक्त आहेत. 
(२) स्थाननक लोकप्रनतननधीींनी माहे माचश, २०१६ मध्ये भरती प्रक्रिया सुरु करण्याची मागणी 
केली आहे. 
(३) ि (४) महावितरण कीं पनीकडून िगश-१ ि िगश-२ मधील ररक्त पदे सरळसेिेने तसेच 
पदोन्नतीद्िारे भरण्याची प्रक्रिया सुरु आहे. तसेच िगश ३ ि ४ च्या पदाींची काम े कीं त्रा्ी 
कामगाराींमार्श त करुन घेण्यासाठी अधीिक अमभयींता याींना कीं पनीने प्रागधकृत केले आहे. 
(५) प्रश्न उद्् ाित नाही. 

___________ 
  

राज्यातील भूभमअभभलेख िायाालयात ववित घेतलेल्या भखूांडची नोंद िरण्यापासून  
ते वारसा नोंदी, मोजणी िरुन हद्द ननजश्चत िरण्याबाबत 

(४७)  ५२३८२ (२०-०४-२०१६).   श्री.राजेश िीरसागर (िोल्हापरू उत्तर) :   सन्माननीय 
महसूल मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील भूममअमभलेख कायाशलयात विकत घेतलेल्या भूखींडची नोंद करण्यापासून त े
िारसा नोंदी, मोजणी करुन हि ननत्श्चत करणे, नकला तयार करुणे यापासून त े अनेक 
कामाींसाठी सिशसामान्याना त्रास देण्याचा सराशस प्रकार िाढले आहेत, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, या विभागाच्या कोल्हापूर, पुणे, सोलापूर आणण सातारा त्जल््यात कमशचा-याींना 
लाच घेताींना रींगेहाथ पकडल्याच्या माहे जानेिारी ि रे्ब्रुिारी, २०१६ च्या सुमारास ननदर्शनास 
आले आहेत, हे खरे आहे काय, 
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(३)  असल्यास, कोल्हापूर त्जल््यातील बिद्री (ता.कागल) येथील भूमम अमभलेख कायाशलयातील 
कमशचाऱ्यास लाच घेताींना माहे ६ रे्ब्रुिारी, २०१६ रोजीच्या सुमारास अ्क केली आहे, हे ही 
खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, या प्रकरणी र्ासनान ेचौकर्ी केली आहे काय, 
(५) असल्यास चौकर्ीत काय आढळून आले ि त्या अनुर्ींगाने विभागातील गैरव्यिहार 
रोखण्याकररता र्ासनाने कोणती कायशिाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(६) नसल्यास, विलींिाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. एिनाथराव खडस े(११-०७-२०१६) :(१), (२), (३), (४) ि (५) सन जानेिारी, २०१२ पासून 
मोजणी विर्यक कामात सुधारणा करण्यासाठी भूमम अमभलेख विभागामार्श त “ई-मोजणी” 
सींगणकीय प्रणाली सुरु करण्यात आलेली असून, ददनाींक २३.१.२०१३ च्या र्ासन ननणशयान्िये 
राज्यातील अगधकार अमभलेखातील नोंदीींचे सींगणकीकरण करण्यासाठी ई-रे्रर्ार ि ऑनलाईन 
म्यु्ेर्न कायशिम सुरु करण्यात आलेला असल्यामुळे, सदर कामात पारदर्शकता आलेली आहे. 
तसेच विभागातील सिश कमशचाऱ्याींना जनतेची काम ेविदहत कालािधीत पूणश करण्याच्या सूचना 
देण्यात आलेल्या आहेत. 
     तथावप, कोल्हापूर त्जल््यातील श्री.सींजय मारुती कोंढिळे, परररिण भुमापक, उप 
अधीिक, भूमम अमभलेख कायाशलय, सजा बिद्री ता.कागल, त्ज.कोल्हापूर ्या “ग्-क” च्या 
एका कमशचाऱ्यास ददनाींक ५.२.२०१६ रोजी ि साींगली त्जल््यातील श्री.िापुराि पाींडुरींग हुिाळे, 
परररिण भुमापक, उप अधीिक, भूमम अमभलेख कायाशलय, िाळिा, त्ज.साींगली या कमशचाऱ्यास 
ददनाींक ७.१.२०१६ रोजी लाचलचुपत प्रनतिींधक विभागाकडून लाच स्िीकारल्या प्रकरणी अ्क 
करण्यात आली आहे. पुणे, सातारा ि सोलापूर ्या त्जल््यात जानेिारी, २०१६ ते रे्ब्रुिारी, 
२०१६ ्या कालािधीत अर्ी घ्ना घडली नाही. 
     उक्त प्रकरणी उपसींचालक, भूमम अमभलेख, पुणे प्रदेर्, पुणे याींनी अनिुमे ददनाींक 
२१.१.२०१६ ि २०.२.२०१६ च्या आदेर्ान्िये श्री.हुिाळे ि श्री. कोंढिळे याींना ननलींबित केलेले 
असून त्याींच्याविरुध्द न्यायालयात अमभयोग दाखल करण्याची कायशिाही ि मर्स्तभींगविर्यक 
कायशिाही करण्यात येत आहे. 
(६) प्रश्न उद्् ाित नाही. 

___________ 
  

जळगाांव जजल््यात िेआरए अांतगात महसूल अधधिाऱयाांिड ेदाखल  
िेलेली सुमारे १६५० प्रिरणे प्रलांत्रबत असल्याबाबत 

  

(४८)  ५२४९४ (२१-०४-२०१६).   श्री.उन्फ्मशे पाकील (चाळीसगाव) :   सन्माननीय महसूल मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) जळगाींि त्जल््यात केआरए अींतगशत महसूल अगधकाऱ्याींकड े दाखल केलेली सुमारे १६५० 
प्रकरणे प्रलींबित आहेत, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, 
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(३) असल्यास, चौकर्ीत काय आढळून आले ि त्या अनुर्ींगान ेजळगाींि त्जल््यात प्रलींबित 
असलेले ख्ले ननकाली काढण्यािाित र्ासनान ेकोणती कायशिाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींिाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. एिनाथराव खडस े (०१-०७-२०१६) :(१), (२) ि (३) जळगाि त्जल््यात माहे जानेिारी, 
२०१६ अखेर सुमारे १६५० अधशन्यायीक प्रकरणे प्रलींबित होती. सदर प्रकरणे ही अधशन्यानयक 
स्िरुपाची असल्याने िादी ि प्रनतिादी याींना त्याींचे म्हणणे माींडण्याची सींधी देिून आणण 
कायदा/ननयमाींमधील तरतूदीींचा परामर्श घेऊन न्याय ननणशय देणे आिश्यक असत.े माहे २०१६ 
अखेर प्रलींबित प्रकरणाींपैकी २८८ प्रकरणे ननकाली काढण्यात आलेली आहेत. प्रलींबित असलेल्या 
एकूण १३६२ प्रकरणात विहीत प्रक्रिया पूणश करुन गुणित्तेिर ननणशय घेण्याची कायशिाही 
करण्यात येत आहे. 
(४) प्रश्न उद्् ाित नाही. 

___________ 
  

जळगाांव जजल््यातील वीज ववतरण िां पनीच्या िमाचाऱयाांना झालेल् या मारहाणी बाबत 
  

(४९)  ५२४९५ (२१-०४-२०१६).   श्री.उन्फ्मशे पाकील (चाळीसगाव) :   सन्माननीय ऊजाा मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) जळगाींि त्जल््यातील िीज वितरण कीं पनीच्या कमशचाऱ्याींना होणाऱ्या मारहाणी िाित िीज 
वितरण सममतीच्या कृती सममतीने चाळीसगाि येथील तहमसल कायाशलयािर माहे जानेिारी, 
२०१६ मध्ये मोचाशच ेआयोजन करण्यात आले होत,े हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास या प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, 
(३) असल्यास चौकर्ीच्या अनुर्ींगाने कोणती कारिाई करण्यात आली आहे िा करण्यात येत 
आहे, 
(३)  नसल्यास विलींिाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. चांद्रशेखर बावनिुळे (०२-०७-२०१६) :(१) हे अींर्त: खरे आहे. विविध कामगार सींघ्नाींच्या 
कृती सममती मार्श त माहे रे्ब्रुिारी, २०१६ मध्ये तहमसल कायाशलय, चाळीसगाि येथे मकूमोचाश 
काढण्यात आला होता. 
(२) ि (३) महावितरण कीं पनीने त्याींच्या मालमत्तेच्या झालेल्या नुकसानीिाित स्थाननक 
पोमलस स्ेर्नमध्ये गुन्हा नोंदविलेला आहे. 
(४) प्रश्न उद्् ाित नाही. 
  

___________ 
  
 



वि.स. १८६ (34) 

राज्यातील िोकयावधी रुपयाांचा सरुळीत वीज पुरवठा व्हावा यासाठी प्रत्येि गावाला 
ला नमनची ननयुक्टीती िरण्यात येणार असल्याबाबत 

  

(५०)  ५२५०३ (२०-०४-२०१६).   श्री.अभमत झनि (ररसोड), श्री.अभमन पकेल (मुांबादेवी), प्रा.वर्ाा 
गायिवाड (धारावी), अॅड.यशोमती ठािूर (नतवसा) :   सन्माननीय ऊजाा मांत्री पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील को्यािधी रुपयाींचा सुरळीत िीज पुरिठा व्हािा यासाठी प्रत्येक गािाींला 
लाईनमनची ननयुक्ती करण्यात येणार असल्याचा र्ासनान ेननणशय  माहे जानेिारी, २०१६ रोजी 
िा त्या दरम्यान घेतला असल्याच ेननदर्शनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास या प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, 
(३) असल्यास चौकर्ीच्या अनुर्ींगाने ननणशयाची अींमलिजािणी कधीपासून करण्यात येणार 
आहे िा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींिाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. चांद्रशेखर बावनिुळे (०२-०७-२०१६) :(१), (२) ि (३) प्रत्येक ग्रामपींचायतीकरीता एक 
विद्युत सेिक नमेण्यािाितचा प्रस्ताि र्ासनाच्या विचाराधीन आहे. 
(४) प्रश्न उद्् ाित नाही. 

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

महाराष्ट्र ववधानसभा. 

  
_________________________ 
र्ासकीय मध्यिती मुद्रणालय, मुींिई. 


